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 ملخص
( 1: )عناصار رييساية وهايثالثاة  فاي على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة الذكاء العااففي البحث يعتمد هذا

حياااث ينااااقث البحاااث مفهاااوم الاااذكاء العااااففي بنااااء علاااى العدياااد مااا  الماااداخل، وهاااي: نماااوذ  العمااال مفهاااوم الاااذكاء العااااففي، 
الااذكاء  قيااا  ( آليااا 2، ونمااوذ  التاا ثير الث.ااافي  ) Mayer &Salovey (1997) العاااففي، والتفاعاال االجتماااعي، نمااوذ 

  لياااا  قياااا  مختلفاااة للاااذكاء العااااففي منهاااا: م.اااايي  ال.ابلياااة ا دراكياااة، ثالثاااة محااااور رييساااية تعكااا  آ وتتضااام العااااففي، 
الذكاء العاففي فاي منظماا  األعماال ما  خاالل ارتبافا   استخداما ( 3وم.ايي  الصفا  الشخصية، والم.ايي  المختلفة  )

ء الاوظيفي، والتفاعال االجتمااعي، هاا: ال.ياادة، والصاراعا ، واألدابعدد م  المتغيرا  الرييسية الماثثرة علاى اداء المنظماا  ومن
بناااءع علااى تلااا المناقشااة ف.ااد تاام الت كيااد علااى عاادد ماا    لااى التركيااى علااى اسااتخدامات  ضاام  سااياقا  قفااا  الخاادما إضااافة إ

 الن.اف اهمها: 

ففي  حيث قد يتم تصميم دراسا  نوعية إجراء المىيد م  البحوث حول تفسير الموظفي  والمديري  لمفهوم الذكاء العا  -
 تستكشف ال.يم والمعاني والتفسيرا  التي يلح.ها الموظفو  بهذا المفهوم

 تفوير م.ايي  للذكاء العاففي مرتبفة بالبيية والث.افة الليبية، وعدم االعتماد على م.ايي  منتجة في سياقا  اخرى  -

االرتبافية التي تدر  العالقة بي  الذكاء العاففي وغيره م  المتغيرا  المهمة وذا  ال.يام بإجراء العديد م  االبحاث   -
 الصلة بالبيية الليبية 

 Mayer  &Salovey (1997)نموذ  ، التفاعل االجتماعينموذ  ، نموذ  العمل العاففي  ،العاففيالذكاء  الكلمات الدالة:

قيا  الذكاء العاففي ، نموذ  الت ثير الث.افي، 

 قدمةم -1

 إدارة مجااااال  فاااي الحديثاااة المفااااهيم مااا  العااااففي الاااذكاء ُيعاااد
 هاااذا وينبااا  التنظيماااي، السااالوا نفاااا  ضااام  وتحدياااداع  األعماااال
 تبااااي  والتااااي المااااوظفي ، بااااي  الفرديااااة الفروقااااا  ماااا  الموضااااو 

 األفراد واهداف وحاجا  دواف  بي  الجوهرية االختالفا  اسباب
 المهمااة المفاااهيم ماا  المفهااوم هااذا اصااب  ل.ااد  المنظمااا  داخاال
 الفااااارد  األداء تفاااااوير علاااااى يجابياااااةإ آثاااااار مااااا  لااااا  لماااااا نظاااااراع 

 حيااااث  للمنظمااااة التنظيمااااي األداء وبالتااااالي لألفااااراد، والجماااااعي
 فاي حااكم سالوبا يمثال العااففي الاذكاء  ا إلاى الدراسا  تشير

 المااااااوظفي  وبااااااي  انفسااااااهم المااااااوظفي  بااااااي  اليوميااااااة التعااااااامال 
 علااااى تثكااااد الحديثااااة الدراسااااا   ا كمااااا  العماااال فااااي ورثسااااايهم

 ذو  فاااارادا  خصاااااي  ماااا  كخاصااااية العاااااففي الااااذكاء اهميااااة
   خري اآل على الت ثير على وال.ادري  المتفو  داءاأل

 سااايفرة إمكانياااة إلاااى عاااام بشاااكل العااااففي الاااذكاء مفهاااوم يشاااير
 الااذ  بالشااكل وعواففاا  مشاااعره علااى" ماارثو  او ريااي " الفاارد

 اآلخااااري  مااا  التعاماااال عناااد إيجابيااااة سااالوكيا  بممارسااااة يسااام 
 خاااالل مااا  وذلاااا  رثسااااء او مرثوساااي  او ىماااالء كاااانوا ساااواء
 عناد نجاحا  فار  م  تىيد ووسايل بفر  وتفكيره سلوك  ترشيد
  عمل  اداء

  :أهداف البحث -2

يهاادف البحااث إلااى شاار  وتحلياال مفهااوم الااذكاء العاااففي وبيااا  
 ، والتي تميىه ع  غيره م  بعاده المميىة التي ي.وم عليهاا
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إضاافة إلاى  التنظيمية المرتبفة باألفراد فاي المنظماا   المفاهيم
قياااا  الاااذكاء العااااففي، ذلاااا، يهااادف البحاااث إلاااى إباااراى آلياااا  

وعاارأ اهاام الم.ااايي  التااي تسااتخدم فااي البحااث العلمااي ل.ياساا  
في الواقا  العملاي  واخياراع، وما  جاناب عملاي، فاإ  هاذا البحاث 
يسااااعى إلااااى عاااارأ االسااااتخداما  الواقعيااااة لهااااذا المفهااااوم فااااي 

يمكااا   ،مجااااال  العمااال المختلفاااة بالمنظماااا   إذاع وبشاااكل عاااام
 ال.اااول ا  هاااذا البحاااث يساااعى إلاااى إنتاااا  معرفاااة تخااادم الجاااانبي 

 دارة والتنظيم النظر  والعملي في مجاال  ا 

 :تساؤالت البحث -3

بالتحلياااااال  سااااايتناولعااااااله فاااااإ  البحااااااث اهااااااداف بنااااااء علاااااى األ
 تية:التساثال  اآل

 بعاد المفسرة لمفهوم الذكاء العاففي؟األفر النظرية واأل ماهي -
 يمك  قيا  مفهوم الذكاء العاففي؟كيف  -
ماااااهي االسااااتخداما  التااااي يمكاااا  للااااذكاء العاااااففي تعىيىهااااا فااااي  -

 مجاال  العمل المختلفة بمنظما  األعمال؟
 :البحثأهمية  -4

 تي:إلى اهمية البحث م  ىاويتي  كاآل يمك  النظر

ثاااراء الجاناااب النظااار  والفكااار  حاااول ساااد الفجاااوة المعرفياااة و   - ا 
واآلثااار ا يجابيااة التااي تنااتج علياا ، خاصااةع فااي الااذكاء العاااففي 

 ظل الن.  في األدبيا  العربية حول هذا الموضو  
حاااول الاااذكاء إباااراى الممارساااا  التاااي يمكااا  للماااديري  تبنيهاااا   -

فااي مجاااال  األعمااال المختلفااة للرفاا  ماا  كفايااة األداء العاااففي 
 التنظيمي 

 :البحث منهجية -5

 و النظرياااةالبحاااوث األساسااية ااساالوب ي.ااوم البحاااث علااى اتباااا  
(Basic Research)  دبيااااا  الساااااب.ة مراجعااااة األماااا  خااااالل

الااااذكاء العاااااففي  حيااااث يتااااي  هااااذا النظريااااة والتفبي.يااااة لظاااااهرة 
ليال ظااهرة الاذكاء العااففي وتحفار الفكرياة لاألسلوب عرأ األ

إفار فكر  شامل يساعد علاى  واستنتا  ،ليا  قياسهاآبعادها و ا
المساهمة العلمية وت كيداع على   ظاهرة قيد الدراسةفهم وتفسير ال

لاااااى ترجماااااة األدبياااااا  المنشاااااورة باللغاااااة للبحاااااث، فإنااااا  يعتماااااد ع
    نجليىية حول الظاهرة محل البحثا 

 :أوال: األطر النظرية واألبعاد المفسرة لمفهوم الذكاء العاطفي

عااادة مااا يتفلااب العماال اليااومي فااي منظمااا  األعمااال تفاااعال  
هم ممااا ظفي  انفسااهم وبااي  المااوظفي  ومااديرياجتماعيااة بااي  المااو 

دارة عاواففهم ومشااعرهم  يتفلب م  المديري  ضرورة التعامل وا 
نحاااو تلاااا التفااااعال ، حياااث تااادرا المشااااعر علاااى انهاااا ن.فاااة 

كماااا انهاااا مااا  اهااام  ،مركىياااة لخبااارا  األفاااراد فاااي امااااك  العمااال
تعااااادد تعريفاااااا  العوامااااال التاااااي تسااااااعد علاااااى التنباااااث بااااااألداء  ت

المشاااااعر والعوافااااف فااااي العماااال فااااي األدبيااااا  وهااااذه التعدديااااة 
تغيااار مسااتويا  الااتحكم فااي السااالوكيا  -تشاامل افكااار المشاااعر

ت.ياااايم الخباااارا  والتعبياااارا  النفسااااية، ماااا  ذلااااا يمكاااا  -واألفكااااار
النظر إلى العاففية كصفة شخصية او حالة ع.لياة او كالهماا، 

ثر بصافات  الشخصاية او تصارفات  فالحالة العاففياة للفارد قاد تتا 
كماااااا تتااااا ثر ايضاااااا بالتفااااااعال  المتغيااااارة مااااا  البيياااااة  ،العاففياااااة

   (Rajah et al., 2011) االجتماعية والمادية المحيفة بها

يتعاااارأ األفااااراد فااااي المنظمااااا  إلااااى مجموعااااة ماااا  األحااااداث  
العاففياة، مثال: حاوادث العمال، تعفال اآلال ، الصاراعا  بااي  

