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 ملخص

او  الراوا الو ييف  ااقوا للوذكاف اخنفعوال  مقارنوة اختالفاوا  هو  من هذه الدراسة  الرئيس الغرض 

م يفوا ام يفوة فوم اتاليوارهم ( 130مون  راسوة اأبعاده لدى مو يف  رئاسوة المامعوة، افتلفون عينوة الد 
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Abstract 

The main purpose of this study is to compare the differences in job 

satisfaction according to Emotional Intelligence and its dimensions in employees 

at Qadisiyah University. The sample of the study consisted of (130) employees of 

both sexes, they were randomly selected. The researchers used measures of job 

satisfaction and Emotional Intelligence; which were validated; furthermore, we 

used pertinent statistical tools. The results of the study showed no job 

satisfaction in the employees of Qadisiyah University, but they have Emotional 

Intelligence. We also found that job satisfaction vary according to emotion 

management. 

Keywords: job satisfaction; emotional intelligence; university employees. 
 

mailto:ali_psycho5@yahoo.com
mailto:Rababali_psychology@yahoo.com
mailto:Rababali_psychology@yahoo.com
mailto:ali_psycho5@yahoo.com


 لذكاء االنفعالي لدى موظفي رئاسة جامعة القادسيةألبعاد اتباين الرضا الوظيفي وفقا 

 56 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 2, Automn 2018 

 مقدمة 

  Tylorيهر مفه م الراا ال ييف  ناليمة المحااخ  العديدة الال  بذلها عالم النفس الصناع  فايل ر

ا  أربعينا  اتمسينا  القرن العشرين ا  فعرف الع امل الال  فحدد شع ر الفرد  Superاس بر 

الراا عن عمله، إذ اجدا أن سما  العامل الشجصية اقدرافه ااألج ر ابيئة العمل المحيطة االالرقية  ب

( 2001ازمفف العمل ينمم عنها شع ر العامل بالراحة االال ااق مع العمل الذي يق م عليه  الميار،

ازيادة فقديره لذافه، افش يل ف جه امشاعر إيمابية نح  ال ييفة، افحقيق الم يف لذافه اإشباع رغبافه، 

( ايشير  1998مما يمعله مالحمسا اراغبا ا  عمله احريصا على زيادة كفاففه اإلنالاجية  أب  شيجة، 

الباحث ن إلى أن الراا ال ييف  له عفقة كبيرة بالقبل الفرد لعمله اشع ره بالسعادة لممارساله إياه، األمر  

 (.1986، احيافه الشجصية  بجاري الذي ينع س على أدائه

اناليمة اهالمام المنظرين االباحثين بهذا المفه م يهر  ممم عة من النظريا  االنماذ  ح ل الراا 

إلى ممم عة من الع امل الال  فسمى بالع امل   (Herzberg, 1968)ال ييف ، إذ ف صل هرزبر  

نماز اارص  الدااعة الال  فسبب الشع ر بالراحة االسعادة ا  العمل، افمثلن ا  شع ر الم يفين باإل

النم ، افقدير اآلترين، ااجد أن إشباع هذه الحاجا  لدى الم يفين من قبل المنظمة يؤدي إلى درجة 

عالية من الراا عن العمل افط ير األداف، مقابل ذلك ف صل إلى الع امل الال  يؤدي عدم ف ارها إلى 

اسة المنظمة، ااإلشراف الفن ، اخسالياف ال ييف  اأطلق عليها بو  الع امل الصحية( مثل األج ر، اسي 

 (.1992  المجلف ، االعفقا  الشجصية، ايراف العمل، االعفقة مع الرؤساف، االمركز اخجالماع 

أن الراا ال ييف  يقع على مالصل له طراين يبدأ  (Eysenck et al., 1973)ااجد إيزنك ازمفؤه 

إيزنك أن اخسالياف ال ييف  ينالج عنه   من الشع ر باخسالياف ال ييف  ايناله  بمشاعر الراا؛ اااح

العديد من المش ف  النفسية، اذلك لما يالضمنه من ع امل الالهديد ااإلحباط اقلة ارص فحقيق الذا ، 

اكثرة الضغ ط النفسية، افدن  العفقا  اخجالماعية، إذ يعان  الم يف من كثرة الج ف اف قع الفشل 

 ا  (، ا  حين أسفر  نالائج دراس2010ا  الحياة  ا  تميس،  اعدم فحقيق طم حافه المسالقبلية اف ااقه

( عن أن الراا ال ييف   Porter  1961( اب رفرLocke  1976( ال ك Hoppock  1935ه بك 

ينمم عنه ممم عة من الف ائد منها زيادة اخسالقرار ال ييف  ا  المنظمة، اارففاع مسال ى ال خف  

لدى العاملين، افحسن العفقا  اخجالماعية، االشع ر  دة اخبال ار غياب عن العمل، ازياللمؤسسة، اقلة ال

 (.2009بالعدالة الالنظيمية  ح يم، 

عن   منها الراا، ابهذا الصدد بينن نالائج الدراسا  النفسية أن الراا ال ييف  يال  ن من عدة أن اع

 انظام يحصل ن عليها الال  االالرايعا   االعفاا   راافب الم يفين افشمل : المنظمة ا  العمل سياسا  
 عفقا   ايها بما العمل محيط ا  باآلترين العفقا   افشمل العمل عن عفقا   الضريبة االالقاعد، االراا

اقدرافه  لمؤهف  الم يف مدى مناسبة العمل ذافه ايشمل عن العمل الرؤساف بالمرؤاسين، االراا

ن الراا ال ييف  ااقا ا ترآم باحث ن ( ا  حين قس2013،  ار  العقلية االبدنية احاجافه النفسية

 ال ييفة، ااإلحساس من  الشع ر بالسعادة :مصدرين هما  من ايتف  الداتل  لمصادره الال  فالمثل بالراا 
 الفيزيقية الظراف اإلنماز، ايالمثل الن ع الثان  بالراا عن عملية أثناف لقدرافه الفرد  افحقيق باإلنماز
 االمرايا  ، اغيرها العمل برااق ااخسالمالاع العمل االاله ية انم  نظااة مثل الفرد  لعمل االنفسية
( كذلك أسفر  نالائج نظرية ل ك  2012، ااألج ر االعفاا   محمد اعمر الم ااآ  اه :  الجارجية

(Locke, 1976) ا  نها طبيعة العمل أأن الراا ال ييف  اأن اعه يال قف على ممم عة من المحددا  م

مثل المرفب االح ااز، االالرقيا ، ااخعالراف بمه د الم يفين مثل كالب الش ر المهنة، االعائد المادي 

ن جميع هذه  انمط القيادة ا  المؤسسة، لذا اإ االالقدير، ايراف العمل اساعافه، اطبيعة اإلشراف

الع امل فالفاعل مع فقديرا  العاملين، اسمافهم الشجصية، احالالهم ال جدانية، الال  ينمم عنها شع رهم  

 (.1997،  عبد هللا راابال

 (Vroom,1964)نظرية التوقع لفروم   -
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رية ا  الراا ال ييف  فم اصفها بتنها  قدم عالم النفس اي ال ر ارام ا  سالينا  القرن العشرين نظ

(، إذ يرى ارام أن الراا ال ييف  يعالمد على عنصرين 2010كثر النظريا  النفسية قب خ  تميس، أ

يظهر الراا عن العمل أا عدمه ناليمة مقارنة الفرد   Vroomا اقا لفرام ال لفة، أساسيين، هما الال قع اال

بين ما يقدمه من جهد افعب ااقن عند العمل، اما يال قع أن يحصل عليه مقابل ذلك المهد من ا ائد  

ذا جاف  ف قعا  الم يف أا  . لذا اإن الراا ال ييف  يالحقق إام اسب فعمل على إشباع حاجافه المالعددة

، ا  حين يظهر اخسالياف ال ييف   مع مدركافه اأهدااه االال لفة الال  قدمها ا  بيئة العمل ةعامل منسممال

ن ما يمنيه من ا ائد خ فال ااق مع ف قعافه افقديرافه الذافية للمهد اال قن اال فافة الال   إذا شعر العامل بت

 .(Vroom, 1964)بذلها ا  العمل 

حقه ناليمة الال لفة الال  بذلها، يال قع األجر االالقدير ااخحالرام الذي يسالاااح ارام أن الفرد عندما خ 

ن دااعياله للعمل س ف فنجفض، اسيشعر بالقلق االال فر االغضب، كذلك س ف فالدنى كفاففه ا  العمل، اإ

يشعر بالسعادة سيمعله ن فلق  الفرد الم ااتة الال  يسالحقها أامن المحالمل أن يالرك العمل، ا  حين 

 (.2008، حة االرغبة ا  العمل مما يزيد من دااعياله للعمل  الشرايدةاالرا

المالمثل  الماديهما المانب  جانبين المنفعة أا القيمة الال  يال قعها الفرد فضم أنإلى ايشير ارام 

باألج ر االح ااز االم ااآ  االعفاا ، االمانب المعن ي المالمثل ب الب الش ر االالقدير االالشميع  

ابهذا يظهر   .شراف المرن من قبل الرؤسافااإلالمعاملة اإلنسانية افحقيق العدالة ال ييفية االثناف ا

( ااقا لذلك فبنى الباحثان نظرية ارام ا  2008اشرير،   الشيخ الراا ال ييف  ناليمة هذه الع امل

 ففسير نالائج البح .

