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امللخص:
هدفت الدراسة لبيان أثر الذكاء العاطفي بأبعاده (املهارات الجتماعية ،التنظيم الذاتي واستخدام العواطف ،الدراك االنفعالي،
املؤهالت العلمية) في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية .تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل توظيف االستبانة،
ً
ومقياس الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية ،وقد تكونت العينة من ( )305موظفا.
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≤0.05للذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في
البنوك التجارية الكويتية ،وأن الذكاء العاطفي يفسر ما نسبته ( )%46من التغير في الفاعلية التنظيمية.
أوصت هذه الدراسة باعتماد برامج تدريبية لتنمية القدرات واملهارات الفكرية للموظفين ،وذلك لإلرتقاء بمستوى ادائهم في املصارف
ً
التجارية الكويتية ،مما ينعكس ايجابيا على الفاعلية التنظيمية.
الكلمات املفتاحية :الذكاء العاطفي؛ الفاعلية التنظيمية؛ البنوك التجارية؛ الكويت.

.1

املقدمة:

ً
ً
ً
ً
يمكن القول بأن القرن الحادي والعشرون يتميز باملتغيرات السريعة في جميع مناحي الحياة فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ،نتيجة لإلنفجار
ً
ً
العلمي والتكنولوجي وما نجم عنه من تعقيدات للحياة الجتماعية فأصبح الفرد يتحمل أعباء وضغوطا نفسية تفوق طاقته وتعود هذه التغيرات أساسا
إلى املوارد البشرية العاملة في هذه املنظمات ،فالقوى البشرية العاملة املؤهلة واملدربة والكفؤه أصبحت تمثل اهم عناصر النتاج .ولهذا فقد أصبحت
املنظمات بإداراتها املختلفة تولي اهتمامها بالجوانب األساسية لنجاحها وتحقيق أهدافها املختلفة ،وذلك باالعتماد على العنصر البشري ألنها تدرك
قيمته بإعتباره العامل الرئيس في كل جوانب العملية النتاجية والتنظيمية ،مما دفع لالهتمام للعنصر البشري من النواحي املادية واملعرفية أساس
نجاح املنظمة أيا كانت أهدافها ومهامها( .جاسم)2019 ،
إن كفاءة وفاعلية املنظمات تتأثر بالعديد من املتغيرات ،ومن ذلك مفهوم الذكاء العاطفي ) (Emotional Intelligenceالذي بدأ يستحوذ اهتمام
ً ً
الباحثين واملمارسين لعلم الدارة ،وقد اعتبر هذا املفهوم ومنذ ظهوره متغيرا مهما للتنبؤ بالنجاح املنهي والشخص ي للفراد ،وظهر أن الدارة في املنظمات
ً
التي تبحث عن النجاح تتطلب ليس فقط معرفة فنية وفكرية بل تتطلب أيضا توظيف الذكاء العاطفي في تلك املنظمات ،ويعزى اهتمام الدارة
باألهداف التنظيمية والبيئية لتحقيق تنمية مستدامة على املدى البعيد للمنظمة ،وبالتالي تطوير ورفع مستوى األداء البيئي التنظيمي فيها والتي تكمن
بالدور الحيوي الذي تقوم به املنظمة والقائم على التفاعل بين املنظمة والبيئة املحيطة بها من خالل استغالل وإدارة املوارد الطبيعية والتحكم بها
بفاعلية( .موصللي)2013 ،
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يعمل الذكاء العاطفي على حل النزاعات في منظمات األعمال ،حيث عندما نتمكن من تمييز مشاعر الناس والتعاطف مع وجهات نظرهم ،فإنه
يسهل تسويتها أو ربما تفاديها قبل أن تحدث ،حيث يصبح من السهل أن تعطي الناس ما ينشدون إذا كنت تدرك ماهو وتعرفه دون وجود النزاعات
والخالفات( .الشوا)2015 ،
يستند الذكاء العاطفي إلى مجموعة من املهارات من أهمها :الوعي بالنفعاالت الشخصية ،والتحكم في املشاعر ،وتحفيز الذات ،والتعرف إلى
مشاعر اآلخرين وادارة العالقات ،وهذا ما دفع علماء النفس للبحث عن الذكاء العقلي ،ومع ذلك بالقدر نفسه من الهتمام ،ولم يتطرق أحد للدور املهم
لهذا النوع من الذكاء ،سواء أكان ذلك على املستوى الشخص ي أم على املستوى املنهي.
إن للذكاء العاطفي العديد من اآلثار ،فعلى مستوى عالقة الفرد بذاته فهو يمنح الفرد املقدرة على التعرف على املشاعر واالنفعاالت ،وعلى التميز
بينهما ،والتحكم فيها ،فمن خالله تأتي القدرة على التعامل بخبرة مع املشاعر السلبية من شعور بالحباط بسبب ضغوط الحياة ،مما يمكن الفرد من
توظيف مشاعره للوصول للقرارات الصائبة في الحياة ،أما على مستوى عالقة الفرد باآلخرين ،فهو يزيد من مقدرة الفرد على أن يفهم عواطف اآلخرين
وتوقع ردود أفعالهم ،مما يؤسس لبناء عالقات جيدة مع اآلخرين ،والتعامل مع النواحي االنفعالية في العالقات على جميع املستويات في الحياة بشكل عام
(غبون وآخرون ،)2020 ،وبالتالي هناك حاجة لفهم العالقة بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية لكونها أمر هام في الدارة.
 .1.1مشكلة الدراسة:
تتصف بيئة العمل بإنها بيئة معقدة ومضطربة لوجود التداخل في العوامل القتصادية والثقافية ،وكذلك التكنولوجية ،وزاد ذلك من التحديات
ُ
في الفاعلية التنظيمية لدى املنظمات ،حيث أنها تعيش اليوم ضمن إطار شح وندرة املوارد .في ظل مواجهة مثل هذه التحديات وجدت الحاجة لدراسة
وتحليل الذكاء العاطفي وتأثيره وطرق استغالله ،والبحث عن املصادر الجديده التي تزيد من الفاعلية التنظيمية .من هنا فإن مشكلة هذه الدراسة
ً
تكشف عن عدم الوعي واستغالل الذكاء العاطفي للموظفين والدارة في املنظمات ،وقلة وعيها أيضا بمصطلح الفاعلية التنظيمية ،وما يترتب على ذلك
من آثار ،ويتطلب ذلك وجود واستخدام تطوير الذكاء العاطفي لتعزيز الفاعلية التنظيمية ،أي ضرورة تعديل مفاهيم الدارة التقليدية لتكون متناسبة
مع الفاعلية التنظيمة والذكاء العاطفي ،والحاجة لتبني مفهوم الذكاء العاطفي الذي يتواءم مع متطلبات املنظمات ،بالتالي فإن الغرض من هذه
الدراسة هو الجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
ما هو أثرالذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية؟
 .2.1أهداف الدراسة:
يأتي هدف الدراسة في بيان أثر الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
 .3.1أهمية الدراسة:
تأتي األهمية النظرية للدراسة من أهمية املعلومات التي سيتم الحصول عليها من مصادرها والتي تتعلق بالفاعلية التنظيمية ،والذكاء العاطفيي في
البنوك التجارية الكويتية مما يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية.
األهمية العلمية :تبرز من خالل أهمية املتغيرات املبحوثة في الدراسة الحالية بوصفها مصطلحات إدارية حديثة في الفكر الداري عبر وضع إطار
نظري يربط بين املتغيرات (الذكاء العاطفي ،والفاعلية التنظيمية) ،ومما يزيد من اهمية هذه الدراسة ،إظهار مدى تأثير الذكاء العاطفي في تحسين
وتطوير الفاعلية التنظيمية ،حيث تقدم مقترحات الستغالل وتطوير الذكاء العاطفيي لدى موظفي البنوك التجارية الكويتية ،وهذا من شأنه يعمل على
زيادة الفاعلية التنظيمية ،والحفاظ على مستوى اداء أفضل لهذه البنوك.
 .4.1فرضيات الدراسة:
ً
تم بناء الفرضيات التالية ،اعتمادا على مشكلة الدراسة ،وأسئلتها املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية وهي على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة ( :)Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للذكاء العاطفي بأبعاده (املهارات الجتماعية ،إدراك
النفعاالت ،التنظيم الذاتي واستخدام العواطف ،املؤهالت العلمية) في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
ينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى ( :)Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للمهارات االجتماعية في الفاعلية التنظيمية في البنوك
التجارية الكويتية.
الفرضية الفرعية الثانية ( :)Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05لدراك النفعاالت في الفاعلية التنظيمية في البنوك
التجارية الكويتية.
الفرضية الثالثة ( :)Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للتنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية التنظيمية
في البنوك التجارية الكويتية.
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الفرضية الفرعية الرابعة ( :)Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية في البنوك
التجارية الكويتية.
 .5.1أنموذج الدراسة:

ُ
شكل ( :)1أنموذج الدراسة

ُ
ً
يوضح الشكل ( )1أنموذج الدراسة ،الذي تم اقتراحه بهدف تقييم العالقة املباشرة ألثر الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية ،وذلك استنادا إلى
مجموعة من األدبيات السابقة ذات الصلة ،منها دراسة نعيمة ( ،)2017ودراسة ) ،Drigas and Papoutsi (2019ودراسة العجيلي وأحمد (.)2019
 .6.1مصطلحات الدراسة:
•

الذكاءالعاطفي  :Emotional Intelligenceهو املقدرة على إدراك النفعاالت بشكل دقيق ،وتقويمها والتعبير عنها وكذلك املقدرة على إيجادها
والوصول إليها واملقدرة على فهم النفعال والشعور االنفعالي ،واملقدرة على تنظيم النفعاالت ،بما يعزز النمو االنفعالي ،والعقلي للفراد( .جاسم،
)2019

•

املهارات اإلجتماعية  :Social Skillsهي سلوكيات يستخدمها األفراد في التفاعالت مع اآلخرين من سلوكيات غير لفظية كأي اشارة من إشارات
الجسد ،أو سلوكيات لفظية بسيطة أو معقدة ،كتقديم حلول ترض ي حاجات املجتمع( .جاسم)2019 ،

•

التنظيم الذاتي  :self- regulationهي قدرة الفرد على تنظيم مشاعره والسيطرة عليها سواء كانت سارة أو غير سارة مع التحكم في اندفاعاته
العاطفية( .علوان)2019 ،

•

التنظيم الذاتي واستخدام العواطف :تشير إلى قدرة األفراد على استخدام مشاعرهم وعواطفهم بالطريقة السليمة التي تسعفهم في توجيه
أعمالهم وأفكارهم وتصرفاتهمَ .
(دره )2015،
املؤهل العلمي  :Qualificationالتحصيل العلمي الذي تم الوصول له أو الشهادات الدراسية ،والتدريبات التي حصل األفراد عليها( .بدر،2018 ،
.)12

•

الفاعلية التنظيمية  :Organizational Effectivenessهي عملية القياس ملا هو منجز من أهداف مع املقارنة باألهداف التي تم وضعها ،أي أنها
تكون أكثر مساهمة كلما تحققت األهداف وأنجزت وبالتالي تصبح عملية وفعالة أي أنها تكون مرتبطة باملخرجات وهذا يشير إلى أن املنظمة تجد
أن انجاز األهداف بدقة واسهامها في املخرجات هي مسمى الفاعلية التنظيمية( .أبا بكر وعبد هللا)2019 ،