  غيااار مهاااذبي ، وتااا خير فاااي تساااوية الفلباااا   الماااوظفي ، ىبااااي
وهااذه كلهاااا احااداث يمكااا  ا  تىيااد مااا  مسااتوى ضاااغوف العمااال، 
فتحاااا  هااااذه الظااااروف المحبفااااة قااااد يسااااتخدم المااااديرو  الااااذكاء 
العاففي وبعأ التكتيكا  التنظيمية لتمكنهم ما  السايفرة علاى 
عاااااواففهم اتجااااااه تلاااااا األحاااااداث  كماااااا ا  الماااااديري  يمكااااا  ا  

سااااليب الاااذكاء العااااففي لكاااي تسااااعدهم فاااي التعبيااار يساااتخدموا ا
 علااى العوافااف الصااحيحة لألفااراد الااذي  يخصااهم ذلااا الحااادث

(Humphrey, 2012) وضاااح  الدراساااا  السااااب.ة ا    ل.اااد
العوافااف تمثاال جااىءاع ماا  العمليااا  المنف.يااة التااي تحفااى األفااراد 
للتصااارف واتخااااذ سااالوكيا  معيناااة، لاااذلا فإنااا  يمكااا  للماااديري  

ي  يرغبو  في رثية سلوا ما مشاهد م  قبال الماوظفي ، ا  الذ
ي.دروا كيفيا  التعبير ع  مشاعرهم وا  ي.ودوا تح.ي  األهاداف 
ماا  خااالل الااذكاء العاااففي  فعناادما تكااو  المواقااف او األحااداث 

هم، كماااا ا  األفاااراد للمىياااد مااا  الث.اااة فاااي ماااديريصاااعبة يحتاااا  
ر الماديرو  عا  عوافاف األفراد قد ال يشعرو  بالث.ة إذا ماا عب ا

الخااااوف وال.لااااا  او ا  عوافااااف اخااااارى متعل.ااااة بضاااااعف الث.اااااة 
أل  لمواقااااف ا يجابيااااة يحتااااا  المااااديرو  الذاتيااااة  وحتااااى فااااي ا
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يعبااروا عاا  الحمااا  والرفاا  ماا  دوافاا  األفااراد لتح.ياا  اسااتخدام 
ل.د اكتسب حاديثا  (Ulvydienė et al., 2013) كامل ل.دراتهم

ثياااااراع ماااا  االهتماااااام فااااي عااااادد مااااا  موضااااو  الاااااذكاء العاااااففي ك
مثااااال: السااااالوا  ،المجااااااال  ذا  العالقاااااة بعلاااااوم إدارة األعماااااال

دراسااا  المنظمااة  وانبثاا  هااذا  إدارة المااوارد البشاارية، التنظيمااي،
 االهتمااام ماا  الباااحثي  الااداعمي  لتفبي.اا  ودراساات  نظرياااع وعملياااع 

(O'Boyle et al., 2011)  

التعريفااااا  للااااذكاء العاااااففي ماااا  بااااالرغم ماااا  وجااااود العديااااد ماااا  
إال اناا  يمكاا  ت صاايل  نظريااا  ،اخااتالف اسااتخدامات  بشااكل كبياار

التااااي تمكاااا  كمجموعااااة ماااا  ال.ابليااااا  الشاااافوية وغياااار الشاااافوية 
األشخا  م  تكوي  مشااعرهم الذاتياة والتعارف عليهاا والتعبيار 

وفهمهااا وت.ييمهااا، إلااى جانااب مشاااعر األخااري   سااعياع إلااى عنهااا 
فلباا  بييااة العماال مااا تو صاارفا   والااذ  يتوافاا  فكياار والتالتقيااادة 

ينظار إلااى فإنا    لاذلا (Rajah et al., 2011) وضاغوفاتها
الذكاء العاففي على ان  مجموعة م  ال.ابليا  المتعل.ة بتشغيل 

 ا  يعتبار صافة وقادرة فردياة العوافف والمعلوما  المتعل.ة بها،
(Goleman et al., 2002)   كونا  صافة، يشاكل انفالقا م  و

السااالوكية وقااادرا  ا دراا الاااذاتي،  الاااذكاء العااااففي التصااارفا 
نا  صافة متعل.اة ينظرو  إلي  علاى ا   بعأ الكتابلذلا نجد ا

بشخصااية للفاارد  ماا  جانااب آخاار وانفالقااا ماا  كوناا  قاادرة، فااإ  
الااااذكاء العاااااففي يحتااااو  علااااى ال.اااادرا  الفعليااااة وي.ااااا  بشااااكل 

ذاتيااة، لااذلا فإناا  ياادر  ضاام  موضااوعي ماا  خااالل الت.ااارير ال
ل.اد  ( Mayer et al., 2008) ساياقا  عملياا  الاذكاء الاذهني

نتااااا  عااادد ماااا  المااااداخل نظااار المتعااااددة إلاااى إقااااد  وجهااااا  ال
ووجها  النظر حول مفهوم وفبيعة الذكاء العااففي  لاذلا فاإ  
هااذه الف.اارة تسااتعرأ اهاام االفاار التااي قاادم  تفساايرا  لظاااهرة 

 ف  اآلتي:الذكاء العاففي، و 

 :نموذج العمل العاطفي -1

تتمت  البحوث حول العمال العااففي بجاذبياة كبيارة ما  البحااث، 
( الااف م.الااة 12حيااث بيناا  إحاادى الدراسااا  وجااود اكثاار ماا  )

حول هذا الموضو  اساتخدم  كلمتاي العمال والعااففي  ومعظام 
 (2012) ( إلااااى2006هااااذه الدراسااااا  نشاااار  فااااي الفتاااارة ماااا  )

(Humphrey, 2012 ) يعاااااااااااااااااااااارف العماااااااااااااااااااااال العاااااااااااااااااااااااففي   
(Emotional Work)   ب نااا  إدارة المشااااعر لخلااا  وتكاااوي

كمااا   عاارأ معلاا  ومالحااظ ماا  خااالل إشااارا  الوجاا  والجسااد
يشااير إلااى الااتحكم فااي المشاااعر والتعبياارا  بمااا يكفاال ا  تكااو  

، وال تظهااار ا  إشاااارا  مااا  ا حبااااف او التاااذمر او ا  إيجابياااة
ارا  سااالبية  لاااذلا فاااإ  اسااااليب العمااال العااااففي قاااد تسااااعد إشااا

وا  يتحكماوا فاي كيفياة  ،المديري  با   ياديروا مشااعرهم الخاصاة
التعبيااااار عنهاااااا لتخاااااري ، ويساااااتفي  ال.اااااادة الاااااذي  يساااااتخدمو  

ل فعاااال للرفااا  مااا  مساااتوى الماااىا  ا يجاااابي فاااي عاااواففهم بشاااك
والرف  ما  مساتوى يجابية نحو الوظيفة العمل، تكوي  اتجاها  إ

 ( Özşahin et al., 2014) اداء األفاراد الاذي  يعملاو  معهام
ماااا  جانااااب آخاااار، فااااإ  مفهااااوم العماااال العاااااففي يتضاااام  كافااااة 
المواقاااف التاااي يغيااار فيهاااا الموظاااف تعبيراتااا  العاففياااة ليماااار  
تعبياارا  عاففيااة متواف.ااة ماا  قواعااد العماال وتعليمااا  المنظمااة  

كاا  تصاانيف العوافااف إلااى نااوعي : وف.اااع لهااذا الماادخل، فإناا  يم
حيث ي.وم الموظف في  _العوافف السفحية والعوافف العمي.ة 

 ،النااو  األول فااي التعبياار عاا  مشاااعره ضاام  متفلبااا  الوظيفااة
بينما في النو  الثاني فإنهم يعبرو  ع  مشاعرهم الذاتياة بغاأ 

         ذاع إ  (Humphrey, 2012) النظااااار عماااااا تتفلبااااا  وظيفاااااتهم
ال إفااإ  الااذكاء العاااففي مااا هااو   -ووف.اااع لهااذا ا فااار الفكاار  -

اسااالوب مااا  اسااااليب العمااال العااااففي والاااذ  يتضااام  االعتمااااد 
علااى العوافااف فااي ت ديااة متفلبااا  العماال بمنظمااا  األعمااال  

ة الاااااذكاء توصاااااف الدراساااااا  الحديثااااا، ايضااااااع  مااااا  جاناااااب آخااااار
لياااا  ألنااا  يفساار بشااكل افضاال العم العاااففي ب ناا  متغياار مهاام 

المعرفية التي تتعل  بفهم وتنظايم العوافاف  لاذلا فاإ  األدبياا  
الساب.ة تتضم  عدد م  النماذ  المختلفة التي تادمج ال.ابلياا  
ذا  صلة بمعالجة المعلوما  العاففية م  الصافا  الشخصاية 

ينظااار   (Ulvydienė et al., 2013)ومتغيااارا  الااادواف  
نظااارا ألنااا    إيجاااابيالكتاااب إلاااى مفهاااوم الاااذكاء العااااففي بشاااكل 

تفااااوير وسااااهولة الفهاااام ماااا  الااااذكاء اكثاااار مرونااااة فااااي التبنااااي وال
ل.اااد بينااا    (Rajah et al., 2011) دراكاااي او الع.لااايا 

 ، فاااالنو  األول الدراساااا  السااااب.ة ا  الاااذكاء ين.سااام إلاااى ناااوعي
، بينماااااااااااااااا دراكااااااااااااااي او )الع.لااااااااااااااي( يشااااااااااااااير إلااااااااااااااى الااااااااااااااذكاء
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يشير ال.سم الثااني إلاى الاذكاء غيار ا دراكاي )العااففي(، حياث 
تعاادد  الدراسااا  حااول النااو  األول بينمااا تحصاال النااو  الثاااني 

 Salovey علااى قاادر اقاال ماا  البحااث وتحدياادا ظهااور دراسااا 
& Mayer (  ل.ااااااد 1997( إلااااااى )1990خااااااالل الفتاااااارة ماااااا  )

اصاب  مصافل  الاذكاء العااففي شااي  االساتخدام مماا ادى إلاى 
تراكم معرفي ونظر  حول دور العوافف في الت ثير على األداء 
بشااكل عااام، حيااث بيناا  الدراسااا  ا  الااذكاء الع.لااي يساااهم بمااا 

، ماا  النجاحااا  التااي يح..هااا األفااراد فااي حياااتهم (%20)م.اادراه 
األخرى م  عدد مختلف م  العوامل منها  (%80) بينما تتح. 

