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 قدمة: امل

الدين اإل  إلى  الحياتية  أن األمة اإلسالمية ليس كغيرها من األمم، حيث تخضع بشكل كبير في جميع تعامالتها، وأمورها  سالمي،  من املتعارف عليه 

سير حياة البشرية، وتصحح مسيرتهم في جميع شؤونهم، وتضح تلك املبادئ وا 
ُ
لقواعد التي والشريعة اإلسالمية، املبنية على أسس ومبادئ من شأنها أن ت

السنة النبوية الكريمة، كما تضح أيًضا في  السماوية املقدسة، وهو القرآن الكريم، وآياته  أرقى الكتب  املطهرة من خالل   تبنى عليها الحياة اإلنسانية في 

هللا   يقول  حيث  الشريفة،  وجل  -األحاديث  َويُ   -عز  قَوُم 
َ
أ ِهَي  تي 

َّ
ِلل َيهدي  الُقرآَن  ا 

َ
هـذ "ِإنَّ  ذلك  اِلحاِت في  الصِّ َيعَملوَن  ذيَن 

َّ
ال ؤِمنيَن 

ُ
امل ُر 

ِّ
جًرا    َبِش

َ
أ ُهم 

َ
ل نَّ 

َ
أ

بيًرا 
َ
 ( "  9")سورة األسراء: آية ك

وتطبيق  ومن أهم األمور الحياتية التي ركز عليها اإلسالم، وارتبط بها بشكل كبير هو العلم، حيث برز االهتمام به في اإلسالم، من حيث توظيف،  

اإلسال  واألسس  أو  القواعد،  االجتماعية،  أو  منها،  الدينية  اإلسالمي، سواء  األصل  إلى  العلوم  تلك  وإرجاع  وتأصيل،  استثناء،  دون  العلوم  في جميع  مية 

أتباعه، على  يتمتع القائد بميزة التأثير  اإلنسانية وغيرها، ومن أهمها: العلوم اإلدارية والتي تعتبر من أهم العلوم التي تؤثر على حياة الفرد العملية، حيث  

املؤسسة، وخارجه داخل  إ وشخصياتهم  أو  التأثير  ذلك  سلبية  تولى مسؤولية ا، وتعتمد  يستوجب على كل من  لذلك  تعامله معهم،  يجابيته على مدى 

وفق أسس التأصيل   القيادة، أو اإلدارة أن يراعي في جميع تعامالته العملية، والشخصية، األسس اإلسالمية التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية، وتوظيفها 

 اإلسالمي الرئيسية، واملصادر التشريعية التي يقوم عليها الدين اإلسالمي.

، نجد أن عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية
ً
، ومن الناحية اإلدارية التربوية خاصة

ً
التربوية ما    ولو نظرنا إلى مفهوم التأصيل وأهميته عامة

دارية، نظرًيا وتطبيقًيا، وفق أسس ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تبنى عملية التأصيل على أسس إسالمية ال يمكن  هو إال عملية توظيف املفاهيم اإل 
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  :لخصامل

التأصيل اإلسالمي، واملفاهيم   التربوية وفًقا ألسس  اإلدارة  العاطفي في  للذكاء  اإلسالمي  التأصيل  التعرف على  إلى  الحالي  البحث  هدف 

التحليلي، والتاريخي االستنباطي، وانقسم الوصفي  املنهجين  الباحثة كال  التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته، واستخدمت   األساسية 

إ  الذكاء  البحث  ومفهوم  العاطفي،  الذكاء  ضمنها  من  والتي  وأنواعه   
ً
عامة الذكاء  مفهوم  على  األول  املبحث  احتوى  أساسيين:  مبحثين  لى 

رؤية   ضوء  في  العاطفي  والذكاء  ونماذجه،  التربوي،  بالقائد  الخاصة  السمات  وأهم  وأبعاده،  وأهميته،  ونشأته،  واحتوى 2030العاطفي،   ،

الثاني على مفه املجال املبحث  لها في  للعقائد وكيفية تأصيله وفًقا  وأهميته، وأهدافه، وأسسه، واملفاهيم األساسية  التأصيل اإلسالمي،  وم 

، إال أنه
ً
أن هناك    اإلداري التربوي، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أنه على الرغم من أهمية الذكاء العاطفي في املجال اإلداري عامة

وحظ تركيز الدراسات السابقة الخاصة بالتأصيل على تأصيل العلوم النفسية،  قلة في الدراسات
ُ
التي تتناوله في املجال اإلداري التربوي، كما ل

واالجتماعية، وقد أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات أهمها: يجب على الباحثين والباحثات لفت النظر بشكل أكبر في دراساتهم ملوضوع  

في العاطفي  في    الذكاء  تركيزهم  ثم  أعمق،  بشكل  وفهمه  اإلسالمي  التأصيل  مجال  في  أكثر  البحث  أيًضا  عليهم  ينبغي  كما  التربوية،  اإلدارة 

 دراساتهم على العلوم اإلدارية التربوية.

 مفاهيم عقائد اإلسالم.  ؛أسس التأصيل اإلسالمي ؛الذكاء العاطفي ؛التأصيل اإلسالميالكلمات املفتاحية: 
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ية التأصيل الخروج عنها في جميع األمور، وتكمن أهمية التأصيل اإلسالمي، وأسسه في أن الدين اإلسالمي هو األساس، واملحرك لجميع سلوكياتنا، فعمل

 على التحكم في جميع أفعالهم، وأقوالهم، بحسب ما جاءت به الشريعة اإلسالمية. تساعد األفراد 

مراعا شأنها  من  والتي  وعملًيا،  علمًيا  املهمة،  اإلدارية  املواضيع  من  العديد  على  يحتوي  واسع،  علم  أنه  نجد  اإلدارة  علم  في  تمعنا  الفرد، ولو  ة 

القائد، واستغالله ملوارده  اعتماًدا كليً   وجهوده، ومشاعره، من قبل  املؤسسة  اإلنسانية داخل  أمثل، بحيث يعتمد في عالقاته   
ً

استغالال ا على  البشرية 

، يرى كل ما يقوم به اإلنسان من خير أو شر، ويراقب جميع سلوكياته مع الناس، بحيث يحاسب كل إنسان على عمله إن خيًرا فخير، اإليمان الصادق

 وإن شًرا فشر.

إلدارية والتي من املمكن تطبيقها في جميع املجاالت التربوية منها، وغير التربوية، الذكاء العاطفي اإلداري، بمعنى أن يكون  ومن أهم تلك املواضيع ا 

املؤسسة، واحتوائه لهم، وهن العاملين داخل  األفراد  ، ومن ثم تفهم مشاعر 
ً

أوال الكافية على تفهم مشاعره  والقدرة  املهارة،  القائد  أهمية لدى  ا تكمن 

العاطفي، حيث  ا  اإلداري  الذكاء  العاطفي لإلنسان، واملقاصد   إنلتأصيل اإلسالمي ملوضوع  بالجانب  اهتمامها  التربية اإلسالمية درجة  يميز  ما  أهم  من 

 . الحسنة من أفعاله، والبعد عن كل مقصد س يء، ليكون هناك شخصية إسالمية، سوية، متزنة، تحكم تصرفاتها التربية اإلسالمية، ومبادئها

إلى مدى أهمية عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية، وأن اإلدارة التربوية  (2008) وأشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة الحلواني

صل، وذلك بسبب تعدد النظريات اإلدارية التربوية، واختالفها باختالف الظروف التي مرت بها ك
َ
ل منها على حدى، والتي  من أهم العلوم التي يجب أن ُتأ

ال  البعض  النظريات، فأصبح بعضها يناقض  تلك  التي نشأت فيها  املجتمعات  املؤثرة في  العوامل  أيًضا بسبب  النظريات،  تلك  خر، في أثرت على واضعي 

أكدت دراسة كنعان يناقش بعضها جزئيات تهملها أخريات، وكل منها ينظر من جهة وزاوية مختلفة، كما  العاطفي في   (2016)  حين  الذكاء  أهمية  على 

القرآن اهتم  أصيل،  إسالمي  نفس ي  تربوي،  إداري  مبدأ  يعتبر  حيث  اإلسالمي  اإلداري  بالفكر  الوثيق  ارتباطه  ومدى  التربوي،  اإلداري  الكريم   املجال 

 مة.بإرسائه، وعملت السنة النبوية القولية، والفعلية، والتقريرية على تجسيده، وكذلك الخلف من علماء األ 

املهارات لتحقيق  بللمملكة العربية السعودية نجد أن من أهم األمور التي ركزت عليها وجود قادة في املؤسسات يتميزون    2030ولو نظرنا إلى رؤية  

الوطنية   الرؤية  إلى  أهداف  العاطفي في صنع  باإلضافة  والذكاء  االبتكار  القدرة على  املتميزة مثل  اإلنسانية  املهارات  والوصول وجود  الكبرى  الطموحات 

 .  (2018اليامي، )إليها

 مشكلة البحث:

اإلسالمية، وأص الشريعة  إلى  الرجوع  كبير  بشكل  تتطلب  اليوم  اإلسالمية  بها مجتمعاتنا  تمر  التي  والتغييرات،  والتطورات،  التجديدات،  ولها، إن 

السائدة في املجتمع، أو في تعدد العلوم اإلدارية منها وغير اإلدارية، واملناهج التي وأحكامها، وأهدافها، سواء أكانت تلك التغييرات في العادات والتقاليد  

ا  الفرعية  القواعد  تحتها  تندرج  التي  األساسية  القاعدة  هي  اإلسالمية  الشريعة  أن  إذ  واختالفها،  التعليمية  املؤسسات  في  وُتطبق  في ُتدرس،  ملطبقة 

 تعامالتنا اإلنسانية بين بعضنا البعض. 

في   ندرة وعلى الرغم من أهمية موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية، وتطبيقه في املؤسسات وباألخص التعليمية منها، إال أن هناك  

ندرة إلى أن هناك  (2015) البحوث التي تناولت موضوع التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلدارية التربوية، فقد أشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة عيس ى

النظريات التربوية الغربية، واإلسالمية، في البحوث الخاصة بالتأصيل اإلسالمي، أيًضا من أبرز جوانب الضعف لدى الباحثين   تتناول   في الدراسات التي

امعات اململكة العربية السعودية نحو في مجال التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية هو ضعف اإلنتاج، وأن من أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في ج

 التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية، ضعف العمل املؤسس ي في هذا املجال، وضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي.  

ا وغير التربوية، وبناء على ذلك  وتأسيًسا على ما سبق فإن موضوع الذكاء العاطفي اإلداري من املواضيع اإلدارية التابعة للعلوم اإلدارية التربوية منه

من أهم املواضيع التي يجب أن تطبق في    يعدفإن القصور في بحوث التأصيل اإلسالمي ملثل تلك العلوم ينطبق أيًضا على موضوع الذكاء العاطفي حيث  

العاط الذكاء  تناولت دراسة موضوع  وحظ ندرة وجود دراسات سابقة 
ُ
ل أنه  التربوي، غير  اإلداري  الناحية املجال  اإلدارية من جهة، ومن  الناحية  في من 

وبناء على ما سبق   -على حد علم الباحثة –اإلدارية التربوية من جهة أخرى، كما لوحظ أيًضا قصور في الدراسات التي تتناول الذكاء العاطفي لدى القادة 

 العاطفي في الدارة التربوية؟  ما التأصيل السالمي للذكاء  السؤال الرئيس  عنجاءت الدراسة الحالية لإلجابة 

 أسئلة البحث:

 عن األسئلة الفرعية اآلتية:  تحاول الجابةالسؤال الرئيس فإن الدراسة  عنولإلجابة 

 املبحث األول: الذكاء العاطفي: 

 ما مفهوم الذكاء؟  .1

 ما أنواع الذكاء؟ .2

 ما مفهوم الذكاء العاطفي؟  .3
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 متى نشأ الذكاء العاطفي؟ .4

 العاطفي؟ما أهمية الذكاء  .5

 ما أبعاد الذكاء العاطفي؟ .6

 ما أهم سمات القائد الذكي عاطفًيا؟ .7

 ما أهم نماذج الذكاء العاطفي؟ .8

 ؟ 2030ما أهمية  الذكاء العاطفي في ضوء رؤية   .9

 السالمي: التأصيل  املبحث الثاني: 

 ما مفهوم التأصيل اإلسالمي؟ .1

 ما أهمية التأصيل اإلسالمي؟  .2

 اإلسالمي؟ ما أهداف التأصيل  .3

 ما أهم مصادر التأصيل اإلسالمي؟ .4

 ما أسس التأصيل اإلسالمي؟ .5

 ما التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفًقا ألسس التأصيل اإلسالمي؟ .6

 ما أهم املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته؟ .7

 دارة التربوية وفًقا للمفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته؟ما التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإل  .8

 أهداف البحث: 

 أهداف املبحث األول: ) الذكاء العاطفي(، هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على: 

 مفهوم الذكاء. .1

 أنواع الذكاء.  .2

 مفهوم الذكاء العاطفي. .3

 نشأة الذكاء العاطفي.  .4

 العاطفي.  أهمية الذكاء  .5

 أبعاد الذكاء العاطفي.  .6

 سمات القائد الذكي عاطفًيا. .7

 نماذج الذكاء العاطفي .8

 . 2030أهمية  الذكاء العاطفي في ضوء رؤية   .9

 السالمي(، هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على:  التأصيل أهداف املبحث الثاني: )

 مفهوم التأصيل اإلسالمي.  .1

 اإلسالمي.  التأصيلأهمية  .2

 اإلسالمي.  التأصيلأهداف   .3

 أسس التأصيل اإلسالمي.  .4

 التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفًقا ألسس التأصيل اإلسالمي.   .5

 املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته. .6

 للمفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته. التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفًقا .7

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البحث في اآلتي: 

ف .1 أو  اإلسالمي،  اإلداري  املجال  في  والباحثات سواء  الباحثين  لكثير من  واملهمة  األولية  املراجع  أهم  أحد  البحث  يكون هذا  أن  املؤمل  املجال  من  ي 

ل التربوي، حيث  التربوية  اإلداري  اإلدارية  الناحية  العاطفي من  للذكاء  اإلسالمي  التأصيل  تناولت موضوع  دراسات  يكن هناك  على حد علم    –م 

 . -الباحثة
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سواء .2 التربوي،  اإلداري  العاطفي  الذكاء  مفهوم  إلى  باإلضافة  اإلسالمي،  التأصيل  مفهوم  التعليم  في  اإلداريين  للقادة  البحث  هذا  يوضح  من   قد 

 ارية التربوية، أو من الناحية اإلدارية اإلسالمية. الناحية اإلد

وكيفية  .3 العاطفي،  الذكاء  موضوع  أهمية  ومدى  اإلسالمي،  التأصيل  موضوع  أهمية  مدى  على  التعليمية  اإلدارية  الجهات  البحث  هذا  ينبه  ربما 

 تأصيل موضوع الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية بحسب ما جاءت به الشريعة اإلسالمية. 