 ثانيا. الذكاء االنفعالي

طلق عليه بالمعامل  ة مفه م الذكاف اخنفعال ، اقد أغأان أال من مهد الطريق ا  صيا-يُعد بار

نه ممم عة من القدرا  ال اعية ااخجالماعية الال  فساعد األاراد ا  الال ااق ، الذي عراه بتEQاخنفعال  

ااساليعاب   ،: فعرف المشاعرذا المعامل بتربع قدرا  رئيسة ه اقد امن ه ،مع مالطلبا  الحياة الي مية

مساهمة   ماير وسالوفي  ابعد عامين قدم. (Bar-On, 1997)ر اإدارة المشاع ،اعرااهم المش ،المشاعر

نه  السي  ل ج ، اعرااه بت حقل ال مصطلح الذكاف اخنفعال  إلى ساهمن بش ل كبير ا  إدتالعلمية كبيرة 

 القدرة على مراقبة الفرد خنفعاخفه امشاعر اآلترين، اضف عن اسالعمال المعل ما  النافمة عن ذلك

ابعد ذلك .  (Mayer & Salovey, 1997) اآلترينالشع ر ب صفه مرشدا لالف يرنا اأعمالنا اففاعلنا مع 

أن الذكاف اخنفعال   "يرى  خنفعال  كالف ير اسل ك هاداين إذ ( الذكاف ا1995 ،اسر عالم النفس  ج لمان

االقدرة على فحفيز   ، رةاالمثاب ،االحماسة ،ه  ممم عة من القدرا  الال  فال  ن من الرقابة الذافية

ااسالجدامها من دان الغرق  ،اشع ر اآلترين ةالشجصي  ه  قدرة الفرد على فعرف انفعاخفهإذ  ،"الذا  

اأن ي  ن مبدعاً، اأن يصل أدائه الى   ،اأن ي  ن الفرد لديه اإلم انية على فحفيز ذافه للقيام ب اجبافه ،ايها

فه اخجالماعية بعفقاله مع اآلترين بفاعلية كبيرة. ابهذا الصدد الحد المثال ، اأن يسالعمل انفعاخفه اكفاف 

اتاللف علماف النفس ا  نماذجهم انظريافهم عندما فناال ا مفه م الذكاف اخنفعال ، إذ قسم ه إلى ثفثة 

مثاله أأقسام: يرى القسم األال من العلماف أن الذكاف اخنفعال  يالضمن ممم عة من القدرا  العقلية امن 

نه عدة مهارا  يم ن فنميالها  م الثان  إلى الذكاف اخنفعال  بت( اينظر القس 2009، ر اسال ا   الشهريماي

ا  حين اهالم   (Goleman, 1995)من تفل برامج نفسية، امن المنادين به عالم النفس دانيال ج لمان 

رة الذافية ااخجالماعية، امن  علماف القسم الثال  بالذكاف اخنفعال  ب صفه مزيج من القدرة العقلية االمها

ن األاراد الثفثة اإ  اعلى الرغم من هذه األقسام. ( 2009، أان"  الشهري-المنادين به عالم النفس "بار

الذين يالمالع ن بدرجة جيدة من الذكاف اخنفعال  نمدهم يالسم ن بممم عة من الجصائص مثل الال ااق مع 

الالعليم، اإقامة عفقا  اجالماعية جيدة، اي  ن ن مثاليين  المالغيرا  الضاغطة ا  بيئة األسرة االعمل ا

ا  مراقبة انفعاخفهم امشاعرهم االالح م ايها، ااخفسام بممم عة من السما  الشجصية االمهارا  

، االالعاطف مع اآلترين، افحفيز ذافهم، االشع ر بالحماس  أنفسهماخجالماعية الال  فم ن األاراد من اهم 

( اضف عن ذلك يالحلى الفرد الذك  انفعاليا بالقدرة  2010،  العاليب  ة المهام الصعبةااإلثارة عند م اجه 
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على ابط النفس، االالعبير عن حاجافه بش ل مناسب، الديه القدرة على فتجيل إشباعه امقاامة اخندااع  

 (.2010، اإغرافا  الم اقف الجارجية، االقدرة على الالفاعل اإليماب  مع اآلترين  المحمدي 

م مالعدد أابهذا الصدد حاال علماف النفس فعرف هل أن الذكاف اخنفعال  قدرة عامة ذا  بعد ااحد 

أان اغيرهم من العلماف -األبعاد؟، الإلجابة ف جهن جه د علماف النفس مثل ماير اسال ا  اج لمان ابار

نهم اتاللف ا ا  عدد هذه ، إخ أا  الالعرف على ذلك، ااففق ا على أن الذكاف اخنفعال  إم انية مالعددة األبعاد 

البعد الشجص ، افش يل ا : ان إلى سالة أبعاد فالمثل . إذ ف صل بار أاألبعاد الال  فش ل الذكاف اخنفعال 

زا  العام، ااخنطباع العفقا  الميدة مع اآلترين، االال يف اخجالماع ، االالح م ا  الضغ ط، اإدارة الم

أن الذكاف اخنفعال  يال  ن من أربعة أبعاد   (Mayer & Salovey, 1995)ااجد ماير اسال ا   .اإليماب 

فالمثل ا  فعرف اخنفعاخ ، االفهم اخنفعال ، افقييم اخنفعاخ ، االاليسير اخنفعال   ا  العمرا ، 

2014) 

ذكاف اخنفعال  يال  ن من  الإلى أن (Solloway & Cartright, 2008) اف صل س ل اي اكارفرين 

اهذه األبعاد ه : ال ع   الماع ، اينمم عن كل بعد مماخن، بعد اجالا  بعد شجصالين هما بعدين رئيس

فمثل  اه     بالذا ، اإدارة الذا   فمثل البعد الشجص ( اال ع  اخجالماع ، اإدارة العفقا  اخجالماعية

 (.2011، البعد اخجالماع (  صابر

 Goleman (1996 ) نموذج جولمان -

كالابه   ا   اخنفعال   الذكاف  العشرين، افناال مفه م  القرن من الالسعينا   أاائل  يهر نم ذ  ج لمان ا

  أثر  لها  الال   ااألبعاد النفسية  اخنفعال   الذكاف  اخنفعال  اطبيعة  طلق بالعقلأما  اخنفعال (، إذ فناال  الذكاف

أن  على أكد ج لمان ا .ااألسرية االدراسية العملية الحياة مماخ   ا  افط ره اإلنسان أداف ا  كبير

اخنفعالية   للمهارا   فحقيقه دان يصل إليه الفرد من أن يم ن االمهن  خ االشجص ، األكاديم ، النماح

 االعقل اخنفعال ، العقل: هما  عقلين الفرد  لدى أنإلى اف صل ج لمان . (2014 العمرا ،  ااخجالماعية
 ارارية ااألحاسيس اخنفعاخ   أن بحي   عرائ افنسيق ابين هذين العقلين ي جد افصال المنطق ،
 ن ج لمان يرى أن( ارغم ذلك اإ2008،  المصدر ااألحاسيس للمشاعر ن الالف ير مهم جدااأ للالف ير،
ا  فحقيق النماح ا  الحياة العامة، بينما فساهم   اقط (% 20) فقدير بو أعلى على يساهم المعرا  الذكاف

( اف صل ج لمان إلى تمسة  2001، النب   عبد  % 80نفعال  بنسبة همها الذكاف اخاأ  المالغيرا  األترى

 : أبعاد فش ل الذكاف اخنفعال  ه 

 اااحة رؤية لديه ي  ن بحي   المزاجية بحالاله الفرد  فعرف: بالذا  أا المعراة اخنفعالية  ال ع  -1
 .اإليمابية االسلبية الداتلية خنفعاخفه

العاصفة ااقا للظراف االم اقف الجارجية   انفعاخفه  ف ييف ىعل الفرد  قدرة: اخنفعاخ  فدبير  -2

 . نفسه سيد  بتنه يشعر نأ ا العصيبة،
 الذا : قدرة الفرد على اسالثمار انفعاخفه الداتلية ا  قدرافه العقلية اأدافه العام.  حفز -3

 الج عنهين مما، لمهم احزنهم اارحهم(أاآلترين  مثل  لمشاعر فعرف الفرد اإدراكه: الالعاطف -4
 . إقامة الراابط اخجالماعية مع اآلترين

اآلترين ااقا لالعرف ااهم انفعاخفهم   مع االفاعل الميد  الالعامل مهارا  : اخجالماعية  المهارا   -5

ابهذا الصدد فبنى الباحثان نظرية ج لمان ا  ففسير نالائج البح    (Goleman, 1999) احاجافهم

 المقياس.  ب صفها النظرية المالبناة من قبل صاحب 

 الدراسة  *إشكالية

حد المؤشرا  المهمة لفسالقرار ا  بيئة العمل لدى الم يفين، إذ من الضراري  يعد الراا ال ييف  أ

أن يش ل الم يف ف جها إيمابيا نح  عمله حالى ينع س على أدافه امسال ى إنالاجياله االمؤسسة الال  يعمل 

النفسية أن شع ر الم يفين باخسالياف من عملهم له  ا  حين اجد  نالائج الدراسا  . (2011، حمد أايها  

نفسهم اعفقافهم اخجالماعية االمؤسسة الال  يعمل ن ايها، إذ ف صلن دراسة أ مرداد سلب  على 
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 (Abouserie,1996  أن غياب الراا عن العمل لدى الم يفين ينالج عنه الشع ر باخكالئاب اكثرة  إلى

عن اج د عفقة   (Hassard, 1991)مل، اأسفر  نالائج دراسة الالغيب عن العمل اانجفاض دااعية العا

إيمابية بين اخسالياف ال ييف  االشع ر بفقدان األمان ال ييف  ا  المؤسسة، كما بينن الدراسة أن العاملين 

غير الرااين عن اييفالهم كان ا يعان ن من ممم عة من المش ف  ااخاطرابا  النفسية مثل الرغبة  

ن لى أ( إ1992المجلف ، اف صلن نالائج دراسة   .اخكالئاب ااألعراض السي  س مافيةا  فرك العمل ا

اإنما يؤدي إلى عدم  ، عدم الراا ال ييف  خ يؤدي إلى اقدان الشع ر بالسعادة االمالعة ا  العمل احسب 

  . ةرغبة الم يفين ا  فط ير قدرافهم امهارافهم افدن  مسال ى ال خف للمؤسسة اغياب اله ية المهني

( اج د عفقة إيمابية بين غياب الراا ال ييف   1986، اضف عن ذلك بينن نالائج دراسة  عس ر

