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أهمية ممارسة القيادة بالذكاء العاطفي في العمل
دراسة إتجاهات عينة من أساتذة التعليم العالي بجامعة بسكرة

الجزائر-  شيــــــن فيــــروز جامعة بسكرة.أ

:ملخص

 ألن استغالل المزيج، متغير مهم لنجاح المؤسسات،لقد اعتبر الذكاء العاطفي في السنوات األخيرة

"  ولقد نأدى. بين مختلف أعضاء المؤسسة،االيجابي في العاطفة يضفي نوعا من االحترام والثقة

جولمان" بضرورة تمتع قادة المؤسسات بمهارات الذكاء العاطفي والتي تعني االستغالل الذكي للعاطفة
 ألن قادة المؤسسات بحاجة للتحكم في." وذلك من خالل مؤلفه " الذكاء العاطفي،في مجاالت العمل

 وذلك، وعواطف األخرين وحسن إدارتها، من خالل تمكنهم من فهم عواطفهم،مختلف الضغوطات

 أن مهارات الذكاء العاطفي تمتص.يجعل الجوانب االيجابية في العاطفة إستثما ار ناتجه األداء العالي
الطاقة السلبية للعاطفة وتحولها إلى عالقات إيجابية مفعمة بالثقة واإلنسجام وتوفر المناخ اإليجابي

 ألنه يقوم بالتأثير في الطلبة، وبما أن أستاذ التعليم العالي هو بمثابة القائد في الصف الدراسي.للعمل

، كما إنهم يتأثرون بدورهم بحالته المزاجية سواء كانت إيجابية أو سلبية،وتوجيههم واستثارة أفكارهم

 وهذا ما جعلنا نحاول البحث في هذا،وكل هذا بدوره يؤثر في أداء األستاذ وفي تحصيل الطلبة

 لمعرفة اتجاه أرائهم حول أهمية ممارسة القيادة بالذكاء، وأخذ عينة من أساتذة التعليم العالي،الموضوع

.العاطفي في العمل

 إدارة، إدارة الذات، الوعي االجتماعي، الوعي الذاتي، الذكاء العاطفي، القيادة:الكلمات المفتاحية

.العالقات

Resumé:
Au cours des dernières années, l’intelligence émotionnelle est considérée comme une
variable importante pour le succès des entreprises, l'exploitation de la gamme positive de
l'émotion, donne le respect et la confiance entre les membres de l'organisation . D’après la
théorie de " Goleman " , il est nécessaire aux chefs des organisations d’avoir des compétences
de l'intelligence émotionnelle qui sera exploitée dans les zones de travail.
Dans son livre " l'intelligence émotionnelle ", les leaders d'entreprises doivent comprendre
leurs émotions et les émotions des autres et cela pour maîtriser les différentes pressions par
l’exploitation des aspects positifs de l’émotion comme une investissement à haute
performance. l'intelligence émotionnelle absorbe l'énergie négative de l’émotion et elle
transformée à une attitude positive pleine de confiance et d'harmonie qui offre un climat
favorable au travail. le professeur de l'enseignement supérieur est un leader dans la salle de
classe, parce qu'il affecte les étudients et de les guider et d'éléver leurs idées. car ils sont
affectés par sont état d'humour qu'elle soit pisitive ou négative et tout cela a on effet sur la
performence du professeur a la reussite des ses etudients. et tous ce la ,nous a pousser a faire
des recherches sur ce sujet et on a pris un echantillon de professeurs de l'enseignement suprieur
pour voir leur direction, leur point de vu sur l'importance de faire preuve de leadership par
l’intelligence émotionnelle dans le travail.

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير- جامعة محمد خيضر بسكرة

أ.شين فيروز
Mots clés : leadership, intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la conscience sociale,
l'auto- gestion, gestion des relations .

مشكلة الدراسة

إن عالم اليوم الذي يتميزز بزالتغيير والزذي يمثزل أحزد ثوابزت هزذا العصزر ،أصزبل فيزه التوجزه

أكثزر نحزو القيزادة بزدل اإلدارة ،فزال يعقزل أن يمززار المزدير أسزلوب األمزر وهزو أمزام أفزراد أكثززر

منززه معرفززة وتخصصززا فززي المهمززة التززي يقومززون به ززا ،وهززذا مززا يؤكززده '

tead

 'o.صززاحب

كتاب(فن القيادة) الذي نشره سنة  1936حيث قال" :أصبحت حاجة اإلدارة ملحة إلى أن يكزون
هن ززاك أولئ ززك الز ززذين يتول ززون إدارة التنثيم ززات اإلداري ززة أكث ززر م ززن مجزززرد ممارس ززين للسزززلطة...

وأصززبحت التنثيم ززات اإلداري ززة أحززوأ إل ززى م ززا ه ززو أكثززر م ززن أن ت ززدار( ،)Administratedفه ززي
تحتززاأ إلززى أن تقززاد (  ،)To Be Leadألن العالقززات اإلنسززانية السززليمة بززين القائززد ومرؤوسززيه
أصززبحت ألزززم لتحقيززا اسززتجابة المرؤوسززين مززن األوامززر وأقززوى مززن االتصززاالت الروتينيززة التززي

يتبعهز ززا المز ززديرون" .1ولكز ززي يز ززتمكن القائز ززد مز ززن التز ززأثير فز ززي مرؤوسز ززيه ،وكسز ززب ثقز ززتهم ووالئهز ززم
ومشزاركتهم فزي بنززاء رؤيزة مشزتركة للمنثمززة وتنفيزذ القز اررات وتحقيزا األهزداف ،كززان البزد للقائززد
من التمتع بالعديد من المهارات ليسهل عملية التواصل والتفأهم.
وتعد مهارات الذكاء العاطفي أحد المفاهيم الحديثة في إدارة األعمال ،والدراسات أثبتت ضرورة
تمتع القادة بهذه المهارات ،لما لها من تزأثير علزى تفكيزر الفزرد وانفعاالتزه وكزذلك عالقاتزه .ولقزد

انتشززر مفهززوم الززذكاء العززاطفي بفضززل أعمززال "داينــال جولمــان" ،الززذي بنززى أفكززاره علززى مفهززوم

"جاردنر للذكاء المتعدد" وأصدر الكتاب الشهير " الذكاء العاطفي " ولقد أكد عبزر هزذا الكتزاب
ها عاطفية" 2فمهارات

أهمية العاطفة للقيادة ،حيث يقول " :أن جذور وثيفة القيادة في أسا

الززذكاء العززاطفي تمززنل القززادة القززدرة علززى فهززم ع زواطفهم وانفعززاالتهم والززتحكم فيهززا ،وكززذلك فهززم
عواطززف األخزرين توادارتهززا ،ممززا يثفززي جزوا مززن التفززأهم واإلنسززجام ويسززهل العمززل علززى تحسززين

األداء.

وألن التعلززيم الع ززالي يلعززب دو ار مهم ززا ف ززي تنمي ززة وتززدريب هيئ ززات التززدري

عل ززى تطززوير ط ززرا

التعليم ،ارتأينا أن نبحث في أهمية إدخال مهارات الذكاء العاطفي فزي مجزال التزدري  ،خاصزة
أن األسززتاذ يلع ززب دور القائ ززد فززي الص ززف الد ارس ززي ،ألنززه يق ززوم بتوجي ززه والتززأثير عل ززى الطلب ززة،
وتحفيزهم واستثارة أفكارهم ،من أجل زيادة تحصيلهم العلمي وطرحهم ألفكار إبداعية .ولقد قمنا
بهذه الد ارسزة علزى عينزة مزن أسزاتذة كليزة العلزوم االقتصزادية والتجاريزة وعلزوم التسزيير ،بجامعزة
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بسززكرة ،وتززم طززرح التسززاؤل الرئيسززي للد ارسززة علززى الشززكل الت ززالي ،هززل تعتبززر ممارسززة القيززادة
بالزذكاء العززاطفي ذات أهميززة بالنسززبة ألسززاتذة كليزة العلززوم االقتصززادية والتجاريززة وعلززوم التسززيير
في مجال عملهم؟
فرضيات البحث :ولإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة نطرح الفرضية الرئيسية كالتالي:
ممارسة القيادة بالذكاء العزاطفي فزي العمزل لزي

لهزا أهميزة مزن وجهزة نثزر أسزاتذة كليزة العلزوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

ولالجابة على الفرضية الرئيسية قمنا بتجزئتها إلى اربع فرضيات فرعية ،كالتالي:

الفرضية الفرعية االولى :ممارسزة مهزارات الزوعي الزذاتي فزي العمزل لزي

لهزا أهميزة مزن وجهزة

الفرضــية الفرعيــة الةانيــة :ممارسزة مهززارات إدارة الززذات فزي العمززل لززي

لهزا أهميززة مززن وجهززة

نثر أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
نثر أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

الفرضــية الفرعيــة الةالةــة :ممارسززة مهززارات الفهززم االجتمززاعي فززي العمززل لززي

وجهة نثر أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

الفرضية الفرعية الرابعة :ممارسة مهارات إدارة العالقات فزي العمزل لزي

نثر أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

لهززا أهميززة مززن

لهزا أهميزة مزن وجهزة

أهمية الدراسة :تحدد أهمية الدراسة في التالي:

أ -أهميزة د ارسزة متغيزر الزذكاء العزاطفي وممارسزته مزن طزرف القزادة باعتبزاره مزن المفزاهيم
الحديثة نوعا ما في الفكر اإلداري.
ب -إبزراز أهميززة ممارسززة األسززتاذ الجززامعي باعتبززاره قائززد لمهززارات الززذكاء العززاطفي فززي تنميززة
قدرات الطلبة وبناء عالقات جيدة،
أ -يعد قطاع التعليم العالي من القطاعات المهمة والحيوية في تنمية وتطوير المجتمع تواجراء

مثززل هززذه الد ارسززات يمكززن أن يفززتل مجززاالت جديززدة فززي بنززاء العالقززات ومسززأهمة فززي تحقيززا
التنمية على جميع المستويات.
أهداف الدراسة :يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التالية:

أ -تقديم عرض نثري لمفهومي الذكاء الشعوري والقيادة بمختلف نثرياتها التقليدية والحديثة.
ب -اختبار أهمية الذكاء العاطفي للقادة حسب وجهة نثر عينة الدراسة.
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أ -إبزراز ضزرورة تبنزي القزادة لمهزارات الزذكاء العزاطفي ،وأهميزة ذلزك فزي بنزاء عالقزات جيزدة
وناجحة في تحسين األداء
ولدراسة هذا الموضوع تم تقسيم هذا المقال إلى ثالثة أجزاء:
أوال :القيادة مفهومها ونثرياتها،
ثانيا :القيادة بالذكاء العاطفي،
ثالثا :الدراسة الميدانية.

