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الدراسة إىل حبث عالقة الذكاء العاطفي بسلوكيات القيادة التحويلية، كما سعت إىل  هدفت
معرفة إمكانية التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية من خالل أبعاد الذكاء العاطفي، وأجريت الدراسة على 

ض، من مرؤوسيهم يف شركات القطاع اخلاص مبدينة الراي 273مديرًا و 161عّينتني مكونتني من 
وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة املديرين يف شركات القطاع اخلاص للقيادة التحويلية من وجهة 

(، كما كشفت نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفي لدى .523نظر مرؤوسيهم كان متوسطًا )
 Wong andس )متوّسط وفقاً ملقيا -حمل الدراسة مبدينة الرايض-املديرين يف شركات القطاع اخلاص 

Law, 2002( إذ بلغت الدرجة الكلية للمقياس ،)وأكدت نتائج الدراسة وجود 7( من5.54 ،
عالقة ارتباطية متوسطة وموجبة، بني درجات الذكاء العاطفي وأبعاد القيادة التحويلية مبعامل ارتباط 

ء العاطفي على التنبؤ  ذي داللة إحصائية للذكاري(، كما أكدت  نتائج الدراسة كذلك وجود أتثّ 0.40)
أي إن أبعاد الذكاء العاطفي التحويلية  (،R2=0,17بسلوكيات القيادة التحويلية مبعامل حتديد )

من التباين الكلي يف سلوكيات القيادة التحويلية، وإن أبعاد الذكاء العاطفي ال تسهم  ) (17%تفّسر 
أظهرت نتائج الدراسة وجود أتثري ذي داللة ابلقدرة نفسها على التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية. و 

إحصائية لبعدين من أبعاد الذكاء العاطفي، وهي على الرتتيب من حيث قوة التأثري: تقييم العواطف 
 الذاتية، وضبط العواطف، يف حني مل تثبت معنوية كل من بعد تقييم عواطف اآلخرين، وإدارة العواطف.  
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على اهتمام ابلغ من قبل الباحثني  حاليًّاوالقيادة التحويلية  العاطفياء تستحوذ دراسة الذك
 ,Caruso) الرتباط هذين املفهومني ابلقيادة الفعالة ىف خمتلف بيئات األعمال نظرًاواملمارسني 

Mayer, and Salovey, 2002; Caruso and Salovey, 2004; George, 
2000;Rosete and Ciarrochi, 2005)عاطفيًّامكان العمل، يبدو أن املدير الذكى  . وىف 
ومشاعر اآلخرين، والتعامل بفاعلية  مشاعرهدارة وإميكن أن يعمل بفاعلية أفضل كقائد من خالل فهم 

 لذلك. تبًعاحباط وتكييف سلوكة ملختلف املواقف واإلمع الشعور ابلغضب 

إىل تفهم ضافة ملشاعر الذاتية ابإلعلى التحكم ىف اوالقدرة  أبنه الوعي العاطفيويعرف الذكاء  
ر االختالفات أن تفسّ   العاطفي(. وميكن لكفاايت الذكاء Golemn, 2000خرين )مشاعر اآل

(. وقد درس Goleman, 1998فعالة )الغري ت األداء العايل والقيادة الكبرية بني القيادة ذا
Goleman, 1998,2000)) ذكاء منبأ قوي لألداء ي مدير تنفيذي حيث وجد أن الفأكثر من أل

 طويل األجل.التفكري بنظرة واسعة والتخطيط  املهارات املعرفية، مثل العايل للقيادة، خصوًصا

ألنواع متعددة من الذكاء، ويعترب أن   ة امتالك القادة التحويلينيألمهي Bass (1990)وأشار 
 هلام العاملني لبناء العالقاتإىف  جوهراين ألمهيتهما لقدرة القائد الذكاء االجتماعي والعاطفيمن  كال

من  زيدواالهتمام ابلفريق و املنظمة، وي الوعيشخص يستثري  الشخصية وحفز التابعني. والقائد التحويلي
 )جنازىل مستوايت عالية من اإلإسني اهتمامات املرءو جلب مستوى الثقة لدى األفراد واجملموعة، وحياول 

Bass,1985). 

حنو منظماهتم  وأكثر التزاًماسعداء،  ين يتمتعون بذكاء عاطفيالقادة الذويعتقد أن 
(Abraham, 2000حيققون ،)  ًاجناح ( أكربMiller, 1999 وأداؤ ،) هم أفضل ىف مكان العمل
(Goleman, 1998; Watkin, 2000ويستخدمون ،) جيابية ىف وضع تصورات املشاعر اإل

قدرة على استخدام املشاعر لتطوير اختاذ (، ولديهم الGeorge, 2000نشطة املنظمة )لتطوير أ
الثقة والتعاون لدى العاملني من خالل العالقات الشخصية و قراراهتم وغرس الشعور ابحلماس، 

(George, 2000 .)  لعالقة بني مظاهر حمددة للذكاء على ا زت أحباث الذكاء العاطفيوقد رك
ام أن العالقة بشكل ع هناك قبوال أن إىل ويرجع ذلك بشكل كبري. سلوكيات القائد التحويلي ظهاروإ

   .(George, 2000) عالقة ذات طبيعة عاطفية بني القائد واملرءوسني هي

 تناولت العالقة بني الذكاء الدراسات النظرية والتطبيقية اليتوعلى الرغم من وجود العديد من 
 Mandell and)ابية بينهمال الكثري منها لوجود عالقة إجيوالقيادة التحويلية، وتوص   العاطفي

Pherwani, 2003; Ashkanasy and Tse, 2000; Sosik  ;and Megerian, 
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. ، إال أن هناك حاجة ماسة للمزيد من الدراسات لفهم أفضل لطبيعة 2003رشيد،  ( 1999;
 Harms and)العالقة، ولتقدمي دالالت إضافية لدعم تلك العالقات ابلتطبيق ىف بيئات خمتلفة  

Crede, 2010; Walter et al., 2011)  لذلك جاءت هذه الدراسة لتساهم يف التعرف،
على طبيعة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية وذلك ابلتطبيق على شركات القطاع اخلاص يف 

 اململكة العربية السعودية.
 :مشكلة البحث

املنظمات العربية لتطوير قيادات إدارية  عمال، حتتاجعلى ضوء املتغريات املتسارعة ىف بيئة األ
تحسني قدرهتا التنافسية على ل السعيعلى مستوى عاىل من الكفاايت الفنية والعاطفية من أجل 

من  متعددة من الذكاء حىت تتمكن أن متتلك القيادات أنوًعام املستوى األقليمى والعاملى. حيث يتحت  
اخلصوص،  (. وعلى وجهRiggio et al., 2002الظروف )االستجابه بشكل انجح ملختلف 

بل  ، (Carmeli, 2003)الحظ الباحثون أن املهارات العاطفية ضرورية للقيادات التنفيذية 
وأصبحت ذات أمهية متزايدة مقارنة ابلذكاء املعريف واملهارات التقنية. ومما الشك فيه أن االهتمام ابلذكاء 

ىف ظل االجتاه حنو املنافسة والعوملة.  األعمال العرىب خصوًصا ا جوهرايًّ لقطاعل عنصرً ، يشكّ  يالعاطف
ملتطلبات اجلوهرية لنجاح ويعد إعداد وتكوين قيادات إدراية متتلك كفاايت الذكاء العاطفي، أحد ا

لذلك، فإن قطاع األعمال يف العامل العريب عامة  ألعمال العريب يف املنافسة. وفًقاستمرار بقاء قطاع اوا
لقيادات متتلك كفاايت الذكاء العاطفي  حباجة ماسة على وجه اخلصوصالسعودية العربية  واململكة

الدراسة حملاولة هذه  ارعة يف بيئة قطاع األعمال. وأتيتملواكبة والتكيف مع تلك التغريات اهلائلة واملتس
نة الرايض وطبيعة الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية يف شركات القطاع اخلاص مبدي التعرف على مستوى

: هل ميكن التنبؤ اآليتة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس غ، ومن هنا ميكن صياالعالقة بينهما
يف شركات القطاع اخلاص يف  نبسلوكيات القيادة التحويلية من خالل أبعاد الذكاء العاطفي للمديري

 اململكة العربية السعودية؟

 :يتآلا يتساؤل الفرعئيس الر ع من السؤال السابق الويتفر  

 حمل الدراسة؟ -ما العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية يف شركات القطاع اخلاص .1

 أهداف الدراسة: 

  حبث العالقة بني الذكاء العاطفيجملهودات الدراسات السابقة ىف الدراسة احلالية هى استكمال
 :إىل حتقيق اآليتوالقيادة التحويلية، حيث هتدف 
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 حمل الدراسة-ف على مستوى الذكاء العاطفي لدى املديرين ىف شركات القطاع اخلاصتعر  ال-. 

   لسلوكيات القيادة - حمل الدراسة –شركات القطاع اخلاص  ف إىل مستوى ممارسة مديريالتعر
 التحويلية.

 ل حم-حتديد طبيعة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية ىف شركات القطاع اخلاص
 الدراسة.

 حمل -التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية من خالل أبعاد الذكاء العاطفي ىف شركات القطاع اخلاص
 الدراسة.

 أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة من خالل الكشف عن طبيعة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، 
ربية وخاصة اململكة العربية السعودية، وذلك بعد النمو إذ تعّد ملحة أثبتت أمهيتها ىف املنظمات الع

ابملخرجات  ما أن دراسة الذكاء العاطفي وربطهوالتطور السريع يف جمال بيئة األعمال التجارية ، ك
ر نتائج هذة ، وسوف توفّ  قيادات اإلدارية من أجل تنمية وتطوير الكفاايت جوهرية التنظيمية واألداء يعُد  

والعالقة بينه وبني القيادة التحويلية  ،عن مستوى الذكاء العاطفي لدى املديرينت قيمة معلوماالدراسة 
هذة  القيادات اإلدارية لديها، كما تستمد  كفاايت تطوير  بناء و مما يساعد منظمات األعمال على 

 ق ابملوضوع.إثراء األدبيات العربية فيما يتعل  يف  مهيتها أيًضاأالدراسة 

 والدراسات السابقة:اإلطار النظري 

  الذكاء العاطفي
عتمدت يعد الذكاء العاطفي ىف مكان العمل مفهوًما جديًدا بني الباحثني واملمارسني؛ حيث ا

(. وعلى الرغم من ان 1983مه جاردنر ) قد   الذيعمل لعلى ا ىف الذكاء العاطفي لدراساتمعظم ا
ذكاء بني األفراد والذكاء داخل الفرد أصبح الن أ " ، اإلالعاطفي جاردنر مل يستخدم مصطلح " الذكاء

 (Slovey and Mayer, 1990) كل من عترب  . ويُ منطلق ألكثر مناذج الذكاء العاطفيم كستخد  يُ 
ولكن يرجع الفضل ىف شهرة وانتشار شعبية  ،ن أوائل من قاموا ابلتأصيل النظري ملفهوم الذكاء العاطفيم

