رأس املال انىفسي :مىظىر سهىكي نذراسة روحية مكان انعمم
(دراسة تطبيقية يف عيىة مه كهيات جامعة انكىفة)
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املستخهص

ٌهدف هذا البحث إلى التعرف على دور رأس المال النفسً ( )PsyCapفً روحٌة العمل لعٌنة من
الكادر التدرٌسً فً أربعة كلٌات من جامعة الكوفة بلغت ( )200من أصل ( )470تدرٌسً ،ولتحقٌق هدف
البحث ومن خالل االطالع على البحوث والدراسات األجنبٌة اعتمد الباحثان مقاٌٌس عالمٌة لقٌاس متغٌرات
البحث ،إذ تم االعتماد على نموذج ( )Luthans, Youssef, et al., 2007لٌمثل مكونات رأس المال
النفسً (الكفاءة الذاتٌة ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) ،ونظرا الهتمام المنظمات فً العنصر البشري لما له
دور كبٌر ومباشر فً فاعلٌة المنظمة ،فضالً عن ذلك فهو مصدر من مصادر المٌزة التنافسٌة المستدامة لما
ٌمتاز به من صعوبة فً التقلٌد ومن تعقٌد فً تركٌبته االجتماعٌة ،دعت الحاجة إلى االهتمام بالجوانب
الروحٌة فً مكان العمل واالنغماس بها والمواءمة بٌن قٌم الشخص ومعتقداته وعمله ،والشعور باألصالة
والتمٌز؛ من خالل االعتماد على مقٌاس ) (Kinjerski & Skrypnek, 2006لقٌاس فقرات روحٌة مكان
العمل ( )SAWوالذي ٌتكون من متغٌرٌن (االستغراق فً العمل ،االتصال والتواصل الروحً) حسب ما اتفقت
علٌها العدٌد من الدراسات ،وقد استخدمت استمارة االستبٌان كأداة رئٌسة لجمع البٌانات ،واستعٌن بعدد من
الوسائل اإلحصائٌة إلثبات صحة فرضٌات البحث كالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ومعامل االرتباط
البسٌط ونمذجة المعادلة الهٌكلٌة ،وتحلٌلها عن طرٌق البرامج اإلحصائٌة (SPSS ( ،)LISREL 8.54
 ،)V.11.5وقد جاءت نتائج البحث مطابقة ألغلب فرضٌاته فً ضوء استنتاجاته وصٌغت بصددها مجموعة
من التوصٌات من أهمها إن تهتم الكلٌات عٌنة الدراسة بمكونات رأس المال النفسً الن ذلك ٌشجع وٌعزز
بشكل كبٌر على خلق بٌئة عمل تهتم بالجوانب الروحٌة فً مكان العمل.
المصطلحات الرئٌسٌة للبحث /رأس المال النفسً -الروحٌة  -روحٌة العمل.
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اجلاوب املىهجي نهبحث
أوالً :مشكلة البحث
تعانً الكلٌات عٌنة البحث من معضلتٌن فكرٌة ومٌدانٌة تشكل دوافع لحل مشكلة البحث الحالً-:
الدافع األول ،منذ عام ( )2000بدأت مجموعة كبٌرة من المؤلفات والبحوث التجرٌبٌة فً الظهور تتعلق
بمفهوم رأس المال النفسً ) ، Capital Psychological (PsyCapومنذ ذلك الحٌن أصبح االهتمام بهذا
الموضوع ،وعلى غرار ما ظهر من مفاهٌم أخرى تتعلق برأس المال البشري ،ورأس المال الفكري ،ورأس
المال االجتماعً ،ولكل موضوع من هذه الموضوعات له مداخله ومفاهٌمهٌ .ع ُّد رأس المال النفسً من
الموضوعات الحدٌثة التً ظهرت فً أدبٌات السلوك التنظٌمً ( Luthans, Avolio, Avey and
 )Norman, 2007والذي ٌتمثل بالحالة النفسٌة اإلٌجابٌة للشخص وبالتالً قدرته على التنمٌة والتطوٌر
واالستعداد للعمل والذي ٌركز على المتغٌرات االٌجابٌة لتحسٌن األداء ( Luthans, Youssef, & Avolio,
 .)2007: 3إذ ب ٌّنت العدٌد من الدراسات التجرٌبٌة أن رأس المال النفسً له عالقة إٌجابٌة بكثٌر من
المتغٌرات األخرى المرتبطة باألداء وسلوكٌات المواطنة التنظٌمٌة والجودة ومخرجات العمل والرضا وااللتزام
والمناخ التنظٌمًLuthans, Avey, ( ،)Norman, Avey, Nimnicht, & Graber Pigeon, 2010(.
.)Avey, Nimnicht, & Pigeon, 2010( ،)& Patera, 2008
أما الدافع الثانً ،فقد أشار ( )Dentet al., 2005إلى أن دراسة الروحٌة فً مكان العمل
 Spirituality at Workplace (SAW),تعانً من نقص واضح فً البحوث والدراسات السلوكٌة ،نظراً
للحداثة النسبٌة لهذا المجال من الدراسة فً المنظمة واإلدارةGiacalone & Jurkiewicz,2003; (.
 .)Tischler et al., 2002ومع الزٌادة واإلفراط فً ساعات العمل للعاملٌن وضغط المشرفٌن علٌهم نتٌجة
لتحقٌق المٌزة التنافسٌة وتحقٌق األرباح ،دعت الحاجة دراسة الروحٌة فً مكان العمل للتخلص من اآلثار
السلبٌة التً ٌعانً منها العاملٌن التركٌز على جوانب العدالة ،والصدق ،والقٌم المعنوٌة ،واالحترام والدعم
والتشجٌع .وفً ضوء ذلك تكمن مشكلة البحث فً التساؤل الرئٌسً اآلتً:
هل هنالك تأثٌر لمكونات رأس المال النفسً فً تعزٌز روحٌة مكان العمل فً الكلٌات عٌنة البحث؟