•
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اإلطار النظري

 .1.2مفهوم الذكاء العاطفي:
ظهر هذا املصطلح في اميركا عندما الحظ علماؤها أن نجاح الفرد وسعادته في الحياة ال يتوقف على الذكاء العقلي فحسب وإنما على الصفات
واملهارات التي قد تكون موجودة او غير موجودة عند الفرد الذكي( .سليماني)2015 ،
ً
ً
يعتبر الذكاء العاطفي عنصرا أساسيا من عناصر السلوك النساني ،ويختلف عن القدرات العقلية ،ولم تظهر بعد العالقة التي تربط بين كل من
الذكاء العاطفي والذكاء العقلي حيث ال تقيس نسبة الذكاء مدى توفر الذكاء العاطفي لدى الفرد .كما عرفته (الشوا )2015 ،بأنه املقدرة على املشاعر
ومشاعر اآلخرين لتحفيز األفراد وإدارة العواطف بفاعلية لدى األفراد.
تعرفه (سليماني )2015،الذكاء العاطفي بأنه املقدرة على تمييز وإنتاج النفعاالت أو لتنمية التفكير في فهم االنفعاالت وإدراكها وتنظيم
النعكاسات ،وبالتالي يحسن النمو النفعالي ،والعقلي وهذا يبين أن االنفعاالت تعمل على جعل التفكير أكثر فاعلية وتدفع الفرد للتفكير بإنفعاالته
بشكل ذكي.
يرى الباحثان أن الذكاء العاطفي هو أحد أنواع الذكاء والذي يتضمن إدراك الفرد لعواطفه ودوافعه ومشاعره والتفاعل مع عواطف اآلخرين بما
يجعل جميع األفراد يشعرون بالرضا وال يمكن أن يتم ذلك إال من خالل إدارة العواطف وبما يحقق كسب اآلخرين وكسب إحترامهم وودهم ورضاهم
بشكل عام.
 .1.1.2أهمية الذكاء العاطفي:
أكد الخضر ( )2002نجاح علماء النفس في إبراز دور الذكاء العاطفي كمفهوم حديث ذي أهمية نادرة وأنه مؤشر رئيس للنجاح ،ومقدرته على
وضع نظام هادف وممتع في املنظمات ،بشكل يتمكن كل فرد من استخدامه لتدريب ذاته وتطويرها على حل املشكالت الذاتية التي تواجهه ومشاكل
اآلخرين داخل العمل ،حيث يعد استخدام مهارات الذكاء العاطفي الطريق السريع في الوصول إلى األهداف ،وإنجاز التوقعات وحل املشكالت وإيجاد
الطرق املتعددة للنجاح ،ويحقق استخدام قدرات الذكاء العاطفي إلى جانب السرعة الستمرارية في تحقيق ونجاح األهداف والشعور بمتعة النجاح،
ً
ألن تلك األهداف حققت بيئة صحية ومشاركة وجدانية وتواصل ووعي ذاتي واجتماعي وبهذا تصبح القدرات التي تكتشف حديثا بمثابة آلة تغيير نحو
مستقبل مشرق وناجح.
كما تذكر مليك ( )2017في كتابه الذكاء العاطفي ،من أجل أداء متفوق في كل املهن واملجاالت فإن اهمية الكفاءة االنفعالية تعادل ضعف أهمية
ً
ً
ً
ً
القدرات املعرفية وحدها ،ومن أجل تحقيق النجاح في مستويات أعلى ومناصب قيادية فإن الكفاءة االنفعالية تلعب دورا كبيرا وأساسيا ومهما .كما
يساهم الذكاء العاطفي في زيادة مقدرة الفرد أو املدير على إدارة مشاعره ومشاعر اآلخرين والتأثير على حالتهم النفسية لآلخرين وبالتالي التأثير على
قدراتهم وأدائهم.
يستنتج مما سبق أن الذكاء العاطفي هو أساس نجاح األفراد على الصعيدين الجتماعي والعملي وبالتالي يعد أساس نجاح الفريق واملنظمة ،حيث
ً
نجد في واقع التعامل مع الناس الكثير من األشخاص األذكياء معرفيا إال أنه يصعب التعامل والتواصل معهم بسبب انخفاض مهارات الذكاء العاطفي
لديهم.
 .2.1.2قياس الذكاء العاطفي:
ُ
مناح عديدة من الذكاء العاطفي ،ومن املهم أثناء قياسه أن يراعى اختبار عدة جوانب منه حيث
توجد اختبار ٍ
ات عديدة قادرة على اختبار ٍ
بشكل مباشر كما هو الحال في قياس الذكاء املعرفي ،فاملعيار في جيمع اختبارات الذكاء العاطفي يتمثل في مدى صحة
يستحيل قياس الذكاء العاطفي
ٍ
معين يخضع له؛ وبذلك فإن هذه االختبارات تقيس سلوك الفرد الظاهري وليس سلوكه الكامن الذي يحمل السمات
وجودة ما يقدمه الفرد في
اختبار ٍ
ٍ
الحقيقية لديه ،وتوجد ثالثة أساليب شائعة تستخدم لقياس الذكاءالعاطفي ،وهي (ماض ي:)2014 ،
ُ
ً
عنصرا حيث يطلب من املتقدم إلى االختبار أن يعمل على تقييمها
• التقييم الذاتي  :Self-reportكما في اختبار  ،Bar-On EQ-iحيث يتضمن ()133
على مقياس من (.)5-1
ُ
معلومات يتم جمعها من قبل زمالء العمل ،ويعرف هذا التقييم بإسم  ،EI-360ويحتوي هذا االختبار على
• تقييم اآلخر  :Other-reportيستخدم
ٍ
ً
( )47مسألة للمتقدم لالختبار ،يعتمد على زمالء حتى يقيموا اختبارات منها على مقياس من ( )7نقاط.
• اختبارات القدرة  :Ability testsتقيس هذه االختبارات املقدرات الفردية ،وقد تم وضع مؤسس ي مصطلح الذكاء العاطفيي جون ماير وبيتر سالوفي
ً
أول اختبار من هذا النوع ،ويدعى هذا االختبار مقياس الذكاء العاطفي متعدد العوامل  ،MEISويحتوي على ( )122سؤاال.
نوع من املقدرات ،وفي شكل آخر يعتبر كسم ٌ
تعددت اآلراء حول قياس الذكاء العاطفي من خالل إمكانيته وجدواه ،فبينما أتى تعريفه بأنه ٌ
ات
ٍ
َ
ً
ً
ً
ٌ
َ
شخصية ،ويراه البعض على أنه ٌ
واملالحظات التي تتعلق
والتمارين
قياس أكثر شمولية تضم األسئلة الشخصية
نوع من الكفاءة التي تتطلب طريقة
ٍ
ٍ
بتفاعل األ شخاص مع بعضهم البعض.
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 .3.1.2أهداف اختبارالذكاء االنفعالي:
يعتبر الذكاء العاطفي من محددات للسلوك األساسية والنجاز في العمل ،فهو يؤثر على إنتاجية األفراد واملناخ الجتماعي ،ويؤثر على عمليات
التحفيز والدراك املرتبطة بالعمل .حيث ترجع أهمية الذكاء العاطفي في حياتنا إلى أهمية العواطف في حياتنا العامة وفي بيئة العمل بشكل خاص ،حيث
للعواطف تأثير كبير ما يقوم به الفرد ،فيمكن أن يكون تأثير عواطفه بشكل إيجابي وكبير وفعال ويمكن أن تزداد الروح املعنوية بين العاملين ،وكذلك
يمكن أن تؤثر في حياة العاملين بطريقة سلبية أما العواطف السل بية كالخوف ،والتردد ،والغضب والقلق والحيرة قد تستهلك الكثير من طاقة الفرد
وتقلل من الروح املعنوية والتنافسية بين العاملين والتي قد تؤدي الى توليد الالمباالة واالستهتار بالعمل (مليك .)2017 ،تعتبر العواطف من محددات
الفرد األساسية لنجازه وسلوكه في العمل وأنها بدورها يمكن أن تؤثر على املهامات والسلوكيات الجتماعية ونتائج أداء الفرد داخل املنظمات ،كما يرى
البعض تأثير الذكاء العاطفي بصورة كبيرة على املجموعات داخل العمل مثل العمل الجماعي وااللتزام بالعمل واالبتكارات وتنمية مواهب ووالء العاملين
وجودة الخدمة املتوفرة .كما بينت الدراسات السابقة أن األفرد اللذين يتمتعون بذكاء عاطفي عالي قادرين على القيادة والدارة بفاعلية أكبر والتجربة
الوظيفية الناجحة كما يمكنهم بناء عالقات شخصية اجتماعية ناجحة من أكثر من األشخاص الذين لديهم مستوى ذكاء عاطفي منخفض (ماض ي،
.)2014
تكمن أهداف اختبار الذكاء العاطفي باآلتي:
بمعلومات يمكن أن تكون مفيدة في إدارة ذاته وتطويرها وتحسين األداء في العمل؛ وقد تبين أن األشخاص ذوي الذكاء العاطفي العالي
• تزويد الفرد
ٍ
ُ
قادرون على تحقيق نجاحات عملية واجتماعية وجني مال أكثر من غيرهم ،ويعتبر اختبار  MSCEITأفضل املقاييس الختبار املقدرات.
• يمكن أن ُتظهر هذه االختبارات عيوب الشخص وأشياء كان يجهلها عن نفسه ،ويمكن الختبار املقدرات أن يكشفها أكثر من اختبار التقييم
الذاتي.
• تستخدم اختبارات الذكاء العاطفي  MSCEITوكالء التوظيف لتقييم املتقدمين.
بثقة أكبر من غيره ،وقد ال تكون بعض هذه االختبارات سوى
فحص
• ال تتساوى اختبارات الذكاء العاطفي جميعها ،فبعضها يعد أفضل ويحظى ٍ
ٍ
ملهارات الفرد ال أكثر ،وتستهدف بعض هذه االختبارات املهارات األساسية في الذكاء العاطفي ،وتعطي املعلومات العملية وإلهامة عن املشاعر وذكاء
الكافية عن اختبارات الذكاء العاطفي املتاحة النتقاء أفضلها.
املعلومات
اختبار يجب الحصول على
الفرد االنفعالي؛ لذلك قبل البدء بأي
ٍ
ٍ
ٍ
ناجح.
• يمكن أن يستخدم هذا القسم في املنظمات اختبارات الذكاء العاطفي للتوظيف للحصول على فريق ٍ
عمل ٍ
 .2.2مفهوم الفاعلية التنظيمية:
ُ
اختلف الباحثون في إيجاد تعريف شامل ملوضوع الفاعلية التنظيمية ،حيث يصعب وجود تصور واحد لهذا املصطلح ومع ذلك يعد هذا املصطلح
من أبرز املفاهيم التنظيمية التي اهتم بها الباحثون واملفكرون في مجال العمل الداري والفكر الداري ،ومن هذا املنطلق فقد قام هؤالء الباحثون
بتعريف كل من الفاعلية ،والفاعلية التنظيمية ،والتي ُتظهر العالقة االرتباطية بين املتغيرين ومدة مساهمتهما في تحقيق األهداف املنشودة.
لقد ظهرت تعريفات ّ
عدة للفاعلية املنظمية ومن ذلك تعريف العمرات ( ،)2014حيث عرفها بأنها وليدة درجة التكامل بين أهداف العاملين
وأهداف املنظمات ،أو املواءمة بين حاجات العاملين وأهداف املنظمات.
عرفها ) Quratul (2012بأنها مقدرة املنظمات على استخدام املوارد لتحقيق األهداف ولرضاء جميع األطراف باملنظمات.
من خالل استقراء التعريفات السابقة يالحظ أن الفاعلية املنظمية إنما تستند على ما تم تحقيقه من أهداف تم وضعها وتم إنجازها واملقارنة بين
ً
الوضع واالنجاز وصوال إلى تحقيق املخرجات النهائية لهذه األهداف.
 .1.2.2العالقة بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية:
ً
زاد االهتمام بمفهوم الذكاء العاطفي مؤخرا حيث نجد أن هناك عالقة قوية بين الذكاء العاطفي وتأثيره على الفاعلية التنظيمية ،فالذكاء العاطفي
هو عبارة عن دراسة وتحليل املكونات واألساليب التي تستند إليها الدارة في املنظمات بقصد توفير حياة وظيفية أفضل للعاملين بما يسهم في رفع أداء
املنظمة ويحقق إشباع لحاجات ورغبات العاملين ،فكلما تميزت بيئة العمل بالقبول والرضا من العاملين ساهم ذلك في جعل األفراد مستغرقين بشكل
كامل في وظائفهم بما يؤدي إلى الحصول على أداء أفضل( .العمرات)2014 ،
تعتبر مهارات الذكاء العاطفي أحد االسس للعمل بفاعلية وكفاءة مع اآلخرين ،حيث أن الذكاء العاطف يساعد في التفكير بإبداع من خالل رؤية
املشاكل من زوايا عديدة ،والوصول إلى الكثير من األفكار الجديدة واملبدعة وتوليد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل ،ويساعد الذكاء العاطفي األفراد
على العمل مع االخرين من خالل التأثير والتأثر فيهم أو بناء على التفاق أو الثقة فيما بينهم .لقد أظهرت بينهم وبين األقران ،بين املوظفين والعمالء،
ً
فيتعذر اتخاذ القرارات الصائبة تجاه املشكالت التي يواجهونها مما يؤثر سلبا على الفاعلية التنظيمية فاملسؤول الناجح يتميز بقدرته دراسات عدة
وجود عالقة بين الفاعلية التنظيمية والذكاء العاطفي ويتمثل ذلك في العديد من األسباب هي:
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• يلعب الذكاء العاطفي الدور الهام في جوانب متعددة بالنسبة للمسؤولين من أهمها اتخاذ القرارات ّ
الفعالة في الحياة اليومية في املؤسسة،
وبالضافة إلى ضرورة توافر املكونات املعرفية والعاطفية في جميع مواقع صنع القرار( .صالح الدين)2016 ،
• يعتمد التمييز بين األفراد على الذكاء العاطفي حيث أن وجود عالقة بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية ،فإن ذلك يساعد الفرد على اتخاذ
القرارات املختلفة والتي يكونون مسؤولين عنها وإذا سيطرت العاطفة على الذكاء كانت هناك سيطرة على السلوك ويؤدي لحدوث العديد من
املشكالت االجتماعية ،وعلى اتخاذ القرارات الفعالة واليجابية( .أبو الخير وأبو شعيرة.)2018 ،
• يواجه املسؤولون الذين ال يتمتعون بمهارات الذكاء العاطفي صعوبة في إقامة عالقات اجتماعية جيدة( .جاسم)2019 ،
• إن فاعلية اتخاذ القرار تتوقف على الخريطة العقلية واالنفعالية للفرد ،حيث أن القدرات العقلية تتفاعل مع القدرات العاطفية واالجتماعية
عند اتخاذ الفرد للقرار ،فاملسؤول الذي يتسم بقدرات عاطفية عاليةيستطيع تنمية القدرات العاطفية واالجتماعية ملرؤوسيه وتطويرها( .خليل
وثجيل)2019 ،
 .3.2الدراسات السابقة:
 .1.3.2الدراسات العربية:
• دراسة خليل ( )2019هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لدى القيادات العليا والدارية في ديوان الرقابة املالية
االتحادي من خالل تقويم الذكاء العاطفي لديهم عند تعرض القيادات الدارية والتدقيقة للتفاعالت العاطفية عند التعامل مع كلفة املالكات
الدارية والتدقيقية في هذا الديوان .كانت مشكلة البحث تدور حول التساؤل التالي:
"هل يتم مراعاة الذكاء العاطفي لدى القيادات الدارية في ديوان الرقابة املالية االتحادي عند التعامل مع املالكات الدارية والتدقيقية؟"
كما قام الباحث في تقديم الفرضية التالية :أن مراعاة الذكاء العاطفي لدى القيادات الدراية في ديوان الرقابة املالية االتحادي عند التعامل مع
املالكات الدارية والتدقيقية سيسهم في تحقيق فاعلية التدقيق .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع
البيانات ،حيث تكونت عينة الدراسة من القيادات العليا في ديوان الرقابة املالية االتحادي .توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:
أن درجة ممارسة القيادات الدارية والتدقيقة في ديوان الرقابة املالية االتحادي ملهارات الذكاء العاطفي كانت ذو مستوى جيد ،حيث استبدل
الباحث من هذه النتيجة أن القيادات الدارية والتدقيقة يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع ،وبقدرة عالية على التعرف على شعورهم الشخص ي
وشعور اآلخرين لتحفيزهم.
• دراسة العجيلي وأحمد ( )2019سعت هذه الدراسة ليجاد دور التحالفات االستراتيجية في تحقيق الفاعلية التنظيمية ،وقياس مدى تأثير
التحالفات االستراتيجية في الفاعلية التنظيمية.
ّ
تم تسليط الضوء على الفاعلية التنظيمية في الكليات األهلية كونها إحدى الطرق التي يتم من خاللها الوصول إلى تحقيق الجودة العالية والكفاءة
ً
والتي أيضا يتم بناء نموذج فعال من خاللها .تم الشارة إلى مدى مساهمة كل من التحالفات االستراتيجية واملوارد البشرية والفاعلية التنظيمية
مواكبة التطور والتغير املتسارع في العالم الخارجي.
ً
تم االعتماد على التطرق إلى الجانب النظري معتمدا على مصادر يتم االستنتاج من خاللها بانه يمكن تحقيق الفاعلية التنظيمية من خالل العامل
املهم وهو التحالفات االستراتيجية .وأن التحالفات االستراتيجية تؤثر بشكل كبير وإيجابي في الفاعلية التنظيمية.
بينت هذه الدراسة أن الفاعلية التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء املنظمة أو املشاريع نحو تحقيق أهدافها.
• دراسة غبون وآخرون ( )2020هدفت الدراسة التعرف على مستوى الذكاء العاطفي وعالقته بممارسة املهارات القيادية ،وتداخل هذه العالقة
وتشابكها التي قد تؤثر على نجاح العمل وعلى نوعية القرارات املتخذة ورضا العاملين.
تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،حيث أنه االنسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة ،حيث يعتبر أحد أشكال التحليل العلمي املنظم لوصف
ً
ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بمشكلة البحث وتصنيفها وإخضاعها للدراسات الدقيقة.
 .2.3.2الدراسات األجنبية:
• دراسة ) :Prentic et al. (2019ركزت على دمج وتوضيح مفهومي الذكاء العاطفي والذكاء االصطناعي ،حيث بينت كيف يؤثر الذكاء العاطفي
والصطناعي على الحتفاظ باملوظفين وأدائهم مع التركيز على موظفي مقدمي الخدمة في قطاع الفنادق .يتم تقيم أداء املوظف ضمن أبعاد داخلية
وخارجية تجسد كفاءة مهام املوظفين على كل من متلقي الخدمة الداخلية والخارجية مع زمالء العمل والعمالء على التوالي .ثم تم جمع البيانات
من مجموعة مختلفة من الفنادق ذات التصنيف املختلف .حيث ظهرت نتائج هذه الدراسة أن الذكاء العاطفي له تأثير كبير على الحتفاظ
ً
ً
باملوظفين وأدائهم ،بينما يلعب الذكاء الصطناعي دورا معتدال مهما في أداء املوظف.
• دراسة ( :Valley (2019كان الهدف من الدراسة التحقق من دور الذكاء العاطفي في تحديد قدرة القادة على تحقيق األهداف التنظيمية ،من
ً
ً
خالل مراجعة وتوليف األدبيات ذات الصلةً .
وتعقيدا وتصبح القوى العاملة أكثر تعليما
نظرا ألن بيئة األعمال التجارية أصبحت أكثر تنافسية
161