 ". من خالل كتابه" الذكاء العاطفي (,1995Goleman)جلوملان هذا املفهوم 

جزء من الذكاء  فإن الذكاء العاطفي (Slovey and Mayer, 1990:189 )إىل  وفًقا
ن " القدرة على مراقبة مشاعران وانفعاالتنا ومشاعر وانفعاالت اآلخرين، والتمييز االجتماعى الذى يتضم  
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ن هذا التعريف ثالث ". ويتضم  شخص وأفعالهوجيه تفكري الرشاد وتبينهما، واستخدام هذة املعرفة إل
 جمموعات من القدرات:

فظية وغري اللفظية ىف ن ذلك الوعي ابلتعابري اللالتقييم والتعبري عن املشاعر للذات واآلخرين. ويتضم   .1
مشاعرهم، وكذلك درجة التعبري  تقييم ما خيص  في عر. وخيتلف األفراد ىف درجة الوعيالتعبري عن املشا

م املشاعر القدرة على تفه   إن(. George, 2000) هم أبسلوب لفظي أو غري لفظي اعر عن مش
اد األفر  إىل أنضافة ابإل. عملية التعبيري عن املشاعر بصورة صادقة ومعربةل الذاتية من احملتمل أن تسهّ  

ىف لتمركز قدرهتم على امن خالل ف وذلك لديهم القدرة على التكي   الذين يتميزون ابلذكاء العاطفي
ل عواقبها حتم  التعامل مع املواقف و رب و اعلى خوض التج جيابية، ولديهم القدرة أيًضاإوضاع فعالة و أ

 .ئج السلبيةار ابلنتلتأث  دون ا
دراك وفهم مشاعرهم بصورة األفراد الذين لديهم القدرة على إتنظيم املشاعر للذات واآلخرين.  .2

مهم من قبل زمالئهم ىف العمل بشكل أفضل. يتم تفه   أناحملتمل من  ،دقيقة، والتعبري عن تلك املشاعر
م دارة البشر بفضل قدرهتم على تفه  لقدرة على تعزيز أسلوهبم القيادي وإا فراد أيًضاوميتلك هؤالء األ

 مشاعراآلخرين، ويتميزون كذلك بقدرهتم على التعاطف مع اآلخرين.
بداع اإلو من أجل املرونة ىف التخطيط، ال مع املواقف ف الفع  بصورة تسمح ابلتكي  استخدام املشاعر  .3

 هتمام.الدافعية، والقدرة على توجيه االو ىف التفكري، 
سيس وتقدمي ىف أت (,1990Slovey and Mayerوبعد أن كان السبق لكل من )

ولكن ، للذكاء العاطفي خمتلفةمات اتعريفات واستخد  بعد ذلك الباحثون، تبّن  مصطلح الذكاء العاطفي
تلك التعريفات واالستخدمات تكاد تكون جوانب االتفاق بينها أكثر من جوانب االختالف  

Ciarrochi, Chan, and Caputi, 2000)  .) 

 ((Mayer and Salovery,1997:10  كل منىف هذه الدراسه اعتمدان تعريف   
عملية يف لمساعدة لاملشاعر وذلك دراك االنفعاالت لتقييمها وتوليد القدرة على إ " لذكاء العاطفي أبنهل

ويقرتح . "ز النمو العاطفي والعقليالتفكري وفهم االنفعاالت واملعرفة العاطفية وتنظيم االنفعاالت مبا يعزّ  
البعد األول هو تقييم والتعبري عن  .رئيسة أبعاد ةن أربعيتضم   العاطفيهذا التعريف أن مفهوم الذكاء 

ىل قدرة األفراد على فهم مشاعرهم والتعبري عنها بشكل إ، وتشري اطف الذاتية(املشاعر الذاتية )تقييم العو 
ق بقدرة األفراد ، وتتعل  خرين(لثاين تقييم واالعرتاف مبشاعر اآلخرين )تقييم عواطف اآلطبيعي. البعد ا

ري إىل قدرة األفراد على ضبط شن حوهلم. البعد الثالث )ضبط العواطف(، وتعلى إدراك وفهم م  
لتسهيل  اطفهم الذاتية، مما يتيح هلم املزيد من التعايف من الضغوط. البعد الرابع )استخدام العواطف(عو 

نشطة البناءة واألداء ن القدرة على استخدام العواطف من خالل توجيهها حنو األاألداء، وتتضم  
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نموذج القدرة للذكاء ب ًقا تطويرها الحدوات القياس الىت ت  أ، يشار إىل هذا التأطري و وعموًما الشخصي.
ويعد هذا النموذج من أشهر  Mayer, .(Salovey, and Caruso, 2004 (العاطفي

النماذج وأوسعها انتشارًا يف أدبيات الذكاء العاطفي، وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النموذج اسنخدام يف 
 بيئات خمتلفة.

وذج املختلط للذكاء العاطفي النم أومنوذج السمة  خالفًا لنموذج القدرة، هناك أيًضا 
(Zinden et al., 2004 ُ وي )  أون -منوذج ابر أد  ع(Bar-On (1997:14  ضمن النماذج

"جمموعة من القدرات غري املعرفية، والكفاايت، واملهارات، املختلطة حيث وصف الذكاء العاطفي أبنه 
وط البيئية". ويرى أن الفرد الذكي لضغبات واف مع املتطل  ر على قدرة الفرد للتكي  والقدرات الىت تؤثّ  

ن منوذج . ويتضم  ا إجيابيًّا يف مشاعرهالتعامل مع اآلخرين بفاعلية وميتلك حتكمً على القدرة  عاطفيًّا لديه
(1997 )On-Bar: 

 م الذات.وتفه   الوعي .1
 ، والفهم، والعالقات مع اآلخرين.الوعي .2
 م ىف البواعث الذاتية واملشاعر.التحك   .3
 لذات.احتقيق  .4
-Barن منوذج ف مع التغيري وكذلك القدرة على حل املشاكل الشخصية واالجتماعية. ويتكو  التكي   .5

On دارة إو ف، التكي  و املهارات بني األشخاص، و ، يةلشخصاأبعاد أساسية: املهارات  ةمن مخس
 الضغوط، واملزاج العام.

  فج املختلطة  حيث عر  أيضا من النماذ  د  ع  ي ُ  (Goleman,1998:72)أمنوذج جوملان  
" القدرة على تنظيم مشاعران ومشاعر االخرين وذلك لتحفيز أنفسنا، وادارة أبنه  لذكاء العاطفيا

ىف  العاطفيأن الذكاء  (Goleman, 1995,1998)مشاعران وعالقتنا بشكل فعال ". ويرى 
ظيم الذات، الدافعية، ابلذات، تن الوعيمكان العمل مفهوم متعدد األبعاد يتضمن مخس أبعاد مثل 

 ، كالتاىل: العاطفيد الكفاءات الىت ترتبط مبكوانت الذكاء التعاطف، واملهارات االجتماعية. وقد حد  

 م الدقيق للذات، والثقة ابلنفس.الوجداىن، التفه   لوعيرتبط اب: ويابلذات الوعي .1
الضمري،  ابلثقة، يقظة ، اجلدارةا من الكفاءات ومنها الضبط الذايتوتشمل عددً  :تنظيم الذات .2

 بداع.القدرة على التكيف، واإل
 املبادرة، والتفاؤل.و االلتزام، و جناز، د بذلك الدافع لإلقص  ويُ  :الدافعية .3
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 لتقدمي املساعدة، التوجهو خرين، من الكفاءات ومنها فهم وتطوير اآلمل على عدد تويش :التعاطف .4
 السياسى. الوعيع الفاعلية، و نو  وت
حتفيز و القيادة، و دارة الصراع، وإاالتصال، و التأثري،  :التالية: وترتبط ابلكفاءات تماعيةاملهارات االج .5

 التعاون واملشاركة، وقدرات الفريق.و بناء الروابط، و التغيري، 
وتظهر دراسات تطبيقة ذات صلة عالقة إجيابية بني الذكاء العاطفي وعدد من االجتاهات 

 ;Carmeli, 2003)(، والرضا الوظيفي Huy, 2002) التنظيمي الوظيفية املهمة، مبا فيها التغيري
Kafetsios and  Zampetakis, 2008; Sy et al., 2006; Wong and  Law, 

 Cavazotte et al., 2012; Chen et al., 2015; Hur)الوظيفي ، واألداء  (2002
et al., 2011; Wong and Law, 2002)  ، داء العمل أو(Hirt et al., 1996; 
Totterdell, 2000; Tsai et al., 2007)   سلوكيات املواطنة التنظيمية ،و(Carmeli, 

and Josman, 2006; Maini et al., 2012; Ölcer et al., 2014)  والثقة ،
 Rahmand and، وجودة حل املشكالت )(Christie et al.,2015التنظيمية )

Minors, 2003 التنظيمي  مااللتزا(، و(Petrides and Furham, 2000; Seyal 
and Afzaal, 2013; Lalardi, 2012) Fu, 2014; Khani-M and  

Carmeli, 2003;  ورفاهية العاملني ،(Carmeli et al., 2009). 

 مفهوم القيادة التحويلية:
( ىف أواخر السبعينات، Burns, 1978على يد العامل ) ، أوالنظرية القيادة التحويليةظهرت  

القيادة التحويلية عندما يلهم أو يغري القائد  قتحق  ت .(Bass, 1985على يد ) طويرها الحًقا  توت  
 ,Georgeأتباعه للثقة ىف القائد وأداء مستوى عال لتحقيق األهداف التنظيمية. كما وصفها )

 تباعه من خالل ثالث وسائل رئيسة:أحيول ميكن للقائد أن ( 2000
 . وهناام الىت يؤد  هالتابعني أبمهية األداء اجليد للم عزيز وعيرة القائد التحويلي على تقد .1
 ة للنمو والتطوير. حتياجات األفراد الشخصياالقائد  ينمّ ي .2
 ز القائد التحويلي أتباعه للعمل لصاحل املنظمة.حيفّ   .3

 هلام التابعني من خالل أربع مسات فريدة من نوعها ولكنها مرتابطةإوالقائد التحويلي قادرعلى 
 Bassيل، االعتبارات الفردية، التحفيز اإلهلامي، واالستثارة الفكرية )ااملكوانت السلوكية: التأثري املث

and Avolio, 1997; Jung et al., 2003). 
 سوف نناقش كل من هذه األبعاد، كما يلي:و 
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ة، والشرف( اهى القائد التحويلي ابلثقة وغرس العواطف )مثل الكرامة، النز التأثري املثايل. يتحل   .1
ّن  ى ابجلاذبية. ويتبحرتام التابعني. القائد الذى يظهر سلوك التأثري املثايل يتحل  واإلحساس ابإليثار، وا