ثاويا :أهذاف انبحث

ٌهدف البحث الحالً إلى تحقٌق اآلتً-:
 .9تأطٌر معرفً لمتغٌرات البحث المتمثلة برأس المال النفسً ( )PsyCapوروحٌة العمل ()SAW
من خالل االطالع على أهم الطروحات العلٌمة الخاصة فً هذه الموضوعات.
 .2الكشف عن مستوى إدراك العاملٌن لرأس المال النفسً فً الكلٌات عٌنة الدراسة.
 .3الكشف عن مستوى إدراك العاملٌن لروحٌة مكان العمل فً الكلٌات عٌنة الدراسة.
 .4اختبار تصمٌم مقاٌٌس البحث من خالل استخدام التحلٌل ألعاملً التوكٌدي (.)CFA
 .5اختبار العالقة واألثر بٌن متغٌر رأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل من خالل استخدام األسالٌب
اإلحصائٌة الحدٌثة كنمذجة المعادلة الهٌكلٌة.

ثانثا :أهمية انبحث

تنبع أهمٌة البحث من خالل اآلتً-:
ٌ .9سهم البحث فً توضٌح المكونات الرئٌسة لرأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل فً أدبٌات
السلوك التنظٌمً .
ٌ .2وضح البحث األسالٌب والمداخل التً تساعد العاملٌن فً تعزٌز وتشجٌع بٌئة العمل على تحسٌن
مستوى الثقة وإرساء دعائم التعاون والروحٌة من اجل تحقٌق أهداف المنظمة.
 .3تساعد إدارة الكلٌات فً التعرف على النتائج التً تطمح أن تصل إلٌها من خالل معرفة الجوانب
اإلٌجابٌة للعاملٌن لتحسٌن األداء.
 .4أن تناول موضوعً رأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل والذي تفتقر إلٌه الدراسات على
مستوى العربً أو المحلًٌ ،عد أسهاما ً جدٌراً اتجاه تعزٌز هذه الموضوعات للخوض فً غورها.

رابعا :فزضيات انبحث

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 91

العدد 71

رأس المال النفسي :منظور سلوكي لدراسة روحية مكان العمل

841

(دراسة تطبيقية في عينة من كليات جامعة الكوفة)
للبحث الحالً فرضٌتان رئٌسٌتان هما:
الفرضٌة األولى :عندما ٌدرك األفراد العاملٌن لمكونات رأس المال النفسً سوف ٌسهم 9فً جعل روحٌة
مكان العمل أكثر إٌجابا ً (توجد عالقة اٌجابٌة معنوٌة بٌن رأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل)
2
الفرضٌة الثانٌة :عندما ٌدرك األفراد العاملٌن لمكونات رأس المال النفسً فً المنظمة سوف ٌنعكس ذلك فً
زٌادة روحٌة مكان العمل (ٌوجد تأثٌر اٌجابً بٌن رأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل)

خامسا :خمطط انبحث انفزضي
رأس المال النفسي ()PsyCap
روحية مكان

الكفاءة الذاتية

العمل()SAW
األمـــــــــل

االستغراق
في العمل

التـــــــفاؤل
االتصال
والتواصل

المرونـــــــة

الروحي

رأس المال النفسي

الشكل ()1
مخطط البحث الفرضً

 9اإلسهام إحصائٌا ً ٌعنً االرتباط
 2االنعكاس إحصائٌا ً ٌعنً التأثٌر
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سادسا :مقاييس انبحث وأسانيب انقياس

سوف ٌعتمد الباحثان لقٌااس رأس الماال النفساً علاى مقٌااس )(Luthans, Youssef, et al., 2007
الذي اتبعته العدٌد من الدراسات األجنبٌة ،بما ٌتناسب مع طبٌعة البحاث والكلٌاات المبحوثاة ،ووفقاا ً لهاذا قسام
الباحثان رأس المال النفسً إلى أربعة مكونات هً (الكفاءة الذاتٌة ،األمال ،التفااؤل ،والمروناة) وتام اساتخدام
استمارة االستبٌان كأداة رئٌسة لجمع البٌانات فً قٌاس هذا المتغٌر ،وتم وضع استمارة االساتبٌان ضامن هاذا
المتغٌر تتضمن ( )18فقرة ،انظار الملحاق ) (1وفاق تادرج ) (Likertالخماساً (أتفاق جاداً – ال أتفاق جاداً).
واعتمد الباحثان مقٌاس ) (Kinjerski & Skrypnek, 2006لقٌااس روحٌاة العمال الاذي تتكاون مان بعادٌن
(االسااتغراق فااً العماال ،االتصااال والتاارابط الروحااً) ،الااذي تكااون ماان ( )10فقاارات وفااق تاادرج )(Likert
الخماسً (أتفق جداً – ال أتفق جداً) انظر الملحق ).(1