ألنبياء  ن املمكن أن يتماش ى هذا البحث مع املبادئ، واألسس اإلسالمية التي جاء بها الدين اإلسالمي، في تطبيقاته اإلدارية التي تضح في قصص ا م .4

 املوضحة في اليات القرآنية، أو مواقف الرسل، والصحابة رضوان هللا عليهم.

5. ( به رؤية  نادت  البحث ما  يلبي هذا  باملهارات، والقيم (  2030ربما   ،
ً
التعليم خاصة ، وفي 

ً
القادة عامة أهمية تحلي  السعودية من  العربية  للمملكة 

 اإلدارية، لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية املستقبلية من جهة، واألهداف التعليمية من جهة أخرى.

 حدود البحث: 

هم  اقتصر البحث في الحدود املوضوعية على مبحثين أساسيين، املبحث األول: خاص بالذكاء العاطفي، ومفاهيمه، ونشأته، وأهميته، وأبعاده، وأ

 يمه. ، أما املبحث الثاني: خاص بالتأصيل اإلسالمي، ومصادره، وأسسه، ومفاه2030سمات القادة األذكياء عاطفًيا، ونماذجه، وأهميته في ضوء رؤية 

 مصطلحات البحث: 

: التأصيل: في اللغة: 
ا

ُه    (Glossary of meanings combined, 2010)جاء في معجم املعاني الجامع    أوًل
ُ
ْيِء : َجْعل

َّ
ِصيُل الش 

ْ
بمعنى: "الجمع: تأصيالت، وَتأ

ِتِه"،  
َ
َصال

َ
َوأ ْصِلِه 

َ
أ َتْبَياُن   : َسِب 

َّ
الن ِصيُل 

ْ
اِبٍت، وَتأ

َ
ث ْصٍل 

َ
أ ا 

َ
العلوم على نهج اإلسالم".    )Yaljin, 2014, 40(عرفه يلجن    ح: وفي اًلصطال ذ بناء   " ويعرف  بأنه 

بأنه: ا  واملفاهيم   إجرائيا اإلسالمي،  التأصيل  عليها  يقوم  التي  اإلسالمية  لألسس  وفًقا  التربوية،  اإلدارة  في  العاطفي  الذكاء  ملفهوم  اإلسالمي   التوظيف 

 األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.

ا ِكَي الرجل بالكس  ( 113،  2006)  وعرفه الرازي   الذكاء: في اللغة:  :ثانيا
َ
ِكي( على فعيل".على أنه " ذ

َ
كاء( فهو )ذ

َ
 فقد عرفه عبدالوهاب   وفي اًلصطالح:   ر )ذ

والنتائج،   (30،  2014) األسباب  بين  العالقة  ويحلل  ورشيدة،  سليمة،  بطريقة  يفكر  صاحبها  تجعل  التي  العقلية  القدرات  من  معقدة  "تركيبة  بأنه: 

ا على أنه   في املواقف املتنوعة"ويفحص العوامل البيئية املحيطة به، ويتعايش معها فيحسن التصرف   القدرات العاطفية، التي تصدر . ويعرف إجرائيا

التأصيل اإلسالمي، واملفاهيم   التي يقوم عليها  املوظفين، والتحكم فيها، وفًقا لألسس اإلسالمية  التربويين تجاه  اإلداريين  القادة  التي تدور  من  األساسية 

 حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.

ا
ا
" العاطفة: القرابة. وأسباب القرابة، وهي استعداد نفس ي ينزع بصاحبه إلى الشعور  على أنها (608، 2004) خرونأنيس وآ عرفه العاطفة: في اللغة:  :ثالث

تجاه أي ش يء  ا   رغبةعلى أنها " شعور قوي يظهر    ( 20،  2014)  عرفه عمر  وفي اًلصطالح:بانفعاالت معينة، والقيام بسلوك خاص حيال فكرة، أو ش يء".  

ا على أنها:  رغبة فيه، أو رهبة منه، مع التضحية وتحمل األذى واملشاق، والصبر على الناس".   املشاعر االنفعالية الصادرة من وتعرف العاطفة اجرائيا

ف من  املواقف،  باختالف  تختلف  والتي  موظفيهم،  مع  تعامالتهم  في  التربويين  األسس  القادة  عليه  نصت  ما  بحسب  وغيرها،  غضب  أو  حزن،  أو  رح، 

 اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي، واملفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته.

ا عاالت الخرين، ليتمكن من تحقيق قدر على أنه: " قدرة الفرد على فهم وتحليل انفعاالته، وانف  (30،  2014)  فقد عرفه هشام :  الذكاء العاطفي  :رابعا

إيجابية   أكثر  املحيطة به، ويكون  املشكالت  الضغوط، وحل  إدارة  الخرين ويتمكن من  التكيف مع نفسه ومع  نظرته لذاته وفي تعامله مع    فيكبير من 

االخرين".   إجرائيا العاطفي  الذكاء  الخرين   ويعرف  مشاعر  تفهم  وأهمها  بالعاطفة،  الخاصة  املفاهيم  تأصيل  على  التربويين  القادة  قدرة  أنه  على 

 إسالمًيا، وفًقا لألسس اإلسالمية التي يقوم عليها التأصيل اإلسالمي، وامل
ً

فاهيم األساسية التي بأنواعها، من الفرح، أو الغضب، أو الحزن وغيرها، تأصيال

 إلسالم وتشريعاته.تدور حولها عقائد ا 

 منهجية البحث: 

 يعتمد البحث الحالي على عدة مناهج ترى الباحثة أنها األنسب لتلك البحث، وهي:

 املنهج الوصفي التحليلي:  .1

في ( املنهج الوصفي على أنه: " الحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة، ويبحث املنهج الوصفي  Eriene, 2016, 52ويعرف إيرين )

اإلداري  العاطفي  الذكاء  بين عناصرها". وذلك يكون عن طريق وصف موضوعي  البحث من حيث تكوينها، والعالقة  الخاصة بموضوع  الظاهرة  طبيعة 

التطبيقية عليهما.   ارتباطهما ببعضهما البعض، من خالل جمع املعلومات الخاصة بهما، وضرب األمثلة  املنهج أما  التربوي، والتأصيل اإلسالمي، ومدى 

: "املنهج الذي يتم من خالله دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة، من خالل عدة طرق كالتركيب، والتقويم، والتفكيك، ويعد هذا  فيعرف بأنه    التحليلي
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حيث  . ير، النقد، واالستنباطوهي التفس املنهج مالئًما للعلوم الشرعية بشكل كبير حيث يكثر استخدامه فيها، ويستخدم في املنهج التحليلي ثالث عمليات

 تأصيلًيا إسالمًيا، ومن ثم يتم استنباط املطلوب.  قامت أن الباحثة
ً

 بتحليل األمثلة الواردة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، تحليال

 املنهج التاريخي اًلستنباطي:  .2

الغنيمي استنتاجات    (22،  2004)  ويعرف  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  املاض ي،  أحداث  وتفسير  وفهم،  "دراسة  أنه:  التاريخي على  أو  املنهج  بأسباب 

داث من نتائج، أو اتجاهات أحداث ماضية قد تساعد في تفسير أحداث راهنة وتوقع أحداث مستقبلية". بحيث تقوم الباحثة من خالله بتتبع وقائع وأح

يح مثال تطبيقي يستفاد منه قصص األنبياء والرسل املذكورة في القرآن الكريم، أو وقائع خاصة بالسيرة النبوية، ويتم تحليلها، واالستفادة منها في توض

االستنباطي فقد عرفته أما  وتطبيقاتها.  التربوية  اإلدارة  )  في  أو   (12،  2006عرفه  األمور  إلى  الكلية  األمور  الذهن من  فيه  ينتقل  الذي  "املنهج  أنه:  على 

يف من عدد من األحاديث واملواقف الخاصة بالنبي القضايا الجزئية"، واستناًدا عليه فقد قامت الباحثة باستنباط آية من سورة كاملة، أو حديث شر 

 صلى هللا عليه وسلم، كاستشهاد أو دليل على موضوع البحث.

 الدراسات السابقة:  
ا  إلى األحدث على  األقدم  العاطفي وجاء عرضها من  بالتأصيل اإلسالمي، والذكاء  السابقة، واملتعلقة  الدراسات  العديد من  لنحو  تم االطالع على 

 التي: 

والتي هدفت إلى الوقوف على بعض مواقف الذكاء العاطفي التي مارسها الرسول صلى هللا عليه وسلم في حياته القولية   ( 2007)  دراسة طيب  ففي  •

املستنبطة من   العاطفي  الذكاء  النبوية، وتوضيح كيفية تطبيق  السيرة  بالذكاء من  املتعلقة  املبادئ  السيرة  والفعلية واإلقرارية، واستنباط بعض 

الباحث النبوية في تأسيس ف الوصفي، وتناول  التاريخي، واملنهج  املنهج  الدراسة تم استخدام  الهدف من  التربوية، ولتحقيق  اإلدارة  كرة سليمة في 

الخرين من خالل    ةربعأ  الذات، فهم  اإليجابي مع  التعامل  الذات،  للذكاء وهي )مفهوم  اإليجابي مع الخرين(، إ محاور  دراك مشاعرهم، والتعامل 

التربوي مثل اتخاذ القرار، والتقويم، تعتمد    -القائد  -سة إلى العديد من النتائج أهمها: هناك العديد العمليات التي يقوم بها املديروتوصلت الدرا 

في   وسيره  العمل  دفع  في  كبير  بشكل  ويسهم  إيجابية،  نتائج  إلى  دائًما  يؤدي  العاطفي  بالذكاء  التربوي  املدير  تحلي  العاطفي،  الذكاء    الوجهة على 

 ملنشود.السليمة، الذكاء العاطفي، مهارة إدارية راقية، وأداء يجب توفرها لدى املدير التربوي تمكنه من أداء عمله بصورة أفضل لتحقيق الهدف ا 

والتي هدفت إلى توظيف العاطفة في الدعوة إلى هللا، وبيان كيف أن األنبياء عليهم السالم قد استعملوا العاطفة في الدعوة إلى   (2004) دراسة عمر  •

لهدف من  هللا، وتوظيف العاطفة في دعوة املؤمنين، وتم تقسيم العواطف إلى ثالثة أقسام: العاطفة اإلنسانية، واالجتماعية، والدينية, ولتحقيق ا 

في نشر   أهمية كبيرة سة تم استخدام املنهج االستقرائي، واالستداللي، والتحليلي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن للعاطفة الدرا 

مما يؤدي إلى اإلسالم، وتبليغه للناس، كما أن توظيف العاطفة في الدعوة إلى هللا يعمل على سد الفجوة بين الدعاة واملدعوين والدعاة ووالة األمر، 

 نشر األمن واألمان في البالد.

