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  المستخلص
ضغوط العمل، ف ي مشكالت  دور الذكاء الشعوري في معالجة  علىدف البحث الوقوفاستھ

 عین  ة م  ن منت  سبي ال  شركة العام  ة ل  صناعة األدوی  ة ف  ي نین  وى، ال  ذین ت  م اختی  ارھم آراءض  وء 
 تم ت صمیم اس تمارة اآلراءًووصوال لھذه . ًعشوائیا من العاملین في األقسام المختلفة لھذه الشركة

وبع  د تحلی  ل جمل  ة البیان  ات المستح  صلة ). ٥٨(لغ ع  ددھم اب  العل  ى أف  راد العین  ة وزع  ت  ةاس  تبان
باإلفادة من مع ادالت االرتب اط واالنح دار، وال ذي س بقھ ت وفیر إط ار نظ ري أع د م ن قب ل الباحث ة، 

 الباحثة إلى جملة من النتائج، التي تم في ضوئھا بلورة ما یناسبھا من االس تنتاجات، لع ل تتوصل
 ض غوط العم ل الت ي معالج ة، بوصفھ ذا تأثیر ج وھري ف ي بخصوص الذكاء الشعوري :من أھمھا

وف ي ض وء جمل ة .  الكت اب ف ي األط ر النظری ةھتواجھ العاملین، وذل ك عل ى النح و ال ذي ذھ ب إلی 
ً ألبعاد الذكاء الشعوري دورا تأثیریا ف ي ض غوط أھمھا لعل من  التي تم التوصل الیھا،االستنتاجات ً
 ب صورة أكب ر ت أثیرا ف ي بع دو عل ى نح و خ اص،ًعام، على العینة المبحوثة أی ضا  حوالعمل على ن

ھو صاحب األثر األكبر في الحد من مشكالت وضغوط العمل من بین تل ك الذي كان إدارة العالقات 
قدمت الباحثة مقترحاتھا، التي تؤكد عل ى أھمی ة إی الء موض وع في ضوء االستنتاجات و، "األبعاد

، عل  ى نح  و یع  زز معالج  ة ًالم  دیرین والع  املین مع  اوري باالھتم  ام المناس  ب م  ن قب  ل ال  ذكاء ال  شع
  .مشكالت ضغوط العمل

 
  .الذكاء الشعور، الذكاء الشعوري، ضغوط العمل، نماذج ضغوط العمل :الكلمات المفتاحیة

  
  
  
  
  
  



 ]٩٦[                                                ... ر الذكاء الشعوري في معالجة مشكالت ضغوط العملدو
 

 

The Role of Emotional Intelligence in Dealing with the Problems of 
Work Pressures: A Pilot Study of the Opinions of a Sample of 

Employees in the General Company for the Pharmaceutical Industry in 
Nineveh 

 
Maysoon A. Ahmad (PhD) 

Lecturer  
Department of Business Administration  

University of Mosul  
 

Abstract 
The present research was to identify the role of emotional intelligence in dealing with 

the problems of work pressures, in the light of the opinions of employees of the State 
Company for Drugs Industry in Nineveh, who had been randomly selected workers in the 
various sections of this company. This consensus form was designed as questionnaire 
premised for this purpose, and distributed to the respondents, who numbered (58). After 
analyzing the data, inter withdrawn to benefit from the link and regression equations, which 
was preceded provide a conceptual framework prepared by the researcher. The researcher 
found, among other results, that there has been crystallizing in the light of the appropriate 
conclusions, perhaps the most important: the possibility to say about emotional intelligence 
as a significant impact in addressing the work pressures faced by workers, and so on as the 
view of the book in the theoretical frameworks of organizational behavior since the 
twenties of the last century. In the light of conclusions among the most important of the 
dimensions of emotional intelligence Tothrea role in the work stress in general, and applies 
to the sample examined, and also more influential in the post-management relations, who 
was the greatest impact in reducing the problems and pressures of work among these 
dimensions, "In the light of the conclusions presented, researcher proposals emphasized the 
importance of paying attention to the subject of emotional intelligence by the appropriate 
managers and staff together, a way that promotes address the problems of pressure of work. 

 
Key Words: Emotion, Intelligen, Emotional Intelligence, Work Pressures, Model of Work 

Stress. 
 

  المقدمة 
 موضوع ضغوط العمل م ن الموض وعات الت ي حظی ت بتركی ز أنحد أال یخفى على 

 الم وارد الب شریة إدارةواھتمام مجموعة من الباحثین والكتاب في مج ال ال سلوك التنظیم ي و
. ًعلى كل م ن الف رد والمنظم ة والمجتم ع مع ا خاص وانعكاساتھ السلبیة واالیجابیة ٍعلى نحو

 من ذ وج وده اإلن سان نعني بذلك قضیة الزمت فإننامفھوم ضغوط العمل وعندما نتحدث عن 
مكاب دة أم ور الحی اة  یعمل وكان ھذا العمل و الیزال أن، فقد وجد من اجل األرضعلى ھذه 

، ولق د ترت ب م ن )٤البل د،( ) ف ي كب داإلن سانلقد خلقنا (: ً وذلك مصداقا لقولھ تعالىوشقائھا
 لع  دد م  ن التح  دیات وال  ضغوط اإلن  سان ةش  قاء مواجھ  ج  راء ھ  ذا العم  ل وم  ا ص  احبھ م  ن 

 فإن سان ال ضارة، ثارھ اآ یتعام ل معھ ا بفاعلی ة للح د م ن أنوالمخاطر والتھدیدات التي یجب 
الیوم یعیش في بیئة تتسم بالتغیر السریع والمستمر الذي یصعب مالحقتھ في كاف ة المج االت 

 المتقدم ة بمختل ف مجتمعات ھ الی ومم  ع النإحتى صار ھو السمة الواضحة لھذا الع صر، ب ل 
ی ر ال ذي ص ار حقیق ة ف ي حی اة المجتمع ات ی ھ ذا التغع ف ي دوام ھ وص راع م أصبحوالنامیة 
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 ال  ضارة لھ  ذه ال  ضغوط ینبغ  ي اآلث  ار والح  د م  ن ةلمواجھ  اوالمنظم  ات، ولك  ي تتحق  ق ھ  ذه 
ق  درتھا عل  ى  بق  یمھم االجتماعی  ة واآلخ  رینوج  ود إدارات متمثل  ة بقیاداتھ  ا ق  ادرة عل  ى فھ  م 

 ال سلبیة لھ ذه ال ضغوط، م ن ھن ا اآلثار عالقات فاعلة معھم بھدف التخفیف أو الحد من إدارة
 بأبع ادهجاءت فكرة البحث لتجیب عل ى ت ساؤالت مث ارة ح ول ال صلة ب ین ال ذكاء ال شعوري 

، لذا تعامل البحث مع محاور رئیسة تھ دف إل ى ثار ھذه الصلة واتجاھاتھاآ ووضغوط العمل
خ   ر می   داني، والخ   روج بجمل   ة م   ن آوف   ق إط   ار نظ   ري وعل   ى ك   ال المتغی   رین  توض   یح

    .االستنتاجات والتوصیات التي تخدم المنظمة المبحوثة
  

  منھجیة البحث
   مشكلة البحث-ًأوال

 الباحثة نح و إع ادة ص یاغتھا تًتمھیدا للمعالجة البحثیة لما ورد في مقدمة البحث، سع
  :آلتیةكمشكلة لھ من خالل التساؤالت ا

 ما المقصود بالذكاء الشعوري؟  .١
 ؟ أھمیة الذكاء الشعوري ن في المنظمة المبحوثة وھل یدرك العامل .٢
  ؟للذكاء الشعورياألبعاد الجوھریة ما ھي  .٣
 ما المقصود بضغوط العمل؟ .٤
  ضغوط العمل التي یواجھونھا؟ةماھیتفي المنظمة المبحوثة ن و ھل یدرك العامل .٥
 ؟ا؟ وأنواعھا؟ ومسبباتھ العاملون  یمر بھاالتيضغوط العمل مراحل ما  .٦
ً بوصفھ متغیرا مستقال في للذكاء الشعوريھل یوجد ثمة أي أثر  .٧  بوص فھ ضغوط العملً

ًمتغیرا معتمدا ً. 
  

   أھمیة البحث وأھدافھً-ثانیا
تبرز أھمیة ھذا البحث من أھمیة أھدافھ بوصفھا ت سعى نح و التعری ف بمف اھیم ال ذكاء 

  .عمل والعالقة بینھاالشعوري، وضغوط ال
  :ن أھمیتھ ستحدد على النحو اآلتيإ، لذا یمكن القول تبدو نظریة ومیدانیة اوحیث أنھ
  األھمیة النظریة

ًوتتجلى بما ستفصح عن ھ إجاب ات ت ساؤالت م شكلتھ النظری ة، بوص فھا س توفر إط ارا 
ض وء یتعل ق بھم ا ف ي   وك ل م اض غوط العم ل، وال ذكاء ال شعوريًنظریا یؤس س لمفھ ومي 

  . قد یسد بعض أو كل حاجة المھتمین بخصوصھماٍمعطیات األلفیة الحاضرة، على نحو
  األھمیة المیدانیة

، وب  ین ال  ذكاء ال  شعوريوتتج  سد باختب  ار عالقت  ي االرتب  اط واألث  ر، الق  ائمتین ب  ین 
ً وقوتھم ا، ف ضال◌ ع ن ذل ك ربم ا تع زز نت ائج ا للوقوف على مدى معنویاتھم ضغوط العمل ً

  ً.میداني األھمیة النظریة للبحث، وذلك لدى المھتمین المشار إلیھم أیضاالتحلیل ال
  

   فرضیات البحثً-ثالثا
  :  تساؤالت مشكلة البحث، یمكن التعبیر عن فرضیاتھ على النحو اآلتيلإلجابة عن

ً بوص فھ متغی را م ستقال وب ین ال ذكاء ال شعوريتوجد عالقة ارتباط معنویة بین  .١ ض غوط ً
ًرا معتمدا بوصفھ متغیالعمل ً.  
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ً بوص  فھ متغی  را م  ستقال ف  ي لل  ذكاء ال  شعوريتوج  د عالق  ة ت  أثیر ذات دالل  ة إح  صائیة  .٢ ً
ً بوصفھ متغیرا معتمداضغوط العمل ً.  