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 156-172

املطيري & الخشالي

أثر الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية

ً
وتمكينا ،فهناك حاجة إلى أن يفهم القادة مشاعرهم وعواطف أتباعهم .تستعرض الدراسة األدبيات املوجودة حول القيادة ،والذكاء العاطفي،
وما إذا كان الجنس يتوسط في تأثير الذكاء العاطفي على القيادة؛ وتأثير الذكاء العاطفي على فعالية القائد .وجد الدراسة أن الذكاء العاطفي يحدد
فعالية القيادة والجنس ال يتوسط العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة .أوصت الدراسة بتوعية القادة وتدريبهم الكتساب مهارات الذكاء
العاطفي.
.3

منهجية الدراسة

 .1.3منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام االستبانة.
 .2.3مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك التجارية الكويتية والبالغ عددها( )5بنوك تجارية يعمل فيها ( )1320موظفا وموظفة في العام
.2021/2020
 .3.3عينة الدراسة:
ً
ُ
تكونت عينة الدراسة املالئمة من ( )350موظفا وموظفة من العاملين في البنوك التجارية الكويتية وقد تم توزيع االستبيان باليد من خالل أحد
املعنيين في كل بنك على العاملين وقد بلغ عدد الذين أبدوا رغبة في الستجابة واملشاركة في الدراسة الحالية ( )350موظف وموظفة ،إال أنه تم استرداد
( )325استبيان منها فقط ،وقد تم إستبعاد ( )20استبيان لعدم صالحيتها في عملية التحليل الحصائي وذلك بسبب عدم إستكمالها لشروط التحليل.
وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات الصالحة للتحليل ( )305استبيان ،أي بنسبة ( )%87.14من حجم العينة الكلي.
 .4.3أداة الدراسة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،تم إعداد وتطوير أداة الدراسة لستطالع آراء أفراد العينة حول تأثير
الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية ،وقد تكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من ( )33فقرة ملتغير تأثير الذكاء العاطفي ،و( )14فقرة ملتغير الفاعلية
التنظيمية.
ً
تم إعتماد وزن مدرج لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة تبعا لسلم ليكرت الخماس ي وعلى النحو التالي :غير موافق بشدة ،غير موافق ،محايد،
موافق ،موافق بشدة ،وقد أعطيت األوزان التالية وعلى التوالي ( .)5،4،3،2،1لقد تكونت أداة الدراسة من قسمين هما:
• القسم األول :ويتضمن البيانات الديموغرافية والوظيفي ألفراد العينة.
• القسم الثاني :والذي يتضمن ( )47فقرة موزعة على أبعاد الذكاء العاطفي ،ومتغير الفاعلية التنظيمية كما في الجدول (.)1
جدول ( :)1توزيع فقرات أداة الدراسة على متغيرات الدراسة
املتغير

األبعاد
املهارات الجتماعية
الدراك االنفعالي
التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
املؤهالت العلمية