خالقية عالية مثل العدالة واملساواة. جانب مهم آخر للتأثري املثايل هو التضحية ابلنفس القائد معايري أ
مسة التواضع واإليثار من خالل حسن اخللق كمصدر للثقة   عنخلري التابعني واملنظمة. وعادة ما يعربّ  

(Bono and Judge, 2004). 
دهم ابلتوجيهات الشخصية ويزوّ   حويلي ابحتياجات أتباعهاالعتبارات الفردية. يعرتف القائد الت .2

 يقواإلرشاد( ليس فقط علي حتق التوجيهز املكون السلوكي لالعتبارات الفردية )للنمو والتطوير. ويركّ  
اصة لألفراد حيث الرتكيز على اإلنصاف حتياجات اخلالصاحل العام للمنظمة ولكن أيًضا االهتمام ابال

عدم عتبار وأيخذ القائد التحويلي بعني اال (.Avolio and Bass, 1995من املساواة ) بدال
 الكايف هتمام، مينح لكل فرد الوقت واالىف املهارات، االحتياجات، واخلربات. ومن مثاألفراد  تساوي

حملاولة فهمهم على املستوى الشخصي، ومساعدهتم بصورة فعالة لتوفري الدعم الذى يتالءم مع 
 .(Bass et al., 2003احتياجات وقدرات كل فرد )

ز بعد التحفيز يركّ  و  التحفيز اإلهلامي. ميتاز القائد التحويلي ابلتفاؤل، احلماس، ونفاذ البصرية. .3
ؤية جذابة( من خالل قدرة القائد على صياغة والتعبري عن رؤية ميكن للعاملني اإلهلامي على )صياغة ر 

 تفعيل هذة الرؤية على يتم  و فردي. وال لتجاريف عليها وااللتفاف حوهلا ىف كل من اجلانب االتعر  
الىت الطريقة عتبار خذ بعني االاألفراد من خالل األ عتبار قدراتاملستوى الفردي، وأتخذ العملية ىف اال

القائد سعى طموحاهتم الشخصية. وي قونقّ  يف الرؤية وىف نفس الوقت حيهبا ميكن لألفراد أن يسهموا 
حات املهنية متنوعة مثل العواطف، املنطق، والطمو ساليب أستخدام امن خالل أتباعه لتحفيز التحويلي 

  (Bass and .Avolio, 1996, 1997)هتمامات أتباعه )اجلذابة ذات الصلة اب
قدرة القائد إلهلام التابعني "للتفكري خارج  وهياالستثارة الفكرية )تشجيع اإلبداع واالبتكار(  .4

ابإلضافة  إلذكاء روح اإلبداع واالبتكار. يالصندوق" عند حل املشكالت الىت يواجهوهنا مما يؤدّ  
ساؤالت، إلشباع وإعادة صياغة املشكالت والت، الواضع الراهن ع القائد التابعني لتحديلذلك، يشجّ  

ز قدارت التابعني إلطالق مما يعزّ   ،(Bass, 1985فضوهلم الفكري، واستخدام خياهلم الواسع ) 
 Bass and))إبداعية طاقاهتم من خالل منحهم الفرصة للتفكري ىف حل املشكالت التقليدية بطرائق 

Avolio, 1996, 1997. 
 Jung and)الثقة وااللتزام التنظيمي  وتستند القيادة التحويلية على بناء واحملافظة على

Avolio, 2001) من احملافظة على الوضع الراهن  ، والرتكيز على التغيري بدال(Gelli, 2003). 
ر مثل هذا القائد بصورة إجيابية على حفز التابعني وعلى قدرهتم على حتقيق األهداف يؤثّ   أنومن املتوقع 

(Jung and Avolio, 2001  ّويشج .)ا من بيئة املنظمة وثقافتها. ائد التابعني ليصبحوا جزءع الق
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أبفكار جديدة دون الشعور  نتيام ابإلهل لى متكني العاملني من خالل إقناعهضافة، لقدرته العالية عابإل
 .(Kelly, 2003ابخلوف من العقاب أو اللوم )

بية بني القيادة التحويلية وتظهر البحوث التطبيقية على مدى العقود الثالثة املاضية عالقة إجيا  
 ;e.g., Braun et al., 2013)الرضا الوظيفي  وعدد من النتائج التنظيمية والشخصية، مبا فيها

Judge and Piccilo, 2004; Podsakoff et al., 1990) ، الثقة التنظيمية )و(e.g., 
Casimir et al., 2006; Jung and Avolio, 2000; Podsakoff et al., 

 Acar, 2012; Avolio et al., 2004; Wang et )االلتزام التنظيمي و  (،1990
al.2014) 2013، اتيبWang and Walumbwa, 2007;  ،2014نداYang, 

 Piccolo and) 2013؛ املعاين ،2022العامري، وسلوك املواطنة التنظيمي  ، ;2012
Colquitt, 2006; Song et al., 2012)  وادريس، الغاليبالسلوك اإلبداعي ، و 

 ,.2008Cheung and Wong, 2011;Pieterse et alنعساين،;2010عياد، ;2010
2010;Qu et al., 2015;  Shin and Zhou, 2003; Sun et al., 2012)) ،

 Babcock-Roberson and Strickland, 2010; Ghadi et)  واندماج العاملني
al.,2013;Tims et al., 2011; Zhu et al., 2009; ) ،  ورفاهية العاملني(Kara at 

al., 2013; Nielsen and Daniels, 2012) ،( 2014محيدي،والتمكني النفسي 
;O'Zarall, 2003;2003 Kark et al.,)،  ،وفاعلية سلوك العاملني )السيايدة وآخرون

   (.2011، واالستغراق الوظيفي )جنم، (2014والرباعة التنظيمية )حممد والسلنيت،  (،2015

 كاء العاطفي والقيادة التحويلية:الذ 
عتباره أحد الكفاايت اجلوهرية للقيادة مهية الذكاء العاطفي ابهناك أدلة متزايدة تشري إىل أ 

 Caruso, Mayer, and Salovey, 2002; Caruso and)العموم  الة بصفةالفع  
Salovey, 2004; George, 2000; Rosete and Ciarrochi, 2005)  والقيادة ،

 ,Ashkanasy and Tse, 2000; Bass and Riggio) التحويلية على وجه اخلصوص
2006; Brown and Moshavi, 2005) .( ووصفتGeorge, 2000 أمهية العاطفة )

ن املرجح أن القائد الذكي حيث ذكرت أنه م التحديد الذكاء العاطفي جهىف مكان العمل وعلى و 
 من يستثري احلماس اجلماعي، والتأثري على التابعنيو جذابة ،  قادر على التواصل وبناء رؤية عاطفيًّا

 ,Ashkanasy and Tse)فق كل من )ويت   .خالل قدرته على إدراك مشاعره وإدارته لعواطفه
بعاد الذكاء العاطفي. أن القيادة التحويلية متاثل أحيث أشارت  Georgeمن وجهة نظر  2000

دهم ، ويزوّ  زهم إدراكيًّا وعاطفيًّاعتبار احتياجات التابعني وحيفّ  فالقائد التحويلي يساند وأيخذ ىف األ
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ن القائد القادر على أ ( وزمالءهBarling et al., 2000وضح )ويف هذا الصدد أ هداف ملهمة.أب
ع رغباته لصاحل ا شبد لتأجيل إستعداالقدرة على ضبط النفس، ولديه اال يرجح على أنه لديه إدارة عواطفه
قبل احتياجاته الشخصية. ابإلضافة إىل أن القائد القادر عني، ووضع احتياجات التابعني رغبات التاب

حتياجات تجابة بصورة سريعة ودقيقة الساعر اآلخرين ميتلك القدرة على االساس ملشعلى الفهم واحل
 عرتافإىل أن القدرة على اال( Rubin et al., 2005) وأشار التابعني والتأثري فيهم وحتفيزهم.

 .احلفاظ على التأثري اإلجيايب، وإظهار التوافق واالنسجام منبأ إجيايب لسلوك القيادة التحويليةو ابملشاعر 
 شعورًا كثرذوي الذكاء العاطفي أ( أن األشخاص Sosik and Megerian, 1999 وذكر )

ر االستثارة يوفّ   م والتأثري على جمرى أحداث احلياة، ونتيجة لذلك،ابألمان من خالل قدرهتم ىف التحك  
 خرين.الفردية لآل هتماماتعن تركيزه على اال لفكرية والتحفيزية لألفراد، فضالا

وتوجد العديد من الدراسات الىت تناولت العالقة بني أبعاد الذكاء العاطفي يف عالقتها 
رست الىت د (Barling, et al.,2000) بريلينغ وزمالئهبسلوكيات القيادة التحويلية مثل دراسة 

من 187مديًرا و  49على عينتني مكونتني من  العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية
 دنتائج إىل وجود ارتباط ذي داللة إحصائية بني الذكاء العاطفي وثالثة من أبعاالسيهم، وأشارت مرءو 

فردية(، على حني مل يرتبط الذكاء : )التأثري املثايل، التحفيز اإلهلامي، واالعتبارات الالقيادة التحويلية وهي
إىل  (Palmer, et al., 2001) أشارت نتائج دراسة ابملر وزمالئه العاطفي ابالستثارة الفكرية، كما

إلهلامي، ن من أبعاد القيادة التحويلية وهي: التحفيز اوجود ارتباط ذي داللة إحصائية بني بعدي
وإدارة العواطف للذات ولآلخرين من أبعاد الذكاء واالعتبارات الفردية، وبني بعدى رصد العواطف، 

دراسة العالقة بني  ت   (Gardner and Stough, 2002)سة غاردنر وستاو االعاطفي، ويف در 
 اإلدارة العليا، وأشارت يف مديرًا 110لعينة مشلت  جرائيةالقيادة التحويلية واإل الذكاء العاطفي وأساليب

  العاطفي والقيادة التحويلية، حيث إجيابية دالة بني الدرجة الكلية للذكاء نتائج الدراسة إىل وجود عالقة
اطفي، وكان كانت االرتباطات متوسطة وعالية بني أبعاد القيادة التحويلية والدرجة الكلية للذكاء الع

تائج ن نفعاالت االخرين، وقد أشارت أيًضابعد االعتبارات الفردية مع بعد فهم ا أكثر األبعاد ارتباطًا
بني الذكاء  إىل وجود ارتباط دال إحصائيًّا (Mandell and Pherwani, 2003)دراسة 

 ,Barbuto and Burbachالعاطفي وكل بعد من أبعاد القيادة التحويلية، كما أشارت دراسة )
 Lebanلت دراسة )ىل وجود ارتباط بني أبعاد الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، وقد توص  إ (2006

and Zulauf, 2004 )بني الدرجة الكلية للذكاء العاطفي  جود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّاىل و إ
طفي والقيادة االىت درست العالقة بني الذكاء الع( 2003)رشيد،  ويف دراسة ، وبعد التحفيز اإلهلامي