الااااذكاء العاااااففي، الحاااااظ، والتصاااانيف االجتمااااااعي  لااااذلا فاااااإ  
الااذكاء العاااففي حاااى علااى ت.اادير اكباار ماا  الااذكاء الع.لااي، ماا  
جانب آخر تشير األبحاث إلاى ا  قابلياة الاذكاء العااففي يمكا  

لم، بناااءع علااى النظاار تنميتهااا وتفويرهااا ماا  خااالل التاادريب والااتع
إلى الذكاء العاففي علاى انا  يمثال ال.ابلياة علاى فهام ا حساا  
حسا  اآلخري ، تنمية الدواف  الذاتية وتنظايم المشااعر  الذاتي وا 

 Yahaya etحاول العالقاا  الذاتياة والعالقاا  ما  اآلخاري  )

al., 2011 ) 

 :نموذج التفاعل االجتماعي -2

تفساير مفهاوم الاذكاء العااففي ل.د سااهم عادد ما  النظرياا  فاي 
 Social Intelligence) االجتمااعيكا  اهمها نظرية الذكاء 

Theory) والتي تشير إلى ال.ابلية لفهم دواف  اآلخري  بما   

يتضااااام  كياااااف يعمااااال اآلخااااارو ، كياااااف يمكااااا  العمااااال معهااااام، 
وال.ابلياااة للتعامااال بحكماااة وتكاااوي  عالقاااا  جيااادة مااا  اآلخاااري   

عااادد مااا  األبعااااد لتفساااير ظااااهرة الاااذكاء بنااااء عليااا  ف.اااد ظهااار 
هم الاااتف -العااااففي اهمهاااا: الاااوعي الاااذاتي )التعامااال مااا  الاااذا ( 

الخاااااوأ فاااااي العالقاااااا  الشخصاااااية  –خاااااري ( )التعامااااال مااااا  اآل
)التفهم والمىا  العام(  تمثل هذه األبعااد جاوهر الاذكاء العااففي 

 Social) عااااااال االجتمااااااااعيوالاااااااذ  انبثااااااا  مااااااا  نظرياااااااة التفا

Interaction Theory) ، ول.اااد وجاااد  األبحااااث ا  للعوامااال
غير ا دراكية المثثرة على الذكاء دور مهم وجوهر  في تح.يا  
النجاحاااا  واألداء المتفاااو   لاااذلا ف.اااد وصاااف الاااذكاء العااااففي 
ب ناا  مفهااوم يشااير إلااى قابليااة الفاارد أل  يتفاااوأ ويساااوم بشااكل 

  كمااا اناا  يمثاال جيااد ماا  اآلخااري  ويوجاا  مشاااعرهم نحااو ذواتهاام
تحااااااديا  البييااااااة اليوميااااااة وتوقاااااا   قابليااااااة الفاااااارد للمساااااااومة ماااااا 

الذاتياة للفارد   نجاىا  المست.بلية فيما يتعلا  بالوظيفاة والشاثو ا 
  بنااء علاى تفساير نظرياة (Yahaya et al., 2011) بالمنظماة

التفاعل االجتماعي، ينظر للذكاء العاففي على ان  فهم الذا ، 
التعاماال ماا  المشاااعر دو  التاا ثر بهااا  لااذلا فهااو وال.ابليااة علااى 

بااااادا   يتضااااام  دفااااا  األفاااااراد ألنفساااااهم نحاااااو إنجااااااى األعماااااال وا 
األفكاااااار، والعمااااال علاااااى إنجااااااى اكبااااار قااااادر ممكااااا  مااااا  األداء 
ومالحظة مشاعر اآلخري ، وحس  تكوي  العالقاا  االجتماعياة 
 معهام  بناااء علياا  ف.اد انااتج هااذا الن.اااث عادد ساابعة ابعاااد للااذكاء

  (:1العاففي وصنف بالتالي إلى نوعي  كما يبي  الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 ( أبعاد وأنواع الذكاء العاطفي وفق نظرية التفاعل االجتماعي1)شكل 
 لمصدر: اعداد الباحثينا                                     
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مدخل التفاعل االجتماعي يرتكاى علاى عادد ما  يبي  الشكل ا  
ر الذاتياة، وفهام وت.ادير األبعاد تتمحور حول فهم الذا  والمشاع

خاري   وبناااء عليا ، فاإ  الااذكاء العااففي ين.سام إلااى عوافاف اآل
نااااوعي  همااااا: الااااذكاء العاااااففي الااااذاتي  والااااذكاء العاااااففي ماااا  

يااة الفاارد اآلخااري   حيااث يشااير الااذكاء العاااففي الااذاتي إلااى قابل
علاااى ا  يسااايفر علاااى نفسااا  مااا  خاااالل معرفاااة وفهااام مشااااعره، 
رغبات ، حاجات  واهداف  الشخصية  م  هاذه ال.ابلياة يمكا  للفارد 
تاوفير الاادواف  لذاتا  والااتحكم بشاكل افضاال فاي اعت.اداتاا  وف.اادا  
التصرفا  المستعجلة او تلا غيار المناسابة  وما  جاناب آخار، 

ي  يشااير إلاى ال.ابليااة والحساسااية فاإ  الااذكاء العااففي ماا  اآلخار 
العاففية للحالة النفسية لتخري ، حيث تساعد هذه ال.ابلية الفرد 
علاااى تحدياااد وت.ااادير االسااااتجابة المناسااابة لتخاااري ، والتعااااافف 

بشكل جلاي والتواصل معهم بشكل جيد م  اآلخري   هنا يتض  

ي  النااااوعي  مااا  الااااذكاء ساااايمكن  ا  الشاااخ  الااااذ  يمتلاااا هااااذ
 Laborda and) مسااتوى مرتفاا  ماا  الااذكاء العاااففيتكااوي  

Petrovici, 2013)   

ل.د فسر إفار التفاعل االجتماعي الذكاء العاففي على ان  نو  
مااا  الاااذكاء االجتمااااعي، والاااذ  يتضااام  ال.ابلياااة علاااى السااايفرة 

ومشاااااعر اآلخااااري  واسااااتخدامها بشااااكل علااااى المشاااااعر الذاتيااااة 
فااااراف المتفاعلااااة  كمااااا يجااااابي يضاااام  وقااااو  تفاعاااال بناااااء لألإ

يتضاااام  الفصاااال بااااي  انااااوا  مختلفااااة ماااا  المشاااااعر واسااااتخدام 
المعلوماااا  والمعرفاااة لتوجيااا  التفكيااار والتصااارفا  الناجماااة عااا  
الفاارد، بهااذا المعنااى ف.ااد قاادم تصاانيف آخاار، وهااو األكثاار شااموال 

كماا يوضا   (Yahaya et al., 2011) ألبعااد الاذكاء العااففي
  (:2الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( األبعاد الحديثة للذكاء العاطفي وفق إطار التفاعل االجتماعي2الشكل )             
 عداد الباحثينالمصدر: إ                                           

 :تيحيث تفسر تلا األبعاد وف  اآل

مااا  خاااالل المالحظاااة الذاتياااة والتعااارف علاااى الاااوعي الاااذاتي   1
 المشاعر عند حدوثها 

إدارة المشااااااعر، وهاااااو الشاااااعور بال.ااااادرة علاااااى السااااايفرة علاااااى   2
 السلوا م  تحديد المشاعر التي تحكم ذلا السلوا 

التحااااارا نحاااااو الهاااااادف مااااا  المشاااااااعر  الااااادف  الاااااذاتي، وهااااااو  3
ورفا  سا.ف الرغباا  والاتخل   ،يجابياة، تحكام ذاتاي اعلاىا 

 اف الضعف م  ن.