كنعان  • النبوية،    (2016)   دراسة  السنة  في  التربوي  املنهج  ضوء  في  وتأصيله  والجماعي  الفردي،  العاطفي  الذكاء  مبدأ  تحليل  إلى  هدفت  والتي 

التأصيلي عبر التوثيقي  التحليلي، واملنهج  الوصفي  املنهج  الدراسة تم استخدام  الهدف من  للتعرف على منهج    ولتحقيق  أداتي االستقراء واإلنتاج 

ي إسالمي  اإلسالم في تمكين دعائم التوازن النفس ي بين املسلمين، وتم الوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن مبدأ الذكاء العاطفي مبدأ تربوي نفس 

 ده، وكذلك الخلف من علماء األمة.أصيل اهتم القرآن الكريم وعملت السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية على تجسي

والتي هدفت إلى توضيح مفهوم التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية، وتحديد أسس ومبادئ التأصيل اإلسالمي، وتوضيح    (2008)  دراسة الحلواني •

التربوية، لإلدارة  اإلسالمي  للتأصيل  خطوات  واقتراح  التربوية،  لإلدارة  اإلسالمي  التأصيل  ومعايير  التأصيل    ضوابط  واتجاهات   مجاالت  وبيان 

ا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج املكتبي  الوثائقي، وتم التوصل إلى العديد من النتائج منهماإلسالمي، وضوابط البحث في كل  

ال بما يوافق  التربوية  اإلدارة  إعادة صياغة مفاهيم  التربوية هو  اإلدارة  بتأصيل  املقصود  أن  اإلدارة أهمها:  التأصيل يسهم في تطوير  شريعة، وأن 

اإلسالمي،   العالم  أحوال  إصالح  وفي  االتجاهات  التربوية  أهم  تقسيم  وأن  يمكن  وأنه  العالجي،  واالتجاه  البنائي،  االتجاه  اإلسالمي هما  للتأصيل 

 خطوات التأصيل إلى ثالث مراحل ) ما قبل، أثناء، بعد( التأصيل. 

عيس ى • العربية   (2015)   دراسة  اململكة  جامعات  في  التربوية  للعلوم  اإلسالمي  والتوجيه  التأصيل  بحوث  واقع  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي 

الدراسة تم استخدا  الهدف من  الجامعات، ولتحقيق  تلك  التربية اإلسالمية في  أساتذة  التي تواجهها من وجهة نظر  املعوقات  م السعودية، وأهم 

و  التحليلي،  الوصفي  تقسيمها  املنهج  وتم  واملعلومات،  البيانات  لجمع  أداة  االستبانة  البحوث    ةثالثباعتمد  تناول  في  الباحثين  )واقع  محاور 

وث التأصيل التأصيلية، وواقع املحتوى واملنهج(، و )أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي، وأهم املقترحات لتعزيز بح

اإلسالمي والبالغ عدده    والتوجيه  الدراسة  أكثر من نصف مجتمع  تمثل  االستبانات حيث  بعدد  الدراسة  الباحث عينة  اعتمد  التربوية(،  للعلوم 

مجال  96) في  الباحثين  لدى  الضعف  جوانب  أبرز  من  أن  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت  ونساًء،   
ً

رجاال التدريس  هيئة  عضو   )
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في تناول النظريات التربوية الغربية واإلسالمية على    ندورة للعلوم التربوية ضعف اإلنتاج في هذا املجال، كما أن هناك    التأصيل والتوجيه اإلسالمي

حد سواء، وأن من أهم املعوقات التي تواجه الباحثين في جامعات اململكة العربية السعودية: ضعف العمل املؤسس ي في مجال التأصيل، وضعف  

 ي العالم اإلسالمي. الدعم والتشجيع له ف

والتي هدفت إلى استعراض التأصيل اإلسالمي لالتصال اإلداري في ضوء الفكر اإلداري، ولتحقيق الهدف من الدراسة تم     (2019)  دراسة الرويلي •

وا  املفهوم،  حيث  من  اإلداري  االتصال  فيه  تناولت  األول:  مبحثين،  الدراسة  وتناولت  واألصولي،  الوصفي،  منهجين  واملهارات، استخدام  ألنواع، 

سالم،  واستراتيجياته، ومعوقاته، أما املبحث الثاني فتناولت فيه مفهوم التأصيل اإلسالمي بصفة عامة ومصادره، ومفهوم االتصال اإلداري في اإل 

اإل  االتصال  أن  أهمها:  النتائج  العديد من  إلى  الدراسة  أنواعه ومهاراته ومعوقاته، وتوصلت  أهميته، وأبرز  بيان  داري في اإلسالم ال يختلف في مع 

، وتتعدد مصادر التأصيل اإلسالمي لالتصال اإلداري ومنها القرآن الكريم، والسنة النبوية،  
ً
واالجماع عناصره عن االتصال في الفكر اإلداري عامة

اإل الروحي  بين  أشكاله  وتتعدد  واألخالقي،  والتشريعي،  العقدي،  األساس  وهي:  أسسه  تتعدد  كما  والروحي والقياس،  العضوي  والروحي  لهامي، 

 اإلنساني.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

هناك   أن  اتضح  واستعراضها  السابقة،  الدراسات  على  االطالع  خالل  الذكاء    اختالفمن  موضوع  من  كل  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  في 

رة التربوية، العاطفي، والتأصيل اإلسالمي، واختلف البحث الحالي مع جميع الدراسات في تركيزه على موضوع التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي في اإلدا 

 للبحث, وتحديد املناهج املستخدمة.وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة، في وضع اإلطار النظري 

 : الطار النظري 

 املبحث األول: الذكاء العاطفي 

 مفهوم الذكاء:

املؤ  داخل  األعمال  تطوير  كبير على  بشكل  تؤثر  والتي  العملية،  وغير  منها  العملية  اليومية  حياتنا  في  املهمة  املفاهيم  الذكاء من  وفق  يعدُّ  سسات 

" نشاط عقلي يقرر التنظيم الهرمي واملعرفي، ويحدد عملية التكيف والتكامل   :على أنه  (21،  2016)  فته ياسينمنهجية مدروسة ومخطط لها، وقد عر 

العقلي ويخضع للقياس والتجريب". وترى الباحثة أن عملية الذكاء تقوم أساًسا على فهم وتحليل األمور   واملواقف  الوظيفي للتكوين العصبي والنشاط 

، ومن ثم  بطريقة عقالنية، وحكمة، وبناًء عليه فيمكن تعريفه ترب
ً

وًيا على أنه القدرات، واملهارات العامة التي يمتلكها القائد التربوي، لتعامله مع ذاته أوال

 لتعامله مع العاملين في املؤسسة التربوية، والتي يتم عن طريقها تحقيق األهداف التربوية للمؤسسة.  

 أنواع الذكاء:

م من اختالفها ذلك إال أنها تعتمد جميعها على وجود قدرات تناسب كل نوع منها، وقد أشار  يعتمد الذكاء على العديد من األنواع، والتي على الرغ

 إلى تلك األنواع ويمكن تلخيصها في التي:  (2014) عبدالوهاب

 ويعني الذكاء الذي له عالقة بالقدرات العقلية، كالتعلم واكتساب املعرفة.   الذكاء التحليلي: .1

 وهو الذي يهتم بسعة الخيال، والتجديد، والقدرة على التعامل مع املهام الجديدة. الذكاء البداعي:  .2

 ، وإيجاد الحلول ملشكالت العمل، واملشكالت الشخصية.الحكمة ويعني  الذكاء العملي: .3

 ويعني قدرة الفرد على فهم، عواطفه وعواطف الخرين.الذكاء العاطفي:   .4

 ويعني التنسيق بين العقل وباقي أعضاء الجسم، والتحكم في الحركات الجسدية. الذكاء الجسمي:  .5

 ويعني فهم النفس، وتقييم الشخص لتفكيره، والوعي بمشاعره وضبطها.  الذكاء الذاتي: .6

 فهم الخرين، والوعي بمشاعرهم ودوافعهم، والتعاون مع أعضاء الفريق. الذكاء اًلجتماعي: .7

 كاء الذي يهدف إلى التعرف على العناصر الخفية التي تؤثر على منظومة العمل، والعالقات. وهو الذ  الذكاء املنظومي: .8

لتلك األنواع   ذكاءه شاملكون  بل يجب أن ييعتمد على نوع واحد  كاء يتضح لنا أن ذكاء القائد ال  ومن خالل عرض األنواع السابقة الخاصة بالذ

 ؤسسة وتنميتها مهنًيا وإدارًيا. والتي يساعد االنسجام فيما بينها على نجاح امل
 مفهوم الذكاء العاطفي: 

بشكل وبعد أن تم التعرف على مفهوم الذكاء وأنواعه بشكل عام، يجب التطرق هنا إلى أحد أهم أنواع الذكاء، وهو الذكاء العاطفي، والذي يركز  

، ومن ثم مشاعر غيره ممن يتعامل معهم في حياته اليومية، وقد تعددت مفاهيم الذكاء
ً

العاطفي فقد   كبير على كيفية احتواء، وتفهم الفرد ملشاعره أوال



 رهف بحه                                                                                                                                                         التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية 

 551-533 ، ص:2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 539 

 

اللوزي  وفهمها    (22،  2012)  عرفته  حوله،  من  الخرين  مشاعر  وإدراك  وفهم  وفهمها،  الذاتية  وانفعاالته  مشاعره  إدراك  على  الفرد  قدرة   " أنه  على 

 جهه". وتقديرها، وقدرته على التكيف بمرونة تجاه ما يحيط به من تغيرات، وتعامله بصورة إيجابية لحل املشكالت اليومية التي توا 

التربوي   القائد  أنه" قدرة  اإلدارية على  التربوية  البيئة  في  تعريفه  يمكننا  العاطفي  للذكاء  والعامة  السابقة،  املفاهيم  تفهم ومن خالل عرض  على 

، والتحكم بها، وبناء عليها تفهمه واحتوائه ملشاعر األفراد العاملين في املؤسسة التربوية، مما يسهم في تحسي
ً

ن أداء العاملين، ومن ثم األداء مشاعره اوال

 املؤسس ي ككل.   

   نشأة الذكاء العاطفي: 
 مرت بخمس مراحل على النحو التي:  (2014) إن بداية نشأة مفهوم الذكاء الوجداني كما أوضح هشام

 تميزت هذه املرحلة بانفصال الدراسات السيكولوجية املهتمة بالذكاء عن تلك املهتمة بالوجدان والعواطف. (:1900-1969املرحلة األولى ) 

 تميزت هذه املرحلة بظهور مؤشرات ودالئل لظهور الذكاء الوجداني. (: 1970-1989املرحلة الثانية ) 

 جداني. شهدت هذه الفترة بداية ظهور الذكاء الو (: 1990-1993املرحلة الثالثة: ) 

 تميزت هذه الفترة بشيوع الوجداني خارج األوساط األكاديمية. (: 1994-1997املرحلة الرابعة: )

تميزت هذه الفترة باالهتمام األكاديمي الجاد بموضوع الذكاء الوجداني، فقد تنامت الدراسات التي تعني   الوقت الحاضر(:   -1998املرحلة الخامسة: ) 

 اني، ووضع مقاييس لقياسه.بتحديد مفهوم الذكاء الوجد

 أهمية الذكاء العاطفي: 

وتكم البعض  بعضهم  بين  والرأفة  والتفهم  اإلنسانية،  العالقات  تقوية  على  يساعد  حيث   ،
ً
عامة األفراد  حياة  في  كبرى  أهمية  العاطفي  ن  للذكاء 

سة، كما يزود القائد بمزيد من املرونة والقابلية للتغييرات التي في أنه يساعد القائد على بلوغ أوجه العمل داخل املؤس  ( 2018)  أهميته كما بين أبو الخير

السلوكيات العكسية ،واملجا إدارة انفعاالته الذاتية، وخلق بيئة إيجابية، وبالتالي تقليل  املحيطة، كما يساعده على  وتأسيًسا     بهة.تحدث داخل البيئة 

التربوي ال   للقائد  العاطفي  الذكاء  أهمية  التربوي ويرجع  على ما سبق فإن  للقائد  أكبر  يتميز بأهمية  أنه  أهميتها عن أي قائد في مؤسسة أخرى، بل  تقل 

 يقوم على تهيئة املوارد البشرية لسوق العمل ملواكبة املجتمع وتطوراته.   ي ذلك إلى الدور الكبير واملهم الذي تلعبه املؤسسات التربوية على اختالفها والذ

 أبعاد الذكاء العاطفي:   

 على النحو التي: (2018) للذكاء العاطفي خمسة أبعاد رئيسية حددها عبده 

 بمعنى أن األفراد بحاجة دائًما إلى التعرف على أوجه القوة لديهم، وأوجه القصور.  الوعي بالذات:

 وهو أن نعرف كيف نعالج أو نتعامل مع املشاعر التي تؤذينا، وتزعجنا.معالجة الجوانب الوجدانية:  

 حقيقه. إن األمل مكون أساس ي في الدافعية، وأن يكون لدينا هدف، وأن نعرف خطواتنا نحو تالدافعية: 

 بمعنى قراءة مشاعر الخرين، من صوتهم، أو تعبيرات وجوههم، وليس بالضرورة ما يقولون.التعاطف العقلي أو التفهم: 

 بمعنى تعلم معنى التعبيرات أثناء التعامل مع الخرين، وتعلم املهارات االجتماعية. املهارات اًلجتماعية: 

ا:    سمات القائد الذكي عاطفيا

 
ً
 صفات يتميزون بها عن غيرهم، أما فيما يخص القائد الذكي فهناك عدد من الصفات، والخصائص تميزه عن غيره، وقد ذكرت إن للقادة عامة

 أهم تلك الصفات، وهي: (2012) زهرة 

 أي القدرة على فهم ما يشعر به شخص آخر من إطاره املرجعي الخاص به.التعاطف: 

  لى املحفزات التي تواجهها، ثم االستعداد لكيفية إدارة نفسك بطريقة استباقية وتفاعلية.هو فن فهمك لنفسك، والتعرف عالوعي الذاتي: 

 بمعنى أن يكون شخًصا فضولًيا يرغب في التعلم والتحسين.الفضول: 

 الجديدة. ن هم مفكرون عميقون يقومون بتحليل ومعالجة جميع املعلومات العاطفييبمعنى أن أكثر األشخاص العقل التحليلي: 