يهر األاراد غير الرااين مشاعر اإلرهاق افبلد اخنفعال افدن  الشع ر باإلنماز  أااخحالراق النفس ، إذ 

 (.2001، مياراالشع ر بالال فر النفس  أثناف القيام بالعمل امشاعر عدم فحقيق الذا   ا  ال

نه من المم ن أن يساهم ااسالعدادا  العاملين الشجصية، اإ ن الراا ال ييف  يعالمد على سما  أ ابما 

فدن  الذكاف اخنفعال  ااعف القدرة على ال ع  بانفعاخ  اآلترين اإقامة العفقا  اخجالماعية معهم ا   

( إلى 2002، فسية مثل دراسة  ميدجلبيئة العمل إلى فدن  شع رهم بالراا، إذ ف صلن الدراسا  الن

عفقة ارفباطية إيمابية بين فدن  ال فافة اخنفعالية اعدم فحمل يراف العمل امدى قدرة الم يفين على 

 & Lusch)(، ااجد  دراسة 2010، حل صراعافهم مع رؤسائهم ازمفئهم ا  بيئة العمل  ا  تميس
Serpkenci, 1994) مع اغ ط   جفضا خ يالعامل ن بفاعليةناف انفعاليا من العاملين الذين يظهران ذكأ

اأسفر  نالائج  . (2010 ،العمل، ايفقدان الثقة بتنفسهم، اف  ن عفقالهم اعيفة مع زمفئهم  ا  جامع

ن العاملين الذين يسمل ن درجا  مالدنية على مقياس الذكاف اخنفعال   عن أ ( 2009، دراسة  الشهري

 ال ار لديهم سرعة البديهة ا  العمل اغير حساسيين للم اقف اخجالماعية. ف  ن قرارافهم غير رشيدة اخ ف 

 عدد من الالساؤخ  الملحة:   ناااقا لما سبق يحاال الباحثان اإلجابة ع :فرضيات البحث

حصائية اإلدخلة الما مسال ى الراا ال ييف  لدى م يف  رئاسة جامعة القادسية عند مسال ى  -1

 ؟ (0.05)

على مقياس الراا ال ييف  ااقا لمالغير   (0.05)  دخلة إحصائية عند مسال ى هل هناك اراق ذا -2

 ؟ الن ع االم انة ال ييفية 

حصائية  اإلدخلة الما مسال ى الذكاف اخنفعال  لدى م يف  رئاسة جامعة القادسية عند مسال ى  -3

 ؟ (0.05)

اخنفعال  ااقا لمالغير   على مقياس الذكاف (0.05).هل هناك اراق ذا  دخلة إحصائية عند مسال ى 4

 ؟ الن ع االم انة ال ييفية 

ااقا للذكاف اخنفعال   (0.05)حصائية اإلدخلة ال. هل فالباين درجة الراا ال ييف  عند مسال ى 5

 اأبعاده؟ 

 يهدف البح  الحال  إلى فعرف: *أهداف البحث: 

 .الراا ال ييف  لدى م يف  رئاسة جامعة القادسية.1

 ااق مالغير الن ع  ذك ر، إناث( االم انة ال ييفية  مدير، م يف(.  ييف الراا ال.الفراق ا  2

 .الذكاف اخنفعال  لدى م يف  رئاسة جامعة القادسية.3

 ااق مالغير الن ع  ذك ر، إناث( االم انة ال ييفية  مدير، م يف(. الذكاف اخنفعال .الفراق ا  4

 اده لدى م يف  رئاسة المامعة. .فباين الراا ال ييف  ااقا للذكاف اخنفعال  اأبع5

 *أهمية البحث 

فهالم الدراسا  النفسية ا  ممال علم النفس الصناع  االالنظيم  بال يفية الال  نسالطيع من تفلها تلق 

بيئة آمنة امريحة، اجعل العاملين االم يفين يشعران بالراحة االسعادة أثناف قيامهم ب اجبافهم اإلدارية، 

بيئة العمل من شتنه جعل المؤسسة ااعلة امنالمة اقادرة على ال ق ف ا  اجه  ألن ف اير اخسالقرار ا 



 لذكاء االنفعالي لدى موظفي رئاسة جامعة القادسيةألبعاد اتباين الرضا الوظيفي وفقا 

 60 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 2, Automn 2018 

ن من الضراري فعرف الراا  ابهذا اإالالحديا  االصع با  ااألزما  الال  فعرقل مسيرة المنظمة. 

ال ييف  لدى م يف  رئاسة المامعة، اخسيما أن رئاسا  المامعا  العراقية فعالبر قمة الهرم اإلداري  

م  ا  هذه المامعا ، اإن أي تلل أا س ف فنظيم يم ن أن يسبب عرقلة عمل المامعة ايؤثر على  االالنظي

ج دفها اقدرفها الالنااسية مع المامعا  األترى، ابهذا المنطلق فظهر أهمية الدراسة الحالية ب صفها  

 لم يفين. مؤشرا مهما على ج دة أداف جامعة القادسية، اإم انيالها على ف اير بيئة عمل مريحة ل

ابما أن الراا ال ييف  يالعلق بعفقة المرؤاسين االم يفين مع بعضهم البعض، اقدرفهم على اهم 

نه من المحالمل أن يساهم الذكاف نفعاليا، االصراعا  الالنظيمية، اإ احالياجافهم، افلطيف األج اف المشح نة ا

ييف . اخسيما أن الدراسا  النفسية  اخنفعال  المرففع االمنجفض ا  إيماد الفرق على مشاعر الراا ال 

 المشاعر، امناقشة ا  الال اصل فشير إلى أن الذكاف اخنفعال  ا  بيئة العمل يق م على قدرة األاراد 
الدراسية االمهنية افنظيم اخنفعاخ  السلبية بص رة   المماخ   ا  ال جدانية المعارف االجبرا   افط ير

 ج الباحثان مما سبق أن أهمية البح  فظهر ا  اآلف : ( يسالنال60. ص  ،2011، إيمابية  رابح

فمثل مؤشرا مهما على مدى فمالع الم يفين بدخخ  الصحة النفسية االمهنية، اال فافة ا  أداف  -1

 العمل.

يم ن أن فقدم هذه الدراسة نالائج مهمة للمرشدين النفسيين االباحثين ا  ممال علم النفس الصناع    -2

 ة القادسية.االالنظيم  ا  جامع

ن فساهم هذه الدراسة ا  فط ير قدرا  امهارا  الم يفين العقلية االنفسية، من المحالمل أ  -3

 افدريب الم يفين على حل تفاافهم بطريقة بنافة اعالمادا على إم انيافهم ا  الذكاف اخنفعال . 

 يم ن أن يسالفيد من هذه الدراسة كف من: -4

   العلم .أ. ازارة الالعليم العال  االبح 

 ب. مراكز اإلرشاد النفس  االبح  االالط ير االم ارد البشرية ا  رئاسة جامعة القادسية.

 فية: اآليالحدد البح  الحال  بالمفاهيم *تحديد المصطلحات: 

شع ر "المالبنى ا  البح  الحال :  (Vroom,1964)اه  ااقا لالعريف ارام الرضا الوظيفي:  -1

 . (Vroom, 1964. p.110)"ة تفل ما يحققه له ذلك العمل من نالائج إيمابي الفرد بالال ااؤ مع عمله من 

 الراا ال ييف .  مقياسجاباله على إالدرجة الال  يحصل عليها الم يف بعد التعريف اإلجرائي:  -

المالبنى ا  البح  الحال : "فلك  (Goleman, 1995) اه  ااقا لالعريف ج لمانالذكاء االنفعالي:  -2

ساعد الفرد على معراة مشاعره امشاعر اآلترين افحقيق ذافه اإدارة انفعاخفه اعفقافه مع  القدرة الال  ف

 (Goleman, 1995, p.271).بش ل ااعل  اآلترين

الدرجة الال  يحصل عليها الم يف بعد إجاباله على أداة البح  الحالية االمالمثلة  التعريف اإلجرائي:  -

 بالذكاف اخنفعال . 

سنة  40العلم  ذا العدد  ايعرف ااقا لقان ن ازارة الالعليم العال  االبح  : . الموظف الجامعي3

حدى المؤسسا  المامعية من حملة شهادة الب ال ري س اص خ إلى  إنه من يالم فعيينه ا  : بت1988

 (.3. ص  ،1988الشهادا  العليا المالمثلة بالماجسالير االدكال راه  ازارة الالعليم العال  االبح  العلم ، 

يالحدد البح  الحال  بم يف  رئاسة جامعة القادسية من الذك ر ااإلناث من الم يفين  دود البحث: *ح

 .2018االمدراف ا  سنة 

 *مجتمع البحث وعينته 

( م يفا  518يالتلف الممالمع الذي يهالم به البح  من م يف  رئاسة جامعة القادسية البالغ عددهم  

اإلناث. إن لغرض اسالجرا  نالائج البح  قام الباحثان   ( من304( من الذك ر ا 214ام يفة ب اقع  
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%   25( م يفا ام يفة امثلن نسبة 130باتاليار عينة عش ائية بسيطة بالطريقة المالسااية، فتلفن من  

 ( من الذك ر امثلها من اإلناث.65من ممم ع ممالمع البح ، ب اقع  

 * أداتا البحث

ة المقاييس المالعلقة بالراا ال ييف  لدى المو يفين بالبنو  قام الباحثان بعد مراجع الرضا الوظيفي: -1

( ابعض المقواييس 1964 ( ح ل الراا ال ييف ، الذي فم بناؤه ااق نظرية  ارام،2013 مقياس  ار ،

( اقرة م زعة على سالة مماخ ، ه  الراا عن  بيئة العمول ب اقوع 34السابقة، افتلف هذا المقياس من  

اقورا ، ازموفف  8اقورا ، اأسول ب اإلدارة ااإلشوراف ب اقوع  5 ييف  ب اقوع اقرا ، ااخسالقرار ال 6

 اقرا (. 6اقرا ، العدالة ب اقع  5اقرا ، االنم  ااخرفقاف ال ييف  ب اقع  4العمل ب اقع 

( ح ل الذكاف اخنفعال  لدى الم يفين، 2008، اعالمد الباحثان على مقياس  رب زالذكاء االنفعالي:   -2

قورة( م زعوة علوى تمسوة ا 30، ايالوتلف المقيواس مون  (Goleman, 1995)اؤه ااق نظرية الذي فم بن

اقورا ،  6اقرا ، احفز الذا  ب اقوع  5االالعاطف ب اقع  اقرا ، 7ب اقع  إدارة اخنفعاخ  مماخ  ه   

 اقرا (. 7اقرا ، االمهارا  اخجالماعية ب اقع  5االمعراة اخنفعالية ب اقع 

 * صالحية المقياس

، ف جه الباحثان نح  ممم عة حية الفقرا  االالعليما  االبدائلفحديد صفحية المقياسان من ناجل أمن 

لمعراوة آرائهوم حو ل هوذين  او  علوم الونفسألقواب علميوة مح مين( لديهم كفاية ا 8من المح مين ب اقع  

من أجول فحديود الال ااوق  كثر بين المح مين( ات%80المد الباحثان نسبة اففاق  جل ذلك اعأ، امن قياسينالم

بين فقديرافهم ح ل اقرا  المقياس، اقد نالن جميع اقرا  المقياسين راا المح موين موع فعوديل صوياغة 

 ثفث اقرا  من مقياس الراا ال ييف ، اأربع اقرا  من مقياس الذكاف اخنفعال .