التعااااااافف ماااااا  اآلخااااااري ، يشااااااير إلااااااى ا حسااااااا  بمشاااااااعر   4
اآلخاااااري ، واالهتماااااام بهااااام وقباااااول آرايهااااام وت.ااااادير اختالفاااااا  

 المشاعر معهم 

مهااااارا  التعاماااال ماااا  اآلخااااري ، تشااااير إلااااى توجياااا  مشاااااعر   5
 اآلخري ، امتالا ال.درا  والمهارا  االجتماعية 

 :Mayer  &Salovey (1997) نموذج -3

 خااالل االجتمااعي الااذكاء لمفهاوم حاادث الاذ  التفااور علاى بنااء
  Mayer  &Salovey (1997) قاااااااادم ف.ااااااااد التسااااااااعينا  ع.ااااااااد
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 المشااعر تحدياد علاى ال.ابلية" ب ن  يصف  العاففي للذكاء تعريفا
 المشاااااعر فهاااام التفكياااار، علااااى تساااااعد مشاااااعر تكااااوي  الذاتيااااة،

 يعت.ااد األبعاااد فهااذه(  10" ):العاففيااة المعرفااة علااى والحصااول
 يااثد  ممااا والمشاااعر العوافااف علااى الساايفرة فااي تساااعد انهااا
 الاااذكاء فاااإ  وباااذلا والع.لياااة، العاففياااة ال.ااادرا  مااا  الرفااا  إلاااى

 بينماااا اع،متمياااى  التفكيااار تجعااال العوافاااف ا  إلاااى يشاااير العااااففي
 Mayer) اآلخاري  مشااعر حاول الع.لاي التفكيار عمليا  تدور

et al., 2003  )بااي   الح.ااة دراسااا  فااي (Mayer et al 

  اآلخااااري  ماااا  اعلاااى فاقااااا  لاااديهم األفااااراد بعاااأ ا ( 2008
 حااااااول المعلومااااااا  لمعالجااااااة متفااااااورة بعمليااااااا  ي.ومااااااوا هاااااامألن

 كموجاا  المعلومااا  واسااتخدام ،بهااا المرتبفااة والمثياارا  المشاااعر
 لاديهم الاذي  األفاراد فاإ  الفهام هاذا على بناءع   والتصرف للتفكير
 المشاااااعر، علااااى يركااااىو  العاااااففي الااااذكاء ماااا  مرتفاااا  مسااااتوى
 المهاااااارا  هاااااذه ا  حياااااث  نهاوياااااديرو  ونهاااااا،يفهم ،ونهايساااااتخدم

 بهاااااذا  ولتخاااااري  لهااااام فواياااااد تح.ااااا  تكيفيااااا  كوظاااااايف ساااااتخدمت
 التفكياار عمليااا  تفااوير فكاارة النمااوذ  هااذا ضااافا ف.ااد المعنااى،
 علااى فساار العاااففي الااذكاء  ا كمااا  العاااففي الااذكاء ماا  كناااتج
 االفكاار لتنمياة العاففية والمعرفة العوافف لفهم مهمة قابلية ان 
(Mayer et al., 2008)  

 

 

 نموذج التأثير الثقافي: -4

فاااي إفاااار اوسااا  مااا  التفسااايرا  الضاااي.ة، والتاااي تصاااف ظااااهرة 
   الااذكاء العاااففي ماا  جانااب فاارد  او ماا  جانااب جماااعي، وس اا 

  
بعااأ الكتاااب مااداركهم عنااد دراسااة الااذكاء العاااففي ماا  خااالل  

ل.ااد نمااا  ( Cultural Approach) اسااتخدام الماادخل الث.ااافي
هااذا الماادخل واصااب  ذو تاا ثير جلااي بعااد ظهااور نمااوذ  األبعاااد 

  حيااث قساام هااذا  Hofstede (2001)الث.افيااة الااذ  ت.اادم باا 
راساااا  ابعااااد ث.افياااة  اظهااار  الد ةالنماااوذ  الشاااعوب إلاااى خمسااا

الالح.ااااة اهميااااة ت ثيرهااااا علااااى اتجاهااااا  وتصاااارفا  األفااااراد فااااي 
المنظماااا   لااااذلا فااااإ  انصااااار هاااذا النمااااوذ  ياااارو  ا  الث.افااااة 

وبالتااالي  ،االجتماعيااة تااثثر علااى فري.ااة عماال األدمغااة والع.ااول
تااااااثثر علااااااى الااااااذكاء العااااااااففي لألفااااااراد فااااااي كافااااااة تعاااااااامالتهم 

  اآلخاري   وف.اا لهاذا وتصرفاتهم الذاتية او الخاصاة بالتعامال ما
ا  الااااذكاء  ,.Gunkel et al (2016) النمااااوذ ، اوضاااا 

ال.درة على التحكم في المشاعر الذاتية ومشاعر )العاففي يمثل 
اآلخاااري  والفصااال بيااانهم، بالتاااالي اساااتخدام هاااذه المعلوماااا  فاااي 

 اع لااااذلا فإناااا  قاااادم ابعاااااد  (572 :) (توجياااا  التفكياااار والتصاااارفا 
ألبعاد الاذكاء العااففي يمكا  إبراىهاا  - مشاب وا   كان   - اخرى

   ( 3في الشكل رقم )

 

  

             
 
 
 
 
 

 

 

 ( أبعاد الذكاء العاطفي وفق نموذج التأثير الثقافي3شكل )
 عداد الباحثينالمصدر: إ    

حياااث يشاااير ت.ااادير العوافاااف الذاتياااة إلاااى الت.يااايم والتعبيااار عااا  
ذاتااي، بينماا يشااير ت.ادير عوافااف اآلخاري  إلااى المشااعر بشاكل 

 ،خاارى المشاااركة فااي الموقاافت.ياايم وتحديااد مشاااعر األفااراف األ

او تلا التي لها عالقة بشكل او باخخر باالموقف  كماا ا  تنظايم 
للفااااارد، واساااااتخدام العوافاااااف يتضااااام  تنظااااايم المشااااااعر الذاتياااااة 

العوافااف يشااير إلااى عمليااا  اسااتخدام العوافااف لتسااهيل األداء 
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للفاااارد واآلخااااري   وف.اااااع لنمااااوذ  التاااا ثير الث.ااااافي فااااإ  مسااااتويا  
الااذكاء العاااففي تتاا ثر بالث.افااة االجتماعيااة لألفااراد، حيااث تشااير 
الدراسااا  الساااب.ة إلااى وجااود اختالفااا  ث.افيااة فااي التعبياار عاا  

حدياااد العوافاااف، وبالتاااالي فاااإ  العوافاااف لهاااا العوافاااف ودقاااة ت
ت ثيرا  مختلفاة بحساب الث.افاا ، حياث تساتخدم بعاأ الث.افاا  

بينمااا ت.اال فااي ث.افااا  اخاارى  كمااا تبااي   ،العوافااف بشااكل كبياار
-المبيناااة اعااااله-الدراساااا  ا  األبعااااد المختلفاااة للاااذكاء العااااففي

 ,.Kaur et al) عااادةع مااا تتاا ثر بالث.افااة االجتماعيااة لألفااراد

  يتضاا  هااذا التاا ثير فااي عاادد ماا  ال.اايم الث.افيااة، مثاال: (2015
 ، تجناااااااااااااااااب عااااااااااااااااادم الت كاااااااااااااااااد(Collectivism)الجماعياااااااااااااااااة 

(Uncertainty Avoidance)  فويل األمد والتوج  (Long 

term Orientation)  ثبتاا  ت ثيرهااا بشااكل فكاال هااذه األبعاااد ا
ر كااا  لعاااففي  كمااا ا  هااذا التاا ثيمتفاااو  علااى ابعاااد الااذكاء ا

ضافة إلاى التا ثير اغلب الدول التي تم  دراساتها  إ يجابي فيإ
الث.ااافي، فااإ  تاا ثير العايلااة كااا  ماا  اهاام الجوانااب الث.افيااة التااي 
تااااثثر علااااى الااااذكاء العاااااففي  فااااالجو النفسااااي الااااذ  يسااااود فااااي 
العايلاة يعتباار ماا  اهاام المسااببا  التااي تااثد  إلااى مسااتوى مرتفاا  

الخبارا  التاي تناتج عا  عالقاا   م  الذكاء العااففي، حياث ا 
وتىياد ما  ال.ابلياة  ،جيدة في العايلة تساهم في إنضا  العوافف

علااى الااوعي الااذاتي بااالعوافف والتعااافف ماا  اآلخااري   كمااا ا  
الااذكاء العاااففي يرتفاا  فااي حالااة كااو  احااد األبااوي  يتميااى بااذكاء 

 ( Lekaviciene and Antiniene, 2016) عاففي مرتف 

 :الذكاء العاطفي قياس :ثانيا

ماااا  الن.اااااف حااااول الااااذكاء  ل.ااااد شاااامل  األدبيااااا  الحديثااااة عاااادداع 
العااااااففي تضااااامن  التركياااااى علاااااى صاااااالحية المفهاااااوم وتحديااااادا 

كماااا شااامل    التنباااثصاااالحية و  ،ا  الاااداخليتسااااال :صاااالحيتي
دراساااة فبيعااة الااذكاء العااااففي ايضااا التركيااى علاااى البحااث فااي 

ذكاء العاااففي هااو صاافة وتحديااداع ماا  وجهتااي نظاار، همااا: ا  الاا
، ام اناااا  قاااادرة او قابليااااة انماااااف الشخصاااايةشخصااااية ونمااااف ماااا  

 ( Balakrishnan and Saklofske,2015) دراكية لألفرادإ

يتكاو  ما   اع نموذجا Salovey & Mayer   (1997) اقتار 
"  Four branch Model " اربعة فرو  ل.يا  الاذكاء العااففي

Sitarenios(2003 ) وCaruso   برف.اااة الكااااتبيكماااا قاماااا 
   يساااااااامى العاااااااااففي بتفاااااااوير اختبااااااااار لتفااااااااوير مفهااااااااوم الااااااااذكاء

Mayer- Salovey- Caruso Emotional Intelligence 

Test والذ  يرماى لا  باالرمى (MSCEIT) (Mayer et al., 

خار يرماى آبتفوير م.يا   (2008تاب )والح.اع قام الكُ (  2003
 (141)م  ، حيث يتكو  هذا الم.يا  (MSCEITV 2.0)ل  

المشاااعر ( 1) :ل.يااا  اربعااة بناود للااذكاء العاااففي  ف.ارة صاامم
( 3، )ساااااااهيل التفكيااااااارتالمشااااااااعر المساااااااتخدمة ل( 2، )المدركاااااااة

  ا دارةمشاعر ( 4، )مشاعر الفهم

 للااذكاء األخاارى الم.ااايي  ماا  عاادد الكتاااب ماا  العديااد فااور ل.ااد
-Self الاااااذاتي الت.رياااار اساااالوب اسااااتخدام خااااالل ماااا  العاااااففي

report الىمياااال ت.ياااايم واساااالوب peer-ratings  اسااااتخدم كمااااا 
 خاااااالل مااااا  العااااااففي للاااااذكاء واساااااعة تعااااااريف آخااااارو  كتااااااب