 يمثل أحد املكونات الرئيسية للحفاظ على ضبط النفس والعاطفة. اليمان: 

 بمعنى التمييز بين األشياء التي يحتاجون إليها مقابل األشياء التي من "اللطيف امتالكها".معرفة القائد ملا يحتاجه وما يريده: 

 ع أو شخص، بحيث يكون هذا الشغف معدي يتخلل جميع مجاالت حياته. تتميز القيادة امللهمة بحب ما تفعله من وجود شغف ملوضو عاطفي: 

.التفاؤل: 
ً

 إذا كان القائد يرغب في زيادة فرصه، وتحسين عالقاته، فيجب أن يحافظ على املوقف اإليجابي في حياته ويكون متفائال

ديد ما إذا كان هناك ش يء آخر سينجح من الطريقة التي يتعامل فعندما ال تنجح إحدى االستراتيجيات، يحاول القائد تقييم، وتح  القدرة على التكيف:

 تفكيره. بها مع نفسه، إلى الطريقة التي يتعامل بها مع الخرين، إلى روتينه اليومي ، لذلك ال بد أن يكون  مستعدا للتكيف مع عناصر جديدة على

 ًيا بالنجاح واإلنجاز الشاملين  ليس فقط لنفسه، ولكن ألقرانه أيًضا.  يهتم أي شخص ذكي عاطفالرغبة في مساعدة اآلخرين لينجحوا تجعلك تنجح: 
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 نماذج الذكاء العاطفي: 

نموذجهما عن    (" Salovey Mayer &)إلى إن من أهم نماذج الذكاء العاطفي نموذج القدرات العقلية للذكاء العاطفي: لقد قدم    ( 2015)  أشار سيد

يتفاوت األفراد الذكاء العاطفي في كتابهما الذكاء "االنفعالي الخيال، املعرفة والشخصية"، ويريان في نموذجهما أن الوجدان يمنح الفرد معلومات هامة  

 (. 1بينها الجدول )و بينهم في القدرة على توليدها، والوعي بها وتفسيرها، واالستفادة منها واالستجابة لها من أجل التوافق  فيما

 للفرد   املشاعر والقدرات العقلية واًلدراكية :(1) جدول 

 اإلدارة الوجدانية  الفهم الوجداني  االستيعاب الوجداني  اإلدراك الوجداني 

املشاعر والتعبير عنها في تلك  يتم إدراك  

 املرحلة 

تدخل املشاعر النظام الذهني واإلدراكي  

للفرد كمؤثر على تأثيرهما على قدراته  

 الذهنية واإلدراكية 

تتم اإلشارة إلى أن الفرد قد استوعب  

اإلشارات الوجدانية املتعلقة بفهم  

 العالقات بين املشاعر وتطبيقاتها

والقدرات التي تؤدي إلى  ثم تتبلور األفكار 

نموذج تطوير القدرة الوجدانية والذهنية  

 يؤدي إلى نمو ذلك الفرد  
ً
والفكرية للفرد معا

 الشخص ي 

ثم يبدأ الفرد في الحساس بتلك املشاعر  

 وتبدأ في التأثير على الدراك 

ثم بعد ذلك يقوم الفرد بإدراك املشاعر  

 الوجدانية واملعلومات املتصلة بها 

بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة تطبيق  ثم 

 املشاعر الوجدانية 

ثم تأتي دور تشجيع اإلدارة الوجدانية ذلك  

 لكل  
ً
 ومستوعبا

ً
الفرد على أن يكون متفتحا

 املشاعر 

 . (Hashem,2014, 128) :املصدر        

 الذكاء العاطفي في أربع مهارات أو قدرات رئيسية هي: (Salovey  Mayer &)لقد حدد 

 يبدأ الذكاء العاطفي مع القدرة على إدراك املشاعر، والتعبير عنها في ذات الفرد، ولدى الخرين.  إدراك الوجدان والتعبير عنه وتقيمه: .1

املعرفي ويغير املعرفة، إذ يمكن استخدامه جزًءا من عمليات  وتركز على الكيفية التي يدخل بها االنفعال إلى النظام    التسيير الوجداني للتفكير: .2

  املعرفة، مثل :حل املشكالت، أو االستدالل، أو اتخاذ القرار.

 تتطلب هذه قدرة الفرد على فهم للعواطف املتماثلة واملتعارضة، التي تجمع بينهما، من حيث فهم معانيها، وكيفية مزجها مًعا. فهم الوجدان:  .3

توضح هذه القدرة التنظيم الواعي لالنفعاالت لتعزيز النمو االنفعالي، والفكري، ويشتمل على تنظيم االنفعاالت في ذات الفرد    ان:إدارة الوجد .4

 أو القدرة على التخفيف من قلق شخص آخر.
ً

 ولدى الخرين كيف تهدأ النفس بعد مشاعر الغضب مثال

 : 2030الذكاء العاطفي في ضوء رؤية  

القطاع بين جميع  بالتعاون  وذلك  تحقيقها،  إلى  تسعى  التي  واملرتكزات  األهداف،  العديد من  السعودية  العربية  للمملكة  الوطنية  للرؤية  ات،  إن 

موح، اقتصاد مزدهر(، والتي تحاول جاهدة  واملؤسسات، للوصول إلى تحقيق األهداف املرغوبة، وتكمن تلك املرتكزات في التي: )مجتمع حيوي، وطن ط

تكارية، والنفسية،  تعاوًنا مع غيرها من الدول تنفيذها، ذلك األمر الذي يتطلب وجود قادة متميزين، يتصفون بكفاءتهم املهنية، واملهارات اإلدارية، واالب

باكتساب، وتعلم تلك املهارات والتي من أهمها مهارة الذكاء العاطفي.    وليس فقط ذلك بل عليهم تشجيع أفراد املجتمعات التي ينتمون إليها، وأبناء الوطن 

 إلى أن    (2016)  الجش يفقد أشار  
ً

(، وهي: "حل املشكالت املعقدة، التفكير النقدي، اإلبداع،  2030، لتحقيق رؤية )هناك عشر مهارات مطلوبة مستقبال

ول اإلدراكية".  واملرونة  والتفاوض،  التوجيه،  والقرارات، وخدمة  األحكام  وبناء  العاطفي،  والذكاء  الخرين،  التنسيق مع  األفراد،  "رؤية إدارة  إلى  نظرنا  و 

ابية، وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن، وتزويد املواطنين باملعارف، واملهارات الالزمة " نجد أن أحد أهدافها املهمة والبارزة ترسيخ القيم اإليج2030

العمل. سوق  احتياجات  اإلدارية،   ملواءمة  املهارات  أهم  من  العاطفي  الذكاء  مهارة  أن  تبين  العاطفي،  بالذكاء  الخاصة  النقاط  أهم  عرض  وبعد 

بها أن يتحلى  والتي يجب  والنفسية،  أدائهم من   واالجتماعية،  الكبير على تحسين  اإليجابي  األثر  لها  األفراد في مؤسساتهم، حيث  القادة في تعاملهم مع 

ليتم تحق املجتمع،  أفراد  بها كل فرد من  أن يتحلى  القادة فقط، بل يجب  األمر على  املؤسس ي من جهة أخرى، وال يقتصر  األداء  يق ما  جهة، وتحسين 

 نشر املحبة، واملودة بين جميع األمة اإلسالمية. تسعى إليه شريعتنا اإلسالمي، وهو 

 التأصيل السالمي  :املبحث الثاني

 مفهوم التأصيل السالمي:

,  2008)  حلواني  فقد عرفيعتبر مفهوم التأصيل اإلسالمي من املفاهيم الدينية التي يصعب على أي باحث ٍكان أن يجد له تعريًفا واضًحا صريًحا،  

من   (9 التربوية    التأصيل  اإلدارية  " الناحية  أنه  املصادر على  من  املستلهمة  العقدية  ومفاهيمه  اإلسالم  أصول  من  منبثقة  كلها  التربوية  اإلدارة  جعل 

ويمكننا القول أن عملية التأصيل شاملة لجميع العلوم،   واالستفادة من جهود العلماء فيما ال يتعارض مع تلك األصول".  -وغير مخالفة لها  -الشرعية  

اإلدارية حيث   القاإ وباألخص منها  بيده  ن  الذي  التربوي هو  التربوي، وغير  اإلداري  به، وبالتالي   -بعد هللا  -ئد  الخاصة  األمور  الحكم على جميع  عز وجل 

 الخاصة باألفراد داخل املؤسسة لذلك يجب أن يرجع في تعامالته إلى األسس الشرعية، واملبادئ الدينية اإلسالمية. 
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 أهمية التأصيل السالمي:

أن التأصيل "يؤدي إلى زوال األفكار والنظريات املتناقضة مع    (Yelgan, 2014)مي للعلوم بشكل عام أهمية حيث أوضح يلجن  إن للتأصيل اإلسال 

إلى املشكالت، كما يؤدي  التفكير وطريقة حل  العقول من استعمارها، وطريقة  بناء شخصيات علمية إسالمية، وتحرير  إلى  وضع   روح اإلسالم، ويؤدي 

قواعده، ومعاييره ومقاصده على ضوئه يتم تعليمها والبحث فيها واستخدامها في مجاالت شتى. أما أهميته للذكاء العاطفي للقائد التربوي منهج واضح مع 

ى بأن له دور بارز في ضبط االنفعاالت، وتهذيب املشاعر، وتحقيق االستقرار العاطفي، كما يساعد ذلك عل)بدون تاريخ(    فقد أوضحت العجمية وآخرون

 تكوين شخصية إسالمية إدارية تربوية، متزنة فكرًيا وعاطفًيا تسهم في بناء مجتمع تربوي ذو قيم، ومصالح، وأهداف مشتركة. 

هناك   أن  العاطفي  بالذكاء  والخاصة  اإلسالمي،  للتأصيل  العامة  األهمية  خالل  من  لجميع    تواقويتبين  اإلسالمي  التأصيل  أن  إذ  األهميتين  بين 

التي سلوكيات، وأعم القيم، واملبادئ  بناء شخصية إسالمية مبنية على  أم غير قائد يسهم بشكل كبير في  إدارًيا،  الفرد قائًدا  الفرد، سواء كان ذلك  ال 

 أرساها ديننا الحنيف الخاصة بأهمية العالقات اإلنسانية بين األفراد واحترامهم لبعضهم البعض باختالف ظروفهم، وأزمنتهم، وأماكنهم. 

 لتأصيل السالمي:أهداف ا

يعتبر مصطلح التأصيل اإلسالمي كغيره من املصطلحات األخرى التي لها أهداف معينة تسعى لتحقيقها سواء أهداف عامة، أم خاصة وقد ذكر 

أن من أهم األهداف العامة للتأصيل " إشعار الناشئين باالعتزاز، واستبعاد كثير من املفاهيم واألفكار الوافدة واملتناقضة، وبناء  (Yelgan, 2014)يلجن 

صية  لية للشخالعقلية اإلسالمية التي تفكر، وتخطط، وتقوم، وتحل املشكالت على نهج اإلسالم، وإنقاذ األجيال من التبعية الفكرية، والثقافية، والعق

أنها تهدف إلى تطبيق   (2007)  الغربية". أما فيما يخص أهداف التأصيل اإلسالمي الخاصة بالذكاء العاطفي في املجال اإلداري التربوي فقد أوضح طيب

اإلد املبادئ  أهم  التربويين على  اإلداريين  القادة  املنهج، وتعرف  بالفرد ومشاعره وفق  تهتم  التي  التربوية  اإلدارية  أن تمارس في النظريات  ارية والتي يجب 

هللا عليه وسلم  حياتهم العملية، والخاصة بكيفية توظيف عواطفهم ومشاعرهم في العمل اإلداري تجاه األفراد العاملين وفًقا ملا جاء في سيرة النبي صلى 

اليات التي تربط بشكل كبير بين املشاعر والعواطف من املواقف التي توضح ذلك، ووفًقا ملا جاء في اليات الكريمة املوضحة لذلك. فهناك الكثير من  

 وأهميتها في تنمية العالقات اإلنسانية، واألثر اإليجابي املنبثق منها سواء على األفراد أنفسهم، أو على بيئتهم، ومجتمعاتهم.  

