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امللخص :استهدفت الدراسة التعرف عىل الدور الوسيط جلودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال
النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،تم أخذ عينة قوامها ( )51عضو هيئة تدريس ،وأعد الباحث
ثالث استبانات تكونت األوىل من ( )26فقرة لرأس املال النفيس مقسمة عىل أربعة أبعاد (الكفاءة
الذاتية واألمل والتفاؤل والنهوض) ،والثانية ( )30فقرة :جلودة حياة العمل عىل مخسة أبعاد( :عدالة
األجور وفرص التنمية املهنية واألمان الوظيفي و جودة احلياة الكلية وجودة االتصال) ،والثالثة
لقياس مستوى االلتزام التنظيمي من ( )14فقرة عىل ثالثة أبعاد :االلتزام (االستمراري واملعياري
والعاطفي) .وقد تم استخدام برنامج ( ، )SPSSوتم حتليل الوساطة باستخدام العمليات الكلية
( .) Macro processوتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها :توجد عالقة طردية لرأس املال
النفيس بمستوى شعور عضو هيئة التدريس بجودة حياة العمل بمعامل تأثري قيمته( ،).70كام يتوجد
عالقة طردية جلودة حياة العمل بمستوى االلتزام التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،).62فيام ال يوجد دور
مبارش لرأس املال النفيس يف التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي حيث بلغت قيمته (  ،).03كام تتوسط
جودة حياة العمل العالقة بني رأس املال النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي بمعامل ارتباط (،)0.44
كام يوجد دور غري مبارش ألبعاد رأس املال النفيس يف التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي .ويف ضوء
نتائج الدراسة تم تقديم جمموعة من املقرتحات التي قد تسهم يف تطوير املتغريات التي تم تناوهلا.
الكلامت املفتاحية :التفاؤل ،النهوض ،الكفاءة الذاتية ،عدالة املكافآت ،جودة احلياة ،الدور الوسيط
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Abstract: This study aimed at investigating whether psychological capital (consisting of
hope, resilience, optimism, and efficacy) has a relationship with organizational
commitment, and to further examine whether quality of work life can serve as a mediator
between psychological capital and organizational commitment in the Faculty of
Education, Taif University. Descriptive approach was used primarily as the methodology
of this study to test mediation model with a sample of (51) faculty members. Three
questionnaires were prepared to measure: psychological capital composed of (26) items in
four dimensions (self-efficacy, hope, optimism and resilience), quality of work life
composed of (30) items in five dimensions: (salaries justice, professional development
opportunities, security, general life and communication) and commitment composed of
(14) items in three dimensions: (continuous and normative and emotional) commitment.
The SPSS program was used by adding the Macro analysis process of Hayes (2013).
The Results reveal that psychological capital has a direct role in predicting the faculty
member's sense of quality of work life with influence factor of (.70). There is also a
relation between the quality of work life and organizational commitment with influence
factor of (.62), while there is no direct role of psychological capital in predicting the level
of organizational commitment with factor (.03). The quality of work life also mediates the
relationship between psychological capital and the level of organizational commitment
with influence factor (0.44). The implications of these findings conclude in the article.
Keywords: Mediation Role – Optimism - Self Efficacy– Resilience– Equitable
salaries –quality of life
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The Article Summary
Introduction
The current study aimed at identifying the relationship between psychological
capital and organizational commitment, as well as the intermediate role of the quality of
work life in the relationship between Psychological capital and organizational
commitment among faculty members at the Faculty of Education, Taif University.
Several studies have shown there are some challenges face faculty members in
Saudi universities such as Al-Yousef (1433), which dealt with the most important
problems affecting the quality of their work life, like social problems: the scarcity of an
association on the rights of faculty members and weak incentives for creative members,
academic problems such as the multiplicity of tasks of the faculty member between
administrative and academic, the weakness in the academic guidance of the students
doubles the efforts of the faculty member, and administrative problems such as the slow
process of administrative formalities, and the scarcity of the amendment of the salary scale
of faculty members .
There are various studies dealt with the variables of the study such as Sherbini
(2013), which dealt with the quality of work life as a mediator in the relationship between
organizational excellence, organizational commitment and the study of Abu Lifa (2016),
which dealt with the role of positive psychological capital in the relationship between the
quality of life and career And the study of the reality of Saudi Almarshad study (2015),
which dealt with the relationship between the quality of work life and the organizational
commitment with the role of mediators of other variables, but the current study was not
addressed in terms of variables or field of application.
Problem of the study
Based on what presented in the introduction, the study tries to answer the
following main question:
What is the role of quality of work life in the relationship between psychological
capital and their organizational commitment from the points of view of faculty members
of the Faculty of Education at Taif University?

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

112

Dr. Abosaif, Mahmoud Sayed Ali
Volume (1) No. (4) 2018

It is divided into the following sub-questions:


What is the level of psychological capital and its four dimensions among faculty members
at the Faculty of Education at Taif University?



What is the level of the quality of work life and its five dimensions among faculty members
at the Faculty of Education, Taif University?



What is the level of organizational commitment in its three dimensions among the faculty
members of the Faculty of Education at Taif University?



To what extent does psychological capital (and its four dimensions) correlate with
organizational commitment?



To what extent does psychological capital (and its four dimensions) correlate with the
quality of work life?



To what extent does quality of work life (and its five dimensions) correlate with
organizational commitment?

Hypotheses of the Study
The main hypothesis of the study can be formulated as follows: "The quality of
work life does not affect the relationship between psychological capital and
organizational commitment among faculty members of the Faculty of Education, Taif
University, track (c) next:


There is a significant correlation between psychological capital and quality of work life and
its dimensions (Track A)



There is a significant correlation between quality of work life and its dimensions with
organizational commitment. (Track B)



There is a significant correlation between psychological capital and its dimensions with
organizational commitment. (Track C)

Objectives of the study:
The main objective of the current study is to identify the intermediate role of the
quality of work life in the relationship between Psychological capital and organizational
commitment among faculty members at the Faculty of Education, Taif University.
Furthermore divided into next:
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Identifying the level of psychological capital and its components among faculty members at
the Faculty of Education at Taif University



Identifying the level of quality of work life and its dimensions.



Measuring the level of organizational commitment and its dimensions.



Identifying the relationship between the psychological capitals prevailing among faculty
members with the level of their organizational commitment?



Identifying the relationship between psychological capitals of faculty members with the
quality of work life?



Identifying the relationship between qualities of work life among faculty members with
their organizational commitment?

Importance of the study:
At the scientific level, the study is in addition to the literature. The researcher did
not find any study related to the impact of psychological capital on the relation between
organizational commitment and quality of work life among faculty members in the
universities of Saudi Arabia.
Methods of the study: the study used the descriptive approach. To collect data
questionnaires were used on Likert scale (1= strongly disagree, 5= strongly agree) and
included a set of questions related to the three variables of study as follows:
a.

measurements
 Psychological capital: psychological capital was measured by scale of Positive Psy
Cap (Luthans et al., 2007) which consists of four dimensions namely hope,
optimism, self-efficacy and resilience. It is based also on Scheier and
Carver’s (1985) scale of hope, for optimism Parker's (1998) (6 items), for
Self-efficacy (7 items), for resilience Wagnild and Young's (1993) (7
items), with total number (26 items), with increase of two items from
Luthans scale of psychological capital.
 Quality of Work Life: The researcher created the quality of work life scale based on
Walton scale and Sirgy et al. (2001), the six-dimensional. Easton & Van
Laar (2013) and Lewis et al. (2001). Five dimensions were measured,
namely fair wages or incentives (6 items), career development opportunities
(7 items), job security (6 items), formal and informal communication (5
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items), and finally quality of general life (6 items) with a total of 30 items
for the scale.
 Organizational commitment scale: based on the literature and mainly on Meyer and
Allen (1991) and Meyer, Allen and Smith (1993) with a total of 14 items
for the scale.
b.

Sample: The sample of the study consisted of faculty members at faculty of
education at Taif University. The sample consisted of 51 faculty members

c.

Statistical analysis: the study depended on Model 4 PROCESS MACRO to test
mediation and the indirect effect of 95% bias-corrected (BC) Confidence intervals
(CI) 5000 (Hayes, 2013; Preacher & Hayes, 2004).

Results of the study
Results can be clarified in the following points:


The level of psychological capital among the faculty members at the Faculty of Education
at Taif University was high (4.03).



The overall level of quality of work life at the Faculty of Education at Taif University was
average (3.38).



The level of organizational commitment at the faculty of education at Taif University was
average. The mean was 3.54.



Acceptance of the first hypothesis that there is a relationship between psychological capital
and quality of work life at a level of significance less than .05



Accepting the second hypothesis that there is a relationship between the quality of work life
and organizational commitment.



The third hypothesis was rejected. The relationship between psychological capital and the
level of organizational commitment wasn’t significant, where the value of the direct
effect of psychological capital at organizational commitment was (.03) at a level of
significance (.82)



The fourth hypothesis was rejected. Quality of work life mediated of the relationship
between psychological capital and organizational commitment, with indirect impact
(0.44)



All dimensions of quality of work life mediated the relationship between psychological
capital and organizational commitment among faculty members at the Faculty of
Education Taif University:
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4
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o

The indirect effect of wages and fair incentives was (.4637). The indirect
effect of professional development reached (.4818). The indirect effect of
the quality of general life (.3973), the quality of internal and external
communication also played the role of mediator with effect level (.2916).
o

The significance of the intermediate role of the quality of work life on
the relation between dimensions of psychological capital

and

organizational commitment was:
o

On the self-efficacy relationship with the level of organizational
commitment (0.42) significance level of (P) was 0.01

o

On the relationship of optimism to the organizational commitment (.39),
and the significance level of (P) was (.005)

o

On the relationship of the level of hope to the level of the organizational
commitment (.38) significance level of (P) was(.002)

o

On the relationship of the improvement of the level of organizational
commitment (0.43) significance level of (P) was (.03)
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املقدمة
يعد التعليم العايل منظومة ترتبط بعدة عنارص منها أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملناهج
وإدارات اجلامعات ،وتتداخل كل هذه العنارص مع ًا لتؤثر عىل نوعية وجودة التعليم العايل ،وبقدر
توافر اجلودة يف كل هذه العنارص ،تتحقق جودة التعليم العايل .وتعد املوارد البرشية التي متتلكها
اجلامعات املصدر األهم للتنافسية ،وبالتايل اهتمت األدبيات بدراسة العوامل التي تعيق ،أو تدعم
مستوى األداء عنده ،ومن بني هذه املفاهيم رأس املال النفيس ،والذي يشكل جمموعه لدهيم (ما
يمتلكه الفرد من قدرة عىل النهوض ومستوى كفاءته الذاتية ومستوى األمل واملرونة) جمموع رأس
املال النفيس لدى املنظمة ( ، )2007 ،Luthansفكلام زاد اهتامم مستوى رأس املال النفيس لدى املوظفني
زاد مستوى األداء لدهيم كام جاء بدراسة ).Erkuş& Findikli (2013
وبام أن العنرص البرشي أصبح املورد األكثر قيمة يف موارد املنظمة ،فإن بيئة العمل
املضطربة واملتوترة (مثل تشديد الضغط عليه ،أو البريوقراطية أو ضعف األجور ...وغريها) أدى إىل
ظهور االهتامم بمصطلح جودة حياة العمل ،وهو مفهوم شامل يتكون من الصحة البدنية والنفسية،
واألوضاع االقتصادية ،واملعتقدات والتفاعل الشخيص مع البيئة ( ،)Khorsandi et al., 2010وينعكس
اهتامم اجلامعات بشؤون أعضاء هيئة التدريس سواء عىل املستوى النفيس وعىل مستوى جودة حياة
العمل عىل جمموعة من العوامل األخرى لدهيم مثل مستوى الرضا الوظيفي واملواطنة التنظيمية
وااللتزام التنظيمي كام أثبتته العديد من الدراسات مثل دراسة

)Azize (2014

& Gokhanودراسة

).Jung & Yoon (2015
وانطالقا مما سبق جاءت الدراسة احلالية للرتكيز عىل ثالثة متغريات خاصة بالعنرص البرشي
املهم لدى اجلامعات وهم أعضاء هيئة التدريس من خالل التعرف عىل مستوى العالقة ،والتأثري بني
رأس املال النفيس وجودة حياة العمل عىل مستوى االلتزام التنظيمي ،كذلك التعرف عىل الدور
الوسيط جلودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء
هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف.
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مشكلة الدراسة
أظهرت العديد من الدراسات وجود بعض التحديات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية مثل دراسة اليوسف ( )1433التي تناولت أهم املشكالت التي تؤثر عىل جودة
حياة العمل لدهيم مثل املشكالت االجتامعية واملتمثلة يف ندرة وجود مجعية تعنى بحقوق أعضاء هيئة
التدريس ،وضعف حوافز للمبدعني من أعضاء هيئة التدريس ،واملشـكالت األكاديميـة مثل تعدد
مهام عضو هيئة التدريس بني إدارية وأكاديمية ،والضعف يف اإلرشاد األكاديمي للطالب يضاعف
من جهود عضو هيئة التدريس ،و املشكالت اإلدارية مثل بطء سري املعامالت الرسمية اإلدارية،
وندرة تعديل سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس.
كام تعددت الدراسات التي تناولت العالقة بني متغريات الدراسة مثل دراسة الرشبيني
( )2013التي تناولت جودة حياة العمل كوسيط يف العالقة بني التميز التنظيمي ،وااللتزام التنظيمي،
ودراسة أبو ليفة ( )2016التي تناولت دور رأس املال النفيس اإلجيايب يف العالقة بني جودة احلياة
الوظيفية واالستغراق الوظيفي ،ومن بني الدراسات للواقع السعودي دراسة

Almarshad

()2015

التي تناولت العالقة بني جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي مع الدور الوسيط ملتغريين آخرين ،إال
أن موضوع الدراسة احلالية حسب احلرص الذي قام به الباحث مل يتم التطرق إليه من حيث املتغريات
أو ميدان التطبيق للدراسة ،أيضا خلربة الباحث باجلامعات السعودية وجد أن جودة حياة العمل هلا
تأثري عىل العالقة بني مستوى رأس املال النفيس وااللتزام التنظيمي:
وبناء عىل ما تم عرضه حتاول الدراسة اإلجابة عىل السؤال الرئيس التايل:
ما أثر جودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال النفيس السائد لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية
الرتبية بجامعة الطائف ومستوى التزامهم التنظيمي من وجهة نظرهم؟
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ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما مستوى رأس املال النفيس وأبعاده األربعة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
بجامعة الطائف؟
 -2ما مستوى جودة حياة العمل وأبعاده اخلمسة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
جامعة الطائف؟
 -3ما مستوى االلتزام التنظيمي وأبعاده الثالثة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة
الطائف؟
 -4ما عالقة رأس املال النفيس (وأبعاده األربعة) لدى أعضاء هيئة التدريس بمستوى التزامهم
التنظيمي؟
 -5ما عالقة رأس املال النفيس (وأبعاده األربعة) التدريس لدى أعضاء هيئة بمستوى جودة
حياة العمل؟
 -6ما عالقة جودة حياة العمل (وأبعاده اخلمسة) بمستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة
التدريس؟

فروض الدراسة
من خالل عرض الدراسات السابقة التي سيتم عرضها الحقا يمكن صياغة الفرض الرئيس
للدراسة عىل النحو التايل" :ال تتوسط جودة حياة العمل العالقة بني رأس املال النفيس ،ومستوى
االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف ،املسار (ج-)-يمثل مسار
(ج )-الدور الوسيط أي الدور غري املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري التابع الذي يمثله املتغري
الوسيط ،ويتفرع من الفروض التالية:
-1

يوجد ارتباط طردي معنوي بني رأس املال النفيس السائد بجودة حياة العمل ،وأبعادها
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف( .املسار أ) واملسار أ هو العالقة بني
املتغري املستقل واملتغري الوسيط.
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-2

يوجد ارتباط طردي معنوي بني مستوى جودة حياة العمل ،وأبعاده بمستوى االلتزام
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف( .املسار ب) املسار ب
هو العالقة بني املتغري الوسيط واملتغري التابع.