 او للصاافا  م.ااايي  تتضام  والتااي العاففياة الكفاااءا  اساتخدام
 (  Mayer et al., 2008) الشخصية المهارا 

 ما  عادد إنتاا  إلاى العااففي الاذكاء دراساة فاي التفاور ادى ل.د
 حاصال قايماة م.ياا : منها - الشيء بعأ المختلفة - الم.ايي 
  العااااففي الاااذكاء وم.ياااا  ،Quotient Inventory الضااارب

Emotional Intelligence Scale (EIS)،  وم.ياااااا 
 ،Work profile Questionnaire العمااال ملاااف اساااتمارة
 Emotional Intelligence نساخة العااففي الاذكاء وم.ياا 

Version  (1999) (O'Boyle et al., 2011) وكنتيجااة 
 آلياااا  بتاااداخل والخاااا  ال.ياااا ، عملياااة فاااي الحاصااال للجااادال
 ف.اد الشخصاية، الصافا  قياا  ابعااد ما  العااففي الاذكاء قيا 
 العااففي الاذكاء ملاف اسام علي  افل  م.يا  آخرو  كتاب قدم

 Workgroup Emotional Intelligenceالعمال لمجموعاة

Profile (WEIP)، عاا  يختلااف الم.يااا  هااذا ا  بينااوا حيااث 
 متغياااارا  م.يااااا  :مثاااال ،الشااااهيرة الشخصااااية الصاااافا  م.ااااايي 

 الذاتياااة الرقاباااة وم.ياااا  ،Personality factors الشخصاااية
 وم.ياا  The Revised Self-monitoring Scale  المان. 
 حيااث ،Personal Style Inventory الشخصااية نماف قايماة
 والتاي الشخصاية الصافا  ما  مختلفة ابعاد الم.ايي  هذه ت.ي 

 Balakrishnan) العااااففي الااذكاء منهاااا اجااىاء فاااي تتضاام 

and Saklofske, 2015  ) 

 الاااذكاء مفهاااوم قياااا  عملياااة تواجااا  التاااي التحاااديا  اهااام مااا  إ 
 علميااااة م.اااايي  إنتاااا  علااااى البحااااث قااادرة ماااادى هاااي العااااففي
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 ماا  التااداخل ماا  نااو  ا  تتضاام  وال ،العاااففي بالااذكاء خاصااة
 إذا ماا حاول يتسااءلو  الكتاب م  عدد فإ  لذلا  خرىا مفاهيم
 االتساا  ىياادة فاي تساهم الحديثة العاففي الذكاء م.ايي  كان 

 :مثااااال ،وعلمياااااة صاااااالبة اكثااااار مفهاااااوم إلاااااى للوصاااااول الاااااداخلي
 العاماااة الذهنياااة ال.ابلياااا  م.ااايي  او ،الشخصاااية ابعااااد م.ااايي 

(Özşahin et al., 2014  )ا  الحديثاة الدراساا  بينا  ل.اد 
 العاااااففي الااااذكاء مفهااااوم ل.يااااا  المعاصاااارة التحااااديا  اهاااام ماااا 

 خصااااااااي  تتضااااااام  م.اااااااايي  يجااااااادإ هاااااااو الحاااااااديث بمفهوماااااا 
 وصاااالحية( Incremental Validity) المتىايااادة الصاااالحية

 باااألداء يتعلاا  فيمااا خاصااة( Predictive Validity) التوقاا 
 العايلاااااااااة واهتماماااااااااا  العمااااااااال اهتماماااااااااا  وتعاااااااااارأ الفااااااااارد 

(Özşahin et al., 2014  )الاذكاء قياا  ألدبيا  مراجعة في 
 محااااور ثالثاااة إلاااى العااااففي الاااذكاء م.اااايي  صااانف  العااااففي،

 :تيآلا وف 
 :دراكيةمحور القابليات اإل -1

يعتمد محور اختبار ال.ابليا  ا دراكياة ذا  األربعاة فارو  علاى 
ليا  اعااله  المشاار إ Salovey and Mayer (1997) نماوذ 

تتمت  م.ايي  هذا المحور بدرجة عالية م  التواف  م  عملياا  
أل  فبيعاااة هاااذه الم.اااايي    قياااا  ال.ااادرا  وال.ابلياااا  ا دراكياااة

تجعلهااا اقاال ساارعة فااي التاا ثر بالتفضاايل االجتماااعي، والتاا ثيرا  
  غيااار الح.ي.اااة، نظاااراع ألنهاااا ال تتفلاااب مااا  األفاااراد التعبيااار عااا

ى االختباارا  الع.لياة والنفساية  قدراتهم العاففياة، إنماا تعتماد علا
ضاااافة إلاااى ماااا ساااب ، فاااإ  م.اااايي  هاااذا المحاااور تسااااعد علاااى إ

إعفااااء تغذياااة عكساااية للمشااااركي  ومسااااعدة األفاااراد علاااى فهااام 
المستوى الحالي للذكاء العاففي لديهم  كما انهاا تكاو  األفضال 

نااوا م فهااوم ماا  الااذكاء العاااففي قااد عناادما يرغااب البحاااث ا  ُيكو 
 Mayer and) دراكااي  ماا  المعيااار الت.ليااد  للااذكاء ا يتوافاا

Salovey, 1997)  

 :محور الصفات الشخصية -2

يعتمااد هااذا المحااور علااى اسااتخدام اساااليب الت.ياايم الااذاتي والتااي 
  ل.ااد تميااى  ,.Mayer et al (2003) اعتمااد  علااى نمااوذ 

م.ايي  هذا المحور بكونهاا م.اايي  اكثار عملياة لالساتخدام فاي 
عااادد مااا  الساااياقا ، حياااث يمكااا  بساااهولة تاااوىيعهم كاساااتبيانا  

ورقيااااة  كمااااا اناااا  يمكاااا  تضاااامي  اكثاااار ماااا  م.يااااا  واحااااد فااااي 
االستبيا  الورقي، حيث يمكا  تعاديل الف.ارا  بحياث تركاى علاى 

ي  هااذا المحااور علااى منظمااة مااا او ساايا  معااي   تساااعد م.اااي
توضااي  الفااوار  النظريااة والفكريااة بااي  الااذكاء العاااففي ونماااذ  
الشخصاااية او ال.ابلياااة ا دراكياااة، لاااذلا فهاااي قاااد تكاااو  م.اااايي  
جيدة للبحوث التي تسعى إلى التفرقة بي  الذكاء العاففي وغياره 

   (Rajah et al., 2011)م  المفاهيم المرتبفة ب  

 :المحور المختلط -3

يتضااام  هاااذا المحاااور م.اااايي  المهاااارا  االجتماعياااة الت.ليدياااة، 
وف.ااع  -إضافة إلى م.ايي  الذكاء العاففي  ل.اد عار ف البااحثو  

-م.اييسااااهم فيمااااا يتعلاااا  بالصاااافا  الشخصااااية  - لهااااذا المحااااور

وبهاذا الشاكل فاإ  النتاايج  -الكفاءا  والمهارا  بدالع ما  الاذكاء 
نظر  المناساب  تختلاف م.اايي  تدعم تبعية الم.يا  للتعريف ال

المحاااور الثالاااث بشاااكل كبيااار عااا  م.اااايي  المحاااور الثااااني فاااي 
انفوايهاااا علاااى ابعااااد اقااال مااا  الصااافا  الشخصاااية  مااا  جاناااب 
آخااار، فاااإ  م.اااايي  المحاااور الثالاااث تفضااال مااا  البحااااث الاااذي  
يسااااااعو  إلااااااى اختبااااااار العالقااااااة بااااااي  الااااااذكاء العاااااااففي واألداء 

ساااتوى مرتفااا  مااا  صاااالحية التوقااا ، الاااوظيفي، نظاااراع لتماااتعهم بم
حيث ا  هذه الم.ايي  قد تستخدم بشكل كبيار ما  قبال متخاذ  
ال.رارا  والمديري  في المنظما  اكثر م  البحااث األكااديميي   
إجمااااال يمكااا  ال.اااول بااا   م.اااايي  المحاااور األول تاااوفر ال.اعااادة 
النظريااااة المفلوبااااة ماااا  البحاااااث، بينمااااا تااااوفر م.ااااايي  المحااااور 

 ,.O'Boyle et al) والثالث سهولة فاي الجواناب العملياةالثاني 

2011)   

دبيااا  الساااب.ة ا  م.ااايي  المحااور الثاااني ل.ااد بيناا  مراجعااة األ
والثالااث يرتبفااا  اكثاار ب بعاااد الشخصااية  فبينمااا يتناااول المحااور 
الثاني التداخل حول استخدام اساليب الت.ارير الذاتية في التعبير 

صاااااية، يتنااااااول المحاااااور الثالاااااث عااااا  عااااادد مااااا  الصااااافا  الشخ
التداخل في ادوا  ال.ياا  ومحتاوى اسايلة ال.ياا ، كماا يتضام  
م.ايي  ألبعاد الشخصية مما يعني التداخل الكبيار باي  م.اايي  

 ( AlDosiry et al., 2016) الذكاء العاففي وابعاد الشخصية
ل.د بي   البحاث وجود اسباب نظرية ومنهجيا  بحثياة تمياى باي  
هذه المحاور الثالثاة وخاصاة المحاور األخيار )المخاتلف(، حياث 
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يوصاف هاذا المحااور بتفاوير م.اايي  شاااملة وعاماة قاد تتضاام  
 اكثاار ماا  الااذكاء العاااففي، بينمااا ياارى بعااأ الكتاااب ا  م.يااا 