 أسس التأصيل السالمي: 

روج عنها في تطبيق أي علم من تلك العلوم، وبناء على ذلك فيمكننا  يعتمد التأصيل اإلسالمي ألي علم من العلوم على أسس شرعية ال يمكن الخ

كل بين  وقد  األسس،  تلك  وعلى  التربوي،  اإلسالمي  املنهج  وفق  إسالمًيا   
ً

تأصيال التربوية  اإلدارة  في  العاطفي  الذكاء  موضوع  تأصيل  الحلواني  أيًضا    من 

 أهم تلك األسس وهي:   (2019) والرويلي   (2008)

  :
ا
العقيدة    (18،  2000)  إن األساس العقدي هو األساس املبني على العقيدة اإلسالمية، وخصائصها، وأركانها، وعرفت الجزائري األساس العقدي:    أوًل

ويثني عليها صدره جازًما بصحتها، قاطًعا  " مجموعة من قضايا الحق البديهية املسلمة بالعقل، والسمع، والفطرة، يعقد عليها اإلنسان قلبه،  على أنها:  

م ترتكز على ستة بوجودها، وثوبتها، ال يرى خالفها أنه يصح أو يكون أبًدا". وبناء على املفهوم السابق للعقيدة يمكننا القول بأن عقيدة اإلنسان املسل

 على النحو التي:  (1995) أركان أساسية، بينها إبراهيم 

باهلل: .1 هللا    اليمان  بوجود  الجازم  االعتقاد  به  الكمال،    -تعالى-ونعني  صفات  بكل  واملتصف  للعبادة،  املستحق  وهو  ومليكه،  ش يء  كل  رب  وأنه 

 واإليمان باهلل يتضمن توحيده ثالثة أمور وهي:

 وحده املدبر، املحي املميت.هو الخالق لكل ش يء، وهو مصدر اإليجاد، وهو  -سبحانه وتعالى-وهو اإلقرار بأن هللا توحيد الربوبية:  •

 هو املستحق للعبادة وحده، ألن إخالص العبادة ال يكون لغير الرب، وال يكون ملن فيه نقص.  -سبحانه  -وهو اإلقرار بأن هللا  توحيد األلوهية:  •

 أن أسماء هللا وصفاته ال تقبل الزيادة، أو التحريف، أو التعطيل أو النقص.  توحيد األسماء والصفات: •

 يعني أن املالئكة عالم غيبي ال يعلم حقيقته إال هللا تعالى واإليمان بهم أحد أركان العقيدة اإلسالمية. مان باملالئكة: الي .2

بالكتب:   .3 الكتب  اليمان  في معرفة  إليه  يرجع  الذي  الوحيد  واملصدر  املؤمن  يتجزأ من عقيدة  ال  السماوية جزء  بالكتب  اإليمان  هو    املقدمةأن 

 القرآن الكريم.

 ويعني وجوب اإليمان بالرسل وأنه جزء ال يتجزأ من العقيدة، وال تصح عقيدة املسلم وال تكمل إال به. اليمان بالرسل:  .4

اآلخر:   .5 باليوم  والحساب، اًليمان  الساعة،  بقيام  التام  البشرية  يقين  بمعنى  الصحيح،  اإليماني  التصور  كليات  الخر من  باليوم  اإليمان  ويعتبر 

 اب. والثواب، والعق

وشره:   .6 خيره  بالقدر  وهو  اليمان  الشاملة،  والقدرة  اإلرادة،  وحده  هلل  وأن  وتصرفاتهم،  الناس،  وأعمال  الحياة،  بأحداث  يتعلق  الركن  -وهذا 

له خيًرا فال الفعال ملا يريد، بمعنى أنه هو املتصرف كيفما شاء بحكمته وإرادته فإذا مس اإلنسان ضر، فال يكشفه إال هللا وإذا أراد هللا    -سبحانه

 يستطيع أحد من الخلق رده.
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:
ا
إن األساس الشرعي محكوم بالشريعة اإلسالمية، أي الطريقة واملنهج التي يتم عن طريقها تسيير أمورنا وفق األحكام الشرعية، األساس التشريعي:  ثانيا

 َوِمْنَهاًجا" (  2007كريم )وبينت  
ً
ْم ِشْرَعة

ُ
َنا ِمنك

ْ
ٍلِّ َجَعل

ُ
)سورة املائدة،  .أن كلمة الشريعة تطلق على ما شرعه هللا للبشرية من أحكام عملية، لقوله تعالى "لك

الفوارس  (48 أشار  التشريعي كما  التربوي، حيث    ( 2011)  ولألساس  العاطفي للقائد  الذكاء  بالغة في دعم  اإلدارية   أنه أهمية  يسهم في صياغة األهداف 

اإلنسانية   بالعالقات  الخاصة  التربوية  اإلدارية  املشكالت  وحل  التربوي،  للقائد  العاطفي  بالذكاء  الخاصة  يساعد التربوية  كما  ومرؤوسيه،  القائد  بين 

الخاصة بعالقته بمرؤوسيه. اإلدارية  التربوي على تحقيق األهداف  املصادر منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو    القائد  العديد من  التشريعي  ولألساس 

 أن أهم املصادر املتفق عليها وهي:  ( 2019) مختلف فيه، وقد ذكرت الرويلي

الذي أنزله على رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم بلفظه ومعناه، وهو مما الشك فيه  -عز وجل –إن القرآن الكريم هو كتاب هللا القرآن الكريم:  .1

ِلَك  ١لحياتية، نظرًيا وتطبيقًيا، لقوله تعالى "الم ﴿من أوائل الكتب السماوية التي يتم الرجوع إليها ملعرفة الكيفية التي تسير بها جميع أمورنا ا 
ََٰ
﴾ ذ

ِقيَن ﴿ ُمتَّ
ْ
ل
ِّ
 َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهًدى ِل

َ
ِكَتاُب ال

ْ
 .(2-1 سورة البقرة:) ﴾"٢ال

النبوية:   .2 القرآن،  السنة  بعد  الثانية  املرتبة  في  تأتي  وهي  اإلسالمية،  الشريعة  في  األساسية  املصادر  أهم  النبوية من  السنة  أهمية  تعتبر  تقل  فال 

،  الرجوع إلى األحاديث النبوية عن الرجوع إلى اليات القرآنية في جميع أمور حياتنا، وتحتوي السنة على شرح ما جاء في القرآن الكريم ق
ً

، وفعال
ً

وال

 وتقريًرا.

  ( 11،  1998)  ها على الجميع، وعرفه العنقري نعني باإلجماع هنا إجماع األفراد في أي مجتمٍع كان على أمر من األمور والتي تعود مصلحتوالجماع:   .3

 على أنه هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد صل هللا عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين".

 األصل". على أنه "االستواء بين الفرع واألصل في العلة املستنبطة من حكم  (9، 1989) أما القياس فقد أوضحه النملةالقياس:  .4

 وهي:  ، (2008) الحلوانيأما املصادر املختلف فيها فقد ذكرها  .5

على أنه" العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه، لوجه يقتض ي التخفيف  (41، 2007) الحسين أبوأوضحه  اًلستحسان: •

 .ويكشف عن وجود حرج عند التحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم"

  ويعتمد هذا املصدر على املصالح التي تعود على الجميع، سواء كانت تلك املصلحة في مجتمع، أو مؤسسة، وعرفها محمود  املصالح املرسلة: •

 على أنها " املصلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يلغها بدليل خاص، ودلت عليها أدلة الشريعة العامة، يستنبطها مجتهد عدل". ( 72، 2009)

 "الحكم ببقاء الش يء على ما كان عليه في املاض ي، حتى يقوم الدليل على تغييره".  :على أنه (94،  2008) : عرفه الحلوانيصحاباًلست •

" كل ما اعتاده الناس وساروا عليه من    :على أنه ( 97،  1999)  ويقوم هذا املصدر على العادات السائدة في املجتمعات، وعرفه الزحيليالعرف:   •

 كل فعل شاع بينهم".

 بأنه " ما نقل إلينا من الشرائع السماوية السابقة بطريق صحيح".  ( 15، 2012) والذي أشار إليه الجلبانشرع ما قبلنا:  •

عليهم، ونعني بالصحابي ُهنا "من لقي  ويقوم هذا املصدر على الطرق، واملناهج التي كانوا يستخدمونها الصحابة رضوان هللا  مذهب صحابي:   •

"
ً

 به والزمه زمًنا طويال
ً
  الرسول مؤمنا

:
ا
 األساس األخالقي:  ثالثا

ً
 وتعامالتهم اليومية بين بعضهم البعض يجب أن تقوم على األساس األخالقي، من االحترام والتقدير، وأيًضا

ً
 إن حياة األفراد عامة

بين زمزمي ، وقد 
ً
التربويين خاصة وللقادة   ،

ً
األعمال لألفراد عامة أنها:   ( 15،  2003)  األمانة، والصدق، والعدل في تطبيق  "مجموعة مفهوم األخالق على 

 الصفات والقواعد الواردة في النصوص الشرعية، التي تنظم حياة اإلنسان من حيث عالقاته بغيره ". 

في حياتن أهمية كبرى  لتكون سبًبا في نشر لألخالق  أوجدها اإلسالم  اإلنسانية، وهي قيمة دينية كبرى  العالقات  التي تقوم عليه  أنها األساس  إذ  ا، 

أهمية األخالق وذكر أن أهميتها تكمن في أنها توضح املثل العليا لسلوك اإلنسان،   (2012)  املحبة بين الناس، واالحترام فيما بينهم، حيث تناول الطراونة

فاهيم الخير والشر، والخطأ والصواب وما يرتبط بها من قيم أخالقية يشترك في فهمها جميع أفراد املجتمع بغض النظر عن مراكزهم في ذلك  وتوضح م

 املجتمع أو مهنهم أو عملهم. 

بينها األخالقية  الفضائل  أثن  (1999)  عليان وهناك  عدد من  الناس  الصبر على  يعني  والذي  الغيظ،  أهمها  كظم  والذي  ومن  املعاملة معهم،  اء 

النفس، والدفع بالتي هي أحسن، كما بين مومني الفرد على فهم   (2015)  يحتاج إلى ضبط  التعاطف والذي يعني  قدرة  أن من أهم الفضائل األخالقية 

الودي  الفهم  يتضمن   معهم، وكذلك 
ً
تعاطفا األذى  أصابهم  تجاه من  إيجابية  ذا حساسية  الفرد  يكون  وبذلك  الخرين،  وأحاسيس وحاجات  مشاعر، 

 .ألفكار ودوافع الخرين

ا  للذكاء  أن لألساس األخالقي  الباحثة  إدارة عواطفه وعواطف موظفيه وترى  القائد على  إن قدرة، ومهارة  إذ  أهمية كبرى  التربوي  للقائد  لعاطفي 

ا  الروح  أدائهم تسهم بشكل كبير في رفع  بينهم، وتفهمهم وتفهم مشاعرهم على اختالفها، واحتوائهم،  و   ملعنوية لهم، ورفع مستوى  املتبادل فيما  االحترام 

 ة وظروفهم عند احتياجهم لذلك.  ومشاركتهم عالقاتهم االجتماعي 
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 املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد السالم وتشريعاته:  

من املفاهيم اإلسالمية املتعلقة بالعقيدة والشريعة وال يمكن االستغناء عنها في عالقتنا اإلنسانية، وهي من   العديدأن هناك   (2019)  ذكر عاشور 

 أهم املفاهيم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي ومنها ما يأتي:

(  36،  1988)  قوق الفطرة كما ذكر ابن عثيمينإليها على أنها " الطبيعة، وأنها من صنع هللا تعالى"، ومن أبرز ح (12،  1989)  وأشار الكافيالفطرة:   .1

كانت الوالية عامة كالرئيس األعلى في الدولة أم خاصة كالرئيس  سواء  ن " الوالة هم الذين يتولون أمور املسلمين  أ حقوق الوالة على الرعية حيث  

 عليهم كذلك".على إدارة معينة أو عمل معين وكل هؤالء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم ولرعيتهم حق 

 على أنها " سهولة املعاملة في اعتدال". ( 96 / 2019) وهي كما ذكر عاشور السماحة:  .2

التي  الحرية:   .3 العلماء حول إنشاء مفهوم خاص بها وواضح، وكان هناك اختالف بين الغربيين    ال تزال موضع نقاش بينتعتبر الحرية من املفاهيم 

ا لتصرف نفسه، مختاًرا    :على أنها  ( 57،  2013)  واإلسالميين حول مفهومها، وعرفها العميري 
ً
"الحالة التي يكون اإلنسان فيها خاضًعا لخالقه، مالك

 لق.  في أفعاله، ما يعتد على حقوق هللا، أو حقوق أحد من الخ

  ( 2017)  يعتبر مبدأ املساواة من أهم املبادئ اإلسالمية حيث يحمل في مضمونه التساوي بين جميع الخلق، في كل األمور، وبين الدوسري املساواة:   .4

وا  الخصائص  تساوت  إذا   
َّ
إال  

ً
تكون عادلة أن  يمكن  وال  واملخلوقات،  األشياء  بين  ساوي 

َّ
والت شابه 

َّ
الت أنه"  املساواة على  وتشابهت،  مفهوم  فات  ِ

لصِّ

ق املساواة".   وحينئٍذ تتحقَّ

 " كل مفروض من عقائد وشرائع، وترك الظلم واإلجحاف".  ( 184،  2000) ويعرف اصطالًحا كما أشار عليانالعدل:  .5

العاط الذكاء  تأصيل  كيفية  التعرف على  يمكننا  اإلسالمي،  والتأصيل  العاطفي،  بالذكاء  الخاصة  املواضيع  أهم  تم عرض  أن  اإلدارة وبعد  في  في 

 التربوية وفًقا ألسس التأصيل اإلسالمي، واملفاهيم األساسية للعقيدة اإلسالمية وتشريعاتها، وسوف يتم توضيح ذلك على النحو التي:

 
ا

ا ألسس التأصيل السالمي: :أوًل
ا
 التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية وفق

للذكاء العاطفي على أنه "قدرة  (4)بدون تاريخ، ويمكن توظيف الذكاء العاطفي وفًقا لألساس العقدي بحسب مفهوم عجمية وآخرون األساس العقدي: 

، وضبطها، وتنظيم العواطف بما يتناسب مع القيم الدينية واالجتماعية؛ وبدافع مراقبة هللا تعالى في  عقلية، وسمة في الشخصية تعمل على إدارة الذات

اإليجابي مع الخرين، والشعور بحاجاتهم، ومعاناتهم، وفي تكو  التعامل  العالقات السر والعلن، والرغبة في ثوابه، والخوف من عقابه؛ مما يسهم في  ين 

 ح ذلك على النحو التي:ويتض االجتماعية الناجحة".