-3

يوجد ارتباط طردي معنوي بني مستوى رأس املال النفيس ،وأبعاده مع مستوى االلتزام
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف( .املسار ج) املسار ج
يشكل العالقة املبارشة بني املتغري املستقل واملتغري التابع.

أهداف الدراسة
يتبلور اهلدف الرئيس للدراسة احلالية يف قياس الدور الوسيط ملستوى جودة حياة العمل يف
العالقة بني رأس املال النفيس وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
بجامعة الطائف ،ويتفرع منه األهداف الفرعية التالية:

 -1التعرف عىل مستوى رأس املال النفيس ومكوناته لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
بجامعة الطائف.
 -2التعرف عىل مستوى شعور أعضاء هيئة التدريس بمستوى جودة حياة العمل وأبعادها.
 -3رصد مستوى االلتزام التنظيمي السائد ،ومكنوناته لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
بجامعة الطائف.
 -4رصد العالقة بني رأس املال النفيس السائد لدى أعضاء هيئة التدريس عىل مستوى التزامهم
التنظيمي؟
 -5التعرف عىل العالقة بني رأس املال النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس عىل مستوى جودة حياة
العمل؟
 -6التعرف عىل عالقة جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس عىل مستوى التزامهم التنظيمي؟
 -7تقديم تصور لتحسني مستوى جودة حياة العمل بام يفيد يف رفع مستوى رأس املال النفيس،
وينعكس عىل مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
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أمهية الدراسة
عىل املستوى النظري تعد الدراسة إضافة لألدبيات العلمية ،وقام الباحث بحرص األبحاث
املوجودة بقواعد املعلومات العربية ،ومل جيد أي دراسة تتعلق بأثر رأس املال النفيس عىل مستوى
االلتزام التنظيمي يف وجود جودة حياة العمل كمتغري وسيط لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعات
اململكة العربية السعودية؛ لذلك حيظى البحث بأمهية عىل مستوى اجلامعات التي تبحث عن النجاح
والتميز يف ظل املنافسة بني اجلامعات حمليا ،وإقليميا وعامليا .أما عىل املستوى التطبيقي ،لعل هذه
الدراسة تفيد املسؤولني يف جامعة الطائف يف التعرف عىل مستوى جودة حياة العمل ،ومستوى
االلتزام التنظيمي ،ومستوى رأس املال النفيس السائدة لدهيم ،والتعرف عىل عالقة وتأثري هذه
املتغريات ببعضها؛ مما قد يفيد اجلامعة ،وباألخص كلية الرتبية يف تنمية املستوى األكاديمي واملهني
لدهيم.

حدود الدراسة
طبقت الدراسة امليدانية يف إطار زمني ومكاين وموضوعي يمكن تناوله عىل النحو التايل:
 -1احلدود املكانية :طبقت الدراسة يف كلية الرتبية بجامعة الطائف ،بمحافظة الطائف يف
اململكة العربية السعودية؛ لعدة أسباب أبرزها وجود اجلامعة بالقرب بالعديد من املناطق
السعودية فهي تعد ممثلة بشكل جيد ويمكن تعميم النتائج املتحصل عىل باقي اجلامعات.
 -2احلدود الزمانية :تم تطبيق أداة الدراسة يف الفرتة ما بني  15فرباير إىل  13أبريل لعام 2017
خال ل الفصل الدرا ي الثاين ،وهي الفرتة التي استهدفها الباحث بعد قضاء فرتة مناسبة من
أعضاء هيئة التدريس بالعمل لكي يتسنى رصد مستوى متغريات الدراسة وأثرها بشكل
دقيق.
 -3احلدود البرشية :تم تطبيق الدراسة عىل أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف.
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 -4احلدود املوضوعية :اقترص البحث عىل رصد الدور الوسيط جلودة حياة العمل يف العالقة
بني رأس املال النفيس وااللتزام التنظيمي ،وذلك يف حدود التناول املفاهيمي ملفهوم
املتغريات ،وأبعادها وإعداد أدوات الدراسة ،وحتليلها لتلك املتغريات.

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي ،حيث إنه يمثل أنسب املناهج للتعبري عن الظاهرة
االجتامعية املراد دراستها ،والذي من خالله استطاع الباحث التعبري عن مشكلة الدراسة كميا وكيفيا
والوصول الستنتاجات ،وتوصيات يمكن تعميمها عىل جمتمعات مشاهبة ملجتمع الدراسة ،وذلك
بمعرفة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف يف مستوى متغريات الدراسة،
ودور جودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي.

مصطلحات الدراسة
تتمركز مصطلحات الدراسة حول بعض املفاهيم عىل النحو التايل:
جودة حياة العمل

of work life

 :Qualityعرفها قاموس

Business Dictionary

عىل أهنا "

املدى الذي من خالله يستطيع املوظف حتسني حياته الشخصية من خالل خربات بيئة العمل" فيام
خلص  )1973( Waltonمفهومها أهنا رد فعل املوظفني عىل العمل ،خصوصا النتيجة األساسية فيام
يتعلق بالرضا الوظيفي والصحة النفسية .ووفقا هلذا التعريف ،تؤكد جودة حياة العمل عىل النتائج
الشخصية وخربات العمل ،وكيفية حتسني العمل من أجل تلبية االحتياجات الشخصية.
ويعرفها البحث احلايل إجرائيا عىل أهنا جمموعة الظروف التي هتيء لرأس املال البرشي
املوجود باملنظمة العمل واالنتاجية يف جو من الثبات املتوازن يف طريقة إدارة اجلامعة ،مع مواكبة
للتغريات الرسيعة من خالل تنمية مهنية مناسبة لعضو هيئة التدريس ،وحتسني األوضاع املالية بام
يتناسب مع األعباء األكاديمية واإلدارية التي يقوم هبا ،إضافة لشعور املنسوبني بأهنم بمشاركة عاطفية
من اإلدارة لقضاياهم املهنية والشخصية ،وشعوره بامللكية للمنظمة عند احلديث عنها.
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رأس املال النفيس :عرف  )2006،26( Luthans,Vogelgesang,&Lesterرأس املال النفيس
عىل أنه ":حالة التطور النفيس اإلجيابية لألفراد والذي يتميز بأربع خصائص :امتالك الثقة لتقديم
اجلهود املتفردة للنجاح يف إنجاز املهام ،وتوفر العزو اإلجيايب إلمكانية النجاح الفوري واملستقبيل،
واملثابرة جتاه حتقيق األهداف من خالل املرونة يف توجيه مسارات األهداف ،والقدرة عىل االستفاقة
عند االخفاق وحدوث املشكالت".
يعرفه البحث إجرائيا عىل أنه جمموع ما يمتلكه عضو هيئة التدريس من سامت وسلوكيات
ومعارف نفسية إجيابية تؤهله للعمل بشكل مميز ،وامتالكه ألبعاد التفكري اإلبداعي يف العمل خاصة
املرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت ،وتوفر الدافعية والطاقة التي تؤهله لبناء الصحة النفسية
التنظيمية.
االلتزام التنظيمي :يعرفها قاموس  Business dictionaryعىل أهنا ":قوة مشاعر املسئولية التي
يكنها املوظف جتاه رسالة منظمته" .فيام عرفها

)& Kehoe 2007, 15

 )Wrightعىل أهنا":التقارب

النفيس الذي يبنيه املوظف مع منظمته".

يعرفه البحث إجرائيا عىل أنه سلوك يعرب عن والء الفرد ومتاثله مع هوية جامعته وانتامءه هلا،
ويتنج عن اقتناع تام من قبله برسالة ،وأهداف وقيم اجلامعة يمكن أن يكون هذا السلوك ملموسا من
خالل األداء املتقن وجتاوز الساعات املقررة بالعمل ،أو غري ملموس من خالل سعادته وفخره
بوظيفته.
املتغري الوسيط :عرفه  ( Undated( Butlerبأنه  ":املتغري الذي حيدد كيفية وسبب حدوث تأثري
أو عالقة ،فهو يوضح العملية النفسية التي حتدث أثناء بناء العالقة االرتباطية أو األثر".
يعرفها الباحث إجرائيا عىل أنه املتغري صاحب األثر غري املبارش يف مستوى التأثري املبارش أو
العالقة بني املتغري املستقل واملغري التابع ،كام يمكن وصفه بأنه املفرس للعالقة بني املتغريين .ويتم
حسابه من خالل طرح درجة التأثري املبارش من درجة التأثري الكيل ملتغري مستقل عىل متغري تابع.
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الدراسات السابقة :تم تقسيمها إىل ثالثة أقسام :األوىل تتناول العالقة والتأثري لرأس املال
النفيس عىل جودة حياة العمل (املسار أ) ،والثانية دراسات تناولت العالقة بني جودة حياة العمل
وااللتزام التنظيمي (املسار ب) ،والثالثة دراسات تناولت العالقة بني رأس املال النفيس وااللتزام
التنظيمي(املسار ج) عىل النحو التايل:
الدراسات التي تناولت العالقة بني رأس املال النفيس وجودة حياة العمل وأبعاده:
توصلت دراسة  )2012( Mortazavi; Yazdi & Aminالتي طبقت عىل عينة من  200ممرضة
بأربع مستشفيات ،واستخدمت املعادلة البنائية لفحص األثر ،إىل أن رأس املال النفيس ومكوناته
األربعة له دور كبري يف التنبؤ بمستوى جودة حياة العمل لدى املمرضات ،كام أن له أثر عىل نفس
املتغري ،كام أجرى  )2012( Nguyenدراسة بعنوان "العالقة بني رأس املال النفيس وجودة احلياة لدى
املسوقني بفيتنام وأوضحت النتائج أن رأس املال النفيس ومكوناته الكفاءة الذاتية  /الثقة بالنفس،
والتفاؤل ،واألمل ،والنهوض هلا أثر مبارش عىل جودة احلياة بشكل عام وجودة حياة العمل لدى
املسسوقني .فيام توصلت دراسة

)Ergeneli (2015

& Bitmişواستخدمت املعادلة البنائية بربنامج

 AMOSلوجود عالقة عكسية بني رأس املال النفيس ،وضعف األمان الوظيفي( أحد أبعاد جودة حياة
العمل)
كام استهدفت دراسة  )2016(Shabn , Parivash & Naderالتعرف عىل العالقة بني رأس املال
النفيس ،وجودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة آزاد اإلسالمية ،وتم تطبيق األداة
عىل عينة

400

من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة آزاد اإلسالمية ،وتم استخدام اإلحصاءات

االستداللية بواسطة برنامج ليزريل  .LISRELوأشارت النتائج إىل أن رأس املال النفيس ومكوناته
ذات عالقة طردية بجودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بمعامل تأثري (.)ß = 0.54
عىل مستوى األبعاد الفرعية تبني جمموعة من الدراسات وجود عالقة بني أبعاد رأس املال
النفيس (الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ،واألمل ،والنهوض) وأبعاد جودة حياة العمل هلا عالقات إجيابية
مع األداء والسعادة والرفاه ،ورضا املوظفني .فعىل سبيل املثال ،تبني دراسة كل من
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 )2007( Luthansأن الكفاءة الذاتية هلا أثر إجيايب عىل األداء الوظيفي وتطوير املهارات ،وأن تفاؤل
املوظفني ومستوى األمل والنهوض يرتبط موجبا بأداءهم ورضاهم ،والنية لالستمرار بالعمل ،كام
توصلت دراسة  ،)2009( Legal and Meyerأن الكفاءة الذاتية هلا عالقة بمستوى األداء والنمو املهني
لدى املوظفني.
الدراسات التي تناولت العالقة بني جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي
تناولت دراسة

Kok & Suraini

; )2010( Hongالعالقة بني جودة حياة العمل وااللتزام

التنظيمي ،وضغط العمل ،ورضا العمل ،وأجريت عىل

110

مدرسني يف مدرسة حكومية بامليزيا.

وأظهرت النتائج وجود عالقات معتدلة بني جودة احلياة املهنية وااللتزام التنظيمي ،واإلجهاد،
والرضا الوظيفي ،وأن االلتزام بالعمل وضغوط العمل والرضا الوظيفي مل تكن مرتبطة ارتباطا كبريا.
واستهدفت دراسة  )2011( Asgari & Dadashiالتعرف عىل العالقة بني جودة حياة العمل ،وااللتزام
التنظيمي لدى موظفي بنك ميل يف مازاندران ،وطبقت عىل عينة مكونة من( ،)210واستخدمت
الدراسة معامل ارتباط بريسون ،ومعامل االنحدار  ،Stepwiseوتم التوصل إىل أن هناك عالقة بني
جودة حياة العمل ،وااللتزام التنظيمي ) ،(r=0.183كام توجد عالقة بني جودة حياة العمل وأبعاد
االلتزام التنظيمي الثالثة (العاطفي واملستديم واملعياري).
فيام توصلت دراسة البلبييس ( )2012التي أجريت عىل عينة ( )265موظف تم اختيارهم
بطريقة العينة الطبقية العشوائية من ( )53منظمة دولية إىل وجود عالقة موجبة بني أبعاد جودة احلياة،
ومستوى االلتزام التنظيمي  ،كام أثبتت دراسة  )2012( Ahmadi; Salavati & Rajabzadehالتي طبقت
عىل(  )343موظفا بكردستان ،وجود عالقة قوية بني جودة حياة العمل ومكوناته بمستوى االلتزام
التنظيمي .كام استهدفت دراسة  )2014( Farid; Izadi; Ismail& Alipourفحص العالقة بني جودة حياة
العمل ،وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة البحث العامة بامليزيا عىل عينة مكونة
من ( ،) 315وتم استخدام االرتباط واالنحدار اخلطي ،وتوصلت الدراسة أن هناك عالقة بني نوعية
حياة العمل ،وااللتزام التنظيمي.
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ودراسة  )2014( Hussain & Saleemتوصلت إىل أن جودة حياة العمل هلا تأثري إجيايب قوي
عىل االحتفاظ باملوظفني؛ إال أن الرضا الوظيفي واملشاركة وااللتزام التنظيمي ال تتوسط العالقة بني
جودة حياة العمل واالحتفاظ املوظفني .ويف دراسة

Kee; Ahmad; bin & Abdullah

()2016

استهدفت العالقة بني املكافآت املالية وااللتزام التنظيمي بني العاملني يف القطاع املرصيف يف ماليزيا،
عىل عينة ( )150عامال ،وأظهرت وجود عالقة بني التعويضات املالية مثل الرواتب والعالوات
واألجور املستحقة بااللتزام التنظيمي ،إضافة إىل أن األجر القائم عىل اجلدارة هو العامل األكرب يف
التأثري عىل االلتزام التنظيمي بني العاملني يف البنك.
كام استهدفت دراسة  )2015( Ojedokun; Idemudia & Desouzaدور اهليبة اخلارجية املتصورة
يف العالقة بني جودة حياة العمل ،وااللتزام التنظيمي بني موظفي القطاع العام يف غانا ،تم تطبيقها عىل
عينة من (  ،)137وأظهرت النتائج أن جودة حياة العمل ترتبط ارتباطا إجيابيا باهليبة اخلارجية
املتصورة ،وااللتزام التنظيمي ،كام تتوسط اهليبة اخلارجية بشكل جزئي العالقة بني جودة حياة العمل،
وااللتزام التنظيمي.
الدراسات التي تناولت العالقة بني رأس املال النفيس وااللتزام التنظيمي
دراسة  )2007( Zhongاستهدفت التعرف عىل تأثري رأس املال النفيس عىل أداء العامل،
وااللتزام التنظيمي عىل ( )67مرشفا ،توصلت إىل أن رأس املال النفيس بأبعاده له آثر إجيايب عىل األداء
وااللتزام التنظيمي ،كام أثبتت دراسة ) Shahnawaz & Jafri (2009التي طبقت عىل عينة مكونة من
مديرا يف املنظامت احلكومية واخلاصة واستخدمت املعادلة البنائية بربنامج  AMOSأن رأس
(ً )160
املال النفيس ،وكل أبعاده ال يمكنه التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي .فيام أظهرت دراسة
)& Abzari (2012