سابعا :جمتمع انبحث وعيىته

تام اختٌاار جامعااة الكوفاة كمجتمااع للبحاث الحااالً ،وقاد تمثلاات عٌناة البحااث بالهٌئاة التدرٌسااٌة فاً أربعااة
كلٌات هً:اإلدارة واالقتصاد ،والتربٌة للبنات  ،واآلداب ،والقانون ،كما فً الجدول ( )1وقام الباحثاان بتوزٌاع

استمارات االستبٌان والتً بلغت ( )211استمارة فً ضوء معادلة اختٌار العٌنة العالمٌة ،وبعد جماع اساتمارة
االساتبٌان ظهاار بااأن احااد عشاار ماان اسااتمارات االسااتبٌان غٌاار صااالحة للتحلٌاال اإلحصااائً وبااذلك تكااون نساابة
االستمارات المستخدمة فً البحث ( )200استمارة أي بنسبة . 94%
جدول ( )1مجتمع البحث وعٌنته
النسبة
عدد التدرٌسٌٌن
أسم الكلٌة
كلٌة اإلدارة واالقتصاد
14%
66
كلٌة التربٌة للبنات
44%
210
كلٌة اآلداب
29%
136
كلٌة القانون
13%
58
المجموع
100%
470
المصدر :وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،دائرة الدراسات والتخطٌط ،قسم اإلحصاء والمعلوماتٌة .أعداد
التدرٌسٌٌن فً الجامعات والكلٌات للعام .2010/2011
وتم تحدٌد حجم عٌنة التدرٌسٌٌن  ،وذلك كما ٌلً:
 -9تحدٌد حجم العٌنة من دون أخذ مجتمع الدراسة فً االعتبار .وٌجري ذلك باستعمال المعادلة اآلتٌة:
)(Som, 1996
إذ أن

n
P

d

حجم العٌنة المطلوبة
t

عدد الوحدات المعٌارٌة وهً 1.96 +لمستوى ثقة .%95

نسبة عدد المفردات التً ٌتوافر فٌها الخصائص موضوع الدراسة وهً .%50

حدود الخطأ وهً  %5لمستوى ثقة .%95
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وبالتعوٌض فً هذه المعادلة:
حجم العٌنة المطلوبة =

2

(0.50 ×0.50 × )1.96

=  385مفردة

2

()0.50

 -2تحدٌد حجم العٌنة بأخذ حجم مجتمع الدراسة فً االعتبار وذلك باستعمال المعادلة
اآلتٌة(Som, 1996) :
إذ أن

\=n

حجم العٌنة المطلوبة والمعدلة لحجم مجتمع الدراسة

n

n
الدراسة
 =nحجم العٌنة وغٌر المعدلة بحجم مجتمعN

n\ 

1

=Nحجم مجتمع الدراسة وهو أعداد الهٌئة التدرٌسٌة فً الكلٌات األربع عٌنة البحث وعددهم

 470تدرٌسٌاً.
وبالتالً فإن حجم العٌنة المطلوبة والمعدلة بحجم مجتمع الدراسة
385
385
)470/385( +1