ئج الدراسة وأشارت نتاعضو هيئة تدريس  317رئيس قسم و 65من التحويلية على عينتني مكونتني 
، كما أشارت عالقة ارتباطية إجيابية بني مجيع أبعاد الذكاء العاطفي ومستوى القيادة التحويليةوجود إىل 
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إىل وجود ارتباط ذى داللة إحصائية بني مكوانت  أيًضا (Polychroniou, 2009نتائج دراسة )
 (Hur et al., 2011) دراسة ) الذكاء العاطفي وكل من القيادة التحويلية وزايدة فاعلية الفريق، ويف

 859دراسة العالقة بني القيادة التحويلية وبني كل من الذكاء العاطفي ونتائج الفريق، لعينة مشلت  ت  
جود عالقة ارتباطية دالة ق عمل يف كوراي اجلنوبية، وأشارت النتائج إىل و يفر  55يعملون يف  اموظفً 

التحويلية، وتوسط القيادة التحويلية العالقة بني الذكاء العاطفي بني الذكاء العاطفي والقيادة  إحصائيًّا
إىل  (Cavazotte, et al., 2012، كما أشارت دراسة )وكل من مناخ اخلدمة وفاعلية القيادة

بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية وذلك عند حتييد كل من السمات  وجود ارتباط دال إحصائيًّا
فقد هدفت إىل حبث العالقة بني  (Yunas and Anuar, 2012)دراسة  الشخصية والقدرة، أما

للثقة بني كل من الذكاء العاطفي والقيادة  طذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، وتقصى الدور الوسيلا
يعملون يف بنك ماليزي، وأشارت نتائج الدراسة  موظًفا 174ل عينة قوامها التحويلية، وذلك من خال

إىل  تحويلية، كما أشارت النتائج أيًضاباط إجيايب لبعض أبعاد الذكاء العاطفي والقيادة الارت دإىل وجو 
 توسط الثقة بني كل من تقييم العواطف الذاتية والتحفيز اإلهلامي.

للعالقة النظرية لكل بعد من أبعاد القيادة التحويلية  توضيحيًّا ام يف اجلزء التايل شرحً سوف نقدّ  
 . م الفرضيات الىت قامت عليها الدراسة، ومن مث نقدّ  ابلذكاء العاطفي

 التأثري املثايل
اجات ر القائد التحويلي احتيعندما يؤثق تحق  ل التأثري املثايل العنصر العاطفي للقيادة وتميثّ  

 ,George)، على صفة االحرتام والثقة ىف القائد خصية. وتشتمل أيًضاالتابعني على احتياجاتة الش
ث كنموذج وقدوة حيتذى به. ولكى حيديجة لذلك يكسب القائد احرتام وثقة التابعني  ( ونت2000

رغبات، وطموحات و على معرفة وحتديد احتياجات،   التابعني، حيتاج أن يكون قادرًاالقائد التأثري ىف
الذكاء  التابعني. ومبا أن كفاايت رم معتقدات ومشاعيدرك ويتفه   أنب من القائد التابعني، الذى يتطل  

هذه ستدعاء اإليثار. مور، فمن احملتمل أن تكون مؤشرًا الالعاطفي تشمل القدرة على فهم تلك األ
الىت تبدو أهنا  بعدين من أبعاد الذكاء العاطفيعتبار خذ يف االعندما أن العالقة تصبح أكثر وضوًحا

ع الداخلي، أو يثار(: الدافالشخصية )الدعوة لإل هخرين على مصاحلد ىف تقدمي مصاحل اآلئجوهرية للقا
م ىف الدوافع شباع احلاجات الشخصية، وتنظيم املزاج، أو القدرة على التحك  القدرة على أتجيل إ

، حيتاج أن هخرين قبل مصاحلمن تقدمي مصاحل اآلن القائد الشخصية واملزاجية. وبعبارة أخرى، حىت يتمك  
 يه ميكن صياغة الفرض التايل:، وعلعلى أتجيل املصاحل اخلاصة به يكون قادرًا

 .عالقة إجيابية جوهرية بني الذكاء العاطفي للقائد والتأثري املثايلتوجد الفرض األول: 
  التحفيز اإلهلامي
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ابألهداف  التزاًما عنصر هام يف القيادة التحويلية هو القدرة على حفز التابعني ليصبحوا أكثر
ىف ذلك الرموز واالستعارات، والنداءات العاطفية  ، مستخدًمالنمو املستقبلي للمنظمةوالرؤى املشرتكة ل

 Bass andوالفهم املتبادل لألهداف املرغوب الوصول إليها )  الوعيرة واملبسطة لزايدة املؤثّ  
Avolio, 1997).  وتظهر العالقة بني بعد التحفيز اإلهلامي للقيادة التحويلية والذكاء العاطفي من

دارة  إالقدرة على  ،شمل على سبيل املثاليو طف، وهو أحد أبعاد الذكاء العاطفي، دارة العواإخالل بعد 
 همة من أجل أن جيعل القائد أتباعهتكون م أنالقدرة ميكن  وهذه كل من العواطف الذاتية واالخرين.

ومعرفة ابملشاكل الىت تواجههم، وىف نفس الوقت مينحهم الثقة حلل تلك املشاكل، والشعور  على وعي
"أن   ( وزمالئهPalmer et al., 2001:8لتفاؤل حول فعالية وجدوى مسامهاهتم. وأكد كل من )اب

من بعدى التحفيز اإلهلامي واالعتبارات الفردية ترتبط إىل حد كبري ابلقدرة على ضبط العواطف  كال
بعني للعمل حنو از ويلهم التدارة كل من العواطف الذاتية واآلخرين على حد سواء". فالقائد الذى حيفّ  إو 

لتحقيق وتطوير احتياجات التابعني لديه قدرة هائلة على تقييم  أهداف مشرتكة ويويل اهتماًما خاصًّا
 التاىل:الفرض اة عواطفه وعواطف اآلخرين على حد سواء. وعليه ميكن صياغة ر دإو 

 اإلهلامي.التحفيز عالقة إجيابية جوهرية بني الذكاء العاطفي للقائد و توجد الفرض الثاىن: 
 ستثارة الفكريةاال

عادة التفكري ىف تنطوي االستثارة الفكرية على القدرة الفريدة للقائد ىف استثارته للتابعني إل
صل ابلعمليات املعرفية عاطفية هامة تت   اب ذلك أبعادً ويتطل   ،املشكالت التقليدية بطرائق إبداعية

رة الفكرية يعرف كيف يربز أتثري مزاح وعواطف التابعني ميتلك سلوكيات االستثا قائد الذيفالاإلبداعية. 
د القائد التحويلي التابعني خرين. وعالوة على ذلك، يزوّ  هتم مع اآلاعلى سلوكياهتم وانعكاسته على عالق

لية تصرفاهتم وعواطفهم ، وكيفية لهم مسئو مبجموعة من االسرتاتيجيات الىت تساعدهم على كيفية حتم  
ىل مواقف إجيابية. ويساهم القائد التحويلي من خالل سلوكيات ملواقف السلبية إالتصرف لتحويل ا

الحتياجاهتم الشخصية وقدراهتم.  روح التحدي وفًقا اثرةكرية ىف تطوير التابعني من خالل إاالستثارة الف
 وعليه ميكن صياغة الفرض التاىل:

 طفي للقائد واالستثارة الفكرية .عالقة إجيابية جوهرية بني الذكاء العا توجدالفرض الثالث: 
 االعتبارات الفردية

حتياجات التابعني للتطوير ، مينح القائد التحويلي اهتماًما خاصًّا المن خالل االعتبارات الفردية
العملية  سلوب فردي متميز، وهذهالعناية بكل فرد أب والنمو الشخصي، واإلجناز التنظيمي، حبيث يتم  

 ,Bassهتمام بني القائد والتابعني )الثقة املتبادلة، واملشاركة، واالط الضوء على ، تسلّ  التبادلية ىف اجتاهني
وتظهر العالقة بني بعد االعتبارات الفردية للقيادة التحويلية والذكاء العاطفي من خالل إدراك  (.1985

د كل من املشاعر العواطف، وهو أحد أبعاد الذكاء العاطفي، يشمل على سبيل املثال القدرة على حتدي
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 ، والتعبري عن االحتياجات املتصلة هبذهبدقة ووضوحعن املشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين، والتعبري 
القائد ألن  ؛للقيادة التحويلية مةهذه القدرات مه .(Salovery and Mayer, 2002املشاعر )

القدرة مهارات لديه أن تتوافر  غريعتبارات الفردية من ابالهتمام االم، وحفز، و اهلإيف صعوبة جيد قد 
  وعليه ميكن صياغة الفرض التاىل: واآلخرين.الذاتية  هعلى التقييم الدقيق والتعبري عن مشاعر 

 .االعتبارات الفردية عالقة إجيابية جوهرية بني الذكاء العاطفي للقائد وتوجد الفرض الرابع: 
 

تقييم ) لية من خالل أبعاد الذكاء العاطفيميكن التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويالفرض اخلامس: 
 .(العواطف الذاتية، تقييم عواطف اآلخرين، ضبط العواطف، استخدام العواطف

 منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي؛ وذلك ملالءمته طبيعة الدراسة وأهدافها، كما 
القيادة التحويلية. الذكاء العاطفي و ، لتحديد أبعاد استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

استخدام معامل  ، فقد ت  أبعاد القيادة التحويلية  والذكاء العاطفي ف إىل طبيعة العالقة بني وللتعر  
ذكاء ألبعاد ال األثر التنبؤياستخدام أمنوذج االحندار املتعدد التدرجيي لتحديد  ارتباط بريسون، كما ت  

 .ممارسات سلوكيات القيادة التحويليةيف مستوى العاطفي 

استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة  أما ابلنسبة للمعاجلة اإلحصائية، فقد ت  
ومنها: معامل )كرونباخ ألفا( حلساب معامل الثبات حملاور الدراسة، والتكرارات والنسب املئوية لوصف 

 عّينة الدراسة.