 .بضغوط العملتتفاوت أبعاد الذكاء الشعوري في تأثیراتھا  .٣
 

  مجتمع البحث وعینتھ ً-رابعا
بوص فھا ح دوده )  نین وىال شركة العام ة ل صناعة األدوی ة ف ي( ب ـتمثل مجتمع البح ث 

  .المكانیة
األق سام أما فیما یخص عینتھ، فقد تم اختیارھا على نحو عشوائي من فئة العاملین ف ي 

ًفردا، وت م تحدی ده اعتم ادا ) ٥٨( فبلغ  العینة عدد أفرادإذ بلغ المبحوثة، ةالمختلفة في المنظم ً
والذي ت وزع فیھ ا عل ى النح و  المبحوثة، ةعلى عدد استمارات االستبانة الراجعة من المنظم

  .١الذي یعرض تفاصیلھ الجدول 
  

  ١الجدول 
  عدد استمارات االستبانة الموزعة والراجعة 

  ت
  لصناعة  العامة الشركة            

  األدویة                           
  األقسام

عدد االستمارات 
  الموزعة

عدد االستمارات 
  الراجعة

نسبة التمثیل 
  )(%في العینة 

  ١٠٠  ١٥  ١٥  .قسم قطرات العیون  ١
  ٩٣  ١٤  ١٥  قسم الحبوب  ٢
  ١٠٠  ١٥  ١٥  قسم المراھم  ٣
  ٩٣  ١٤  ١٥  قسم المحالیل الوریدیة  ٤

  ٩٧  ٥٨  ٦٠  المجموع
  .ةالجدول من إعداد الباحث

  
   منھج البحث وتقاناتھً-خامسا

مت ھ ء بمالا، العتقادھ ا على المنھج الوصفي التحلیل ي ف ي انج از بحثھ ة الباحثتاعتمد
عل ى تقان ات ھ ذا الم نھج ف ي تح صیل ت ، كم ا اعتم دافي بلوغ األھ داف المرج وة م ن بحثھ 

 اّ، والتي ت م تح صیلھا باإلف ادة م ن اس تمارة اس تبانة، أع دت م ن قبلھ  الالزمة للتحلیلالبیانات
 ف  ي ثالث  ة مح  اور، تمثل  تعل  ى وف  ق ال  سیاقات العلمی  ة ف  ي إع  داد اس  تمارات االس  تبانات، و

الج نس، العم ر، المؤھ ل (األول منھا بالمؤشرات، التي تفید في وص ف عین ة البح ث اختص 
 الذكاء ال شعوري، وضم الثاني المؤشرات التي تقیس )القسم الذي یعمل فیھالعلمي، الخبرة،  

م  شكالت ض  غوط ًمؤش  را، أم  ا المح  ور الثال  ث ف  ضم المؤش  رات الت  ي تق  یس ) ٢١(وع  ددھا 
أما فیما یخص تقانات التحلیل اإلح صائي، ف تم االعتم اد . ًیضاًمؤشرا أ) ١٩(، وعددھا العمل

التك رارات، الن سب المئوی ة، (لح ساب ) SPSS(على التقان ات المی سرة ف ي البرن امج الج اھز 
الت  ي تفی  د ف  ي  )األوس  اط الح  سابیة، االنحراف  ات المعیاری  ة، ومع  امالت االرتب  اط واالنح  دار

  .إنجاز اإلطار المیداني للبحث
  لنظرياإلطار ا

   الذكاء الشعوري-ًأوال
   المفھوم.١
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الب د م ن ) Emotional Intelligence(  في توضیح مفھوم الذكاء ال شعوريالدخولقبل 
 م ن الوھل ة ًتجزئة ھذا المفھوم إلى مكوناتھ، لكون ھ م صطلحا یجم ع ب ین مفھ ومین كم ا یب دو

ر یمت  از بوص  فھ خ  آل غی  ر م  درك یتمی  ز ب  الحس والرق  ة، وافاح  دھمغی  ر مت  وافقین، األول  ى 
 یرج    ع ف    ي األص    ل إل    ى الكلم    ة الالتینی    ة) Intelligence( ًم    دركا، فم    صطلح ال    ذكاء

)Intelligenta(الت  ي ابتكرھ  ا الفیل  سوف ، )ده وظیف  ة تمك  ن اإلن  سان م  ن ) شی  شرون  ّ ّعن  دما ع
  م  صطلح ال  شعورأم  االتكی  ف ال  صحیح م  ع البیئ  ة المعق  دة الت  ي تمت  از ب  التغیر الم  ستمر، 

)Emotion (ع   رف بأن   ھ عب   ارة ع   ن تف   اعالت داخلی   ة تح   دث ف   ي ال   دماغ، والم   شاعر فی
  .)٣٨ ،٢٠٠٤ الطائي،(  أیة حالة ذھنیة عمیقة أو انفعالیةأووالعواطف، 

 نوضح المفھ وم بع د المزاوج ة ب ین المتغی رین ال سابقین   أنوعلى أساس ما تقدم یمكن 
عل   ى ال   شعور التخ   اذ إذ ی   شمل س   بل توظی   ف ال   ذكاء ف   ي ال   سیطرة  ،)ال   ذكاء وال   شعور( 

ال    ذكاء (  والخ    روج بمفھ    وم،)١٥٩ ،٢٠٠٨ النعیم    ي،( الق    رارات اإلداری    ة واإلن    سانیة
ف ي العل وم اإلداری ة والعل وم النف سیة الذي استحوذ على اھتم ام الب احثین والكت اب  )الشعوري

  .٢ ولعل من أھم ما یوضحھ الجدول
  

  ٢ جدولال
   الباحثین وفق آراء بعض علىمفاھیم الذكاء الشعوري

  المفھوم  الباحث والسنة

Mayer and 
Salovey,1990,189 

نوع من أنواع الذكاء االجتماعي، الذي یتضمن القدرة على مراقبة ش عورنا وش عور 
اآلخ  رین، والتمیی  ز بینھ  ا ف  ي اس  تخدام المعلوم  ات الناتج  ة ع  ن ذل  ك ك  دلیل ومرش  د 

  .وأعمالنالتفكیرنا 

Goleman,1995,34 
 والف   شل بعزیم   ة عالی   ة، وال   سیطرة عل   ى اإلحب   اطھ   ة ح   االت الق   درة عل   ى مواج

ی  ؤثر ف  ي   والقل  ق، ك  ي الاألس  ى بم  ا ی  سھم ف  ي تجن  ب األمزج  ةاالن  دفاعات وتنظ  یم 
  . عملیة التفكیر

Bar-on,1997,14  مجموعة من القدرات والقابلیات غیر مدركة، والمقدرات التي تؤثر على قابلیة الفرد
  .المنظمةللنجاح في اجتیاز متطلبات 

Mayer and 
Salovey,1997,10 

القدرة على التقییم واإلدراك الدقیق للشعور واكتساب وتقدیم المعرفة، من خالل تل ك 
  .المعلومات، واتخاذ القرارات الفاعلة یصددھا

Mayer and 
Salovey,1999,269  

ات ع ن القابلیة لمعرفة معاني المشاعر، واستیعاب العالق ة بینھ ا، وب ین فھ م المعلوم 
  .ھذه المشاعر

Orma,Cannon,2000,
19 

مدرك  ة، الت  ي ت  ؤثر ف  ي ق  دراتنا م  ن اج  ل النج  اح ف  ي المجموع  ة م  ن الق  درات غی  ر 
  . الحیاة

Daft,2001,102 القدرة على تنظیم الشعور، والتأثیر في اآلخرین.  