(1997) Salovey and Mayer   ء، نظاراع بعاأ الشاي ضاي
ر ا دراكياااة، مشااااعر الفهااام، ألنااا  يرتكاااى علاااى كااال مااا  المشااااع

والمشاااااعر التنظيميااااة  وتحدياااادا فااااإ  الم.ااااايي  المعتماااادة علااااى 
ال.ابلياااا  فُاااور  خصيصااااع لمواجهااا  االنت.اااادا  حاااول التاااداخل 
الكبياار ماا  م.ااايي  الشخصااية الموجااودة مسااب.ا  وبفبيعااة الحااال 

أل  الاذكاء العااففي مفهاوم   فإ  بعأ هاذا التاداخل يعاد م.باوال
مرتبف بمتغيرا  الشخصية، مثل: االست.رار العاففي، لاذلا ف.اد 
تنت.ااد م.ااايي  الااذكاء العاااففي علااى اسااا  انهااا تكاارار لم.ااايي  
األبعااااد الشخصاااية  لاااذلا فاااإ  احاااد التحاااديا  الخاصاااة ب.ياااا  
الااااذكاء العاااااففي هااااي إمكانيااااة تمييىهااااا عاااا  م.ااااايي  الصاااافا  

  (Balakrishnan and Saklofske, 2015) الشخصااية
خاااارى ا  المحاااااور الثالثااااة ل.يااااا  بعااااأ الكتابااااا  األتضاااايف 

الاااذكاء العااااففي تتضااام  مكوناااا  مااا  الشخصاااية، االتجاهاااا  
والتفضيال  الشخصية، لاذلا فإنا  ما  الفبيعاي ا  تعكا  تلاا 
الم.ااايي  العامااة اختالفااا  كثياارة  ماا  جانااب آخاار، فااإ  فبيعااة 

 ل مااا  فهااام كمياااة االخاااتالف باااي  الاااذكاءالاااذكاء العااااففي تجعااا
 غيااره ماا  المفاااهيم عمليااة صااعبة، كمااا ا  م.ااايي و  العاااففي

(2003)  Mayer et al.,  تختلااف عاا  م.ااايي  ال.ابليااا 
، منهاااا كيفياااا  ال.ياااا  فاااي عااادد مااا  الفااار  ا دراكياااة السااااب.ة

الم.ااايي  المعتماادة علااى اساااليب حيااث الحااظ بعااأ الكتاااب ا  
الت.ياااايم الااااذاتي مفضاااالة ماااا  قباااال الباااااحثي  عنااااد قيااااا  الااااذكاء 
العااااففي، حياااث تمكااانهم مااا  اساااتخدام الت.اااارير الذاتياااة لمعرفاااة 

 ا مشاااعر األفااراد التااي يشااعرو  بهااا فعلياااع فااي اماااك  العماال، 
 قيا  السلوا الفعلي الممار  

الثاااة فاااي قياااا  الاااذكاء ل.اااد بينااا  ابحااااث حديثاااة ا  المحااااور الث
العاااااففي تاااارتبف باااااألداء الااااوظيفي، حيااااث ا  المحااااوري  الثاااااني 

  بااااألداء الاااوظيفي اكثااار مااا  الاااذكاء ا دراكاااي او خوالثالاااث يتنبااا
ابعااااد الشخصاااية  واكاااد  الدراساااا  ا  م.اااايي  المحاااور األول 
تارتبف بشاكل كبياار بالاذكاء ا دراكااي، األمار الااذ  يادعم ا  تلااا 

وا  مختلفاااة ماا  اختباااارا  الااذكاء  إلاااى جاناااب الم.ااايي  هاااي اناا
ذلا فإ  م.ايي  المحور األول تختلف بشكل كبير ع  م.ايي  
المحااااور الثالااااث، خاصااااةع فيمااااا يتعلاااا  بالااااذكاء ا دراكااااي وابعاااااد 
الشخصاااية، لاااذلا فإنااا  يمكااا  ال.اااول إ  م.اااايي  المحاااور األول 
 تختلف بشكل كبير ع  م.ايي  المحور الثالث شاكالع ومضاموناع 

(O'Boyle et al., 2011)   
جرايي، ف.د قام عدد م  الكتااب بتوجيا  عادد ما  م  الجانب ا 

والتاااي تتضااام  ا  الاااذكاء  (MSCEIT) االنت.اااادا  لم.ياااا 
العاففي لي  نوعاع م  الذكاء يمك  قياسا  ما  خاالل ا جاباا  
باااااانعم او ال  لااااااذلا فااااااإنهم ياااااادعمو  اسااااااتخدام اساااااالوب اختبااااااار 

ا جابااا  الخافياااة، حياااث ا  دقااة ا جاباااة تتحااادد "الهاادف" مااا  
عااا  فريااا  ا جماااا  او ت.اااديرا  الخباااراء  باااالرغم مااا  ا  هاااذه 
الفري.ة في قيا  الذكاء العاففي يمك  ا  تناتج م.ياا  واضا  
واقاال تااداخالع ماا  ابعاااد الشخصااية، إال اناا  قااد يتااداخل اكثاار ماا  

  (Mayer et al., 2008) م.اايي  ال.ابلياا  ا دراا الت.ليدياة
في خالصة هذه الف.رة فإن  يمك  تلخي  المحاور الرييسية فاي 

 تي:( وف  اآل1  بيانا  الجدول رقم )قيا  الذكاء العاففي وف
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 :ثالثا : أوجه استخدام الذكاء العاطفي في منظمات األعمال
الاااااذكاء العااااااففي انتبااااااه العدياااااد مااااا  البحااااااث ل.اااااد شاااااد مفهاااااوم 

والممارسي  للعمل ا دار ، لذلا ف.اد اجريا  العدياد   األكاديميي
م  األبحاث التي تستكشف فبيعة العالقاة باي  الاذكاء العااففي 

 Rajah et) وال.ياادة او األداء او الكفااءة التنظيمياة بشاكل عاام

al., 2011; Yusof et al., 2014)   البحااوث اباارى  ل.ااد
فااي  اء العاااففي كمتغياار لتوقاا  نتااايج مهمااةلااذكالحديثااة اهميااة ا

، ال.ياااادة، التفااااوأمثااال: األداء الاااوظيفي،  منظماااا  األعماااال،
اخياارا العماال و ومتفلبااا  األساارة متفلبااا  الث.ااة، التعااارأ بااي  

  بنااء (Goleman et al., 2002) لضغوف العماالصراعا  و 
عليا ، فااإ  هاذا البحااث يساتعرأ ضاام  هاذه الف.اارة اسااتخداما  

 الذكاء العاففي في المنظما  وف  اآلتي: 

 :التفاعل االجتماعي -1

إ  تاااوفر قابليااااة او خاصااااية الااااذكاء العاااااففي يمكاااا  ا  يساااااعد 
األفراد على معرفة مشاعر اآلخري  ومشاعرهم الذاتياة  وبالتاالي 
ياااااوفر ال.ااااادرة علاااااى ت.ااااادير األوقاااااا  التاااااي يجاااااب علااااايهم تغييااااار 
تعبياااراتهم العاففياااة وفااا  متفلباااا  الموقاااف التفااااعلي  فاااي هاااذا 

ساساااااي للاااااذكاء الصااااادد، تباااااي  البحاااااوث الحديثاااااة ا  الااااادور األ
العاااففي هااو التنبااث بالمتفلبااا  الموقفيااة المدركااة، والتااي باادورها 

ا   ا تتنباا  بفبيعاااة العمااال العااااففي الاااذ  تااام ممارسااات  سااااب.اع  
الموظفي  الذي  لديهم درجا  مرتفعاة ما  الاذكاء العااففي اكثار 

العوافاااف المعروضاااة كجاااىء مااا  وظاااايفهم،  ااحتمالياااة ا  يااادركو 
فا  اكثاار ارتبافاااع بالوظيفااة  حيااث يتضاام  وا  يسااتخدموا تصاار 

تعبيراتاااا  ي المواقااااف التااااي يغياااار فيهااااا الموظااااف العماااال العااااافف
العاففياااة ليماااار  تعبياااارا  عاففياااة متواف.اااة ماااا  قواعاااد العماااال 

   (O'Boyle et al., 2011) وتعليما  المنظمة

 :القيادة -2

تشير الدراسا  والممارسا  الحديثة لمفهوم الذكاء العاففي إلى 
ا  ال.ادة الذي  يتمتعو  بالذكاء العاففي المرتفا  قاد يساتخدمو  
العماال العاااففي للتاا ثير علااى المااىا ، الدافعيااة، والعماال الفاارد  

كما يتمياى اولياا ال.اادة بال.ادرة المرتفعاة ألعضاء الفري  الواحد  
عرهم او عاااواففهم  وبالتاااالي ال.ااادرة علاااى علاااى الاااتحكم فاااي مشاااا

بااااداء عوافااااف صااااحيحة نابعااااة ماااا   ساااالوا التصاااارف المااااثثر وا 

الاااذكاء العااااففي   لاااذلا فاااإ  (Humphrey, 2012) ذواتهااام
  -باعتبااره قاياداع   -بناء عالقا  تبادلياة باي  المادير  يساعد على

بي  الموظفي ، وبالتالي إظهار سلوكيا  قيادية فعالاة  كماا ا  و 
لمااوظفي  عااادة مااا يفضاالو  العماال ماا  الرثساااء الااذي  يتمتعااو  ا

بدرجة عالية م  الذكاء العااففي، ويعبارو  عا  مشااعر عمي.اة 
لألحداث  م  جانب آخر، فإ  الىباي  عادة ما يت ثرو  بالذكاء 
العااااااففي للمااااااوظفي   فهاااااام عااااااادة مااااااا يسااااااتجيبو  بشااااااكل جيااااااد 