0.819 + 1

=  211تدرٌسً

اجلاوب انىظزي نهبحث
أوالً :مفهوم رأس المال النفسً Psychological Capital
تمتد جذور رأس المال النفسً إلى علم النفس اإلٌجابً الذي درسه العالم النفسً السٌكولوجً
( ،)Martin Seligmanالذي اقترح بوجوب التركز أكثر على الجوانب الجٌدة لألفراد بدالً من التركٌز على
المشاكل .ووفقا ً لــ ( ،)Seligmanكثٌراً ما ٌنغرز االفراد فً الجوانب السلبٌة ألنفسهم وتارٌخهم الشخصً
( .)Seligman, 1998وبالتالًٌ ،شخص علم النفس اإلٌجابً بان البشر هم أفراد موهوبٌن ٌمتلكون
مجموعة من الصفات االٌجابٌة فً جوهرها ،وأن هذه الصفات االٌجابٌة تسمح لألفراد بالنمو باستمرار
والتطور إلى كائنات كاملة ومتفوقة ،والذي ٌؤثر على األداء فً العمل(. )Rego, et., al., 2012: 430
وساهم علم النفس اإلٌجابً فً بعض المساهمات المهمة فً تحدٌد الصفات التً تجعل األفراد أكثر أو أقل
إٌجابٌة.
وٌوجد فً قلب علم النفس اإلٌجابً مفهوم رأس المال النفسً .وٌتمٌز رأس المال النفسً عن رأس
المال االقتصادي التقلٌدي ،ورأس المال البشري ورأس المال االجتماعً .حٌث ٌشمل رأس المال االقتصادي
التقلٌدي األصول المالٌة والملموسة؛ فً حٌن أن رأس المال البشري ٌشمل الخبرات والتجارب والتعلٌم
والمهارات والمعرفة واألفكار ،أما رأس المال االجتماعً فٌؤكد على العالقات ،وشبكة االتصاالت واألصدقاء،
بٌنما ٌؤكد رأس المال النفسً اإلٌجابً على الثقة واألمل والتفاؤل والقدرة على التكٌف والمرونة
( .)Luthans, Luthans & Luthans, 2004وٌهتم رأس المال النفسً بمفهوم "من أنت" who you
 ، areواألهم من ذلك" ،ماذا أصبحت"’ .‘who you are becomingوتم تعرٌف رأس المال النفسً هنا
على أنه "حالة الفرد النفسٌة اإلٌجابٌة للتنمٌة التً تتمٌز بما ٌلً :(Cole et., al., 2009: 474),
 )9وجود ثقة (الكفاءة الذاتٌة) التخاذ وتنفٌذ الجهد الالزم لتحقٌق النجاح فً المهام الصعبة.
 )2تمكٌن الصفات االٌجابٌة ( التفاؤل) حول النجاح فً الحاضر والمستقبل.
 )3العمل الدؤوب نحو تحقٌق األهداف ،وعند الضرورة ،إعادة توجٌه المسارات إلى األهداف (األمل)
من أجل تحقٌق النجاح.
 )4عندما تعانً من المشاكل والمحن ،حاول أن تتحمل وتكون نشطا ً وتتمتع بالمرونة لتحقٌق النجاح "
(.)Luthans, Youssef, & Avolio, 2007: 5
فرأس المال النفسً هو بناء ٌتألف من أربعة متغٌرات هً :الكفاءة الذاتٌة واألمل والتفاؤل والمرونة،
وهو ٌشبه فً طبٌعته شكل الحالة التً ٌمكن تطوٌرها وتغٌرها فً الموظف ،مقابل كونه مشابه للسمة فً
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الطبٌعة مثل الشخصٌة .وغالبا ما ٌتم ذكر مفهوم رأس المال النفسً فً أدبٌات السلوك التنظٌمً اإلٌجابً،
والذي ٌركز على المتغٌرات االٌجابٌة لتحسٌن األداء ( Avey, Reichard, Luthans, & Mhatre,
 .)2011وقد تبٌن ان رأس المال النفسً ٌقاوم بعنف النتائج السلبٌة ،مثل اإلجهاد الوظٌفً ،ونٌة ترك
الوظٌفة ونٌة البحث عن الوظائف ( ،)Avey, Luthans, & Jensen, 2009وكذلك السلوكٌات المنحرفة
والمالحظات الساخرة ( .)Avey, Wernsing, & Luthans, 2008فضالً عن ذلك ،أتضح أن مفهوم رأس
المال النفسً مرتبط بمجموعة متنوعة من نتائج األداء التً تشمل تقدٌر الموظفٌن ألداء المدٌر .وبعبارة
أخرى ،تم تصنٌف المدراء الذٌن ٌتمتعون بمستوى عالً من رأس المال النفسً بأنهم أكثر إٌجابٌة ( Avey,
 .)Nimnicht, & Pigeon, 2010وعالوة على ذلكٌ ،عتبر تقٌٌم المدراء ألداء الموظف واألداء الذاتً ذا
صلة مباشرة بشكل إٌجابً مع مفهوم رأس المال النفسً (.)Luthans et al., 2008
وٌتكون رأس المال النفسً حسب أنموذج ( )Luthans & Youssef, 2004من أربعة مكونات
رئٌسة أنظر الجدول ( )1وكما ٌلً(Hayek, 2012: 8-9) (Eid, et., al., 2012: 58) ; -:
)(Demerouti. Et., al., 2011: 67
.9الكفاءة الذاتٌة  : Self-efficacyوهً قناعة أو ثقة المرء بقدراته على تحرٌك الدافع ،والموارد اإلدراكٌة
ومسارات العمل الالزمة لتنفٌذ مهمة محددة ضمن سٌاق معٌن بشكل ناجح .ومن بٌن المفاهٌم األربعة ،تم
هٌكلة الكفاءة الذاتٌة على افضل وجه من وجهة النظر النظرٌة والعملٌة على حد سواء .وفً الواقعٌ ،كمن
مفهوم الكفاءة الذاتٌة بعمق فً نظرٌات اإلدراك االجتماعً البشري للكاتب (.)Bandura’s, 1997
وقد نشأت فكرة الكفاءة الذاتٌة من اصل نظرٌة المعرفٌة االجتماعٌة لـ ( ،)Bandura’s, 1986حٌث تمثل الكفاءة
الذاتٌة تصور الفرد عن قدراته على تحقٌق النجاح فً مهمة معٌنة .وبعبارة أخرى ،الكفاءة الذاتٌة هً تصور الفرد
لسٌطرته .وقد تم تناول الكفاءة الذاتٌة فً أبحاث مستفٌضة فً مجال األعمال الحرة ووجد انها مرتبطة جداً مع
مؤسسات األعمال.
وربطت كمٌة كبٌرة من النظرٌات واألبحاث مستوٌات عالٌة من الكفاءة الذاتٌة مع المؤسسات الخاصة ( Zhao,
 .)Siebert and Hills, 2005: 1265فعلى سبٌل المثال كشفت دراسة قام بها
( )Chen, Greene and Crick, 1998أن مؤسسات األعمال دلت على مستوٌات عالٌة من الكفاءة الذاتٌة على
ً
مقارنة بالمدراء وأصحاب المشارٌع غٌر المؤسسٌن.
االبداع وتجنب المخاطر،
 .2األمل ٌ :Hopeستخدم عادة فً اللغة الٌومٌة ،ولكن ضمن سٌاق علم النفس اإلٌجابً له معنى محدد مع الدعم
النظري االساسً ) .(Hayek, 2012: 8و ٌُعرف األمل على إنه "الحالة التحفٌزٌة اإلٌجابً التً تستند على إحساس
مستمد بشكل تفاعلً من ( )1القوة الناجحة (الهدف الموجه للطاقة) و ( )2المسارات (التخطٌط لتحقٌق األهداف)"