  ٢٠٠٢،١٢ ،عثمان

مھ  ا، وص  یاغتھا الق  درة عل  ى االنتب  اه واإلدراك لالنفع  االت، والم  شاعر الذاتی  ة وفھ
نفع  االت اآلخ  رین وم  شاعرھم إل دقی  ق كًبوض  وح، وتنظیمھ  ا، وفق  ا لمراقب  ة وإدرا

للدخول معھم في عالقات انفعالیة اجتماعیة ایجابیة، تساعد الفرد على الرقي الفعل ي 
  .واالنفعالي والمھني، وتعلم المزید من المھارات االیجابیة للحیاة

  عتماد على آراء الباحثین المذكورین من إعداد الباحثة باال:المصدر
  الجذور التاریخیة للذكاء الشعوري. ٢

یمكننا القول بان الذكاء الشعوري لیس بالمفھوم الجدید، بق در م ا ھ و امت داد لم صطلح 
 س  نة) Thorndka( م  رة م  ن قب  ل ألولُال  ذي ح  دد ) ال  ذكاء االجتم  اعي( ب  ـق  دیم یطل  ق علی  ھ 
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، وكی ف یعمل ون؟ فھ م اآلخ رین، وم ا ال ذي یحف زھم؟،بأن ھ الق درة عل ى  ، ووصفھ،)١٩٢٠(
والت صرف بحكم  ة ف  ي العالق  ات اإلن  سانیة، ول  م ، ُوكی ف یمك  ن العم  ل ب  شكل تع  اوني معھ  م؟

س نة ) Howard and Garahor( ق ام أنأی ة محاول ة، إل ى ) Thorndka(یطرأ على ما جاء ب ھ 
وق اس ھ ذا ال ذكاء عب ر  )Multiple Intelligence(  بدراس ة م ا أس ماه بال ذكاء المتع دد١٩٨٣

، اآلخ رین وھم ا ق درات التعام ل والتفاع ل م ع ،نوعین متب اینین م ن ال ذكاء الشخ صي للف رد
  .(Goleman, 2000, 3) مھارات فھم وتنمیة الذاتواألخر

ثم ظھرت محاولة أخرى تلت الذكاء المتعدد عن دما ق ام طال ب ج امعي بط رح عن وان 
 ق ام ك ل م ن ) ١٩٩٠(  وف ي س نة كلیة أمریكیة للفنون،في) ١٩٨٥( أطروحتھ للدكتوراه سنة

Mayer aand Salovey   ،بن  شر مق  التین ح  ول ال  ذكاء ال  شعوري وإمكانی  ة اختب  اره وقیاس  ھ
والخ  روج بنتیج  ة أن الن  اس یتف  اوتون ف  ي دق  ة معرف  ة العواط  ف الت  ي ی  شعرون بھ  ا، وف  ي 

قة بالعواطف والم شاعر، التعرف على عواطف اآلخرین، والقدرة على حل المشكالت المتعل
، )ال ذكاء ال شعوري(  بعن وانًحول ھذا المفھوم عندما طرح كتاب ا) Golman( وجاءت دراسة

كی  ف یمك  ن ) Golman( أوض  حو  وت  رجم إل  ى العدی  د م  ن اللغ  ات،ًاًال  ذي ش  ھد انت  شارا واس  ع
 عل ى أس اسالحك م عل ى الن اس خالل االعتماد على مقاییس جدی دة، و من األفرادالحكم على 

  .)Brust, 2001, 3( )Curre, 2009, 7(؟ ذكي أنتكم بدال من  كیف أنت ذكي؟
   أھمیة الذكاء الشعوري. ٣

ن والكتاب وتتمثل أھمیة الذكاء الشعوري بالعدید من الدالالت التي جاء بھا الباحث
 ,Golman)و) Mayer and Salovey, 1997(و) Kastak, S.D, 9(و) Golman, 2004( ومنھم
، إذ أوضحوا ھذه الدالالت عبر مسارات )٢٠٠٥ الخازندار،(و )٢٠٠٤ لطائي،ا( و(2001

الرئیسة في ھذه االھتمامات وعلى النحو الدالالت  لذا سنحاول إیضاح ،متعددة لھذا المفھوم
  :اآلتي

احت  واء م  ضامین ال  ذكاء ال  شعوري عل  ى جمل  ة مھ  ارات غی  ر تقلیدی  ة مرتبط  ة بال  ذكاء،  .١
لى التحكم باالنفعاالت والمشاعر، ومحاولة اس تثمارھا ف ي بوصفھا مستمدة من قدرتھا ع

 تحقیق األداء األفضل، واتخاذ القرارات الداعمة للعمل عب ر فھ م ال ذات وتوجی ھ ال سلوك
)Mayer and Salovey, 1997, 29-31(. 

الت ي ینبغ ي اس تثمارھا بخاص ة ف ي للمنظمة حد القدرات الجوھریة أیعد المورد البشري  .٢
فراد، ب  صرف النظ  ر ع  ن الم  ستوى ال  وظیفي، بوص  فھم أل االھتم  ام ب  اظ  ل التح  ول نح  و

ً وف ق ذل ك م دخال لتحفی ز األف راد نح و  عل ىُالمورد المعرفي، ل ذا یع د ال ذكاء ال شعوري
 ،٢٠٠٨ النعیم ي،( ُتعزیز قدرتھم المعرفیة، التي تعد المیزة التنافسیة في العصر الراھن

١٦١(. 
 (Goleman and Boyatzis, 2008 ,1) طرحة الذي لالسؤا خالل من األھمیة برازإ یمكن .٣

 ال  ذكاء أھمی  ة تكم  ن وھن  ا الت  أثیر، ھ  ي للقائ  د الرئی  سة الوظیف  ة نإ القائ  د؟ ی  صنع م  اذا
 تحقی ق باتج اه أدائھ م م ن یرف ع نح و عل ى وقیادتھم األفراد مع التفاعل في لھ  الشعوري

 الق درات ع ن أھمی ة الیق ل ال ذكاء م ن الن وع ھ ذا أن إل ى أشارا حتى المنشودة، األھداف
  .للقائد ألتأثیري السلوك في یتعداھا لم إن المعرفیة

رافق أالستخدام المكثف للتقانة أثار عدیدة برزت أھمیة ع دد م ن المتغی رات لع ل أھمھ ا  .٤
 :باتجاھینعلى األفراد إذ تجلت آثار التقانة الذكاء الشعوري، 

 سمة من التقاني المعطى وفق على التعامل أضحى: األثر المباشر على االفراد •
 غیر نحو على استخدامھا كثافة على انعكس الذي األمر وھو المعاصرة، المنظمات
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 كنتیجة األفراد غضب ولعل ،للعاملین الشعوریة الجوانب على ذلك وتأثیر مسبوق
 ھذه أبرز من یعد االستخدام ھذا بسبب اآلخرین مع االجتماعیة العالقات لضعف

 المدیرین من یتطلب لذا تقاني، نحو على للفرد الحاسبة معاملة عن ًفضال الجوانب،
 آثارھا من والحد التقانة ھذه منافع على یحافظ األفراد مع للتعامل ًشعوریا ًذكاء

  .السلبیة
 األعمال في التقانة تضمین نعكسا: )الھیكلیة( على األفراد المباشرة غیر اآلثار  •

 إذ االستخدام، ھذا نحو التحول حدیثة نظماتالم في بخاصة التنظیمیة البنیة على
 ما وھو بینھم فیما فراداأل تفاعل من زاد الذي األمر األفقیة، التنظیمات نحو اتجھت

 ربما التي الصراع أثار من والحد االیجابي باالتجاه التفاعل ھذا تفعیل إلى یحتاج
 .)١٥-١١، ٢٠٠٥ ،الخازندار (نھع تنشأ

ن أھمیة للذكاء الشعوري وأثاره المباشرة وغیر مباشرة  موتأسیسا على ما تم عرضھ
ً إداریا أن توضیح أھمیة الذكاء الشعوريبد یمكن التأكیعلى األفراد العاملین في المنظمات، 

حركة العالقات اإلنسانیة في العشرینات من القرن الماضي على الرغم من نشوء أتت منذ 
رن ذاتھ، وما یؤكد صحة وجھة النظر ھذه االنتقادات ًتناولھا أكادیمیا في العقد األخیر من الق

  .التي وجھت لمدرسة اإلدارة العلمیة
  
  النماذج المفسرة للذكاء الشعوري . ٥

لغرض توفیر مجاالت قیاس الذكاء الشعوري، وجدت الباحثة من الضروري طرح 
وجھات أھم النماذج التي یمكن من خاللھا تحدید أبعاد الذكاء الشعوري عبر استعراض 

  .٣ نظر الباحثین لھذه األبعاد وعلى النحو الذي یوضحھ الجدول
  

  ٣ جدولال
  وفق آراء الباحثینعلى  أبعاد الذكاء الشعوري 

   الفرعیةاألبعاد  البعد الرئیسي  السنة/الباحث  ت
  .ألذاتتقییم ألذات،ضبط ،التدقیق الدقیق للذات  فھم الذات

  التعلیم الذاتي
  

الج  دارة ،التكیف ال  ذاتي م  ع التغییر،اإلب  داع الذاتي،رقاب  ة الذاتی  ةال
  .الذاتیة

  .التفاؤل المبادرة، االلتزام، الدوافع، ،االنجاز    التحفیز
االعتناق 

  العاطفي
   .التوجھ بالخدمات نحو اآلخرینطویر اآلخرین، ت،فھم اآلخرین

  
١.  

Golman  
١٩٩٥ 

مھارات 
  اجتماعیة

حل ع اآلخ  رین، ح  ل الم  شكالت،، االت  صال م  الت  أثیر ف  ي اآلخ  رین
  .الصراعات

الفھم 
  الشعوري

فھم المع  اني فھ  م تب  ادل وتح  والت ال  شعور،محاولة تف  سیر ال  شعور،
  . والمعلومات الشعوریة

اإلدراك 
  الشعوري

التمییز لشعور،إدراك الشعور ال ذاتي،اعتماد لغة التواصل إلظھار ا
  .شعوریةبین التعبیر ال

التكامل 
  الشعوري

ت   شجیع أس   الیب ور نح   و االھتم   ام بأولوی   ة التفكیر،توجی   ھ ال   شع
  .ق حل المشاكلائوطر

٢.  
  