 سة وعي ِّنتها:جمتمع الدرا

عشر شركات جتارية كربى عاملة يف مدينة الرايض يف اململكة العربية يتكّون جمتمع الدراسة من 
ركة كبرية من بني الشركات اخلاصة املسجلة يف الكتاب ش ةتوجية الدعوة خلمس عشر  السعودية، وقد ت  

وقد  استجاب للدعوة عشر شركات.م، وقد 2012األزرق للغرفة التجارية الصناعية مبدينة الرايض لعام 
( 210)مشلت الدراسة مجيع املديرين ىف خمتلف املستوايت اإلدارية يف هذه الشركات البالغ عددهم 

استبانة،  161الذكاء العاطفي. وقد كان عدد االستباانت املسرتجعة استبانة عت عليهم زّ  ، وُ مديرًا
 عت علية االستبانة.زّ  ( من اجملتمع الذي وُ 77%لتكون نسبة االستجاابت )
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بني ما ن أغلب املديرين هم ممن ترتاوح أعمارهم فإ ق ابلبياانت الدميوغرافية للمديرينوفيما يتعل  
التعليمي فقد كان أغلبهم من محلة  (، أما املستوى%40حيث بلغت نسبتهم ) ( عاًما40-36)

لب أفراد العينة ممن ترتواح غة فإن أق مبتغري اخلرب (، وفيما يتعل  %47البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم )
 (. %38( سنة حيث بلغت نسبتهم )25-15خرباهتم ما بني )

 ( مفردة، حيث ت  5370بلغ إمجاىل املوظفني العاملني يف تلك الشركات )سني فقد أما املرءو 
 اموظفً  350إدارة املوارد البشرية اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ عدد أفرادها  ابلتعاون من مسئويل

، لتكون نسبة مفردة 273لإلجابة على استبانة القيادة التحويلية، وبلغ مفردات العينة الىت استوفت 
 االستبانة. عت عليهزّ  ( من اجملتمع الذي وُ 78%االستجاابت )

ما ن أغلب العاملني هم ممن ترتاوح أعمارهم ق ابلبياانت الدميوغرافية للمرءوسني فإوفيما يتعل  
التعليمي فقد كان أغلبهم من محلة  (، أما املستوى%44حيث بلغت نسبتهم ) ( عاًما26-29بني )

ق مبتغري اخلربة فإن أغلب أفراد العينة ممن ترتواح (، وفيما يتعل  %47البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم )
 (.%36( سنة حيث بلغت نسبتهم )15-10خرباهتم ما بني )

 :أداة الدراسة

الدراسة، إذ تكّونت من ثالثة  ئيسة جلمع البياانت املطلوبة هلذهاألداة الر  لقد شكلت االستبانة
 أجزاء:

 اجلزء األّول: بياانت شخصية عن املستجيب، )العمر، املؤهل الدراسي، سنوات اخلدمة(.

 ,Wong and Law)اليت طّورها ذكاء العاطفي مقياس أبعاد ال خيص  اجلزء الثاين:  
ذكاء ن هذا املقياس، قياس األبعاد األربعة للعشرة فقرة، ويتضم  ست ( 16واملكّون من ) (2002
(، وهو استخدام العواطف، ضبط العواطف ،تقييم عواطف اآلخرين، تقييم العواطف الذاتية) العاطفي 

 ةسبع( إىل صفر )غري موافق إطالقًا بني ي، يرتاوح ماسباعمقياس معدٌّ على شكل فقرات ذات مقياس 
د من ثبات املقياس يف البيئة السعودية، قام الباحث ابستخراج معامالت االتساق (. وللتأك  )موافق متاًما

الداخلي ابستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( لكل بعد من أبعاد املقياس، وقد تراوحت قيم معامالت 
ر يف ( تسع ومثانني وواحد وسبعني، وهي قيم مقبولة ألغراض البحث كما تظه71-89بني ) الثبات ما

 (.1اجلدول رقم )
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 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي   (1جدول رقم )   
 

 البعد
معامل ثبات ألفا   عدد البنود

 كرونباخ
 0.84 4 تقييم العواطف الذاتية
 0.82 4 تقييم عواطف اآلخرين

 0.83 4 ضبط العواطف
 0.86 4 استخدام العواطف

 0.91 16 للمقياسالثبات الكلي 

 Multifactor Leadershipمقياس القيادة املتعدد العوامل  وخيص  اجلزء الثالث: 
Questionnaire   ابس وأفوليو( )الذي صم( مهاBass and Avolio, 1990 واملكّونة ،)

تأثري ن هذا املقياس قياس األبعاد األربعة للقيادة التحويلية )ال( تسع وثالثني فقرة، ويتضم  39من )
املثايل، االعتبارات الفردية، االستثارة الفكرية، احلفز اإلهلامي(، وهذا املقياس معدٌّ على شكل فقرات 

د من ثبات املقياس يف (. وللتأك  )مطلًقا( إىل مخسة )دائًما واحد بني ذات مقياس مخاسي، يرتاوح ما
ابستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(  البيئة السعودية قام الباحث ابستخراج معامالت االتساق الداخلي
( تسع ومثانني إىل 79-89بني ) لكل بعد من أبعاد املقياس، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات ما

 (.2تسع وسبعني، وهي قيم مقبولة ألغراض البحث كما تظهر يف اجلدول رقم )

 التحويلية( معامالت ثبات )ألفا كرونباخ( ألبعاد مقياس القيادة 2جدول رقم )       

 البعد
معامل ثبات  عدد البنود

 ألفا كرونباخ
 0.85 10 اجلاذبية الشخصية

 0.89 10 التحفيز اإلهلامي
 0.82 10 االستثارة الفكرية

 0.79 9 االعتبارات الفردية
 0.94 39 الثبات الكلي للمقياس
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 :دراسةحتليل النتائج واختبار فروض ال
ديد حتليل بياانت الدراسة امليدانية، واختبار فروض البحث لتحيشتمل هذا اجلزء عرض نتائج  

 :مدى صحة هذه الفروض، وذلك على النحو اآليت

 التحليل الوصفي لسلوك القيادة التحويلية يف الشركات حمل الدراسة:
 

تقييم مستوى سلوك القيادة التحويلية من خالل اإلجابة عن مقياس القيادة املتعدد العوامل  ت   
(Bass and Avolio, 1990  الذي يتضم ،)( تسًعا39ن )   ّ( أربعة أبعاد 4ل )وثالثني عبارة، متث

 وهي: التأثري املثايل، والتحفيز اإلهلامي، واالستثارة الفكرية، واالعتبارات الفردية. ،أساسية
 (  3جدول رقم )  

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة املمارسة
 لوكيات القيادة التحويلية لدى املديرينألبعاد س

 األبعاد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

 4 0.76 3.45 التأثري املثايل
 1 0.75 3.63 التحفيز اإلهلامي
 2 0.78 3.53 االستثارة الفكرية

 3 0.80 3.46 االعتبارات الفردية
  0.69 3.52 الدرجة الكلية ملقياس

 
(، أن درجة ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية من  3النتائج الواردة يف  اجلدول )   منيتبني  

، إذ  تراوحت املتوسطات كان متوسطًا  -دراسة مبدينة الرايضحمل ال-قبل املديرين يف الشركات اخلاصة 
لتحويلية  (، وبلغ املتوسط احلسايب للقيادة ا3.63- 463.بني ) احلسابية ألبعاد القيادة التحويلية ما

 (. 3.52ككل )
(، وميكن أن يعزى احتالل 3.63التحفيز اإلهلامي املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ) وقد احتل  

التحفيز اإلهلامي على املرتبة األوىل اللتزام القائد، وذلك بسلوكيات تعتمد على استثارة املوظفني لتقّبل 
للتابعني، وحتديد أسلوب االلتزام ابألهداف التنظيمية،  ي إىل إيضاح التوقعاتالتحدي، الذي بدوره يؤدّ  

يها التابعون، وتعين أن واستثارة روح الفريق من خالل احلماسة واملثالية، وإعطاء معّن لألعمال اليت يؤدّ  
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لياهتم، وختّيل أدوارهم ومستقبلهم يف اإلدارات اليت عوهنم على إجناز مسئو زون العاملني ويشجّ  املديرين حيفّ  
يعملون هبا من خالل بث روح التفاؤل واحلماس، وهذا السلوك هو السلوك البارز للمديرين العاملني يف 

ة مبتوسط حسايب ين، أما حصول االستثارة الفكرية على املرتبة الثا-حمل الدراسة-شركات القطاع اخلاص 
ستقاللية الذاتية. إذ إن (، فيمكن عزوه إىل رغبة العاملني ابحلصول على االحرتام والثقة، واال3.53)

القادة الذين يتحّلون هبذه السمة حيرتمون أتباعهم، ويثقون هبم، ويشجعون التابعني على جتربة األفكار 
إىل رغبة العاملني يف اتباع املدير القدوة الذي يظهر  شاكل بطرائق إبداعية، ويعزى أيًضااجلديدة وحل امل

ول بُعد  االعتبارات الفردية على املرتبة الثالثة من بني أبعاد القيادة حصأما  معايري أخالقية وسلوكية عالية.
إىل حاجة العاملني ملزيد من التقدير واإلطراء، واحلاجة إىل التطوير الشخصي ، فيمكن عزوه التحويلية

والتنظيمي، ومن خالل االعتبارات الفردية، يربز دور القائد عادة ابلتصر ف كمرشد أو مدّرب لتطوير 
وميكن عزو  .(Bass, 1998:6التابعني من خالل إجياد مناخ داعم "للوصول إىل أقصى طاقة ممكنة" )

تركيز القائد على قيم إىل (، 3.45، مبتوسط حسايب )األخريةحصول بُ ْعد  التأثري املثايل على املرتبة 
هم قادة، عادة ما جوهرية، كاالحرتام والعدالة عند تعامله مع التابعني. وهذا يكشف أن املديرين 

ثون عن أمهية القيم يف املنظمات اليت يعملون هبا، والرتكيز على الرؤى اجلذابة اجلديرة ابالهتمام، يتحد  
 .جوهرية ابلنسبة إليهم خالقية ألنفسهم، ابعتبارها قيًماوعلى اجلوانب األ

 التحليل الوصفي للذكاء العاطفي للمديرين يف الشركات حمل الدراسة.
 ,Wong and Law)استقصاء  قييم مستوى الذكاء العاطفي من خالل اإلجابة عن مقياست ت  

تقييم العواطف الذاتية، و تقييم ل أربعة أبعاد أساسية وهي: ( عبارة، متثّ  16ن  )، الذي يتضم   (2002
 عواطف اآلخرين، و ضبط العواطف، و استخدام العواطف.

