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The Mediating Role of Spiritual Intelligence in Enhancing the
Effect of Leadership Competencies on Quality of working Life in
Saudi Universities: An Empirical Study from Academic Leaders’
Viewpoints
Abstract
The aim of the study was to identify the impact of leadership
competencies on the quality of working Life in Saudi Universities. A related
purpose was to examine how the impact of leadership competencies
fluctuates based on spiritual intelligence. A suggested model for the impact
of Leadership competencies on both quality of working life and spiritual
intelligence was built in public Saudi universities in Riyadh. The study used
the descriptive analytical method. The study sample consisted of a total pf
228 academic leaders in the official Saudi universities located within the
borders of the Saudi capital Riyadh. The results of the study found that
academic leaders in Saudi universities practice leadership competencies,
spiritual intelligence, and quality of working life to a high degree. The results
of the study also showed that leadership competencies and spiritual
intelligence have a direct positive impact on the quality of working life in
those universities, and there is also a direct positive impact of leadership
competencies on spiritual intelligence in them. On the other hand, spiritual
intelligence plays a positive mediating role between leadership
competencies and quality of working life in official Saudi universities. The
study recommended the necessity of enhancing interest in leadership
competencies, spiritual intelligence and quality of working Life in Saudi
universities.
Keywords: Leadership competencies, Spiritual intelligence, Quality of
Working Life, Academic Leaders
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الروح يف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية يف
الدور الوسيط للذكاء
ي
الجامعات السعودية  :دراســة تطبيقية من وجهة نظر القادة األكاديميي
مستخلص البحث
تأثت الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل ر
ً
تأثت الجدارات القيادية ،استنادا إىل الذكاء الروح .تم
الجامعات السعودية .ودراسة كيف يتقلب ر
ر
لتأثت الجدارات القيادية عىل كل من جودة الحياة الوظيفية والذكاء الروح ف
بناء نموذج مقتح ر
الجامعات السعودية الرسمية بمدينة الرياض .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصف التحليىل.
األكاديميي ف الجامعات السعودية الرسمية الواقعة ضمن حدود
وتكونت عينة الدراسة من القادة
ر
العاصمة السعودية الرياض ،والبالغ عددهم ( .)228وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن القادة
األكاديميي ف الجامعات السعودية ،يمارسون الجدارات القيادية والذكاء الروح وجودة الحياة
ر
الوظيفية بدرجة مرتفعة .كما وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن الجدارات القيادية والذكاء الروح لهما
تأثت إيجاب ر
ر
مباش
تأثت إيجاب
مباش عىل جودة الحياة الوظيفية ف تلك الجامعات ،كما ويوجد ر
ر
ً
ً
للجدارات القيادية عىل الذكاء الروح فيها ،ومن ناحية أخرى ،فإن الذكاء الروح يلعب دورا وسيطا
ً
إيجابيا ربي الجدارات القيادية وجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية .وأوصت
الدراسة بضورة تعزيز االهتمام بمدخىل الجدارات القيادية وجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
السعودية.

الكلمات المفتاحية :الجدارات القيادية ،الذكاء الروح ،جودة الحياة الوظيفية ،القادة
األكاديميي
ر
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يعد الذكاء الروح أحد أهم المفاهيم الحديثة ر
الت لها دور هام ف تحقيق التكيف االنفعاىل
واالجتماع والديت مع الذات واآلخرين .وهو من المفاهيم الحديثة ف ميدان العلوم النفسية ،وله
تأثت واضح ف حياة األفراد ف كافة مجاالت الحياة؛ مما يستوجب دراسته دراسة علمية .وتعتت
ر
ر
الباحثي ف مجال علم النفس ،كما أن
الشخصية أحد المفاهيم الت نالت اهتمام العديد من
ر
والتغتات المتسارعة ر
التحوالت
تغتات ف طبائع
الت يشهدها العالم كل يوم ،تساعد ف إحداث ر
ر
األفراد ،وأنماط س لوكهم وشخصياتهم ،مما يزيد الحاجة إىل التعرف عىل أنماط هؤالء األفراد
وسلوكهم؛ للتعرف عىل خصائصهم وأبعاد شخصياتهم.
وقد أكد وولمان ) Wolman (2005عىل أهمية الذكاء الروح من خالل قدرته عىل
وتميت الخيارات ،ر
الت ستكون ذات معت باستخدام أساليب التكيف
تسهيل عمليات اتخاذ القرار
ر
ر
األخالف دون تجاوز حدود المسلمات ر
الت يقتنع بها العقل ويمارسها .حيث أكدت دراسة
والحكم
األكاديميي وممارساتهم
هاردويك ) Hardwick (2012أن الذكاء الروح يؤثر عىل حياة القادة
ر
ً
فضال عن حياتهم الخارجية ،كما يجعلهم ر
أكت دراية بالمسائل القانونية واألخالقية ر
الت
التعليمية
تنشأ عن تناول الدين والقيم الروحية ف التعليم الستيعاب هذه المسائل ،و تبت نظرتهم الدينية
والروحية ر
الت قد تؤثر عىل حياتهم المستقبلية.
ونظ ًرا للدور الفاعل لعلم السلوك التنظيم ف تنمية وإطالق الطاقات ر
البشية ف
لتمكي قادة تلك المؤسسات عن
المؤسسات ،جاء االهتمام بالجدارات القيادية كأولوية قصوى؛
ر
التمكي والمشاركة والتعلم ،وهيكلة العمليات بما يساعد عىل التنمية
وبصتة بطرق وأساليب
وع
ر
ر
ٍ
والتطوير (الخض والفضىل.)2007 ،
وتعتت جودة الحياة الوظيفية ( )Quality of Work Lifeمن المفاهيم اإلدارية الحديثة
والمعارصة ف مجال إدارة العنض ر
لتحسي
البشي ،حيث بدأ االهتمام بها من قبل المنظمات
ر
العاملي ،والتخلص من العقبات ر
الت تحول دون تقدمها وتطورها (البلبيس.)2012 ،
وتطوير أداء
ر
ً
الكبت عىل أداء ورضا
كبتة ،نظرا النعكاسها
ر
حيث تمثل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات أهمية ر
تأثت عىل مؤسسات التعليم العاىل
أعضاء هيئة التدريس وجميع
العاملي ف الجامعة ،وما لذلك من ر
ر
ف المجتمع ،وال شك بأن الحفاظ عىل أداء تلك الجامعات والعاملي فيها هدف ر
استاتيج ألي
ر
دولة مهما كان مستوى تقدمها (جاد الرب.)2008 ،
ر
ً
التغتات المتسارعة ف التعليم
ونظرا رلتايد حاجة الجامعات للتعلم ،ومن أجل مواكبة
ر
َ
الجامع ،فه بحاجة ماسة إىل التوسع ف استقبال األفكار واالنفتاح ،وخلق وابتكار طرق جديدة
لألداء ،واالهتمام بتدريب العاملي ،وتحفتهم عىل االبتكار لممارسة نشاطاتهم .حيث يعد ر
االلتام
ر
ر
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بجودة الحياة الوظيفية ،من أولويات قيم األفراد ومحركات سلوكهم ،فإن تأكيد القيادة عىل تقديم
أداء يتسم بالجودة من خالل امتالكها للقدرات والمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأداء وظيف
تحسي نوعية المخرجات والعمليات ،مما يتز
متمت ،واستخدام قدراتها الروحية ،سوف يؤدي إىل
ر
ر
أهمية الثقافة القائمة عىل الجدارات؛ لتكون الجامعة قادرة عىل النمو واالستقرار مع البيئة الجديدة،
الكبت للجدارات القيادية عىل جودة األداء كما اشارت إليه دراسة
التأثت
وبناء عىل ذلك ،يظهر
ر
ر
دوشـ ــون وبلومان ) ،Duchone and Plowman (2005وما توصلت إليه دراسة ريف Reave
) (2005بأن الذكاء الروح يؤثر بشكل إيجاب عىل جودة األداء ،وأن وحدات العمل ذات الروحانية
ً
ً
العالية أفضل ً
أداء من وحدات العمل األقل روحانية .وبالتاىل يالحظ أن هناك تناسقا واضحا ربي
وتأثتها اإليجاب عىل نجاح القيادة .وعليه فإنه بات
القيم الروحية والممارسات والقيادة الفاعلة،
ر
من الضوري إدراك الدور الوسيط للذكاء الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة
الوظيفية ف الجامعات السعودية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ً
ً
ً
تعتت السمات الرئيسية للقائد الذك روحيا عنضا هاما ف تحقيق قدرات ومزايا متعددة
للعاملي ولألداء الفاعل لمنظماتهم .من خالل مقدرته عىل حل المشكالت ،وتحقيق األهداف،
ر
والتعامل اإليجاب مع المواقف واألحداث ) ،(Salicru, 2010حيث توصلت دراسة الصبيحة
متغت الذكاء الروح ودافعية اإلنجاز األكاديم.
( )2014إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ب ري
ر
وأظهرت دراسة روجرز و دانتىل ) Rogers and Dantley (2001بأن القيادات المتسمة بالذكاء
وتوفت مساندة اجتماعية ف نطاق الجامعة ،كما أن هذه البيئات
الروح يمكنها خلق بيئات داعمة،
ر
تحسي المشاعر واألحاسيس وإثراء الروابط والعالقات االجتماعية ربي طلبة الكليات
من شأنها
ر
ً
ً
وتوفت الختات المهنية
والعاملي .كما أن مؤسسات التعليم العاىل تلعب دورا هاما ف دعم االقتصاد،
ر
ر
ذات السمعة العريقة ،من خالل ما يمتلكه القادة األكاديميون فيها من جدارات قيادية ،تمكنهم من
خلق رؤى مستقبلية قادرة عىل مواجهة التحديات ،إال إن بعض الدراسات قد شخصت بعض
المشكالت ونواح القصور ف البيئة التنظيمية واألداء العام للجامعات ،حيث أظهرت دراسة رضوان
( )2014أن الكفايات القيادية واإلدارية والتقويمية والمعلوماتية جاءت بدرجة متوسطة ،وأشارت
دراسة ماض ( )2014إىل أن جودة الحياة الوظيفية ف مؤسسات التعليم العاىل جاء بدرجة
حي أكدت دراسة العبادي ( )2013أن الذكاء الروح يسهم بشكل
متوسطة ف جميع المجاالت ،ف ر
كبت ف تعزيز األبعاد القيادية وتنميتها بصورة فاعلة .وكشفت دراسة زاري وآخرون Zare et al.,
ر
العاملي.
تحسي مستوى أداء
) (2014أن االهتمام بمستوى الحياة الوظيفية أدى إىل
ر
ر
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العاملي فيها ،تستوجب الدراسة والبحث
وأوجه القصور ف الجامعات السعودية كون الباحث أحد
ر
تأثت الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ،ومعرفة الدور الذي يلعبه الذكاء
ف معرفة ر
الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية ،من
منطلق أن القيادات ر
الت تتسم بالذكاء الروح يمكنها خلق بيئات داعمة ومحفزة ف التعليم الجامع.
وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية ف اإلجابة عن سؤالها الرئيس التاىل ":ما الدور
الروح يف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية يف الجامعات
الوسيط للذكاء
ي
السعودية الرسمية من وجهة نظر القادة األكاديميي؟ " .ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
تأثت الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية؟
 .1ما ر
تأثت الجدارات القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية؟
 .2ما ر
تأثت الذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية؟
 .3ما ر
 .4ما الدور الوسيط الذي يلعبه الذكاء الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة
الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل التعرف عىل الدور الوسيط للذكاء الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل
األكاديميي ف الجامعات السعودية الرسمية ،من خالل
جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر القادة
ر
األهداف اآلتية:
تأثت الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية.
 .1بيان ر
تأثت الجدارات القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية.
 .2بيان ر
تأثت الذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية.
 .3بيان ر
 .4التعرف عىل الدور الوسيط الذي يلعبه الذكاء الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة
الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية.
أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والتطبيقية من خالل كونها:
ر
بحت يمكن البناء عليه ف الدراسات المستقبلية ،المتعلقة
 .1تشكل نقطة انطالق لمنج
بموضوع الجدارات القيادية ،والذكاء الروح ،وجودة الحياة الوظيفية ف التعليم العاىل؛
كاستجابة منطقية للتحديات المعارصة.
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متغتات الدراسة ،بما يساهم ف استخراج مفاهيم جديدة قادرة عىل
 .2قد تشخص التفاعل ربي ر
وتأثتاتها ،وبيان الجدوى المستقبلية منها.
الوصول إىل طبيعة العالقات ر
 .3قد تساعد نتائجها ف استنباط أهم الممارسات ر
تحسي الواقع
الت يمكن أن تساعد ف
ر
التنظيم ف الجامعات ،وأنظمة التعليم العاىل.
المسؤولي وصانع القرار ف التعليم العاىل ،وتوجه اهتمامهم لمدخل الذكاء الروح،
 .4قد تفيد
ر
والجدارات القيادية ،وجودة الحياة الوظيفية ،ودمجهما ضمن برامج التنمية المهنية للقيادات
والعاملي ف الجامعات.
األكاديمية ،وألعضاء هيئة التدريس،
ر
أنموذج الدراسة وفرضياتها
ً
تصورا ً
أوليا عن عالقات االرتباط
ومتغتاتها ،والذي يعط
يبي الشكل ( )1أنموذج الدراسة
ر
ر
متغتات الدراسة ر
والت ستكون ف صورة كمية ،وتم صياغة فرضيات الدراسة عىل
والتأثت ،ربي
ر
ر
ً
أساس فرضية العدم (الصفرية) ،اتساقا مع مشكلة الدراسة وأسئلتها وأنموذجها .حيث يتضح من
متغتات :أحدهما مستقل ،والمتمثل بالجدارات القيادية ،واآلخر تابع ،والمتمثل
الشكل وجود ثالثة ر
بجودة الحياة الوظيفية ،والثالث وسيط ،والممثل بالذكاء الروح.
شكل 1