 
Mayer    and 

Salovey,  
١٩٩٧ 

اإلدارة 
  الشعوریة

ذي ی  ستخدم الف  صل ب  ین ال  شعور ال  ، ال  شعور الجیدعل  ىاالنفت  اح 
 ش  عور اآلخ  رین وش  عور أل  ذات إدارةالنم  و الفك  ري وال  شعوري، 
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   الفرعیةاألبعاد  البعد الرئیسي  السنة/الباحث  ت
   .ستبدال وتعدیل الشعور السلبيتحسین الشعور االیجابي وا،  

٣.  Bar-On 
١٩٩٧ 

ل  ذات، االعتن  اق ا، فھ  م العاطف  ة الذاتی  ة، تحقی  ق االعتب  ار ال  ذاتي  
التكی  ف الع  اطفي، الم  سؤولیة االجتماعی  ة، العالق  ات م  ع اآلخرین،

 حل المشاكل، المرونة،  للذات، اختبار الحقائق،يوالتقییم الموضع
  على االندفاعاتتحمل اإلجھاد والضغوط، السیطرة 

  . السعادةالتفاؤل، 
  . ألذات، تقییم ألذات، الثقة بالنفسفھم   ألذاتوعي 
  .المبادراتالرقابة الذاتیة،   ألذاتإدارة 

مھارات 
  اجتماعیة

ناء الروابط وفرق بین وتطویرھم، قیادة اآلخرالتأثیر في اآلخرین، 
  .االتصاالتالعمل الجماعیة، 

  
٤.  

  
Golman 

١٩٩٨ 
لوعي ا

  االجتماعي
  .التوجھ االجتماعياالعتناق العاطفي، الوعي ألمنظمي، 

 (Mayer, Salovey, and Caruso, 2000, 396), م  ن إع  داد الباحث  ة باالعتم  اد عل  ى: الم  صدر
 الط    ائي والعط    وي،(و )Stys&Brown, 2004, 14(و  )Marsland, 2003, 23(و

  .)Mayer and Salovey, 1999, 276( و )٥٠ ،٢٠٠٤ الطائي،(و )٢٠٠٦،١٢٣
  

لسببین  مفادھما  ) Goleman   1998(بنى وجھة نظرتت سةجدیر بالذكر أن الباحثو
  نتائجً، فضال عن ذلك أن)٢٠٠٤ ،الطائي( في البیئة العراقیة من قبل انجاح تطبیقھ

ً بانسجام معظمھا ضمنیا اإلحساسكما طرحھا الباحثون تقود إلى مالحظة األبعاد األخرى 
   ومن أجل إیضاح ھذه األبعاد بشيء من التفصیل سوف نتناولھا على النحو اآلتي،معھ

)1998,132 Goleman,(:    
 الشعور الخ اص ب الفرد ال ذي ی ؤثر وتعني القدرة على إدراك األمزجة، وفھم: فھم الذات .١

 . اآلخرینفي
 واالس تعداد وتعني القدرة على رقابة أو إعادة توجیھ األمزجة واالن دفاعات: إدارة الذات .٢

 .للتفكیر وتعلیق الحكم قبل الفعل
وتعن  ي الق  درة عل  ى فھ م التركی  ب ال  شعوري لآلخ  رین، والمھ  ارة ف  ي : الفھ م االجتم  اعي .٣

 .معاملة األفراد على أساس ردود أفعالھم الشعوریة
، والق  درة عل  ى ع  ة ف  ي بن  اء وإدارة ش  بكة العالق  اتوتعن  ي البرا: المھ  ارات االجتماعی  ة .٤

 .شتركة لبناء األلفة مع اآلخرینإیجاد أرضیة م
  
  

   ضغوط العملً-ثانیا
  المفھوم .١

شغل موضوع ضغوط العمل اھتمام الب احثین والدارس ین من ذ ب دایات الق رن الع شرین 
ف  ي ع  دد م  ن العل  وم الطبی  ة، والنف  سیة، وعل  م اإلدارة ، وف  ي الت  سعینات م  ن الق  رن الماض  ي 

ادة ال رأي الع ام، وقب ل ال شروع ف ي إی ضاح تزاید االھتمام بھ من عامة الناس، والكت اب، وق 
ِ، إذ ورد بع دة أش كال، وذل ك )ض غط(مفھومھ، البد من الوقوف حول المعنى اللغ وي لكلم ة 

ًحسب االستخدام، والمواقف الت ي اقترن ت ب ھ، فیق ال ض غطھ ض غطا، أي غم زه إل ى ش يء ب
 یتخل  ى ع  ن كح  ائط أو غی  ره، ویق  ال ض  غط الك  الم، إذ ب  الغ ف  ي اخت  صاره وإیج  ازه بحی  ث
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لدالل   ة اللغوی   ة لھ   ا تعن   ي الق   صر وال   ضیق االتف   صیالت، أم   ا ف   ي المج   ال الب   شري، ف   ان 
، أم ا ال ضغط ف ي المفھ وم العلم ي یق صد ب  ھ )٥٤١ ،١٩٦٠ أن یس وآخ رون،( واالض طراب

ردة فعل الجسم على حافز سيء قد یضطره كل شخص في قوى العمل لمحاربتھ إلى درج ة 
  ).١٠، ١٩٨٠ اني،یالغر( معینة

  م ن قب ل الب احثین، یمك نمختل ف ٍ تعریف ھ عل ى نح وأومع حضور داللة المصطلح ب د
 وھ ذا م ا ذھ ب ،حالة الف رد  اتجاھات مختلفة، من حیثةإیضاحھا من قبل الباحثة ضمن ثالث

في تأكیده عل ى مفھ وم ض غط العم ل، وآخ رون ) ٢٠٠١ معروف،( و )٢٠٠١ عوض،(إلیھ 
  ذھ  ب إلی  ھا وجھ  ات نظ  ر الب  احثین م  ولع  ل م  ن أھ  م ، م  سببات ظھ  ور ال  ضغوطياتجھ  وا ف  

ن وج دوا إمكانی ة توض یح ض غوط العم ل و، وآخ ر)٢٠٠٦ أب و بك ر،( و )٢٠٠٥ الكبیسي،(
 عرفھ   ا بھ   ذا االتج    اه ن ولع    ل م   ن أھ   م م    ،م   ن حی   ث النت   ائج الت    ي تح   دثھا ال   ضغوط

  .٤ ، ویمكن استعراض ھذه وجھات النظر على النحو الذي یوفره الجدول)٢٠٠٠ماھر،(
   ٤ جدولال

  وفق آراء الباحثینعلى مفاھیم ضغوط العمل 
  المفھوم  الباحث والسنة

 أو، وس المتھ وأمن ھحالة ناتجة عن التھدید الذي یدركھ الفرد لذاتھ،   ٤١ ،٢٠٠١ عوض،
  . في الحیاةوأسلوبھالتھدید لطریقھ 

 ٢١ ،٢٠٠١ معروف،
اإلرھ  اق  واجتماعی  ة، تنت  اب اإلن  سان وتت  سم بال  شعور بحال  ة نف  سیة

الجسمي، والب دني ال ذي ق د ی صل إل ى اإلح ساس بال شعور بال ضیق 
  .والتعاسة وعدم القدرة على التأقلم وعدم الرضا الفرد عن نفسھ

الحالة النفسیة والجسمانیة التي یكون فیھا الفرد، كرد فعل لتعرض ھ  ١٣٢ ،٢٠٠٦ أبو بكر،
  .لمجموعة من المسببات المتواجدة في بیئة العمل

 ١٠ ،٢٠٠٥ سي،الكبی

 یتع رض لھ ا الع املون داخ ل ةظروف أو إحداث مواقف غیر عادی 
ًبیئ  ة العم  ل، أو ب  سببھا، فت  ؤثر س  لبا عل  ى راح  تھم النف  سیة، وعل  ى 
مشاعرھم وأحاسی سھم ومعنوی اتھم، لت نعكس ب دورھا عل ى ص حتھم 

  . الفعلیة

  ٤٠٣ ،٢٠٠٠ ماھر،
حاالت تظھر ومحصلة ھذه ال حالة عدم االتزان النفسي والجسماني،

ف  ي العدی  د م  ن مظ  اھر االخ  تالل ف  ي أداء العم  ل األم  ر ال  ذي ی  دفع 
  .بالمنظمات إلى مواجھة مشاكل ضغوط العمل

ًالقوى الخارجیة التي تسبب تشویھا مادیا في ھیكل الجسم أو تعطیل  ٢٠٠٧،٣٢،األحمدي
  وظائفھ

  في الجدول باالعتماد على المصادر المشار الیھا من إعداد الباحثة :المصدر
   مراحل ضغوط العمل.٢

یمكن بیان أھم المراحل التي تمر بھا حالة ع دم الت وازن ل دى الف رد الم سببة للوص ول 
 ،٢٠٠٦ أب و بك ر،( ،)٣٩ ،٢٠٠٧ ،األحم دي(  إلى ث الث مراح ل أساس یةئھإلى فشل في أدا

١٣٣(.  
 وھ ي )The Alarm Reaction( المرحل ة األول ى یطل ق علیھ ا بمرحل ة اإلن ذار المبك ر

مرحلة رد الفعل األولى تجاه ضغوط العمل والتي تتمث ل ف ي التف اعالت الج سمانیة والنف سیة 
الداخلیة والتي یترتب علیھا توتر األعصاب وارتفاع ضغط الدم وزیادة معدل الت نفس وغی ر 

 تبدأ ھذه المرحل ة )The Stage of Resistance( ، والثانیة مرحلة المقاومةذلك من األعراض
زاید ضغوط العمل وارتفاع مستوى القلق والتوتر، وعادة ما یترتب عل ى ھ ذه المقاوم ة مع ت
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عدی  د م  ن الظ  واھر ال  سلبیة منھ  ا إص  دار ق  رارات متع  ددة وعاجل  ة وح  دوث م  صادمات أو 
 ال  دخول بالمرحل  ة األخی  رة والت  ي یطل  ق علی  ھ بمرحل  ة اإلنھ  اك أو ًوأخی  را نزاع  ات قوی  ة،