Etebarian ,

 Tavakoliالتي طبقت منظمة جتارية يف إيران عىل عينة من ( ، )132أن االلتزام

التنظيمي واألمل يرتبطا ارتباطا إجيابيا ،ولكن االلتزام التنظيمي يرتبط عكسيا مع النهوض ،كام مل يتم
العثور عىل عالقة بني التفاؤل ،والكفاءة الذاتية مع االلتزام التنظيمي ،وكانت العالقة بني رأس املال
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النفيس وااللتزام العاطفي فقط كبرية ،وأن األمل هو البعد الوحيد الذي يتنبأ بااللتزام التنظيمي بني
أبعاد رأس املال النفيس بدرجة  0.335واملرونة بدرجة .0.521
كام أظهرت

دراسةSharifi & Shahtalebi

( ،)2014أن هناك عالقة بني رأس املال النفيس،

وااللتزام التنظيمي بالتعليم يف أصفهان بمعامل االرتباط ( ،)r = 0.534وكذلك بني مكوناته الكفاءة
الذاتية ،واألمل والنهوض والتفاؤل مع االلتزام التنظيمي .ويف دراسة لـ  )2015( Han & Chungملعرفة
أثر رأس املال النفيس عىل االلتزام التنظيمي عىل عينة مكونة من ( )197من املمرضات ،توصلت إىل
تأثري االلتزام التنظيمي عىل مستوى التفاؤل بدرجة ،.22كام تأثرت املعرفة واملهارات املهنية بالنهوض
بدرجة  ،.16فيام أظهرت دراسة ) Mohammadi; Vaisi & Morad (2016أن كل أبعاد رأس املال النفيس
ترتبط ارتباطا طرديا بمستوى االلتزام التنظيمي ،ما عدا بعد النهوض لدى مدر ي الرتبية البدنية يف
والية كردستان.
كام توصلت دراسة

Aminikhah; Khaneghah & Naghdian

( )2016التي استهدفت تقييم

رأس املال النفيس ،وعالقته بااللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي كمتغري وسيط لدى موظفي التعليم،
عىل عينة مكونة من ) )150موظفا ،وتم استخدام معامالت االرتباط واملعادلة البنائية ،إىل أن رأس
املال النفيس يرتبط ارتباطا وثيقا بااللتزام التنظيمي ،كام أن الرضا الوظيفي له أثر دال عىل العالقة بني
رأس املال النفيس ،وااللتزام التنظيمي.
تعليق عام عىل الدراسات السابقة :اتضح من عرض الدراسات السابقة أن:
بالنسبة للمسار (أ) اتفقت الدراسات عىل ارتباط رأس املال النفيس وأبعاده بجودة حياة
العمل مثل دراسة  )2012( Mortazavi; Yazdi & Aminودراسة

Shabn , Parivash & Nader

( ،)2016إال أن هناك دراسات اختلفت يف طبيعة العالقة ،والتأثري مثل دراسة
)Ergeneli (2015

&Bitmi

التي وجدت ارتباطا عكسيا بني املتغريين .بناء عىل ذلك تم صياغة

الفرض األول.
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أما املسار (ب) اتفقت الدراسات عىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني جودة حياة العمل
وااللتزام التنظيمي مثل دراسة
Ismail& Alipour

Hong; Kok & Suraini

( ،)2014ودراسة

( )2010ودراسة

Asgari & Dadashi

;Farid; Izadi

()2011؛ بناء عليه تم صياغة

الفرض الثاين.
فيام خيص املسار (ج) اختلفت الدراسات التي تناولت العالقة بني رأس املال النفيس،
وأبعاده بمستوى االلتزام التنظيمي حيث أثبتت بعضها وجود عالقة وتأثري مثل دراسة
Sharifi & Shahtalebi

( ،)2014وبعضها أظهر ضعف العالقة ،أو عدم قدرة رأس املال

النفيس عىل التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي مثل دراسة

Etebarian , Tavakoli & Abzari

) ،(2012ودراسة )Mohammadi et al (2016عدم وجود عالقة بني بعد النهوض ،وااللتزام
التنظيمي؛ بناء عليه تم صياغة الفرض الثالث.
استخدمت الدراسات املعادلة البنائية ،واالرتباط واالنحدار اخلطي للمعاجلة اإلحصائية يف
حتليل العالقات ،واألثر والدور الوسيط ،إال أن الدراسة احلالية استخدمت نموذج
العمليات الكلية لـ  Andrew Hayesباإلضافة ملعامالت االرتباط واالنحدار اخلطي.
تراوحت العينات يف الدراسات بني 63و  400مفردة ،فيام اقترصت الدراسة احلالية عىل عينة
قدرها ( )51؛ لصغر جمتمع الدراسة ،وهو ما سيتم تربيره يف إجراءات الدراسة.

اخللفية النظرية
يتناول هذا اجلزء من الدراسة تأطريا مفاهيميا ملتغريات الدراسة من خالل التعرف عىل
اخللفية النظرية والفلسفية وأبعاد جودة حياة العمل ،وعرضا تفصيليا لرأس املال النفيس ومكوناته
األربعة األمل والنهوض والكفاءة الذاتية والتفاؤل ،ثم حتليل مفهوم االلتزام التنظيمي ،والنواتج
املرتتبة عىل مستوياته ،وبالنهاية عرض ألبعاده األشهر ،وهي االلتزام العاطفي واملعياري واملستمر.
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املحور األول :رأس املال النفيس Psychological Capital

مل يعد رأس املال التقليدي هو العامل األسا ي لتحقيق امليزة التنافسية املستديمة ،كام مل تعد
املوارد التقليدية تدعم املنظامت للحصول عىل مصادر متكنها للوصول هلذه امليزة ،بل أصبح املورد
البرشي هو األهم لتحقيق املعادلة التنافسية يف ضوء الرشاسة الدولية يف التنافس بني اجلامعات؛ األمر
الذي أدى بالباحثني إىل البحث عن تفسريات تساعد يف حتسني احلالة النفسية لألفراد بام ينعكس عىل
أدائهم الوظيفي ،وبعض املفاهيم األخرى مثل شعورهم بامللكية للمنظمة والتامثل التنظيمي،
وااللتزام التنظيمي ،من هنا ظهر مفهوم رأس املال النفيس .ويوضح

& Chen, Gully, Whiteman,

 (2000) Kilcullenأنه يمكن فهم رأس املال النفيس من خالل التساؤل عن " من أنت؟" و " ماذا
تستطيع أن تصبح من حيث التنمية اإلجيابية ،كام يشري للحالة النفسية اإلجيابية للفرد واخلاصة بالنمو
والتطور ،وهي حالة تشبه القدرة االستيعابية النفسية ترتبط بشكل دقيق بمجموعة من املواقف
واملهام ،ومتيل للتكيف مع الوقت.
األصول النظرية لرأس املال النفيس :نشأ مصطلح رأس املال النفيس من جمموعة من
النظريات يف علم النفس تناول هذه األصول

)Luthans et al., (2005

يمكن تناوهلا يف أربع نقاط

كالتايل:
-1

أنه يعتمد عىل نموذج علم النفس اإلجيايب وهو من فروع علم النفس هيتم بتحسـني األداء
النفيس الوظيفي لإلنسان ،حيث يركز عىل بحث حمددات السعادة البرشية والرتكيز عىل
العوامل التي تفيض إىل متكني اإلنسان من العيش حياة ُمرضية حيقق فيها طموحاته،
ويوظف فيها قدراته إىل أقىص حد للوصول للرضا عن الذات ،وعن اآلخرين ،وعن العامل
بصفة عامة (أبوحالوة .)2014 ،كام هيتم علم النفس اإلجيايب بتحقيق فهـم ،وحتديد العوامل
التي متكن األفراد ،أو املجتمعات من االزدهار ،بتوظيف أفضل ما يف الطرق العلمية
لدراسة مشـكالت البشـر وختليصهم من صور املعاناة النفسية بالرتكيز عىل ما مكامن
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القـوة والفضـائل اإلجيابية؛ مما يؤدي إىل فهمه لذاته وحثـه عىل تغيري طرق تفكريه السلبي
يف ذاته وفـي اآلخـرين.
-2

)(Seligman& Csikszentmihalyi, 2000

أنه يشمل املواقف النفسية املرتكزة إىل السلوك التنظيمي اإلجيايب :حيث يرى كل من
Greenberg & Baron

( )2003السلوك التنظيمي عىل أنه جمال هيتم بمعرفة كل جوانب

السلوك اإلنساين يف املنظامت ،بالدراسة النظامية للفرد واجلامعة والعمليات التنظيمية ،وأن
اهلدف األسا ي هلذه املعرفة هو زيادة الفعالية التنظيمية وزيادة رفاهية الفرد .ووفقا لـ
 ،) 59 ,2002( Luthansفإن السلوك التنظيمي اإلجيايب هيتم "بالدراسة والتطبيق لنقاط القوة
والقدرات النفسية ذات التوجه اإلجيايب املوجودة لدى املوارد البرشية التي يمكن قياسها
وتطويرها وإدارهتا بفعالية لتحسني األداء يف مكان العمل ".
-3

أنه يذهب فيام وراء رأس املال البرشي ،ورأس املال االجتامعي :حيث يتعلق رأس املال
البرشي بالقدرات البرشية لدى املنظمة القادرة عىل توليد رأس املال الفكري من خالل
كفاياهتم واجتاهاهتم ،حيث تتمثل الكفايات يف املهارات ومستوى التعليم لدهيم ،فيام تتمثل
االجتاهات يف األبعاد السلوكية لعمل املوظفني ،فيام ترتكز الرشاقة الفكرية عىل االبتكار
واحللول ملشاكل املنظمة

-4

)Roos, Roos; Dragonetti & Edvinsson (1997

أما رأس املال االجتامعي فيمكن تناوله من جانبني مها رأس املال االجتامعي الداخيل
ويتمثل يف قدرة األفراد عىل نرش املعرفة داخل املنظمة ،والعالقات بني األفراد داخل املنظمة
ومدى الثقة املتبادلة يف أداء أعامل املنظمة ،أما رأس املال االجتامعي اخلارجي :يتمثل يف
العالقات مع املنظامت اخلارجية سواء كانت بينية مع املنظامت املنافسة ،أو مع منظامت
أخرى من جماالت أخرى تدعم عمليات التوريد وغريها من مدخالت املنظمة.

-5

يتألف من االستثامر والتطوير املؤديان لتنمية األداء وحتسني امليزة التنافسية :حيث أنه كام تم
مناقشته أعاله فإن اإلنسان هو العامل الرئيس يف تنمية أي منظمة ،فال يقترص فقط جذب
الكفاءات عىل تطوير نواتج املنظمة وربحيتها ،إنام االهتامم باحلالة النفسية للعامل هي التي
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قد ختلق ميزة تنافسية للمنظمة من خالل إحساس العامل بملكيته ألعامل املنظمة وانتامءه،
ووالءه هلا.
مكونات رأس املال النفيس :يمكن متييز مكونات رأس املال النفيس كام تناوهلا

Luthans et al

) (2007, 3يف أربعة مكونات هي الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ،واألمل ،والنهوض عىل النحو التايل:
الكفاءة الذاتية  :Self-efficacyيمكن تعريفها بأهنا "قناعة الفرد وثقته يف قدراته عىل حشد
دوافعه ومصادره املعرفية ،وقدراته األدائية الالزمة لتنفيذ مهمة حمددة يف سياق معني بنجاح "(
& Luthans, 1998, 66

 ،)Stajkovicوبالتايل فهي متثل توقع عضو هيئة التدريس بمرونته يف حل

املشكالت ،ومواجهة املشكالت اجلديدة.
كام يرى  (2008, 48) Luthans, et alأنه لتحسني الكفاءة الذاتية هناك أربعة أساليب :أوهلا أنه
يتم تطويرها عندما يمر الفرد بتجربة النجاح ،أو ما يسمى التمكن من املهمة ،والثانية يمكن تطوير
كفاءة األفراد حينام يتعلمون بطريقة النمذجة ،والثالثة تتطور الكفاءة الذاتية من خالل اقتناع األفراد
الذين يتمتعون باالحرتام به من خالل تغذيتهم الراجعة ألداءه (االقناع االجتامعي) ،والرابعة تتطور
من خالل اإلثارة والصحة النفسية .كام يتميز األفراد ذوي الكفاءة الذاتية بخمسة سلوكيات
مهمة( )Luthans, et al , 2008بأهنم يضعوا أهدافا عالية ،وخيتاروا مهام صعبة ألنفسهم ،ويرحبون
ويتطورون بالتحدي ،كام أن الدافعية الذاتية لدهيم عالية ،ويستثمرون اجلهد الالزم لتحقيق أهدافهم،
ولدهيم قدر كبري من املثابرة عندما تواجهم عقبات ،كام يشري  )1994( Banduraأن الكفاءة الذاتية
املدركة تتعلق بمعتقدات الناس يف قدراهتم عىل ممارسة السيطرة عىل أدائهم وعىل األحداث التي تؤثر
عىل حياهتم ،وتؤثر الثقة بالكفاءة الشخصية عىل خيارات احلياة ،ومستوى التحفيز ،ونوعية األداء،
والقدرة عىل الصمود أمام الشدائد ،والتعرض للضغوط واالكتئاب.
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لبناء الثقة أو الكفاءة الذاتية للفرد اقرتح  )2008(Tamsأربعة عوامل مشرتكة:
االهتامم بام يؤديه الفرد :يرتكز ما قدمه  ، Banduraلكن االختالف يف أن التجربة ال تكفي
بمفردها ،إنام يستلزم بناء جدارات ومهارات تركز عىل املهام ،أو ببناء مقارنات بني املواقف
احلالية واخلربات السابقة إلجياد معايري مقارنة مرجعية ذاتية.
التمعن يف البيئة االجتامعية :أن الناس ال يتعلمون بشكل جتريبي فقط ،إنام يلعب اجلانب
االجتامعي دورا مهام ،وحدد  )2008(Tamsأربعة طرق للتعامل مع البيئة االجتامعية وهي:
االرتباط أو االتصال ،واملقارنة املرجعية ،والتشكيل ،والتامثل مع املنظمة ،أي العوامل
اخلارجية املحفزة للذات التي يستلهم من خالهلا الثقة بذاته ومعرفة التغذية الراجعة حول
قدراته ومهاراته.
االنعكاس عىل ما يفعله الفرد :من خالل إعادة ترمجة مضادة للتغذية الراجعة السلبية،
ووضعها يف نطاق أوسع بناء عىل التعلم من الفشل والنكسات ،وجتسيد ذلك عمليا يف
حياهتم الشخصية والوظيفية.
اختاذ مواقف جتاه البيئة :قد تأيت استجابة األفراد للتغذية الراجعة السلبية من خالل اختاذ
موقف جتاه البيئة املحيطة خاصة بيئة العمل بتجنب النكسات ،والنقد واإلرصار عىل املنظور
الشخيص لألداء؛ من أجل االبتعاد عن مصدر التغذية الراجعة ،ودعم الذات بآليات
شخصية.
من خالل عرض ما سبق يتضح أن الكفاءة الذاتية ،أو الثقة تستند إىل املامرسة ،واخلربة التي
تؤهل الفرد للثقة بالذات يف أداء املهام املوكلة إليه ،كام أهنا تتأثر باآلخرين من خالل مقارنة أداء الفرد
مع أداء األخرين واكتسابه الثقة من التشجيع والثناء عىل األداء ،وينعكس ذلك عىل وجود جمال دائم
للتحسني يف سلوكيات الفرد التي تدعم ثقته يف أداءه.
التفاؤل Optimism :التفاؤل طبقا لـ

)Seligman (1998

هو أسلوب عزو يفرس األحداث

اإلجيابية بشكل شخيص ودائمة ومتعارف عليها ،واألحداث السلبية باعتبارها خارجية ومؤقتة
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ومقصورة عىل املوقف ،فالتفاؤل ليس جمرد التنبؤ بأن األمور اجليدة ستحدث يف املستقبل ،إنام يعتمد
عىل األسباب التي يستخدمها الفرد لتفسري سبب وقوع أحداث معينة ،سواء كانت إجيابية أو سلبية،
يف املايض أو احلارض أو املستقبل .كتاب رأس املال النفيس)
كام ميزت