 (  4جدول رقم )  
 ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي ترتيبها تنازليًّاوسطات احلسابية و املت

املتوسط  األبعاد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب

 2 1.13 5.66 تقييم العواطف الذاتية
 3 1.02 5.52 تقييم عواطف اآلخرين

 1 1.05 5.67 ضبط العواطف
 4 1.19 5.35 استخدام العواطف

  0.87 5.54 الدرجة الكلية ملقياس
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حمل -شركات اخلاصةالأن درجات الذكاء العاطفي لدى املديرين يف (  4رقم )ضح من اجلدول ت  ي
بني  ، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ألبعاد الذكاء العاطفي ماكان متوسطًا-لدراسة مبدينة الرايضا

، فقد ذكاء العاطفي(، أما أبعاد ال5.54)للذكاء العاطفي املتوسط احلسايب وبلغ  – (5.35-5.67) 
(، وقد يعزى ذلك إىل 5.67حصل على أعلى مستوى مبتوسط حسايب )ضبط العواطف  أن بُ ْعد   تبني  

مبتوسط حسايب تقييم العواطف الذاتية ، ويليه بُ ْعُد ديرين ىف قدرهتم على ضبط مشاعرهمثقة امل
بقدرة املديرين على فهم الرتباطه تقييم العواطف الذاتية ل بُ ْعد  ملديرين ر ا(، وقد يعزى ارتفاع تقدي5.66)

قدرة ، وقد تعزى كذلك إىل (George, 2000) مشاعرهم والتعبري عنها أبسلوب لفظي وغري لفظي
تقييم ، بينما حل  بُعُد تلف الظروف واألحدات بصورة إجيابيةف والتعامل مع خمن على التكي  ياملدير 

تقييم (، وقد تعزى النتيجة املتوسطة ل بُ ْعد  5.52ىف املستوى الثالث مبتوسط حسايب )اآلخرين  عواطف
، هارت واملتصله بقدراهتم على إدراك وفهم من حوهلمملزيد من املن يدير إىل حاجة املعواطف اآلخرين 

ن و دير أبدى امل (، إذ5.35يف املستوى األخري مبتوسط حسايب )استخدام العواطف بُ ْعُد  بينما حل  
، وميكن توليد مشاعرهم لتسهيل قدرهتم على إصدار األحكام واآلراءمبدى قدرهتم على  شعورًا متوسطًا

ن يدير ، إىل حاجة املالذكاء العاطفيعلى املرتبة األخرية بني أبعاد استخدام العواطف تسويغ حصول بُ ْعد  
  مكان العمل .تدريب للحصول على مهارة استخدام العواطف يفملزيد من ال

 البحث: اختبارفروض
 نتائج الفرض األول:

ق من صحة هذا وللتحق   "،والتأثري املثايلالذكاء العاطفي بني على "توجد عالقة ارتباطية  وينص  
حساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العّينة يف مقياس الذكاء العاطفي ودرجاهتم يف  الفرض، ت  

 (.5ية ، وقد كشفت نتائج التحليل يف اجلدول رقم )مقياس القيادة التحويل
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 (  5جدول رقم )  
 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني أبعاد

 مقياس القيادة التحويلية وأبعاد مقياس الذكاء العاطفي
مقياس الذكاء            

 العاطفي
 

 مقياس القيادة التحويلية

تقييم 
العواطف 

 الذاتية

تقييم   
عواطف 
 اآلخرين

ضبط 
 العواطف

استخدام 
 العواطف

مقياس 
الذكاء 

 العاطفي
 **0.36 **0.22 **0.32 **0.26 **0.35 تأثري املثايلال

 **0.31 **0.17 **0.30 **0.22 **0.31 التحفيز اإلهلامي
 **0.34 **0.21 **0.31 **0.22 **0.34 االستثارة الفكرية

 **0.42 **0.31 **0.32 **0.32 **0.37 االعتبارات الفردية
 **0.40 **0.25 **0.35 **0.28 **0.38 مقياس القيادة التحويلية

 0.01** دالة عند مستوى 
 

( وجود ارتباط دال وموجب بني الذكاء العاطفي للقائد والتأثري املثايل، 5رقم )اجلدول يظهرمن  
ألول للدراسة.  ىف منوذج د صحة الفرض ا(، مما يؤكّ  r=0.36حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

ى هبذه السمة يكن قياس اجلاذبية من خالل بعد التأثري املثايل. فالقائد الذى يتحل   القيادة التحويلية، ت  
ة. وعالوة على عال من الثقه ابلنفس، واالستقاللية الذاتي له األتباع االحرتام ويثقون به، ولديه مستوى

وك القائد، من خالل االلتزام ابلقيم الىت يؤمن هبا وااللتزام ابلرؤية الىت اىل حماكاة سل ذلك، مييل التابعون
م مشاعر أن القائد الذى لديه القدرة على إدراك وتفه  إىل ويعزى ذلك  يرمسها لتحقيق األهداف.

، ويتواصل معهم بتفاؤل حول األهداف ا يسعى إلهلام العاملني ملعايري أداء عاليةم العاملني دائًما
القائد القادر وهنا. وإىل جانب ذلك فإن للمهام الىت يؤد   ر للعاملني كذلك معّن وقيمةتقبلية، ويوفّ  املس

حيتذى به من  ، وبذلك يصبح قدوة ومثااللإلجناز د معايري عاليةما حيدّ   ا، دائمً على فهم مشاعر اآلخرين
 . (Bass, 1985قبل العاملني )

 نتائج الفرض الثاين:
 عالقة ارتباطية بني الذكاء العاطفي والتحفيز اإلهلامي". على "توجد وينص  

ط بعالقة إجيابية مع التحفيز ب( أن الذكاء العاطفي للقائد قد ارت5ظهر من اجلدول رقم )ي
 ينطويو د صحة الفرض الثاين للدراسة. (، مما يؤكّ  r=0.31اإلهلامي، حيث بلغت قيمة معامل االتباط )
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حيتذى به، يستخدم الرموز واالستعارات، والنداءات  لقائد قدوة أو مثاالي على كون االتحفيز اإلهلام
 Bass, andاملتبادل لألهداف املرغوب الوصول إليها )  الوعيالعاطفية املؤثرة واملبسطة لتعزيز 

Aviolo, 1997) ًللعمل بكفاءة للمشاعر لديه القدرة على حفز التابعني  ا. القائد الذى يظهر فهم
تك القدرة على فهم وإدراك الذى مي فالقائد الذكى عاطفيًّا .(Grossman, 2000) ةوفاعلية عالي

طفية الذاتية ومشاعر اآلخرين هو أكثر القادة فعالية ىف الوصول إىل كيفية توظيف املشاعر العا مشاعره
يز وتطوير عز ر ذلك القائد مهارته ىف التعبري عن ذاته ىف تسني، حيث يسخّ  ىف كسب احرتام وأتييد املرءو 

بغرض  ه والتعبري عن أهداف ورؤى املنظمةسيمهارت التواصل اللفظي وغري اللفظي بينه وبني مرءو 
  .داءىل أفضل مستوايت األالوصول إ

 نتائج الفرض الثالث:
 على "توجد عالقة ارتباطية بني الذكاء العاطفي واالستثارة الفكرية". وينص  

باط دال وموجب بني الذكاء العاطفي للقائد واالستثارة ( وجود ارت5ضح من اجلدول رقم )ويت  
 ة الفرض الثالث.حد ص(، مما يؤكّ  r=0.34الفكرية، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

 .(Leban and Zulauf, 2004)بداع واالبتكارىف املنظمات تدعم االستثارة الفكرية اإل
بداعية من جيع حل املشاكل اإلدارية بطرائق إبحث عن األفكار اجلديدة، وتشلليسعى القائد التحويلي 

و  (Bass, 1985د كل من )ك  أداء العمل. وقد ودعم النماذج اجلديدة واخلالقة ألقبل التابعني، 
(Shamir et al., 1993  ّعلى أمهية أن يوف ) ر القائد للتابعني فرصة احملاولة والتجربة وذلك لتعزيز

بصورة جيدة، ويدرك مدى  مشاعره دراكإقادر على  لذكي عاطفيًّاالقائد ا نإىل أالنجاح. ويعزى ذلك 
شاعر مرءوسيه ملا ىف ذلك من اآلخرين. وميتلك كذلك القدرة واملهارة على فهم وتقييم م علىها ري أتث

سني على املشاركة ىف حل املشكالت بطرائق إىل أفضل األساليب لتشجيع املرءو  ىف الوصول فاعلية
ف على . ىف عامل اليوم حيتاج القائد الفعال للتعر  (Sosik and Megerian, 1999)إبداعية 

، وذلك من خالل تقييم سنياملرءو بداعي لدى لعاطفية الىت قد تعيق التفكري اإلاحلاالت املزاجية وا
 ,Georgeسلوب والوقت املناسب لتشجيعهم على التفكري اإلبداعي )لتحديد األ سيهمشاعر مرءو 

2000 .)    
 لفرض الرابع:نتائج ا
 على "توجد عالقة ارتباطية بني الذكاء العاطفي واالعتبارات الفردية".  وينص  

( وجود ارتباط دال وموجب بني الذكاء العاطفي للقائد 5كشفت نتائج اجلدول رقم )
 د صحة الفرض الرابع.(، مما يؤكّ  r=0.42واالعتبارات الفردية، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
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ساسية ىف التعامل مع األفراد عتبارات الفردية ىف منوذج القيادة التحويلية احلعنصر بعد اال لميثّ  
ن تعزيز اجلوهرية لالعتبارات الفردية املتابعة والىت تتضم   بد التابعني. وأحد اجلوانهتمام وتقدير تفر  واال

ب من ن الفردية الىت تتطل  فيتضم   . أما اجلانب الثاين، وتوفري األمان ودمج االحتياجاتالصورة الذاتية
 القائد تعزيز عملية االتصال مع التابعني، واالعرتاف ابلفروق الفردية للتابعني عند تفويض الصالحيات.
يف الدراسة احلالية، حصل بعد االعتبارات الفردية على العالمة االرتباطية األقوى مع الذكاء العاطفي،  

وجود ارتباط دال وموجب بني بعد االعتبارات الفردية وأبعاد الذكاء  أظهرت نتائج الدراسة احلاليةكما 
ويعزى  .(تقييم العواطف الذاتية، تقييم عواطف اآلخرين، ضبط العواطف، استخدام العواطفالعاطفي )

، وذلك يساعده على نقل قادر على التعبري عن مشاعره بشكل واضح إىل أن القائد الذكي عاطفيًّاذلك 
ات ىف وضع أفضل لتلبية احتياج أن القائد يكون أيًضا ىلإ ضافةبعني بصدق وإخالص. ابإلمشاعره للتا

حساس عالمات اإلعلى مالحمه  بدوضون هلا دون أن يحباط الىت يتعر  ورغبات التابعني حىت مشاعر اإل
له ببناء  أكثر قدرةعلى التواصل مع التابعني مما يسمح لضغوط. كذلك القائد الذكى عاطفيًّاابلتوتر وا

ل حجر الزاوية لقدرته عالقة جيدة مع التابعني. وابملثل، فإن حساسية وتعاطف القائد مع التابعني متثّ  
 إىل حتفيزهم.   يعلى التواصل الشخصى معهم مما يؤدّ  

(، Barbuto and Burbach, 2006فق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة )وتت  
(Gardner and Sough, 2002،)( Kerr et al., 2006،) (Leban and 

Zulauf, 2004) ( ،Lindebaum and Cartwright, 2010) ،(2003، )رشيد 
 رتباطية بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية.اواليت أشارت إىل وجود عالقة 

 : امسنتائج الفرض اخل

  ".أبعاد الذكاء العاطفي ميكن التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية من خالل" على اآليت وينص  
 Stepwiseاالحندار املتعدد املتدرج حساب معامل  ق من صحة هذا الفرض ت  حق  للتو 

Multiple Regression Analysis قوى أبعاد الذكاء . ويعتمد هذا األسلوب على إدراج أ
إدراج البعد الثاين )من  تم  على القيادة التحويلية يف اخلطوة األوىل. ويف اخلطوة الثانية ي العاطفي أتثريًا

مل على أبعاد تأبعاد الذكاء العاطفي( من حيث القوة يف التأثري لنصل ابلنهاية إىل معادلة االحندار تش
 الذكاء العاطفي اليت هلا أتثري على القيادة التحويلية )رمبا ال تكون مجيع األبعاد(. ويف النتيجة املرفقة ت  

ضبط  -على الرتتيب: )تقييم العواطف الذاتية مها ء العاطفي فقط من أبعاد الذكا إدراج بعدين
استخدام العواطف(، لضعف أتثريها  –العواطف( ومل يتم إدراج ابقي األبعاد )تقييم عواطف اآلخرين 

 على القيادة التحويلية.