 .(Cassar, 2010: 824),وبعبارة أخرى ،فإن األمل ٌتكون من قوة اإلرادة (قوة األفراد ،أو العزم على
تحقٌق أهدافهم) ،وتفكٌر "طرٌقة القوة"القدرة على استنباط طرق بدٌلة وخطط طارئة لتحقٌق الهدف فً
مواجهة العقبات)(Hayek, 2012: 8
الجدول ( )1نموذج رأس المال النفسً لـ ()Luthans, Youssef, et al., 2007
العنصر
الكفاءة الذاتٌة
التفاؤل
األمل
المرونة

الوصف
ٌظهر االفراد الثقة والجهد على مواجهة المهام المتحدٌة والتغلب علٌها
ٌُظهر االفراد توقعات اٌجابٌة للنجاح المستقبلً بحٌث ٌتم النظر إلى النتائج المعاكسة بخصوصٌة
الموقف ولٌست صٌغة متعلقة بفقدان الرقابة الكلٌة
ٌُظهر االفراد المثابرة نحو تحقٌق االهداف المشخصة وعن الضرورة اعادة توجٌه مساراتهم لتحقٌق
الهدف
ٌظهر االفراد القدرة على تحمل ومواجهة المشاكل والمحن من اجل تحقٌق النجاح

Source: Eid, J., Mearns, K.,, and Larsson, G., and Laberg J., (2012), "Leadership, psychological
capital and safety research: Conceptual issues and future research questions", Safety
Science,P.57