Lyubomirsky

( )2008بني ثالثة أنواع من التفاؤل وهي :التفاؤل الكبري :وهو

الشعور العام بأن األمور تسري بشكل جيد ،والتفاؤل الصغري :مرتبط بالشعور اجليد حول ظروف
حيا للفرد مثل اجتيازه
حمددة ويومية ،والتفاؤل متناهي الصغر :وهو أقل إجيابية لكنه يظل اعتقا ًدا مر ً
لليوم ،أو السنة بسالم.
أما  )1998( Seligmanفقد قسم التفاؤل إىل ثالثة أبعاد :االستمرارية :يعتقد املتفائلون أن
أسباب األحداث السيئة مؤقتة (اجتامع عمل غري مناسب) ،وأسباب األحداث اجليدة دائمة (كونه
شخصية مثقفة وخبرية) ،فيام يعتقد املتشائمون عكس ذلك :األحداث السيئة هلا أسباب دائمة
واألحداث اجليدة هلا مؤقتة ،والتغلغل  :pervasivenessيعتقد املتفائلون أن أسباب األحداث السيئة
مقيدة باملوقف  -الفرق بني قول "كنت مشتت يف ذلك اليوم يف العمل" و "أنا فاشل" .لكنهم يرون
أسباب األحداث اجليدة أكثر شمولية .والعزو :يميل املتفائلون إىل عزو األحداث اجليدة لذاهتم وعزو
األحداث السيئة إىل أسباب خارجية -احلظ ويشء عارض ،أو خطأ شخص آخر ،فيام حيمل
املتشائمون أنفسهم مسئولية األحداث.
األمل  :Hopeيرى  )1995( Synderأن األمل هو التوجه نحو األهداف ،كام أنه هو اعتقاد
الشخص بتنظيم أهداف وعمليات يستخدمها يف التغلب عىل حتدياته ،فاألمل هو حالة من الدافعية
يتفاعل فيها التوجه نحو اهلدف مع القنوات التي من خالهلا يتم حتقيق هذا اهلدف ،وتصنف نظرية
األمل إىل ثالثة مستويات قسمهاSnyder


( )2002إىل ثالثة أبعاد فرعية :

وضع األهداف :تتنوع حسب أمهيتها من أهداف خاصة بتحقيق احلاجات األساسية مثل
املأكل ،واملرشب ثم األمان ،وأهداف أيضا تتعلق بتحقيق الذات والتخطيط املستقبيل
لتطوير ذاته ،وحتقيق مكانة مرضية.
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تطوير اسرتاتيجيات خاصة للوصول للهدف ( :)pathways thinkingبالتفكري يف مسارات
متهد الوصول ألهدافه القريبة والبعيدة ،ويعي جيدا املعوقات ،وسبل الوصول هلذه
األهداف ،إضافة إىل تفكريه يف السبل البديلة للوصول للهدف.



املبادرة واستدامة الدافعية يف استخدام تلك االسرتاتيجيات

(thinking

 )agencyوهذه

متعلقة بتجديد الرغبة يف الوصول للهدف ،وتقليل مستوى اليأس.
وقد أسس مقياسه لألمل بناء عىل هذه املحاور وتكون املقياس من ستة معايري تغطي األبعاد
الثالثة املاضية ،وتستند الدراسة احلالية إىل هذا املقياس يف اجلانب امليداين لقياس بعد األمل.
النهوض أو كفاءة املواجهة  :Resiliencyعرف  )2004, 205( charneyالنهوض عىل أنه "عملية
التكيف اجليد يف حالة الصدمة ،أو املأساة أو أي حدث آخر ذات عالقة بالتوتر" ،وأضاف أن املرونة
ليست سمة شخصية بل إهنا تنطوي عىل سلوك أو فكر أو عمل يمكن أن يتعلمه أي شخص .ويعرف
كل من  )2013, 1( Keye & Pidgeonالنهوض بأنه "قدرة الفرد عىل التعايف من أحداث احلياة املؤملة،
والصعبة مع زيادة املعرفة بأساليب التكيف مع احلاالت السلبية املامثلة يف املستقبل ،ويستندا يف
تعريفهام السابق عىل نظرية املرونة ل  ،)1989( Flachالتي تنص عىل أن القدرة عىل الصمود تتكون من
نقاط القوة النفسية الالزمة إلحداث التغيري .تستند نظرية املرونة إىل "قانون االختالل ،وإعادة
االندماج" ،مما يشري إىل أن "االختالل" ،أو اإلحباط بسبب التغيري ،هو يف الواقع جزء رضوري من
التعلم للتعامل مع أحداث احلياة الضاغطة.
تفرتض نظرية فالش أن التحديات املؤقتة هي فرص جيدة للتعامل مع اآلالم القديمة ،واكتشاف
آليات جديدة للتكيف ،وإعادة تنظيم منظور الشخص عن احلياة ،وتسمى هذه العملية إعادة االندماج
وتشمل إعادة تشكيل رؤية الشخص عن العامل وعن ذاته ( .)Flach,1989وبالتايل فالنهوض يتمثل يف قدرة
الفرد املتعرض للمشكالت واملخاطر عىل االستفاقة واستعادة النجاح بالتغلب عىل هذه املشكالت
والتحديات ،كام يتعلق النهوض بالقدرة عىل اهلدوء والتعامل مع الظروف عند مواجهة مواقف سلبية
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وخماطر والتغريات اجلوهرية ،وهو مصطلح لعملية معقدة تستديم طوال حياة الشخص ،والتي جتعله
يناهض يف املراحل غري املؤكدة ليتفاعل مع بيئته بشكل جيد.
من خالل التناول النظري لرأس املال النفيس فقد اعتمدت الدراسة عىل مقياس رأس املال
النفيس للوثانز ،واملكون من أربعة أبعاد :هي األمل ،والتفاؤل ،والكفاءة الذاتية ،والنهوض ،وتم
تقنني املقياس عىل البيئة العربية ،والبيئة األكاديمية ،مع إضافة بعض التعديالت ،واإلضافات
واحلذف بام يتناسب مع موضع والدراسة وعينتها وباالرتكاز إىل جمموعة أخرى من املقاييس التي تم
اختبارها ،وتطبيقها.

املحور الثاين :جودة حياة العمل
يتناول هذا املحور تأطريا نظريا جلودة حياة العمل من حيث املفهوم من خالل مراجعة
األدبيات التي تناولته منذ بداية تناوله كمفهوم بصيغته احلالية ،ثم يعرض للفلسفة التي يستند إليها
املفهوم ،والنظرية التي تم تأسيس املفهوم عليها ،وبالنهاية عرض ألبعاد جودة حياة العمل التي
ستستند إليها الدراسة احلالية يف قياس مستوى جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية
الرتبية جامعة الطائف.
األصول الفلسفية جلودة حياة العمل :يرى  )1996( Mullinsأن االهتامم الذي حظيت به جودة
حياة العمل يعود إىل الدافع الذي تنوع ما بني )1( :دوافع أخالقية تقوم عىل االعرتاف باملعايري
الت عليمية األوسع ،وتغيري القيم االجتامعية ،وتوقعات أوسع من تطبيق جودة حياة العمل ،مثل حتقيق
الرضا املستمد من العمل واألداء ،وعمل املنظامت وإدارهتا )2( .الدوافع من خالل املامرسات
العملية اجليدة واملصلحة الذاتية املستنرية ،واحلاجة إىل القدرة عىل املنافسة من حيث التكلفة،
وحماوالت التغلب عىل مستويات عالية من التغيب ،ودوران املوظفني ،وعدم الرضا ،والعقبات
األخرى أمام البحث عن حتسني األداء التنظيمي ،وفقا لـ  ،)1996( Mullinsحظيت جودة حياة العمل
عىل االهتامم؛ ألن ثقافتها هي أساس رضوري إلدارة اجلودة الشاملة ،ويمكن ترمجة جودة حياة العمل
إىل ممارسة بجعلها هدف يوضع له جمموعة من العمليات لتحقيقه وفلسفة حتدد الطريقة التي ينبغي أن
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يدار هبا الناس .كام أن جودة حياة العمل هلا فلسفة واضحة تعترب أن األفراد هم أهم مورد ،ليتم
معاملتهم بطريقة حمرتمة يف املنظمة -حيث أهنم جديرون بالثقة ،ومسؤولون ،وقادرون عىل تقديم
مسامهات قيمة.
األصول النظرية جلودة حياة العمل :بالنظر إىل جودة حياة الفرد بشكل عام فإهنا ترتبط
بأسلوب حياة الفرد ،وبام يقوم به من نشاطات للسيطرة عىل ما جيري حوله ومستقبله (حسني،2003 ،
،)37كام أن هناك العديد من املعوقات التي متنع الفرد من الوصول إىل اإلحساس بجودة احلياة،
الضغوط الناجتة عن الرصاع الداخيل الذي يشعر به نتيجة ضعف اإلنجاز( ،إبراهيم ؛ و صديق
.)278 ،2006،
فيام خيص جودة احلياة يف العمل ،وخاصة يف املجال اجلامعي ،فإهنا تتمثل يف جمموعة من
األبعاد تناولتها األدبيات منذ ظهور املفهوم يف بداية السبعينيات من القرن العرشين حيث قدم ألول
مرة عام

1972

خالل املؤمتر الدويل لعالقات العمل ،ونال اهتامم ًا كبري ًا بعد أن قامت مؤسسات:

 United Auto workers and General Motorsبربامج لتحسني وإصالح العمل (
 .)1990كام يعرف

)Dargahi and Yazdi (2007, 630

Hian & Einsteion ,

جودة حياة العمل عىل أهنا "برنامج شامل

يستهدف حتسني الرضا والتعلم املرن يف بيئة العمل ومساعدة املوظفني يف إدارة التغيري بشكل جيد"،
كام أهنا " خلق ظروف عمل مرغوبة من خالل تقديم مكافآت وأمان وظيفي وفرص نمو مهنية
تقود إىل دعم املوظفني وزيادة رضاهم"

)and Swamy, 2013, 201

،(Nanjundeswaraswamy

وتتطلب جودة حياة العمل مناخا تنظيميا وهيكليا يدعم ويقدم آليات لتحسني اإلجراءات القائمة
باملنظمة ،حيث ينظر إىل األفراد عىل أهنم أصول متتلكها املنظمة كرأسامل هلا ترشكهم اإلدارة يف كافة
عملياهتا ،وبالتايل فإن إرضاء احتياجاهتم املتنوعة سيؤدي لزيادة رضاهم ما ينعكس بدوره عىل ارتفاع
معدل أدائهم الوظيفي((Kanten, 2014

بناء عىل ما سبق ،يالحظ أن جودة حياة العمل ،تتمثل بجانبني أساسيني ،أوهلام تنمية إدارة
املوارد البرشية وتطوير سياساهتا ،وأنظمتها التي هتتم باإلنسان لرتقية االستثامر األمثل لكل
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اإلمكانات البرشية لتحسني نواتج املنظمة ،والثانية تتمثل يف نوعية حياة الفرد نفسه من خالل إشباع
حاجاهتم األساسية يف العمل وخارجه ،ورفع تقدير الذات لدهيم من خالل مشاركتهم يف اختاذ
القرارات املصريية التي ختص املنظمة.
أبعاد جودة حياة العمل :يعد نموذج ) Walton (1974أقدم النامذج التي قدمت مقياسا جلودة
حياة العمل الذي اشتمل عىل ثامنية أبعاد ،تلتها العديد من املقاييس التي تناولت هذا املتغري يمكن
تناول أمهها فيام ييل:
تناوهلا (1983) Nadler and Lawler

من خالل أربعة حماور متثلت يف :املشاركة :وذلك بدمج

األفراد من كافة املستويات يف صناعة القرار .الثقة  :Trustمن خالل إعادة تصميم الوظائف،
واألنظمة واهلياكل إلعطاء األفراد احلرية يف العمل .التعزيز :من خالل ابتكار أنظمة حتفيز عادلة
ومناسبة ومستندة إىل األداء .االستجابة

Responsiveness

 :من خالل جعل أوضاع العمل مرحية

ومساعدة يف تلبية احتياجات املوظف.
فيام قسمها  )2001( Lewis et al.باالستناد إىل نموذج والتون ( )1973إىل ثامنية اشتملت عىل:


الدعم املتبادل بني املوظف وزمالئه ورؤساءه.



فرق العمل واالتصال الفعال داخل بيئة العمل.



متطلبات الوظيفة وسلطة اختاذ القرار من حيث املشاركة وفرص الرتقي.



الرعاية الصحية واالجتامعية التي توفرها املنظمة.



مزايا املنظمة الداخلية يف وجود الئحة للعمل ،واملرونة يف تطبيقها.



املكاسب واحلوافز التي تتوفر للمنظمة ومتيزها عن منافسيها.



التنمية املهنية وفرص النمو من تدريب وزيارات وبحث علمي.



االنطباع العام عن املنظمة من حيث صورهتا اخلارجية ومتيزها الداخيل.
أما  )2013( Easton& Van Laarقسامها يف ستة حماور تستند إىل العديد من النظريات النفسية،

واإلدارية يمكن تلخيصها:
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الرضا عن املهنة  :يتعلق بالرضا عن العمل ،والفرص املهنية املتاحة للموظف ،حيث يقيم
الدرجة التي يقدم هبا العمل للفرد األشياء التي جتعله يشعر بحالة جيدة ،مثل الشعور باإلنجاز،
والتقدير الذايت ،وانجاز كل األمور املمكنة.
الرفاهة العامة :يتعلق بالشعور العام بالسعادة والرضا عن ا حلياة واخلربات الشخصية؛
ومن ثم إحساس الفرد بالرفاهة العامة مستقل بدرجة ما عن حياة العمل ،وكل منهام يؤثر يف
اآلخر ويتأثر به ،والدرجات العالية هلذا املحور قد تتعلق بالشعور بالرفاهة النفسية ،والقدرة عىل
التكيف مع التغيري والتوافق مع صعوبات العمل.
التكامل بني األرسة والعمل  :يرتكز إىل ثالثة معايري تتعلق بالتوفيق بني التزامات العمل،
وااللتزامات األرسية ،وتشري إليها األدبيات بالرصاع بني العمل والعائلة.
ضغط العمل  :يتعلق باملدى الذي يدرك الفرد من خالله أنه خاضع للضغط العايل ،أو
خربة الضغط يف العمل ،وضغط العمل متعلق باملستويات العليا من الرضا الوظيفي.
اإلدارة يف العمل  :تتعلق بالشعور بالتحكم يف القرارات يف العمل ،وهو متعلق بالضغط
مع شعور التحكم ،أو السيطرة يف العمل ،والرضا الوظيفي والصحة والرفاهة.
ظروف العمل  :تتعلق ببيئة العمل الفيزيائية ،فيام يقيس حمور الرفاهة العامة ،ودرجة
تقديم العمل ملصادر الرضا ،يعكس هذا املحور الدرجة التي يولدها مكان العمل لعدم الرضا يف
اخللل املدرك من بيئة العمل.
من خالل عرض ما سبق يتضح أن :جودة حياة العمل متغري متعدد األبعاد يرتبط بجودة
احلياة العامة ،كام أن املوظف هو ناتج للسياق العام للعمل التنظيمي فسيولوجيا وثقافيا واجتامعيا،
حيث إن هناك جمموعة من األبعاد األساسية التي يمكن حتديد جودة حياة العمل بناء عليها :جودة
احلياة الشخصية :متعلقة بالفرد ذاته ،حياته اخلاصة ،ومستواه العلمي ،وخرباته احلياتية ،وإتقان أداء
كل العمليات اخلاصة بالعمل من خالل تنميته مهنيا وأكاديميا وإحساسه بجودة الربامج التدريبية
املقدمة له ،إضافة لنوعية االتصال مع الزمالء والقيادات والطالب .
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املحور الثالث :االلتزام التنظيمي
أدى تطور الفكر اإلداري يف القرن العرشين ،وظهور املدرسة السلوكية التي اهتمت بالطريقة
العلمية لدراسة السلوك اإلنساين بمجاالت علم النفس ،وعلم االجتامع إىل ظهور االلتزام التنظيمي
كواحد من أبرز املتغريات السلوكية التنظيمية التي تناولتها الدراسات واألبحاث .وقد توالت اجلهود
البحثية اهلادفة لتأطري مفاهيمه ،وبناء نامذج تشخص أبعاده وارتباطاته ،و ُتطوير أدوات قياسه ،ونظر ًا
ألمهية االلتزام التنظيمي وأثاره عىل املستوى الفردي والتنظيمي ،سوف يتم تناوله يف هذا اجلزء من
الدراسة النظرية للبحث اجلاري.
مفهوم االلتزام التنظيمي :االلتزام التنظيمي أحد أكثر املفاهيم صعوبة ،حيث تتعدد مضامينه
وتتباين تباين ًا كبري ًا ،وذلك لتأثره بالعديد من املتغريات ،فلم يتم االتفاق عىل تعريف حمدد له بسبب
تعدد املنطلقات ،وزوايا النظر التي تم تناول املصطلح من خالهلا ،األمر الذي أدى إىل تعدد تعريفاته
وتصنيفاته .وفيام ييل بعض هذه التعريفات حسبام وردت يف األدبيات األجنبية والعربية.