ویمك  ن تحدی  د ھ  ذه المرحل  ة عل  ى أس  اس انھی  ار  )The Stage of Exhaustion( االنطف  اء
المقاومة وظھور عدید من األمراض المرتبطة بال ضغط النف سي مث ل ارتف اع ض غط ال دم أو 

 م ع بی ان أھ م المظ اھر ١ وف ق ال شكلعل ى ویمكن توضیح ھذه المراحل الصداع المستمر، 
  . بكل مرحلة من المراحلةالمرتبط

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١ شكلال
  راحل ضغوط العملم

مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، : لموارد البشریة، ا)٢٠٠٦(أبو بكر، مصطفى محمود،  :المصدر
  ١٣٥، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر

  
   خصائص ضغوط العمل.٣

العم ل، لع ل م ن ھناك مجموعة من الخصائص التي یمك ن م ن خاللھ ا تحدی د ض غوط 
  .)٣٧٥-٣٧٣ ،١٩٩٤ لوھاب،عامر وعبدا(أھمھا ما جاء بھا 

 ب  سبب ازدح  ام ب  أخر أوض  غوط العم  ل منت  شرة دائم  ا وتوج  د ف  ي مك  ان العم  ل ب  شكل  •
شكل ی  الواجبات وتعاظم المستویات كل ذل ك تراكم أو زیادة طلبات الجمھور أوالمكاتب 

 . وحالتھ المزاجیةوأعصابھًضغوطا على تفكیر الفرد 
 . تأثیرھا على األفرادودرجةتتفاوت ضغوط العمل من حیث طبیعتھا  •
 .تختلف استجابات وردود األفعال لألفراد تجاه الضغوط  •

  
  أنواع ضغوط العمل. ٤

 وف  ق م  ا ج  اء ب  ھعل  ى یمك  ن أن نح  دد ن  وعین أساس  ین م  ن أن  واع ض  غوط العم  ل، 
الضغوط االیجابیة، الت ي لھ ا انعكاس ات ایجابی ة، حی ث حدد الذي ، )٥٦ ،١٩٨٦ عبدالعال،(

 لھ  ا أث  ار نف  سیة أن وانج  از المھ  ام ب  سرعة وح  سم، كم  ا اإلنت  اجة عل  ى ی  شعر الف  رد بالق  در
 العم ل، والن وع الث اني إنتاجی ةوایجابیة تتمثل بالشعور بالسعادة والسرور، مما ینعكس عل ى 

، وم ن ث م اإلن سانذی ة ذات االنعكاس ات ال سلبیة عل ى ص حة ونف سیة ؤبالضغوط ال سلبیة، الم
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عل ى   ویمك ن بی ان مقارن ة ب ین الن وعین الم ذكورینالعم ل، ف ي وإنتاجیت ھ أدائھینعكس على 
  .٥ وفق ما یفصح عنھ الجدول

  
  ٥ جدولال

   مقارنة بین أنواع ضغوط العمل
  الضغط السلبي  الضغط االیجابي

م نح دافع  ا للف  رد العام ل وت  ساعده عل  ى التفكی  ر ی
   العمل بتحدإلىوالنظر 

سبب في انخفاض الروح المعنویة للفرد العام ل ی
  ًما یولد ارتباكا في عملھم

 المب  ذول التفكی  ر ف  ي المجھ  ودإل  ى دعو الف  رد ی   یمنح الفرد القدرة على التركیز على نتائج العمل
  وتجعلھ یشعر بتراكم العمل علیھ

 بالمتع  ة واالنج  از وتم  ده اإلح  ساسم  نح الف  رد ی
 بالقوة والثقة بالنفس

ن ی شوش علی ھ أمكن یشعر الفرد بان كل شيء ی
   والقلقاألرقبویشعره 

سبب للف   رد اإلح   ساس بالف   شل والت   شاؤم م   ن ی     اؤل بالمستقبلفمنح الفرد العامل التی
  المستقبل

Source: Chilly,L.,(1994), The Executive: Time and Stress Management Program 
Lynwood NJ:  Alexander Hamilton, Institute, Inc. p155 

  
  العمل النماذج المفسرة لضغوط .٥

نتیج  ة الھتم  ام العدی  د م  ن الب  احثین والمفك  رین بموض  وع ض  غوط العم  ل، وارتباط  ھ 
بكثیر من العلوم األخرى، إذ مثل أح د االھتمام ات الم شتركة ب ین المج االت الطبی ة والنف سیة 

لع ل م ن  واإلداریة األمر الذي أدى إلى ظھور نماذج عدیدة لتوضیح وقیاس ض غوط العم ل،
  .)٦٠-٥٨ ،١٩٩٨ ھیجان،( أھمھا ما جاء بھا

، ال  ذي یؤك  د أن )Macky( وماك  اي) Cox( ال  ذي قدم  ھ ك  وكس :نم  وذج التب  ادلياأل .١
الضغوط ھي عملی ة تبادلی ة ب ین الف رد وبیئت ھ، تح دث نتیج ة خل ل م ن إدراك الف رد 

 .ًللمطالب المفروضة علیھ وإدراكھ لقدراتھ على تحلیلھا یكون سببا للضغوط
یرك ز ھ ذا النم وذج عل ى العالق ة ب ین إدراك الف رد  :ئت ھنموذج توافق الفرد مع بیأ .٢

لعملھ وإدراكھ لقدراتھ الشخصیة وعالقھ ذلك بالضغوط واإلجھاد من خالل ن وعین 
 توافق بین حاج ات ودواف ع وأھ داف الف رد األول( من التوافق بین الفرد وبیئة عملھ

 الم  سؤولیة وب  ین المزای  ا الت  ي تحققھ  ا ل  ھ وظیفت  ھ ف  ي عم  ل مث  ل االنج  از وتحم  ل
 ).التوافق بین متطلبات المھنة وقدرات ومھارات العمل الثانيوالرضا الوظیفي، 

یتم إدراك الموقف م ن قب ل الف رد م ع التأكی د عل ى تق دیم  :نموذج الضغوط المھنیةأ .٣
 إل ى القی ام باس تجابة مح ددة ومن ثم ، عملیة اإلدراك والذي یقود الفردأثناءالموقف 

ًذه االس تجابة ف ي س لوك ط وعي ب دال م ن االس تجابة النف سیة تجاه الموقف، تتمثل ھ 
 .والعضویة والسلوكیة

نموذج ض غوط العم ل عل ى أنھ ا م ا ی نعكس عل ى یفسر ھذا األ :نموذج عدم التأكدأ .٤
األفراد عندما یرغب ون ف ي تحقی ق أھ دافھم ویح اولون عم ل ش يء م ا أو ینتظ رون 

 یحول دون تحقیق تلك األھ داف ن أي عائقإجل تحقیق أھدافھم، لذلك فأحدوثھ من 
 .ًیعد سببا من أسباب حدوث الضغوط لدى الفرد في العمل



 ]١٠٦[                                                ... ر الذكاء الشعوري في معالجة مشكالت ضغوط العملدو
 

 

 یرك  ز عل  ى أن ال  ضغوط الت  ي یتع  رض لھ  ا األف  راد ف  ي بیئ  ة :نم  وذج بیرونیوم  اأ .٥
ن التعام ل بینھم ا ف ي زم ن إ إذالعمل إنما تأتي من مصدرین ھم ا الف رد والوظیف ة، 

 مم ا ،رھ ا عل ى ك ل م ن الف رد والمنظم ةثاآ أن تترك ال ضغوط علىمحدد قد یؤدي 
 .یدفع كل منھما إلى تبني االستجابة المالئمة لھذه الضغوط

 
   العملط مصادر ضغو.٦

ب ل ھن اك العدی د م ن الم سببات والعوام ل الت ي تن شئ ھ ذه  ال تنبع الضغوط من فراغ،
ً تتع   دد وتتن   وع نظ   را الرتباطھ   ا إذال   ضغوط، وھ   و م   ا نطل   ق علی   ھ بم   صادر ال   ضغوط، 

 أو حیات  ھ س  واء كان  ت ھ  ذه المواق  ف ف  ي حیات  ھ العملی  ة ب  المواقف الت  ي یم  ر بھ  ا الف  رد،
 نتیجة جوانب في شخصیة الفرد العامل، وھذا ما أكد علیھ العدی د أتنش عوامل أوالشخصیة، 

( و )١٤٣-١٣٩، ٢٠٠٦أب  و بك  ر،(م  ن الب  احثین ح  ول م  صادر ال  ضغوط لع  ل م  ن أھمھ  م 
، ١٩٩٠ال   سالم، (و) ٥٣، ١٩٩٧ح   ریم، (و) ٣٨، ٢٠٠٠م   اھر، ( و) ٢٣، ٢٠٠٣الطج  م، 

  .)٥٩، ١٩٩٨  ھیجان،( و )٧٦
مة إمكانیاتھ وقدرات ھ لظ روف ءبالنسبة للفرد العامل وذلك بسبب عدم مال غموض الدور •

فر االعمل، ومتطلب ات الوظیف ة، أو ب سبب غی اب وع دم كفای ة ودق ة المعلوم ات الت ي تت و
ب الف رد لجوان ب وظیفت ھ ودورھ ا وأھمیتھ ا ف ي للفرد عن وظیفتھ، أو بسبب عدم استیعا