 
 

23 
 

 (  6جدول رقم )  
 حتليل تباين االحندار املتعدد 

   يت تسهم يف التنبؤ بدرجة القيادة التحويليةف على أبعاد الذكاء العاطفي الللتعر  
مصدر 
 التباين

 جمموع املربعات
متوسط 
 املربعات

 قيمة )ف(
معامل التحديد 

2R 
 33.720 17232.78 34465.56 االحندار

)دالة عند 
0.01) 

0.17 
 511.06 165072.47 البواقي

 
 ذيمما يشري إىل وجود أتثري  0.01أن قيمة ف دالة عند مستوى السابق اجلدول خالل ضح من يت  

ضبط العواطف( على التنبؤ  -داللة إحصائية لكل من أبعاد الذكاء العاطفي: )تقييم العواطف الذاتية 
رتباط أن قيمة معامل االالسابق ضح من اجلدول كما يت    ابلسلوك القيادي )القيادة التحويلية(.

(0.17=2Rويعين )  ة التحويلية.لقيادل ن التباين الكلي( م17%تلك األبعاد تفسر )هذا أن 
ح اجلدول يوضّ  ة التحويلية القياد سلوكياتمعادلة االحندار اليت ميكن من خالهلا التنبؤ ب علىوللحصول 

 (بسلوكيات القيادة التحويليةالتايل قيم ثوابت معامل االحندار )قيم ثوابت أبعاد الذكاء العاطفي اليت تتنبأ 
 (  7جدول رقم )  

 وابت معادلة االحندارقيم ث

قيمة  املتغريات املستقلة
 الثابت

اخلطأ 
 املعياري

قيمة بيتا 
b 

قيمة 
 )ت(

مستوى داللة 
 )ت(

 0.000 8.667  7.771 67.349 اثبت االحندار
 0.000 4.406 0.273 0.361 1.592 تقييم العواطف الذاتية

 0.000 3.129 0.194 0.381 1.192 ضبط العواطف
 

فقط ومها )تقييم العواطف الذاتية،  ( إىل أن هناك بعدين7ئج اجلدول رقم )كما تشري نتا 
ن ابقي األبعاد ال ميكن من  حني أوضبط العواطف( لديهم القدرة على التنبؤ ابلقيادة التحويلية ىف

(، مث يتبعه B=0.27خالهلا التنبؤ ابلذكاء العاطفي، حصل بعد تقييم العواطف الذاتية أفضل متنىب )
، الذى  دعم الفرض اخلامس جزئيًّاوبناء على نتائج التحليل، يتم  ، (B=0.19) بط العواطفبعد ض

 ".ميكن التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية من خالل أبعاد الذكاء العاطفي على " ينص  
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 Barbuto)، (Gardner and Stough, 2002) فق نتائج الدراسة احلالية مع دراسةوتت  
and Burbach, 2006) ،Harms and Credé, 2010) )،( Hur et al. 2011) 

 بعاد القيادة التحويلية من خالل الذكاء العاطفي.إمكانية التنبؤ ببعض أ والىت أشارت إىل
، من خالل قدرة سهام تقييم العواطف الذاتية ىف التنبؤ بسلوكيات القادة التحويليةإعزو ميكن و 

إذكاء روح قدرة القائد على ويعزى كذلك إىل  ،حمايد للعاملني أبسلوب على التعبري عن مشاعرهالقائد 
أن  .(George, 2000)لتفكري أبسلوب إبداعي حفزه لجديدة و  فكارلإلتيان أب نيسالتحدي للمرءو 

قدرالقائد على تقييم عواطفه الذاتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلوكيات القيادة الفعالة والقائد الذى ميتلك 
هلام إتعبري عن مشاعرة بشكل صادق وواضح يعد من أكثر القادة قدرة على حفز و القدرة عن ال
 .(Lindebaum and Cartwrigh, 2010املرؤوسني ) 

إن القائد وميكن عزو إسهام ضبط العواطف ىف التنبؤ بسلوكيات القيادة التحويلية ابلقول: 
سني ومييل إىل التعاطف مع املرءو فسية على التعامل مع الضغوط الن الذي يستطيع ضبط عواطفه قادر

ب استخدام ر هلم الدعم واملساندة، على سبيل املثال، يف حالة الغضب مييل القائد إىل جتن  ويوفّ  
ر هلم التعاطف والتغذية الراجعة (. وهكذا، يوفّ  Bass,2000سني )القاسية مع املرءو  نتقاداتاال

 ,Newcombe and Ashkanasy ) يه د هذة النتيجة ما أشار إلويؤكّ   لتصحيح األخطاء.
ميتك القدرة على  فالقائد الذي .من أمهية تنظيم العواطف ىف تعزيز سلوك القائد التحويلي (2002

 سني اإلجيابية حنو العمل.ر على التأثري على اجتاهات املرءو ضبط عواطفه قاد
 
 النتائج:  

ادة التحويلية يف شركات القطاع سعت هذه الدراسة إىل حتديد مستوايت الذكاء العاطفي والقي
، كما سعت إىل حتديد طبيعة العالقة -مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية -حمل الدراسة-اخلاص 

إىل قياس أتثري أبعاد الذكاء العاطفي يف  ة التحويلية ، وسعت الدراسة أيًضابني الذكاء العاطفي والقياد
 ي أهم نتائج الدراسة:ونعرض فيما يلالقيادة التحويلية. 

سعت هذه الدراسة يف هدفها األول إىل معرفة مستوى الذكاء العاطفي لدى املديرين يف شركات القطاع 
يف شركات ديرين املأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء العاطفي لدى حمل الدراسة، و -اخلاص

 (Wong and Law, 2002)اس ملقي وفًقامتوّسط  -حمل الدراسة مبدينة الرايض-القطاع اخلاص 
أبعاد الذكاء . كما أظهرت النتائج أن أعلى درجات 7( من5.54، إذ بلغت الدرجة الكلية للمقياس )

ن يف قدرهتم على ضبط يدير على ثقة امل ، األمر الذي يدل  ضبط العواطفكانت عن بُ ْعد  العاطفي  
 مشاعرهم. 
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ر على اجتاهات العاملني اإلجيابية حنو العمل ئد اىل تؤثّ  ويعترب تنظيم املشاعر أحد املهارات املهمة للقا
(Newcombe and Ashkanasy, 2002).   ّة على د الدراسات أن لدى القادة القدر وتؤك

أشارت دراسة و  .(Glasø and Einarsen, 2008سيهم )تنظيم مشاعرهم أكثر من مرءو 
(Zampetakis and Kafetsios, 2010) ملهارت تنظيم العواطف  ن تصورات التابعنيإىل أ

 سني.الرايدي للمرءو  كلو سلقادهتم ترتبط ابل

 ، مما يدل  ذكاء العاطفيعلى املرتبة التالية من بني أبعاد التقييم العواطف الذاتية وحصل بُ ْعُد 
بقدرهتم على فهم مشاعرهم والتعبري عنها بشكل  شركات القطاع اخلاص يشعرون ن يفيدير على أن امل

، سلوكيات القائد التحويليييف تعزيز تقييم العواطف الذاتية د هذه النتيجة أمهية ؤكّ  تو ، صادق وواضح
من املزيد ن يدير يف املرتبة الثالثة، ومن ذلك نلمس احلاجة إىل منح املتقييم عواطف اآلخرين وحل  بُ ْعُد 

  .التدريب لتطوير قدراهتم ىف التعامل مع من حوهلم

 قدرات الذي يشمل   استخدام العواطفعن بُ ْعد  كاء العاطفي د الذ اأبعوجاءت أقل درجات 
االت العاطفية حكام واآلراء، واستخدام احلى توليد املشاعر لتسهيل إصدار األقدرة علعدة، ومنها ال

شري إىل حاجة ، مما ي(Salovey and Mayer, 2002لتسهيل حل املشكالت واإلبداع )
  بعد استخدام العواطف. راهتم يفزيد من التدريب لتطوير قداملديرين مل

حمل -سعت هذه الدراسة يف هدفها الثاين إىل معرفة مدى ممارسة املديرين يف شركات القطاع اخلاص 
تشري نتائج الدراسة إىل أن درجة ممارسة املديرين يف شركات لسلوكيات القيادة التحويلية، و  -الدراسة

من وجهة نظر موظفيهم كان أمنوذج ابس وافوليو  وفقة للقيادة التحويلي -حمل الدراسة-القطاع اخلاص
نموذج يف شركات القطاع اليجة لقصر املعرفة واخلربة ىف هذا نتال و هذهعز ن(، وقد 3.52) متوسطًا
خذ يف نموذج يف شركات القطاع اخلاص مع األ. ومن مث ينبغي إيالء مزيد من االهتمام هلذا الاخلاص

 e.g) من الباحثني كأساس ملمارسات القيادة الفعالةعدد عرتف به قد ا نموذجالهذا عتبار أن اال
Judge and Piccolo, 2004; Sosik and Megerian, 1999)ن ، وبذلك ميكن أ

 ملديري القطاع اخلاص لتقييم مواطن القوة والضعف ىف ممارستهم القيادية. ايكون أساسً 

تحويلية، حصل التحفيز اإلهلامي على كما كشفت نتائج الدراسة أن من بني أبعاد القيادة ال  
 -حمل الدراسة-على أن القيادات اإلدارية يف شركات القطاع اخلاص  أعلى متوسط حسايب، مما يدل  

االعتبارات الفردية على متوسط حسايب حصل بعد ، بينما ى ابلتفاؤل، واحلماس، ونفاذ البصريةتتحل  
ىل تطوير مهاراهتم يف التحفيز وتقدير العاملني، ويربز أقل، ومن ذلك نلمس حاجة القيادات اإلدارية إ
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دور القيادات ىف التصرف كمرشدين لتطوير مهارات التابعني وقدراهتم  لبناء مناخ صحيٍّّ يطلق طاقات 
 العاملني وقدراهتم.