 .3التفاؤل  :Optimismحاول ( )Seligman, 1998ان ٌصور مفهوم التفاؤل على انه "النمط الوصفً
الذي ٌفسر األحداث اإلٌجابٌة من خالل األسباب الشخصٌة الدائمة والمنتشرة واألحداث السلبٌة من خالل
المواقف الخارجٌة والمؤقتة ،والمحددة . )Luthans, Youssef, 2007: 324( .وعاد ًة ما تمٌل المواقف
التً ٌنظر إلٌها على أنها أكثر سٌطرة إلى أن تكون مرتبطة مع نزعة التفاؤل العظٌمة .ألن االفراد ٌعتقدون
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أنهم ٌسٌطرون على الموقف ،وٌفترضون وجود إجراءات ٌمكن اتخاذها لزٌادة احتمال التوصل الى نتٌجة
اٌجابٌة.
وٌرتبط التفاؤل المفرط مع تصورات حاالت جدٌدة أو حٌوٌة ( .)Cassar, 2010: 822ولٌس من
المستغرب أن ٌمٌل أصحاب المشارٌع الناشئة إلى تضخٌم احتماالت نجاحهم" .ان اولئك الذٌن ٌتفاءلون حول
توقع حٌاتهم ،أو أولئك الذٌن لدٌهم كفاءة ذاتٌة عالٌة من المرجح أن ٌكونوا رجال أعمال من أن ٌكونوا فً
مجال العمل الوظٌفً" (.)Cassar, 2010: 823
 .4المرونة  : Resilienceوهً أحدث إضافة إلى مفهوم رأس المال النفسً ،ولقد تم تعرٌفها على أنها قدرة
النهوض لفعل االرتداد الناتج من الشدائد ،والصراع ،والفشل ،أو حتى األحداث اإلٌجابٌة ،والتقدم ،وزٌادة
المسؤولٌة ( .)Luthans, 2002b: 656ومأخوذاً من علم النفس اإلٌجابً ،فإن تعرٌف المرونة هو توسٌع
وإدراج القدرة على التغلب على االحداث السلبٌة ،وكذلك األحداث اإلٌجابٌة والتحدٌات.
ثانٌاً :روحٌة مكان العمل :Spirituality at the Workplace
هناك العدٌد من المصطلحات التً تستخدم بشكل متبادل فً دراسة روحٌة العمل ( :)SAWحٌث ٌطلق
علٌها الروحٌة فً العمل ،والروحٌة فً مكان العمل ،وروحانٌة مكان العمل هً األكثر شٌوعاً .وٌؤكد كل من
( )Sheep,2004, Ashforth & Pratt,2004,بوجود تقارب فً المفاهٌم ،على الرغم من أن كل مفهوم
ٌستخدم بشكل مختلف قلٌالً ولكن تتداخل وجهات النظر بشكل واضح.
ولغرض هذا البحث ،سوف تستخدم مصطلحات روحٌة العمل والروحٌة فً مكان العمل بالتبادل .ولكن
سٌتم استخدام مصطلح روحٌة العمل عندما تكون هناك إشارة محددة إلى تركٌب روحانً للمتغٌر المعتمد
المراد تحلٌله فً هذا البحث.
عرفا()Kinjerski & Skrypnek, 2006: 21–22
فقد
المفهوم
هذا
بخصوص
ولقد تعدد التعارٌف
ّ
روحٌة العمل :حالة متمٌزة تتمٌز باألبعاد المعرفٌة ،والشخصٌة ،والروحٌة .وٌنطوي مصطلح الروح فً
العمل على :العمل المنغمس المتمٌز بشعور الرفاهٌة المتأصلة ،وهو اعتقاد بأن ٌنغمس الشخص فً عمل
هادف ٌتمتع بهدف سامً ،والشعور بالمواءمة بٌن قٌم الشخص ومعتقداته وعمله ،والشعور باألصالة؛
وٌتمٌز االتصال الروحً بشعور االرتباط بشًء أكبر من الذات ،وٌتمٌز اإلحساس باالنتماء للمجتمع بشعور
االرتباط مع اآلخرٌن والهدف المشترك ،وتتمٌز التجربة الروحٌة بحالة إٌجابٌة أو حٌوٌة ،وبشعور الكمال،
والتعالً ،وتجربة السعادة والنعٌم (.)Kinjerski & Skrypnek, 2006: 21–22
وهناك اختالف كبٌر فً تعرٌف ( )Kinjerski & Skrypnek, 2004, 2006, 2008لمنهج روحٌة العمل
وهو التركٌز على تجربة أو خبرة الفرد فً العمل ،على النقٌض من المحققٌن اآلخرٌن
(مثالً ،)Ashmos & Duchon,2000 ،الذٌن ٌمٌلون إلى التركٌز على الجوانب السلوكٌة مثل الرغبات
للتعبٌر عن وجودهم ،وإلى االنخراط فً عمل هادف مقابل الجوانب التً تعتمد على الخبرة .وتع ُّد تصورات
( )Kinjersiki & Skrpnek, 2006فً جزء كبٌر منها بعٌدة عن الواقع بسبب حقٌقة أن الموظفٌن ال
ٌرغبون فقط فً التعبٌر عن القٌم الروحٌة فً مكان العمل؛ وإنما ٌرغبون أٌضا ً فً التعبٌر عن القٌم الروحٌة
فً حٌاتهم العامة وبسبب العمل ٌركزون على التجارب الروحٌة فً العمل.
كما عرف  Deshpandeروحٌة العمل بأنها إطار من القٌم التنظٌمٌة والمتمثلة بالثقافة التً تعزز
خبرة العاملٌن فً التمٌز والتفوق فً العمل والشعور والتواصل مع اآلخرٌن بطرٌقة توفر مشاعر الفرح
والمتعة ،)Deshpande, 2012: 4(.ودعا مفكري ورواد علم اإلدارة مثل ( Herzberg, McGregor,
 )Vaill, Maslow, and Druckerكثٌراً لفهم أكبر لحاجات ومشاعر الموظفٌن واالعتراف بالحاجة إلى
اتصال أو غرض عالً فً مكان العمل .وٌربط هؤالء ال ُكتاب االستدالالت المفصلٌة التً ترتبط بشكل حدسً
باألبعاد الروحٌة فً مكان العمل ،وساهموا فً هذا المجال من البحوث كونه أحد أكثر المجاالت المزدهرة فً
مجال العلوم التنظٌمٌة(Kennedy, 2002: 269 ) .
وأشارت العدٌد من الدراسات إلى األبعاد الرئٌسة للروحٌة فً مكان العمل ٌمكن توضٌحها فً الجدول
( )2اآلتً-:
الجدول ()2
أبعاد روحٌة مكان العمل حسب ما أشارت إلٌه الدراسات

الدراسة
)Pawar (2009
)Gotsis & Kortezsi (2008

أبعاد روحٌة مكان العمل
االستغراق فً العمل ،التواصل والترابط الروحً ،االنجاز الشخصً ،الذات الداخلٌة
القواعد التنظٌمٌة ،واكتمال الشخصٌة واالستغراق فً بٌئة العمل
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)Dean & Safranski (2008
)Ashmos & Dunchon (2000
)Mitroff& Dentón (1999
)Jurkiewicz (2008
& Harrington, Preziosi
)Gooden (2001
)Fairholm (1996
)Konz & Ryan (1999
)Sheep (2006