 * التطبيق االستطالعي األول للمقياس:

 المقياسين لدى عينة البح  من ناحية اللغوة ااقون اإلجابوة جل معراة مدى اا ح اقرا  كفأإن من 

االالعليما  قام الباحثان بالالطبيق اخسالطفع  األال على ممم عة من مو يف  رئاسوة جامعوة القادسوية، 

( م يفوا ام يوف. 15، اذلك على عينة عش ائية مؤلفة مون  عن حساب ال قن المسالغرق لإلجابة اضفً 

ن اقون اإلجابوة المسوالغرق او  مقيواس الراوا قرا  كانون مفه موة اسوليمة، اأما  االفايهر أن الالعلي

( دقيقة ا  حين فرااح اقن اإلجابوة علوى مقيواس الوذكاف 8( دقيقة ابمال سط  9 -7ال ييف  يالرااح بين  

 ( دقيقة.7( دقيقة بمال سط  8-6اخنفعال  بين  

على اقرا  المقياسوين المعالمودين،  ابةطريقة لي ر  ا  اإلجاعالمد الباحثان على تصحيح المقياس:  *

إجابالوه علوى اوإذا كانون  .نه يال جب اإلجابة عنها ااق ما يراه مناسبا لوه، اإا  إذ بعد قرافة الم يف للفقر

و  أبودا( يالمقياسو  ا  جاباله على اقورإذا كانن اإ،  دائما( فعطى له  تمسة درجا ( ن بوالمقياسيا  اقر ن بو

هذا الالصوحيح ع سويا بالنسوبة للفقورا  الالو  فشوير إلوى اوعف الوذكاف ايصبح  .فعطى له  درجة ااحدة(

 اخنفعال  ااخسالياف ال ييف .

ن إحصوائيا اسالجرا  فحليل اقورا  المقياسوي فم: عي الثاني )عينة تحليل الفقرات(* التطبيق االستطال

 :ا ف الطريقالين اآلفيالين ا 

ن ف  المقياسويف زيوع اسوالمار : بعود extreme groups methodوعتين المتطرفتين أ. طريقة المجم

م يفا ام يفة افصحيحها، فوم فرفيوب درجوا  مقيواس الراوا الو ييف   120على عينة عش ائية بلغن 

( موون الوودرجا  العليووا لفسووالمارا  الالوو  مثلوون %27االووذكاف اخنفعووال  فنازليوواً، افووم اتاليووار نسووبة الووو  

( الدنيا الال  مثلن الممم عوة الودنيا ابلغون نفوس %27 ، انسبة الو ( اسالمارة32مم عة العليا ابلغن  الم
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العدد أيضا، ابعد اسالجرا  كل من ال سط الحساب  ااخنحراف المعياري للممم عة العليا االدنيا على كل 

جول فعورف دخلوة الفورق بوين لعينالين مسالقلالين مون أ (T-test)اقرة قام الباحثان باسالعمال اختالبار الالائ  

( 2مودال  اللمقياس الراا ال ييف ، او  حوين ي اوح بالنسبة ( ذلك 1 جدال  اح ال. اي الممم عالين
 مقياس الذكاف اخنفعال .

ن موع جول فعورف مودى افسواق اقورا  المقياسويأمن  :للمقياسب. عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية 

قورة بوين درجوة كول ا اخفماه ال ل  الذي يهالموان بقياسوه قوام الباحثوان باسوالعمال معامول ارفبواط بيرسو ن

ن جميوع ( م يفا ام يفة، افبين أ120ة من  فم فطبيقه على ذا  العينة المؤلفإذ  .االدرجة ال لية للمقياس

( عنود مسوال ى دخلوة 0,195بقيمة معامل اخرفباط الحرجوة البالغوة   عند مقارنالهامعامف  اخرفباط دالة 

رجوة الفقورة بالدرجوة ال ليوة لمقيواس الراوا ( ي اوح عفقوة د 1مودال  ال. ا118ابدرجة حريوة  0.05

 ( عفقة درجة الفقرة بالدرجة ال لية لمقياس الذكاف اخنفعال .2مدال  الال ييف  ا  حين ي اح 

( القوة التمييزية لمقياس الرضا الوظيفي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة  1جدول )

 .الفقرة بالدرجة الكلية

القيمة التائية  المجموعة الدنيا االمجموعة العلي رقم

 المحسوبة

العالقة 

 االرتباطية

 

الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 غير دالة 0.178 0.746 1.23784 3.3750 1.10306 3.5938 1

 دالة 0.452 4.748 0.90641 1.7813 1.45324 3.2188 2

 غير دالة 0.124 1.361 1.43368 2.5938 1.31830 3.0625 3

 دالة 0.288 2.175 1.63505 2.8125 1.33803 3.6250 4

 دالة 0.516 5.203 1.11758 1.9063 1.18755 3.4063 5

 غير دالة 0.032 1.621 1.68365 3.0625 1.20775 3.6563 6

 دالة 0.306 3.179 1.33463 2.3438 1.09065 3.3125 7

 دالة 0.318 3.285 1.33803 1.6250 1.32554 2.7188 8

 دالة 0.425 4.481 1.09572 1.6563 1.18967 2.9375 9

 دالة 0.532 5.821 0.79312 1.3750 1.43544 3.0625 10

 دالة 0.312 2.771 1.13415 1.9375 1.46154 2.8438 11

 دالة 0.574 4.106 1.18967 2.0625 1.36192 3.3750 12

 دالة 0.560 5.590 0.74528 1.6563 1.32249 3.1563 13

 دالة 0.453 3.311 1.22762 2.0938 1.26364 3.1250 14

 دالة 0.334 2.466 1.14828 2.3125 1.37628 3.0938 15

 دالة 0.419 3.321 1.06208 2.0313 1.33161 3.0313 16

 دالة 0.333 2.642 1.43368 2.4063 1.40528 3.3438 17

 دالة 0.453 3.611 1.11762 2.0938 1.33364 3.2260 18

 دالة 0.335 2.699 1.13415 2.4375 1.27000 3.2500 19

 دالة 0.274 2.442 1.32348 2.3133 1.49528 3.4038 20

 دالة 0.236 7.224 0.00000 1.0000 1.3001 2.6001 21

 دالة 0.207 5.403 1.22758 1.9793 1.19955 3.9963 22

 غير دالة 0.036 -0.396- 1.72271 3.2500 1.42239 3.0938 23

 دالة 0.507 4.665 1.18415 2.2188 1.33047 3.6875 24

 دالة 0.566 4.581 1.20441 1.9688 1.08462 3.2813 25

 دالة 0.579 5.008 0.94186 1.6250 1.40850 3.1250 26

 دالة 0.561 5.436 0.93109 1.6875 1.45046 3.3438 27
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 غير دالة 0.178 0.324 1.62143 2.8750 1.45912 3.0000 28

 دالة 0.550 5.641 0.94826 1.4375 1.43930 3.1563 29

 دالة 0.638 7.424 0.00000 1.0000 1.21441 2.5938 30

 دالة 0.351 3.019 1.45912 1.7500 1.35450 2.8125 31

 دالة 0.364 2.687 1.41671 2.1563 1.17732 3.0313 32

 دالة 0.505 3.545 1.02980 2.6875 1.15310 3.6563 33

 دالة 0.423 2.313 1.57571 2.9688 1.21109 3.7813 34

( القوة التمييزية لمقياس الذكاء االنفعالي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين وعالقة درجة  2جدول )

 .الفقرة بالدرجة الكلية

التائية القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة

العالقة 

 االرتباطية

 

الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 0.212 2.138 1.42416 3.3125 0.84003 3.9375 1