أصبح االلتزام التنظيمي من املوضوعات التي هتتم هبا إدارة املنظامت؛ ونتيجة لذلك فقد
ظهرت احلاجة لدراسة السلوك اإلنساين يف املنظامت بغرض حتفيـزه وزيادة درجات التزامه ،مما أدى
إىل إجراء الكثري من الدراسـات وحظي موضوع االلتزام التنظيمي باهتامم الكثيـرين مـن املشتغلني
بأبحاث التنظيم والسلوك التنظيمي لتحديد العوامل املؤثرة يف التزام رأس املال البرشي واملتغريات
التـي حتكـم نمـو عملية االلتزام التنظيمي ،وكذلك تأثريات االلتزام عىل االنتظام يف أداء العاملني
وخمرجات املنظمة (الـدخيل اهلل  ،) 1415،فيام تناول  )2003, 73( Millerااللتزام التنظيمي عىل أنه
" احلالة التي تتامثل فيها هوية املوظف مع منظمة معينة وأهدافها ،ويود االحتفاظ بالعضوية فيها"؛
ولذلك فإن االلتزام التنظيمي هو درجة رغبة املوظف يف احلفاظ عىل العضوية الناتج عن االهتامم،
والرتابط مع أهداف املنظمة وقيمها.
يمر االلتزام التنظيمي عرب مراحل للوصول حلالته النهائية وهي :مرحلة اإلذعان :أي الطاعة
املطلقة لآلخرين والسـامح بتـأثريهم املطلق عليه من أجل احلصول عىل أجر مـادي ،ومعنـوي
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بالرضوخ لألوامـر ،والتعليامت دون تفكري ،أو مناقشة ،ومرحلة االندماج مع الذات :فيها يقبل الفرد
تأثري اآلخرين من أجل حتقيـق الرضا الدائم له يف العمل ،وحتقيق االنسجام مع الذات ،والشعور
بالفخر والكربيـاء لكونه ينتمي للمنظمة ،ومرحلة التامثل مع هوية املنظمة :وهي املرحلة التي تشري إىل
اكتشاف الفرد العامل بأن املنظمة جزء منه ،وهو جزء منها ،وأن قيمها تتناغم مع قيمه الشخصية (
محادات.)2006 ،

األثار املرتتبة عىل مستويات االلتزام التنظيمي :هناك جمموعة من اآلثار التي قد ترتتب عىل
مستوى االلتزام التنظيمي عىل مستوى الفرد واملنظمة وقد صنفها ) Randall (1987عىل أهنا ترتاوح بني
منخفضة ومتوسطة وعالية ،وذكر أن هذه اآلثار قد تكون إجيابية أو سلبية عىل مستوى الفرد واملنظمة:
يمكن عرضها باجلدول التايل:
جدول ( )1يبني األثار املرتتبة عىل مستويات االلتزام التنظيمي
عىل مستوى الفرد

مستوى
االلتزام

إجيايب

سلبي
بطء النمو املهني -التكلفة نتيجة

اإلبداع – االبتكار-
منخفضة

التعرض للجزاءات -اإليقاف

األصالة – استخدام

املحتمل عن العمل -حتطيم

فعال للموارد البرشية.

متوسطة

عىل مستوى املنظمة

أهداف املنظمة.

إجيايب
رسعة دوران العامل األضعف يف
املنظمة واملعطلني للعمل – نمو
األخالقيات -زيادة احلصيلة املالية
من اجلزاءات املفروضة عىل

سلبي
الدوران الكبري للموظفني-تناقص
كمية العمل-ضعف الوالء
التنظيمي -النشاط غري الرشعي
ضد املنظمة -ضعف التحكم
التنظيمي -ضعف العمل

املوظفني.

اجلامعي...

شعور متحسن من

احتاملية انخفاض سلوكيات

االنتامء واألمان

اجلهد اإلضايف وسلوكيات

والفعالية والوالء

حمدودية فرص الرتقي والتطور

زيادة مدة عمل املوظفني-نية

املواطنة التنظيمية للموظفني.

والواجب-الفعالية

املهني -عدم املرونة بني أشكال

حمدودة لرتك العمل -دوران

املوازنة بني املتطلبات التنظيمية،

االلتزام.

حمدود -زيادة الرضا الوظيفي.

ومطالب غري العمل.

الفردية -احلفاظ عىل
اهلوية الشخصية بشكل

االنخفاض املحتمل يف الفعالية

مستقل عن املنظمة.

التنظيمية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4
140

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Abosaif, Mahmoud Sayed Ali
Volume (1) No. (4) 2018

عىل مستوى الفرد

مستوى
االلتزام

إجيايب

عىل مستوى املنظمة
سلبي

إجيايب

سلبي
االستخدام غري الفعال للموارد
البرشية.

يتم حتويل النمو الفردي
تعزيز الرتقي الوظيفي
الفردي واملكافآت.
تعزيز السلوك من قبل

مرتفعة

املنظمة.
الدعم العاطفي لألفراد.

االفتقار إىل املرونة التنظيمية،

واإلبداع واالبتكار.

قوى عاملة آمنة ومستقرة.

واالبتكار ،والقدرة عىل

املقاومة البريوقراطية للتغيري.

موظفون يقبلون مطالب املنظمة

التكيف.

اإلجهاد والتوتر يف العالقات

لزيادة اإلنتاج.

ضعف الثقة يف السياسات

االجتامعية واألرسية.

مستويات عالية من املنافسة

واإلجراءات السابقة.

ضعف التضامن بني الزمالء.

واألداء.

التهيج والعداء من املوظفني

حمدودية الوقت والطاقة

حتقيق األهداف التنظيمية.

الزائدين.

لألنشطة غري الوظيفية.

األعامل غري القانونية  /غري
األخالقية التي ترتكب باسم
املنظمة.

يتضح من اجلدول أن املستويات العالية من االلتزام يمكن أن تؤدي أيضا إىل نتائج إجيابية،
وسلبية للفرد واملنظمة ،وعىل اجلانب اإلجيايب ،قد يتعرض األفراد للتقدم الوظيفي الشخيص ،أو زيادة
الدخل ،والنتائج اإلجيابية للمنظمة قد تؤدي إىل قوة عاملة آمنة ومستقرة ،وتعمل عىل حتقيق األهداف
والغايات التنظيمية ،ومن ناحية أخرى ،أظهر اجلدول أن املستويات املرتفعة من االلتزام التنظيمي
ترتبط بالنتائج السلبية لألفراد مثل حمدودية فرص النمو والنجاح ،وقد تكون بعض العواقب السلبية
عىل املنظمة هي ضعف جدوى االستفادة من املوظفني ،وانعدام املرونة والقدرة عىل التكيف بالنسبة
للمنظمة.
أبعاد االلتزام التنظيمي :تناولت العديد من الدراسات الوصفية التجريبية مفهوم ،وأبعاد االلتزام
التنظيمي ،إال أن  Allen and Meyerيعتربا من الرواد يف تناول املتغري جتريبيا ،ويمكن توضيح أبعاده
الثالثة ،وهي العاطفي ،واملستدام ،واملعياري يمكن عرضها عىل النحو التايل:

(Allen and Meyer,

)1990

 -1االلتزام العاطفي  :Affective commitmentيتناول هذا النوع االلتزام املشاعري من جانب
املوظف جتاه منظمته وعزمه عىل املكوث فيها ،كام يشري إىل تطابق الفرد مـع املنظمـة،
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واهنامكـه فيهـا وارتباطه شعوري ًا هبا ويعرب عن قوة رغبة الفرد يف االستمرار بالعمل يف
منظمة معينة؛ ألنه موافق عىل أهدافها ،وقيمها ويريد املشاركة يف حتقيق تلك األهداف.
ويشري االلتزام املهني العاطفي يف جمال التعليم إىل أن أعضاء هيئة التدريس يرتبطون ارتباطا
عاطفيا مع مهنة التدريس ،وأهدافها ،ومشاركتهم فيها فيام يتعلق بام ييل :حتفيزهم عىل عدم
إسقاط املهنة لرغباته الذاتية ،واالمتثال هلا واملساهم يف نجاحها
 -2االلتزام املستدام أو

االستمراريContinuous commitment

 :قائم عىل إحساس املوظف

باخلسائر التي سيتلقاها نتيجة تركه للمنظمة ،كام يعكس التزام املوظف نحو منظمته الناتج
عن تضحية شخصية منه ،وضعف البدائل الوظيفية األخرى املتاحة أمامه ،مما جيعله
مستمرا يف والءه ملنظمته احلالية ،وهو بمثابة استثامر من جانبه يف هذه املنظمة يف ظل انعدام
الفرص الوظيفية األخرى أمامه .فالعـاملون ذوي االنتمـاء املستمر العايل يبقون يف املنظمة؛
ألن عليهم أن يفعلوا ذلك (إمـا بسـبب إدراك قلـة البدائل ،أو بسبب اخلوف من التضحية
املرافقة لرتك العمل يف املنظمة).
 -3االلتزام

املعياريNormative commitment

يشري إىل شعور الفرد بأنه ملتزم بالبقاء يف

املنظمة ،ويعـزز هـذا اجلانب الدعم اجليد من قبل املؤسسة ملنسوبيها ،وسـامحها هلـم
باملشـاركة الفعالـة اإلجيابية ليس يف كيفية اإلجراءات ،وتنفيذ العمل فقط ،بل بمسامهتهم
يف وضع األهـداف ،والتخطيط ورسم السياسات العامة للتنظيم (سالمة)2003 ،
بناء عىل ما سبق عرضه اجتهت العديد من الدراسات إىل تشخيص عدد من األبعاد
لالستدالل هبا عـن مـستوي االلتزام التنظيمي ،وحتديد طبيعة تأثريه يف املتغريات التنظيمية
والسلوكية ،ويعترب  Allen and Meyerرائدين يف هذا اجلانب ،من خالل إسهامها يف حتديد األبعاد
الثالثة لاللتزام التنظيمي.
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إجراءات الدراسة
هدفت الدراسة امليدانية :هتدف الدراسة امليدانية إىل التعرف عىل مستوى رأس املال النفيس
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف ،والتعرف عىل مستوى جودة حياة العمل،
ومستوى االلتزام التنظيمي لدهيم ،إضافة لذلك تستهدف الدراسة التعرف عىل العالقة بني رأس املال
النفيس ،وأبعاده( :األمل ،والتفاؤل ،والكفاءة الذاتية ،والنهوض) ،ومستوى جودة حياة العمل
وأبعاده ( :األجور العادلة ،وفرص التنمية املهنية ،واألمان الوظيفي ،و جودة احلياة العامة) ،ورصد
العالقة بني رأس املال النفيس ،وأبعاده بمستوى االلتزام التنظيمي ،ورصد العالقة بني جودة حياة
العمل وأبعاده بااللتزام التنظيمي .وبناء عىل نتائج الدراسة امليدانية ،وما تم تناوله يف التأطري
املفاهيمي ألبعاد الدراسة يتم اقرتاح جمموعة من التوصيات التي قد تسهم يف حتسني مستوى جودة
حياة العمل ما ينعكس عىل تنمية رأس املال النفيس وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
جمتمع الدراسة والعينة :يتمثل جمتمع الدراسة يف كل أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
جامعة الطائف البالغ عددهم ( ،)120وتم حتديد حجم العينة املطلوب طبقا ملا أورده )Roscoe (1975

أن  500 - 30مفردة مالئم ملعظم األبحاث والدراسات ،كام أنه يفضل أن ال تقل مفردات العينة عن
عرشة أضعاف عدد متغريات الدراسة ،ومتغريات الدراسة احلالية ثالثة وبالتايل العينة األفضل هلا
أعىل من  ،30فهي طبقا هلذا تعد مناسبة ،بناء عليه تم توزيع عدد ( )100استبانة عىل أعضاء هيئة
التدريس بالكلية ،وتم اسرتجاع عدد(  )55استبانة ،وتم استبعاد ( )4لعدم قابليتها للتحليل إما لعدم
جدية املبحوث يف اإلجابة  ،أو عدم استكامهلا لرشوط ملئها لتتبقى( )51صاحلة للتحليل بنسبة ()% 72
وهي تعد نسبة استجابة جيدة ألغراض البحث .لتحديد خصائص عينة الدراسة ،فقد تم تضمني
قائمة االستقصاء جمموعة من االستفسارات التي متثل معلومات عامة عن عينة الدراسة من أعضاء
هيئة التدريس يف الكلية املشار إليها ،وقد كانت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل رقم (:)2
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جدول رقم ( )2توزيع العينة حسب (النوع ،الفئة العمرية ،املؤهل الدرا ي ،الوظيفة ،عدد سنوات اخلربة)

الفئة

التكرار

النسبة %

املتغري

ذكر

24

47

أنثى

27

53

51

100

حمارض

20

39

أستاذ مساعد

22

43

أستاذ مشارك

5

10

أستاذ

4

8.0

51

100

النوع
اإلمجايل

الرتبة العلمية

اإلمجايل

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن نسبة االستجابة من أفراد العينة األعىل للذكور بنسبة (،)%55
وللدرجة العلمية كانت النسبة األعىل لفئة أستاذ مساعد بنسبة .%44
أدوات مجع البيانات :اعتمد الباحث عىل قوائم االستبانات التي أعدت هلذا الغرض املعتمدة
عىل مقياس ليكرت اخلام ي اختياراته ترتاوح ما بني عالية جدا ،ومنخفضة جدا بوزن نسبي (،)1-5
وقد تم تقسيمها إىل جمموعتني رئيستني ،ختتص األوىل بالبيانات الشخصية للمبحوثني ،والثانية
ملوضوع البحث وتضم جمموعة من األسئلة التي تتعلق بمتغريات الدراسة الثالث ،وهي كالتايل:
-1

رأس املال النفيس :اعتمدت الدراسة عىل مقياس رأس املال النفيس لـ لوثانز ،واملكون من
أربعة أبعاد ،وهي األمل والتفاؤل ،والكفاءة الذاتية ،والنهوض ،وتم تقنني املقياس عىل
البيئة العربية ،والبيئة األكاديمية ،مع إضافة بعض التعديالت ،واإلضافات واحلذف بام
يتناسب مع موضع والدراسة وعينتها ،وباإلرتكاز إىل جمموعة أخرى من املقاييس التي تم
اختبارها وتطبيقها ،مثل مقياس ) Snyder et al.’s (1996يف بعد األمل ( 6عبارات) ،ومقياس
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) Scheier and Carver’s (1985لبعد التفاؤل( 6عبارات) ،ومقياس ) Parker’s (1998لقياس
مستوى الكفاءة الذاتية ( 7عبارات) ،ومقياس

)Wagnild and Young’s (1993

لبعد

النهوض( 7عبارات)؛ ليكون عدد العبارات لكل األبعاد ( )26عبارة ،بزيادة عبارتني عن
مقياس  Luthansلرأس املال النفيس.
-2

جودة حياة العمل :قام الباحث بتكوين مقياس جودة حياة العمل باالرتكاز إىل خربته
الشخصية بالتعليم اجلامعي ،واالستفادة من األدبيات التي تناولت املوضوع ،إضافة
ملجموعة من املقاييس التي تم تقنينها ،واختبارها وتطبيقها بالعديد من املجاالت مثل
مقياس Waltonومقياس  ،)2001( Sirgy et al.ومقياس  )2013( Easton&Van Laarاملكون
من ستة أبعاد ،ومقياس  )2001( Lewis et al.املكون من  8أبعاد ،و مقياس

Nadler and

) Lawler (1983املكون من أربعة أبعاد ،وتم االستقرار عىل مخسة أبعاد لتقيس هذا املتغري،
وهي أجور أو حوافز عادلة (  6عبارات) ،وتوفر فرص التنمية املهنية (  7عبارات) ،واألمان
الوظيفي (  6عبارات) ،واالتصال الرسمي وغري الرسمي (  5عبارات) ،وأخريا جمال احلياة
الكيل (  6عبارات) بمجمل  30عبارة للمقياس.
-3

مقياس االلتزام التنظيمي :تم إعداد مقياس االلتزام التنظيمي باالستناد إىل األدبيات،
وباالعتامد بشكل رئيس عىل مقياس ) Meyer and Allen (1991وطوره
Smith

Meyer, Allen and

 ،(1993واشتمل املقياس عىل( )18عبارة ،تم اختيار ( )14عبارة تتناسب مع بيئة

العمل مليدان الدراسة.
-4

األساليب اإلحصائية املستخدمة :اسـتنادا إلـى أهـداف الدراسة ومضـامني فروضها تـم
االعتامد عىل عدد من األساليب اإلحصائية ،وتم االستعانة بحزمة الربامج اإلحصائية
 SPSSيف حتليل البيانات التي تم جتميعها ،حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية
التالية:
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املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتخدامها فــي وصف
متغريات الدراسة .