التواصل والترابط الروحً ،واالصطفاف مع قٌم المنظمة
الشعور بحٌاة العمل ،واالتصال ،واالستغراق فً العمل
الروحٌة هو الشعور باالرتباط مع الذات واآلخرٌن ،ومكان العمل.
التواصل والترابط الروحً ،االنجاز الشخصً ،االعتقاد الذاتً
القواعد التنظٌمٌة ،التواصل ،واالصطفاف مع القٌم المنظمة
الروحٌة المرتبطة بالذات الداخلٌة والمؤشرات المرتبطة باإلنسانٌة
القواعد التنظٌمٌة ،القٌم ،واالستغراق فً العمل
التواصل والترابط الروحً ،االنجاز الشخصً ،االعتقاد الذاتً ،واالستغراق فً
العمل

Source: Deshpande, Anant, (2012)," Workplace Spirituality, Organizational
Learning Capabilities and Mass Customization: An Integrated Framework,
International Journal of Business and Management Vol. 7, No. 5; P. 16 .
وسوف ٌتم التر كٌز فً هذا البحث على بعدٌن هما االستغراق فً العمل والتواصل والترابط الروحً
حسب ما اتفقت علٌها الدراسات األجنبٌة فً الجدول ( )2لتمثل أبعاد روحٌة العمل:

 -1االستغراق فً العمل Engagement at Work

لقد بٌنت العدٌد من الدراسات أهمٌة االستغراق فً العمل ولما له عالقة فً سلوك العاملٌن والنتائج
اإلٌجابٌة التنظٌمٌة ،فعلى سبٌل المثال ،أفادت دراسة استقصائٌة من ( )16دولة أجرتها شركة تاورز بٌرٌن
لالستشارات ( )Stevison, 2008:75وجود عالقة إٌجابٌة بٌن االستغراق فً العمل ونٌة الموظف على
البقاء فً المنظمة .وكذلك ،كشفت دراسة تحلٌلٌة حول االستغراق فً العمل أجراها
( )Harter, Schmidt, and Hayes (2002وجود عالقة هامة بٌن االستغراق ورضا الزبون ،واإلنتاجٌة،
وهوامش الربح ،ودوران الموظف ،وسجالت السالمة.
عرف ( )Kahnاالستغراق الوظٌفً على أنه "تسخٌر أعضاء المنظمة ألدوار عملهم"
وفً ضوء ذلك ّ
( .)Kahn, 1990: 694وكشفت الدراسات اإلثنوغرافٌة لالستاذ ( ،)Kahnفً مخٌم المستشارٌن
والمهندسٌن المعمارٌٌن أن االستغراق الوظٌفً هو ظاهرة متغٌرة ،ناجمة عن "دور المعاٌرة الذاتٌة
الداخلٌة" التً حدثت فً المستوٌات المعرفٌة والمادٌة ،والعاطفٌة .وتم عرض تصور بدٌل عن االستغراق
فً العمل من قبل الباحث الهولندي ( ،)Wilmar Schaufeli ,2002الذي ٌعرف االستغراق بأنه "حالة
ذهنٌة اٌجابٌة ،وعملٌة وفاء وإخالص نحو العمل" ( .)Schaufeli et al., 2002 :74وشمل نموذج
( )Schaufeliلالستغراق ثالثة عوامل رئٌسة وهً :قوة النشاط ،والتفانً ،واالنهماك.
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 -2االتصال والترابط الروحً Spiritual Connection

ٌمثل هذا البعد من القٌم الروحٌة فً مكان العمل والتً تشمل التقارب مع الزمالء والبٌئة التنظٌمٌة
) ،(Deshpande, 2012: 17وإذا أراد األفراد فً المنظمة تعزٌز هذا البعد ٌجب علٌهم أن ٌكونوا على
درجة من االلتزام والثقة ( )King & Crowther, 2004: 85وتعزٌز قنوات االتصال بٌنهم ،وان عملٌة
االتصال والترابط الروحً تساعد العاملٌن على بذل المزٌد من الجهد والعمل وخلق بٌئة مناسبة لتحقٌق
أهداف المنظمة وتحسٌن األداء الكلً (.)Dean, 2008: 360

اجلاوب انعمهي نهبحث

ٌتضمن اإلطار العملً للبحث على ثاالث جواناب رئٌساٌة ،الجاناب األول ٌتعلاق بمقااٌٌس البحاث ،وهاذه
الفقاارة تتضاامن تحدٌااد المقاااٌٌس المسااتخدمة فااً البحااث وبٌااان عاادد فقاارات ومصاادر الحصااول علااى المقٌاااس
ومعامل كرونباخ الفا للتحقق من االتساق الداخلً .والجانب الثانً ٌتعلق قضاٌة الوصاف اإلحصاائً لمتغٌارات
البحث .أما الجانب الثالث فٌتعلق باستخدام أسلوب نمذجة المعادلة الهٌكلٌة الختبار الصادق البناائً للمقااٌٌس
وكذلك اختبار نموذج البحث وفرضٌاته فً مقارنة مقاٌٌس المالئمة المعتمدة فً هذا األسلوب.