 العااااااففي للماااااوظفي  الاااااذي  لاااااديهم مساااااتوى مرتفااااا  مااااا  الاااااذكاء
(Zehir et al., 2015)  إ  ممارسة الذكاء العااففي قاد تكاو  

عملية صعبة وذا  ضغف مرتف  لكل م  الماديري  والماوظفي   
يجابياااة ى ممارساااة الاااذكاء العااااففي بفري.اااة إكماااا ا  ال.ااادرة علااا

ده الفعالاة اتدعم رفاهية العمل قد يكو  احاد العوامال الممياىة لل.يا
ث توضا  الممارساا  ا  ال.اادة الاذي  ع  تلا غير الفعالاة  حيا

يساااااتفيعو  التعبيااااار عااااا  مساااااتوى عميااااا  مااااا  العوافاااااف ربماااااا 
 يكوناااااو  اكثااااار قااااادرة علاااااى دعااااام عالقاااااا  الث.اااااة مااااا  ماااااوظفيهم

(Laborda and Petrovici, 2013)  كماا ا  ال.اادة الااذي  
يتمتعو  بدرجا  عالياة ما  الاذكاء العااففي يكوناو  اقادر علاى 

نصاب العدياد ما  األبحاااث العااففي  تممارساة سالوكيا  العمال 
الحديثاااة حاااول مفهاااوم الاااذكاء العااااففي نظاااراع الرتبافااا  بعالقاااا  
قوية بال.درة على الت ثير علاى اآلخاري   األمار الاذ  ىاد ا قباال 
علااى دراساات ، وبناااء توقعااا  مرتفعااة ماا  تاا ثيره علااى الممارسااة 

الاذكاء والفكر ا دار   في هذا ا فار، تشير الدراسا  إلاى ا  
العاففي يساهم بشكل كبير في تكاوي  ال.ياادة الفعالاة ما  خاالل 

 التركيى على خمسة ابعاد م  ال.يادة الفعالة:
 تفوير اهداف وفعاليا  مشتركة   1

 الرف  م  ت.دير الموظفي  ألهمية األنشفة التي ي.ومو  بها   2

 خل  الحما ، والتعاو  والث.ة والمحافظة عليهم   3

 خاذ ال.رارا  والتغيير تشجي  المرونة في ات  4

 ت سي  هوية ذا  معنى للمنظمة والمحافظة عليها   5
بنااااااءع علاااااى هاااااذه األبعااااااد ف.اااااد تااااام نشااااار العدياااااد مااااا  الدراساااااا  
واألبحااااث التاااي تختبااار العالقااااة باااي  الاااذكاء العااااففي وال.يااااادة  
والتااي بشااكل عااام تثكااد ا  الااذكاء العاااففي متغياار صااال  للتنبااث 

ثال: اثبتاااا  الدراسااااا  ا دار ، فماااا بمسااااتويا  اعلااااى ماااا  األداء
يجابياااااة وقوياااااة باااااي  الاااااذكاء العااااااففي والفاعلياااااة وجااااود عالقاااااة إ
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  (Goleman et al., 2002) التنظيميااة والرضااا الااوظيفي
فالااذكاء العاااففي للمااوظفي  عااادة مااا يااثثر علااى األداء والرضااا 
الااااوظيفي بينمااااا الااااذكاء العاااااففي لل.ااااادة والمااااديري  يااااثثر علااااى 

عماالهم وياادعم ممارساة ساالوا الموافناة التنظيميااة رضااهم عاا  ا
لديهم، وبشكل عام فإ  الذكاء العاففي وال.درة على إدراا وفهام 
العوافاااااف يرتبفاااااا  بتكاااااوي  ال.ياااااادة فاااااي الجماعاااااا  الصاااااغيرة 

 ;Rajah et al., 2011) ويثثرا  على فاعلية ال.يادة التحويلياة

Zehir et al., 2015 ) 

 :األداء الوظيفي -3

عادد ما  الدراساا  إلاى ا  المحااور الثالثاة ل.ياا  الاذكاء تشير 
العااااففي تااادعم العالقاااة باااي  الاااذكاء العااااففي واألداء الاااوظيفي  
حيااث ا  ال.ابليااة للتعاارف علااى المشاااعر الذاتيااة للفاارد ومشاااعر 
اآلخاااري  تسااااهم فاااي وجاااود تفاعااال اجتمااااعي فعاااال مااا  خاااالل 

   اآلخاااااري تنظااااايم مشااااااعر الفااااارد وت ثيراتهاااااا علاااااى التفاعااااال مااااا
(O'Boyle et al., 2011)  ل.اد لخا  عادد ما  الكتااب ا  

الذكاء العاففي يساهم فاي الرفا  ما  األداء الاوظيفي ما  خاالل 
مساااعدة اعضاااء فرياا  العماال علااى ت ديااة مهااامهم بشااكل جيااد  
ضاام  هااذا الساايا ، وجااد عاادد ماا  الكتاااب ا  الااذكاء العاااففي 

  عمال مشاتركة  كماا يمكن  التنبث ب داء الفالب في مشاري  فار 
يمك  النظر إلى الذكاء العاففي م  مدخل ال.ابلياا  ا دراكياة، 
وبالتاااالي وجاااود عالقاااة بينااا  وباااي  مهاااام الوظيفاااة، حياااث يسااام  
 لألفاااااااراد بالتعااااااااو  مااااااا  اآلخاااااااري  وتح.يااااااا  إنجااااااااىا  مشاااااااتركة

(Goleman et al., 2002; AlDosiry et al., 2016 ) 

 التاا ثير علااى األداء الااوظيفيتظهاار اهميااة الااذكاء العاااففي فااي 
(Job Performance)  :يمكا   حسب متغيرا  السيا ، فماثال

اساتخدام  فاي الساياقا  ذا  التفاعال االجتمااعي الكبيار او فااي 
السايا   السياقا  التي يوجاد بهاا ضاغوف عمال كبيارة، لاذلا فاإ 

ُيعد م  اهم المتغيرا  التي قد تدعم او ال تدعم استخدام الذكاء 
م  جانب آخار، فإنا   ي في الت ثير على األداء الوظيفي العافف

ساالوكيا  تنميااة   العاااففي فااي يمكاا  للمااديري  اسااتخدام الااذكاء
 Organizational Citizenship) التنظيمياااااة الموافناااااة

Behaviours)    المنتجااااةاو الااااتخل  ماااا  الساااالوكيا  غياااار 
(Counterproductive Behaviours)  كماا   ما  المنظماا

الاااااااذكاء العااااااااففي الماااااااديري  علاااااااى حسااااااا  إدارة األداء يسااااااااعد 

بشاااكل عاااام  وفاااي مجاااال إدارة الماااوارد البشااارية، فاااإ   الاااوظيفي
اسااتخداما  الااذكاء العاااففي تاارتبف بوظااايف االختيااار والتعيااي   
حيااث يمكاا  اسااتخدام  فااي اختيااار المااوظفي  حسااب مااا تتفلباا  

  الوظيفااة ماا  مسااتوى ماا  الااذكاء العاااففي  لااذلا فااإ  خصاااي
الوظيفة تلعب دوراع مهماع في مدى قادرة او حاجاة الماديري  علاى 

  تبااي  (Mayer et al., 2008) اسااتخدام الااذكاء العاااففي
األبحاث ا  الذكاء العاففي يساعد على استرخاء الدماغ والرف  
مااا  عملياااا  اساااتيعاب المعلوماااا  المسااات.بلة، وبالتاااالي تح.يااا  

اء العااففي يسااهم فاي إنجاىا  افضل  ما  هاذا يتضا  ا  الاذك
 ,Altındağ and Kösedağ) نجاااى الااوظيفيالرفاا  ماا  ا 

2015)  
 قطاع الخدمات: -4

يساااتخدم الاااذكاء العااااففي بشاااكل كبيااار فاااي الوظاااايف واألعماااال 
التي تتميى بالعمل العاففي  ك.فاعا  الرعاية الصحية والعمال 
االجتماااعي والعنايااة باألففااال  او تلااا ال.فاعااا  التااي تتفلااب 

ساايفرة االجتماعيااة، مثاال: اعمااال الشاارفة والضاارايب  وبشااكل ال
عااام فااإ  ال.ااادة يمكاانهم اسااتخدام الااذكاء العاااففي فااي الرفاا  ماا  

يجابي للموظفي  د  للموظفي  م  خالل تنمية مىا  إاألداء الفر 
ذكااءع (Kaur et al., 2015) وتحرياا دوافعهام نحاو العمال   وا 

العااففي، ف.اد اشاار  لخصاي  السيا  الذ  يفب  في  الذكاء 
األبحاااث الحديثااة إلااى ا  الااذكاء العاااففي يتمتاا  ب هميااة خاصااة 
فااي قفااا  الخاادما  وفااي الوظااايف التااي يتوجااب علااى الموظااف 
التفاعاال فيهااا ماا  الىباااي ، فمااثالع: اثبتاا  الدراسااا  فااي صااناعة 
ت.اااديم الفعاااام علاااى وجاااود عالقاااة مباشااارة باااي  الاااذكاء العااااففي 

ى إدارة الرضاااا الاااوظيفي لماااوظفيهم  كماااا للماااديري  وقااادراتهم علااا
وجااااد  عاااادد ماااا  الدراسااااا  األخاااارى ا  المااااديري  فااااي قفااااا  
الخاادما  يساااعدو  مااوظفيهم علااى الب.اااء فااي مااىا  ايجااابي ماا  

يتضاام  ىباااينهم   ال.اادرة علااى التفاعاال ماا  بعضااهم والتفاعاال ماا 
قفااااا  الخاااادما  عاااادداع ماااا  األعمااااال واألنشاااافة التااااي تتفلااااب 