 ثم بمشاعره وانفعاالته    اليمان باهلل: .1
ً

إن اإليمان كما ذكر من أهم سمات القائد الذكي عاطفًيا، حيث يجب أن يكون قوي اإليمان باهلل عز وجل أوال

اإلسالمي، ويمكننا توضيح ذلك على النحو بحيث يساعد ذلك اإليمان على توظيف تلك املشاعر واالنفعاالت وفق القيم اإلسالمية التي جاء بها الدين 

 التي: 

 إسالمًيا بحسب ركن اإليمان باهلل فيما يخص توحيد الربوبية، فإنه   توحيد الربوبية: •
ً

ويمكننا تأصيل املفهوم الخاص بالذكاء العاطفي تأصيال

على أي قائٍد تربوٍي   حيث يترتبالخالق لكل ش يء وهو املدبر،    هو  -سبحانه وتعالى -يجب على القائد اإلداري التربوي أن يؤمن إيماًنا تاًما بأن هللا  

بحكم إرادته، وتدبيره هيأ له األسباب التي تجعل منه قائًدا تربوًيا، له مكانته    -سبحانه وتعالى  –أن يؤمن إيماًنا تاًما، ويثق بأن هللا    األول/أمرين:  

أمر لرعيته، ومرؤوسيه   ، وولي 
ً

األمر  العلمية والعملية، ومسؤوال أما  فهو مرتبط باألول فتأسيًسا عليه يجب    الثاني/داخل املؤسسة التعليمية. 

ة تهيمن  على القائد التربوي االستغالل األمثل لتلك املكانة، بأن يراقب هللا سبحانه وتعالى في تعامالته مع مرؤوسيه، بحيث ال يجعل تلك السلط

غضب، أو حب، أو كره والناتجة عنه تجاههم، على تعامالته، وعالقاته مع مرؤوسيه، وأن يتحكم في تلك التعامالت، واالنفعاالت املتنوعة من  

اتخ على  أو  بهم،  اإلنسانية  عالقاته  على  تؤثر  ال  بطريقة  وضبطها  بها،  والتحكم  واملشاعر،  االنفعاالت،  تلك  إدارة  على  قادًرا  يكون  اذ بحيث 

معه، وأن ال يجعله يتخذ قراًرا أثناء غضبه  القرارات اإلدارية الخاصة بهم،  بمعنى ال يجعل ذلك الغضب يقلل من حبهم له، وارتياحهم للعمل  

يعلم سره وعالنيته، قادًرا على ثوابه وعقابه بحسب عمله وااللتزام بالقيم الدينية التي   رقيبيؤثر عليهم، وكل ذلك مبني على إيمانه بأن هناك  

 جاء بها الدين اإلسالمي.

تأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي للقائد التربوي يؤمن بأن العمل الذي يقوم به  أما فيما يخص توحيد األلوهية وتطبيقه، في التوحيد األلوهية:   •

اإلدا  أن يكون عمله  إن خيًرا فخير، وإن شًرا فشر، لذلك يجب  ري كقائد هو عبادة في حد ذاته يؤجر عليها من هللا سبحانه وتعالى بقدر عمله 

املعاملة    يوظف عمله ليس فقط و التربوي مبني على اإلخالص هلل عز وجل،   التي تقوم على  النفسية  املهارات  أيًضا  اإلدارية، وإنما  املهارات  وفق 

وتفهمه   لهم،  تقديره  تحتها  يندرج  والتي  تجاه مرؤوسيه، سواء مساعدة معنوية   منه  أي مساعدة  بأن  نفسه  في  ينوي  وأن  ملرؤوسيه،  الحسنة 

ر معنوية والتي تندرج تحتها إشباع الحاجات املادية، فهي لوجه هللا تعالى، وأنه ملشاعرهم، وانفعاالتهم من حزن أو فرح، أو غضب وغيرها، أو غي

في   ُمثاب عليها، ومأجور عليها، أيًضا عليه أن يحاول جاهًدا أن ال يجعل مشاعر حبه لشخص معين، أو معرفة أصحاب النفوذ، أو الجاه أن تؤثر

 ه لتلك الفئة ليس بسبب النفوذ، أو التحيز وإنما لوجه هللا عز وجل.خدمته لبقية األشخاص داخل املؤسسة بل يجعل حتى مساعدت
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والصفات  • األسماء  هلل  توحيد  أن  وذلك  وصفات:  والرؤوف،    أسماء  والودود،  )الرحيم،  وأهمها:  بها،  ندعوه  أن  وتعالى  سبحانه  أمرنا  والتي 

يسام بعباده،  رحيم  أن هللا سبحانه وتعالى  بمعنى  الضار(  والنافع،  ويستجيب  واللطيف،  يحبهم،  ودود  عنها،  ويتغاض ى  زالتهم،  لهم  يغفر  حهم، 

م إال لهم، ويرزقهم بما فيه الخير لهم، رؤوف بهم، ولطيف، بمعنى أنه يرأف بهم وبحالهم، وال يحملهم ماال طاقة لهم به، يلطف بهم ال يقض ي له

ال بيده  الذي  وهو  الخير،  ذلك  وإن غفلوا  خيًرا  إال  يقدر عليهم  وال  أو خيًرا،  النفع  العباد من  أمور  بيده كل  بالعباد،،  يحل  الذي  الضر  أو  نفع، 

بأن يكونوا رحيمين في    -عز شأنه وجل ثنائه  –الضر، وكل تلك األسماء الحسنى الخاصة باهلل عز وجل الغرض منها اقتداء القادة التربويين باهلل  

التعامل، ولطيفين، ومرنين لهم،    تعاملهم مع مرؤوسيهم، ودودين معهم في  الحلول  أبسط  معهم، يشعرون بحاجاتهم، ومعاناتهم ويبحثون عن 

قييمهم  وأن ال يجعلوا للحسابات األخرى دور وتأثير على تعاملهم مع مرؤوسيهم، بحيث أن ال يجعلوا ملشاعر الحب أو الكره  سلطة أو تأثير على ت

كله بأمر من هللا سبحانه وتعالى، وعلى املرؤوسين اإليمان بذلك أيًضا، لقوله    ألداء أحدهم مما يجلب الضرر إليه، إيماًنا منه بأن الضر أو النفع

 لو اجتمعْت على أن ينفعوك بش يٍء، لم ينفعوك إال بش يٍء قد كتبه هللُا لك، وإِن اجتمعوا على
َ
وك   صلى هللا عليه وسلم "واعلْم أنَّ األمة أن يُضرُّ

 رفعت األقالم وجفت الصحف" رواه الترمذي.  بش يٍء لم يُضروك إال بش يٍء قد كتبه هللُا عليك

وذلك بإيمان القائد التام بما جاء في الكتاب الكريم، والسنة النبوية من اليات الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة فيما يخص  اليمان بالكتب:   .2

د الضرورة، ومدى األجر والثواب  الذي يعود على من يتحلى بتلك  العالقات اإلنسانية وأهميتها، واملبنية على الحب، واالحترام، والتقدير واالحتواء عن

 القيم الدينية، واملبادئ االجتماعية، ومدى العقاب الذي يعود على من يخالف ذلك. 

رؤوسيه، وأن هللا  وذلك يعني أنه يجب على القائد أن يؤمن إيماًنا تام بأنه هناك يوم سوف يحاسبه هللا فيه على معاملته مع ماليمان باليوم اآلخر:   .3

 مطلع على كل فعل يفعله معهم، صادًرا من انفعاالته الخاصة، ومشاعره تجاههم، وكيفية توظيف تلك املشاعر سواء في الخير أو في الشر.

ا  األساس التشريعي: :ثانيا

على التعامل مع عواطفه وعواطف   -القائد-ويمكن توظيف الذكاء العاطفي وفًقا لألساس التشريعي بحسب مفهوم طيب له على أنه " قدرة املدير  

دة لسعاالخرين، من حوله، باالعتماد على خاصيتين اثنتين: القدرة على ضبط النفس، والقدرة على قراءة املشاعر، بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من ا 

 لنفسه وملن حوله في املؤسسة التربوية. ويتضح ذلك على النحو التي:

مشاعرنا، وانفعاالتنا،   ضبطولو تم الرجوع إلى القرآن الكريم وآياته سبحانه وتعالى نجد العديد من اليات التي تحث على وجوب  القرآن الكريم:   .1

ينطبق على القائد التربوي بحيث تكون لديه مهارة القدرة على التعامل مع مشاعره،   ووجوب التحكم بها، لكي ال تؤذينا أو تؤذي غيرنا، وذلك نفسه 

حيث يكون وضبطها، وإدارة انفعاالته، وبالتالي انفعاالت مرؤوسيه، واحتوائه ملرؤوسيه بغرض التقرب منهم، وبالتالي ارتياحهم له، وتقربهم منه، ب

الحب والسع القول والفعل معهم، وإدخال شعور  املؤسسة  لين  أنحاء  املحبة في جميع  بينهم، ونشر  الثقة فيما  ادة لديهم، مما يساعد على زيادة 
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 َعْنُهْم وَ التعليمية، ويقول هللا سبحانه وتعالى في ذلك " ف

ُ
اْعف

َ
وا ِمْن َحْوِلَك ف نَفضُّ

َ
اْسَتْغِفْر ِب ال

ِليَن﴿
ِّ
َتَوِك

ُ ْ
ـَه ُيِحبُّ امل

َّ
ـِه ِإنَّ الل

َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َّ
َتَوك

َ
ا َعَزْمَت ف

َ
ِإذ

َ
ْمِر ف

َ ْ
اِوْرُهْم ِفي األ

َ
ُهْم َوش

َ
-313،  1981)  . ويوضح الصابوني(159  : آيةآل عمرانسورة  )  ﴾"١٥٩ل

املتبعين    (332 أمته  به قلبه على  أالن  املؤمنين فيما  الكريم ممتًنا عليه، وعلى  " أن هللا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله  الية  ألمره في تفسير هذه 

ُهْم﴾ أي بأي ش يء جعلك هللا لهم ليًنا لوال رحمة هللا بك وبه
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ْمِر﴾، أي كان الرسول صلى هللا عليهم ال يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ويشاور أصحابه في األمر إذا حدث، تطييًبا لقل
َ ْ
وبهم، ليكون األ

 
َ
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َ
ا َعَزْمَت ف

َ
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التسليم ف الصالة وأتم  األمة عليه أفضل  بقائد  االقتداء  أي قائٍد كان  أو  التربوي  القائد  املتوكلين. لذلك على  ي سعة صدره،  هللا فيه إن هللا يحب 

 وضبط نفسه، ومرونته، وحبه، ومراعاته ملشاعر الصحابة رضوان هللا عليهم.

ولو نظرنا إلى االحاديث الشريفة في السنة النبوية نجد الكثير منها يوضح العديد من املواقف الخاصة بالنبي صلى هللا عليه وسلم    السنة النبوية: .2

أورده كقائد لألمة، تدل على مدى مراعاته لصحابته   يتعامل معه من غيرهم ومن تلك األحاديث، ما    رضوان هللا عليهم في حديثه معهم، وكل من 

( النبي صلى هللا عليه 110،  1980البخاري  أبي: حدثنا االعمش: حدثنا مسلم، عن مسروق: قالت عائشة: صنع  ( }حدثنا عمر بن حفص: حدثنا 

النب ذلك  فبلغ  فتنزه عنه قوم،  فيه،  شيئا فرخص  الش يء  وسلم  يتنزهون عن  أقوام  بال  )ما  قال:  ثم  ي صلى هللا عليه وسلم، فخطب فحمد هللا 

أن من رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم    (2015)  شدهم له خشية{، ويوضح ذلك الحديث كما أشار الحركاتيوأ هلل،  ، فو هللا أني ألعلمهم بأصنعهأ 

مراعاته ملشاعر أصحابه وعدم أذيته لهم بالكالم املباشر، فيستخدم، أسلوب اإلشارة والتلميح    بعباده الرحمة املهداة، يعلمنا خلًقا راقًيا في كيفية

مرؤوسيه لتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وتجنب ما يؤذيهم وينفرهم،  فعلى كل قائد تربوي أن يأخذ رسولنا صلى هللا عليه وسلم قدوة في تعامله مع 

ي انفعاالته تجاههم، حتى وإن كانت تلك االنفعاالت سببها تقصيًرا منهم في عملهم، بحيث يبين لهم ذلك  وموظفيه، وأن يحاول جاهًدا أن يتحكم ف
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نفس الوقت  بطريقة أو بأخرى، حتى يكون لذلك األسلوب أثًرا إيجابًيا عليهم فيما بعد، حتى في أدائهم ألعمالهم، ملقابلته لتلك التقصير بلطف، وفي

توضيحه ألهمية تلك األمر بأسلوب قد يزيد من احترامهم له فيما بعد من جهة، وتأديتهم ألعمالهم وعدم تقصيرهم جمعه بين الحكمة والشدة، و 

 فيها من جهة أخرى. 