معامل االرتباط :لقياس االرتباط بني متغريات الدراسة حول إجابات أفراد العينة.
استخدام (النموذج  ،4العمليات الكلية)

)(Model 4, Process macro

لدراسة ما إذا

كانت جودة حياة العمل يتوسط العالقة بني رأس املال النفيس ،وااللتزام التنظيمي،
وتم تقدير التأثري غري املبارش بـ

(BC) 95 %

 ،)bias-correctedو فواصل الثقة

).(Hayes, 2013 ; Preacher & Hayes, 2004) )5000 confidence intervals (CI


تم استخدام اختبار  Sobelللتحقق من داللة التأثري غري املبارش للمتغريات الوسيطة.



تم االعتامد عىل احلدود اآلتية يف احلكم :املتوسط احلسايب ( )2.33 -1يقابل التطبيق
بدرجة ضعيفة ،واملتوسط احلسايب من ( )3.67 -2.34يقابل التطبيق بدرجة متوسطة،
واملتوسط احلسايب من ( ) 5 -3.68يقابل التطبيق بدرجة مرتفعة.

صدق أدوات الدراسة
تم حساب الصدق من خالل طريقتني مها الصدق الظاهري :من خالل التأكد من أن
الفقرات التي وردت يمكنها أن توفر البيانات املطلوبـة بدقة عالية ،وجاء ذلك بمرحلتني :األوىل
متثلت بعرضها عىل عدد مـن املحكمـني ،وتم تعديل أدايت الدراسة بناء عىل اقرتاحاهتم ،والثانية من
خالل االتساق الداخيل :بحساب قيم معامالت االرتباط بني درجات مفردات املقياس ،وجمموع
درجات البعد املنتمية له-اتساق مفردات املقياس -إضافة حلساب قيم معامالت االرتباط بني جمموع
درجات كل حمور من حماور املقياس واملجموع الكىل للدرجات -اتساق املحاور.
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جدول ( )3معامالت ارتباط حماور مقيا ي الدراسة واملجموع الكىل للدرجات.

املحور

عدد الفقرات

معامل االرتباط

رأس املال النفيس

26

**.682

الكفاءة الذاتية

7

**.660

التفاؤل

7

**.678

األمل

6

**.639

النهوض

6

**.631

جودة حياة العمل

29

**.913

األجور واملكافئات

6

**.899

فرص التنمية املهنية

7

**.921

األمان الوظيفي

6

**.901

االتصال

5

**.820

جودة احلياة الكلية

5

**.886

االلتزام التنظيمي

14

**.863

من اجلدول السابق يتضح أن مجيع معامالت االرتباط بني جمموع درجات املقياس األول،
واملجموع الكىل للدرجات مرتفع ًا ودال إحصائي ًا ،وبني جمموع درجات أبعاد املقياس األول،
وجمموعه مرتفعة أيضا ودالة ،كام أن جمموع درجات املقياس الثاين والثالث ،ومها جودة حياة العمل
وااللتزام التنظيمي مرتفعة ودالة إحصائيا مما يعد مؤرش ًا الرتباط حماور االستبانة باهلدف الذي تسعى
لتحقيقه.
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-

حساب الثبات :للتحقق من ثبات فقرات املقياس قام الباحث باستخدام طريقة معامل ألفا -كرونباخ
جدول ( )3يبني قيم معامل ألفا كرونباخ ملقاييس الدراسة

البعد

ألفا كرونباخ

رأس املال النفيس

.954

الكفاءة الذاتية

.955

التفاؤل

.955

األمل

.955

النهوض

.955

جودة حياة العمل

.947

األجور واملكافئات

.947

فرص التنمية املهنية

.948

األمان الوظيفي

.948

االتصال

.950

جودة احلياة الكلية

.949

االلتزام التنظيمي

.955

يتضح من اجلدول( )4قيمة معامل ألفا ملقياس رأس املال النفيس قد بلغت ( ،).954كام بلغت
قيمة معامل ألفا ملقياس جودة حياة العمل ( ،).947ولإللتزام التنظيمي( ).955وهي معامالت مرتفعة،
وتقرتب من الواحد الصحيح ،مما يعد مؤرش ًا عىل ثبات مقاييس الدراسة ،وصالحيتهم لالستخدام.
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حتليل نتائج الدراسة امليدانية
يف هذا اجلزء سوف يقوم الباحث بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة عىل أسئلة الدراسة،
وقد جاءت نتائج الدراسة:
أوال :حتليل مستوى حتقق متغريات الدراسة
-1مستوى رأس املال النفيس وأبعاده لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الطائف ،وقد
تم استخدام املتوسطات ،واالنحرافات املعيارية لتوضيح ذلك يف اجلدول رقم()5
جدول ( )5يبني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى رأس املال النفيس

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الكفاءة الذاتية

4.06

.51

التفاؤل

4.00

.58

األمل

4.02

.57

النهوض

4.05

.53

رأس املال النفيس

4.03

.52

يتضح من اجلدول السابق أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف يتمتعــون
بمسـتوى عايل من رأس املال النفيس حسب وجهة نظرهم بمتوسط ( ،)4.03ممـا يعنـي أهنـم
يمتلكـون الصفات الشخصية التي تؤهلهم للتـأثري فـي حمـيطهم األكـاديمي حسب استجابتهم عىل
فقرات االستبانة ،والـذي يسـتند إلـى اعتقـادهم بالقـدرات ،واإلمكانيـات املوجـودة عندهم.
ويرجع السبب إىل مستوى خرباهتم العلمية والرتبوية التي ولدت لدهيم االعتقادات الالزمة يف كيفية
التصدي للمشكالت التي تواجههم يف ميدان عملهم بأفضل الطرق الرتبوية املناسبة .ويمكن ترتيب
أبعاد رأس املال النفيس طبقا لألعىل حتققا لدى أعضاء هيئة التدريس عىل النحو التايل:
-2النتائج املتعلقة بمستوى جودة حياة العمل بكلية الرتبية جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،واجلدول يبني ذلك.
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جدول ( )6يبني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى جودة حياة العمل بكلية الرتبية

البعد

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتتيب

أجور وحوافز عادلة

3.42

.78

1

التنمية املهنية

3.39

.82

2

األمان الوظيفي

3.35

.83

4

جودة االتصال الداخيل واخلارجي

3.34

.83

5

جودة احلياة العامة

3.38

.78

3

املجموع

3.38

.79

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى جودة حياة العمل السائد بكلية الرتبية جامعة الطائف جاء
متوسطا بدرجة ( )3.38حسب وجهة نظرهم ،ممـا يعنـي درجة رضاهم عن نوعية احلياة من حيث
األجور ،ومستوى التنيمية املهنية وشعورهم باألمان الوظيفي متوسط ،ويمكن تربير ذلك بإحساس
أعضاء هيئة التدريس بأهنم فئة مميزة اجتامعيا من حيث قدراهتم العلمية والبحثية إال أن املردود املادي،
واملعنوي ال يوازي هذا الشعور ،تتفق هذه النتيجة مع دراسة  )2015( Paniالتي أظهرت أن مستوى
جودة حياة العمل ،واملتغريات الفرعية جاء بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،فيام
ختتلف مع دراسة ) Bharathi et al. (2011؛ مما يدلل عىل أن شعور أعضاء هيئة التدريس من بيئات عاملية
خمتلفة يرتاوح بني املتوسط والضعيف .يمكن ترتيب األبعاد الفرعية حسب التايل:
-3مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف :يمكن توضيح
مستوى االلتزام التنظيمي بأبعاده الثالثة من خالل اجلدول التايل:
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جدول ( )7يبني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات االلتزام التنظيمي

الفقرة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

االلتزام االستمراري

3.51

.823

االلتزام املعياري

3.54

.872

االلتزام العاطفي

3.54

.706

يبني اجلدول رقم ( )7أن مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
جامعة الطائف متوسطا ،حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا املتغري ( )3.54بانحراف
معياري ( ،).70وهي نسبة حتقق متوسطة ،حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة خضري ( ،)1996وجاء
مستوى االلتزام العاطفي يف املستوى األول بمتوسط ( ،)3.54وااللتزام املستمر يف الرتتيب األخري
بمتوسط(.)3.51
التحقق من فروض الدراسة واختبار العالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة ،ومستوى الدور املبارش
وغري املبارش للمتغري املستقل عىل املتغري التابع.
إلجراء هذه املرحلة هناك العديد من النامذج واالختبارات التي يمكنها اختبار الدور
الوسيط ،إال أن أفضلها لتحقيق أهداف الدراسة احلالية مها نموذج

)Baron and Kenny's (1986

حلساب الدور الوسيط جلودة حياة العمل ،ونموذج ) Hayes (2013العمليات

الكلية Macro process

الذي تم االعتامد عليه بشكل رئيس ،وفيام ييل عرض هلذه اخلطوات :اخلطوة  :1تطبيق اختبار
االنحدار ملعرفة العالقة بني املتغري الوسيط ،واملتغري املستقل للتأكد من أن املتغري املستقل هو مؤرش
هام للوسيط .إذا مل يكن الوسيط مرتبطا باملتغري املستقل ،فال يمكن أن يتوسط أي يشء ،وإذا حتقق
االرتباط نكمل .اخلطوة  :2تطبيق اختبار االنحدار ملعرفة العالقة بني املتغري التابع مع املتغري املستقل
للتأكد من أن املتغري املستقل هو مؤرش هام للمتغري التابع إذا كانت دالة نكمل االختبار .اخلطوه :3
إرجاع املتغري التابع عىل كل من الوسيط واملتغري التابع للتأكيد عىل أن الوسيط هو مؤرش كبري للمتغري
التابع ،وقد تم اآلن تقليل املتغري املستقل اهلام سابقا يف اخلطوة رقم  1بشكل كبري ،إن مل يكن غري هام.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4
151
International Journal of Research in Educational Sciences

د /حممود سيد عيل أبو سيف
املجلد ( )1العدد (2018 )4م

ولتحقيق اخلطوة الثالثة يبني الشكل ( )1مسار تأثري املتغري املستقل ) (Xعىل املتغري التابع) ، (Yويعرف
أيضا معامل املسار "ج" بالتأثري الكيل للمتغري املستقل ) (Xعىل املتغري التابع ) (Yوبشكل عام ،من
املتوقع أن يكون التأثري الكيل "ج" خمتلفا بشكل كبري عن الصفر ،وتسعى الدراسة احلالية إىل رصد ما
إذا كان تأثري املتغري املستقل ) (Xعىل املتغري التابع ) (Yناتج عن وجود عامل آخر ،وهو ما يطلق عليه
متغري الوسيط.

االلتزام التنظيمي

ج

رأس املال النفيس

شكل رقم ( )1يتناول العالقة املبارشة بني املتغري املستقل واملتغري التابع

يبني الشكل ( )2نموذج الوساطة النموذجي ،ويشار إىل معامل املسار ج -عىل أنه التأثري غري
املبارش للمتغري املستقل ) (Xعىل املتغري التابع) ،(Yويعرف أيضا بتأثري املتغري الوسيط ) (Mعىل املتغري
املستقل ) ، (Xوعىل املتغري التابع) ،(Yأو التأثري املتبقي .معامل املسار أ هو تأثري املتغري املستقل ) (Xعىل
متغري الوسيط) ،(Mاملعروف أيضا باسم تأثري املرحلة األوىل ،معامل املسار ب هو تأثري متغري الوسيط
)(Mعىل املتغري التابع) ،(Yاملعروف أيضا باسم تأثري املرحلة الثانية .ويمثل حاصل رضب تأثري املرحلة
األوىل ،وتأثري املرحلة الثانية (أxب) التأثري غري املبارش ،فإذا كان التأثري املبارش للمتغري املستقل

)(X

عىل املتغري التابع ) (Yبعد إضافة متغري الوسيط ) (Mمعنوي (بمعنى أن معامل املسار ج كبري) ،فإنه
يعرف باسم الوساطة الكاملة.
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) يتناول النموذج النظري للدراسة2( شكل رقم
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لدراسة ما إذا كان جودة حياة العمل تتوسط العالقة بني رأس املال النفيس ،وااللتزام
التنظيمي ،أجريت حتليالت الوساطة باستخدام (النموذج  ،4املاكرو بروسيس)
)macro

 ،PROCESSوقد تم االعتامد عىل تقدير التأثري غري املبارش

(BC) 95%

(Model 4,

،)bias-corrected

وفواصل الثقة ).(Hayes, 2013; Preacher & Hayes, 2004) )5000 confidence intervals (CI
اخلطوة  :1تطبيق اختبار االنحدار ملعرفة عالقة وأثر رأس املال النفيس عىل جودة حياة العمل :يمكن
عرض هذا التأثري من خالل اجلدول التايل:
جدول ()8املسار (أ) أثر رأس املال النفيس عىل جودة حياة العمل
ملخص النموذج
R

R-sq

MSE

F

df1

df2

P

.47

.2225

.4952

16.4778

1.0000

48.0000

.0002

العالقة

رأس املال النفيس

معامل التأثري

 LLCIاحلد األدنى

 ULCIاحلد األعىل

Se

T

p

لفاصل الثقة

لفاصل الثقة

.7073

.1742

3.7

.0002

.3570

1.0576

اتضح من اجلدول أن املسار (أ) كان داال حيث إن :
-1

قيمة ف( ،16.5 = )48 ،1وقيمة ( ،.01< = )Pوأن قيمة (.22= ) R2

-2

قيمة معامل التأثري =  ،.70وقيمة ت( 3.7= )48وكانت قيمة (.01< )P

مما يدل عىل أن املسار (أ) دال من خالل التأثري املوجب ،واملبارش لرأس املال النفيس عىل
مستوى جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بجامعة الطائف ،مما يسمح
باستمرار اختبار الدور الوسيط جلودة حياة العمل .من خالل ما سبق تقبل الفرضية األوىل والتي
تنص عىل أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).05 بني رأس املال النفيس
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وجودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الطائف .وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة)Mortazavi, Yazdi, Amini (2012

 ،و مع دراسة ).Nguyen &Nguyen (2011

اخلطوة الثانية :التأثري الثنائي لرأس املال النفيس وجودة حياة العمل عىل مستوى االلتزام التنظيمي
متثل هذه اخلطوة اختبار للمسارين (ب) و(ج) ويمكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
جدول ( )9يبني التأثري الثنائي لرأس املال النفيس وجودة حياة العمل عىل مستوى االلتزام التنظيمي
ملخص النموذج
R

