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  :ما يلى) ١٣(،)١٢(يتضح من الجدولين السابقين أرقام 
          ،بالنسبة لسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية إجماالً وعلى مستوى المنظمة

صـراع  ) المتغير المستقل (وعلى مستوى األفراد فإن النموذج أبقى على        
فراد داخل العمل، وأن المتغير المستقل لديه القدرة على التنبؤ بسلوكيات األ

العمل المضادة لإلنتاجية إجماالً وعلى مستوى المنظمة وعلـى مـستوى           
علـى  ) )277.101(، 467.75(، F) =902.105(األفراد حيـث قيمـة   

وأنه . جماالً وتفصيالً إللمتغير التابع   ) ٠٠٠,٠( التوالى، وبمستوى معنوية  
من التباين فى سـلوكيات العمـل       %) ٣٥,١( ،%)٣٤(،  %)٣٤,٥(فسر  

المضادة لإلنتاجية إجماالً، وعلى مستوى المنظمة، وعلى مستوى األفـراد     
  .على التوالى

          بالنسبة لسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية إجماالً، وعلى مستوى المنظمة
ألفراد داخل  فقد أبقى النموذج على مضروب الذكاء الوجدانى مع صراع ا         

فى عالقتهما بسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية ) الوساطة التفاعلية(العمل 
 للعالقة المباشرة بين    2Rإجماالً، وأن الوسيط التفاعلى أدى إلى زيادة قيمة         

صراع األفراد داخل العمل وسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية إجمـاالً،          
 للعالقــة المباشــرة 2Rوعلــى مــستوى المنظمــة، فقــد زادت قيمــة 

%) ٢٩,٠( ،%)٣٤,٠(على التـوالى بمقـدار      %) ٩,٣٦( ،%)٩,٣٧(إلى
بالنسبة لسلوكيات العمل المضادة لإلنتاجية إجماالً، وعلى مستوى المنظمة، 

نتاجية على مستوى األفراد فقـد أبقـى        إلأما بالنسبة للسلوكيات المضادة ل    
، والـذكاء  ) المـستقل المتغيـر (النموذج على صراع األفراد داخل العمل       

وعلى مضروب صراع األفراد داخل العمـل       ) المتغير الوسيط (الوجدانى  
فى عالقتهما بـسلوكيات العمـل      ) الوساطة التفاعلية (مع الذكاء الوجدانى    

المضادة لإلنتاجية على مستوى األفراد، وأن الوسيط التفـاعلى أدى إلـى       
اد داخل العمل وسلوكيات     للعالقة المباشرة بين صراع األفر     2Rزيادة قيمة   



–    
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العمل المضادة لإلنتاجية على مستوى األفراد، فقد زادت العالقة المباشرة          
 وأدى الذكاء الوجدانى    ،%)٤,٣(أى بمقدار   %) ٥,٣٨( إلى%) ١,٣٥(من  

إلى زيادة العالقة بين صراع األفراد داخـل العمـل وسـلوكيات العمـل       
نظمة، وعلى مستوى األفـراد  المضادة لإلنتاجية إجماالً، وعلى مستوى الم   

وحولها من عالقة إيجابية إلى عالقة عكسية، مما يدل على وجود وساطة            
تفاعلية للمتغير الوسيط فى العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التـابع،           

وبالتالى يتم قبـول صـحة الفـرض    . وأن هذا التفاعل يتسم بدور التضاد  
كوسـيط  (معنوى للذكاء الوجدانى    الفرعى الثانى فيما يخص وجود تأثير       

فى العالقة بين صراع األفراد داخل العمـل وسـلوكيات العمـل      ) تفاعلى
  .المضادة لإلنتاجية إجماالً، وعلى مستوى المنظمة، وعلى مستوى األفراد

تأثيراً معنوياً  ) كمتغير وسيط تفاعلى  (وقد تم اختبار تأثير الذكاء الوجدانى       
وسـلوكيات العمـل المـضادة      ) كمتغير مستقل (فى العالقة بين غموض الدور    

. كمتغير تابع ) على مستوى األفراد  وعلى مستوى المنظمة،    (لإلنتاجية وأبعادها   
يـؤثر الـذكاء الوجـدانى      " الذى ينص على     الفرض الفرعى الثالث  من خالل   

كمتغيـر  (تأثيراً معنوياً فى العالقة بين غموض الدور        ) كمتغير وسيط تفاعلى  (
على مستوى المنظمـة،    (يات العمل المضادة لإلنتاجية وأبعادها      وسلوك) مستقل

وقد تـم اسـتخدام أسـلوب االنحـدار         ". كمتغير تابع ) على مستوى األفراد  و
ن الالتدريجى المتعدد الختبار الفرض الفرعى السالف ذكره، ويوضـح الجـدو    

 :نتائج االختبار كما يلى) ٥١(،)٤١( أرقام يانالتال