ا
ا
ا األساس األخالقي:    :ثالث األخالقي على  لألساس  وفًقا  املفهوم  ذلك  تأصيل  يمكننا  الشرعي  األساس  في  إليه  واملشار  العاطفي  الذكاء  ملفهوم  لنحو ووفًقا 

 التي: 

البعض، ومنها   ضبط النفس وكظم الغيظ:  .1 النفس خالل تعامالتنا مع بعضنا  إلى وجوب ضبط  التي تشير  القرآنية  اليات  العديد من  إن هناك 

ْحِسِنيَن ﴿
ُ ْ
ـُه ُيِحبُّ امل

َّ
اِس َوالل َعاِفيَن َعِن النَّ

ْ
 َوال

َ
ْيظ

َ
غ
ْ
اِظِميَن ال

َ
ك
ْ
  ين الصابوني، ومعنى هذه الية كما ب (134 : آيةآل عمرانسورة ) ﴾١٣٤قوله تعالى " َوال

االنتقام،   (230،  1981) الذين يمسكون غيظهم مع قدرتهم على  أي  الجليلة،  الصفات  بهذه  الذين يتصفون  أن هللا سبحانه وتعالى يحب عباده 

بوي أن يتحلى والذين يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم". فبناء على املفهوم الخاص بالذكاء العاطفي، وبناء على هذه الية فيجب على القائد التر 

ن يتحكم في أ بالقيم األخالقية من جهة، وبمهارة ضبط النفس مع مرؤوسيه، وما يرى منهم من جهة أخرى، وأن يعفو عنهم، وإن أخطأوا فيجب  

 يقع في خطأ أكبر، وليتقبلوا انتقاده، ووجهة نظره بسعادة وحب.  والنفسه وانفعاالته 

الكريم مع صحابته رضوان هللا عليهم ومن أهم تلك املواقف قصة  فضيلة التعاطف في مواق  وتشير إلى  التعاطف: .2 النبي صلى  ف وتعامل رسولنا 

وأبو بكر الصديق في غار ثور حينما أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ينجي نفسه وأبو بكر الصديق من كفار قريش وذهبوا إلى   هللا عليه وسلم 

نه على الرغم من أن "كل طرق التأمين التي اتبعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصديق رض ي هللا  أ  ( 2017)  ذلك الغار، وذلك ما بينه السراجي

ِ الكمال، فال ُبدَّ م
ا ومحكمة للغاية، فإنه ليس من طابع الخطط البشرية أن تصل إلى حدِّ ة التي اتبعوها بارعة جدًّ

َّ
ن ثغرات؛ لذا  عنه، وكون الُخط

اصون املش ركون الطريق الذي سار فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبه رض ي هللا عنه، ووصلوا إلى الجبل الصعب الذي  فقد اكتشف القصَّ

ا! وكان ا  لرسول صلى هللا  به غار ثور، وصعدوا الجبل؛ بل ووصلوا إلى باب غار ثور، ولم َيْبَق إال أن ينظروا فقط داخل الغار، وكان الغار صغيًرا جدًّ

ِ حاالت قلقه وحزنه. وكان رده صلى هللا عليه وسلم    ةاخل الغار في سكينعليه وسلم يجلس د
ة؛ بينما كان الصديق رض ي هللا عنه في أشدِّ   إلى أبوتامَّ

يَق    (Nabulsi Encyclopedia ,1988)بكر الصديق  رض ي هللا عنه كما جاء في   ِدِّ ٍر الِصِّ
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تعالى ﴿إال قوله  اِلُثُهَما؟ "رواه مسلم. وأثبت ذلك هللا سبحانه وتعالى في 
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ـَه َمَعنا ف

َّ
الل ِإنَّ  َتحَزن  َيقوُل ِلصاِحِبِه ال  ِإذ  الغاِر  ِفي  ِإذ ُهما  اثَنيِن  آية:  ِنَي  التوبة:  ِبُجنوٍد ﴾}سورة  َدُه  يَّ

َ
{، ومعنى 40َوأ

الدمشقي بين  بقتل(155-145،  1999)  الية كما  املشركون  الهجرة ملا هم  أنه في عام  أو نفيه، فخرج منهم هارًبا  ( "  ه صلى هللا عليه وسلم وحبسه 

جعل  صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثالثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو املدينة، ف

ليه وسلم منهم األذى فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يسكنه  أبو بكر رض ي هللا عنه يجزع أن يطلع عليه أحد، فيخلص إلى رسول هللا صلى هللا ع

َدُه ِبُجنوٍد﴾ أي تأييد يَّ
َ
يِه َوأ

َ
َتُه َعل

َ
ـُه َسكين

َّ
نَزَل الل

َ
أ
َ
ه ونصره، وأيده بجنوده أي مالئكته، نجد  ويثبته ويقول، يا أبا بكر " ما ظنك باثنين هللا ثالثهما"، ﴿ف

صديق رض ي هللا عنه ومدى ضبطه صلى هللا عليه وسلم ملشاعره على الرغم مما يمر به من صعوبات، وعلى هنا تعامل رسولنا الكريم مع أبي بكر ال

له ليطمئنه، فعلى كل قائد تربوي   أبي بكر رض ي هللا عنه ويتفهم مشاعره، واحتوائه  يتفهم مشاعر  أن  أنه حاول جاهًدا،  إال  أن الرغم من ذلك 

الكريم قدوة في تعامله مع بالسعادة، والحب،    يأخذ رسولنا  ، ومن ثم مراعاته ملشاعر غيره، ليشعر مرؤوسيه 
ً

أوال لها  نفسه ومشاعره، وضبطه 

 والثقة. 

ا ا للمفاهيم األساسية للعقيدة السالمية: :ثانيا
ا
 التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية وفق

رعي واألخالقي  يمكننا تأصيل ذلك املفهوم وفًقا للمفاهيم األساسية للعقيدة على النحو ووفًقا ملفهوم الذكاء العاطفي واملشار إليه في األساس الش

 التي: 

أن اإلنسان بفطرته التي خلقه هللا بها لديه الكثير من املشاعر، والعواطف التي تنتج عنها انفعاالت متنوعة بتنوع تلك العواطف، لذلك    الفطرة: .1

  ون من يجب أن يكون هناك قدرة ومهارة لإلنسان لكيفية تعامله مع تلك العواطف واالنفعاالت في جميع الجوانب الحياتية، ويعتبر القادة التربوي

المي أهم األفراد الذي يجب أن يكون لديهم تلك القدرة، وتوظيفها في مؤسساتهم ومع عامليهم بالطريقة الصحيحة، بحسب ما أمرنا به ديننا اإلس
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َ
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ْ
ال يُن   ﴾ ٣٠الِدِّ

آية   الروم:  الصابوني  (30)سورة  الية كما أشار  التي خلق  478،  1981)  وتعني  أمرناك باالستقامة عليه هو خلقة هللا  الذي  الحق  الدين  أن هذا   )

ليمة. وأن ذلك الدين املستقيم، ولكن أكثر الناس جهلة ال يتفكرون فيعلمون أن لهم  الناس عليها وهو فطرة التوحيد، وال تغيير لتلك الفطرة الس

أن هناك   الفطرة في تعامالته، وأن يدرك  أن يراعي هذه  بكل ش يء يفعله، ويعمله، مع رعيته،   رب عليم خالًقا معبوًدا". لذلك يجب على كل قائد 

  عز وجل وتقديًرا لتلك الفطرة التي خلقنا هللا بها. أن تكون جميع معامالته مبنية على مخافة هللا يجبلذلك 
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سالم : ويمكننا تأصيل مفهوم الذكاء العاطفي في اإلدارة التربوية وفًقا ملفهوم السماحة، باستيعاب القادة التربويين ملفهوم السماحة في اإل السماحة .2

سيهم، وتوظيفهم لتلك املشاعر، بطريقة يغلب عليها املرونة في التعامل، وأنها صفة وقيمية دينية يجب أخذها بعين االعتبار في تعامالتهم مع مرؤو 

الكريم واليسر، بغض النظر عن مشاعره التي يشعر بها، وبعيًدا عن تأثير مشاعر الحب، أو الكره، أو الغضب في تعامالته معهم، اقتداًء برسولنا  

ريش ي صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضوان هللا عليهم، ومن أحد املو 
ُ
إلى موقف عمر بن الخطاب مع   (2003)  اقف الدالة على ذلك كما أشار ق

أمامه، كما تعودوا أن يفعلوا في االحتفال بالعظماء،   والرماحالنصارى  حيث كان يسير بالشام فلقيه قوم من نصارى أذرعات يلعبون بالسيوف  

الجراح: يا أمير املؤمنين هذه عاداتهم، وإنك إن تمنعهم  عامر ابن  بو عبيدة  أ قال  فقال: " ردوهم وامنعوهم" ألنه كان يكره األبهة ومظاهر امللك، ف

أنه مبغض لهم، عازم على نقض   أن يظنوا  أبي عبيدة" فقد خش ي  أن في نفسك نقًضا لعهدهم، فقال عمر دعوهم عمر وآل عمر في طاعة  يروا 

يغ  الظن وحده جعله  احتمال هذا  أن  السماحة  وبحسبه من  بالسيوف  عهده معهم،  أمامه  يلعبوا  أن  ، فتضح هنا  والرماحير من عادته فرض ي 

م سماحة عمر بن الخطاب، وضبط نفسه فيما ال يحب في تعامله مع النصارى بالرغم من أن ذلك قد يغير من عادته، ولكن احتراًما لهم وملشاعره 

 . والتي أهمها السماحة، واملرونة، واليسر في التعامل قام بإدارة ذاته ونفسه وفق ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية من القيم الدينية 

فق ما ويمكننا تأصيل ذلك املفهوم للذكاء من الناحية اإلدارية التربوية وفًقا ملفهوم الحرية، بقولنا أن الدين اإلسالمي دين الحرية ولكن و   الحرية: .3

عنها، ووفًقا لذلك فلإلنسان الحرية في تعبيره عن مشاعره وانفعاالته، الخاصة به تقتضيه تعاليم الدين اإلسالمي ، وأحكامه والتي ال يمكن الخروج 

التربوي  القائد  الحرية، وذلك نفسه ينطبق على  واالجتماعية ملفهوم  الدينية  القيم  بينه وبين من حوله ولكن وفق  أو  بينه وبين نفسه  فله    سواء 

الناتجة من عدة   التعبير عن مشاعره، وانفعاالته  الدين اإلسالمي حرية  الحرية في  الشخصية، ولكن بحدود مفهوم  الشخصية منها وغير  أسباب 

ن  بحيث أنه يحاول جاهًدا ضبط انفعاالته الناتجة من أي موقٍف كان خالل تعامالته مع مرؤوسيه، ومراعاة نفسياتهم، وضغوطاتهم التي يتعرضو 

ى، وأن يح
َ
رر نفسه وعواطفه بحسب ما يقتضيه مفهوم الحرية العاطفية بمعنى أن يحرر نفسه من  لها في أوقات العمل، بحيث ال ُيؤِذي، وال ُيؤذ

معنى الحرية العاطفية والتي تعني أن ننظر إلى كل حدث يمر بنا إيجابًيا كان أم سلبًيا، وإلى   (2013)  املشاعر والعواطف السلبية، وقد ذكر العتيبي

أنها فرصة أمامنا نستطيع أن نستغلها لنصبح أكثر قوة وذكاء وسعادة!، وأن عالقاتنا مع الخرين   كل عاطفة ُتَحرِكنا إيجابية كانت أم سلبية على

األطراف. فبناء على كل ما سبق   لكلقائمة على األخذ والعطاء، وليس على العطاء فقط، وهذا النوع من العالقات يكون أكثر متانة ودواًما وفائدة  

يوظف مفه  أن  كان  قائٍد  أي  وتعامله مع  فيجب على  التعبير عن مشاعره،  في  الحرية  جهة،   الجميعوم  اإلسالمي من  الدين  وقيم  مبادئ  بحسب 

 يقيًنا بمراقبة هللا له في تعامالته مع مرؤوسيه في السر والعلن.  موقفهوبحسب مفهوم الحرية العاطفية من جهة أخرى، وأن يكون 

العاطاملساواة:   .4 الذكاء  ملفهوم  اإلسالمي  التأصيل  القيم  إن  بتطبيق  وظيفته  في  القائد  يلتزم  أن  يعني  املساواة  مفهوم  وفق  التربوية  اإلدارة  في  في 

ي التعامل، فال  في  بينهم  يساوي  أن  بمعنى  تعامالته مع مرؤوسيه  ملشاعره سلطة على  يجعل  أنه ال  بحيث  املساواة  ملفهوم  الدينية  تعامل  واملبادئ 

تالف األلوان واألجناس، بحيث أن يكون هناك موازنة في احتواء  وتفهمه، ومراعاة ظروف ، ومشاعر  معهم بمشاعر القرابة، أو العنصرية، أو اخ

يمة "َيا كل من ينتمي إليه في املؤسسة، دون ميله لقبيلة معينة، أو جنسية معينة، ويكون حكمه عليهم، وتعامله معهم، بحسب ما جاء في الية الكر 
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)سورة الحجرات،  ﴾"١٣نَّ الل

الدمشقي  (13آية:   لناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، أن هللا سبحانه وتعالى يخبر ا   (386-385  /1999)  واملعنى هنا كما أشار 

وحواء، وجعلهم شعوب، وأن جميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون باألمور الدينية، وهي طاعة    آدموهما  

التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته، وأن التفاضل عند هللا هللا ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ولهذا نبه على التساوي بين البشرية، وليحصل 