 . المنظمة
 الق درات الذھنی ة أو نوأھ دافھا وع زیادة عبء الدور الناشئ عن زیادة محتوى الوظیفة  •

ولیاتھا ع  ن إمكانی  ات ؤالعقلی  ة للف  رد، وارتف  اع متطلب  ات أعب  اء الوظیف  ة وواجباتھ  ا وم  س
ق ف  ي أداء العم  ل واالض   طرار الف  رد الفنی  ة واإلداری  ة، وع  دم كفای  ة الوق  ت الم  ستغر

 . لساعات عمل إضافیة دون القدرة على الوفاء بمتطلبات الوظیفة
الفجوة بین ظروف وبیئة العم ل وإمكانی ات ومتطلب ات الف رد والت ي تح دث ب سبب زی ادة  •

 .قدرات الفرد وإمكانیاتھ عن متطلبات مھام الوظیفة والعكس صحیح
ن تح دث نتیج ة أ ض غوط العم ل الت ي یمك ن ح د م سبباتأتعد الجوان ب الشخ صیة للف رد  •

ً وی صعب ح صرھا نظ  را ،جمل ة م ن العوام ل الت ي ت  سھم ف ي ض غوط العم ل ل  دى الف رد
 .لتشابك السلوك اإلنساني وتعقیده وتغیره

ث نتیج  ة تع  دد وتن  وع د تح  أنوالت  ي یمك  ن  م  سببات وعوام  ل تتعل  ق بالبیئ  ة الخارجی  ة، •
 على الوق ت والجھ د  وتصارعھااألدواراخل ھذه  التي یقوم بھا الفرد وتداألدواروتنازع 

الذي یخصصھ الفرد لھ ذه األدوار، مم ا یترت ب تع رض الف رد ل ضغوط ناش ئة ع ن تع دد 
، وظھ   ور حال   ة ع   دم اس   تقرار ..)األس   رة، األص   دقاء ال   زوج، ،األط   راف والم   صالح

م  ع للجوان  ب الحیاتی  ة للف  رد س  واء ف  ي عالقات  ھ م  ع معارف  ھ وأص  دقائھ أو حت  ى عالقات  ھ 
 .نفسھ وتقدیره إلمكانیاتھ ولذاتھ ومما ینتج من حالة عدم استقرار

ھ  ذه  عل  ى ة الباحث  دتعتم   س  وف م  صادر ض  غوط العم  لوبع  د توض  یح العدی  د م  ن 
المصادر في الجانب المیداني عن د إع داد اس تمارة االس تبانة الخاص ة بمتغی ر ض غوط العم ل 

  .میدان المبحوثوذلك العتقادھا مالءمة ھذه المصادر ووجودھا في ال
 

  اإلطار المیداني
  أوصاف عینة البحث-ًأوال
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 إل   ى الخ   صائص العام   ة بالعین   ة المبحوث   ة والت   ي یمك   ن ٦ ت   شیر معطی   ات الج   دول
  :تيتوضیحھا على النحو اآل

  
  ٦الجدول 

  أوصاف عینة البحث
 الجنس

 أنثى ذكر
 % ت % ت

٣٧ ٢٢ ٦٣ ٣٦ 
 العمر

  فأكثر٦١ ٦٠-٥١ ٥٠-٤١ ٤٠-٣١ ٣٠-٢٠
 % ت % ت % ت % ت % ت

٢ ١ ٣ ٢ ٣٥ ٢٠ ٤٣ ٢٥ ١٧ ١٠ 
 المؤھل العلمي

 دبلوم عالي بكالوریوس دبلوم فني إعدادیة
 % ت % ت % ت % ت
٤ ٢ ٥٧ ٣٣ ٢٩ ١٧ ١٠ ٦ 

 الخبرة
 فأكثر٢٦ ٢٥-٢١ ٢٠-١٦ ١٥-١١ ١٠-٦ ٥-١

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
٩ ٥ ٢٩ ١٧ ٣٨ ٢٢ ١٦ ٩ ٥ ٣ ٣ ٢ 

  
 على معطیات الجدول المذكور بن ضوج عین ة البح ث، دباالعتماكن القول یم.....بعامة

ًف ردا، أو اإلن اث الل واتي بلغ ت ) ٣٦( وذلك الن أفرادھا سواء الذكور، ال ذین بلغ ت أع دادھم
واق ع %) ٨١(مرأة یعدون من ناحیة العمر في قم ة عط ائھم، ألن معظمھ م إ) ٢٢(أعدادھن 

ًعام ا م ع بع ض االس تثناءات، الت ي ) ٦٠-٣١(ورة بین في الفئات العمریة المتوسطة المحص
، وعل ى م ستوى م ن ھ م أكث ر م ن %)١٧(ًعام ا ) ٣٠( بلغت على مستوى م ن ھ م أق ل م ن

  %).٢(ًعاما ) ٦٠(
تقلل من أھمیة العمر في داللت ھ عل ى ن ضوج العین ة،  وال یخفى أن ھذه االستثناءات ال

، بوص فھم المع ول مض النظ ر ع ن طبیع تھأن ال شباب الب د م نھم ف ي العم ل بغ : لسبب مفاده
ن م  ن ذوي األعم  ار یعل  یھم الس  تمرار ھ  ذا العم  ل ودیمومت  ھ، وك  ذلك فیم  ا یخ  ص الناض  ج

ًالطویلة، الذین البد منھم ألغراض نق ل الخب رة لل شباب للعم ل عل ى تطویرھ ا الحق ا، وھك ذا 
ة في ھذا المج ال منھم خدم%) ٩٧ (لـبالنسبة لسنوات خدمتھم في مجال العمل، فقد تبین أن 

تقل عن ستة أعوام مع بعض االستثناءات، والتي انح صرت بح دود م ن ل دیھم خدم ة  لمدة ال
، مم ا یؤش ر م دى الخب رة %)٣( وذل ك بواق ع ،تزید عن ال ستة أع وام فق ط في مجالھ لمدة ال

  .المتراكمة لدیھم عبر الزمن
ضا م ن جھ ة أخ رى ومما یعزز خبرتھم من جھة ویساعد على القول بنضوج العینة أی

مؤھالت أفرادھ ا العلمی ة الت ي انح صرت عل ى األغل ب ب ین ش ھادتي البك الوریوس وال دبلوم 
عل  ى الت  والي، ف  ي ح  ین كان  ت ن  سبة حمل  ة %) ٢٩(و %) ٥٧(الفن  ي بن  سب م  شاركة بلغ  ت 

  %).١٠( وحملة شھادة اإلعدادیة%) ٤(شھادة الدبلوم العالي 
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   الذكاء الشعوريؤشرات أبعادن مع مواقف المستبینة آراؤھم ً-ثانیا

  
  ٧ جدولال
  ن أبعاد الذكاء الشعوريعمواقف المستبینین 

  مقیاس   ال اتفق   محاید  اتفق 
  االستجابة 

  %  ت  %  ت  %  ت  المتغیرات
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

X1 ٦٨٠.  ٢.٣١  ١٢.١  ٧  ٤٤.٨  ٢٦  ٤٣.١  ٢٥  
X2 ٦٤٤١.  ٢.٦٢  ٨.٦  ٥  ٢٠.٧  ١٢  ٧٠.٧  ٤١  
X3 ٠.٦٤٤  ٢.٨٩  -  -  ١٠.٣  ٦  ٨٩.٧  ٥٢  
X4 ٠.٦٢٨  ٢.٥١  -  -  ١٠.٣  ٦  ٥٨.٦  ٣٤  
X5 ٠.٦٢٨  ٢.٥١  ٦.٩  ٤  ٣٦.٢  ٢١  ٥٦.٩  ٣٣  

  ٠.٥٧٧  ٢.٥٦  ٦.٩  ٢٩.٣  ٦٣.٨  اإلجمالي
X6 ٠.٨١٦٦  ٢.٢٩  ٢٢.٤  ١٣  ٢٥.٩  ٥١  ٥١.٧  ٣٠  
X7 ٠.٥٩٧  ٢.٢٩  ٥.٢  ٣  ٣٤.٥  ٢٠  ٦٠.٣  ٣٥  
X8  ٠.٦٣٦٦  ٢.٦٥  ٨.٦  ٥  ١٧.٢  ١٠  ٧٤.١  ٤٣  
X9 ٠.٥٠١٢  ٢.٥٥  -  -  ٤٤.٨  ٢٦  ٥٥.٢  ٣٢  
X10 ٠.٦٤٤  ٢.٣٧  ٨.٦  ٥  ٤٤.٨  ٢٦  ٤٦.٦  ٢٧  

  ٠.٦٣٩١  ٢.٤٨  ٣٣.٤٤  ٨.٩٦  ٥٨.١٥ اإلجمالي
X11 ٠.٥٣١  ٢.٥٣  -  -  ٤٦.٦  ٢٧  ٥٣.٤  ٣١  
X12  ٠.٥٦٨٦  ٢.٤٦  ٣.٤  ٢  ٤٦.٦  ٢٧  ٥٠  ٢٩  
X13 ٠.٦٥٥  ٢.٤٨  ٨.٦  ٥  ٣٤.٥  ٢٠  ٥٦.٩  ٣٣  
X14 ٠.٥٠٣  ٢.٤٦  -  -  ٥٣.٤  ٣١  ٤٦.٦  ٢٧  
X15 ٠.٦٤٤  ٢.٣٧  ٨.٦  ٥  ٣٤.٥  ٢٠  ٦٥.٥  ٣٨  