أنموذج الدراسة وفرضياتها

تأثت إيجاب عند مستوى داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية
الفرضية األوىل :ال يوجد ر
عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية.
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تأثت إيجاب عند مستوى داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05للذكاء الروح عىل
الفرضية الثالثة :ال يوجد ر
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية.
الفرضية الرابعة :ال يوجد دور وسيط للذكاء الروح عند مستوى داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05ربي
الجدارات القيادية وجودة الحياة الوظيفية بوجود ف الجامعات السعودية.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
الجدارات القيادية )" :(Leadership Competenciesمجموعة القيم والمهارات
والقدرات الضمنية ر
متمت ،والتنبـؤ بالسلـوك
الت يمتلكها القادة ،وتمكنهم من القيـام بأداء وظيف
ر
ً
والتحفت ،بكفاءة وفاعليـة ،وصـوال ؛ لتحقيق األهـداف المنش ــودة" (النوارصة،2019 ،
والتوجيـه
ر
ص .)26
ً
الت ر
ائيا :مجموعة الجدارات والعمليات القيادية ر
يلتم القادة األكاديميون
الجدارات القيادية إجر
بالجامعات السعودية بإتقانها وتطبيقها بمهارة وكفاءة؛ لتحقيق مجموعة من الغايات واألهداف
ر
الت تم اعتمادها ف أداة الدراسة ر
المشتكة ،وتتمثل ف الفقرات ر
الت أعدها وطورها الباحث لهذا
الغرض.
الروح)" :( Spiritual Intelligenceمجموعة السمات الفطرية والقيم األخالقية
الذكاء
ي
ر
السامية ،والقدرات والخصائص الروحية الت تمكن الفرد من حل المشكالت وتحقيق األهداف،
والتعامل اإليجاب مع المواقف واألحداث ،وزيادة الفاعلية ف الحياة ،وتحقيق السعادة النفسية،
والسالم الداخىل مع النفس والبيئة المحيطة" (الصبيحة ،2014 ،ص .)12
ً
ائيا :القيم والسمات والقدرات الروحية ر
الت يتمثلها القادة األكاديميون ف بيئة
الروح إجر
الذكاء
ي
العمل الجامع ،ر
والت تمكنهم من التعامل اإليجاب ف المواقف واألحداث ،وتهدف إىل زيادة الفاعلية
الت تم اعتمادها ف أداة الدراسة ر
ف الحياة ،وتتمثل ف الفقرات ر
الت أعدها وطورها الباحث لهذا
الغرض.
جودة الحياة الوظيفية )" :(Quality of Work Lifeمجموعة من األنظمة والتامج
والعمليات المتكاملة والمخططة والمستمرة ر
تحسي وتطوير بيئة العمل ،وتؤثر عىل
الت تهدف إىل
ر
وتحسي القدرات ف
للعاملي وحياتهم الشخصية ،وتسهم ف تحقيق الرضا العام
الحياة الوظيفية
ر
ر
ر
والمتعاملي معها" (جاد الرب،
وللعاملي
االستاتيجية للمؤسسة
أداء العمل ،وتحقيق األهداف
ر
ر
345

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

تأثت إيجاب عند مستوى داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية
الفرضية الثانية :ال يوجد ر
عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية.