كما سعت الدراسة يف هدفها الثالث إىل معرفة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، 
بني  (0,01عند ) طية متوسطة وموجبة ودالة إحصائيًّات نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباكشفو 

د نتائج (، وهو ما يؤكّ  0.40مبعامل ارتباط )الكلية لقيادة التحويلية الكلى واالذكاء العاطفي درجات 
 Barbuto and Burbach, 2006( ،)Gardner and)الدراسات السابقة: دراسة كل من 

Sough, 2002 ( ،)Kerr et al., 2006،) (Leban and Zulauf, 2004)  ،
(Lindebaum and Cartwright, 2010 ،واليت أشارت إىل وجود 2003(، )رشيد )

فق مع بعض ولكن نتائج الدراسة احلالية ال تت   رتباطية بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية.عالقة ا
وتلك اليت قام هبا ابملر  (Barling, et al.,2000) غ وزمالؤهراسة اليت أجراها بريليننتائج الد

. فقد أظهرت الدراسة احلالية وجود عالقة بني الذكاء العاطفي (Palmer et al., 2001) وزمالؤه
ود عالقة بني جىف حني أن الدراستني املذكورتني مل تكشفا عن و  ،وبعد التحفيز الفكري للقيادة التحويلية

 .وبعد التحفيز الفكري للقيادة التحويليةالذكاء العاطفي 

إىل قياس أتثري أبعاد الذكاء العاطفي يف القيادة  الرابع أيًضاهذا، وقد سعت الدراسة يف هدفها 
بسلوكيات على التنبؤ ذكاء العاطفي  ذي داللة إحصائية للريكشفت نتائج الدراسة وجود أتثالتحويلية، و 

من  ) (17%تفسر الذكاء العاطفي أي أن أبعاد  (،R2= 0.17مبعامل حتديد )القيادة التحويلية 
الت ارتباطية إجيابية ورغم أن الدراسة احلالية وجدت معام .سلوكيات القيادة التحويليةالتباين الكلي يف 

التدرجيي أشار إىل أن هناك  بعاد الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، إال أن منوذج االحنداربني كل من أ
بعاد الذكاء العاطفي هى الىت دخلت معادلة االحندار وهى تقييم العواطف الذاتية ن أبعدين م

(B=0.27 وضبط العواطف ،)(B=0.19) استخدام العواطف وتقييم ، واستبعد من معادلة االحندار
مهية مهارات ة التحويلية. وتظهر هذه النتائج أخرين وذلك ىف عالقتهما بسلوكيات القيادعواطف اآل

ز وإهلام (، وحفGeorge, 2000)العواطف الذاتية للمديرين خاصة ىف التكيف مع الضغوط  تقييم
كما أظهرت النتائج أمهية ضبط .  (Lindebaum and Cartwrigh, 2010) سني املرءو 

 سني اإلجيابية حنو العمل ن على التأثري على اجتاهات املرءو العواطف من خالل القدرة للمديري
(Newcombe and Ashkanasy, 2002). نتائج الدراسة أمهية  ومن انحية أخرى، مل تظهر

استخدام العواطف، وتقييم عواطف اآلخرين للمارسات الذكاء العاطفي ىف البيئة  يلكل من بعد
إىل أن مستوى استخدام العواطف عند املديرين، وتقييم عواطف  السعودية. وتفسري ذلك قد يعزى

  ملمارسات مديريهم لسلوكيات القيادة التحويلية.نيسى تصورات املرءو هلما أتثري كبريعلاآلخرين ليس 
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استخدام العواطف، وتقييم  يهتمام حول صحة كل من بعدائج الدراسة اسئلة مثرية لالوتطرح نت
ور دراسات مستقبلية بغية الوصول إىل تصب نوصي نخرين ىف مكان العمل. ولذلك، نود أعواطف اال

ىف  ثة البحلبعاد الذكاء العاطفي من خالل دراسات طولية ملواصتلفة ألأكثر دقة للتأثرات املخ
 العالقات السببية بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية.

قت من الفرضيات اليت قامت عليها، إذ  ومن خالل ما سبق ميكن القول: إن الدراسة احلالية قد حتق  
القيادة التحويلية، كما أشارت الذكاء العاطفي و بني كشفت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة 

 .الذكاء العاطفي خالل بعض أبعادسلوكيات القيادة التحويلية النتائج إىل أنه ميكن التنبؤ ب

 دالالت الدراسة:

 :الدالالت النظرية

يادة ، بتسليطها الضوء على أمهية العاطفة والقل الدراسة احلالية إضافة إىل أدبيات اإلدارةتشكّ   
ىف املنظمات اخلاصة من خالل دراسة العالقة بني الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية، ومن شأن ذلك أن 

عالوة على ذلك، أظهرت نتائج  .ذين املتغريين يف بيئة األعمال السعوديةهليضفي املزيد لفهم أفضل 
سقت نتائج الدراسة ت  حويلية. ولذلك، ادرة للذكاء العاطفي يرتبط إجيااًب ابلقيادة التالدراسة أن منوذج الق

 Barbuto and Burbach, 2006; Gardner and) مع الدراسات السابقة احلالية 
Sough, 2002; Kerr et al., 2006; Leban and Zulauf, 2004; 

Lindebaum and Cartwright, 2010 ) ; ،رت نتائج الدراسة دعًماوف  و ، 2003رشيد 
 نأالدراسة احلالية  حيث أظهرت نتائج ذكاء العاطفي والقيادة التحويلية؛ثيقة بني التطبيقيًا للعالقة الو 

ادة التحويلية كانوا كذلك ميتلكون القدرة على تقييم يأكرب من سلوكيات الق القادة الذين يظهرون قدرًا
مت نتائج عالوة على ذلك، قد   خرين، وتنظيم عواطفهم وإدارهتا.واطفهم الذاتية، وتقييم عواطف اآلع

ختالف أتثري أبعاد الذكاء العاطفي يف عالقتها بسلوكيات القيادة التحويلية. فلقد الدراسة دعًما جتريبيًّا ال
تقييم العواطف الذاتية، وضبط العواطف يف البيئة السعودية من  يأظهرت النتائج أمهية كل من بعد

 خالل أتثريمها على سلوكيات القيادة التحويلية.
 
 

 ت العملية:الدالال
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دته من وجود الدراسة. إن نتائج الدراسة احلالية، مبا أك   عدد من الدالالت العملية هلذه هناك
كفاايت ق أبمهية  داللة جوهرية فيما يتعل   العاطفي والقيادة التحويلية يعطي عالقة ارتباطية بني الذكاء

نبغي على منظمات قطاع ية. ولذا ييتحلوا بسلوكيات القيادة التحويل الذكاء العاطفي للقادة لكي
لعاطفي والقيادة التحويلية. هتمام بربامج تطوير وتنمية القيادات اإلدارية ىف جمال الذكاء ااألعمال اال

أن كفاايت   (e.g. Bar-On, 1997; Goleman, 1995)قرتح العديد من الباحثني حيث ا
 م والتدريب.كتساهبا وتطويرها من خالل التعل  الذكاء العاطفي ميكن ا 

مستوى الذكاء  ص موارد لتعزيزق ابلتدريب والتطوير، ميكن للمنظمات أن ختصّ  فيما يتعل  
برامج التدريب على نطاق واسع ع أن تشجّ  على منظمات األعمال العطفي والقيادة التحويلية. وينبغي 

 الدراسية، ولعب األدوار، ذلك: احملاضرات، واحللقات مبا يف ،على الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية
جل تطوير مهارات الذكاء العاطفي يف خمتلف املستوايت اإلدارية، وورش العمل. عالوة على ذلك، من أ

الدعم االجتماعي، وفتح قنوات االتصال  هناك حاجة لتقليل مصادر التنافر العاطفي مبا يف ذلك تشجيع
 سني.بني املديرين واملرءو 

عتبار خذ منظمات قطاع األعمال بعني االينبغي أن أتأنه الدراسة  همن الدالالت العملية هلذ
كفاايت الذكاء فوتقييم القيادات اإلدارية.  ، واستقطاب،كفاايت الذكاء العاطفي يف اختيارأمهية  

ساس لتقييم واختيار املرشحني لشغل مناصب قيادية يف شركات األعمال أن تفيد كالعاطفي ميكن أ
 د قدرهتا التنافسية واستمرارها على حسن اختيار وتطوير قيادات املستقبل.حيث تعتم ؛السعودية

 ة من الضروري تطوير قادة حتويليينييف السياق األوسع لبيئة األعمال يف اململكة العربية السعودي
 . قليمي والعامليأريد أن يصبح القطاع اخلاص العًبا هاما على املستوى اإليف كل املستوايت اإلدارية إذا 

 
 حمددات الدراسة

احملدد أواًل،   احملددات الىت جيب جتنبها يف دراسات مستقبلية.جتدر اإلشارة إىل وجود عدد من 
، على الرغم من فائدهتا (self-reportالرئيس هلذه الدراسة هو استخدام االستباانت لإلبالغ الذايت )

م قد يضخّ   بالغ الذايت(. فمنهج اإلWallbott and scherer, 1989ىف قياس العاطفة ) 
صل خر لدراستنا يت  حمدد آز. الحتماالت التحي   غريات، ومن مث جيعل البياانت عرضةالعالقات بني املت

مجع البياانت يف فرتة زمنية  ( حيث ت  cross-sectionalاملنهج املقطعي جلمع البياانت )م استخداب
ولذلك، قد تستخدم الدراسات ة السببية واجتاهها. واحدة، مما حيول دون أتكيدات هنائية بشأن العالق

للعالقة السببية بني الذكاء العاطفي  عمًقااملستقبلية املنهج الطويل للسماح للباحثني بدراسة أكثر ت
 والقيادة التحويلية.

   الدراسات املستقبلية
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الذكاء العاطفي  كامتداد هلذه الدراسة يتعنّي على الدراسات املستقبلية أن تتناول العالقة بني
القيادة التحويلية، يف سياقات تنظيمية أخرى، مثل قطاع البنوك، وقطاع الفنادق والسياحة، والقطاع و 

، ومن انحية للقيادة الفعالةالصحي وغريها، وذلك إلبراز أمهية هذه العالقة وأتكيد أمهية هذين املتغريين 
الذكاء العاطفي كل املتغريات احملددة لكل من نتها الدراسة ال تشمل  أخرى فإن العالقة اليت تضم  

القيادة التحويلية، وميكن للدراسات املستقبلية أن تتناول متغرّيات أخرى مثل الثقة، وسلوك املواطنة و 
وعالقتها ابلقيادة للذكاء العاطفي التنظيمية، والدعم التنظيمي املدرك، والعدالة التنظيمية ابعتبارها سوابق 

كن للدراسات املستقبلية أن تبحث االرتباط بني القيادة التحويلية ومتغريات أخرى، مثل التحويلية، ومي
كما جيب أن   ضغوط العمل، واندماج العاملني ورفاهيتهم، واالحرتاق الوظيفي، وترك العمل. الثقة،و 

 م التنظيمي،التز سلوك املواطنة التنظيمي، واال تسعى الدراسات املستقبلية إىل إدخال متغريات وسيطة مثل
  .يف دراسة العالقة بني كل من الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية والثقة والرضا الوظيفي،

 
 