أوال :القيادة مفهومها ونظرياتها

س ززنحاول ف ززي ه ززذا الج زززء التط ززرا إل ززى مفه ززوم القي ززادة ،توال ززى أب ززرز نثري ززات القي ززادة التقليدي ززة
باإلضافة إلى أشهر نثريات القيادة الحديثة وهي القيادة التحويلية.

 .1تعريف القيادة

لقزد اختلزف البزاحثون وعلمزاء اإلدارة فزي تحديزد مفهزوم واحزد لموضزوع القيزادة ،وذلزك بسزبب

اختالف مدارسهم ومنطلقاتهم الفكرية ،لذلك توجد العديد من التعاريف للقيادة ،ندرأ بعضها:
القيزادة هزي " :عمليزة التزأثير علزى أنشزطة األفزراد والجماعزات مزن أجزل تحزريكهم إراديزا تجزاه

تحديزد هزدف مشزترك" ،3وهزذا ماذهزب اليزه " "Remis Likertالزذي يزرى أن القيزادة هزي " :قزدرة
الفرد على التأثير على شخص أو جماعة وتوجيههم توارشادهم لنيل تعاونهم للعمل بأعلى درجة
مززن الكفززاءة مززن أجززل تحقيززا األهززداف المرسززومة" .4كمززا عرفهززا " " :"O.Teadهززي النشززاط الززذي

يمارسه شخص للتأثير في النزا  ،وجعلهزم يتعزاونون لتحقيزا هزدف يرفبزون فزي تحقيقزه" .5هزذه
التعاريف ترى في القيادة عملية التأثير ،الذي يمارسه القائد علزى األفزراد والجماعزات ،مزن أجزل
دفعهززم إراديززا لإلنجززاز وتحقيززا األهززداف المرج ززوة .وكغيز زره موض ززوع القيززادة شززهد تطززورات ف ززي
المفهوم وفي النثريات ،ليواكب التغييزرات التزي حزدثت فزي إدارة األعمزال ،فقزد اهزتم هزو أيضزا،

بالقيم ،األخالا ،التغييزر والمسزتقبل ،وفزي هزذا الصزدد عزرف "  "John Solocumالقيزادة بأنهزا:
"القز ززدرة علز ززى إعز ززداد األفكز ززار والتخطز ززيط للمسز ززتقبل ،باإلعتمز ززاد علز ززى القز ززيم الشخصز ززية لتوجيز ززه

السلوكات ومواجهزة األخطزار توافتنزام فزرص المسزتقبل" ،6يعزرف كزذلك "  "tichyالقيزادة بأنهزا" :
الكفاءة في إعداد األفكزار والرؤيزة ،تبعزا للقزيم التزي تزدعم هزذه األفكزار وهزذه الرؤيزة ،للتزأثير فزي

األخزرين لتوجيززه السززلوك واتخززاذ القز اررات الصززعبة ،خاصززة فززي مجززال المزوارد البش زرية" ،7ونززرى
هنا االعتماد الواضل على القيم من أجل بناء رؤية مشتركة ،والتوجه نحو المستقبل.
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كمززا تعززرف القيززادة بأنهززا ":التززأثير فززي العالقززات بززين القززادة والمرؤوسززين ،بحيززث يسززعى القائززد
جاهدا لتغيير حقيقي للوصول إلى نتائج تعك

األهداف المشتركة" 8ونالحزث فزي هزذا التعريزف

ربط القيادة بالتغيير ،مما يؤكد ضرورة وجود قيادة طموحة تسعى للتغيير الجاد.
 .2نظريات القيادة

إن القيززادة مززن المواضززيع التززي تمززت د ارسززتها مززن طززرف العديززد مززن البززاحثين والمززدار  ،ممززا

أدى إل ززى تن ززوع النثري ززات واخ ززتالف اتجاهاته ززا ،وفيم ززا يلز زي س ززندرأ باختص ززار بعض ززا م ززن ه ززذه

النثريات:

 -1نظرية مدخل السمات الشخصية

تنتمزي هزذه النثريزة إلزى الد ارسزات المبكزرة فزي مجزال القيزادة ،وتفتزرض أن القيزادة تقزوم علزى

مجموعززة مززن السززمات التززي يتمتززع بهززا فززرد معززين ،ولقززد سززميت بنثريززات المززدخل الفززردي ألنهززا
تركز على القائد دون اعتبار عناصر القيادة ال أخرى ،ومن أبرز نثريات هزذا المزدخل نثريزة
الرجل العثيم ،ونثريات السمات.

نثرية الرجل العثيم

تعززود الجززذور األولززى لهززذه النثريززة إلززى عهززد اإلفريززا والرومززان ،حيززث كززان اإلعتقززاد ب زأن
القززادة يولززدون قززادة ،وأنهززم قززد وهب زوا مززن السززمات والخصززائص الجسززمانية والعقليززة والنفسززية مززا

يعينهم على ذلك ،وتندرأ تحت هذه النثرية عدد من النثريات الفرعية ومن أمثلتها:9
 نثرية األمير،
 نثرية البطل،

 نثرية الرجل المتميز.
و"الرجل العثيم" هو القائد الذي يحتزل مكانزة ومنزلزة بزين أعضزاء الجماعزة التزي يعمزل فيهزا أو
ينتمززي إليهززا ،حيززث يكززون مززدعاة لإلعت ززاز والفخززر مززن قبززل األخ زرين ،ومززن ممي ززات هززذا القائززد

كفززاءة اإلنجززاز والتكيززف االجتمززاعي .كمززا اعتب زره الززبعض بأنززه الشززخص الززذي يمكززن أن يكززون
قائدا رسميا أو فير رسمي في نف

الوقت.10

نثريات السمات القيادية
وه ززذه النثري ززة ف ززي القي ززادة ترك ززز عل ززى الخص ززائص الشخص ززية والع ززادات الخاص ززة بالقائ ززد،

واالفت زراض األساسززي لمززا يسززمى باالتجززاه القززائم علززى الخصززائص ،هززو أن الق زادة يختلفززون عززن
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األشخاص األخرين بما لديهم من خصائص وصفات خاصة ،مثل الطاقة والزذكاء والقزدرة علزى
اإلقنززاع والبصززيرة الخارقززة ،وأن هززذه السززمات ليسززت بالضززرورة وراثيززة كمززا تززدعي نثريززة الرجززل
العثزيم .أمززا نززوع وكزم هززذه الصززفات القياديززة ،فقزد اختلززف فززي ذلززك ،فهنزاك العديززد مززن األبحزاث
والد ارسززات ولكززل منهززا أراء مختلفززة ومتباينززة فززي هززذا الخصززوص ،فمززن هزؤالء مززن يززرى أن أهززم
تلزك السزمات تتمثززل فزي الصزحة الممتززازة والقزدرة علززى االهتمزام بزاألخرين والن ازهززة وبقزدرة الحكززم
علزى األشززياء وفريززة الزوالء للجماعزة ،ومززنهم مززن يززرى أن أهزم السززمات القياديززة هززي الشخصززية

القوية التي تمتاز باإلستواء النفسي والسلوكي ،باإلضافة إلى الثقة بزالنف

والقزدرة علزى التعزرف

علزى أفكزار األخزرين وميزولهم ،ومززنهم مزن اهزتم بسزمة الزذكاء وأعطاهززا أهميزة كبيزرة ،ومزنهم مززن
اهتم بسمة المرح حيث القدرة على تلطيف مناخ التعامل بين الجماعة والقائد.11

 -2نظرية سلوك القائد

إن عزدم القناعززة بنثريززة السززمات فزي القيززادة ،قززادت العلمززاء السزلوكيين إلززى تركيززز اهتمززامهم

على أن القادة المؤثرين يستخدمون أسلوبا مؤث ار وفريدا للقيادة مما يؤثر على فعالية القائزد فهزي
نثرية السمات تركز على سلوك القائد لي

عك

على سماته ،12ومن أهم الدراسات التزي قزام

بهززا رواد المدرسززة السززلوكية ،د ارسززة"  " R.White, lippitt K.Lewinوالتززي تهززدف إلززى محاولززة
التعرف على طبيعزة القيزادة والعالقزات التزي تحكمهزا ومزدى إرتباطهزا بزاألجواء االجتماعيزة التزي
تسززودها .وقززد صززنفوا األنمززاط القياديززة إلززى أشززهر ثالثززة أنمززاط تمززت د ارسززتها واعتمززدت عليه زا
العديد من البحوث ،وهي:

القيادة األوتوقراطية (الديكتاتورية)
من أهم سلوكات القائد االتزوقراطي هزو حزب االنفراديزة ،حيزث يقزوم لوحزده بتحديزد السياسزات
واتخ ززاذ القز ز اررات ويتعام ززل مز ززع المرؤوس ززين كمنفز ززذين فق ززط ال تز ززتم مشز ززاركتهم .ويمزززار علز ززيهم

الضغوطات من أجل اإلرتفاع بمستوى اإلنتاأ واإلنتاجية.
القيادة الديمقراطية

تقزوم فلسزفة هزذه القيزادة علزى مبزدأ المشزاركة وتفزويض السزلطات ،فالقائزد الزديمقراطي يتفاعززل
مز ززع أف ز زراد الجماعز ززة ويش ز زاركهم فز ززي عمليز ززة إتخز ززاذ الق ز ز اررات .ويتوسز ززع فز ززي تفز ززويض السز ززلطات
والصالحيات لمرؤوسيه ،فهو يباشزر مهامزه مزن خزالل المشزاركة ،فالسياسزات تتحزدد مزن خزالل