 دالة 0.374 3.391 1.45912 2.2500 1.09572 3.3438 2

 غير دالة 0.122 1.498 1.72271 2.5000 1.24272 3.0625 3

 دالة 0.224 2.803 1.58623 2.7500 1.14256 3.7188 4

 غير دالة 0.116 1.422 1.52268 3.0625 1.07716 3.5313 5

 غير دالة 0.019 -0.673- 1.41386 3.5313 1.17604 3.3125 6

 دالة 0.236 2.402 1.51205 2.6875 0.91361 3.4375 7

 دالة 0.396 3.934 1.40850 2.6250 0.96512 3.8125 8

 دالة 0.230 1.999 1.53323 2.7125 1.36746 3.5313 9

 دالة 0.291 3.185 1.46979 3.0313 0.78224 3.9688 10

 دالة 0.262 2.011 1.64825 2.8438 1.31638 3.5938 11

 غير دالة 0.172 0.727 1.51305 3.0313 1.22433 3.2813 12

 غير دالة 0.086 0.612 1.57475 3.1875 1.26642 3.4063 13

 دالة 0.284 2.625 1.28891 2.6250 0.97551 3.3750 14

 دالة 0.451 4.205 1.38977 2.5625 0.87009 3.7813 15

 دالة 0.206 2.297 1.44468 2.4163 1.23784 3.4110 16

 دالة 0.211 2.625 1.29991 2.6250 0.97551 3.3750 17

 دالة 0.379 4.537 1.58337 2.4063 0.99545 3.9063 18

 دالة 0.269 2.352 1.55413 2.8125 1.18458 3.6250 19

 دالة 0.293 2.147 1.43368 2.4063 1.23784 3.1250 20

 غير دالة -0.074- -0.267- 1.56801 2.8438 1.21814 2.7500 21

 دالة 0.252 2.725 1.19901 2.5250 0.97551 3.3610 22

 دالة 0.364 2.402 1.42416 2.6875 1.04534 3.4375 23

 دالة 0.214 2.554 1.69647 2.6563 1.31370 3.6250 24

 دالة 0.276 1.993 1.38795 2.6938 1.27000 3.2500 25

 دالة 0.300 3.470 1.50134 2.4375 1.37811 3.6875 26

 دالة 0.214 2.354 1.99647 2.6663 1.32370 3.5243 27

 دالة 0.248 2.317 1.24272 2.9375 1.12880 3.6250 28

 دالة 0.375 2.218 1.19094 2.5313 1.17604 3.1875 29

 دالة 0.567 6.357 0.88388 1.8438 1.07341 3.4063 30

فعرف مدى ارفباط   جلأمن ج. عالقة درجة المجال مع درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس: 

، افعرف مدى ك ن كل ممال جزف خ يالمزأ من كل إليهيهداان  ن مع بعضها ا  قياس مامماخ  المقياسي 
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مقياس، اسالعمل الباح  معامل ارفباط بيرس ن بين درجة كل ممال االمماخ  األترى االدرجة ال لية  

( ارفباط  3مدال  الاي اح . 0.05ايهر أن جميع معامف  اخرفباط دالة عند مسال ى دخلة  .للمقياس

( ارفباط  4مدال  الجة ال لية لمقياس الراا ال ييف ، ا  حين ي اح المماخ  مع بعض االدر

 المماخ  مع بعض االدرجة ال لية لمقياس الذكاف اخنفعال : 

 .ارتباط مجاالت مقياس الرضا الوظيفي مع بعضها والدرجة الكلية للمقياس( 3جدول )

 المجاالت
بيئة 

 العمل
االستقرار 

 الوظيفي

 أسلوب

اإلشراف  

 واإلدارة

مالء ز

 العمل

النمو 

واالرتقاء 

 الوظيفي
 العدالة

الدرجة 

 الكية

 0.663 0.558 0.363 0.203 0.334 0.550 1 بيئة العمل
 الوظيفي
 االستقرار

0.550 1 0.394 0.201 0.240 0.616 0.658 

سلوب أ

 االدارة  االشراف 
0.334 0.394 1 0.240 0.540 0.641 0.809 

 0.340 0.201 0.392 1 0.240 0.201 0.203 زمالء العمل
النمو 

 واالرتقاء الوظيفي
0.363 0.240 0.540 0.392 1 0.525 0.755 

 0.837 1 0.525 0.201 0.641 0.616 0.558 العدالة

 1 0.837 0.755 0.340 0.809 0.658 0.663 الدرجة الكلية

 قياس.مع بعضها والدرجة الكلية للمارتباط مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي ( 4جدول )

 المجاالت
إدارة 

 االنفعاالت
 حفز الذات التعاطف

المعرفة 

 االنفعالية
المهارات 

 االجتماعية
الدرجة 

 الكية
 0.530 0.343 0.227 0.236 0.291 1 إدارة االنفعاالت

 0.682 0.427 0.264 0.430 1 0.291 التعاطف

 0.693 0.531 0.347 1 0.430 0.236 حفز الذات

 0.550 0.373 1 0.347 0.264 0.227 المعرفة االنفعالية
المهارات 

 االجتماعية
0.343 0.427 0.531 0.373 1 0.827 

 1 0.827 0.550 0.693 0.682 0.530 الدرجة الكلية

 : فيةن المؤشرا  اآلياسالجر  ل ف المقياس * مؤشرات صدق المقياس: 

ن على  ا  كف المقياسي دق ا  ا ف عرض اقر: افحقق هذا الصface validityالصدق الظاهري  -1

 ممم عة من المح مين  راجع صفحية أداف  البح (. 

حصائ  للفقرا  ا  ذلك من تفل اسالعمال الالحليل اإل : افحققconstruct validityصدق البناء  -2

  ا ف أسل ب الممم عالين المالطراين، اعفقة الفقرة بالدرجة ال لية للمقياس، اعفقة المماخ  مع 

 جة ال لية للمقياس.بعضها، االدر

 الثبات مؤشرات * 

 : ( م يفا ام يفة 40عينة مؤلفة من  طريقالين على الثبا   سالعمل الباحثان ا  إيماد ا

قام الباحثان باسالجرا  إعادة اختالبار عن طريق معادلة ارفباط بيرس ن بعد فطبيق   :االختبار إعادة ـ1

(، ابلغ  0.774عامل ثبا  مقياس الراا ال ييف   ( ي ما، ابلغ م14المقياسين بين االرة زمنية فرااحن  

، اأسل ب اإلدارة 0.791، ااخسالقرار ال ييف  0.781 ثبا  مماخ  المقياس ب اقع  بيئة العمل

ا  . (0.753العدالة ا، 0.771، االنم  ااخرفقاف ال ييف  0.760، ازمفف العمل 0.753ااإلشراف 
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االالعاطف  ،0.735 إدارة اخنفعاخ   ( امماخفه ب اقع 0.761حين بلغ معامل ثبا  الذكاف اخنفعال   

ايعد معامل   (.0.750، االمهارا  اخجالماعية 0.724، االمعراة اخنفعالية 0.782، احفز الذا  0.770

 ,Ebel)اتكثر (0,70)لفا كرانباخ الذي يبلغ أمقارنالهما بمعيار ثبا  المقياسين امماخفهما جيدا عند 
1972, p. 59) 

لفا كرانباخ للثبا ، أن ثبا  مقياس الراا  أاجد الباحثان بعد اسالعمال معادلة  معادلة ألفا كرونباخ: .2

 اه  ثبا  جيد ، (0.709ا  حين بلغ معامل ثبا  الذكاف اخنفعال    (0,701)ال ييف  بص رفه ال لية بلغ 

 حصائيا عند مقارناله بالمعيار السابق للثبا . إ

اقورة  (29)مون  امقياس الراا ال ييف  بصيغاله النهائية مؤلفأصبح لنهائية: ا بصيغتهما* المقياسان 

اقورا ، امؤشور أسول ب  5اقرا ، ااخسالقرار ال ييف  من  3 بيئة العمل من م زعة على سالة مماخ  

اقرا ، امؤشر النمو  ااخسوالقرار الو ييف   3اقرا ، امؤشر زمفف العمل من  8اإلدارة ااإلشراف من 

ى تمسة بودائل، لوذا يالورااح ا ئها الم يف عليميب ا  . ااقرا ( 6 ، امؤشر العدالة من اقرا 4من 

 صوبحأاو  حوين . (87( ابمال سوط اراو   29دنوى درجوة هو   ( اأ145المدى النظري ألعلى درجة  

اقرا   5( اقرة م زعة على تمسة مماخ  ب اقع  24من   امقياس الذكاف اخنفعال  بصيغاله النهائية مؤلف

اقورا  لمموال  4اقورا  لمموال حفوز الوذا ، ا 5اقرا  لممال الالعواطف، ا 4مال إدارة اخنفعاخ ، الم

ى تمسة بدائل، ا ئها الم يف علاقرا  لممال المهارا  اخجالماعية( يميب ا   6المعراة اخنفعالية، ا

 (.72( ابمال سط ارا   24دنى درجة ه   ( اأ120المدى النظري ألعلى درجة  لذا يالرااح 

 * التطبيق النهائي 

( م يفا 130  ، طبقا على عينة ق امهااطهما النهائية من الصدق االثبا  بعد أن اسال اى المقياسان شر

 من رئاسة جامعة القادسية. م يفة من اإلناث  65م يفا الذك ر ا 65ام يفة اب اقع 

، افمثلن (SPSS) حصائ اإل برنامجال  اسالنادا إلىمعالمة بيانا  البح   ن فم : * الوسائل اإلحصائية

 : هذه المعادخ  باآلف 

ار الالائ  لعينة ااحدة لغرض فعرف دخلة الفرق اإلحصائ  بين المال سط الحساب  لعينة  باختال -1

 البح  االمال سط الفرا . 

الراا ال ييف   اختالبار الالائ  لعينالين مسالقلالين ااسالعمل ا  حساب الق ة الالمييزية لفقرا  مقياس  -2

 .ف اخنفعال االذكا

معامل ارفباط بيرس ن اسالعمل ا  حساب معامل الثبا  بطريقة الالمزئة النصفية اعفقة الفقرة   -3

بالدرجة ال لية اعفقة مماخ  كف المقياسين مع بعضها االدرجة ال لية للمقياس االعفقة اخرفباطية بين  

 .الراا ال ييف  االذكاف اخنفعال 

 لثبا  ا  حساب اخفساق الداتل  لمقياس الراا ال ييف  االذكاف اخنفعال . معامل ألفا كرانباخ ل -4

فحليل الالباين الثنائ  لالعرف دخلة الفراق على مقياس الراا ال ييف  االذكاف اخنفعال  ااقا   -5

 لمالغير الن ع االم انة ال ييفية. 