R-sq

MSE

F

df1

df2

p

.71

.5115

.2540

22.9346

2.0000

47.0000

.0000

العالقة
معامل

LLCI

ULCI

احلد األدنى لفاصل

احلد األعىل لفاصل

الثقة

الثقة
.8340
.3552

التأثري

Se

T

p

جودة حياة العمل

.6280

.1024

6.1299

.0000

.4219

رأس املال النفيس

.0352

.1591

.2213

.8258

-.2848

اتضح من اجلدول أنه:
 -1يوجد تأثري ثنائي كيل لرأس املال الفكري وجودة حياة العمل عىل التنبؤ بمستوى االلتزام
التنظيمي حيث إن  :قيمة ف( 22.9= )47 ،2وقيمة (.01< = )P

 -2فيام يتعلق باملسار(ب) وهو درجة تأثري جودة حياة العمل عىل مستوى االلتزام التنظيمي،
فكانت قيمة معامل التأثري =  ،.63وقيمة ت(6.12 = )48وكانت قيمة ( .01< = )Pوهي دالة
إحصائيا.
بناء عىل هذا يقبل الفرض الثاين بوجود عالقة وتأثري طردي مبارش جلودة حياة العمل عىل
مستوى االلتزام التنظيمي.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.4.4
155
International Journal of Research in Educational Sciences

د /حممود سيد عيل أبو سيف
املجلد ( )1العدد (2018 )4م

 -3أما املسار (ج) وهو درجة التأثري املبارش لرأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي،
فكانت قيمة معامل التأثري =  .035وقيمة ت( .22 = )48وكانت قيمة ( .8258 = )Pوهي غري
دالة إحصائيا.
بناء عىل هذا يرفض الفرض الثالث بوجود عالقة ،وتأثري طردي مبارش لرأس املال النفيس عىل
مستوى االلتزام التنظيمي ويقبل الفرض البديل " ال يوجد تأثري مبارش ذات داللة معنوية عند
مستوى  0.05لرأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي .فيام تقبل الفرضية األوىل التي
تنص عىل أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 بني جودة حياة
العمل ،وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الطائف .تتفق هذه
النتيجة مع دراسة  ،)2014( Farid; Izadi; Ismail& Alipourودراسة البلبييس (.) 2012
تتفق هذه النتيجة جزئيا مع دراسة ) Etebarian; Tavakoli & Abzari (2012التي أظهرت
نتائج حتليل االنحدار أن متغريين فرعيني فقط لرأس املال النفيس ،ومها األمل والنهوض يمكنهام
التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي ،فياممل تكن هناك عالقة بني الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ومستوى
االلتزام التنظيمي ،فيام تتفق كليا مع دراسة ) ، Shahnawaz & Hassan (2009فيام اختلفت مع دراسة
Zhong (2007).

اخلطوة الثالثة  :دور املغري الوسيط يف العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع
يف وجود املتغري الوسيط ( جودة حياة العمل) مل يكن املسار (ج) أي التأثري املبارش لرأس
املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي للعينة داال حيث كان معامل التأثري صغريا جدا = ،.035
فيام كانت قيمة ت( ،0.22 = )48وقيمة  0.82 =Pوهي قيمة غري دالة إحصائيا ملستوى تأثري املتغري
املستقل عىل املتغري التابع ،مما يسمح باستمرار اختبار الدور الوسيط جلودة حياة العمل.
األثر الكيل لرأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي
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جدول ( )10يبني نتائج حتليل الوساطة باستخدام طريقة املاكرو بروسيس ملعرفة األثر الكيل لرأس املال النفيس عىل
االلتزام التنظيمي
ملخص النموذج
معامل االرتباط

معامل

R

التحديد

.35

.1278

2

MSE

قيمة ف

df1

P

df2

R

.4439

1.0000

8.3046

48.0000

.0059

العالقة

معامل التأثري

Se

ت

p

.4793

.166

2.881

.0059

LLCI

ULCI

احلد األدنى لفاصل

احلد األعىل لفاصل

الثقة

الثقة

.1449

.8138

رأس املال
النفيس

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل التأثري لرأس املال النفيس قد ارتفعت من ( ،).03
وهي التأثري املبارش لرأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي إىل ( ،) .47وهي قيمة التأثري
الكيل يف وجود متغريات أخرى ،وهذا يوضح قيمة التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف العالقة
بني املتغري املستق والتابع ،ويمكن عمل مقارنة لكل أشكال التأثري املوجودة من خالل اجلدول التايل:
اخلطوة الثالثة املسار (ج : ) -مقارنة األثر الكيل واملبارش ،وغري املبارش لرأس املال النفيس عىل مستوى
االلتزام التنظيمي :الدور الوسيط جلودة حياة العمل يف العالقة بني املتغريين
إن االختبارات النظرية العادية لآلثار غري املبارشة حتسب األخطاء املعيارية باستخدام طريقة
الدلتا التي تفرتض أن تقديرات التأثري غري املبارش توزع بشكل اعتيادي ،فيام تعتمد طريقة املعاينة
املعادة ( ) Bootstrapأي ( تكرار املعاينة مع اإلرجاع ) عىل نمط حمدد من أحجام العينات ( صغرية،
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متوسطة ،وكبرية ) عىل القيم االحتاملية ملستويات الداللة املتحققة ،وذلك يف ضوء نمط البيانات
املستخدمة فيام اذا كانت حقيقية ( باجتاه حتقق الشكل البيضوي للتوزيع الطبيعي متعدد املتغريات ).
حيث تم استخدام طريقة املعاينة املعادة ( ) Bootstrapمن ( )5000عينة باستخدام النموذج 4
يف املاكرو بروسيس ل هايز ( )2013للتحقيق يف آثار الوساطة؛ ألنه يف كثري من احلاالت ال يمكن
الوثوق يف اختبار  zو قيم  pهلذه التأثريات غري املبارشة؛ ولذلك ،فمن املستحسن أن يتم استخدام
فواصل الثقة  .confidence intervalsويمكن تناول ذلك من خالل:
جدول ( ) 11يبني نتائج حتليل لطريقة العمليات الكلية ملعرفة الدور غري املبارش لرأس املال النفيس عىل االلتزام التنظيمي
معامل

LLCI

ULCI

التأثري

Se

T

P

احلد األدنى لفاصل الثقة

احلد األعىل لفاصل الثقة

التأثر الكيل

.4793

.1807

2.652

.0108

.1160

.8427

التأثري املبارش

.0352

.1550

.2271

.8213

-.2766

.3470

التأثري غري
املبارش :الدور

.1418

.4441

.0017

.2390

.7287

الوسيط

يتضح من اجلدول أن جودة حياة العمل تتوسط العالقة بني رأس املال النفيس ،ومستوى
االلتزام التنظيمي من خالل:
-1مستوى التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف عالقة رأس املال النفيس بمستوى االلتزام
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بلغ ( ،)0.44والتي سامهت يف رفع مستوى تأثري
رأس املال النفيس املبارش عىل مستوى االلتزام التنظيمي من ( ).035إىل ( ،).48كام أن قيمة (ت)
تغريت من ( ).022إىل ( ،)2.7وحتول مستوى الداللة لقيمة ( )Pمن غري الدالة .82إىل  .01قيمة دالة
إحصائيا.
-2كام يشري  )2013( Hayesإىل مستوى الداللة يتم حتديده من فواصل الثقة ،فإذا كانت القيم الدنيا،
والعليا بعيدة عن الصفر كان الدور الوسيط داال ،وبالنظر للجدول نجد أن قيمة  LLCIاحلد األدنى
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لفاصل الثقة =  ،.2390وقيمة

ULCI

احلد األعىل لفاصل الثقة =

.7287

وكلتا القيمتني بعيدة عن

الصفر مما يدل عىل داللة الدور الوسيط.
يستنتج الباحث مما سبق أن جودة حياة العمل تتوسط العالقة بني رأس املال النفيس السائد
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف ،ومستوى التزامهم التنظيمي.
الدور الوسيط ألبعاد جودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي:
اتضح من بيانات جدول ( )24أن مجيع أبعاد جودة حياة العمل اخلمسة تتوسط العالقة بني
رأس املال النفيس ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة
الطائف ،يمكن تناول ذلك عىل النحو التايل:


مستوى التأثري غري املبارش لألجور وحوافز عادلة بلغ ( ).4637والتي سامهت يف رفع
مستوى تأثري رأس املال النفيس املبارش عىل مستوى االلتزام التنظيمي بمستوى الداللة
لقيمة ( .0011)Pوهي قيمة دالة إحصائيا ،.وبلغت قيمة  LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة =
 ،.2352وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =  .7459وكلتا القيمتني ال حتتوى عىل الصفر
مما يدل عىل داللة الدور الوسيط لألجور واملدفوعات .كام أظهر حتليل األثر باستخدام
االنحدار أن مستوى التأثري املبارش ملستوى عدالة األجور ،واحلوافز بلغ ( ).60بمستوى
داللة( ،).05مما يؤدي لقبول الفرض  :بوجود عالقة ،وتأثري طردي مبارش لعدالة األجور،
واحلوافز عىل مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية.



مستوى التأثري غري املبارش للتنمية املهنية بلغ ( ).4818وهي أعىل من قيمة التأثري الكيل ،و
مستوى الداللة لقيمة ( )Pوصل إىل  .0011وهي قيمة دالة إحصائيا ،.وبلغت قيمة

LLCI

احلد األدنى لفاصل الثقة =  ،.2352وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =  .7782وكلتا
القيمتني بعيدة عن الصفر مما يدل عىل داللة الدور الوسيط لألجور واملدفوعات .كام أظهر
حتليل األثر باستخدام االنحدار أن مستوى التأثري املبارش ملستوى التنمية املهنية بلغ ().65
بمستوى داللة( ،).05مما يؤدي لقبول الفرض  :بوجود عالقة و تأثري طردي مبارش ملستوى
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التنمية املهنية عىل مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة
الطائف.


بلغ مستوى التأثري للدور الوسيط لألمان الوظيفي ( ،).4288و مستوى الداللة لقيمة ()P
 .002وهي قيمة دالة إحصائيا ،.وبلغت قيمة  LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة = ،-.2636
وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =  .3647وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر مما يدل عىل
داللة الدور الوسيط لألجور واملدفوعات .كام أظهر حتليل األثر باستخدام االنحدار أن
مستوى التأثري املبارش ملستوى األمان الوظيفي بلغ ( ).58بمستوى داللة( ،).05مما يؤدي
لقبول الفرض الفرعي  :بوجود تأثري طردي مبارش لألمان الوظيفي عىل االلتزام التنظيمي
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف.



بلغ مستوى التأثري غري املبارش جلودة احلياة العامة ( ،).3973بمستوى الداللة لقيمة

(.01)P

وهي قيمة دالة إحصائيا ،.وبلغت قيمة  LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة =  ،-.2244وقيمة
 ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =  .3885وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر .كام أظهر حتليل
األثر باستخدام االنحدار أن مستوى التأثري املبارش ملستوى جودة احلياة العامة بلغ ().61
بمستوى داللة( ،).05مما يؤدي لقبول الفرض  :بوجود عالقة وتأثري طردي مبارش ملستوى
جودة احلياة العامة عىل مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
جامعة الطائف.


كام لعبت جودة االتصال الداخيل واخلارجي دور وسيطا بمستوى تأثري ( ).2916ومستوى
داللة  .015وهي قيمة دالة إحصائيا ،.وبلغت قيمة  LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة = ،.1171
وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =  .5625وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر .كام أظهر
حتليل األثر باستخدام االنحدار أن مستوى التأثري املبارش ملستوى جودة االتصاالت
الداخلية واخلارجية بلغ ( ).45بمستوى داللة( ،).05مما يؤدي لقبول الفرض :بوجود
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عالقة ،وتأثري طردي مبارش جلودة االتصاالت الداخلية ،واخلارجية عىل مستوى االلتزام
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية.
جدول ( ) 12يبني نتائج حتليل لطريقة العمليات الكلية ملعرفة الدور الوسيط ألبعادة جودة حياة العمل يف العالقة بني
رأس املال النفيس ،وااللتزام التنظيمي
البعد

مستوى التأثري

معامل التأثري

SE

T

P

األجور

التأثري املبارش

.0156

.1666

.0937

.9258

واحلوافز
العادلة

التنمية
املهنية

الوظيفي

الدور الوسيط
التأثري املبارش

االتصال

التأثري املبارش

التأثري املبارش

الداخيل
واخلارجي

الدور الوسيط

العامة

-.3196

.3508

.4637

.1425

-.025

.1460

.4818

.1473

.0505

.1562

.4288

.1400

.0821

.1523

.3973

.1377

.1878

.1679

.2916

.1199

-.0168

.0011

.2352

.7459

.9866

-.2962

.2913

.0011

.2578

.7782

.7478

-.2636

.3647

0.3234

.0022

.2081

.6951

.5926

-.2244

.3885

.0039

.1984

.6311

.2691

-.1500

.5255

.0150

.1171

.5625

التأثري غري املبارش:

التأثري غري املبارش:

جودة احلياة

لفاصل الثقة

لفاصل الثقة

التأثري غري املبارش:

الدور الوسيط
جودة

احلد األدنى

التأثري غري املبارش:

الدور الوسيط
األمان

LLCI

ULCI

احلد األعىل

التأثري املبارش

.5388

1.1183

التأثري غري املبارش:
الدور الوسيط
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فيام خيص الدور الوسيط جلودة حياة العمل بني أبعاد رأس املال النفيس (الكفاءة الذاتية،
والنهوض ،والتفاؤل ،واألمل) ،ومستوى االلتزام التنظيمي:
جدول ( ) 13يبني نتائج حتليل لطريقة العمليات الكلية ملعرفة األثر املبارش ،وغري املبارش (الدور الوسيط جلودة حياة
العمل) ألبعاد رأس املال النفيس عىل االلتزام التنظيمي:
معامل
التأثري

SE

P

T

LLCI

ULCI

احلد األدنى لفاصل الثقة

احلد األعىل لفاصل الثقة

الكفاءة الذاتية
التأثر الكيل

.4916

.1841

2.6695

.010

.1213

.8618

التأثري املبارش

.0711

.1554

.4578

.649

-.2414

.3837

التأثري غري املبارش

.4205

.1419

.003

.1840

.6940

التفاؤل
التأثر الكيل

.4628

.1607

2.8798

.005

.1397

.7859

التأثري املبارش

.0713

.1392

.5125

.61

-.2087

.3514

التأثري غري املبارش:

.3915

.1255

.001

.1963

.6529

األمل
التأثر الكيل

.4019

.1690

2.3779

.02

.0621

.7416

التأثري املبارش

.0222

.1401

.1585

.87

-.2597

.3041

التأثري غري املبارش:

.3796

.1303

.003

.1699

.6000

النهوض
التأثر الكيل

.3959

.1805

2.1930

.03

.0329

.7589

التأثري املبارش

-.0362

.1500

-.2412

.81

-.3380

.2656

التأثري غري املبارش

.4321

.1417

.002

.2065

.6905
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يتبني من اجلدول( )25داللة الدور الوسيط جلودة حياة العمل يف مستوى تأثري أبعاد رأس
املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف،
ويمكن تفسري ذلك فيام ييل:


بلغ مستوى التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف عالقة الكفاءة الذاتية بمستوى االلتزام
التنظيمي ( )0.42والتي سامهت يف رفع مستوى التأثري املبارش للكفاءة الذاتية ألعضاء هيئة
التدريس عىل مستوى االلتزام التنظيمي من (  ).07إىل (  ،).50كام أن قيمة (ت) تغريت من
( ).45إىل ( ،)2.6وحتول مستوى الداللة لقيمة ( )Pمن غري الدالة .64إىل  ،.01وهي قيمة دالة
إحصائيا ،كام أن قيمة احلد األدنى لفاصل الثقة =  ،.1840وقيمة احلد األعىل لفاصل الثقة =
 ، .6940وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر مما يدل عىل داللة الدور الوسيط .بناء عىل هذا يرفض
الفرض الفرعي بوجود عالقة وتأثري طردي مبارش للكفاءة الذاتية عىل مستوى االلتزام
التنظيمي ،ويقبل الفرض البديل " عدم وجود تأثري مبارش ذات داللة معنوية عند مستوى ،0.05
للكفاءة الذاتية عىل مستوى االلتزام التنظيمي" .كام تبني من حتليل اإلنحدار ملستوى تأثري بعد
الكفاءة الذاتية عىل مستوى جودة حياة العمل ،وجود تأثري طردي مبارش بدرجة ( ،).68ومن ثم
يتم قبول الفرض " بوجود تأثري مبارش ذات داللة معنوية عند مستوى  ،0.05للكفاءة الذاتية عىل
مستوى االلتزام التنظيمي".