  ٠.٥٤٧٢  ٢.٥  ٢.٤  ٤٣.١٢  ٥٤.٤٨ اإلجمالي
X16 ٠.٥٦٥  ٢.٥٦  -  -  ٣٦.٢  ١٢  ٦٠.٣  ٣٥  
X17 ٠.٤٩٩  ٢.٤٣  -  -  ٥٦.٩  ٣٣  ٤٣.١  ٢٥  
X18 ٠.٥٦٥٤  ٢.٤٣  ٣.٤  ٢  ٥٠  ٢٩  ٤٦.٦  ٢٧  
X19 ٠.٥٩٣٣  ٢.٤١  ٥.٢  ٣  ٤٨.٣  ٢٨  ٤٦.٦  ٢٧  

  ٠.٧٨٨  ٢.٤٥  ٣  ٤٧.٨٥  ٤٩.١٥  اإلجمالي
  

 التكراری ة واألوس اط الح سابیة واالنحراف ات  إلى التوزیع ات٧ تشیر معطیات الجدول
م ن %) ٦٣.٨( المعیاریة تجاه متغیرات أبعاد الذكاء ال شعوري، إذ ت شیر الن سب إل ى وج ود

محای دي اإلجاب ة، وم ن %) ٢٩.٣(غیر متفق ین، و%) ٦.٩( المبحوثین حول عباراتھ مقابل
أن إمكانی ة ت شخیص (ارة م ن العب ارات الخاص ة بھ ذه المتغی راتخالل متابعة إسھام ك ل عب 

، أس  ھمت )مالم  ح الم  شكالت الت  ي تواج  ھ المبح  وثین وقدرت  ھ عل  ى التعام  ل معھ  ا بثق  ة ودق  ة
 وانح راف معی اري) ٢.٥( وبشكل فعال نحو ارتفاع نسبة االتفاق، ویدعم ذلك وسط ح سابي

)٠.٥٧٧.(  
 أنح  ول عب ارات متغی  ر إدارة ال  ذات،  اتف  اق م ن عدم  ھ ة ن  سب٧ ویت ضح م  ن الج دول

غی  ر %) ٣٣.٤٤( م  ن المبح  وثین ح  ول عبارات  ھ مقاب  ل%) ٥٨.١٥( وج  ود اتف  اق بن  سب
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وانح    راف ) ٢.٤٨( ، ی    دعم ذل    ك وس    ط ح    سابياإلجاب    ة محای    دي %)٨.٩٦(متفق    ین، و
 لإلیف  اء، وك  ان لعب  ارة ام  تالك الق  درة عل  ى االلت  زام بالعم  ل وال  سعي )٠.٦٣٩١(معی  اري

  للوص   ول لن   سبة االتف   اق العالی   ة، إذ ج   اءت ن   سبةاألكب   ر اإلس   ھاملمواثی   ق ب   الوعود وا
) ٢.٦( م   ن اتف   اق المبح   وثین ح   ول ھ   ذه العب   ارة، ی   دعم ذل   ك وس   ط ح   سابي%) ٧٤.١(

، أما ما نالحظھ ح ول ن سب االتف اق لمتغی ر الفھ م االجتم اعي، )٠.٦٣٦( وانحراف معیاري
غی ر متفق ین ح ول عبارت ھ %) ٢.٤( مقاب ل%) ٥٤.٤٨(  وج ود٧ نجد أن معطیات الجدول
، وكان اإلسھام األكب ر یع ود )٠.٥٤٧( وانحراف معیاري) ٢.٥٠( ،یدعم ذلك وسط حسابي

إذ ج اءت إجاب ة  لمحاولة السعي لفھم قیم وعادات وتقالید وطق وس اآلخ رین داخ ل المنظم ة،
 يوانح  راف معی  ار) ٢.٤( باالتف  اق، ی  دعم ذل  ك وس  ط ح  سابي) ٥٦.٩( المبح  وثین بن  سبة

)٠.٦٥٥.(  
 للتوزیع ات التكراری ة واالنحراف ات المعیاری ة الخاص ة ٧ كما تشیر معطی ات الج دول

  ی دعم ذل ك وس طمتفق ینغی ر ) ٣( مقابل%) ٤٩.٥( بمتغیر إدارة العالقات، إلى نسبة اتفاق
  الت  صرفات ال  الة، وك  ان لعب  ارة مواجھ  )٠.٧٨٨٥( وانح  راف معی  اري) ٢.٤٥( ح  سابي
 قة اإلسھام األكبر في الوصول لھذه النسبة م ن االتف اق، إذ ج اءت ن سبة لآلخرین بلباأخالقیة

  ).٠.٥٦٥( وانحراف معیاري) ٢.٥٦( من االتفاق، یدعم ذلك وسط حسابي) ٦٠.٣(
  
  
  
  
  

   مواقف المستبینة آراؤھم عن مؤشرات متغیر ضغوط العملً-ثالثا
  

  ٨ جدولال
  مواقف المستبینین من ضغوط العمل

  محاید  اتفق 
   مقیاس االستجابة    ال اتفق   

  
  %  ت  %  ت  %  ت  المتغیرات

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

X20 ٠.٩٣٢  ٢.١٥  ٣٦.٢  ٢١  ١٢.١  ٧  ٥١.٧  ٣٠  
X21 ٠.٨٢٣١  ١.٧٥  ٤٨.٣  ٢٨  ٢٧.٦  ١٦  ٢٤.١  ١٤  
X22 ٠.٨٩٤  ١.٧٢  ٥٦.٩  ٣٣  ١٣.٨  ٨  ٢٩.٣  ١٧  
X23 ٠.٨٣٣  ١.٧٢  ٥١.٧  ٣٠  ٢٤.١  ١٤  ٢٤.١  ١٤  
X24 ٠.٨٦٤  ٢.٢٤  ٢٧.٦  ١٦  ٢٠.٧  ١٢  ٥١.٧  ٣٠  
X25 ٠.٥٧٨  ٢.٦٥  ٥١.٧  ٣٠  ٢٤.١  ١٤  ٢٤.١  ١٤  
X26 ٠.٨١٧  ١.٧٧  ٤٦.٦  ٢٧  ٢٩.٣  ١٧  ٢٤.١  ١٤  
X27  ٠.٦٨٠  ٢.٦٨  ١٢.١  ٧  ٦.٩  ٤  ٨١.١  ٤٧  
X28 ٠.٦٠١  ٢.٧٥  ٨.٦  ٥  ٦.٩  ٤  ٨٤.٥  ٤٩  
X29 ٠.٨٩٩  ٢.٢٢  ٣٤.٥  ٢٠  ٤١.٤  ٢٤  ٢٤.١  ١٤  
X30 ٠.٧٦٥  ١.٨٩  ٢٥.٩  ١٥  ٢٧.٦  ١٦  ٤٦.٦  ٢٧  
X31  ٠.٨٣٢  ٢.٢٠  ٦٢.١  ٣٦  ١٣.٨  ٨  ٢٤.١  ١٤  
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X32 ٠.٨٥٤  ١.٦٢  ٦٢.١  ٣٦  ١٣.٨  ٨  ٢٤.١  ١٤  
X33 ٠.٧٦٨  ٢.٣٧  ١٧.٢  ١٠  ٢٧.٦  ١٦  ٥٥.٢  ٣٢  
X34 ٠.٧٦٧  ٢.٢٧  ١٩  ١١  ٣٤.٥  ٢٠  ٤٦.٦  ٢٧  
X35 ٠.٩٠٧  ١.٨٦  ٤٨.٣  ٢٨  ١٧.٢  ١٠  ٣٤.٥  ٢٠  
X36 ٠.٧٨٤  ٢.٢٥  ٢٠.٧  ١٢  ٣٢.٨  ١٩  ٤٦.٦  ٢٧  
X37 ٠.٨١٩  ٢.١٧  ٢٥.٩  ١٥  ٣١.٠  ١٨  ٤٣.١  ٢٥  
X38 ٠.٨٨٨  ١.٩٨  ٣٩.٧  ٢٣  ٢٢.٤  ١٣  ٣٧.٩  ٢٢  

  ٠.٧١١  ٢.١١  ٣٣.٣٠  ٢٥.٧٩  ٤٠.٩١  اإلجمالي
    

 الخاص   ة بالبع   د الث   اني للدراس   ة والخ   اص بمواق   ف ٨ أوض   حت معطی   ات الج   دول
 الح سابیة واألوس اط معطیاتھ إل ى الن سب التكراری ة أشارتالمستبینین من ضغوط العمل، إذ 

م ن اتف اق المبح وثین ح ول عب ارات ھ ذا البع د، ) ٤٠.٩١(إلى وج ود  نحراف المعیاري،واال
 حیادیة، یدعم ذلك اإلجاباتمن ) ٢٥.٧٩( من عدم االتفاق ، وجاءت نسبة) ٣٣.٣٠(مقابل، 

بحاج  ة ( ة، وكان  ت العب  ارات الخاص  )٠.٧١١٤( وانح  راف معی  اري) ٢.١١( وس  ط ح  سابي
م ن اتف اق المبح وثین ) ٨١( ، إذ أش ارت ن سبة)تركیز واالنتباهالذي یقام بھ الفرد إلى ال العمل

ه، ی دعم ذل ك وس ط ود حول كون فرص النمو والترقي في الشركة مح د)٨٤.٥( وكذلك نسبة
  ).٠.٦٠١( وانحراف معیاري) ٢.٧( حسابي

  
  
  

  . اختبار فرضیات البحثً-رابعا
ال ذكاء ( رات البح ث نتائج عالقة االرتباط واألثر ب ین متغی ٩ الجدول توضح معطیات