توفيق زايد الرقب

الدور الوسيط للذكاء الروح
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 ،2008ص .)356
ً
ر
المشتكة الموجودة لدى
جودة الحياة الوظيفية إجرائيا :مجموعة الخصائص الشخصية
لتحسي بيئة العمل ،وتحقيق الرضا العام،
األكاديميي ف بيئة العمل الجامع والمطلوبة؛
القادة
ر
ر
الت تم اعتمادها ف أداة الدراسة ر
المتمت ،وتتمثل ف الفقرات ر
الت أعدها وطورها الباحث
واألداء
ر
لهذا الغرض.
القـ ـ ـ ــادة األكاديميـ ـ ـ ــون )" :(Academic leadersهم أولئ ــك الذين يصنعون النجاح والتأث ـ رـت
ف بيئة العمل األكاديم الجامع" (الرقب ،2020 ،ص .)889
القادة األكاديميون إجرائيا :هم العمداء والوكالء ورؤساء األقسام األكاديمية ف الجامعات
التأثت ف بيئة العمل األكاديم من خالل االستجابة عىل أداة الدراسة ر
الت
السعودية ممن يمتلكون
ر
أعدها وطورها الباحث لهذا الغرض.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري
يشت مفهوم الجدارات القيادية ) (Leadership Competenciesإىل ما يمتلكه القادة
ر
األكاديميون من القدرات والمعارف والمهارات ر
متمت والتنبؤ
الت تمكنهم من القيام بأداء وظيف
ر
والتحفت واحتواء المواقف الحرجة .ويرى داس وآخرون )،Das et al., (2011
بالسلوك والتوجيه
ر
الت يمتلكها القادة ر
بأن الجدارات القيادية بأنها مجموعة المهارات القيادية ر
والت تتيح لهم القدرة
عىل التخطيط بكفاءة وفعالية ،ومقدرتهم عىل العمل بطريقة تساعدهم عىل االستجابة وبصورة
مالئمة وفق المواقف والظروف البيئية.
ر
االستاتيجية تعتمد عىل الجدارات القيادية لتحقيق أهدافها
ويرى الباحث أن القيادة
بجدارة وفاعلية ،حيث تمكن هذه الجدارات القادة من تصور المستقبل بفرصه وتحدياته مما
بصتة بما سيواجه منظماتهم لوضع الخطط الالزمة لتدارك المخاطر والتهديدات.
يجعلهم عىل ر
وأشار بتالنا ودورادو ) Battilana and Dorado (2010إىل أن النمط القيادي المعزز
بالجدارات القيادية ،يساعد القادة عىل صياغة الرؤى المستقبلية للمؤسسة ،ويشكل ثقافة تنظيمية
تمتاز بالمرونة ف العمليات التطويرية ،وهذا يحتم عىل المؤسسات تهيئة وإعداد قادتها ليكونوا،
ً
قادرين عىل ممارسة فعاليات تحمل ً
رؤى ر
استاتيجية تحقق لها ً
متمتا.
أداء ر
وقد حدد كروتو ورايموند ) Croteau and Raymond (2004أربعة أبعاد يمكن من
المشتكة وه المقدرة عىل تطوير رؤية ر
ر
مشتكة
خاللها قياس الجدارات القيادية تتمثل ف :الرؤية
العاملي نحو تحقيق
العاملي ،والروح التعاونية :من خالل توحيد سلوك
يساهم فيها جميع
ر
ر
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األكاديميي تتضمن مقدرتهم عىل
وترى أحمد ( )2018بأن الجدارات القيادية للقادة
ر
العاملي نحو الفاعلية واالبتكار واإلبداع،
وتحفت
العاملي ،وتطوير أساليب العمل،
التأثت اإليجاب ف
ر
ر
ر
ر
وتوفت المناخ المثاىل للتعامل ف إطار العالقات اإلنسانية ،والتواصل الشفه
واستثمار امكاناتهم،
ر
ً
ر
العاملي ،ووجود رؤية واضحة ومحددة لديهم ،ويعملون ف مستوى من التخطيط
المباش مع
ر
ر
التغيت والمخاطرة واإلبداع وقبول التحدي ف العمل ،وأخذ زمام
المتمت ،والمقدرة عىل
االستاتيج
ر
ر
المبادرة ف دعم األنشطة المهنية التطويرية.
كاديميي إىل مستويات مهنية عالية ،ورفع مستوى
ويرى الباحث أن الوصول بأداء القادة األ
ر
تمتهم وكفاء أداءهم ،وبالتاىل فإن
القدرات القيادية لديهم ،غاية جوهرية ومهمة؛ للحفاظ عىل ر
ً
تمكي وتفعيل دور القادة ف تعزيز الجدارات القيادية لديهم سينعكس إيجابا عىل تطوير أداء
ر
التغيت التنظيم المطلوب.
العاملي وإحداث
ر
ر
ويشت مفهوم الذكاء الروح ) (Spiritual Intelligenceإىل القدرة الشخصية عىل
ر
تطبيق القيم األخالقية السامية ،واستخدام القدرات والخصائص الروحية لحل المشكالت وتحقيق
األهداف ،والتعامل اإليجاب مع المواقف واألحداث ،وزيادة الفاعلية ف الحياة ،وتحقيق السعادة
النفسية ،والسالم الداخىل مع النفس والبيئة المحيطة.
وقد حدد إيمونز ) Emmons (2000خمسة مكونات للذكاء الروحﻲ وهﻲ  :القدرة علﻰ
التسامﻲ والقدرة علﻰ الدخول ف حاالت روحية عالية من الوعﻲ ،والقدرة علﻰ استثمار األنشطة
اليومية واألحداث والعالقات مع اإلحساس بما هو مقدس ،والقدرة علﻰ استخدام المصادر
الروحية ف مواجهة المشاكل اليومية ،والقدرة علﻰ االندماج ف سلوك الفضيلة مثل (التسامح،
ر
االعتاف بالجميل ،والتواضع ،وإظهار العطف).
والتعبت عن
ر
ً
ويشت سمبكت ) Simpkins (2002أن الذكاء الروح ليس مرتبطا بالدين بالضورة ،بل
ر
يمكن مالحظته من خالل الصدق والتعاطف ،والتعاون والقدرة علﻰ االندماج مع اآلخرين،
واإلحساس بالراحة بوجودهم .ويؤكد إيمونز ) Emmons (2003أن أهمية الذكاء الروح تتمثل
التفكت الخراف ،كما يساعد ف تنمية الوظائف اإلدراكية
ف مساعدة الفرد عىل حل مشكالته ومحاربة
ر
ر
الفعالة لدى الفرد ،وفﻲ تحقيق النجاح والتطور لديه .ويوصف الذكاء الروح بأنه من أكت األساليب
منتجي قادرين عىل تحمل
فاعلية ف تطوير الفضائل الروحية ،والنضج الروح؛ لتكوين أفر ٍاد
ر
المسؤولية واتخاذ القرارات.
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ً
العاملي :من خالل تشجيع الفرق واألفراد ليعملوا ذاتيا ،واإلبداع واالبتكار :من
وتمكي
األهداف،
ر
ر
الممتة :من خالل ما
والتمت ،والمهارات
خالل المقدرة عىل تطوير نواتج جديدة لتحقيق الريادة
ر
ر
ً
الممتة :من خالل امتالك
وأختا ،الموارد
يمتلكه القادة من مهارات ينفردون بها عن اآلخرين،
ر
ر
اإلمكانات والموارد والمصادر بشكل أفضل عما يمتلكه اآلخرون.

توفيق زايد الرقب
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كما يرى أرنوط ( )2007أن الذكاء الروح هو المحرك الرئيس لسلوك الفرد الذي يدفعه
التميت
الخت ،وتقديم المساعدة لآلخرين ،وعبادة هللا وشكره ،ويسمح للفرد بالقدرة عىل
ر
نحو فعل ر
ً
عال من الذكاء الروح يساعد الفرد عىل ضبط
ربي األشياء الصحيحة والخاطئة ،وأن وجود مستوى ٍ
سلوكه وتحقيق أهدافه وطموحاته (الربيع.)2013 ،
ويرى سينغ وسينها ) Singh and Sinha (2013أن الذكاء الروح مكون أساس
وجوهري لجميع الذكاءات األخرى ألنه يشكل مصدر توجيه لسلوكات اآلخرين ،ويتصف األفراد
ذوي الذكاء الروح المرتفع بتقديم استجابات مناسبة لطبيعة الموقف ،كما يقومون بتحليل سبب
وجودهم ف الموقف المشكل ،وكيف يستطيعون التعامل معه بالشكل المناسب .كما ر
وافتض كنج
) King (2008وجود أربعة مكونات تصف الذكاء الروح وه:
التفكت الوجودي الناقد ( :)Critical Existential Thinkingويتمثل هذا المكون ف القدرة
.1
ر
التفكت باألسئلة المتعلقة بالوجود.
عىل
ر
 .2إيجاد المعت الشخص (ُ :)Personal Meaning Production
ويعت هذا المكون بقدرة
الفرد عىل استخالص معت الشخصية من جميع الجوانب المادية والعقلية.
 .3الوع المتسام ( :)Transcendental Awarenessيتعلق هذا المكون بقدرة الفرد عىل
فهم عالقاته المحيطة.
 .4توسيع حالة الوع (ُ :)Conscious State Expansion
ويعت هذا المكون بالقدرة عىل
ر
التفكت التحليىل.
كت والقدرة عىل
ر
االستمرار ف حالة الت ر
ويرى الباحث بأن الذكاء الروح هو البوصلة الخاصة بالقائد األكاديم ،وهو المحرك الذي
يقوده نحو المعت ،وأداء دوره بكفاءة وفاعلية ،ومساعدته عىل اإلندماج ف العمل ،وتحقيق
التفاعالت اإليجابية ر
الت تقود إىل اإلنجاز.
وحدد جاد الرب ( )2008جودة الحياة الوظيفية بأنها مجموعة من األنظمة والتامج
والعمليات المتكاملة والمخططة والمستمرة ر
تحسي وتطوير بيئة العمل ،وتؤتر عىل
الت تهدف إىل
ر
وتحسي القدرات ف
للعاملي وحياتهم الشخصية ،وتسهم ف تحقيق الرضا العام
الحياة الوظيفية
ر
ر
ر
والمتعاملي معها.
وللعاملي
أداء العمل ،وتحقيق األهداف االستاتيجية للجامعة
ر
ر
تحسي جودة الحياة الوظيفية واالهتمام بأبعادها وبرامجها
ويشت ماض ( )2014إىل أن
ر
ر
ً
المختلفة سيؤدي حتما إىل زيادة االنتاجية واالرتقاء بمستويات ومعدالت الرضا الوظيف لدى أعضاء
هيئة التدريس ف الجامعات ،ويوضح عالقة جودة الحياة الوظيفية بأداء أعضاء هيئة التدريس من
خالل األبعاد التالية:
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 .2االستقرار واألمن الوظيف :وهذا من شأنه أن يساعد عىل زيادة االبتكار والتطوير وكفاءة األداء.
ر
التمت لدى أعضاء هيئة التدريس وطموحاتهم ر
الت
 .3التقية الوظيفية :من خالل إشباع حاجات ر
يسعون لتحقيقها.
 .4الرواتب والمكافئات :من خالل إشباع الحاجات المادية واالجتماعية ألعضاء هيئة التدريس.
 .5التوازن بي العمل والحياة :من خالل قيام أعضاء هيئة التدريس ر
بالتاماتهم الشخصية
ر
ً
والعائلية دون أن يكون ذلك عىل حساب العمل والذي سينعكس سلبا عىل أدائهم.
 .6التنمية المهنية :وهذا بدوره يساهم ف تطوير كفايات أعضاء هيئة التدريس ومن ثم يؤدي إىل
تحسي أدائهم.
ر
تأثتات إيجابية بناءة لتوافر وتطبيق أبعاد جودة الحياة
ويرى السالم ( )2009أن هناك ر
الوظيفية ف المنظمات من خالل المساهمة ف تعزيز الجودة والتعلم واإلبداع ،وزيادة الرضا الوظيف،
العاملي ووالئهم.
وتحسي ودعم العالقات اإلنسانية ،والمشاركة باألفكار البناءة ،وزيادة انتماء
ر
ر
كبتة من الجامعات
وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات المسحية ،أن نسبة ر
بتحسي مستوى جودة الحياة الوظيفية أدى إىل
ومؤسسات التعليم العاىل أكدت عىل أن االهتمام
ر
العاملي والعمل فيها ككل (.)Zare et al., 2014
تحسي مستوى أداء
ر
ر
ً
ً
كبتا ربي النمط القيادي وأخالقيات العمل،
وترى مصطف ( )2015أن هناك ارتباطا ر
ر ً
ً
ً
ر
واحتاما ورعاية لآلخرين ،األمر الذي
األكت تواضعا وانفتاحا
فالقادة األخالقيون ال بد أن يكونوا
يسهم ف زيادة جودة الحياة الوظيفية ،كما أن القائد الذي يخلق اتجاهات إيجابية ربي مرؤوسيه
ً
ً
ر
كبتا عىل
تأثتا ر
وينهج النمط الديمقراط ف القيادة ،يزيد من التام وفعالية مرؤوسيه ويحمل ر
المنظمة والمجتمع ككل.
تحسي جودة الحياة الوظيفية بأبعادها النفسية واالجتماعية والطبيعية،
ويرى الباحث أن
ر
تشكل مسؤولية اجتماعية وأخالقية ،تتحملها الجامعات ،وتقع عىل كاهل القيادات األكاديمية فيها،
متمت.
ونجاحها ف ذلك يساعد عىل إطالق طاقات
أداء ر
ر
العاملي لتحقيق ٍ
الدراسات السابقة
يزخر األدب ر
التبوي بالعديد من الدراسات ر
الت تناولت محاور الدراسة ،وقام الباحث
باالطالع عىل العديد من الدراسات السابقة ،ر
والت ه ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية ،ومنها
349