ر باااي  الموظاااف والىباااو ، ماااثال: يتفلاااب قفاااا  التفاعااال المباشااا
الضاايافة فااي خاادما  الفياارا  ا  يعباار الموظااف عاا  عوافااف 
معنية كجىء اساسي م  وظيفت   كما ا  موظفي المفاعم عاادة 
ما يفلب منهم التعبير ع  مشاعر معينة عند ت.ديم الفعام إلى 

وفااااي إشااااارة إلااااى متفلبااااا  العماااال  - ماااا  جانااااب آخاااار ىباااااينهم 
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فإ  العمل العاففي قد ينفو  على ضاغوفا  كبيارة  - العاففي
لاابعأ المااوظفي ، خاصااة اوليااا الااذي  يفت.اادو  إلااى االساات.الل 
في ممارسة وظايفهم او اوليا الذي  يفت.دو  ال.درة علاى الاتحكم 

   (O'Boyle et al., 2011) في مشاعرهم

 :الصراعات التنظيمية -5

ي الساايفرة علااى الصااراعا  يلعااب الااذكاء العاااففي دوراع مهماااع فاا
وذلااا أل  الحلااول البناااءة للصاارا  التنظيمااي تتفلااب   التنظيميااة

التنااااااىال  والتاااااي باااااادورها تتفلاااااب ال.ااااادرة علااااااى التعااااارف علااااااى 
ل.اااد ارتااابف الاااذكاء العااااففي باااالتعرف  .المشااااعر وحسااا  إدارتهاااا

والاااتحكم فااااي العوافاااف الذاتيااااة وعوافااااف اآلخاااري ، لااااذلا فإناااا  
فاي تخفاايأ الصاراعا  بااي  األفاراد  حيااث ا  يلعاب دوراع مهماااع 

األفاااااراد ذو  الاااااذكاء العااااااففي يمكااااانهم الاااااتحكم فاااااي عااااااواففهم 
واسااااتخدام قابلياااااتهم فااااي الت.لياااال ماااا  التعااااارأ  وبالتااااالي حاااال 

مكااانهم توجيااا  الصاااراعا  داخااال منظماااا  األعماااال  كماااا انااا  ي
يجابياااة فااااي المواقااااف السااالبية اكثاااار ماااا  التعاااامال  باتجاهااااا  إ

وهو األمر الاذ  يعاد مهمااع فاي مواقاف الصاراعا  التاي غيرهم، 
إضاااافة إلاااى ماااا ساااب ، فاااإ  الدراساااا    تحااادث فاااي المنظماااا 

الحديثااااة تثكااااد ا  الااااذكاء العاااااففي المرتفاااا  يساااااعد علااااى إدارة 
الصاراعا  بشااكل بن ااء، وبشااكل اكثار فاعليااة ما  الحاااال  التااي 

 ,.Gunkel et al) يكاااو  فيهاااا الاااذكاء العااااففي مااانخفأ

  مااا  هاااذا المنفلااا ، يتضااا  ا  الاااذكاء العااااففي ياااوفر (2016
قااادرا  للماااديري  علاااى التعامااال مااا  الصااارا  التنظيماااي، فماااثال: 
ترتبف المستويا  المنخفضاة ما  الاذكاء العااففي ألسااليب إدارة 
الصاارا  التنظيمااي تحديااداع فااي اساالوبي التجنااب والساايفرة، حيااث 

قااال مااا  الاااوعي ا  الاااذكاء العااااففي المااانخفأ يعناااي قابلياااا  ا
والسيفرة علاى المشااعر، األمار الاذ  يناتج عنا  تجناب الصارا  
او الساااعي إلاااى السااايفرة علاااى الصااارا   مااا  جاناااب آخااار فاااإ  
الدرجا  المرتفعة م  الذكاء العاففي تارتبف ب سااليب فعالاة ما  

 ,.Yusof et al)إدارة الصارا  مثال تكامال، والتنااىل، وااللتاىام 

2014 ) 

 :  الخالصة -6

تناااول هااذا البحااث التركيااى علااى عاارأ األفاار النظريااة لمفهااوم 
الااااااذكاء العاااااااففي وآليااااااا  قياساااااا  واسااااااتخدامات  فااااااي منظمااااااا  

األعمااال  ولمناقشاااة اهااام األفكاااار التااي ورد  فاااي البحاااث، فإنااا  
جابااااة علااااى تساااااثال  إيجاااااى الن.اااااف التاليااااة لت كيااااد ا  ساااايتم اوالع 
 البحث:

ذكاء العااااففي  تختلاااف وجاااود افااار نظرياااة تفسااايرية لمفهاااوم الااا  1
هاااذه األفااار والتفسااايرا  بناااو  المااادخل او المااانهج الاااذ  يتبنااااه 
 الكاتب  لذلا ف.د ُفسر الذكاء العااففي بعادد ما  األفكاار كاا 

دراكياااة خاصااة يمتلكهاااا بعاااأ اهمهااا: )ا( انااا  قاادرة او قابلياااة إ
األفاااراد، وهاااي قااادرة قابلاااة للتفاااوير والتحساااي   )ب( ا  الاااذكاء 

صفة م  الصفا  الشخصية التاي تمياى األفاراد العاففي يمثل 
 ع  غيرهم  

بناااااء علااااى تعدديااااة األفاااار التفساااايرية والفكريااااة لمفهااااوم الااااذكاء   2
العاففي، ف.د تم إنتا  العدياد ما  الم.اايي  التاي ت.اي  الاذكاء 
العاففي  فهنااا الم.اايي  التاي اعتماد  علاى فكارة ا  الاذكاء 

 ياساااها يعتماااد علاااىالعااااففي هاااو قابلياااة إدراكياااة، لاااذلا فاااإ  ق
ال االختبارا ، بينما هناا م  يرى ا  الذكاء العاففي ما هو إ

صااااافة شخصااااااية يمكاااااا  قياسااااااها ماااااا  خااااااالل الت.رياااااار الااااااذاتي 
 للمبحوث 

يستخدم الذكاء العاففي للتا ثير علاى األداء الفارد  والتنظيماي   3
ماااا  خااااالل عاااادد ماااا  المتغياااارا   لااااذلا فإناااا  يمكاااا  اسااااتخدام 
الااذكاء العاااففي كاا داة للرفاا  ماا  األداء الااوظيفي بالمنظمااا   
كماااا يمكااا  اساااتخدام  ك حاااد الصااافا  التاااي يتوجاااب توفرهاااا او 

اساتخدام  كا داة  تنميتها لدى ال.ادة بالمنظماا   با ضاافة إلاى
فعالااة فااي ت.ويااة التفاعاال االجتماااعي بااي  المااوظفي  وفااي حاال 

 الصراعا  التي تحدث بي  الموظفي    

دبيااااا  المعااااىىة لمفهااااوم الااااذكاء العاااااففي، بااااالرغم ماااا  تااااوفر األ
والممارساااا  التاااي تثبتااا  فعاليتااا  فاااي تحساااي  مساااتويا  األداء، 

غيااار واضاااحة إال ا  فبيعاااة هاااذا المفهاااوم يمكااا  وصااافها ب نهاااا 
المعاااالم، نتيجاااة للتعددياااة فاااي الماااداخل والااارثى المفسااارة للاااذكاء 
العااااففي  األمااار الاااذ  يساااتدعى المىياااد مااا  الدراساااة والتح.يااا   
 كما ا  تعدد الدراسا  الكمية التي تعتمد على دراسا  ارتبافية

لاااى قلاااة فاااي فاااي األدبياااا  المنشاااورة باللغاااة ا نجليىياااة، يشاااير إ
او مختلفاة  جديادة اع سايرية التاي قاد ت.ادم افكاار البحوث النوعية التف

حول فبيعة الذكاء العاففي خاصة فاي ساياقا  ث.افياة مختلفاة  
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مااا  جاناااب آخااار، باااالرغم مااا  وجاااود توافااا  مشاااترا باااي  اغلاااب 
الدراساااا  الحديثاااة بشااا   تااا ثير الاااذكاء العااااففي علاااى متغيااارا  
عدياااادة فااااي منظمااااا  األعمااااال، إال ا  فكاااارة التوافاااا  فااااي كاااال 

بعياادة عاا  النظريااا  المواقااف، والظااروف، والسااياقا  قااد تكااو  
فإن  يمكننا  دارة والتنظيم  في خالصة هذا البحثالحديثة في ا 

االنتهاء بعادد ما  التوصايا  الخاصاة ببيياة ومنظماا  األعماال 
 الليبية وف  اآلتي: 

إجاااراء المىياااد مااا  البحاااوث حاااول تفساااير الماااوظفي  والماااديري    1
لمفهااوم الااذكاء العاااففي  حيااث قااد يااتم تصااميم دراسااا  نوعيااة 
تستكشاااف ال.ااايم والمعااااني والتفسااايرا  التاااي يلح.هاااا الموظفاااو  

 هوم  بهذا المف

تفوير م.ايي  للذكاء العاففي مرتبفة بالبيياة والث.افاة الليبياة،   2
وعااادم االعتمااااد علاااى م.اااايي  منتجاااة فاااي ساااياقا  اخااارى قاااد 

 تكو  مختلفة تماما ع  محتوى السيا  الث.افي في ليبيا  

لعااففي علاى تعتمد الممارسا  واالساتخداما  لمفهاوم الاذكاء ا  3
والنظار  حاول المفهاوم   نتا  الفكر توفر حجم مناسب م  ا 

ناساااب ال.ياااام باااإجراء العدياااد مااا  لاااذلا فإنااا  قاااد يكاااو  ممااا  الم
بحاااث االرتبافيااة التااي تاادر  العالقااة بااي  الااذكاء العاااففي األ

 وغيره م  المتغيرا  المهمة وذا  الصلة بالبيية الليبية 
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