االتفززاا والمناقشززة الجماعيززة ألعضززاء المنثمززة ،وتلعززب القيززادة دورهززا فززي بلززورة مززا تتفززا عليززه
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الجماعززة مززن راء وأفكززار إلززى ق ز اررات وسياسززات ،فززالقرار فززي النهايززة يززأتي مززن تفكيززر ومبززادرة

الجماعة.13

القيادة الحرة (الترسلية أو الفوضوية)
يعد هذا الزنمط معاكسزا تمامزا للزنمط األوتزوقراطي فهنزاك فيزاب ألي قيزادة حقيقيزة ،وكزل فزرد

حر في أداء العمل .ويغلب على هذه القيادة طابع الفوضى ،حيزث أن هزذا النزوع مزن القيزادة ال
تحكمززه ق زوانين أو سياسززات محززددة أو إج زراءات ،ويتميززز هززذا الززنمط مززن السززلوك القيززادي بعززدم
تززدخل القائ ززد فززي مجريززات األمززور ،وال يعطززي توجيهاتززه أو إرشززاداته للعززاملين إطالق ززا ،إال إذا
طلزب منززه ذلززك فهززي قيزادة تتززرك ل فزراد حريززة مطلقززة فزي التصززرف والعمززل دون أي تززدخل مززن

جانززب القائززد ،ويتميززز هززذا الززنمط القيززادي بأنززه أقززل األنزواع مززن حيززث الفاعليززة توانتاجيززة العمززل،

حيث أن أفراد المجموعه ال تحترم شخصزية القائزد ،وكثيز ار مزا يشزعر أفرادهزا باإلحبزاط والضزياع
وعدم القدرة على التصرف ،حيث يعتمدون على أنفسهم في أحوال كثيرة تتطلب تدخل القائد.14

 -3النظرية الموقفية

إن ع ززدم تمك ززن نم ززوذأ الس ززمات والنم ززوذأ الس ززلوكي م ززن تحدي ززد نم ززط أو الس ززمات الشخص ززية

للقيزادة الفعالززة فززي جميززع المواقزف والحززاالت ،أدى إلززى ثهززور د ارسزات أخززرى كززالتي قززام بهززا "

كورمان " سنة  ،1966واستنتج أنزه " :طالمزا أن المواقزف تتغيزر ،يجزب علزى اتجاهزات وأسزاليب
القادة أن تتغير بالتبعية " ،15على أسا

أنزه ال يوجزد نمزط مناسزب لكزل المواقزف ،فزيمكن أن

يكون القائد ديمقراطيا في مواقف وديكتاتوريا في مواقف أخرى.
ولق ززد حص ززر " "Reddinعناص ززر الموق ززف الت ززي يج ززب أن يق ززوم القائ ززد بتشخيص ززها ف ززي ثالث ززة
عناصر:16

.1

متطلبززات التكنولوجيززا :وهززي الطريقززة التززي يززتم بهززا العمززل ،ويززرى أن كززل طريقززة تتطلززب

سلوكا مختلفا من القادة،
.2

فلسفة المنثمة والقيم السائدة فيها :ويمكن أن يشخص القائزد هزذا العنصزر مزن خزالل قزيم

المنثمة ،العادات والتقاليد السائدة ،االتجاهات الدينية ،اللغة ،الرموز والطقو

.3

ونمط اللبا ،

المزوارد البشزرية ومتطلباتهززا :وتتمثززل فززي احتياجزات القائززد ،المرؤوسززين ،الزززمالء والزرئي ،

وتؤثر هذه االحتياجات في تحديد القائد للنمط المناسب للموقف.
 -4نظرية القيادة التحويلية
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ثه ززرت النثري ززات الحديث ززة للقي ززادة ،محاول ززة لمواكب ززة ش ززدة التغيز زرات ف ززي جمي ززع المج ززاالت،
كالعولمة ،المنافسة ،اقتصاد المعارف ،مما فرض وجوب توفر قيادات لزديهم ميزل كبيزر للتغييزر
ورؤي ززة مس ززتقبلية واض ززحة ،ونتيج ززة ل ززذلك ثه ززرت النثري ززات الجدي ززدة ،مثز زل النثري ززة الرؤيوي ززة،
الخدماتية والكاريزمية ،وفيما يلي سنعرض أبرز هذه النثريات ،وهي نثرية القيادة التحويلية.
يعرف القائد التحويلي بانه " :القائد الذي يرفع من مستوى التابعين من أجزل االنجزاز والتنميزة

الذاتية ،والذي يروأ – في نف

الوقت – لعملية تنمية وتطوير المجموعات والمنثمات "

17

إن القيززادة التحويلي ززة مززن خ ززالل جاذبيته ززا الشخصززية توالهامه ززا وتحفيزهززا ومش ززاركتها واهتمامه ززا

باألفراد ،تجعل األفراد يعرفون قيمتهم الذاتية ،مما يؤدي بهزم إلزى الشزعور بمسزتويات عاليزة مزن

الرضا واإللتزام ،وعن طريا تمكينهم ومراعاة أهزدافهم ،وفزايتهم التوفيزا بينهزا وبزين أهزداف كزل

من القائد وجماعة العمل والمنثمة.

كما رأينا في التعريزف السزابا فالقيزادة التحويليزة ترفزع مزن مسزتوى التزابعين ،فزتجعلهم يتجزاوزون
تحقيا الحاجات البسيطة إلزى تحقيزا أهزداف تطزوير الزذات ،فالقيزادة التحويليزة تهزدف إلزى بنزاء
جيل من القادة يتمتع بخصائص القادة التحويليين الحقيقيين.
ويقززول " " Bassأن " :القيززادة التحويليززة تحفززز األخزرين للقيززام بعمززل أكثززر ممززا كززانوا يريدونززه فززي
األصزل ،وفززي الغالززب أكثززر ممززا يمكززن أن يفكززرون بزه ،إنهززم يضززعون توقعززات أكثززر تحززديا وفززي

العز ززادة يحققز ززون أداءات عاليز ززة" ،18فالقيز ززادة التحويليز ززة تتجز ززاوز المتوقز ززع مز ززن األداء .والقيز ززادة
التحويليزة حسزب عزدة د ارسزات "  "Bass, Curphy, Yammarinoضزرورية فزي كزل قطزاع وفزي
كل ثرف

19

فلقد أثبتت نجاحها في مجاالت التربية والتعلزيم ،فزي الجزيف وفزي مجزاالت النشزاط

الصناعي ،وكذلك في األزمات وعلى المسزتوى العزالمي ألن مثزل هزذه القيزادة ضزرورية ومواكبزة

لمتغيرات المحيط والمنافسة.
ولقزد حزدد "  " Bass Et Avolioمكونزات القيزادة التحويلزة فزي أربعزة عوامزل ،تسزمى ب ز ( Is Of
 )4Leadershipألن المكونات األربعة تبتدأ بالحرف ( )Iوهي:20

 -1الكاريزمــا أو الت ـ ةير المةــالي ) :Idealized Influence Or Charisma (Iiإن أول مززن
اسززتعمل مفهززوم "الكاريزمززا" هززو السوسززيولوجي "  "Max Wiberخززالل  ،1963-1922ومصززطلل
الكاريزما يوناني األصل ويعني (هدية األلهة)

21

ويعني أن هذه الهدية التي وهبتهزا األلهزة ،هزي

شخصز ززية مؤمنز ززة ،سز ززاحرة وجذابز ززة وقز ززادرة بمفردهز ززا أن تنتصز ززر فز ززي أوقز ززات األزمز ززات .القز ززادة
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التحويلي ز ززون يتصز ز زرفون ب ز ززالطرا الت ز ززي تس ز ززمل له ز ززم ليكونز ز زوا بمثاب ز ززة ق ز ززدوة ألتب ز ززاعهم ،يتمتع ز ززون

باإلعج ززاب ،اإلحتز زرام والتق ززدير والثق ززة .22ويح ززاول األتب ززاع محاك ززاة ق ززاداتهم ألنه ززم ي ززرون إنه ززم
موهززوبين ،يملكززون قززدرات خارقززة مصززممين ومثززابرين .ولززذلك فهنززاك جانب ززان للتززأثير المثززالي،
السمات التي يراها األتباع في قائدهم والسلوكات التي يمارسها القائد.

 -2التحفيز أو الدفع اإللهامي ) :Inspirational Motivation (IMالقزادة التحويليزون يحفززون
ويلهمون أتباعهم من خالل إثزارة روح الفريزا ،الحمزا

والتفزاؤل والتحزديات فزي عمزل األتبزاع.

القززادة يقومززون برسززم مسززتقبل جززذاب ،مززن خززالل فززتل االتصززاالت بيززنهم وبززين األتبززاع الززذين
يريدون المشاركة ،ويثهرون اإللتزام نحو األهداف والرؤية المشتركة.