الذكاء العاطفي

الفقرات
11- 1
18- 12
27- 19
33- 28

الفاعلية التنظيمية

47- 34

من أبرز الدراسات التي تم العتماد عليها في تصميم مقياس الذكاء العاطفي دراسة ( ،Prentic (2019ودراسة ( ،Papoutsi (2019ودراسة
( ،Valley (2019ودراسة (غبون وآخرون ( ،)2020ودراسة خليل ( .)2019كما وتم الطالع على الدراسات السابقة ملوضوع الفاعلية التنظيمية كدراسة
سعال ( ،)2018ودراسة العجالين ( ،)2015ودراسة ( ،Dabke (2016لغايات تصميم االستبانة.
 .5.3ثبات األداة:
جدول ( :)2معامل ثبات كرونباخ الفا ألداة الدراسة
البعد
املهارات االجتماعية
الدراك االنفعالي
التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
املؤهالت العلمية
محور الذكاء العاطفي (املتغير املستقل)
محور الفاعلية التنظيمية (املتغير التابع)

تسلسل الفق رات

عدد الفقرات

قيمة كرونباخ ألفا

11-1

11

0.839

18-12

7

0.822

27-19

9

0.817

33-28

6

0.796

33-1

33

0.868

47-34

14

0.858
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 .6.3املعالجة اإلحصائية:
اإلحصاء الوصفي :حيث اشتمل على ما يلي:
 .1التكرارات والنسب املئوية ) )Frequency and percentageوتم استخدامها لوصف الخصائص الديموغرافية لعينة أفراد الدراسة.
 .2الوسط الحسابي ( :)Meanوتم استخدامه لوصف متوسط استجابات وردود أفراد العينة على فقرات وأبعاد اداة الدراسة وهو يعتبر أبرز مقياس
من مقايس النزعة املركزية.
 .3االنحراف املعياري ) )Standard Deviationوتم استخدامه للكشف عن مدى تشتت البيانات عن وسطها الحسابي وهو يعتبر أبرز مقياس من
مقاييس التشتت.
 .4األهمية النسبية :وتستعمل للكشف عن مدى األهمية النسبية لفقرات وأبعاد أداة الدراسة بناءا على صيغة معتمدة ممثلة كتالي.
الحد األعلى للبديل  −الحد األدنى للبديل 𝟓 𝟏 −
=
األهمية النسبية =
𝟑
عدد املستويات

= 𝟑𝟑 𝟏.

ويتم الحكم على األهمية النسبية باالعتماد على الوسط الحسابي وكالتالي:
• إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين (-1.00أقل من  )2.34تكون األهمية النسبية منخفضة.
• إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين (-2.34إلى أقل من  )3.67تكون األهمية النسبية متوسطة.
• إذا كان الوسط الحسابي يتراوح بين (-3.67إلى  )5تكون األهمية النسبية مرتفعة.
 .5االختبارات التحليلية ) :(Inferential Statisticsوالتي تم استخدامها لتعميم النتائج على املجتمع من أفراد عينة الدراسة .وتضمنت اختبار
االنحدار الخطي املتعدد والبسيط الختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية.
 .6اختبارات مطابقة مدى مالئمة البيانات ألنموذج الدراسة .وعادة تستخدم هذه االختبارات قبل البدء في اختبار الفرضيات لتأكد من أن البيانات
عينة الدراسة تصلح الستخدام االختبارات املعلمية ،حيث قام الباحث بعدة اختبارات إحصائية لتأكد من أن بيانات عينة الدراسة تالئم شروط
اختبار االنحدار الخطي ومنها ما يلي:
•

اختبار التوزيع الطبيعي ( :)Normal Distributionوتم االرتكاز على معامل االلتواء ( )Skewnessفإ ذا كانت قيمة معامل االلتواء تتراوح بين ( 1.96

 )±فإن بيانات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ) .(Hair et al, 2009ويتبين من جدول رقم ( )3أن جميع أبعاد أداة الدراسة واقعة بين الفترة
( )1.96 ±وعلية فغن بيانات عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي.
جدول( :)3اختبارالتوزيع الطبيعي لبيانات عينة الدراسة باالعتماد على قيم معامل االلتواء
محاور الدراسة
الذكاء العاطفي

الفاعلية التنظيمية

Skewness

البعد
املهارات االجتماعية
الدراك االنفعالي
التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
املؤهالت العلمية
--

0.780
0.679
0.852
0.777
0.810

• اختبار التعددية الخطية ( :)Multicollinearity Testوتستخدم للكشف عن خلو البيانات من وجود ظاهرة االرتباط املرتفع بين أبعاد متغير الذكاء
العاطفي والتي بدورها تؤدي إلى زيادة في معامل التحديد ( (R2وإعطاءه قيمة أكبر من قيمته الحقيقية واعتمد الباحث قيمة معامل التضخم
( )Variance inflation factor .VIFوقيمة واختبار التباين املسموح به ( )Toleranceالختبار هذه الظاهرة ،فإذا كانت قيمة معامل التضخم اقل
من ( )10واختبار التباين املسموح به أكبر ( )0.20فان بيانات الدراسة تخلو من ظاهرة التعددية الخطية ) ،(Hair et al, 2009وجدول رقم ( )4يبين
أن جميع أبعاد متغير الذكاء العاطفي جاءت بقيمة معامل التضخم بأقل من ( )10واختبار التباين املسموح به أكبر ( )0.20وعلية فإن البيانات
تخلو من مشكلة التعددية الخطية وتصلح الختبار االنحدار الخطي.
جدول ( :)4اختبارالتعددية الخطية ألبعاد الذكاء العاطفلي باالعتماد على قيم ()VIF & Tolerance
البعد
املهارات االجتماعية
الدراك االنفعالي
التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
املؤهالت العلمية

VIF

Tolerance

1.212

0.825

1.293

0.773

1.360

0.736

1.116

0.896

النتيجة
ال توجد تعددية خطية
ال توجد تعددية خطية
ال توجد تعددية خطية
ال توجد تعددية خطية

كما قام الباحثان بتأكد من عدم وجود ارتباط عال بين أبعاد متغير الذكاء العاطفي عن طريق استخراج معامل ارتباط بيرسون (
 )Correlationبين أبعاد املتغير فإذا كانت قيمة ارتباط بيرسون بين البعد والبعد اآلخر أقل من ( )0.80فهذا يشير على عدم وجد ارتباط عالي وأن أبعاد

Pearson
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املتغير مستقلة غير متداخلة مما يوكد صالحيتها لجراء اختبار االنحدار الخطي ) ،(Hair et al., 2009ويتضح من نتائج جدول ( )5أن قيم معامل
ارتباط بيرسون بين أبعاد املتغير املستقل تراوحت بين ( )0.708-0.429وهي أقل من القيمة ( )0.80وهذا يشير إلى استقاللية األبعاد وعدم تداخلها.
جدول ( :)5مصفوفة ارتباط بيرسون بين أبعاد متغير الذكاء العاطفي
البعد

املهارات
االجتماعية

اإلدراك
العاطفي

التنظيم الذاتي
واستخدام العواطف

املؤهالت العلمية

املهارات االجتماعية

1.00

--

--

--

الدراك االنفعالي

0.586

1.00

--

--

التنظيم الذاتي واستخدام العواطف

0.541

0.578

1.00

--

املؤهالت العلمية

0.621

0.601

0.570

1.00

 .7.3تحليل فقرات أداة الدراسة:
 .1.7.3الذكاء العاطفي:
ً
أوال :املهارات االجتماعية:
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة لفقرات املهارات االجتماعية
الرقم

الفقرة

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

يسهل علي التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين.
ً
اعتبر نفس ي مسؤوال عن مشاعري.
لدي القدرة على التأثير على اآلخرين.
لدي القدرة على طرح أفكار جديدة ومبتكرة.
لدي القدرة على مواجهة الصعاب والتحديات لتحقيق األهداف املطلوبة.
اتقبل النقد البناء من اآلخرين.
أتعلم من التجارب واألخطاء السابقة.
لدي القدرة على فهم الرسائل غير اللفظية الصادرة من املرؤوسين (تعبيرات الوجه-
إيماءات الرأس-اشارات اليد).
أحكم ضميري عند اصدار األوامر والتعليمات لآلخرين.
اثارة دافعية املرؤوسين نحو تحقيق األهداف.
االختالف مع اآلخرين ال يفسد للود قضية.
الكلي