األفراد في مؤسسته بأهم تلك ا  لقيم بالتقوى ال باألحساب". وبناء على تلك الية وتفسيرها فيجب على كل قائد التحلي أثناء توظيف مشاعره مع 

 . اإلسالمية

أن  العدل:   .5 القول  العدل واملساواة كما سبق  بين  الفارق  للعملية  إن  ينتمي  التربوي لكل من  القائد  املشاعر، واحترام  املعاملة في  املساواة تكون في 

في التعليمية في مؤسسته بغض النظر عن الشكل، أو اللون، أو الجنسية، أو القبيلة وغيرها، أما فيما يخص العدل فالبد أن يكون هناك تفرقة  

املبنية التفرقة  القائد مع مرؤوسيه ولكنها  أن   تعامل  التربوي  القائد  إعطاء كل ذي حٍق حقه، فيجب على  والحق والعدل في  الدينية،  القيم  على 

يجعل مشاعر حبه أو كرهه ملرؤوس معين، أو غضبه من مرؤوس معين، في كفة وإعطائه لحقوقه الخاصة بمهنته في كفة أخرى من دون أن تطغى 

تح يكون هناك  ال  أن  بحيث  ذلك،  على  والكره  الحب  وبين  مشاعر  بينهم  أو  الشخص  يستلطف هذا  أنه ال  ملجرد  الخر  يز لشخص على حساب 

حيال   اإلسالمية  الشريعة  به  جاءت  ما  ووفق  الظلم،  بعيًدا عن  العملية معه  تعامالته  يبني  أن  أو موقف معين، فيجب  البعض عداوة،  بعضهم 

و  وثوابه وعقابه،  له،  له، وجزاءه  تعالى  ينس ى مراقبة هللا  ال  وأن  نفسه على  ذلك،  يساعد  وأن  والعاطفة،  العقل  بين  تعامله معهم  أثناء  يوازن  أن 

 أبو العنين  ضبطها عن كل ما يخالف الشريعة اإلسالمية في التعامالت، وهنا يكمن توظيف الذكاء العاطفي توظيًفا اسالمًيا إدارًيا تربوًيا، فقد بين

لإلنس  ( 2012) املتوازنة  الحياة  بإيجاد  اعتنى  اإلسالم  ُدُروب  أن  في  االنطالق  له  ن  ُيؤمِِّ الذي  هو  التواُزن  وهذا  والعاطفة،  العقل  صعيَدي  على  ان 

 كيف ُيوازُن بينهم
َ
ح، فإنَّ العقل والعاطفة هما الضدان املتكامالن، وكمال اإلنسان في أن يعرف ِ

ابة، وعقٍل ُمتفتِّ
َّ
ا في الوقت واملكان  الحياة بُروح وث
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العا دور  َيزيد من  القائد  املناسب، فال  يكون لدى  أن  يجب  فبناء عليه  العاطفة.  العقل على حساب  دور  َيزيد  وال  العقل،  دور  وينقص من  طفة، 

مع القائد  عدالة  من صور  ذلك  وغير  واملهنية  الشخصية  ظروفهم  تقدير  أو  مكافأتهم،  على  أو  مرؤوسيه،  على  للمهام  توزيعه  في  عدالة    التربوي 

ـَه َيأُمُر ِبالَعدِل َواإِلحساِن مرؤوسيه، ويقول هللا تعالى في ذلك 
َّ
  (139، 1981) بمعنى يأمر هللا هنا كما ذكر الصابوني (.90")سورة النحل، آية ﴿ِإنَّ الل

بالعدل أن يتحلى  التربوي  القائد  الية فيجب على  الخلق". فبناء على هذه  إلى جميع  الناس، واإلحسان  بين  بالعدل  " بمكارم األخالق  الذي    خلقه 

 ن أحكام العقل وباإلحسان الذي يعتبر من فيض العاطفة.يعتبر م

 خاتمة البحث:

اإلسالمية  واملفاهيم  اإلسالمي،  التأصيل  أسس  وفق  العاطفي  الذكاء  ملوضوع  اإلسالمي  التأصيل  عملية  على  التعرف  على  الحالي  البحث  ركز 

ومشكلة    األساسية للعقيدة والشريعة اإلسالمية، إذ تم تقسيم الدراسة إلى فصلين: الفصل األول: ويحتوي على مقدمة توضح أهمية املوضوع املدروس،

الفصل الثاني فتم  أما  املناهج املتبعة في الدراسة،  أهم املصطلحات الخاصة بها، وأخيًرا  تقسيمه إلى ثالث   الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها، وأهميتها، و 

ا  وأهم سمات  وأبعاده،  وأهميته،  ونشأته،  العاطفي،  الذكاء  ومفهوم  وأنواعه،  الذكاء،  منه مفهوم  األول  املبحث  وتناول  الذكي عاطفًيا، مباحث،  لقائد 

، أما املبحث الثاني منه فتناول مفهوم التأصيل اإلسالمي، وأهميته، وأهدافه، وأسس التأصيل اإلسالمي، وأهم 2030ونماذجه، وأهميته في ضوء رؤية  

الخاصة بت األمثلة والتطبيقات اإلدارية  التربوية  املفاهيم األساسية التي تدور حولها عقائد اإلسالم وتشريعاته، وبعض  أصيل الذكاء العاطفي في اإلدارة 

 وفًقا لتلك األسس واملفاهيم. 

 نتائج البحث: 

 
ا

من خالل البحث في موضوع الذكاء العاطفي، والتأصيل اإلسالمي له وفق أسس التأصيل اإلسالمي، ومفاهيم العقيدة والشريعة اإلسالمية النتائج:    :أوًل

 تم التوصل إلى النتائج التية: 

املجاأن   .1 أهميته في  التربوي بشكل خاص، وبالرغم من  اإلداري  املجال  املجاالت بشكل عام، وفي  املهمة في  املواضيع  العاطفي من  الذكاء  ل  موضوع 

 اإلداري إال أنه لوحظ أن هناك قلة في الدراسات التي تتناوله في املجال اإلداري التربوي . 

 ملهمة في جميع املجاالت ليس فقط اإلدارية التربوية. أن التأصيل اإلسالمي من املواضيع اإلسالمية ا  .2

وحظ تركيز الدراسات السابقة الخاصة بالتأصيل على تأصيل العلوم النفسية، واالجتماعية.  .3
ُ
 ل

 أن الدين اإلسالمي من أشمل، وأوسع األديان التي ركزت على جميع األمور الحياتية لإلنسان. .4

ا النتائج السابقة فهناك العديد من التوصيات التي يجب أخذها بعين اًلعتبار من قبل املعنيين من القادة، ومن  وبناء على    توصيات البحث::  ثانيا

    األفراد، ومن الباحثين والباحثات، وكل من له صلة بالدين السالمي وتضح فيما يأتي:
العاطفي في اإلدارة التربوية، حيث أن له األثر الكبير على رفع  يجب على الباحثين والباحثات لفت النظر بشكل أكبر  في دراساتهم ملوضوع الذكاء   .1

 الروح املعنوية للمرؤوسين، ومدى إنجازهم ألعمالهم، وتحقيقهم لألهداف التعليمية. 

العل .2 أعمق، ثم تركيزهم في دراساتهم على  التأصيل اإلسالمي وفهمه بشكل  أكثر في مجال  البحث  الباحثين والباحثات  أيًضا على  اإلدارية ينبغي  وم 

 إليه.
ً
 التربوية، ليتم لفت نظر القادة خاصة

س  أن التأصيل اإلسالمي وأسسه ليس فقط مطلوب تطبيقها من القادة فحسب، بل أيًضا على كل فرد ينتمي لهذا املجتمع اإلسالمي أن يهتم باألس .3

 واملفاهيم اإلسالمية، وتأصيلها في جميع مجاالت حياته.

أكبر بدراسات، ومؤلفات ليس فقط خاصة بالتأصيل اإلسالمي بل بكل علم إسالمي لم يتم لفت االنتباه إليه من قبل،   دعم الدين اإلسالمي بشكل .4

 .
ً
 ليتم تطبيق كل ما يخص الشريعة اإلسالمية في حياتنا عامة

 وبناء على ما سبق فيمكننا اقتراح التي: مقترحات البحث: 
 عاطفي للقائد في جميع املجاالت التربوية وغير التربوية.إجراء دراسات تركز على مدى أهمية الذكاء ال .1

 إجراء أكثر من دراسة حول التأصيل اإلسالمي للذكاء العاطفي للقائد.  .2

 إجراء دراسة حول أهمية التأصيل اإلسالمي للمواضيع اإلدارية األخرى.  .3

 املراجع:

 
ا
 املصادر: : أوًل

 القرآن الكريم. .1

 السنة النبوية.  .2



 رهف بحه                                                                                                                                                         التأصيل السالمي للذكاء العاطفي في الدارة التربوية 

 551-533 ، ص:2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 548 

 

 . دار الحديث للنشر والتوزيع.القاموس املحيط(.  2008مجد الدين ) ،آبادي  .3
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 (. دار طيبة للنشر والتوزيع.4،ج2. )طتفسير القرآن العظيم (. 1999الحافظ عماد الدين ) ،الدمشقي .6

 . املكتبة العصرية.مختار الصحاح(. 2006الرازي، محمد بن أبي بكر ) .7

 (. دار القرآن الكريم للنشر والتوزيع. 1، مج4)ط التفاسير.صفوة (.  1981محمد علي ) ،الصابوني .8

 (. دار القرآن الكريم.1.مج7(. مختصر تفسير ابن كثير. )ط1981الصابوني، محمد علي ) .9

 (. دار القرآن الكريم للنشر والتوزيع. 2، مج4)ط صفوة التفاسير.(.  1981محمد علي )، الصابوني .10

 :
ا
 املراجع العربية:ثانيا

 . العقيدة اإلسالمية وصلتها بالعالم واإلنسان والحياة (. 1995إبراهيم، عبد الشافي إبراهيم ) .1

 . مكتبة الرشد ناشرون.تطبيقاته املعاصرة( -حجيته -أنواعه -االستحسان )حقيقته(. 2007الباحسين، يعقوب عبد الوهاب ) .2

 بي.. دار البيان العر عقيدة املؤمن(. 2000الجزائري، أبو بكر جابر ) .3

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. شرع من قبلنا(. 2012جلبان، محمد إبراهيم ) .4

  : (2)  1 :(. الذكاء الوجداني االجتماعي وتطبيقاته في السنة النبوية. مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية2015الحركاتي. حكيم ) .5

143-164. 

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. . )رسالة دكتوراه غير منشورة(. منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة التربوية (2008إحسان محمد ) الحلواني، .6

(. مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بتحسين أداء مديري التابعة لوكالة الغوث بمنطقة غرب  2018أبو الخير، أحمد غنيم؛ أبو شعيرة، نور عادل )  .7
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 الكريم )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، مكة املكرمة.  املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان في القرآن(. 2003زمزمي، يحي بن محمد ) .10

11. ( غربال  املنهي  (.  2015سعيد،  بالتوافق  وعالقته  العاطفي  خيضر    –بسكرة -الذكاء  محمد  جامعة  أساتذة  من  عينة  على  ميدانية  )رسالة  دراسة 
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5. ( الذكي عاطفًيا. تم االسترجاع من موقع  7،  5،  2019زهرة  الشخص  the-of-attributes-marise.blogspot.com/2019/05/Thehttps://ta-(. صفات 

emotionally.html-person-intelligent 
6. ( راغب  معنا(.  2017،9،24السرجاني،  هللا  إن  تحزن  موقع ال  من  االسترجاع  تم   .

https://www.islamstory.com/ar/artical/102/%D9%84%D8%A7_%D8 
 jazirah.com/2013/20130913/cu1.htm-http://www.alتم االسترجاع من موقع  جريدة الجزيرة.ية. (. الحرية العاطف13،9،2013العتيبي، ياسر ) .7

8. ( واملتفوقين  للموهوبين  العربي  م2016املجلس  من  االسترجاع  تم  الكريم.  القرآن  في  واالجتماعي  العاطفي  الذكاء  وقع  (. 
http://www.arabcgt.org/?p=1048 

  https://www.nabulsi.com/web/article/7301. تم االسترجاع من موقع رياض الصالحين(. 14،8، 1988موسوعة النابلس ي ) .9
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Abstract:  The aim of the current research is to identify the Islamic rooting for emotional intelligence in 
educational administration according to the foundations of Islamic rooting, and the basic concepts around 
which the doctrines and legislations of Islam revolve around. And its types, which include emotional 
intelligence, the concept of emotional intelligence, its origin, importance, and dimensions, and the most 
important characteristics of the educational leader, its models, and emotional intelligence in light of Vision 
2030, and the second topic contained the concept of Islamic rooting, its importance, goals, foundations, 
basic concepts of beliefs and how It was established according to it in the educational administrative field, 
and the research reached a number of results, the most important of which are: that despite the 
importance of emotional intelligence in the administrative field in general, there is a lack of studies that 
deal with it in the educational administrative field, as it was noted that previous studies on rooting were 
focused on Establishing psychological and social sciences, the researcher recommended several 
recommendations, the most important of which are: Researchers and researchers should draw more 
attention to their studies On the subject of emotional intelligence in educational management, they should 
also research more in the field of Islamic rooting and understand it more deeply, then focus their studies 
on educational management sciences . 

Keywords: Islamic rooting; emotional intelligence; foundations of Islamic rooting; concepts of Islamic 
beliefs.                  
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