 -3المحمكااامل الفة ااا ) :Intellectual Stimulation (ISيق ززوم الق ززادة التحويلي ززون بتحفي ززز
مجهززودات أتبززاعهم لتكززون مبدعززة وخالقززة مززن خززالل التشززكيك ومعالجززة المشززاكل بطززرا جديززدة
زردى ،إن األفكززار الجديززدة وحززل
بززدل القديمززة ،كمززا أنززه ال يوجززد انتقززاد علنززي ألخطززاء األف زراد فز ا
المشاكل بطرا إبداعية مطلوبزة مزن طزرف األتبزاع ،الزذين هزم ضزمن عمليزة التصزدي للمشزاكل

وايجاد حلول لها .فيتم تشجيعهم من أجل المحاولة بطرا ومناهج جديدة وال تنتقد أفكارهم النها
تختلف عن أفكار القادة.
 -4االعتبمر الف دي ) :Individualized Consideration (ICالقادة التحويليون يولون اهتمامزا
خاصا بحاجات الفرد التابع من أجزل تحقيزا النمزو عزن طريزا العمزل كمعلزم أو مزدرب .ويطبزا
االعتبززار الفززردي عنززدما تكززون هنززاك فززرص جديززدة للززتعلم يززتم انشززاؤها مززع تززوفير منززاخ داعززم

للفروقات الفردية فيما يخص احتياجات ورفبات األتباع .وتثهر معرفة القادة للفروقزات الفرديزة
مززن خززالل سززلوكاتهم ،مثززل قيززامهم بتقززديم تشززجيع أكبززر لززبعض العززاملين ،واالسززتقاللية للززبعض
األخر وهناك من يلزمه حزم في المعايير.
ومما يشجع على ذلك فتل االتصاالت مع األتباع ،مثل :اإلدارة بالتجوال ،التفاعزل مزع األتبزاع

بصززفة شخصززية تفسززير القائززد ل حاديززث السززابقة توادراك مززن خاللهززا اهتمامززات األفزراد ورؤيززتهم
كأشزخاص ولزي فقزط كعمزال ولزذلك يسزمي " Bernard sinclair desgagne. Ann rennee

 "blaisهذا البعد ببعد االستماع.23

إن االعتبار الفردي يجعل القائزد يسزتمع بشزكل فعزال ل تبزاع ،والمهزام التزي يقزوم بهزا القائزد هزي
عبارة عن أدوات لتنمية األتبزاع ،وأبزرز هزذه المهزام هزي التعلزيم والتزدريب ليعزرف القائزد إذا كزان
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األتباع يحتاجون إلى توجيه إضافي أو إلى دعم وتقييم تقدمهم ونموهم .وهذا مزا يجعزل األفزراد
يملكززون إرادة وتطلعززات للتنميززة الذاتيززة والززدوافع للقيززام بمهززامهم ،ألن القائززد يقززدم لهززم التعززاطف
والدعم.24

ةانيا :القيادة بالذكاء العاطفي

تعد القيادة بالذكاء العاطفي مزن بزين النثريزات الحديثزة فزي القيزادة ،ولقزد بزرهن العديزد مزن

المززؤلفين بززأن القيززادة العثيمززة تعمززل مززن خززالل العواطززف ،بمعنززى أن الح زاالت العاطفيززة للقززادة
وأعمزالهم تزؤثر علزى شززعور المزوثفين وأدائهزم ،وبالتززالي فزجن جزذور وثيفززة القيزادة فزي أساسززها

عاطفية.

.1مفهوم الذكاء والعاطفة والذكاء العاطفي

 -1الــذكاء :فززي اللغززة هززو تمززام الفهززم ،فهززم األشززياء والمواقززف والنززا

وحقيقتهززا لززذلك عرفززه

"كالباريـــد" أنززه" :القززدرة علززى التكيززف فززي المواقززف الجدي ززدة" ،25والززذكاء هززو محصززلة القززدرات
العقلية ،اللفثيزة ،الحسزابية ،التخيليزة ،الزذاكرة ،المالحثزة ،سزرعة رد الفعزل .وتقزوم هزذه القزدرات
عل ززى منثوم ززة مه ززارات التفكي ززر الت ززي يج ززب التحل ززى به ززا ف ززي الفه ززم والتحلي ززل والت ززذكر ،والز زربط

واالستنتاأ .إنه القدرة على إدراك المواقف كما هي ولي

كما تريد أن تدركها ،26وهذا ما ذهب

اليه "هرةمان" الذي يرى أن الذكاء هو القدرة على تكييف الوسائل مع الغايات.27

 -2العاطفـة :هزي مصززطلل اختلزف حولزه كثيزر مززن علمزاء الزنف
مززن قززرن ،ولعززل مززن المعنززى اللفثززي للكلمززة ،كمززا ورد فززي قزامو

والفالسززفة علزى مزدى أكثززر

"أكسززفورد اإلنجليزززي" هززو أن
28

العواطززف "أي تهززيج أو اضززطراب للعقززل وأي حالززة عقليززة تززدل عل ززى اإلثززارة أو الحمززا " ،

فكلمة العاطفة تعني مشاعر أو أحاسي  ،ففي أفلزب األوقزات يثزار لزدى األفزراد مشزاعر سزلبية
أو إيجابيززة تثهززر حالززة معينززة ،مثززل المعاملززة بثلززم تثيززر لززديهم الغضززب ،رؤيززة شززخص يعززاني
تثيززر لززديهم الحزززن ،أو القززرب مززن شززخص يحبون زه تجعلهززم يفرح زون ،حيززث تتضززمن أحاسززي
وردود فعز ززل نفسز ززية ،وعنز ززد اإلنسز ززان هز ززذه ال ز ززردود ت ارفز ززا المشز ززاعر ،حيز ززث أن معثز ززم األفز ز زراد

يستخدمون كلمة انفعال للداللة على اإلحسا

ولي

على السلوك.29

 -3الذكاء العاطفي

تنوعززت وجه ززات نثززر الب ززاحثين ف ززي تحديززدهم لمفه ززوم ال ززذكاء العززاطفي ومض ززامينه الوجداني ززة

االجتماعية ،وهنا سنتطرا لبعض المفاهيم الخاصة به:
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يعززرف الززذكاء العززاطفي علززى أنززه " :القززدرة علززى فهززم الززذات وفهززم شخصززيات األخ زرين وق زراءة
أفكززارهم ،توادارة فاعلززة لعواطززف الفززرد فززي عالقاتززه بززاألخرين ،والتززأثير علززى ع زواطفهم ،وعلززى
إنشاء وتدعيم عالقات ناجحة معهم مزن خزالل فهزم عزواطفهم ،واسزتخدام ذلزك فزي اتصزال ودود

وفاعل معهم (حديثا توانصاتا ).30
كما يعرف الذكاء العاطفي على أنه:31

القدرة على فهم المشاعر الشخصية ومشاعر األخرين،
القدرة على التعامل مع األخرين،
القدرة على تكوين عالقات،

القدرة على التعبير على العواطف كالفرح ،الغضب ،الحزن والخوف،

القدرة على االنضباط الذاتي والسيطرة على العواطف،
االستقاللية والقدرة على اتخاذ الق اررات ،المثابرة والعمل الجاد.
كمززا عززرف كززل مززن " "Mayer Et Saloveyالززذكاء العززاطفي بأنززه " :القززدرة علززى مراقبززة

المشززاعر واالنفعززاالت الذاتيززة ومشززاعر األخ زرين" .32ويعرفززه " "Golemanبأنززه" :مجموعززة مززن
القززدرات المتنوعززة التززي يمتلكهززا األف زراد والالزمززة للنجززاح فززي جوانززب الحيززاة ،والحمززا
وحفززز الززنف

والمثززابرة

توادراك انفعززاالت األخ زرين توادراك العالقززات االجتماعيززة" ،33فقززد أكززد ""Goleman

علززى فهززم االنفعززاالت الذاتيززة توادارتهززا وتحفيززز الززذات والتعززرف علززى انفعززاالت األخ زرين وحسززن

التعامل معهم.

أمززا "  "Baronعرفززه علززى أنززه" :مجموعززة منثمززة مززن المهززارات والكفززاءات فيززر المعرفيززة فززي
الجوان ززب الشخص ززية ،واالنفعالي ززة واالجتماعي ززة والت ززي ت ززؤثر ف ززي ق ززدرة الف ززرد عل ززى النج ززاح ف ززي

الحياة".34

وعرفززه " "Higgs et Dulewiczبأنززه " :معرفززة الفززرد مشززاعره وكيفيززة توثيفهززا مززن أجززل تحسززين
األداء وتحقيا األهداف التنثيمية ،مصزحوبة بالتعزاطف وفهزم مشزاعر األخزرين ممزا يزؤدي إلزى
عالقة ناجحة معهم"

35

ومزن التعزريفين السزابقين لزز " Baron et Higgs et Dulewicz" :نزرى أن هنزاك عالقزة ارتباطيزة
بين الذكاء العزاطفي والنجزاح فزي المنثمزة وفزي مختلزف المواقزف الحياتيزة المتنوعزة .كمزا يقزا
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معامززل الززذكاء العززاطفي اإلنفعززالي بالعالقززة التاليززة :36معامــل الــذكاء العــاطفيد يعتمــد علــى
القيم والمعتقدات ،التفاعل مع البيئة ،القدرات االنفعالية ،المخرجات ،درجة الوجدانية]

.2مهارات الذكاء العاطفي

إن مززا يميززز الززذكاء العززاطفي هززي تلززك المهززارات المكونززة لززه ،التززي هززي فززي الحقيقززة ليسززت

مواهززب فطريززة ،بززل قززدرات مكتسززبة لكززل واحززدة منهزا مسزاهمة منفززردة فززي صززناعة القززادة األكثززر
تنافمززا ،وبالتززالي األكثززر فاعليززة ،ولقززد تنوعززت نمززاذأ الززذكاء العززاطفي نث ز ار لتعززدد اتجاهززات
الباحثين في تحديد مهاراته وأبعاده ،ومن خالل الد ارسزات التزي تناولزت الزذكاء االنفعزالي ،يمكزن
استخالص النماذأ التالية:
 -1نموذج  Golemanللذكاء العاطفي:

يحدد  Golemanمهارات الذكاء العاطفي وفا النموذأ اآلتي:37
 المعرفززة االنفعاليززة :وتتمثززل فززي الززوعي بالززذات والتعززرف علززى الشززعور وقززت حدوثززه ورصززدالمشاعر واالنفعاالت ،و فهمها ويعتبر الوعي بالذات البعد األساسي في الذكاء العاطفي،

 إدارة االنفعززاالت :وتشززمل القززدرة علززى التعامززل مززع اإلنفعززاالت توادارتهززا بشززكل مالئززم وتهدئززةالنف

والتخلص من القلا والمشاعر السلبية،

 تحفيززز الززذات :أي توجيززه االنفعززاالت لتحقيززا هززدف معززين للفززرد ،وأن يكززون الفززرد مصززدرالدافعية لذاته،

 إدراك انفعززاالت األخ زرين :وتتضززمن القززدرة علززى التعززاطف مززع األخ زرين ومعرفززة انفعززاالتهموالقدرة على التقاط اإلشارات االنفعالية لهم ،وتبنى هذه المقدرة على أسا