 :*تفسير النتائج ومناقشتها

يفي لدى موظفي رئاسة جامعة القادسية عند مستوى  ما مستوى الرضا الوظ* الفرضية األولى: 

 سط الحساب  ااخنحراف المعياري اال سط الفرا   مال بعد اسالجرا  ال ؟:(0.05)حصائية اإلداللة ال

، امقارنة الناليمة بالقيمة المدالية ثان اختالبار الالائ  لعينة ااحدةلمقياس الراا ال ييف ، اسالعمل الباح

 ( ذلك.5مدال  ، اي اح ال(129( ابدرجة حرية  0,05  عند مسال ى دخلة  (1,96)

 .الرضا الوظيفي لدى الموظفين( القيمة التائية المحسوبة والجدولية لتعرف 5) جدول
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 العينة
 المال سط

 الحساب 

 اخنحراف

 المعياري

 المال سط

 الفرا  

 درجة 

 الحرية 

القيمة الالائية 

 المحس بة

القيمة الالائية 

 المدالية 

 مسال ى

 الدخلة 

130 
81.630

8 
14.0525

8 
87 129 -4.356- 1,96 0.05 

ن م يف  رئاسة جامعة القادسية يعان ن من اخسالياف ال ييف ، إذ ا  يل ايم ن ففسير هذه الناليمة بت 

ن من س ف يراف العمل، انقص  األاااع الحالية الال  فعان  منها المامعا  العراقية، يشال   الم يف 

  ناليمة الالقشف اخقالصادي الذي فعان  منه الدالة  آ ة، اقلة الح ااز االم اااألداا  االمساللزما  اإلداري

العراقية، اضف عن كثرة اغ ط العمل، ابيراقراطية النظام اإلداري المامع ، اإيقاف الالعيينا  

إرباكا ا  العمل اإلداري، افراكم المسؤاليا  اال اجبا  اإلدارية، ااعف قدرة  هذايسبب ا .اإلدارية

نه  إيفين على الال ااق ال ييف  مع يراف العمل، افدن  الدااعية، اعدم اخسالقرار ال ييف  ابهذا االم 

ااقا لنظرية ارام ا  الراا ال ييف  فؤدي هذه الظراف إلى قلة القيمة اإليمابية للعمل، ازيادة الال قعا  

م هذه الال قعا  مع الال لفة  لذلك خ فنسم  .ل ييفةل اإليمابية  يةالسلبية ح ل عدم الحص ل على المرداد 

، اقد فؤدي إلى نالائج سلبية مثل كثرة  افسبب اساليافه من عمله الحال  المرففعة الال  يقدمها الم يف،

اإلجازا ، اداران العمل، االالذمر ال ييف ، اانجفاض دااع العمل. اافسقن ناليمة هذه الدراسة مع  

يا بين عدم الراا ال ييف  اشي ع المش ف  ( الال  اجد  عفقة دالة إحصائ 1992،  المجلف  دراسة

اإلنماز افتتر الالط ر المهن  اس ف اإلشراف على العمل اعدم فحمل المسؤالية،  الالنظيمية افدن  دااع 

( الال  اجد  أن عدم الراا ال ييف  نافج عن اغ ط العمل افدن  اخف  1995، ادراسة  المير

( الال  1982نالائج الدراسة مع دراسة  ش مان، ف ااق نالم يفين للمؤسسة الال  يعمل ن ايها، اضف ع

اجد  أن عدم الراا ال ييف  يرفبط إيمابيا مع المناخ اإلداري البيراقراط  اشي ع السل كيا  

 (.2003، الفإنسانية ا  محيط العمل بين العاملين  ا  سفمة

على مقياس الرضا  (0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : * الفرضية الثانية

لغرض فعرف دخلة الفراق بين مال سطا  م يف   الوظيفي وفقا لمتغير النوع والمكانة الوظيفية؟: 

االم انة ال ييفية    ذك ر، إناث( مالغير الن علرئاسة جامعة القادسية على مقياس الراا ال ييف  ااقا 

( عند مسال ى دخلة two way ANOVA، اسالعمل الباحثان فحليل الالباين الثنائ    مدير، م يف(

 ( ي اح ذلك: 6مدال  ال(. ا0.05 

 . الرضا الوظيفي( الفروق في النوع والمكانة الوظيفية على 6جدول )

 مصدر التباين

 

مجموعة  

 المربعات

S-S 

 درجة الحرية

D-F 

متوسط 

 المربعات

M-S 

القيمة 

 يةئالفا

F 

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

S-g 

 4.315 826.954 1 826.954 النوع

3,84 

 
0.05 

 

 1.291 247.380 1 247.380 المكانة الوظيفية

 xالتفاعل )الجنس
 المكانة الوظيفية(

797.082 1 797.082 4.159 

 191.659 126 24149.015 الخطأ

 130 891740.000 الكلي

 : افبين النالائج السابقة أن 

 : رق ااق مالغير الن ع  ذك ر، إناث(أ. الف

يرقى  مقياس الراا ال ييف  ح من المدال السابق أن الفرق بين الم يفين الذك ر ااإلناث على يالض 

( مع القيمة المدالية البالغة 4.315الى مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  

الم يفين الذك ر  إذ بلغ المال سط الحساب  لدى (0,05)( عند مسال ى الدخلة اإلحصائية عند 3,84 
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لدى الم يفا   يجاللف كثيرا عن المال سط الحساب  الذي (11.07542)( بانحراف معياري 83.3385 

ذه الناليمة بتن الم يفين  . ايم ن ففسير ه(16.41484)( بانحراف معياري 79.9231اإلناث البالغ  

ذلك إلى طابع الحياة ال ييفية  ايرجع ، باخسالياف ال ييف  مقارنة بالم يفا  اإلناث  شع راقل الذك ر أ

االعامة الال  فعيشها اإلناث ا  الممالمع العراق ، افضف عن األعباف االمسؤاليا  المنزلية الال  فالحملها  

الم يفة ا  البين، اإنها فعان  من الالهميش االالحيز ا  بيئة العمل، االنظرة الدانية ل فايالها اقدرفها على  

كبر من الرجل، اخسيما فماه عدم  ألهذا فظهر المرأة اسالياف اييفيا  .دةإدارة العمل، اأدافه بص رة جي

الحص ل على الفرص ال ااية لال ل  المناصب اإلدارية العليا، اإصدار القرارا  االمشاركة ا   

المش را  االمناقشا  ااخجالماعا  ال ييفية، امما يزيد األمر س فا أن ال ثير من الم يفا  اإلناث خ 

لذا فسبب هذه النظرة الدانية   .ية على نفسها ، افعط  الرجل األال ها اقدرافها اكفايالها الذافيةذاففؤمن ب

زيادة اخسالياف ال ييف  بص رة غير مباشرة عند اخسالمابة على أداة البح . ا  االسلبية فماه الذا  

( 2002، لشهري( ا  حين اتاللفن مع نالائج دراسة  ا1989 اافسقن هذه الناليمة مع دراسة  ع اشة،

 كثر راا من الذك ر ا  بيئة العمل.أالال  اجد  أن اإلناث 

 : م يف(  ب. الم انة ال ييفية  مدير،

مالغير الم انة ال ييفية خ يرقى إلى  ا يالضح من المدال السابق أن الفرق بين م يف  رئاسة المامعة 

( مع القيمة المدالية البالغة 1.291مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  

ذ أننا نفحظ أن المال سط الحساب  ا  عدم الشع ر  إ. (0,05)( عند مسال ى الدخلة اإلحصائية 3,84 

( بانحراف معياري  80.8163بالراا ال ييف  لدى رؤساف ال حدا  االشعب اإلدارية البالغ  

( بانحراف  82.1235رؤاسين البالغ   خ يجاللف كثيرا عن المال سط الحساب  لدى الم (13.98909)

ايم ن عزا هذه الناليمة إلى معاناة مدراف ال حدا  االشعب اإلدارية االم يفين   (14.15484)معياري 

من نفس اغ ط العمل، اقلة األج ر، اعدم ف ار بيئة عمل مريحة، اقلة الح ااز اكالب الش ر االالقدير 

نه ااقا لنظرية ارام يعان  كل من مدير ال حدة االم يف من  ا رئاسة المامعة للم يفين، لذا اإالال  فقدمه

قلة المنااع اإليمابية مقابل ف قع ارففاع الال اليف الال  يقدم نها أثناف ال ييفة مثل ارففاع مسال ى المهد 

 االالعب اال قن االعمل ا  الظراف المهنية السيئة  مثل س ف الال ييف االاله ية اقلة المساللزما  اإلدارية 

لهذا جاف  درجا  اإلجابة على أداة البح  للراا ال ييف  بين المدراف االم يفين مالقاربة  .ها(اغير

كثر  أن الرؤساف أ( الال  اجد  2002، إلى حد ما. ااتاللفن نالائج هذه الدراسة مع دراسة  الشهري

 الم يفين.   نشع را بالراا ال ييف  م

  . ففاعل المنس االم انة ال ييفية: 

ل السابق أن الفرق بين الم يفين الذك ر ااإلناث من الرؤساف االمرؤاسين يرقى الى يالضح من المدا

( مع القيمة المدالية البالغة 4.159مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  

التثير على  نه ي جد ففاعل للمنس مع الم انة ال ييفية ا  ال ابذلك اإ .(0,05( عند مسال ى دخلة  3,84 

 م اح ا  المدال السابق. ه  الراا ال ييف  كما 

، اخ يظهر أي المماميع من  اج د أثر الالفاعل الما كان فحليل الالباين يمنحنا قيمة ااحدة فشير إلى

ال ييف  من  على درجة ا  الراا ه  األالن ع  الذك ر، اإلناث( االم انة ال ييفية  مدير، م يف( 

  ثر الالفاعل بين مال سطا  هذه المماميع، االذي يشير إلى ه خ بد من فعرف اج د أ، اإنغيرها ا  الالفاعل

( مال سطا   7مدال  الر قل مال سطا ااحدا يجاللف عن المال سطا  األترى، ايظهاج د على األ