  ).(SPSS، إذ تم استخدام البرنامج اإلحصائي )الشعوري وضغوط العمل
  

  ٩ جدولال
                                    نتائج عالقة االرتباط واألثر لمتغیرات البحث 

       المتغیر المستقل الذكاء الشعوري 
  المتغیر 
 المؤشر الكلي  إدارة العالقات االجتماعيالفھم  إدارة الذات  فھم الذات  المعتمد

 ضغوط العمل

*R=0830 
B=0.31  
T=4.622  

SIG =0.04 

*R=0.891 
B=0.54  
T=3.953 

SIG =0.04 

R=0.730*  

B=0.30  
T=5.43 

SIG =0.00 

*R=0.910  
B=0.55  
T=6.15  

SIG =0.01 

R=0.938* 

R2=0.50 
F=59.47 

SIG =0.00   

                                                    P<0.05*  

  

تفصح نتائج معامالت االرتباط أن ھناك عالقة ارتباط معنوی ة ب ین  ال ذكاء ال شعوري 
 وأستدل علیھ ا ً،ا معتمدًامتغیربوصفھ بضغوط العمل بعاده الفرعیة  أ بً مستقالًامتغیربوصفھ 
رج ة االرتب اط إذ ، إال أن ھناك تفاوت ف ي د(0.05)وھي قیم معنویة عند مستوى  R)(من قیم 

  . الفرضیة األولىوبھذا تحققت، بضغوط العملأن المؤشر الكلي أرتبط بأعلى درجة 
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ب  ضغوط  للذك  ـاء ال  شـعوري ًا معنوی  ًاكم  ا أف  صحت معطی  ات الج  دول إن ھن  اك ت  أثیر
وھي أكبر م ن قیمتھ ا ) 59.47(المحسوبة ) (F واستدل على ذلك من خالل متابعة قیمة العمل

، ویالح ظ  (0.05)ًف ضال ع ن معنویتھ ا الت ي  تق ع ض من ح دود القب ول الب الغ ، )4(الجدولی ة 
 R2(ًوفق ا لمعام ل %) 50 (ضغوط العملًأیضا أن أنموذج االنحدار الخطي المتعدد فسره من 

 التقلیل من ال ضغوط الناش ئة ف ي أوجوھریا في الحد ً، ویعني ھذا أن للذكاء الشعوري دورا )
  .العمل

ي التفاصیل یتضح تأثیر جمیـع األبع ـاد الفرعی ـة كم ا م ـالحظ م ـن   وعنـد الدخـول ف
 كونھ ا أكب ر  (1.67)وجمیعھا معنوی ة عن د مقارنتھ ا بالقیم ة الجدولی ةt) (  وقیـمB)(معامـالت 

، وھ  و م  ا یب  رر قب  ول الفرض  یة  (0.05)ًمنھ ا، ف  ضال ع  ن أن معنویتھ  ا  ض  من ح  دود القب  ول
  .الثانیة

 أعل  ى إدارة العالق  ات  تثیر الم  شار إلی ھ متب  این فق  د مارس   أن الت  أومم ا یج  در ذك  ره 
 لھ عند المقارنة باألبعاد B)(معامل  كما مالحظ من ارتفاع الحد من ضغوط العمل،تأثیر في 

   . وھو ما یحقق ثبوت الفرضیة الثالثة،األخرى
  

  والتوصیاتاالستنتاجات 
   االستنتاجات-ًأوال

م   شكلة البح   ث یمك   ن الخ   روج باالس   تنتاجات بع   د المعالج   ة النظری   ة والمیدانی   ة ل
  :اآلتیةوالتوصیات 

ھناك العدید من النماذج المقدمة م ن الب احثین لتحدی د أبع اد ال ذكاء ال شعوري، إال أنھ ا ال  .١
بالرغم من التفاوت في ت سمیة األبع اد ) Golman,1995( ـلنموذج األساس تختلف عن األ

 .قدمة للباحث المذكوروعددھا إال أنھا جمیعا تصب في األبعاد الم
ًامتلك  ت العین  ة المبحوث  ة ذك  اء ش  عوریا متفاوت   .٢  ع  ن بقی  ة فھ  م ال  ذات، إذ ب  رز أبع  اده ف  ي ًاً

 وھذا ما وجدت ھ الباحث ة م ن خ الل اتف اق المبح وثین ح ول متغی رات أبع اد ال ذكاء األبعاد
م ن  مما یعني خوضھم العدی د ، ارتفاع أعمار المبحوثین، وربما یعود ذلك إلىالشعوري

 .التجارب المیدانیة على النحو الذي یعمق فھمھم الذاتي
إذ انھ ا تمث ل ع ددھا، ب ال ی ستھان  المبح وثیناألف راد مجموعة م ن وجود الباحثة تُرصد .٣

نصف العین ة تع اني م ن ض غوط عم ل، ویع ود ذل ك ف ي ض عف تركی زھم عل ى أقل من 
م ا ف سرتھ إجاب ات ، وھ ذا  مما یؤدي إلى وج ود ض غوط عم ل، التي تتطلب ذلكأعمالھم

المبحوثین ح ول متغی رات ض غوط العم ل والت ي الحظناھ ا ف ي بی ان مواق ف الم ستبینین 
 . حول ضغوط العمل

 ال   ذكاء أبع  اد ب  ین ارتباطی   ھ ع  ن وج  ود عالق  ة اإلح   صائي معطی  ات التحلی  ل أف  رزت .٤
 الذي یؤشر قدرتھا عل ى معالج ة الم شاكل الناتج ة ع ن األمرالشعوري وضغوط العمل، 

 .لعملضغوط ا
معالجة ضغوط العم ل، وھ ذا م ا ف سره اختب ار في  بتأثیرھا الذكاء الشعوري أبعادتتباین  .٥

 . ھذا الذكاءأبعادامتالك العینة ال في ، ومرد ذلك إلى التباین الفرضیة
  
   التوصیاتً-ثانیا 

 بم  ا یتناس  ب األعم  اللع  املین ف  ي ا تخص  صاتم  ة ب  ین ءض  رورة إع  ادة النظ  ر بالموا .١
 .تھموقدراتھم ومؤھال
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  عب ر إدخ الھم ضغوط العمل معالجةتأھیل المدراء والعاملین على حد سواء لالسعي نحو  .٢
عوام ل الم ؤثرة بتك وین ھ ذه ال ضغوطات، ف ضال دورات تدریبیة تقوم على التعریف بالب

 .عن آلیة معالجتھا
 :لشركة إعادة النظر فيعلى اینبغي  .٣

 ب دورات تدریبی ة إش راكھم خ الل  للعاملین م نةالعمل على توفیر فرص النمو والترقی •
، مم  ا ی  سھم ف  ي تط  ویر دراس  یةوال  سماح لھ  م ب  التعلیم الم  ستمر بالح  صول عل  ى م  نح 

 .مقدرة العاملین على أداء مھام متعددة
العمل على توفیر المن اخ التنظیم ي المالئ م ال ذي ی سھم بزی ادة انتب اه وتركی ز الع املین  •

 .بإعمالھم
 .لموكلة إلیھمالعمل على تحدید حجم األعمال ا •
  .األوامرتوحید السیاسات واإلرشادات بشكل تكون متوافقة من قبل مصدري  •

                                
  المراجع

   العربیة المراجع باللغة-ًأوال
م  دخل لتحقی  ق المی زة التناف  سیة، ال  دار : ، الم  وارد الب شریة٢٠٠٦أب و بك  ر، م صطفى محم  ود،  .١

 .الجامعیة، اإلسكندریة، مصر
المصادر واألع راض، معھ د :، ضغوط العمل لدى األطباء٢٠٠٧، ناألحمدي، حنان عبدالرحم .٢

 .اإلدارة العامة، الریاض، السعودیة
ف ن ومھ ارات التفاع ل -القائد والمفكر االستراتیجي.. ،المدیر٢٠٠٨لنعیمي، صالح عبدالقادر، ا .٣

  .مع اآلخرین، إثراء للنشر والتوزیع،عمان، األردن
، المعجم الوسیط، الج زء الث اني، الطبع ة األول ى، مجم ع اللغ ة ١٩٦٠م وآخرون، أنیس، إبراھی .٤

 .العربیة، القاھرة
س  لوك األف  راد ف  ي المنظم  ات، دار زھ  ران للن  شر :، ال  سلوك التنظیم  ي١٩٩٧ح  ریم، ح  سین،   .٥

 .والتوزیع، عمان، األردن
 من شورات المنظم ة ، ذكاء المشاعر م دخل للتمیی ز ف ي القی ادة،٢٠٠٥ الخازندار، جمال الدین، .٦

 .العربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
مفاھیم  ھ وأس  بابھ وإس  تراتیجیة إدارت  ھ، مجل  ة اإلدارة :، الت  وتر التنظیم  ي١٩٩٠ال  سالم، مؤی  د،  .٧

  .)٦٨(عدد  العامة،
 ، ال  ذكاء ال  شعوري وعالقت  ھ ب  بعض متغی  رات القی  ادة٢٠٠٤ ،إب  راھیم خلی  ل إب  راھیمالط  ائي،  .٨

  .اإلداریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مجلس كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة
، الذكاء الشعوري وعالقتھ باستراتیجیات ٢٠٠٦الطائي، یوسف والعطوي، عامر علي حسین،  .٩

دراسة تحلیلیة في عدد م ن كلی ات جامع ة الكوف ة، مجل ة دراس ات إداری ة، المجل د :حل الصراع
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