الوعي باإلنفعزاالت

وتعتبر مهارة إنسانية ضرورية في األعمال القيادية،
 -إدارة العالقززات االجتماعيززة :وهززذا المجززال يتطلززب الكفززاءة االجتماعيززة ،ويتطلززب المهززارات

التأثيريززة إلدارة إنفعززاالت األخ زرين وضززبطها ويعتبززر هززذا البعززد متطلبززا هامززا فززي القيززادة العليززا
واألعمال التي تتطلب إتصاالت مع المجتمع بشكل مكثف.
 -2نموذج  Baronللذكاء العاطفي:

حززدد  Baronمكونززات الززذكاء االنفعززالي باإلعتمززاد علززى نثريتززه ومفهومززه للززذكاء االنفعززالي،

وأشز ززار إلز ززى أن الز ززذكاء االنفعز ززالي يتكز ززون مز ززن  10كفز ززاءات موزعز ززة بز ززين الجوانز ززب الشخصز ززية
واإلنفعالية واإلجتماعية وهي:
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 المكونزات الشخصززية الداخليزة :وتتكززون مزن مجموعززة مززن الكفزاءات التززي تسزاعد الفززرد علززىالتعامل مع نفسه بنجاح وهي الوعي بالذات وتوكيدها وتقدير الذات واالستقاللية.
 مكونززات العالقززات بززين األشززخاص :تتكززون مززن مجموعززة مززن الكفززاءات التززي تسززاعد الفززردعلززى إقامززة عالق ززات شخصززية ناجحززة وذات ت ززأثير إيج ززابي عل ززى األخز زرين ،وتشززمل التع ززاطف

والعالقات االجتماعية.

 المكونات التكيفية :وهي مجموعة من الكفاءات التزي تسزاعد الفزرد علزى التكيزف النزاجل مزعواقع الحياة ومتطلبات البيئة المحيطة ،وهي اختبار الواقع والمرونة وحل المشكالت.
 مكونززات إدارة التززوتر :وهززي مجموعززة مززن الكفززاءات التززي تسززاعد الفززرد علززى إدارة الضززغوطومقاوم ززة االن ززدفاع وض ززبط ال ززذات وتش ززمل عل ززى تحم ززل التزززوتر والض ززغط النفس ززي وض ززبط

االندفاع.
 -3نموذج

:Mayer Et Salovey

حززدد  Mayer Et Saloveyالنمززوذأ التززالي لل ززذكاء االنفعززالي ،و يتكززون مززن مجموعززة مززن

القدرات الرئيسية التي تم تصنيفها إلى ثالث مجاالت وهي:
 القززدرة علززى الززوعي االنفعززالي :وتتضززمن القززدرة علززى إدراك االنفعززاالت بدقززة ،والتعبيززر عنهززاوتتضمن كذلك التقييم الدقيا لإلنفعاالت الذاتية وانفعاالت األخرين.

 القززدرة علززى اسززتخدام اإلنفعززاالت :وتتضززمن القززدرة علززى اسززتخدام االنفعززاالت لتقويززة وتسززهيلالتفكير وتتضمن كذلك القدرة على الربط الدقيا بين االنفعاالت وبعض األحاسي .
 القدرة على فهم االنفعاالت ودالالتهزا :تتضزمن القزدرة علزى تحليزل االنفعزاالت ،فهمهزا ،وكزذلكالقدرة على فهم مشاعر األخرين ،وضبط المشاعر السلبية وتغيير الحالة المزاجية.

 -4نموذج :Wazinger

إسززتند  Wazingerفززي بنززاء ه ززذا النمززوذأ علززى نثريززة  ، Mayer Et Saloveyفززي الززذكاء

االنفعالي ويحتوي هذا النموذأ على مهارات الذكاء العاطفي التي تمثلت في:

 الزوعي بالزذات :وهززي مراقبزة الفززرد لنفسزه مززن خزالل أفعالززه ومحاولزة التززأثر بنتائجهزا ليصززبلأكثر فعالية،
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 إدارة االنفعززاالت :وهززو فهززم االنفعززاالت الذاتيززة ،والسززيطرة عل زى هززذه االنفعززاالت واسززتخدامالمصززادر المتاحززة للدافعيززة( الداخليززة والخارجيززة) ،السززتغالل الفززرص بفاعليززة ،وهززذه المهززارات
تتضمن الحديث الذاتي وتدريب الذات .أما المهارات المتصلة بذات األخرين فتتمثل في:
 اإلتصال الجيد :وهو تطوير مهارات إتصال فاعلة في بناء العالقات. مراقبززة االنفعززاالت :وهززي مسززاعدة األخ زرين ،فززي إدراة انفعززاالتهم واسززتغالل قززدراتهم بأقصززىدرجة ممكنة.

 .3أهمية ممارسة القادة لمهارات الذكاء العاطفي

يرى العديزد مزن المزدراء وعلزى مزدى زمزن طويزل ،أن العواطزف واالنفعزاالت فزي أمزاكن العمزل

هززي أمززور قززد تعرقززل التشززغيل العقالنززي للمنثمززات ،ولكززن الوقززت قززد ح ززان لعززدم تجاهززل هززذه
العواطف بحجة أنه ال عالقة لها بأداء األعمال ،وما تحتاجه هذه المنثمات اآلن هو أن تدرك
وتعي الفوائد الجمزة للقيزادة العاطفيزة ،وذلزك مزن خزالل رعايزة القزادة األذكيزاء عاطفيزا الزذين لهزم
دور ف ززي دف ززع مرؤوس ززيهم إل ززى التط ززور واالزده ززار .ويع ززرف " أحمـــد ســـيد مصـــطفى " ال ززذكاء

العاطفي بأنه" :مهزارة التزأثير فزي األخزرين ليعملزوا طوعزا فزي أداء مثمزر ،أي أنهزا مززيج متنزافم
من المهارات الفكرية والسلوكية مثل الذكاء ،االتصال اللفثي وفير اللفثي ،المرونزة ،المبزادأة،
اإلتزان االنفعالي ،اإلستقاللية ،الثقة بزالنف  ،الحززم والتفزاوض" .38فهزو القزدرة علزى إدارة فاعلزة
لعواطززف الفززرد فززي عالقاتززه بززاألخرين ،ويسززاعده فززي تنميززة عالقززات شخصززية فاعلززة بزمالئززه
ورؤسائه ومرؤوسيه.
.1

الوعي الذاتي

عرف "  " Golemanالوعي الذاتي على أنه" :مراقبة النف

والتعزرف علزى مختلزف المشزاعر،

وبناء حصيلة لغوية للمشاعر والتعرف على العالقة بين األفكار والمشاعر واإلستجابات"

39

تواذا عبرنا عنه ببساطة فجن الوعي الذاتي يعني امتالك المزرء فهمزا عميقزا لعواطفزه وأيضزا لقزواه

وحززدوده ،وقيمززه ودوافعززه ،فاألشززخاص الززذين يتمتعززون بززوعي ذاتززي واقعيززون ،فززال هززم ينتقززدون

ذاتهم بشكل علني وال هم متفائلون بشكل ساذأ ،بل هم أمناء على أنفسهم بشأن األخرين ،إلزى

حد أنه بجمكانهم أن يسخروا من نقاط ضعفهم.40

القززادة الواعززون بززذاتهم يززدركون أيضززا قززيمهم ،وأهززدافهم وأحالمهززم ،فهززم يعرفززون أيززن يتجهززون

ولماذا؟ فهم يقومون بضبط أنفسهم على مزا يشزعرون أنزه مناسزب لهزم ،يتمتعزون بالصزرامة فزي
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رفض العروض المغرية والتي يرون أنها ال تناسب مبادئهم وأهزدافهم المسزتقبلية ،وعلزى العكز

فززجن األشززخاص ال ززذين يفتق ززرون للززوعي الززذاتي ،ق ززد يتخ ززذون قز ز اررات م ززن شززأنها أن تثيززر ف ززيهم
اضطرابا نفسيا ،بسبب قيم داسوا عليها ،األشخاص الذين يتمتعون بالوعي الذاتي تتفا قز ارراتهم
مززع قززيمهم ،فهززم كثي ز ار مززا يجززدون عملهززم مفعمززا بالحيويززة والنشززاط ،ويتمتعززون بالرويززة واتخززاذ
الق اررات بهدوء بدال من ردة الفعل االندفاعية.

 الززوعي الززذاتي العززاطفي :القززادة الززذين يتمتعززون بنسززبة عاليززة مززن الززوعي الززذاتي العززاطفيتجززدهم فززي تنززافم مززع إشززاراتهم الداخليززة ،يززدركون كيززف أن مش زاعرهم تززؤثر فززيهم وفززي أدائهززم،
لزديهم تنززافم مزع قززيمهم الموجهزة ،ويمكززن للقزادة األذكيززاء عاطفيزا أن يكونزوا صزرحاء وصززادقين،

وقادرين على الحديث بصراحة عن عواطفهم أو بقناعة عن بصيرتهم المرشدة لتصرفاتهم.

 التقززويم الززذاتي الززدقيا :القززادة ذوي الدرجززة العاليززة مززن الززوعي الززذاتي عززادة مززا يعرفززون نقززاطض ززعفهم وق ززوتهم ،ويثه ززرون روح الدعاب ززة والفكاه ززة ع ززن أنفس ززهم .كمزززا يرحب ززون بالنق ززد البنزززاء
والتغذيززة المرتززدة ،والتقيززيم الززذاتي الززدقيا يسززمل للقززادة بززأن يعرفزوا متززى يطلبزون المسززاعدة وعلززى

ماذا يركزون أثناء تنمية قدرات قيادية جديدة.