4.05

0.47

4.16

0.56

4.10

0.51

4.18

0.48

4.26

0.55

4.16

0.66

4.30

0.53

4.15

0.70

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.33

0.64

4.22

0.57

4.31

0.59

4.20

0.35

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

الرتبة
11
7
10
6
4
8
3
9

1
5
2

يتضح من معطيات الجدول ( )6بأن املتوسطات الحسابية لفقرات املهارات االجتماعية تراوحت بين ( ،)4.33 – 4.05حيث جاءت الفقرة رقم ()9
ونصها "أحكم ضميري عند اصدار األوامر والتعليمات لآلخرين" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.33وانحراف معياري ( )0.64وبأهمية نسبية
مرتفعة وبينما حازت الفقرة رقم ( )1ونصها "يسهل علي التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.05وانحراف
معياري ( )0.47وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز بعد املهارات االجتماعية على متوسط حسابي ( )4.20وانحراف معياري ( )0.35وبأهمية
نسبية مرتفعة.
ً
ثانيا :اإلدراك االنفعالي:
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة لفقرات اإلدراك االنفعالي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة
ً
أكون متحمسا حينما أسعى إلى تحقيق أهدافي.
أستطيع احتواء مشاعر االجهاد والتعب التي تعوق أدائي ألعمالي.
أدرك أهدافي وطموحاتي بوضوح.
ً
أكون هادئا عند انجاز أي عمل أقوم به.
ً
أكون واعيا بعواطفي حيث أستطيع وصف ما أشعر به بدقة.
أستطيع االحساس باآلخرين وروح الجماعة
اتحلى بالصبر إذا لم أحقق نتائج سريعة.
الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.22

0.52

4.03

0.60

4.19

0.48

4.18

0.50

4.17

0.56

4.20

0.57

4.13

0.66

4.16

0.36

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
1
7
3
4
5
2
6

يتضح من معطيات الجدول ( )7بأن املتوسطات الحسابية لفقرات الدراك االنفعالي تراوحت بين ( )4.22 – 4.03حيث جاءت الفقرة رقم ()1
ً
ونصها "أكون متحمسا حينما أسعى إلى تحقيق أهدافي" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.22وانحراف معياري ( )0.52وبأهمية نسبية مرتفعة،
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بينما حازت الفقرة رقم ( )2ونصها "أستطيع احتواء مشاعر االجهاد والتعب التي تعوق أدائي ألعمالي" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()4.03
وانحراف معياري ( )0.60وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز الدراك العاطفي على متوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( )0.36وبأهمية
نسبية مرتفعة.
ً
ثالثا :التنظيم الذاتي واستخدام العواطف:
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة لفقرات التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
أضع نفس ي مكان املسؤول عندما يتحدث عن أي مشكلة حدثت له.
أضع الحلول البديلة للتعامل مع األنماط الصعبة من املسؤولين.
أتحدث للمسؤولين من وقت آلخر عن أهمية تحقيق أهداف املنظمة.
ً
أبحث دائما عن النواحي اليجابية في كل الظروف التي اتعامل معها.
أستطيع السيطرة على نفس ي وانفعاالتي عند التعامل مع األخرى.
اتخذ القرارات بناء على مبررات منطقية.
أعمل على الحفاظ على الجو االيجابي داخل املؤسسة.
التحديات التي تواجنهي تكون محفزة لي لالبتكار.
اتجنب سياسة اللوم في حالة الفشل.
الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.04

0.69

4.10

0.63

4.04

0.67

4.19

0.52

4.16

0.64

4.22

0.61

4.28

0.56

4.22

0.66

4.13

0.75

4.15

0.43

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
9
7
8
4
5
2
1
3
6

يتضح من معطيات الجدول ( )8بأن املتوسطات الحسابية لفقرات التنظيم الذاتي واستخدام العواطف تراوحت بين ( ،)4.28 – 4.04حيث
جاءت الفقرة رقم ( )7ونصها "أعمل على الحفاظ على الجو االيجابي داخل املؤسسة" باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.28وانحراف معياري
( )0.56وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما حازت الفقرة رقم ( )1ونصها "أضع نفس ي مكان املسؤول عندما يتحدث عن أي مشكلة حدثت له" على املرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.04وانحراف معياري ( )0.69وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز التنظيم الذاتي واستخدام العواطف على متوسط
حسابي ( )4.15وانحراف معياري ( )0. 43وبأهمية نسبية مرتفعة.
ً
رابعا :املؤهالت العلمية:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة لفقرات املؤهالت العلمية
الرقم

الفقرة

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

السبب الحقيقي في اتخاذ قرار ناجح هو املؤهالت العلمية العالية.
الصعوبة التي يواجهها الفرد املسؤول عند اتخاذ القرار هي عدم وجود املؤهالت
العلمية الكافية.
درجة التعليم والخبرة عنصران أساسيان في اتخاذ القرار الصحيح.
تعد املؤهالت العلمية التي يمتلكها رؤساء األقسام مناسبة لطبيعة عملهم.
ً
تعمل الشركة على توظيف أشخاص كفوئين ألداء مهماتهم وفقا للخطة
املوضوعة.
يمتاز املوظفون ذوو الذكاء االنفعالي العالي بكونهم أشخاص ذوو شخصية
ً
ً
ً
ناجحة ومتوازنة أكاديميا ومهنيا وثقافيا.
الكلي

3.13

0.82

3.06

0.87

األهمية
النسبية
متوسطة
متوسطة

3.60

0.97

3.78

0.86

3.94

0.65

متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

2

4.02

0.58

مرتفعة

1

3.59

0.66

متوسطة

2

3
4
5

6

الرتبة
5
6

4
3

يتضح من معطيات الجدول ( )9بأن املتوسطات الحسابية لفقرات املؤهالت العلمية تراوحت بين ( ،)4.02-3.06حيث جاءت الفقرة رقم ()6
ً
ً
ً
ونصها "يمتاز املوظفون ذوو الذكاء العاطفي العالي بكونهم أشخاص ذوو شخصية ناجحة ومتوازنة أكاديميا ومهنيا وثقافيا" باملرتبة األولى بمتوسط
حسابي بلغ ( )4.02وانحراف معياري ( )0.58وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما حازت الفقرة رقم ( )2ونصها "الصعوبة التي يواجهها الفرد املسؤول عند
اتخاذ القرار هي عدم وجود املؤهالت العلمية الكافية" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.06وانحراف معياري ( )0.87وبأهمية نسبية متوسطة،
وبصورة عامة حاز بعد املؤهالت العلمية على متوسط حسابي ( )3.59وانحراف معياري ( )0.66وبأهمية نسبية متوسطة.
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 .2.7.3الفاعلية التنظيمية:
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة لفقرات الفاعلية التنظيمية
الرقم

الفقرة

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

يستطيع البنك ألن يستجيب ملتغيرات البيئة الخارجية.
يستطيع البنك أن يتكيف مع الظروف واألوضاع البيئية املختلفة.
يعتمد البنك الحصول على املوارد واملوظفين ذات الخبرة في مجال العمل.
للبنوك خطط وأهداف واضحة وشاملة.
يتم مراعاة املرونة في وضع الخطط واالهداف بحيث تتالئم مع البيئة.
تعمل البنوك على ربط برامج التحفيز مع انتاجيتها.
عمليات البنوك الداخلية منظمة وذات كفاءة عالية.
توجد اتصاالت بين مختلف املستويات واألقسام داخل البنوك لتبادل
املعلومات.
يكون دوران العمل داخل البنك بشكل منظم.
االهتمام والثقة املتبادلة بين املوظفين والدارة هي الصفة الغالبة في العمل.
توفر ادارة البنوك انظمة تعزز حالة الشعور باملسؤولية لدى العاملين مما
يحفزهم لبذل أقص ى طاقاتهم لتحسين األداء.
تأخذ البنوك بعين االعتبار املقترحات التي يتم طرحها من قبل املوظفين حول
العمل.
تنظر البنوك للموظفين على أنهم أحد أهم املمتلكات داخل الشركة والتي يجب
االعتناء بها.
تعمل البنوك على ربط برامج التحفيز مع القدرات املهنية والبداعية للموظفين.
الكلي

3.96

0.53

4.04

0.44

4.07

0.46

4.12

0.45

4.05

0.50

3.96

0.59

4.02

0.48

4.08

0.52

األهمية
النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.08

0.54

4.07

0.52

4.11

0.55

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4

4.04

0.50

مرتفعة

11

4.14

0.56

مرتفعة

2

4.19

0.51

4.07

0.30

مرتفعة
مرتفعة

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

الرتبة
13
10
7
3
9
14
12
5

6
8

يتضح من معطيات الجدول ( )10بان املتوسطات الحسابية لفقرات الفاعلية التنظيمية تراوحت بين ( )4.19 – 3.96حيث جاءت الفقرة رقم
( )14ونصها "تعمل البنوك على ربط برامج التحفيز مع القدرات املهنية والبداعية للموظفين" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.19وانحراف
معياري ( )0.51وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما حازت الفقرة رقم ( )6ونصها "تعمل البنوك على ربط برامج التحفيز مع إنتاجيتها" على املرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( )3.96وانحراف معياري ( )0.59وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حازت الفاعلية التنظيمية على متوسط حسابي ()4.07
وانحراف معياري ( )0. 30وبأهمية نسبية مرتفعة ،وملقارنة األهمية النسبية والرتبة ألبعاد الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية تم إعداد الجدول (.)11
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واألهمية النسبية والرتبة
الذكاء
العاطفي