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

األكاديميي عىل األداء والرضا الوظيف
 .1النمط القيادي :حيث يؤثر النمط القيادي للقادة
ر
واالنتاج.
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ما طبق عىل بيئات تربوية عربية ،ومنها ما طبق عىل بيئات تربوية أجنبية.
فقد أجرى حمادنة ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى جودة الحياة
الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس ف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .ولتحقيق هدف
الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من ( )35فقرة موزعة عىل ستة مجاالت ،ه( :النمط القيادي،
واالستقرار واألمان الوظيف ،ر
والتقية الوظيفية ،والرواتب والمكافآت ،والتوازن ربي العمل الجامع
والحياة االجتماعية ،والتنمية المهنية ،التدريب والتعليم) .وتم توزيعها عىل عينة الدراسة ر
الت
تكونت من ( )420عضو هيئة تدريس خالل الفصل األول ( ) 2019/2018وبعد إجراء عمليات
التحليل اإلحصاب للبيانات ،كانت أهم نتائج الدراسة :أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى
ً ً
كبتا جدا لجميع مجاالت الدراسة
أعضاء هيئة التدريس ف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية كان ر
ً
متغت الجنس لجميع مجاالت الدراسة واألداة ككل
واألداة ككل .ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى إىل ر
لصالح (اإلناث) باستثناء مجال االستقرار واألمان الوظيف ،ومجال التوازن ربي العمل الجامع
ً
متغت الرتبة األكاديمية لجميع مجاالت
والحياة االجتماعية ،ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى إىل
ر
الدراسة واألداة ككل لصالح (أستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد).
وأجرت أحمد ( )2018دراسة هدفت إىل وضع تصور ر
مقتح للجدارات المهنية الالزمة
لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .حيث اتبعت
الدراسة المنهج الوصف التحليىل ،واستعانت باالستبانة ر
جولتي باستخدام أسلوب
الت طبقت عىل
ر
ً
دلف ( )Delphi Techniqueعىل عينة بلغت ( )100عضوا من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم
بطريقة عشوائية .وتوصلت الدراسة إىل وضع تصور ر
مقتح ألهم الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء
األقسام األكاديمية بجامعة أسيوط ف ضوء اإلطارين النظري والميداب للدراسة ،تمثلت ف تسع
جدارات ،ه  :جدارات قيادية ،جدارات إدارية ،جدارات أكاديمية ،جدارات فنية ،جدارات فكرية،
جدارات معرفية ،جدارات تكنولوجية ،جدارات إنسانية ،جدارات شخصية؛ لمساعدتهم عىل
ممارسة ر
التغيتات والمستجدات بفعالية وكفاءة عالية؛ من أجل
شت مجاالت عملهم ،ومواجهة
ر
تحقيق أعىل مستوى ف الممارسات والعمليات والنواتج والخدمات ف األقسام والكليات والجامعة.
ً
التمكي
وأجرت كال من خشبة والبديوي ( )2018دراسة هدفت إىل معرفة مستوى
ر
التمكي النفس والذكاء
النفس لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،وفحص طبيعة العالقة ربي
ر
بالتمكي
والتفكت االبتكاري ف التنبؤ
والتفكت االبتكاري ،والكشف عن إسهام الذكاء الروح
الروح
ر
ر
ر
والتفكت
مكي والذكاء الروح
ر
النفس ،وكذلك الكشف عن الفروق ف درجاتهم عىل مقياس الت ر
ً
لمتغتات (النوع ،الختة ،العمر ،الرتبة األكاديمية) ،وتكونت عينة الدراسة من ()502
االبتكاري تبعا
ر
ً
العاملي بجامع ـ ـ ـ ـ ــة األزهر ،وتراوحت أعمارهم ما ربي
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
ر
ً
التمكي النفس،
( )50-29عاما فما فوق ،وقد قامت الباحثتان بإعداد ثالثة مقاييس :مقياس
ر
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كما وأجرى بندري وآخرون ) Bandari et al., (2018دراسة هدفت إىل التعرف إىل
مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ف جامعة ساراواك الحكومية عن جودة الحياة الوظيفة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )278عضو هيئة تدريس ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام
استبانة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس ف جامعة ساراواك
ً
ً
كبتا ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى
الحكومية عن جودة الحياة الوظيفية كان ر
متغت الجنس.
إىل ر
حي هدفت دراسة إندياب وآخرون ) Endayani et al., (2018إىل التعرف إىل
ف ر
مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس ف جامعة براويجايا ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )74عضو هيئة تدريس ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام االستبانة ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس ف جامعة براويجايا
ً ً
كبتا جدا.
األندونيسية كان ر
ً
تأثت الذكاء
بينما تناولت دراسة كال من ) Mosaybian and Araghizade (2017ر
ً
العاملي ف جامعة بايام نور
التمكي الوظيف ،وأجريت الدراسة عىل ( )130موظفا من
الروح عىل
ر
ر
التابعة لمحافظة كرمانشاه ،واستخدم الباحثان مقياس الذكاء الروح الذي أعده ()Moghimi
تأثت الذكاء الروح
ومقياس
التمكي الوظيف الذي أعده ) ،Spritzer (1995وأسفرت النتائج عن ر
ر
ً
ً
ً
ً
تأثتا موجبا
تأثتا موجبا عىل
تأثت الذكاء الروح ر
التمكي الوظيف وقد أسفرت النتائج الفرعية عن ر
ر
ر
للتمكي الوظيف والمتمثلة ف الشعور بالكفاءة ،والشعور بالفاعلية ،والمعت،
عىل األبعاد الفرعية
ر
عدا بعد السلطة.
وخلصت نتائج دراسة أبو حميد ( )2017ر
والت هدفت إىل التعرف عىل مستوى جودة
ً
العاملي ف جامعة األقص بغزة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )166موظفا
حياة العمل لدى
ر
وموظفة ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة مكونة من ( )24فقرة موزعة عىل أربعة
ر ر
ر
والتف الوظيف،
واإلشاف ،االستقرار واألمان الوظيف ،التقدم
مجاالت ،ه( :النمط القيادي
العاملي
التوازن ربي العمل والحياة) .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة حياة العمل لدى
ر
ً
ف جامعة األقص بغزة كان متوسطا وف جميع المجاالت.
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ً
ً
مستوى متوسطا من
التفكت االبتكاري .وأسفرت النتائج عن وجود
ومقياس الذكاء الروح ،ومقياس
ر
التمكي النفس
التمكي النفس لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،ووجود عالقة موجبة من
ر
ر
بالتمكي
والتفكت االبتكاري ف التنبؤ
والتفكت االبتكاري ،وإسهام الذكاء الروح
والذكاء الروح
ر
ر
ر
التمكي النفس والذكاء الروح
النفس ،كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
ر
ر
والتفكت االبتكاري ترجع إىل النوع االجتماع ولصالح الذكور ،والختة لصالح األكت ختة ،والعمر
ر
ً
لصالح األكت عمرا ،والرتبة األكاديمية لصالح األستاذ واألستاذ المساعد.
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ومن جانب آخر أجرى الشهري ( )2016دراسة هدفت إىل تعرف درجة توافر المهارات
القيادية السائدة لدى رؤساء األكاديمية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
واتبعت الدراسة المنهج الوصف المسج ،واستعانت باالستبانة ر
الت طبقت عىل ( )220من أعضاء
هيئة التدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية .وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ،منها :أن
المهارات القيادية بصفة عامة لدى رؤساء األقسام متوفرة بدرجة عالية.
أما رضوان ( )2014فقد حاول ف دراسته اإلجابة عن التساؤل التاىل :ما درجة ممارسة
أعضاء هيئة التدريس الجامع بجامعة جيجل للكفايات المهنية من وجهة نظر الطلبة؟ و استخدم
المنهج الوصف التحليىل ،وتم استخدام االستبانة ر
الت طبقت عىل عينة مكونة من ( )218طالب
الكثت من النتائج ،من أهمها :أن أعضاء هيئة
تم اختيارهم بطريقة عشوائية .وأسفرت الدراسة عن
ر
التدريس يتوفر لديهم بعض الكفايات المهنية بدرجة عالية كالكفايات التدريسية ؛ لذا وجب
تعزيزها ،وأن بعض الكفايات كانت ممارستهم لها بشكل متوسط كالكفايات القيادية واإلدارية
ر
كت عىل
والتكنولوجية والتقويمية واإلنسانية والذاتية والمعلوماتية؛ مما يستدع االهتمام بها والت ر
تنميتها وتطويرها لدى أعضاء هيئة التدريس.
وهدفت دراسة فريد وآخرون ) Farid et al., (2014إىل التحقق من مستوى العالقة
ر
وااللتام التنظيم ربي أعضاء هيئة التدريس ف إحدى الجامعات البحثية
ربي جودة حياة العمل
بمالتيا .وقد تم استخدام المنهج الوصف التحليىل ف الدارسة ،حيث اعتمد
العامة ف قرية كالنج
ر
الباحثون االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم توزي ــع ( )330استبانة عىل مجتمع الدارسة المكون
من ( )2902عضو هيئة تدريس من كافة الكليات بالجامعة .وقد توصلت الدارسة إىل عدة نتائج من
ر
وااللتام التنظيم .حيث
أهمها :توجد عالقة ذات داللة إحصائية قوية ربي جودة الحياة الوظيفية
تحسي جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس
يلعب كل من االبعاد التالية ف
ر
(التعويضات العادلة ،ظروف العمل ،تطوير القدرات ر
البشية ،فرص النمو واالمن ،االندماج
االجتماع ،المبادئ الدستورية ،التوازن ربي الحياة والعمل ،المكانة االجتماعية).
وأجرت الصبحية ( )2014دراسة هدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة ربي الذكاء
المتغتات الديموغرافية لدى طالب وطالبات معهد العلوم
الروح ودافعية اإلنجاز األكاديم ببعض
ر
ً
ُ
ر
الشعية بسلطنة عمان .تألفت عينة الدراسة من ( )110طالبا من الذكور واإلناث ،أظهرت النتائج
ً
أن مستوى الذكاء الروح لدى عينة الدراسة كان مرتفعا ،كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية ربي الذكور واإلناث ف درجاتهم عىل مقياس الذكاء الروح ،وبينت النتائج وجود
متغتي الذكاء الروح ودافعية اإلنجاز األكاديم ،وأنه ال توجد عالقة
عالقة ارتباطية موجبة ربي
ر
ذات داللة إحصائﯾة بﯾن درجات أفراد عﯾنة الدارسة علﻰ مقﯾاسﻲ الذكاء الروحﻲ ودافعﯾة اإلنجاز
352