 الثقززة ب ززالنف  :الق ززادة الواثقززون بأنفس ززهم يرحب ززون بالمه ززام الصززعبة ،يتمتع ززون بحض ززور ق ززوييمكنهم من البروز في أي مجموعة.
مما سبا نجد أن تمتع القادة بمهزارة الزوعي الزذاتي ،تسزمل لهزم بمعرفزة نقزاط قزوتهم وضزعفهم،
بل إلى تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف ،مما يخلزا لزديهم ثقزة بزالنف

وهزذا مزا يزنعك

علززى أدائهززم القيززادي ،ليصززبحوا أكثززر تمي ززا ،فه ززم يحززاولون فززي كززل مز زرة التحسززين مززن أدائهززم
القيادي باعتبار أن لهم القدرة على مالحثة أدائهزم بدقزة ،قز ارراتهم متوافقزة مزع حدسزهم الزداخلي

ومع قيمهم ،يتمتعون بروح الدعابة الذي يضفي جوا من االرتياح ويقبلون االنتقاد.41
 .2إدارة الذات

إنطالقا من الوعي الذاتي ،يدرك الشخص أحاسيسه ،فبزدون معرفزة مزا يشزعر بزه يكزون فيزر

قادر على إدارة تلك المشاعر .فاإلدارة الذاتية إذا والتي تشبه مناقشة داخليزة مسزتمرة ،هزي أحزد

مكونز زات ال ززذكاء الع ززاطفي ال ززذي يح ززرر األفز زراد م ززن أن يكونز زوا س ززجناء لمش ززاعرهم ،إن ززه يس ززمل
بالصفاء الذهني ،وتركيز الطاقة .القادة الذين لديهم مثل هذا التحكم الذاتي يتمتعزون بالحمزا ،
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المرح ،والتفائل مزن شزأنهم أن يزوفروا مناخزا إيجابيزا للعمزل ،ويسزتطيعون إدارة عواطزف األخزرين
بفاعلية ماداموا قادرين على التعامل مع عواطفهم الخاصة،42
و يتميز القائد الذي يمكنه من إدارة ذاته بز:43

 -ض ززبط ال ززنف  :يتص ززور الب ززاحثون أن ق ززوة الشخص ززية القيادي ززة مز زرادف لض ززبط ال ززنف

بك ززل

أشززكالها وصززورها ،فالقززادة الززذين لززديهم قززدرة علززى ضززبط أنفسززهم عاطفيززا يجززدون طرقززا إلدارة

عزواطفهم ،وانفعززاالتهم المزعجززة ،حتززى يوجهونهززا بطززرا مفيززدة ،والسززمة المميززة لضززبط الززنف

هززي أن القائززد يحزافث علززى هدوئززه ويبقززى صززافي الززذهن وهادئززا وال يهتززز حتززى تحززت الضززغط
الشديد أو خالل األزمة.
 الشفافية :تساعد اإلدارة الذاتية أيضزا علزى الشزفافية ،والتزي ليسزت ميززة قياديزة فقزط ،بزل قزوةتنثيمي ززة أيض ززا ،تعب ززر الش ززفافية ع ززن االنفت ززاح الحقيق ززي للش ززخص عل ززى األخز زرين ،فيم ززا يتعل ززا

بأحاسيسه ،وأعمالزه وتضزفي جزوا مزن األمانزة واإلسزتقامة (الن ازهزة) ،ألن هنزاك شزعور أن القائزد
محل ثقة ،واألمانة تعني أيضا أن القائد يعيف قيمه ومبادئه ،مثل هؤالء القزادة يفتنزون األخزرين
بأصالتهم وصدقهم ألنهم ال يتثاهرون بغير ما هم عليه في الحقيقزة ،فاألمانزة تختصزر إذا فزي
س زؤال واحززد :هززل مززا تفعلززه يتوافززا مززع قيمززك الخاصززة؟ ونجززد أن القززادة ذوي الززذكاء العززاطفي،
يتمس ززكون بأمان ززة تجعله ززم مرت ززاحين م ززع األس ززئلة الت ززي تطرحه ززا الش ززفافية م ززن جه ززة ،ويعترف ززون
صزراحة باألخطززاء الصززغيرة والكبيزرة ،ويواجهززون السززلوك الالأخالقززي عنززد األخزرين بززدال مززن أن
يغضوا الطرف.
 التزأقلم (القززدرة علززى التكيززف) :القيززاديون القززادرون علززى التززأقلم والتكيززف بجمكززانهم أن يفعل زواذل ززك دون أن يفق ززدوا التركي ززز أو الطاق ززة ،ومثززل هز زؤالء الق ززادة يتمتع ززون بمرونززة للتكي ززف م ززع م ززا

يزواجههم مززن تحززديات جديززدة ،ومرونززة أمززام التغييزر ،وعنززد مواجهززة معطيززات أو حقززائا جديززدة،
فز زالتكيف أص ززبل ض ززروري خاص ززة ف ززي البيئ ززة الحالي ززة الغامض ززة ،الت ززي تتمي ززز بت ازي ززد التطزززور
التكنولوجي الذي فير في طبيعة العمل.

 اإلنجززاز :القززادة الززذين لززديهم القززدرة علززى اإلنجززاز يتمتعززون بمعززايير شخصززية عاليززة تززدفعهمللسعي باستمرار وراء تحسزين األداء ألنفسزهم ولهزؤالء الزذين ي أرسزونهم علزى حزد سزواء ،يضزعون
أهدافا قابلزة للقيزا
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أهززدافهم قيمززة وقابلززة للتحقيززا ،والسززمة الممي ززة لإلنجززاز تكمززن فززي مواصززلة تعلززم وتعلززيم طززرا
جديدة من أجل إنجاز أفضل.
 المبززادأة :القززادة الززذين لززديهم القززوة علززى التززأثير "الفاعليززة" يتززألقون فززي األخززذ بزمززام المبززادأة،تجزدهم يغتنمزون الفزرص ،أو يخلقونهزا بزدال مزن مجزرد االنتثزار ،ومثزل هزؤالء القزادة ال يتززرددون

فززي خززرا الززروتين المتعززارف عليززه أو حتززى تطويززع القواعززد ،عنززد الضززرورة لخلززا فززرص أفضززل
للمستقبل.
 التفززاؤل :القائززد المتفائززل يمكنززه أن يتكيززف مززع التغي زرات ويززرى فززي العقبززة أو العززائا فرصززةبدال مزن كونهزا تهديزدا ،هزؤالء القزادة ينثزرون لبخزرين بشزكل إيجزابي ،يتوقعزون مزنهم األفضزل،

ونث زرتهم المتفائلززة للنصززف المملززوء مززن الكززوب تجعلهززم يتوقعززون بززأن مززا يحملززه المسززتقبل مززن
تغيرات ستكون ل فضل.
 .3الوعي االجتماعي

عززرف  Golemanالززوعي االجتمززاعي علززى أنززه ":القززدرة علززى التعززاطف مززع األخ زرين ومعرفززة

انفعززاالتهم والقززدرة علززى التقززاط اإلشززارات االنفعاليززة لبخ زرين ،وتبنززى هززذه المقززدرة علززى أسززا
ال ززوعي باإلنفع ززاالت ،وتعتب ززر مهزززارة إنسزززانية ض ززرورية فز ززي األعمزززال القيادي ززة ،ويكزززون الزززوعي
االجتماعي ،عبر التقمص العاطفي والذي يعد أهم عنصر في الوعي االجتماعي ،حيث يعرف

بأنه ":قراءة أفكار األخرين ومشاعرهم لحثة بلحثة" ،44كما يعرف علزى أنزه ":القزدرة علزى فهزم
مشاعر األخرين و رائهم ،وهزو القزدرة علزى اإلحسزا

بعواطزف األخزرين ووجهزات نثزرهم توابزداء

االهتمام الفعلزي بمشزافلهم" .45وهنزاك تعريزف خزر للزتقمص العزاطفي ،وهزو " :القزدرة علزى فهزم
عواطززف األخ زرين واسززتخدام ذلززك الفهززم فززي اتصززال يتناسززب مززع خصززائص الطززرف اآلخززر"،46

كما عرف "كارل روجز" التقمص العاطفي ":بأنه مالئمة بين مشاعر المرء ومشاعر اآلخر".47

إن التقمص يجعل القائد يعطي تقييم أو حكم على الشخص اآلخر ،وبالتالي يساعد القائد على
التجززاوب معززه علززى النحززو األفضززل ،لكززن واحززدة مززن العوائ زا تكمززن فززي أن الززتقمص العززاطفي

يعط ززل التواص ززل الحقيقزززي ،مم ززا ي ززؤدي إلز ززى عج ززز القائ ززد ع ززن تغيي ززر نثرت ززه للش ززخص ،لك ززن
المعلومات الراجعة الناجمة عن التقمص تبين بجالء صورة مختلفة للشزخص اآلخزر ،فزالتقمص
أداة ذات تززأثير قززوي ينبغززي اسززتخدامها بصززدا يخلززو مززن الريززاء ،والتكلززف لززدعم القيززادة ،ألنهززا
وسززيلة تسززاعد القائززد فززي اتخززاذ الق زرار الصززحيل .وال يكززون الززتقمص العززاطفي إال بعززد االسززتماع
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الجيد الذي يجعزل القائزد يعزرف مزع مزن يتعامزل ،ويعزرف "كـارل روجـز" االسزتماع بأنزه ":طريقزة
لمعالجز ززة القصز ززور فز ززي التواصز ززل" ،48كمز ززا عز ززرف بأنز ززه ":عبز ززارة عز ززن قز ززوة مغناطيسز ززية فريبز ززة

وخالق ززة" ،49ويقصززد بززذلك أن الشززخص ال ززذي ننجززذب إلي ززه ه ززو ذل ززك ال ززذي يسززمع لنززا ،وهن ززاك
تعريزف خزر لإلسززتماع :بأنزه " :أسززا

االتصزال وتبززادل اآلراء بطريقزة إيجابيززة وجيزدة" .50ومززن

خالل هذه التعاريف نرى بأن االستماع هو األسلوب الجيد للتواصل وتبزادل اآلراء واألفكزار مزع
األخرين فمهارة االستماع تعتبر مهارة مهمزة للقيزادة ،فعنزدما تريزد أن تزتعلم شزيئا البزد أن تسزتمع
زرم
لتز ززتعلم ،وذلز ززك أن االسز ززتماع مز ززن أجز ززل الز ززتعلم فز ززن ،ويعن ز زي االسز ززتماع إلز ززى أي فز ززرد االحتز ز ا