البعد
املهارات االجتماعية
الدراك االنفعالي
التنظيم الذاتي واستخدام العواطف
املؤهالت العلمية
الذكاء العاطفي
الفاعلية التنظيمية

املتوسط الحسابي
4.20
4.16
4.15
3.59
4.03
4.07

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

الرتبة
1
2
3
4
-

-

يتضح من الجدول ( )11بأن املهارات االجتماعية جاءت باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.20وانحراف معياري ( )0.35وبأهمية نسبية مرتفعة،
ثم باملرتبة الثانية الدراك االنفعالي بمتوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( )0.36وبأهمية نسبية مرتفعة وبعدها جاء التنظيم الذاتي واستخدام
العواطف باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )4.15وانحراف معياري ( )0.43وبأهمية نسبية مرتفعة ،وحيث جاءت باملرتبة الرابعة واألخيرة املؤهالت
العلمية بمتوسط حسابي ( )3.59وانحراف معياري ( )0.66وبأهمية نسبية متوسطة .وبصوره عامة حاز متغير الذكاء العاطفي (املتغير املستقل) على
متوسط حسابي ( )4.03وانحراف معياري ( )0.29وبأهمية نسبية مرتفعة ،حين حصل متغير الفاعلية التنظيمية (املتغير التابع) على متوسط حسابي
( )4.07وانحراف معياري ( )0.30وبأهمية نسبية مرتفعة.
.4

اختبار فرضيات الدراسة

 .1.4الفرضية الرئيسة ( :)Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للذكاء العاطفي بأبعاده (املهارات اإلجتماعية ،اإلدراك
االنفعالي ،التنظيم الذاتي واستخدام العواطف ،املؤهالت العلمية) في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
الختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار االنحدار الخطي البسيط وكانت النتائج كما في الجدول (.)12
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جدول ( :)12نتائج اختبار االنحدارالخطي البسيط ألثر الذكاء العاطفي بأبعاده في الفاعلية التنظيمية
املتغيرالتابع

الفاعلية
التنظيمية

ملخص النموذج
معامل
االرتباط

معامل
التحديد

R
0.679

R2
0.461

تحليل التباين

جدول املعامالت

ANOVA

Coefficient
Sig.

F

البيان

Β

الخطأ
املعياري

Sig.

T

S.E
0.000
276.255

الذكاء
العاطفي

0.427

16.423

0.026

0.000

يتبين من نتائج الجدول ( )12بأن معامل االرتباط بيرسون بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية بلغ ( )0.679وهذا يشير إلى وجود ارتباط
طردي قوي بين املتغيرين ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )R2=0.461وهي تبين أن الذكاء العاطفي فسر ما نسبته ( )%46.1من التباين في الفاعلية
التنظيمية ،أما فيما يخص جدول املعامالت فقد تبين أن قيمة ( )Bملتغير الذكاء العاطفي بلغت ( )0.427عند قيمة ( )tاملحسوبة ( )16.423وبمستوى
داللة ( )α≤0.05وهذا يشير أن زيادة بدرجة واحدة في الذكاء العاطفي يتبعه زيادة في الفاعلية التنظيمية بمقدار ( ،)0.427ويوكد معنوية هذا التأثير
قيمة ) (Fاملحسوبة والتي جاءت بقيمة ( )276.255وبقيمة داللة ( )α≤0.001وهي أقل من قيمة مستوى الداللة االحصائية ( )α≤0.05وعليه ترفض
الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ،أي أنه يوجد اثر ذو داللة إحصائية للذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
 .2.4الفرضية الفرعية األولى ( :)Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للمهارات الجتماعية في الفاعلية التنظيمية في
البنوك التجارية الكويتية.
لإلجابة عن هذه الفرضيات الفرعية تم اجراء تحليل االنحدار البسيط وكما يلي:
جدول ( :)13نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثر املهارات اإلجتماعية في الفاعلية التنظيمية
االرتباط

R

0.696

معامل التحديد R2

F

مستوى الداللة Sig.

0.485

8.473

0.000

من الجدول ( )13يتضح بأن معامل االرتباط بلغ ( )0.696وأن قيمة  Fكانت ( )8.473بمستوى داللة ( ،)0.05وأن قيمة معامل التحديد بلغت
( )0.485وهذا يشير إلى أن ( )%48.5من التباين في الفاعلية التنظيمية قد فسرت باملهارات االجتماعية ،مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05للمهارات الجتماعية في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
 .3.4الفرضية الفرعية الثانية ( :)Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05إلدراك اإلنفعاالت في الفاعلية التنظيمية في
البنوك التجارية الكويتية.
جدول ( :)14نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثر إدراك اإلنفعاالت في الفاعلية التنظيمية
االرتباط R

معامل التحديد R2

F

مستوى الداللة Sig.

0.775

0.601

13.538

0.000

من الجدول ( )14يتضح بأن معامل االرتباط .بلغ  0.775وأن قيمة الحصائي ف كانت  13.538بمستوى داللة  0.05فأقل ،وهذا يشير إلى أن قيمة
معامل التحديد بلغت ( )0.601وهو يشير إلى أن ( ) 0.601من التباين في املتغير التابع قد فسر باملتغيرات املستقلة مما يشير إلى يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )  0.05لدراك النفعاالت في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
 .4.4الفرضية الثالثة ( :)Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للتنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية
التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
جدول ( :)15نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثر التنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية التنظيمية
االرتباط R

معامل التحديد R2

F

مستوى الداللة Sig.

0.803

0.644

16.751

0.000

من الجدول ( )15يتضح بأن معامل االرتباط بلغ ( )0.803وأن قيمة  Fكانت ( )16.751بمستوى داللة ( ،)0.05وهذا يشير إلى أن قيمة معامل
التحديد بلغت ( )0.644وهو يشير إلى أن ( )%64.4من التباين في الفاعلية التنظيمية قد فسر بسبب التنظيم الذاتي واستخدام العواطف ،مما يشير
الى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05للتنظيم الذاتي واستخدام العواطف في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية
الكويتية.
 .5.4الفرضية الفرعية الرابعة ( :)Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية
في البنوك التجارية الكويتية.
167

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 156-172

املطيري & الخشالي

أثر الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية
جدول ( :)16نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثر املؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية
االرتباط R

معامل التحديد R2

F

مستوى الداللة Sig.