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

Vol.(46), issue (3) May 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

درجاتهم علﻰ مقﯾاس الذكاء الروحﻲ.
حي قام ماض ( )2014بدراسة هدفت التعرف إىل مستوى جودة الحياة الوظيفية
ف ر
العاملي ف الجامعات الفلسطينية (األزهر ،اإلسالمية ،األقص) ،وتكونت عينة الدراسة من
لدى
ر
ً
( ) 344موظفا وموظفة ف الجامعات الفلسطينية .ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة
تضمنت ( )74فقرة موزعة عىل ثالثة مجاالت ،ه( :المجال األول :الجوانب التنظيمية والوظيفية؛
ر
ر
واإللتام التنظيم،
واإلشاف ف العمل،
ويشمل( :المشاركة ف اتخاذ القرارات ،والسلوك القيادي
واالستقرار واألمان الوظيف ،وبرامج التدريب والتعليم) ،المجال الثاب :بيئة العمل المادية
والمعنوية؛ ويشمل( :األمن والصحة المهنية ف بيئة العمل ،توازن الحياة الشخصية والحياة
الوظيفية ،العالقات االجتماعية) ،المجال الثالث :الجوانب المالية واالقتصادية؛ ويشمل( :األجور
والمكافآت المادية والمعنوية ،فرص ر
التقية والتقدم الوظيف) .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
العاملي ف الجامعات الفلسطينية (األزهر ،اإلسالمية،
مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى
ر
ً
األقص) كان متوسطا وف جميع المجاالت.
أما العبادي ( )2013فقد هدفت دراسته إلﻰ تسلﯾط الضوء علﻰ معرفة الجوانب األساسﯾة
للذكاء الروحﻲ للقﯾادات اإلدارﯾة فﻲ إﯾجاد بﯾئة مكونة من األخالق والصفات تسهم فﻲ دعم القﯾادة
األخالقﯾة لهم .إذ حاول البحث الربط بﯾن مكونات الذكاء الروحﻲ (،(Spiritual Intelligence
والقﯾادة األخالقية ( )Ethical Leadershipولتحقيق أهداف البحث فﻲ ضوء ما جاء به من أفكار
ومعطيات نظرﯾة تم بناء أنموذج ﯾوضح العالقة بﯾن الجوانب األساسﯾة للذكاء الروحﻲ (التفكﯾر
الوجودي الحاسم ،واإلنتاج الشخصﻲ للفرد ،والوعﻲ اإلداركﻲ المبهم ،وتوسع حالة الوعﻲ)،
متغتات أنموذج
والقﯾادة األخالقﯾة بشكل عام ،واعتمدت فﻲ البحث مقاﯾﯾس عالمﯾة فﻲ قﯾاس
ر
البحث فﻲ ضوء فرضﯾاته .وجمعت البﯾانات من عﯾنة من الكلﯾات فﻲ جامعة الكوفة شملت ()200
عضو من أعضاء الهﯾئة التدرﯾسﯾة فﻲ ثالث كلﯾات .وبعد إستخراج نتائج البحث تم التوصل إلﻰ عدد
من اإلستنتاجات كان من أهمها أن مكونات الذكاء الروحﻲ تسهم وبشكل كبﯾر فﻲ تعزﯾز القﯾادة
األخالقﯾة ،وتنمﯾتها.
وف دراسة عاشور ( )2012ر
والت هدفت الدراسة إىل معرفة درجة تصور أعضاء هيئة
التموك.
التدريس للنمط القيادي الممارس من قبل رؤساء األقسام
األكاديميي ف جامعة ر
ر
واستخدمت الدراسة المنهج الوصف لتحقيق هذا الهدف ،واالستبانة ر
الت تم تطبيقها عىل عينة
بلغت ( )200عضو هيئة تدريس بجامعة التموك .وانتهت الدراسة إىل أن ر
أكت أنماط القيادة
ر
التموك هو
ممارسة ربي رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ف جامعة ر
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النمط القيادي الديموقراط ،يليه النمط القيادي التسلط ،يليه النمط القيادي المتساهل.
كل من ) Overbuy and Suvanujasiri (2012مساهمة كل مكون من
وفحصت دراسة ٍ
مكونات الجدارات القيادية من خالل إجراء أنموذج المعادلة الهيكلية .وتكونت عينة الدراسة من
( )511طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا تخصص إدارة أعمال ف تايالند .واستخدمت
الدراسة المنهج الوصف االستدالىل ،من خالل استبانة أعدت لتحقيق هدف الدراسة .وتوصلت
ً
التغيت ،والفطنة ،والتوجه بالنتائج ،وقيادة األفراد ،وبناء االئتالفات،
الدراسة إىل أن كال من قيادة
ر
ً
ً
تعتت أبعادا شاملة للجدارات القيادية.
ً
كل من ) Managieri and Arnn (2011إىل تحديد مسؤوليات
ر
وأختا هدفت دراسة ٍ
رئيس القسم األكاديم وصفاته اإلنسانية .وتكونت عينة الدراسة من ( )65رئيس قسم أكاديم،
منهم ( )27رئيس قسم ف جامعات خاصة ،و ( )38رئيس قسم ف جامعات عامة .وتوصلت الدراسة
إىل عدة مسؤوليات وصفات خاصة ينبع توافرها ف رؤساء األقسام األكاديمية ف الجامعات العامة
والخاصة ،منها :التخطيط األكاديم ،وتطوير السياسات واتخاذ القرارات ،وإدارة الموازنة
األكاديمية ،والقدرة عىل القيادة واإلدارة والتنظيم ،والقدرة عىل العمل مع المجموعات األكاديمية،
والمهارة ف االتصاالت ،وحسن التعامل والموضوعية ف العالقات مع أعضاء هيئة التدريس.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح استفادة الدراسة الحالية منها ف دعم
اإلطار النظري للدراسة الحالية ،وكذلك ف تصميم وتطوير أداة الدراسة الخاصة بمجاالت الدراسة
ومتغتاتها ،كما ويلحظ اختالف الدراسات السابقة ف أهدافها ،إال أن الدراسة الحالية اهتمت
ر
بدراسة الدور الوسيط للذكاء الروح ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف
كمتغت
يمتها عن الدراسات السابقة من خالل ادخالها الذكاء الروح
ر
الجامعات السعودية ،وهذا ما ر
غتها من الدراسات .وقد اعتمدت بعض الدراسات السابقة
وسيط والذي تنفرد به الدراسة عن ر
عىل البحث الميداب ،باالستناد إىل األدبيات السابقة ،ومنها من اعتمد عىل االستبانة كأداة لتحقيق
متغت وسيط ،واستخدام أسلوب
أهداف الدراسة ،وهذا ما اعتمدت عليه الدراسة الحالية ،ووجود ر
ً
تحليل المسار الذي نادرا ما يتم استخدامه ف الدراسات العربية.
طريقة الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصف التحليىل؛ لمالئمة هذا المنهج ألهداف الدراسة ،وما
ورصد للواقع أو الظاهرة ،بهدف جمع البيانات ،وتحليلها واختبار
اسة
ٍ
تنطوي عليه من در ٍ
ً
ً
متغتاتها ،ووصفها وصفا كميا ،وتم استخدام االستبانة ،ر
الت تم
الفرضيات ،وإيجاد العالقة ربي
ر
ر
ر
إعدادها كأداة للحصول عىل المعلومات الت يحتاجها الجانب التطبيف للدراسة.
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الحدود المكانيــة :الجامعات السعودية الرسمية الواقعة ضمن العاصمة السعودية الرياض.
الحدود البشية :القادة األكاديميون ف الجامعات السعودية الرسمية الواقعة ضمن العاصمة
السعودية الرياض.
الحدود الزمانيــة :أجريت الدراسة خالل الفصل الدراس الثاب من العام الجامع
 2020/2019م.
مجتمع الدراسة وعينتها ووحدة التحليل
األكاديميي ف الجامعات السعودية الرسمية
تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة
ر
الواقعة ضمن العاصمة السعودية الرياض وعددهم ( .)815وسحبت عينة عشوائية بسيطة بنسبة
( )%40من مجتمع الدراسة بلغ تعدادها ( ،)255تم توزي ــع االستبانات عىل أفراد وحدة التحليل
ر
ر
تبي وجود
وعددها ( )255استبانة ،استجع منها ( )235استبانة ،وبعد فرز االستبانات المستجعة ر
غت صالحة لعملية التحليل ،وبــهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل ما
( )7منها ر
مجمله ( )228استبانة .والجدول ( )1يوضح الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة
التحليل.
جدول 1