 : الممم عا  األربعة 

 . ( المتوسطات الحسابية وفق متغير النوع والمكانة الوظيفية7جدول )
 لمنسا                   

 الم انة ال ييفية
 اإلناث الذك ر

 اخنحراف المال سط اخنحراف المال سط

 16.55006 73.8235 10.98088 84.5313 مدير
 15.98248 82.0833 11.21231 82.1818 م يف
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،  لغرض فعرف الفراق الدالة بين مال سطا  الممم عا  األربعة قام الباحثان باسالعمال اتالبار شيفيه 

 : (8م اح ا  المدال  هذا (، ا3.39ها مع قيمة شيفيه الحرجة البالغة  امقارنة درجاف

 . الفروق بين المتوسطات الحسابية وفق قيمة شيفيه المحسوبة والحرجة 8جدول 
قيمة شيفيه  المال سطا  المسال يا  العدد 

 المحس بة
قيمة شيفية 

 الحرجة 
 مسال ى الدخلة

0,05 

 84.5313 مديرة أنثى –مدير ذكر  1
7.59280 

3.39 
 دالة 

73.8235 

 84.5313 م يف ذكر -مدير ذكر 2
2.93939 

3.39 
 غير دالة 

82.1818 

 84.5313 م يفة أنثى -مدير ذكر 3
1.94697 

3.39 
 غير دالة 

82.0833 

 73.8235 م يفة أنثى –مديرة أنثى  4
5.64583 

3.39 
 دالة 

82.0833 

 73.8235 م يف ذكر -مديرة أنثى 5
4.65341 

3.39 
 دالة 

82.1818 

 82.1818 م يفة أنثى –م يف ذكر  6
0.99242 

3.39 
 غير دالة 

82.0833 

االم انة   ابهذا فشير النالائج ا  المدال أعفه إلى اج د بعض الفراق عندما فالفاعل مال سطا  الن ع

 ، إذ نرى أن: ال ييفية

 .ييف  من اإلناث كثر شع را بالراا ال أالمدراف الذك ر * 

 كثر شع را بالراا ال ييف  من الم يفا  اإلناث. أ المديرا  اإلناث * 

 .قل شع را بالراا من الم يفين الذك رأ المديرا  اإلناث *

اهذا ينسمم مع الهدف . اخسالياف ال ييف  من اإلناث ب شع راقل الذك ر أ نفحظ ااقا للنالائج السابقة أن

كثر شع را أبالراا ال ييف  ااق الن ع، انفحظ أيضا أن المدراف بش ل عام السابق عندما قارنا الشع ر 

ايرجع ذلك إلى كثرة األعباف الال  يالحملها مدير الشعبة أا ال حدة  .باخسالياف من الم يفين اخسيما اإلناث 

  من  مقارنة بالم يف، اضف عن اغ ط الم انة ال ييفية الال  يشغلها، ااألاامر االالعليما  الال  فتف 

داف عملهم اإلداري، أالمناصب العليا، امسؤالية فحقيق العدالة ال ييفية، افحفيز امراقبة المرؤاسين ا  

 قصرين االعمل المالراكم االمسالمر.االضغ ط النفسية االمسدية الناجمة عن مالابعة الم

عند مستوى  ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى موظفي رئاسة جامعة القادسية : ة* الفرضية الثالث

بعد اسالجرا  ال سط الحساب  ااخنحراف المعياري اال سط الفرا  ل ل مؤشر  ؟(0.05)داللة إحصائية 

، امقارنة الناليمة ثان اختالبار الالائ  لعينة ااحدةمن مؤشرا  لمقياس الذكاف اخنفعال ، اسالعمل الباح

 ( ي اح ذلك.9مدال  الا ،(129( ابدرجة حرية  0,05عند مسال ى دخلة   (1,96)بالقيمة المدالية 

 الذكاء االنفعالي لدى الموظفين( القيمة التائية المحسوبة والجدولية لتعرف 9جدول) 

 العينة
 المال سط

 الحساب 

 اخنحراف

 المعياري

 المال سط

 الفرا  

 درجة 

 الحرية 

القيمة الالائية 

 المحس بة

القيمة الالائية 

 المدالية 

 مسال ى

 الدخلة 

130 77.4692 11.79422 72 129 5.287 1,96 0.05 

ن م يف  رئاسة المامعة يالمالع ن  بت (1996  نظرية ج لمان اسالنادا إلىايم ن ففسير هذه الناليمة 

باإلم انية على فعرف مشاعر اآلترين، اي  ن ن حساسين خحالياجافهم، ايمالل  ن القدرة على ف ييف  
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فاعل ن ايه، اضف عن هذا نمد أن لدى م يف   انفعاخفهم ا  بيئة العمل بما يالناسب مع الم قف الذي يال

لصراعا  الال  يالعرا ن لها، رئاسة المامعة القدرة على إدارة انفعاخفهم بش ل جيد مع اغ ط العمل اا

  ، نه ااقا لم لماناإ ن اآلترين بسه لة. ناليمة لذلك، ن الجفاا  الال  فحصل بينهم ابين الم يفي ايفض

ن اخسيما  االمؤسسا  الال  يعمل بها الم يف  ا  المنظما   ارئيس اريبش ايعد الذكاف اخنفعال  م رد 

المدراف االقادة الال  فقع عليهم مسؤالية إدارة المؤسسة بش ل عام، ألن الذكاف اخنفعال  ي ار اخسالعداد 

النفس  ااخجالماع  على فقبل اآلترين ااهمهم االالعاان معهم بش ل بناف امثمر. اافسقن نالائج هذه  

( الال  اجد  أن الذكاف اخنفعال  يساعد على إيماد المزيد من الفهم ا   2009  عثمان،اسة مع دراسة الدر

الم اقف اخجالماعية، افقبل أا ار اآلترين بمرانة كبيرة، اتلق طرق جديدة لالط ير العمل، ادراسة 

على افجاذ القرار  ن افسام الم يفين بالذكاف اخنفعال  يساعدهمإلى أ( الال  ف صلن 2006  المهندي،

كثر فقبف لنقد  أ، االجرا  من المش ف  الال  ف اجههم ا  عملهم اإلداري، كذلك يمعلهم مناسب ال ييف  ال

جل فط ير مسال ى أداف المؤسسة الال  أاآلترين، ايزداد مسال ى الالعاان مع مشرايهم ازمفئهم من 

ن الم يف الذك  انفعاليا ي  ن  بت (2009 اهذا ما أكدفه دراسة  ع ض، .(2011 يعمل ن ايها  ا  رابح،

المسؤالية اخجالماعية  ذا عقلية مرنة امنفالحة امالقمصة انفعاليا فماه اآلترين، الديه إحساس كبير ب

ه الشجصية، مما يمعل من الذكاف اخنفعال  مفالاح النماح ا   فكثر مهارة ا  اهم انفعاخ  زمفاالمهنية اأ

 الحياة ال ييفية.

على مقياس الذكاء  (0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : رابعة* الفرضية ال

لغرض فعرف دخلة الفراق بين مال سطا  م يف    االنفعالي وفقا لمتغير النوع والمكانة الوظيفية؟

ة  االم انة ال ييفي  ذك ر، إناث( الن ع يمالغيرلرئاسة جامعة القادسية على مقياس الذكاف اخنفعال  ااقا 

( عند مسال ى دخلة two way ANOVA، اسالعمل الباحثان فحليل الالباين الثنائ    مدير، م يف(

 ( ي اح ذلك: 10مدال  ال(. ا0.05 

 .الذكاء االنفعاليالفروق في الجنس والمكانة الوظيفية على تأثير (  10جدول )

 مصدر التباين

 

مجموعة  

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

S-g 

 0.008 1.147 1 1.147 الجنس

3,84 

 
0.05 

 

 1.970 275.366 1 275.366 المكانة الوظيفية

 xالتفاعل )الجنس
 المكانة الوظيفية(

60.124 1 60.124 0.430 

 139.776 126 17611.832 الخطأ

 130 798137.000 الكلي

 : النالائج السابقة أن  افبين

 : ااق مالغير الن ع  ذك ر، إناث( الفرق -أ

مقياس الذكاف اخنفعال  خ  يالضح من المدال السابق أن الفرق بين الم يفين الذك ر ااإلناث على 

( مع القيمة المدالية  0.008لى مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  يرقى إ

إذ بلغ المال سط الحساب  لدى الم يفين الذك ر  (0,05)( عند مسال ى الدخلة اإلحصائية عند 3,84البالغة  

لدى الم يفا  اإلناث  ن المال سط الحساب  م يقالرب كثيرا  (10.39075)( بانحراف معياري 77.0308 

. ايم ن ففسير هذه الناليمة ح ل فقارب درجة (13.11574)( بانحراف معياري 77.9077البالغ  

الم يفين الذك ر ااإلناث ا  الذكاف اخنفعال  إلى طبيعة الالشابه ا  األنماط السل كية االمعراية الال   

  . يالبع نها مع اآلترين مثل الالعاطف مع حاجا  الناس، ااهم انفعاخفهم، االال اصل اخجالماع  الميد معهم 

السل كية م السبة من بيئالهم امنظ مالهم اخجالماعية الال  فؤكد على اإليثار امساعدة   ارغم أن هذه األنماط
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نه يرجع أيضا إلى مالطلبا  ال ييفة اإلدارية الال  يعمل ن ايها، إذ فالطلب بيئة العمل من  ، اإاآلترين

، اف ييف مهارفهم  م يف  رئاسة المامعة الالعاان مع الرؤساف االم يفين ا  ال حدا  اآلترين 

، افقديم  الياجا  امطالب رؤسائهم امرؤاسيهمجل إنماح العمل المؤسساف ، ااهم احاخجالماعية من أ

 Sjoberg)الع ن االدعم العاطف  ااخجالماع  اقن الشدة ا  العمل. ااتاللفن هذه الناليمة مع دراسة 
 كثر فمالعا بالذكاف اخنفعال  من الذك ر.أالال  اجد  أن اإلناث  (2001,

 : ال ييفية  مدير، م يف(الم انة  -ب 

يالضح من المدال السابق أن الفرق بين م يف  رئاسة المامعة على ااق مالغير الم انة ال ييفية خ  