0.810

0.645

16.755

0.000

من الجدول ( )16يتضح بأن عامل االرتباط بلغ ( )0.810وأن قيمة  Fكانت ( )16.755بمستوى داللة ( ،)0.05وأن قيمة معامل التحديد بلغت
( )0.645وهذا يشير إلى أن ( )%64.4من التباين في الفاعلية التنظيمية قد فسر بسبب املؤهالت العلمية ،مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05للمؤهالت العلمية في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية.
 .6.4مناقشة النتائج:
• وجود ارتباط طردي قوي بين املتغيرات ،ووجود أثر معنوي ألبعاد الذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ،)α≤0.05كما أظهرت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي املتضمنة في نموذج الدراسة واملتمثلة في املهارات الجتماعية ،والدراك النفعالي،
والتنظيم الذاتي واستخدام العواطف ،واملؤهالت العلمية تفسر ما نسبته ( )%46.1من التغيرات التي تطرأ على الفاعلية التنظيمية في البنوك
التجارية الكويتية.
• إن املتوسطات الحسابية لفقرات املهارات االجتماعية تراوحت بين ( ،)4.33 – 4.05حيث جاءت الفقرة رقم ( )9ونصها "أحكم ضميري عند
اصدار األوامر والتعليمات لآلخرين" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.33وانحراف معياري ( )0.64وبأهمية نسبية مرتفعة وبينما حازت
الفقرة رقم ( )1ونصها "يسهل علي التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.05وانحراف معياري ()0.47
وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز بعد املهارات االجتماعية على متوسط حسابي ( )4.20وانحراف معياري ( )0.35وبأهمية نسبية
مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك بان املهارات االجتماعية تساعد في التعبير عن املشاعر والتواصل مع اآلخرين بشكل مناسب.
ً
• إن املتوسطات الحسابية لفقرات الدراك االنفعالي تراوحت بين ( )4.22 – 4.03حيث جاءت الفقرة رقم ( )1ونصها "أكون متحمسا حينما أسعى
إلى تحقيق أهدافي" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.22وانحراف معياري ( )0.52وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبينما حازت الفقرة رقم ()2
ونصها "أستطيع احتواء مشاعر االجهاد والتعب التي تعوق أدائي ألعمالي" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.03وانحراف معياري ()0.60
وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز الدراك االنفعالي على متوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( )0.36وبأهمية نسبية مرتفعة،
ويمكن تفسير ذلك بأن من يحاول الحصول على النجاح ال بد عليه أن يحتوي مشاعر إجهاد وتعب العاملين التي تعيق أداء العمل والتي تمكن
الشخص من تحقيق النجازات بشكل مناسب.
• إن املتوسطات الحسابية لفقرات التنظيم الذاتي واستخدام العواطف تراوحت بين ( ،)4.28 – 4.04حيث جاءت الفقرة رقم ( )7ونصها "أعمل
على الحفاظ على الجو اليجابي داخل املؤسسة" باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.28وانحراف معياري ( )0.56وبأهمية نسبية مرتفعة،
بينما حازت الفقرة رقم ( )1ونصها "أضع نفس ي مكان املسؤول عندما يتحدث عن أي مشكلة حدثت له" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( )4.04وانحراف معياري ( ) 0.69وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حاز التنظيم الذاتي واستخدام العواطف على متوسط حسابي ()4.15
ً
وانحراف معياري ( )0.43وبأهمية نسبية مرتفعة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن عملية التنظيم الذاتي واستخدام العواطف وجمعهما معا تعد
عملية هامة ذلك أن تنظيم العمل والقيام باملهمات املطلوبة وضبط العواطف تعد من األمور الهامة لتحقيق النجازات.
• إن املتوسطات الحسابية لفقرات املؤهالت العلمية تراوحت بين ( ،)4.02-3.06حيث جاءت الفقرة رقم ( )6ونصها "يمتاز املوظفون ذوو الذكاء
ً
ً
ً
العاطفي العالي بكونهم أشخاص ذوو شخصية ناجحة ومتوازنة أكاديميا ومهنيا وثقافيا" باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.02وانحراف
معياري ( )0.58وبأهمية نسبية مرتفعة ،بينما حازت الفقرة رقم ( )1ونصها "الصعوبة التي يواجهها الفرد املسؤول عند اتخاذ القرار هي عدم وجود
املؤهالت العلمية الكافية" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.06وانحراف معياري ( )0.87وبأهمية نسبية متوسطة ،وبصورة عامة حاز بعد
املؤهالت العلمية على متوسط حسابي ( )3.59وانحراف معياري ( )0.66وبأهمية نسبية متوسطة ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن تمتع املوظف
بشخصية مثالية يساعد على نجاحه في العمل وتحقيق النجازات.
• إن املتوسطات الحسابية لفقرات الفاعلية التنظيمية تراوحت بين ( )4.19 – 3.96حيث جاءت الفقرة رقم ( )14ونصها "تعمل البنوك على ربط
برامج التحفيز مع القدرات املهنية والبداعية للموظفين" ،باملرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ ( )4.19وانحراف معياري ( )0.51وبأهمية نسبية
مرتفعة ،بينما حازت الفقرة رقم ( )6ونصها "تعمل البنوك على ربط برامج التحفيز مع إنتاجيتها" على املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()3.96
وانحراف معياري ( )0.59وبأهمية نسبية مرتفعة ،وبصورة عامة حازت الفاعلية التنظيمية على متوسط حسابي ( )4.07وانحراف معياري ()0.30
وبأهمية نسبية مرتفعة.
• وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للذكاء العاطفي بأبعاده مجتمعة (املهارات الجتماعية ،إدراك النفعاالت ،التنظيم
الذاتي واستخدام العواطف ،املؤهالت العلمية) في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية .حيث تشير نتائج اختبار االنحدار الخطي
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البسيط بان معامل االرتباط بيرسون بين الذكاء العاطفي والفاعلية التنظيمية بلغ ( )0.679وهذا يشير إلى وجود ارتباط طردي قوي بين املتغيرين
وحيث بلغت قيمة معامل التحديد ( )R2=0.461وهي تبين أن الذكاء العاطفي فسر ما نسبته ( )46.1%من التباين في الفاعلية التنظيمية ،أي أنه
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء العاطفي في الفاعلية التنظيمية في البنوك التجارية الكويتية  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل أن الذكاء العاطفي
يعد من أنواع الذكاء الذي يؤدي إلى فاعلية العمل إذا ما أحسن توظيفه إضافة إلى املهارات االجتماعية التي تعتبر هامة لتحقيق النجاح في العمل.
تتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة العجيلي وأحمد ( ،)2019والتي بينت أن الفاعلية التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء املنظمة أو املشاريع
نحو تحقيق أهدافها ،كما تختلف مع نتيجة دراسة ( ،Valley (2019حيث وجدت الدراسة أن الذكاء العاطفي يحدد فعالية القيادة والجنس ال
يتوسط العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة.
• لقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة خليل ( )2019والتي اشارت الى أن درجة ممارسة املديرين والدارة العليا ملهارات الذكاء العاطفي كانت ذات
مستوى جيد ،حيث أنها تؤثر بشكل كبير وإيجابي في دور املديرين الذين يتمتعون بمستوى عال من الذكاء العاطفي .كما وأكدت ما أشارت إليه
دراسة غبون وآخرون ( )2020بأن الفاعلية التنظيمية تساهم في تقدم وارتقاء املنظمة واملشاريع نحو تحقيق أهدافها ،وذلك بالتركيز وبشكل كبير
على مهارات العنصر البشري ومن أهمها تطوير وتعزيز الذكاء العاطفي لدى جميع املوظفين بإختالف درجاتهم الوظيفية مما له أثر إيجابي في
نجاح العمل وعلى نوعية القرارات املتخذة ،ورضا العاملين ،ومدى الدقة في تحقيق األهداف املطلوبة وبشكل كبير.
من كل ما تقدم يتضح ان الذكاء العاطفي كمفهوم هو طريقة استثمارية كبيرة ،وأحد موارد املنظمة التي يجب استغاللها في تقدم نمو واستدامة
املنظمة ،وفي تحقيق األهداف وزيادة الفاعلية التنظيمية في االقتصاد الناش ئ ،أي أنه من املهم للغاية أن تكون البنوك التجارية الكويتية نشطة وسريعة
ً
ً
في زيادة معدل النمو القتصادي ،إلى جانب أن هناك تغيرا مستمرا في العوامل البيئية التي تواجه قطاع البنوك مما يخلق منافسة شديدة وكبيرة في
األسواق املحلية والعاملية ،وبذلك فإن البنوك التجارية الكويتية على وجه التحديد تحتاج إلى الهتمام بشكل أكبر في تنمية وتطوير الذكاء العاطفي لدى
جميع املوظفين واستغالل نسبة الذكاء لديهم بتنمية وتطوير جميع األقسام الداخلية فيها مما يساعد وبشكل كبير على مواجهة التحديات الكبيرة
الخارجية وبالتالي زيادة فاعلية املنظمة من خالل استغالل املورد البشري وذكاءه العاطفي.
 .7.4التوصيات:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية تم تقديم بعض التوصيات التالية:
• اعتماد برامج تدريبية لتنمية القدرات واملهارات الفكرية للموظفين ،وذلك لإلرتقاء بمستوى أدائها مما سينعكس بصورة إيجابية وفعالة على
الفاعلية التنظيمية.
• اعتماد مهارات الذكاء العاطفي كأحد املتطلبات الرئيسة واملهمة لختيار األفراد لتعينهم وكذلك لتوليهم املسؤوليات.
• تنمية أبعاد الذكاء العاطفي بشكل متكامل وفي جميع النواحي دون استثناء ملا له من نتائج إيجابية على األفراد وعلى البنوك.
• الهتمام بزيادة وعي املديرين بدور الذكاء العاطفي في عملية صنع القرارات الدارية ،من خالل إعداد برامج تدريبية كتنمية درجة الذكاء العاطفي
للمديرين ،حتى يتمكنوا من إدارة ذاتهم والتحكم في انفعاالتهم ،والقدرة على التعامل مع اآلخرين والتواصل معهم.
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Abstract: The present study aimed to demonstrate the impact of emotional intelligence (social skills, self-regulation and
the use of emotions, emotional perception, and scientific qualifications) on organizational effectivness in Kuwaiti
Commercial Banks. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method was used by using a data
collection tool (questionnaire). The measurement of emotional intelligence and organizational effectiveness was also
developed. The study tool was distributed manually (by hand) to a suitable sample of (350) male and female employees
of Kuwaiti Commercial Banks.
The study results showed a statistically significant effect at the level of significance of emotional intelligence on
organizational effectiveness in Kuwaiti Commercial Banks. The results of the study also showed that emotional
intelligence explains (46%) of the changes in organizational effectiveness.
The study recommended the adoption of training programs to develop the intellectual capabilities and skills of
employees to raise the level of their performance in Kuwaiti commercial banks, which will reflect positively on
organizational effectiveness.
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