المتغتات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة
وصف
ر
ت

المتغت
ر

1

التخصص األكاديم

2

الرتبة األكاديمية

3

المركز الوظيف

الفئة
التخصص الصج
التخصص العلمـﻲ
التخصص اإلنساب
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
عميد
وكيل
رئيس قسم

التكرار
78
85
65
66
60
102
36
89
103

النسبة المئوية
34%
37%
29%
29%
26%
45%
16%
39%
45%

المجموع الكىل
228

228

228

يشت الجدول ( )1إىل نتائج التحليل الوصف للخصائص الشخصية والوظيفية من أفراد
ر
تبي أن ما نسبته ( )%71من أفراد وحدة التحليل هم من التخصصات الصحية
وحدة التحليل .إذ ر
والعلمية ،وأن ( )%29هم من التخصصات اإلنسانية .وقد بينت نتائج التحليل الوصف أن ()%55
من أفراد وحدة التحليل هم من رتبة األستاذ واألستاذ المشارك ،وأن النسبة المتبقية والبالغة ()%45
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هم من رتبة األستاذ المساعد .أما ما يتعلق بالمركز الوظيف فقد أشارت النتائج أن ( )%16من أفراد
ً
وأختا ،بينت النتائج أن ( )%84من أفراد وحدة التحليل هم ممن
وحدة التحليل هم من العمداء،
ر
يشغل وظيفة وكيل ورئيس قسم أكاديم.
أداة الدراسة
تم بناء أداة الدراسة بناء عىل مراجعات األدب ر
التبوي والقيادي السابق حيث تم تطوير
أداة الدراسة (االستبانة) ر
والت تضمنت ثالثة أجـ ـ ـ ـ ـزاء ،تناول الجزء األول :الجدارات القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
والذي اعتم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الباحث ف قياس ـ ـ ـ ـ ــه باالستناد إىل ) ،Overby and Suvanujasiri (2012وكذلك
) ،Das, et al., (2011وأيضا ) .Croteau and Raymond (2004كما تناول الجزء الثاب الذكاء
الروح وفيه استن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ـ ــاحث إىل المقي ـ ـ ــاس المحدد من قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كنـ ـ ـ ـ ــج ) ،king (2009وكذلك
) ،Amram and Dryer (2008والصبحية ( )2014مع التعديل عليهما لموائمتهما مع البيئة
رً
األكاديمية.
وأختا ،جودة الحي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الوظيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والذي تم االعتماد عىل حمادنة ( ،)2019وأبو
حميد ( ،)2017وكذلك ماض( )2014ف قياسه.
ومن أجل قياس العوامل والتثبت من صدقها تم عرض أداة الدراسة (االستبانة) عىل عدد
المحكمي من ذوي االختصاص والختة والكفاءة ف القيادة للتأكد من الصدق الظاهري لألداة.
من
ر
المحكمي عىل المالحظات ( ،)%82وه درجة مقبولة حسب طريقة
وتجاوزت درجة القطع ربي
ر
المحكمي تم إجراء ما يلزم من تعديل أو حذف أو
) .(Nedlesky's Methodوف ضوء مالحظات
ر
إضافة لتطوير االستبانة بصورتها النهائية .وقام الباحث بحساب صدق االتساق الداخىل ،وذلك
باستخدام معامل ارتباط ربتسون لقياس درجة ارتباط كل محور مع الدرجة الكلية لالستبانة .وتم
اختبار مدى االتساق الداخىل لفقرات المقياس حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب
( ،)Cronbach Alphaحيث يعتمد عىل اتساق أداء الفرد من فقرة إىل أخرى .وعىل الرغم من عدم
وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة  Alphaلكن من الناحية التطبيقية يعد ( Alpha
ً
 )≥ 0.60معقوال ف البحوث المتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية Sekaran and Bougie
متغت الجدارات القيادية حصل عىل معامل ثبات
) .(2010وقد كانت نتيجة ثبات أبعاد االستبانة أن ر
ً
وأختا ،بلغ معامل ثبات بعد جودة
بلغ ( )0.79فيما بلغ معامل ثبات بعد الذكاء الروح ()0.77
ر
الحياة الوظيفية ( )0.79وه نسب مقبولة للقيام بعملية التحليل لتحقيق أهداف الدراسة.
يبي معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة.
والجدول ( )2ر
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معامالت الصدق والثبات لمجاالت المقياس
الصدق البناب
ت

محاور الدراسة

1
2
3

الجدارات القيادية
الذكاء الروح
جودة الحياة الوظيفية
االستبانة ككل

عدد الفقرات

معامل االرتباط

15
12
13
40

0.86
0.82
0.85
-

الثبات

*Sig
مستوى الداللة
0.00
0.00
0.00
-

معامل ألفا كرونباخ
0.79
0.76
0.79
0.78

المعالجة اإلحصائية
استخدمت الدراسة بعض األساليب اإلحصائية ر
الت تتناسب مع طبيعة أداة الدراسة
وتصلح لتحقيق أهدافها حيث تم استخدام برنامج تحليل المسار ،Amos v.21وكذلك تم
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الوصفية والنسب المئوية كالتكرارات والنسب المئوية،
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ربتسون ومعامل Cronbach Alpha
للتأكد من درجة صدق وثبات المقياس المستخدم ،وتحليل االنحدار البسيط .وللحكم عىل
متوسطات استجابات أفراد العينة عىل المحاور والفقرات تم االعتماد عىل المقياس النست ر
اآلب:
من الدرجة ( )1إىل أقل من الدرجة ( )2.33تكون األهمية منخفضة ،ومن الدرجة ( )2.33إىل
الدرجة ( ) 3.66تكون األهمية متوسطة ،ومن الدرجة ( )3.67ر
فأكت تكون األهمية مرتفعة .ويشتمل
التحليل الوصف لمتغتات الدراسة عىل ر
اآلب:
ر
ً
أوال :تحديد مستوى متغبات الدراسة
متغتات الدراسة ف الجامعات السعودية الرسمية الواقعة ضمن العاصمة
لتحديد مستوى ر
السعودية الرياض ،تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار الثاب ()t
للتحقق من معنوية الفقرة وأهميتها كما هو موضح ف الجدول(.)3
جدول 3

متغتات الدراسة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tومستوى ر
ت

المتغت
ر

الجدارات القيادية
1
الذكاء الروح
2
جودة الحياة الوظيفية
3
المتوسط الحساب واالنحراف المعياري العام

المتوسط االنحراف قيمة )(t
الحساب المعياري المحسوبة
8.38
0.83
3.82
11.64
0.72
3.85
23.25
0.47
4.22
13.66
0.88
3.96

* Sigر
التتيب المستوى
0.00
0.00
0.00
0.00

3
2
1

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

قيمة ) (tالجدولية عند مستوى ) .(1.66) (α ≤ 0.05تم حساب قيمة ) (tالجدولية باالستناد إىل الوسط ر
االفتاض للفقرة والبالغ ).(3

357

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

جدول 2

توفيق زايد الرقب

الدور الوسيط للذكاء الروح
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

متغتات الدراسة إذ تراوحت
يشت جدول ( )3إىل إجابات أفراد وحدة التحليل عن
ر
ر
متغت "جودة
المتوسطات الحسابية
لمتغتات الدراسة ربي ( )4.22-3.82فقد جاء ف المرتبة األوىل ر
ر
الحياة الوظيفية" بمتوسط حساب بلغ ( )4.22وهو أعىل من المتوسط الحساب العام البالغ ()3.96
متغت "الذكاء الروح" عىل المرتبة الثانية بمتوسط حساب
وانحراف معياري بلغ ( )0.47فيما حصل ر
( )3.85وهو أدب من المتوسط الحساب الكىل والبالغ ( )3.96وانحراف معياري بلغ ( .)0.72وف
متغت "الجدارات القيادية" بمتوسط حساب ( )3.82وهو أدب من
واألختة جاء
المرتبة الثالثة
ر
ر
وبي الجدول أيضا التشتت
المتوسط الحساب الكىل والبالغ ( )3.96وانحراف معياري بلغ ( .)0.83ر
متغتات الدراسة وهو ما يعكس التقارب ف
المنخفض ف استجابات أفراد وحدة التحليل حول
ر
متغتات الدراسة إذ كانت كافة مستويات الداللة أقل من
وجهات نظر أفراد وحدة التحليل حول
ر
متغتات الدراسة ف الجامعات
يتبي أن مستوى أهمية
( )0.05لجميع
ر
ر
المتغتات .وبشكل عام ر
ً
السعودية الرسمية من وجهة نظر أفراد وحدة التحليل مرتفعا.
ً
ثانيا :اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية األوىل :ال يوجد أثر إيجاب ر
مباش عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية عىل
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية .الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل
االنحدار البسيط للتحقق من أثر الجدارات القيادية عىل الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
الرسمية ،وكما هو موضح بالجدول ).(4
جدول 4

لتأثت الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف
نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط ر
الجامعات السعودية الرسمية
ملخص األنموذج
المتغت التابع
ر

جودة
الحياة الوظيفية

Model Summary

معامالت االنحدار
جدول تحليل التباين األحادي
Coefficients
ANOVA
*Sig
*)β( Sig
()DF
()F
( )Tالمحسوبة
المحسوبة