واالهتمام .واألفراد الذين يتمتعون بمهارة االسزتماع يتفوقزون فزي تعزاملهم مزع األخزرين ويعتبزرون
م ززن نج ززوم المجتم ززع ،51ويتمكن ززون م ززن محادث ززة مش ززاعر األخز زرين وفه ززم ردود أفع ززالهم وتثم ززين
جهودهم ومساهماتهم.52

 .4إدارة العالقات

إن ثالثي الوعي الزذاتي واإلدارة الذاتيزة والزتقمص الوجزداني تجتمزع كلهزا فزي القزدرة األخيزرة

لل ززذكاء الع ززاطفي ،وه ززي إدارة العالق ززات ،وم ززن أج ززل نج ززاح القائ ززد ف ززي إدارة العالق ززات يس ززتعمل
مجموعززة مززن األدوات ،كالمشززاركة فززي سززبيل فايززات نبيلززة ،التجززاوب مززع األخزرين بكززل احتزرام،
التحززدث بموضززوعية ودقززة ووضززوح .وهززذا بززدوره يتطلززب مززن القززادة أن يكون زوا واعززين بع زواطفهم

الخاصة ،ومنسجمين مزن خزالل الزتقمص العزاطفي مزع النزا

الزذين يقزودونهم ،فزجذا مزا تصزرف

قائد بمكر أو تالعب ،مثال فجن الرادار العاطفي عند هؤالء المرؤوسين سيلتقط نبرة الخداع مما
يجعلهززم بشززكل فريزززي ال يثق ززون ب ززذلك القائززد ،إن فززن التعام ززل الجيززد مززع العالقززات ،إذن يب ززدأ

بالموثوقيززة (المصززداقية) ،أي التصززرف إنطالقززا مززن مشززاعر الشززخص الحقيقيززة ،فززجذا مززا ضززبط
القززادة أنفسززهم علززى أرائهززم وقززيمهم ،وثبتزوا أنفسززهم علززى المززدى العززاطفي اإليجززابي وتنززافموا مززع
عواطززف المجموعززة ،عندئززذ تمكززنهم مه ززارات إدارة العالقززات مززن التفاعززل ،إال أن التعامززل مززع
العالقات لي

بالسهولة التي قد يبدو عليها ،إذ أنزه لزي

مسزألة شزعور بزالود .53إن مهزارة إدارة

العالق ززات تمك ززن الق ززادة م ززن إنش ززاء ف ززرا عم ززل منس ززجمة ،وح ززل مختل ززف المش ززاكل والصز زراعات

بسززهولة ،باإلضززافة إلززى إج زراء مختلززف التغيي زرات الضززرورية التززي يعمززل األتبززاع علززى تنفيززذها
بمقاومة شبه منعدمة.
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ةالةا :الدراسة الميدانية

في هذه الدراسة سيتم معالجة أهمية ممارسة القيزادة بالزذكاء العزاطفي فزي العمزل ،مزن خزالل

أخذ أراء عينة من أساتذة التعليم العالي ،من كلية العلزوم االقتصزادية والتسزيير والعلزوم التجاريزة
بجامعة بسكرة.
 .1أداة جمـــع بيانـــات الدراســـة :لقززد ت ززم االعتمززاد فززي هززذه الد ارسززة علززى االسززتبيان ،حيززث

تضززمن المقيززا

محززورين ،همززا :المحززور األول وهززو خززاص بالمعلومززات الشخصززية (الجززن ،

السن ،المستوى التعليمي ،عدد سنوات العمل) أما المحور الثاني فتعلا بأبعاد الذكاء الشعوري،
وتض ززمن  42عب ززارة تش ززمل األبع ززاد التالي ززة (فه ززم ال ززذات ،إدارة ال ززذات ،الفه ززم االجتم ززاعي توادارة
العالقززات) .تززم االعتمززاد فززي هززذا المقيززا

علززى سززلم ليكززارت الخماسززي ،وكانززت وحززدات القيززا

كالتززالي (فيززر مهمززة إطالقززا ،فيززر مهمززة ،متوسززطة األهميززة ،مهمززة ،مهمززة جززدا) وكانززت قيمهززا
المرجحززة كمززا يلززي ( .)5،4،3،2،1أمززا االبعززاد فززتم قيززا

كززل بعززد بعشززر عبززارات ،إال بعززد إدارة

العالقات بجثنتا عشر عبارة .كما تم االعتماد في هذه الدراسة علزى الوسزائل اإلحصزائية التاليزة:
معامززل الفاكرونبززاخ ،الوسززط الحسززابي ،النسززبة المئويززة ،اإلنح زراف المعيززاري ،إختبززار  Tللعينززة

الوحيدة.
 .2مجتمــع وعينــة الدراســة :تززم اختيززار عينززة الد ارسززة مززن مجموعززة مززن أسززاتذة كليززة العلززوم

االقتصززادية والتجاريززة وعلززوم التسززيير .حيززث تززم توزيززع  60اسززتمارة مززن مجتمززع الد ارسززة المكززون
مز ززن  110أسز ززتاذ بالكليز ززة ،وتمز ززت اسز ززتعادة  40إسز ززتمارة .وكز ززان اختيز ززار العينز ززة بطريقز ززة العينز ززة
العرض ززية ،وه ززي القي ززام بتوزي ززع االس ززتمارة عل ززى االش ززخاص ال ززذين تم ززت مالق ززاتهم ع ززن طري ززا
الصدفة.
 .3عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج
 -1قياس معامل ةبات وصدق المقياس :يسزتخدم معامزل الثبزات (ألفزا كرونبزاخ) للحكزم علزى
ثبات مقيا

الد ارسزة ،أي بمعنزى أنزه عنزد قيزام باحزث خزر بالد ارسزة نفسزها سزوف يتوصزل إلزى

النتززائج نفسززها ،وعنززد حسززاب معامززل ألفززا كرونبززاخ يجززب أن تكززون قيمتززه أكبززر مززن  0.6حتززى

نسززتطيع الق زول بأنززه يمكززن الوثززوا بالنتززائج .ومززن الجززدول نالحززث أن قيمززة الفاكرونبززاخ تقززدر بز ز
( ،)0,994أي أن المقيا

يتمتع بثبات عالي ،ولحساب معامل الصدا يتم حساب جذر معامل

الثب ززات وه ززو كالت ززالي  .0,996أم ززا معام ززل الثب ززات بالنس ززبة ألبع ززاد الد ارس ززة عل ززى التز زوالي ه ززي:
العدد السادس عشر -ديسمبر 2014
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( ،)0,986 ،0,977 ،0,982 ،0,983ويالحززث أن كززل األبعززاد يتجززاوز معامززل الثبززات فيهززا ،0,960
وهو معامل ثبات عالي ممزا يعنزي أن أبعزاد المقيزا

سزتعطي نفز

النتزائج فزي حالزة اسزتعمالها

مرة أخرى.
الجدول رقم ( :)1يعميل ثبمت وصدق يقيمس الدراس وأبعمد الدراس
البعد
الفهم الذات
إدارل الذات
الفهم االجتممع
إدارل العالقمت
المقيمس

عدد العبمرات
10
10
10
12
اربع ابعمد

يعميل الثبمت الفمك ونبمخ
0,983
0,982
0,977
0,986
0,994

يعميل الصدق
0,991
0,990
0,988
0,992
0,996
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 -2المتوسط واالنحراف المعياري لبعد الفهم الـذاتي :يثهزر مزن الجزدول أن العبزارة رقزم ()1

هي التي تضمنت أعلى قيمة للمتوسزط الحسزابي ب ( )4,550وانحزراف معيزاري ب ز (،)0,74936

ويالحززث أن أفلززب إجابززات العينززة متجهززة نحززو مهمززة جززدا بنسززبة  ،%50ومهمززة بنسززبة

،% 40

ومتوسززطة األهميززة  .%10وعليززه فزجن متوسززط االجابززات للبعززد ككززل يقززدر ب ز ( )4,0725وانحزراف

معياري بقيمة ( ،)0,81712وهذا يعني أن أفلزب أراء العينزة تشزير إلزى األهميزة الكبيزرة لممارسزة
بعد فهم الذات في العمل.
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 -3المتوسط وال نحـراف المعيـاري لبعـد إدارة الـذات :يثهزر مزن الجزدول أن العبزارة رقزم
هي التي تضمنت أعلى قيمزة للمتوسزط الحسزابي ب ز ( )4,3500وانحزراف معيزاري ب ز

()19

(،)0,69982

ويالحث أن أفلب إجابات العينة متجهة نحو مهمة جدا بنسبة  ،%52,5ومهمة بنسبة ،% 32,5
ومتوسطة األهمية

.%15

الجدول رقم (:)3قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات العينة لبعد إدارة الذات ( ن )40
N
Moyenne
Ecart
العبارات
type
40
3,9250
,88831
الســيطرة علــى االنفعــاالت واالحتفــاظ بالهــدوء فــي االوقــات

رقم العبارة
Q11

الحرجة

1,08575

4,2750

40

عدم الرد بنفس االسلوب االستفزازي في الحوار

Q12

,81650

4,0000

40

القدرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة في العمل

Q13

1,14466

3,6500

40

اللتزام بالهدوء اةناء المواقف التي ينشا فيها خالف حاد

Q14

,98058

2,7500

40

االعتراف بالخطا

Q15

,75744

4,1250

40

الوفاء بالوعود لالخرين

Q16

,66216

4,1500

40

القيام بالمهام بنشاط وتركيز عالي

Q17

,84580

4,0500

40

القدرة على احتواء مشاعر االجهاد التي تعيق األداء

Q18

,69982

4,3500

40

االهتمام باألفكار الجديدة وفتح مجال المشاركة

Q19

,92681

4,2500

40

التوجه نحو التغيير

Q20

40

valide
)(listwise

N
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 -4المتوسط واالنحراف المعياري لبعد الفهـم االجتمـاعي :يثهزر مزن الجزدول أن العبزارة رقزم