( مع القيمة المدالية  1.970يرقى إلى مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  

إذ أننا نفحظ أن المال سط الحساب  ا  الذكاف  (0,05) حصائية ( عند مسال ى الدخلة اإل3,84البالغة  

خ   (10.08261)( بانحراف معياري 75.6122اخنفعال  لدى رؤساف ال حدا  االشعب اإلدارية البالغ  

( بانحراف معياري  78.5926يجاللف كثيرا عن المال سط الحساب  لدى المرؤاسين البالغ  

لمدراف االم يفين لديهم درجة مالقاربة من الذكاف ا ن كلايم ن ففسير هذه الناليمة بت. (12.64593)

  ايرجع ذلك إلى الالشابه ا  الجصائص االمهارا  اخجالماعية ااخنفعالية الال  يالسم بها م يف  .اخنفعال 

كاديم  االالدريب ال ييف  الذي فلق ه  ربهم ا  مسال ى العمر االالحصيل األرئاسة المامعة، اضف عن فقا

تن جميع هذه الع امل قد ساهمن ا  عدم يه ر ارق دال بة، ابهذا يم ن الق ل أثناف تدمالهم ال ييفي

( 2009، ( ا النمري2009  الشهري، ال إحصائيا بين المدراف االم يفين. ااتاللفن هذه الناليمة مع دراس

 كثر ذكاف انفعاليا من المرؤاسين.الرؤساف أ ن اجدفا أناللالي

  . ففاعل المنس االم انة ال ييفية: 

من الرؤساف االمرؤاسين خ يرقى   ح من المدال السابق أن الفرق بين الم يفين الذك ر ااإلناث يالض 

( مع القيمة المدالية البالغة 0.430لى مسال ى الدخلة اإلحصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحس بة  إ

ل ييفية ا  الالتثير على نه ي جد ففاعل للمنس مع الم انة ا(، ابذلك اإ0,05( عند مسال ى دخلة  3,84 

 م اح ا  المدال السابق. ه  الذكاف اخنفعال  كما 

وفقا   (0.05)حصائية اإلداللة الهل تتباين درجة الرضا الوظيفي عند مستوى : ةالخامس فرضيةال

  للالعرف على دخلة الفرق ا  الراا ال ييف  ااقا للذكاف اخنفعال  اأبعاده قام  :للذكاء االنفعالي وأبعاده؟

الباحثان بطرح اجمع ال سط الحساب  من اخنحراف المعياري ل ل بعد من أبعاد الذكاف اخنفعال ، امن ثم  

مقارنة درجا  الم يفين ح ل شع رهم بالراا ال ييف  حسب المسال ى المرففع االمنجفض ا  الذكاف 

 ( ي اح ذلك:11مدال  الا، اخنفعال  اأبعاده، اذلك من تفل اسالعمال اختالبار الالائ  لعينالين مسالقلالين

 .مقياس الرضا الوظيفي وفق أبعاد الذكاء االنفعالي في( الفرق 11جدول )

المتغير 

 المقارن
 بعد المقارنة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 القيمة التائية

 المحسوبة

 القيمة التائية

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

الرضا 

 الوظيفي

تدبير ارتفاع 

 االنفعاالت
88.8182 17.79683 

2.590 2.01 0,05 
 تدبيرتدني 

 االنفعاالت
76.9583 13.07995 

الرضا 

 الوظيفي

 21.56341 82.8636 ارتفاع التعاطف
0.578 2.01 0,05 

 12.84676 80.1563 تدني التعاطف

الرضا 

 الوظيفي

 11.97157 85.0385 ارتفاع حفز الذات
0.569 2.01 0,05 

 15.35852 82.8333 تدني حفز الذات

الرضا 

 الوظيفي

ارتفاع المعرفة 

 االنفعالية
80.6842 14.46472 

1.114 2.01 0,05 
تدني المعرفة 

 االنفعالية
85.5263 12.24458 
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فدبير اخنفعاخ ، إذ ن الشع ر بالراا ال ييف  خ يالتثر إخ من تفل بعد أ  يالضح من المدال أعفه

باخسالياف ال ييف    اقل شع راخنفعاخ  ي  ن ن أ ن إدارةن الم يفين الذين لديهم مسال ى مرففع م نرى أ

نه رغم افسام الم يفين  اخ ، ايم ن ففسير هذه الناليمة بت اخنفع فدبيرمن ذاي المسال ى المنجفض ا  

بالمهارا  اخجالماعية ااهم انفعاخ  اآلترين االالعاطف معهم، إخ أن هذه األبعاد ا  الذكاف اخنفعال  خ  

ة ااعلة ا  الالح م بم اقف البيئة المهنية الضاغطة كما ه  الحال ببعد إدارة اخنفعاخ ، ألننا  فساهم بدرج

نمد أن فح م الم يفين بانفعاخفهم يقلل من شع رهم بالضغ ط ال ييفية، ايحسن من مزاجهم السلب ، 

  ر إليه ج لمان ايمعلهم يديرانه بش ل ااعل بعيدا عن المشاحنا  االصراعا  ال ييفية، اهذا ما أشا

الراحة االالجفيف عن الذا  من حدة انفعاخ  خنفعاخ  فعمل على ف اير مشاعر إلى أن إدارة ا (1996 

الغضب االقلق االفشل  الجزي( اغيرها من اخنفعاخ  السلبية. اقد افسقن هذه الناليمة مع دراسة 

(Gardner & Stough, 2002) الذكاف اخنفعال  له دار كبير  الال  اجد  أن بعد إدارة اخنفعاخ  ا  

داف ال ييف  افشميع الم يف على اخسالقرار ااإلبداع اإلداري. كذلك افسقن مع نالائج دراسة  األا  

(Geery, 1997)   الال  اجد  أن األاراد الذين لديهم مسال ى مرففع ا  إدارة اخنفعاخ  ي  ن ن قادرين

 م باسالمابافهم السلبية، ايحاال ن جاهدين إيماد حل ل الحفاي على هدائهم ا  بيئة العمل، االالح على

،  جامع للصراعا  الال  ف اجههم من تفل اهم اسالمابا  اآلترين امنع يه ر اخنفعاخ  السلبية

 .(12. ص  ،2010

 خالصات

 ااقا للنالائج السابقة نمد: 

الال  ف اجههم ا    ن م يف  رئاسة المامعية يشعران باخسالياف ال ييف  ناليمة الظراف السيئةأ -1

 بيئة العمل المامعية. 

باخسالياف ال ييف  مقارنة بالم يفا  اإلناث ايرجع ذلك إلى طابع   شع راقل أإن الم يفين الذك ر  -2

 الحياة ال ييفية االعامة الال  فعيشها اإلناث ا  الممالمع العراق .

ييف  ناليمة الضغ ط الال  يعان ن  يعان  كل من المدراف االم يفين بدرجة مالقاربة من اخسالياف ال  -3

 منها. 

باإلم انية على فعرف مشاعر  رئاسة جامعة القادسية بالذكاف اخنفعال  الذي يالمثل   يالمالع م يف  -4

اآلترين، االحساسية فماه احالياجا  الغير، ايمالل  ن القدرة على ف ييف انفعاخفهم ا  بيئة العمل بما 

 . يالناسب مع الم قف الذي يالفاعل ن ايه

الالشابه ا   اهذا يرجع إلى ،خ ي جد ارق ا  الذكاف اخنفعال  ااقا لمالغير الن ع االم انة ال ييفية -5

 الجصائص االمهارا  اخنفعالية ااخجالماعية. 

يالباين الشع ر بالراا ال ييف  ااقا لبعد إدارة اخنفعاخ  ألننا نمد أن فح م الم يفين بانفعاخفهم   -6

لضغ ط ال ييفية، ايحسن من مزاجهم السلب ، ايمعلهم يديرانه بش ل ااعل بعيدا يقلل من شع رهم با

 عن المشاحنا  االصراعا  ال ييفية. 

 التوصيات

 ف : لنالائج البح  ي ص  الباحثان باآل ااقا

الرضا 

 الوظيفي

ارتفاع المهارات 

 االجتماعية
84.0435 15.17917 

0.119 2.01 0,05 
تدني المهارات 

 االجتماعية
83.5714 13.03678 

الرضا 

 الوظيفي

ارتفاع الذكاء 

 االنفعالي
86.2174 18.46854 

1.047 2.01 0,05 
تدني الذكاء 

 االنفعالي
81.5789 9.55287 
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 ااجبهم ال ييف .ا   يظهران جهدا إااايا امميزا  نف اير الم اائا  االح ااز للم يفين الذي -1

المش ف  الال  جل فعرف احل أ  الدارية من قبل المسؤالين ا  المناصب العليا من عقد اللقافا -2

 ن. يعان  منها الم يف  

إعطاف الم يفا  الفرصة ااإلم انية لال ل  المناصب اإلدارية، اف جيه العق با  للم يفين الذي   -3

 ن. يظهران فحيزا اااحا ا  العمل اد النساف ألنه يعالبر انالهاكا لحق ق العاملي

اف اير المساللزما  ااألداا   ةف اير بيئة عمل مناسبة امريحة ا  البيئة المامعية، مع صيان -4

 الضرارية الال  فسهل عمل الم يفين. 

محاالة فمنب داران عمل الم يفين قدر اإلم ان اخسيما لدى الذين يظهران فميزا افف قا كبيرا  -5

 اط ااخسالياف ال ييف .ا  عملهم، ألن من شتن ذلك أن يسبب لهم اإلحب

 ف : اآل اسال ماخ لنالائج البح ، يقالرح الباحثان إجراف المقترحات:

 دراسة فباين الراا ال ييف  ااقا لل فافة اخجالماعية لدى الم يفين.  -1

 دراسة العفقة اخرفباطية بين الراا ال ييف  االع امل الجمسة ال برى ا  الشجصية.  -2

 ف  ا  بيئة العمل لدى الم يفين. طية بين الذكاف اخنفعال  احل المش دراسة العفقة اخرفبا -3
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