)(R

)(R²

االرتباط

التحديد

درجات الحرية

0.530

0.28

االنحدار 1
ر
البواف 226
المجموع 227

التأثت
الداللة
ر

0.53 0.00 32.87

الداللة

5.87

0.00

التأثت ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يكون
ر

ويوضح الجدول ) (4أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
تاثت ذي داللة إحصائية للجدارات
السعودية الرسمية .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصاب وجود ر
القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية .فقد بلغ معامل االرتباط R
) (0.53عند مستوى ) (α ≤ 0.05أما معامل التحديد ) (R²فقد بلغ ) ،(0.28أي أن ما قيمته )(0.28
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ف مستوى االهتمام بالجدارات القيادية يؤدي إىل زيادة ف جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
التأثت قيمة  Fالمحسوبة ر
الت بلغت )(32.87
السعودية الرسمية بقيمة ) (0.53ويؤكد معنوية هذا ر
وه دالة عند مستوى ) (α ≤ 0.05كما بلغت قيمة  Tالمحسوبة ) (5.87وهذا يؤكد عدم صحة
الفرضية الرئيسية األوىل ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ر
الت تنص عىل
ر
مباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
وجود أثر إيجاب
الرسمية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
الفرضية الثانية :ال يوجد أثر إيجاب ر
مباش عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للجدارات القيادية عىل
الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية .الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار
البسيط للتحقق من أثر الجدارات القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية ،وكما
هو موضح ف الجدول (.)5
جدول 5

لتأثت الجدارات القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات
نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط ر
السعودية الرسمية
Model Summary

)(R

)(R²

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
()DF
()F

معامالت االنحدار
Coefficients
*Sig
()β
()T

الداللة

الداللة

ملخص األنموذج
المتغت التابع
ر

الذكاء الروح

االرتباط

التحديد

درجات الحرية

المحسوبة

0.33

0.11

االنحدار 1
ر
البواف 226
المجموع 227

9.67

0.005

التأثت
ر

0.33

المحسوبة

2.78

0.005

التأثت ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يكون
ر

يبي الجدول ) (5أثر الجدارات القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية
ر
تأثت ذي داللة إحصائية للجدارات القيادية عىل
الرسمية .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصاب وجود ر
الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية .فقد بلغ معامل االرتباط  (0.33) Rعند مستوى
التغتات ف
) (α ≤ 0.05أما معامل التحديد ) (R²فقد بلغ ) ،(0.11أي أن ما قيمته ) (0.11من
ر
التغت ف مستوى االهتمام بالجدارات
الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية ناتج عن
ر
التأثت  .(0.33) βوهذا يعت أن الزيادة بدرجة واحدة ف مستوى االهتمام
القيادية .كما بلغت درجة
ر
بالجدارات القيادية يؤدي إىل زيادة ف الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية بقيمة )(0.33
التأثت قيمة ( )Fالمحسوبة ر
الت بلغت ) (9.67وه دالة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مستوى
ويؤك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد معن ـ ـ ـ ـ ــوية هذا
ر
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من ر
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االهتمام بالجدارات القيادية .كما بلغت درجة
ر
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) (α ≤ 0.05كما بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ) ،(2.78وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسية
الت تنص عىل وجود أثر إيجاب ر
الثانية ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ر
مباش
للجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية عند مستوى داللة
).(α ≤ 0.05
الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر إيجاب ر
مباش عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05للذكاء الروح عىل جودة
الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية .والختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل
االنحدار البسيط للتحقق من أثر الذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
الرسمية ،.وكما هو موضح ف الجدول (.)6
جدول 6

لتأثت الذكاء الروح عىل جـ ـ ــودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط ر
السعودية الرسمية
Model Summary

)(R

)(R²

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA
*Sig
()DF
()F

معامالت االنحدار
Coefficients
*Sig
()β
()T

االرتباط

التحديد

المحسوبة

الداللة

الداللة

0.36

0.13

1
12.14 226
227

0.001

ملخص األنموذج
المتغت التابع
ر

الذكاء الروح

درجات الحرية

االنحدار
ر
البواف
المجموع

التأثت
ر

0.36

المحسوبة

3.62

0.005

التأثت ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05
يكون
ر

يبي الجدول ) (6أثر الذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
ر
تأثت ذي داللة إحصائية للذكاء الروح عىل جودة
الرسمية .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصاب وجود ر
الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية .فقد بلغ معامل االرتباط  (0.36) Rعند مستوى
التغتات ف
) (α ≤ 0.05أما معامل التحديد ) (R²فقد بلغ ) ،(0.13أي أن ما قيمته ) (0.13من
ر
التغت ف مستوى االهتمام بالذكاء
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية ناتج عن ر
التأثت  .(0.36) βوهذا يعت أن الزيادة بدرجة واحدة ف مستوى االهتمام
الروح .كما بلغت درجة
ر
بالذكاء الروح يؤدي إىل زيادة ف جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية بقيمة
التأثت قيمة ( )Fالمحسوبة ر
الت بلغت ) (12.14وه دالة عند مستوى
) (0.36ويؤكد معنوية هذا
ر
) (α ≤ 0.05كما بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ) ،(3.62وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسية
الت تنص عىل وجود أثر إيجاب ر
الثالثة ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة ر
مباش
للذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية عند مستوى داللة (α
).≤ 0.05
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القيـ ـ ـ ــادية عىل جودة الحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية عن ـ ـ ـ ـ ـ ــد مستوى داللة
) .(α ≤ 0.05والختبار هذه الفرضية تم االستعانة بتحليل المسار  Path Analysisباستخدام
برنامج  Amos Ver,21المدعوم بتنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSوذلك للتحقق
غت ر
مباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
تأثت ر
من وجود ر
الرسمية بوجود الذكاء الروح وكما هو موضح ف الجدول ).(7
جدول 7

ر
المباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
غت
للتأثت ر
نتائج تحليل المسار ر
السعودية الرسمية بوجود الذكاء الروح
المتغتات
ر
الجدارات القيادية
الجدارات القيادية
الذكاء الروح
الجدارات القيادية

←
←
←
الذكاء الروح

الذكاء الروح
جودة الحياة
جودة الحياة
جودة الحياة

التأثت
نوع
ر
ر
مباش
ر
مباش
ر
مباش
ر
غت مباش
ر

التأثت
معامالت
ر
0.76
0.49
0.72
0.25

قيمة مسار
التأثت CR
ر
7.66
5.36
7.76
4.15

*Sig
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.001

ر
المباش للجدارات القيادية عىل جودة
غت
يوضح الجدول ( )7نتائج تحليل المسار
للتأثت ر
ر
الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية بوجود الذكاء الروح .حيث أظهرت نتائج التحليل
ر
مباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
غت
اإلحصاب وجود أثر ر
ر
المباش للجدارات القيادية
التأثت
كمتغت وسيط ،إذ بلغ
السعودية الرسمية بوجود الذكاء الروح
ر
ر
يشت إىل أن الجدارات القيادية تؤثر عىل الذكاء الروح ،وبالتاىل
عىل الذكاء الروح ) ،(0.76وهو ما ر
تأثت عىل
فإن زيادة االهتمام بالجدارات القيادية ف الجامعات السعودية الرسمية من شأنه توليد ر
التأثت )المسار الحرج  ،(7.66) (Critical Ratioوه داللة عند
الذكاء الروح ،وبلغت قيمة مسار ر
ر
المباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة
التأثت
مستوى ) ،(α ≤ 0.05وبذات السياق بلغ
ر
يشت إىل أن الجدارات القيادية تؤثر عىل
الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية ) ،(0.49وهو ما ر
تأثت عىل
جودة الحياة الوظيفية ،وبالتاىل فإن زيادة االهتمام بالجدارات القيادية من شأنه توليد ر
التأثت )المسار الحرج
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية ،وبلغت قيمة مسار ر
 (5.36) (Critical Ratioوه داللة عن ـ ــد مستوى ).(α ≤ 0.05
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ً
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ر
المباش للذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
التأثت
بلغ
ر
يشت إىل أن الذكاء الروح يؤثر عىل جودة الحياة الوظيفية ،وبالتاىل فإن
الرسمية ) (0.72وهو ما ر
تأثت عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
زيادة االهتمام بالجدارات القيادية من شأنه توليد ر
التأثت )المسار الحرج  (7.76) (Critical Ratioوه داللة
السعودية الرسمية ،وبلغت قيمة مسار ر
عند مستوى ).(α ≤ 0.05
ر
المباش للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
غت
كما بلغ
التأثت ر
ر
كمتغت
السعودية الرسمية بوجود الذكاء الروح ) (0.25وهو ما يؤكد الدور الذي يلعبه الذكاء الروح
ر
وسيط ف تعزيز أثر للجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية،
التأثت )المسار الحرج  (4.15) (Critical Ratioوه داللة عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مستوى
وبلغت قيمة مس ـ ــار
ر
ً
غت ر
مباش للذكاء الروح ف العالقة ربي الجدارات
تشت إىل أن هناك دورا ر
) .(α ≤ 0.05وهذه النتيجة ر
القيادية وجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية ،إذ أن زيادة االهتمام بالجدارات
تأثت عىل
القيادية من قبل الجامعات السعودية الرسمية ف ظل وجود الذكاء الروح من شأنه توليد ر
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية نتيجة عملية تساهم بتحقيق جزء من
أهداف الدراسة ،وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية الرئيسة الرابعة ،وعليه ترفض الفرضية العدمية
ً
الت تنص يلعب الذكاء الروح ً
ً
وتقبل الفرضية البديلة ر
إيجابيا ذي داللة إحصائية ف
دورا وسيطا
تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية عند
مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
جدول 8

ر
مؤشات الموائمة ألنموذج المعادلة الهيكلية
ر
المؤش
X²
DF
X² /DF

قيم النتيجة
92.76
72
1.38

GFI
RMSEA

0.94
0.07

AGFI
CFI
NFI

0.91
0.93
0.92

عتبة القيم
<3
Absolute Fit Level
> 0.90
رتتاوح قيمتها ربي 0.08 - 0.05
Incremental Fit Level
> 0.90
> 0.90
> 0.90

