
 

على أداء العاملين أثيـر الذكاء العاطفيلتـزام التنظيمي في تالدور الوسيط لل   

 إعداد
 سرين مهيوب قرعي

 
شرافإ  

الكساسبة مفضي الدكتور محمداألستاذ   

 ملخصال

 

 على العاطفـــي الذكـــاء تأثيـــــر في التنظيمـــي لتـــزاملال الوسيـــط الدور توضيح و لبيان الدراسة هدفت

 التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت عمان، مدينة في االردنية التجارية البنـــوك في العامليـــن أداء

 (3384) عمان في االردنية التجارية البنوك في والعليا الوسطى االدارة في العاملين عدد بلغ حيث

 االستبانة الدراسة استخدمت كما الدراسة، في بسيطة عشوائية عينة استخدام وتم وموظفة، موظفا

 نسبته ما اي استبانة (199) استرجاع وتم استبانة (361) توزيع تم حيث البيانات، لجمع كأداة 

 االستبانات فحص اجراء وبعد الدراسة، عينة على توزيعها تم التي االستبانات مجموع من 55.12%

 المناسبة، االحصائية المعالجات اجراء وبعد االحصائي, للتحليل صالح جميعها ان تبين لمسترجعةا

تأثير ذو  وجود اآلتي: النحو على اهمها ابراز يمكن النتائج من مجموعة الى الدراسة توصلت فقد

 المهارات التعاطف، الدافعية، الذاتي، الوعي اإلنفعاالت، ادارة)داللة احصائية للذكاء العاطفي بأبعاده 

 للذكاء ذو داللة احصائية تأثير ووجود األردنية، التجارية البنوك في العاملين أداء على االجتماعية(

على  االجتماعية( المهارات الدافعية, التعاطف، الذاتي، الوعي ،االنفعاالت ادارة) هبأبعاد العاطفي

 )دقة هبأبعاد العاملين أداء على التنظيمي لإللتزام ذو داللة احصائية  أثيرت ووجود ،التنظيمي االلتزام

 للذكاء ذو داللة احصائية تأثير وجود وعدم ،(العمل االنتظام في التعلم، على القدرة االبداع، االنجاز،



 

 على (اإلجتماعية المهارات ،التعاطف الدافعية, الذاتي، الوعي ،تاالنفعاال ادارة) بأبعاده العاطفي

 اللتزام التنظيمي.امن خالل  األردنية التجارية البنوك في العاملين أداء

زيادة اهتمام ادارات البنوك التي خضعت للدراسة بالذكاء العاطفي حيث اثبتت ب الدراسة أوصت

الدراسة بان هناك تأثيرًا للذكاء العاطفي على اداء العاملين، وعلى االلتزام التنظيمي، وزيادة مستوى 

 االهتمام في االلتزام التنظيمي حيث اثبتت الدراسة وجود تأثير له على مستوى اداء العاملين. 
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Abstract 

The aim of this study investigate the mediating role of the organizational 

commitment in the effect of emotional intelligence on the employees' 

performance at Jordanian commercial banks in Amman. The study followed the 

descriptive analytical method. The questionnaire was used as a tool for 

collecting data, and 361 questionnaires were distributed and 199 responses were 

retrieved (55.12%) of the total questionnaires distributed to sample. After 

examining the recovered questionnaires, they are all valid for statistical 

analysis. 

The study reached a number of results; the most important was the following: 

there is an impact of emotional intelligence and its dimensions (emotional 

management, self-awareness, motivation, empathy, social skills) on the 

employee performance at Jordanian commercial banks. And, the results 

revealed an impact of emotional intelligence and its dimensions (emotional 

manage, self-awareness, empathy, motivation, social skills) on organizational 

commitment. The results also revealed that there is an impact of the 



 

organizational commitment on the performance of employees and its 

dimensions (accuracy of achievement, creativity, ability to learn and regularity 

in the work) in Jordanian commercial banks. Finally, the results showed that 

emotional intelligence and its dimensions (emotional mage, self-awareness, 

motivation,  empathy, social skills) not influenced the performance of workers 

and its dimensions (accuracy of achievement, creativity, ability to learn, and 

regularity in the work) through the organizational commitment.  

The study recommended that banks administrations have to pay more attention 

to emotional intelligence, as this current study proved that there is an effect of 

emotional intelligence on the employees' performance and organizational 

commitment. The banks administrations have to pay more attention to 

organizational commitment, as current study proved that there is an impact of 

organizational commitment on employees' performance.



 

 