داللة التأثري غري املبارش يف عالقة التفاؤل بااللتزام التنظيمي حيث بلغ ( ،).3915وكان مستوى
الداللة لقيمة ( )Pداال يف وجود املتغري الوسيط بدرجة ( ).005كام كانت كلتا قمتي فواصل الثقة
الدنيا ،والعليا بعدة عن الصفر .بناء عىل هذا يرفض الفرض الفرعي بوجود عالقة ،وتأثري
طردي مبارش للتفاؤل عىل مستوى االلتزام التنظيمي ،ويقبل الفرض البديل " عدم وجود تأثري
مبارش ذات داللة معنوية عند مستوى  ،0.05للتفاؤل عىل مستوى االلتزام التنظيمي .كام تبني من
حتليل اإلنحدار ملستوى تأثري بعد التفاؤل عىل مستوى جودة حياة العمل ،وجود تأثري طردي
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مبارش بدرجة ( ،).63ومن ثم يتم قبول الفرض " بوجود تأثري مبارش ذات داللة معنوية عند
مستوى  ،0.05للتفاؤل عىل مستوى االلتزام التنظيمي".


مستوى التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف عالقة مستوى األمل السائد لدى أعضاء
هيئة التدريس بمستوى االلتزام التنظيمي بلغ ( ،).38والتي سامهت يف رفع مستوى التأثري
املبارش لألمل من (  ).02إىل (  ،).40وحتول مستوى الداللة لقيمة ( )Pمن غري الدالة إىل
 ،.02وهي قيمة دالة إحصائيا ،كام أن قيمة احلد األدنى لفاصل الثقة =  ،.1699وقيمة احلد
األعىل لفاصل الثقة =  ،.6000وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر مما يدل عىل داللة الدور
الوسيط .بناء عىل هذا يرفض الفرض الثالث بوجود وعالقة ،وتأثري طردي مبارش لألمل
عىل مستوى االلتزام التنظيمي ويقبل الفرض البديل "عدم وجود تأثري مبارش ذات داللة
معنوية عند مستوى  ،0.05لألمل عىل االلتزام التنظيمي .وبني حتليل اإلنحدار وجود تأثري
طردي مبارش بدرجة ( ،).60ومن ثم يتم قبول الفرض " بوجود تأثري مبارش ذات داللة
معنوية عند مستوى  ،0.05لألمل عىل مستوى االلتزام التنظيمي".



مستوى التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف عالقة النهوض بمستوى االلتزام التنظيمي
بلغ (،) 0.43

سامهت يف رفع مستوى التأثري املبارش للنهوض من عكيس بقيمة

(-

).04إىل طردي بقيمة (  ،).4وقيمة (ت) تغريت من ( )-.24إىل ( ،)2.4وحتول مستوى
الداللة لقيمة ( )Pمن غري الدالة ().81إىل ( ،).03وهي قيمة دالة إحصائيا ،كام أن قيمة
 LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة =  ،.2065وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة = ،.6905
وكلتا القيمتني بعيدة عن الصفر مما يدل عىل داللة الدور الوسيط .بناء عىل هذا يرفض
الفرض الثالث بوجود تأثري طردي مبارش ملستوى النهوض عىل مستوى االلتزام التنظيمي،
ويقبل الفرض البديل " وجود تأثري عكيس ضعيف للنهوض عىل مستوى االلتزام
التنظيمي .كام تبني من حتليل اإلنحدار وجود تأثري طردي مبارش بدرجة ( ،).66وتم قبول
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الفرض " بوجود تأثري مبارش ذات داللة معنوية عند مستوى

0.05

للكفاءة الذاتية عىل

مستوى االلتزام التنظيمي".
خالصة البحث
توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج والتوصيات يمكن تناوهلا فيام ييل:
أوال :نتائج الدراسة :خلصت الدراسة ملجموعة من النتائج يمكن توضيحها يف النقاط التالية:

النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
 -1مستوى رأس املال النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف جاء
مرتفعا بمتوسط ( )4.03من وجهة نظرهم ،وكانت متوسط االستجابة عىل أبعاد رأس املال
النفيس عىل الرتتيب هي الكفاءة الذاتية بمتوسط  ،4.06والنهوض بمتوسط  ،4.05واألمل
بمتوسط ( ،)4.02والتفاؤل بمتوسط ( )4.00وكلها درجات عالية.
 -2املتوسط العام ملستوى جودة حياة العمل جاء متوسطا بدرجة ( ،)3.38وحصلت األجور،
واملكافآت عىل أعىل درجة ( )3.42فيام حصل مستوى جودة االتصال الداخيل واخلارجي
عىل متوسط ( )3.34يف الرتتيب األخري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 -3مستوى االلتزام التنظيمي السائد لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف
متوسطا ،وكان املتوسط احلسايب ( )3.54وكانت أعىل درجات االلتزام التنظيمي ملستوى
االلتزام العاطفي بمتوسط حسايب ( ،)3.58وأدناها ملستوى االلتزام املستمر ،أو املستديم
بمتوسط حسايب (.)3.51
أ -النتائج املتعلقة بفروض الدراسة:
 -4قبول الفرض األول بوجود عالقة بني رأس املال النفيس بمستوى شعور عضو هيئة
التدريس بجودة حياة العمل عند مستوى داللة أقل من .05

 -5قبول الفرض الثاين بوجود عالقة بني مستوى جودة حياة العمل السائد بكلية الرتبية
بجامعة الطائف بمستوى االلتزام التنظيمي عند مستوى داللة أقل من .05
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 -6رفض الفرض الثالث بوجود عالقة بني رأس املال النفيس ،ومستوى االلتزام التنظيمي
حيث بلغت قيمة معامل التأثري املبارش لرأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي
(  ).03بمستوى داللة ().82
 -7رفض الفرض الرابع بعدم توسط جودة حياة العمل للعالقة بني رأس املال النفيس،
ومستوى االلتزام التنظيمي حيث بلغ مستوى التأثري غري املبارش جلودة حياة العمل يف
عالقة رأس املال النفيس بمستوى االلتزام التنظيمي ( ،)0.44والتي سامهت يف رفع مستوى
التنبؤ بتأثري رأس املال النفيس عىل مستوى االلتزام التنظيمي من ( ).03إىل ( ،).48وحتول
مستوى الداللة لقيمة ( )Pمن غري الدالة .82إىل  .005وهي قيمة دالة إحصائيا ،وكانت قيمة
 LLCIاحلد األدنى لفاصل الثقة =  ،.2321وقيمة  ULCIاحلد األعىل لفاصل الثقة =

.7199

وكلتا القيمتني ال حتتوى عىل الصفر مما يدل عىل داللة الدور الوسيط.
 -8مجيع أبعاد جودة حياة العمل اخلمسة تتوسط العالقة بني رأس املال النفيس ،ومستوى
االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف:


مستوى التأثري غري املبارش لألجور وحوافز عادلة بلغ ( ).4637بمستوى الداللة لقيمة
( .0011)Pمستوى التأثري غري املبارش للتنمية املهنية بلغ ( ،).4818ومستوى الداللة
لقيمة ( )Pوصل إىل

.0011

مستوى التأثري لألمان الوظيفي ( ،).4288ومستوى

الداللة لقيمة ( .002 )Pبلغ مستوى التأثري غري املبارش جلودة احلياة العامة (،).3973
بمستوى الداللة لقيمة

(.01)P

كام لعبت جودة االتصال الداخيل واخلارجي دور

وسيطا بمستوى تأثري ( ).2916ومستوى داللة .015

 -9داللة الدور الوسيط جلودة حياة العمل يف مستوى تأثري أبعاد رأس املال النفيس عىل
مستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة الطائف حيث
كانت كلتا قيمتي فواصل الثقة الدنيا والعليا بعيدة عن الصفر ومستوى التأثري غري املبارش :


يف عالقة الكفاءة الذاتية بمستوى االلتزام التنظيمي ( )0.42ومستوى داللة 0.01
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يف عالقة التفاؤل بااللتزام التنظيمي ( ،).39ومستوى الداللة لقيمة ().005( )P



يف عالقة مستوى األمل بمستوى االلتزام التنظيمي ( ).38ومستوى داللة .02



يف عالقة النهوض بمستوى االلتزام التنظيمي بلغ ( )0.43مستوى الداللة لقيمة ()P
().03

ثانيا :مقرتحات الدراسة:
تم تقسيم املقرتحات إىل :مقرتحات تنفيذية ،ودراسات وبحوث مستقبلية مقرتحة
املقرتحات التنفيذية:
أ -مقرتحات لتحسني جودة حياة العمل


وضع نظام مرن وعادل للمكافآت والتقدير :يشمل هذا النظام املكافآت املادية؛ ألن هذا
يعد السبب الرئيس الذي جيعل عضو هيئة التدريس يعمل ،ويلتزم جتاه كليته ،ويزيد الدافع
لديه الستثامر املزيد من الوقت والطاقة يف وظيفته إن توفري ،إضافة للمكافئات النفسية
بشعور أعضاء هيئة التدريس باالحرتام والتقدير ،وأن مصاحلهم يف قلب اإلدارة ،وهذا يعد
تعويض عن املكافئات املادية حال عدم توفرها.



حتسني فرص التنمية املهنية والنمو الوظيفي :من خالل تطوير آليات التدريب وتنويعها،
وإعالم أعضاء هيئة التدريس بالفعاليات العلمية حمليا وخارجيا ،وتشجيعهم عىل املشاركة
هبا سواء من السعوديني ،أو غري السعوديني ،إضافة إىل التمكني بتعريضهم ملزيد من
املسؤولية ،والرتويج للوظائف ذات القيمة املضافة ،ألن التمكني أداة حتفيزية هامة جتعل
املوظفني مستقلني ،وتدفعهم لاللتزام برؤية الكلية وأهدافها.



تقديم برامج حتت شعار الرعاية الكلية ألعضاء هيئة التدريس من خالهلا يتم تقديم الدعم
ألعضاء هيئة التدريس اجتامعيا وأرسيا لتحسني جودة احلياة الكلية هلم وتقليل الفجوة بني
احلياة العملية واحلياة العامة .ويمكن أن يتم ذلك من خالل برامج الكرتونية ،أو تطبيقات
يسجل هبا عضو هيئة التدريس بياناته ،وبينات أرسته واحتياجاهتم التعليمية ،والصحية
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واالجتامعية وغريها ،ويتم من اجلهة األخرى تسجيل بينات ملتطوعني ،أو متعاقدين لتقديم
خدمات جمانية هلم متى توافر ذلك.


تعزيز اللجان االجتامعية بالكلية لتحسني العالقات بني أعضاء هيئة التدريس ،وحتسني
مستوى االتصاالت الرسمية وغري الرسمية بينهم.



عمل برنامج لدعم الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس ،تتضمن التمكني ،والتقدير،
واالستقاللية ،واالستقرار ،والوالء ،ويتم حتديد أهداف إجرائية هلا وعمل خطة تنفيذية
ومؤرشات للتقدم يف حتقيقها ،هذا من أجل تطوير االلتزام التنظيمي.

ب -مقرتحات خاصة بتعزيز رأس املال النفيس



تصميم دليل تطبيقي يسلم لكل عضو هيئة تدريس يستهدف حتسني رأس املال النفيس
لدهيم يشمل حتديد املعوقات الشخصية ،وحتديد أهم األولويات املستقبلية ،وأهم أساليب
تنمية الذات ،لتشخيص واقعه بدقه وحتديد توجهاته املستقبلية ،واسرتاتيجيات متفردة
لتنمية مستوى األمل ،والنهوض والتفاؤل والكفاءة الذاتية.



إصدار الكلية بالتعاون ملجموعة من املقاييس تكون متاحة عىل موقعها يكون من بينها
مكونات رأس املال النفيس لزيادة ،وعي أعضاء هيئة التدريس بمستواهم والتطوير بناء
عىل نتائجه.



توفري مسببات السعادة بالكلية مثل الرتفيه (لتحسني مستوى التفاؤل ،والكفاءة الذاتية)،
واملشاركة وفرق العمل ودعم عمل اللجان االجتامعية (لتنمية مستوى النهوض من خالل
مراقبة النمو الشخيص يف وجود اآلخرين ومقارنة الذات بفريق العمل) كام أن العمل
ضمن الفرق يتيح تنمية مستوى الكفاءة الذاتية؛ ألنه يتيح للفرد رفع مستوى اإلقناع
االجتامعي لديه.
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تصميم حجرات للتأمل موجودة ببعض اجلامعات (مثل جامعة امللك سعود) تتيح لعضو
هيئة التدريس التأمل واالسرتخاء ،والوقوف عىل اخلربات السابقة ،ومقارنة وضعه احلايل
ببعض حمكات التطوير.



االهتامم بتحسني جودة حياة العمل ،وأبعادها السابق ذكرها حيث أثبتت الدراسة وجود
عالقة ارتباطية طردية عالية بني مستوى رأس املال النفيس ،وأبعاده وجودة حياة العمل.

ج -مقرتحات خاصة بتدعيم االلتزام التنظيمي:



االهتامم بمكونات حتسني جودة حياة العمل السابق ذكرها ،والتي أثبتت الدراسة وجود
عالقة ارتباطية طردية عالية بني جودة حياة العمل ،وأبعادها ومستوى االلتزام التنظيمي.



ترقية أهداف اجلامعة ،والكلية لتتواكب مع االجتاهات الدولية ،واملحلية التي تلبي طموح
أعضاء هيئة التدريس يف الرغبة ،والتمسك بالعمل املستمر بالكلية ،وتطوير اخلطط
اإلجرائية لتنفيذ هذه األهداف حتى ال يشعر عضو هيئة التدريس بالفجوة بني الواقع ،وما
هو معلن ،ما ينتج عنه من تقدير ألهداف الكلية.



رفع املهارات القيادية واإلدارية لرؤساء األقسام من خالل برامج تدريبية منتظمة لتعزيز
دورهم يف تنمية االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس التابعني هلم.



ت وفري التجهيزات والتسهيالت ،واخلدمات (مكاتب جمهزة ،أجهزة حاسب آيل شخصية
ومكتبية ،مواقف سيارات ،وغريها) لعضو هيئة التدريس للمسامهة يف رفع مستوى
االلتزام االستمراري لديه.



تصميم جدول للمشاركة املجتمعية من قبل أعضاء هيئة التدريس لتعزيز عالقته باملجتمع،
وتعزيز مستوى االلتزام العاطفي ،واملعياري لديه من انتسابه ملؤسسة كبرية هلا سمعة عالية
باملجتمع.
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إتاحة الفرصة ملشاركة أعضاء هيئة التدريس يف وضع أهداف الكلية ،واملشاركة يف صنع
القرارات اإلدارية ،من خالل تفويض مرن للسلطة والبعد عن البريوقراطية التي تقيص
املرؤوسني من املشاركة يف صنع مستقبل كلياهتم.

البحوث املقرتحة:


دور الدافعية الداخلية ،واملحفزات اخلارجية يف التنبؤ بمستوى األداء لدى أعضاء هيئة
التدريس.



العوامل النفسية املؤثرة يف مستوى االلتزام التنظيمي ،والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس باجلامعات املرصية.



دور مهارات االتصال لدى القيادات يف التنبؤ بمستوى التامثل مع اهلوية التنظيمية.



اسرتاتيجية مقرتحة لتحسني جودة حياة العمل باجلامعات السعودية.



أثر بعض املتغريات الديموغرافية يف مستوى الكفاءة الذاتية ،والنهوض بالكليات العلمية.



حتليل حمتوى اسرتاتيجيات بعض اجلامعات العربية للوقوف عىل مدى استيعاهبا لعوامل
تنمية االلتزام التنظيمي ،ورأس املال النفيس لدى منسوبيها.
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