ً
ر
لتأثت الجدارات
وتحقيقا ألهداف الدراسة بشكل شموىل ،وبــهدف بناء أنموذج مقتح ر
ً
القيادية عىل كال من الذكاء الروح وجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية وذلك
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قد حقق الموائمة التامة ،إذ بلغت قيمة  Chiالمحسوبة ) ،(92.76وه ذات داللة عند مستوى
ر
بمؤشات المواءمة المطلقة  Absolute Fitفقد بلغت قيمة Goodness
) .(α ≤ 0.05وما يتعلق
 (0.94) (GFI) of Fit Indexوهو ر
مؤش مواءمة الجودة وهو مقارب إىل قيمة الواحد صحيح.
وبنفس السياق بلغت قيمة ر
مؤش جذر متوسط مربــع الخطأ التقريت Root Mean Square of
 (0.07) (RMSEA) Approximationوهو ر
ر
بمؤشات
يقتب من قيمة الصفر .أما ما يرتبط
المواءمة التدريجية  Incremental Fitفقد بلغت قيمة ر
مؤش Adjusted Goodness of Fit
مؤش مواءمة الجودة ُ
 (0.91) (AGFI) Indexوهو ر
المعدل وهو مقارب إىل قيمة الواحد صحيح.
كما بلغت قيمة ر
مؤش المواءمة المقارن  (0.93) (CFI) Comparative Fit Indexوهو مقارب إىل
رً
وأختا ،بلغت قيمة ر
مؤش المواءمة الطبيع (NFI) Normal Fit Index
قيمة الواحد صحيح،
ر
لتأثت الجدارات
) (0.92وهو مقارب إىل قيمة الواحد صحيح .والشكل ) (2يوضح األنموذج المقتح ر
ً
كال من الذكاء الروح وجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية.
القيادية عىل
شكل 2

ً
ر
لتأثت الجدارات القيادية عىل كال من الذكاء الروح وجودة الحياة الوظيفية ف
األنموذج
المقتح ر
الجامعات السعودية الرسمية
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باستخدام أنموذج المعادالت الهيكلية .إذ بينت النتائج المعروضة بالجدول ) (8أن األنموذج المق رتح
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مناقشة النتائج والتوصيات
ً
أوال  :النتائج
يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية عىل النحو التاىل:
تبي النتائج ر
متغت الجدارات القيادية ف الجامعات السعودية
الت توصلت لها الدراسة أن
ر
 .1ر
ً
ً
األكاديميي ونظرا
الرسمية من وجهة نظر أفراد التحليل كان مرتفعا .ويعزى ذلك إىل أن القادة
ر
لمواقعهم القيادية لديهم من المهارات والقدرات والكفايات الضمنية ر
الت يمتلكونها ما تمكنهم
والتحفت بكفاءة وفاعلية .وهذا ما يتفق مع دراسة الشهري ()2016
من التخطيط والتوجيه
ر
ً
ر
مرتفعا لدى رؤساء األقسام األكاديمية ف جامعة
متغت الجدارات القيادية كان
والت أظهرت أن ر
الطائف ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة رضوان ( )2014ر
والت أظهرت أن الكفايات القيادية
بمتغت الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية من
متوفرة بشكل متوسط .وفيما يتعلق
ر
ً
وجهة نظر أفراد التحليل كان مرتفعا .ويعزى ذلك إىل إن طبيعة عمل القيادات األكاديمية
واألدوار ر
الت يقومون به ،تتطلب منهم استخدام قدراتهم وخصائصهم الروحية ف حل
المشكالت وتحقيق األهداف والتعامل اإليجاب مع المواقف واألحداث .وهذا ما يتفق مع
رً
وأختا ،وفيما يرتبط بجودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية
دراسة الصبيحة ()2014
ً
األكاديميي
مرتفعا .ويعزى ذلك إىل أن القادة
الرسمية من وجهة نظر أفراد التحليل فقد كان
ر
يسعون جاهدين من خالل مهامهم إىل تعزيز الجودة والتعلم واإلبداع ،وزيادة الرضا الوظيف،
العاملي ووالئهم .وهذا ما يتفق مع دراسة
وتحسن ودعم العالقات اإلنسانية وزيادة انتماء
ر
ً
حمادنة ( )2019ر
كل من
والت أظهرت أن
ر
متغت جودة الحياة الوظيفية كان مرتفعا ،ودراسة ٍ
متغت جودة
) ،Bandari et al. (2018ودراسة ) ،Endayani et al. (2018حيث أظهرتا أن ر
الحياة الوظيفية كان مر ً
تفعا ،واختلفت مع كل من دراسة أبو حميد ( ،)2017ودراسة ماض
ً
متغت جودة الحياة الوظيفية كان متوسطا وف جميع المجاالت.
( ،)2012إذ أظهرتا أن ر
 .2بينت نتائج التحليل اإلحصاب لفرضيات الدراسة وجود أثر إيجاب ر
مباش للجدارات القيادية
عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
ويعزى ذلك إىل أن القادة األكاديميي يخلقون اتجاهات إيجابية بي مرؤوسيهم وهم ر
أكت
ر
ر
ر ً
ً
واحتاما ورعاية لآلخرين وهو ما يسهم ف زيادة جودة الحياة الوظيفية لديهم .وهذا ما
انفتاحا
ً
يتفق مع نتيجة دراسة أحمد ( ،)2018ر
إحصائيا للجدارات القيادية
تأثت دال
الت أظهرت وجود ر
وتحفتهم واستثمار إمكاناتهم وهو ما يعزز من جودة الحياة الوظيفية
العاملي
ف تطوير
ر
ر
ً
ً
لديهم ،وكذلك دراسة مصطف ( ،)2015ر
كبتا ربي الجدارات
والت أظهرت أن هناك ارتباطا ر
القيادية وأخالقيات العمل الوظيف ،وكذلك أظهرت النتائج وجود أثر إيجاب ر
مباش للجدارات
القيادية عىل الذكاء الروح ف الجامعات السعودية الرسمية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
364

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

Vol.(46), issue (3) May 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

وتحفتهم وزيادة فاعليتهم ف الحياة ومساعدتهم ف حل مشاكلهم؛ مما يسهم ف
العاملي
ر
ر
ر
زيادة الذكاء الروح لديهم .وهذا ما يتفق مع نتيجة دراسة العبادي ) ،(2013الت بينت أن
الذكاء الروح يسهم وبشكل فاعل ف تعزيز المهارات القيادية والجوانب األخالقية وتنميتها.
وكذلك أظهرت وجود أثر إيجاب ر
مباش للذكاء الروح عىل جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
السعودية الرسمية عند مستوى داللة ) .(α ≤ 0.05ويعزى ذلك إىل أن القائد األكاديم الذي
العاملي ،ورضاهم الوظيف ،وزيادة واالنتاج ف العمل
يتسم بالذكاء الروح يؤثر عىل أداء
ر
وتحسي قدراتهم وزيادة انتمائهم؛ مما يسهم ف زيادة جودة الحياة الوظيفية لديهم .وهذا ما
ر
يتفق مع نتيجة دراسة كل من ) ،Mosaybian and Araghizade (2017ر
الت أظهرت أن
ٍ
للعاملي والشعور بالكفاءة والفاعلية
التمكي النفس
الذكاء الروح يؤثر بشكل إيجاب عىل
ر
ر
ً
ً
ختا ،أظهرت نتائج الدراسة بأن الذكاء
والذي ينعكس إيجابا عىل جودة الحياة الوظيفية .وأ ر
ً
الروح يلعب ً
ً
إيجابيا ذي داللة إحصائية ف تعزيز أثر الجدارات القيادية عىل
دورا وسيطا
جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات السعودية الرسمية عند مستوى داللة ).(α ≤ 0.05
ويعزى ذلك إىل أن القيادات األكاديمية ر
أكت دراية بالمسائل القانونية واألخالقية ر
الت تنشأ عن
ر ً
ً
تناول الدين والقيم الروحية ف التعليم ،وهم ر
واحتاما ورعاية لآلخرين؛ وهذا له
أكت تواضعا
ر
تأثت ر
وااللتام الوظيف .وهذا ما يتفق إىل حد ما مع نتيجة
مباش عىل جودة الحياة الوظيفية
ر
ر
األكاديميي
دراسة (  ،Hartwick )2012والت أظهرت أن الذكاء الروح يؤثر ف حياة القادة
ر
ً
فضال عن حياتهم الخارجية.
وممارساتهم التعليمية،
ً
ثانيا :التوصيات
توض الدراسة ً
بناء عىل النتائج ر
الت توصلت إليها بما يىل:
األكاديميي ف الجامعات السعودية من خالل دعم
 .1تعزيز الجدارات القيادية لدى القادة
ر
ر
ر
استاتيجية العمل الجماع ،والتواصل الفعال؛ لضمان نجاح إجراءات التخطيط االستاتيج.
األكاديميي ف الجامعات السعودية من خالل وضع
 .2االهتمام بالذكاء الروح لدى القادة
ر
ر
العاملي ف
استاتيجية لدعم القيم الروحية وتبت السلوكيات اإليجابية والقيم الروحية مع
ر
العمل.
العاملي وتحسن مستوى جودة الحياة الوظيفية ف الجامعات
 .3رصورة العناية برفاهية
ر
ر ر
للعاملي بالمشاركة ف اتخاذ القرارات،
السعودية من حيث إتاحة فرص التف ،والسماح
ر
وتوفت األمن الصحة المهنية وعوامل السالمة وزيادة اإلحساس باألمان
وتوضيح متراتها،
ر
الوظيف واالستقرار.
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 .4تقديم برامج تطويرية للقيادات األكاديمية ف مجال الجدارات القيادية والذكاء الروح وجودة
الحياة الوظيفية مبنية عىل تحديد االحتياجات التطويرية ،والكفايات والجدارات القيادية
المتة التنافسية ف التعليم العاىل.
والمهنية؛ لتحقيق ر
 .5إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية ر
المتغتات
الت تتعلق بالذكاء الروح وعالقته بعدد من
ر
األكاديميي أم أعضاء هيئة التدريس أم الطلبة
المعرفية والشخصية ،سواء أكان لدى القادة
ر
الجامعيي؛ وذلك لندرة الدراسات ر
المتغت.
الت تناولت هذا
ر
ر
تضارب المصالح
أفاد الباحث بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفردية ،ر
ونش هذا
البحث.
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