( )26هز ززي التز ززي تضز ززمنت أعلز ززى قيمز ززة للمتوسز ززط الحسز ززابي بز ز ز ( )4,6000وانح ز زراف معيز ززاري بز ز ز

( ،)0,81019ويالحث أن أفلب إجابزات العينزة متجهزة نحزو مهمزة جزدا بنسزبة  ،%47,5ومهمزة
بنس ززبة  ،% 32,5ومتوس ززطة األهمي ززة  .%20وعلي ززه فز زجن متوس ززط االجاب ززات للبع ززد كك ززل يق ززدر ب ز ز

( )4,1150وانح زراف معيززاري بقيمززة ( ،)0,93303وعليززه ف زجن إجابززات العينززة تشززير إلززى أن هنززاك
أهمية كبيرة جدا لممارسة بعد الفهم االجتماعي في مجال العمل.
الجدول رقم ( :)4قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات العينة لبعد الفهم االجتماعي ( ن )40
N
Moyenne
Ecart type
العبارات

رقم العبارة
Q21

,96077

4,0000

40

القدرة على قراءة مشاعر األخرين من تعبيرات وجوههم

1,53923

3,3000

40

القدرة على تغيير المالمح تبعا للشخصية التي تتعامل معها

Q22

1,23621

3,6000

40

تتوقع ما سيكون عليه االخرون عند ادالئك برايك فيهم

Q23

,71611

4,5000

40

االستماع الراء الطلبة مهما كانت

Q24

1,22370

4,2000

40

ازالة العوائق بينك وبين األخرين من خوف وتردد

Q25

,81019

4,6000

40

فهم احتياجات الطلبة من الصوت والخط والشرح

Q26
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,91952

4,2250

40

تشعر بانخفاض فهم األخرين لك

Q27

,95943

4,0500

40

التسامح والتعاطف مع األخرين

Q28

,83359

4,3500

40

القدرة على فهم مشاعر الخجل والخوف

Q29

,72986

4,3250

40

القدرة على فهم وجهات نظر األخرين

Q30

40

)N valide (listwise
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-5المتوسط واالنحراف المعياري لبعد إدارة العالقات :يثهزر مزن الجزدول أن العبزارة رقزم ()35
هززي التززي تضززمنت أعلززى قيمززة للمتوسززط الحسززابي بزز( )4,5250وانح زراف معيززاري بز ز(،)0,75064

ويالحززث أن أفلززب إجابززات العينززة متجهززة نحززو مهمززة جززدا بنسززبة  ،%60ومهمززة بنسززبة

،% 25

ومتوسززطة األهميززة  .%15وعليززه ف زجن متوسززط اإلجابززات للبعززد ككززل يقززدر بز ز( )4,0396وانح زراف
معياري بقيمة (.)0,98583
الجدول رقم ( :)5قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات العينة لبعد إدارة العالقات ( ن )40
N
Moyenne
Ecart
العبارات
type
40
4,4750
,81610
استعمال العبارات التي تساعد على زيادة الدافعية للعمل

رقم العبارة
Q31

,93918

3,8000

40

استخدام اساليب الت ةير واللهام

Q32

,87669

4,2750

40

االهتمام بطموحات وأهداف األخرين

Q33

,80224

4,3500

40

استخدام االرشاد والنصح لتمكـين األخـرين مـن تحديـد نقـاط

Q34

,75064

4,5250

40

الحث على العمل في فريق متعاون

Q35

1,32021

3,4750

40

القدرة على إدارة الصراعات في العمل

Q36

1,01242

4,2750

40

توظيف النبرات الصوتية والحركات في جذب االنتباه

Q37

1,24833

3,9250

40

االعتماد على االيماءات والتواصل العيني اليصال المعلومة

Q38

1,16548

4,0250

40

استعمال العواطف االيجابية كالمرح والفكاهة لتلطيـف منـا

Q39

1,15886

4,1250

40

تـــوفير منـــا المـــودة وااللفـــة يزيـــد مـــن المشـــاركة وتـــدفق

Q40

1,31656

3,1000

40

التغاضــي عــن بعــض التصــرفات تجعــل الطــرف االخــر يفهــم

1,06669

4,1250

40

القيـــام بتغييــــر طـــرق التــــدريس مــــن التلقـــين إلــــى الحــــوار

ضعفهم وقوتهم

العمل

األفكار

Q41

ذلك

Q42

والمشاركة
40

valide
)(listwise

N
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مززن الجززداول االربعززة نالحززث أن قززيم المتوسززط الحسززابي ألراء العينززة تتجززه نحززو األهميززة

الكبيرة لممارسة أبعاد الذكاء العاطفي في العمل.
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-6إختبار الفرضيات :الختبار الفرضيات تم اسزتعمال اختبزار ( )Tللعينزة الوحيزدة ،كمزا يثهزر
في الجدول التالي:

الجدول رقم (:)6اختبمر  Tللعين الوحيدل
Valeur du test = 0
Intervalle de confiance
95% de la différence
Inférieure
Supérieure
3,8112
4,3338
3,6871
4,2179

Différence
moyenne

Sig.
)(bilatérale

ddl

t

4,07250
3,95250

,000
,000

39
39

31,521
30,122

4,4134

3,8166

4,11500

,000

39

27,894

4,3549

3,7243

4,03958

,000

39

25,916

فهم الذات
إدارل
الذات
الفهااااااااااااااام
االجتممع
إدارل
العالقمت
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نالحث من الجدول أن قيمة  tالمحسوبة ل بعاد االربعزة للزذكاء العزاطفي أكبزر مزن قيمزة t

الجدوليززة والمقززدرة بز ز  ،0,0227وهززذا عنززد درجززة معنويززة  0,05ودرجززة حريززة  .39وهززذا يعنززي أن
نقب ززل الفرض ززية البديل ززة ونز زرفض الفرض ززية الص ززفرية ،وعلي ززه نقب ززل الفرضزززيات البديل ززة للد ارس ززة
كالتالي:

 )1ممارسززة مهززارات الززوعي الززذاتي فززي العمززل لهززا أهميززة مززن وجهززة نثززر أسززاتذة كليززة العلززوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 )2ممارسززة مهززارات إدارة الززذات فززي العمززل لهززا أهميززة مززن وجهززة نثززر أسززاتذة كليززة العلززوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،

 )3ممارسة مهارات الفهم االجتماعي في العمل لها أهمية من وجهة نثر أساتذة كلية العلزوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،
 )4ممارسة مهزارات إدارة العالقزات فزي العمزل لهزا أهميزة مزن وجهزة نثزر أسزاتذة كليزة العلزوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
أما بالنسبة للفرضية الرئيسية وهي :ممارسة القيادة بالذكاء العاطفي فزي العمزل لزي

لهزا أهميزة

مزن وجهزة نثزر أسزاتذة كليززة العلزوم االقتصزادية والتجاريزة وعلززوم التسزيير .فزجن الجزدول المزوالي
يثهر أن قيمة  tالمحسوبة  28,735أكبر من قيمة  tالجدولية والمقدرة بز  ،0,0227عنزد مسزتوى
المعنوية  0,05ودرجة حرية .39
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الجدول رقم (:)7اختبمر  Tللعين الوحيدل
Valeur du test = 0
Intervalle de confiance 95%
de la différence
Inférieure
Supérieure
3,7599
4,3293

Différence
moyenne

Sig.
)(bilatérale

ddl

t

4,04464

,000

39

28,735

مهـــــــــــــــارات
الــــــــــــــــــذكاء

العاطفي
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وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،وعليه تصزبل الفرضزية الرئيسزية

البديلة ،هي :ممارسة القيادة بالذكاء العاطفي في العمل لها أهمية من وجهزة نثزر أسزاتذة كليزة
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
الخاتمة

لقد أثبتت الدراسة الميدانية ،أن هناك أهمية كبيرة لممارسة الزذكاء العزاطفي حسزب وجهزة أراء

العينززة التززي تكونززت مززن أسززاتذة التعلززيم الع ززالي فززي كليززة العل ززوم االقتصززادية والتجاريززة وعل ززوم
التسيير .وهذا يعني أن هناك وعي كبير بأهمية ممارسة القادة لمهارات الذكاء العاطفي .وعليزه

ف ززجن الق ززول بع ززدم ض ززرورة العاطف ززة ف ززي العم ززل في ززر ص ززحيل ،وه ززذا م ززا ذه ززب الي ززه " جولمـــان

وأخــــرون" ف ززي م ززؤلفهم "الق ززادة الج ززدد" ،حي ززث ق ززال " :أن المهم ززة األساس ززية للق ززادة ه ززي ش ززحن
األحاسي

الطيبة في نفو

أولئك الذين يقودونهم ،وذلزك عنزدما يخلزا القائزد شزكال مزن أشزكال

ال زرنين ،والززذي هززو عبززارة عززن مخزززون مززن االيجابيززة تززؤدي إلززى تحريززر كززل مززا هززو خيززر فززي

النززا " .54فيجززب تمتززع القززادة بمهززارات الززذكاء العززاطفي ،ألن الضززغوطات التززي يواجههززا القززادة

والمؤسس ززات الي ززوم ،فرضزززت ضز ززرورة فهزززم القزززادة لع ز زواطفهم ،لمعرف ززة توادارة مختلزززف المشز ززاعر

كالغضززب والفززرح بززدل أن تكززون هززي مززن تقززوم بززجدارتهم .لززذلك نوصززي بأهميززة تعلززم واكتسززاب

األستاذ الجامعي لمهارات الذكاء العاطفي ،ليستطيع التحكم في انفعاالته توادارتها بالشزكل الزذي

يحقا له التواصل الجيد مع الطلبزة ،وينمزي مزن جهزة أخزرى فهمزه لتصزرفاتهم وسزلوكاتهم وبنزاء
عالقات جيدة معهم ،مما تؤدي إلى استثمار انفعاالت الطزرفين فزي خلزا منزاخ ايجزابي مناسزب
للعمل والتحصيل العلمي بكفاءة ،وبالتالي نقل الجامعة الجزائرية إلى مصزاف الجامعزات ال ارئزدة

عالميا.
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