أوال .مقاٌٌس البحث
اعتمد البحث الحالً على مقٌاسٌن أساسٌٌن:
 -9مقٌاس رأس المال النفسً ( )PsyCapومتغٌراته الفرعٌة
 -2مقٌاس روحٌة مكان العمل ( )SAWومتغٌراته الفرعٌة
هذه المقااٌٌس تام اساتخدامهما بشاكل مباشار فاً الدراساات الساابقة وهاً مقااٌٌس مختباره ذات مصاداقٌة
وثبات عالٌة  ،والجدول رقم )ٌ (3قدم توضٌح تفصٌلً حول هذه المقاٌٌس.
وقاد صاممت جمٌاع مقاااٌٌس البحاث باالعتمااد علااى تادرج ) (Likertالخماساً  .وقااد تراوحات قاٌم معاماال
كرونباااخ الفااا بااٌن ) (0.88-0.95وهااً مقبولااة إحصااائٌا فااً البحااوث اإلدارٌااة والساالوكٌة الن قٌمتهااا اكباار

) ،(Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75والتً تدل على إن المقاٌٌس تتصف باالتساق الداخلً .
جدول )(3
ملخص مقاٌٌس البحث
المقٌاس
رأس المال النفسً

عدد الفقرات
18

الكفاءة الذاتٌة

6

األمل

6

3

مصدر المقٌاس
(Luthans, Youssef, et al.,
)2007

الرمز
PsyCap
SE

كرونباخ ألفا
0.952
0.789

Ho

0.897

التفاؤل

6

Op

0.836

المرونة

6

Re

0.887

SAW
EW

0.887

روحٌة مكان العمل

10
7

االتصال والترابط الروحً

3

االستغراق فً العمل

 3انظر الملحق رقم ()9

(Kinjerski & Skrypnek,
)2006

SC

0.877
0.763
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ثانٌاً .اإلحصائٌات الوصفٌة )( Descriptive Statistics
ٌالحظ فً الجدول ) (3األوساط الحسابٌة  ،واالنحرافات المعٌارٌة لمتغٌرات البحث ،وكاالتً-:

 -9رأس المال النفسً ()PsyCap
حصل متغٌر رأس المال النفسً ( )PsyCapعلى وسط حسابً عاام بلا ) (4.04وباانحراف معٌااري عاام

بل ) ، (0.97مما ٌشٌر إلى انساجام اإلجاباات الاواردة بخصاوص فقارات هاذا المتغٌار .وٌادل الوساط الحساابً
العام لهذا المتغٌر على وجود تقبل من قبل األفراد عٌناة البحاث فاً الكلٌاات اتجااه تاوفر هاذا المتغٌار الن قٌماة
الوسط الحسابً اكبر نسبٌا ً من الوسط الفرضً ).(3

متغٌرات الدراسة
الوسط الحسابً
االنحراف المعٌاري

جدول )(4
األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمتغٌرات البحث
روحٌة مكان العمل ()SAW
رأس المال النفسً ()PsyCap
3.83
4.04
0.95
0.97

 -2روحٌة مكان العمل ()SAW
حصل متغٌر روحٌة مكان العمل ( )SAWعلى وسط حسابً عام بل ) (3.82وبانحراف معٌاري عام

بل ) ، (0.95مما ٌشٌر إلى انسجام إجابات عٌنة البحث الواردة بخصاوص فقارات هاذا المتغٌار .وٌادل الوساط
الحسابً العام لهذا المتغٌر على وجود تقبل من قبل األفاراد عٌناة البحاث فاً الكلٌاات اتجااه تاوفر هاذا المتغٌار
الن قٌمة الوسط الحسابً أعلى نسبٌا ً من الوسط الفرضً ).(3

ثانثا .منذجة املعادنة اهليكهية )Structural Equation Modeling (SEM

نمذجة المعادلة الهٌكلٌة ) (SEMهً أداة قوٌة ،وتقنٌة نمذجة لها القابلٌة على التعامال ماع أعاداد كبٌارة
من المتغٌرات المستقلة والمعتمدة  ،وكذلك لها القابلٌة للتعامل مع المتغٌارات الكامناة )(Latent variables
(غٌر المقاسة) التً تتكون بفعل مجموعة من المتغٌرات التً ٌمكن قٌاسها .فاالنحدار ،والمعادالت االنٌاة (ماع
او بدون أخطاء االرتبااط) ،وتحلٌال المساار والتحلٌال العااملً والنمااذج الساببٌة كلهاا حالاة خاصاة مان نمذجاة
المعادلة الهٌكلٌة .أنها طرٌقاة تأكٌدٌاة أكثار مان كونهاا طرٌقاة استكشاافٌة ،الن النمذجاة ٌساتخدمها بغٌاة بنااء
نموذج فً ظر وف نظام من التأثٌرات غٌر االتجاهٌة لمتغٌر ما على متغٌر اخر  .انها تقنٌة مساتخدمة لتخماٌن
وتحدٌد نماذج العالقات الخطٌة باٌن المتغٌارات .هاذه المتغٌارات داخال النماوذج قاد تتضامن كال مان المتغٌارات
القابلااة للقٌاااس والمتغٌاارات الكامنااة .فااالمتغٌرات الكامنااة هااً تراكٌااب فرضااٌة ال ٌمكاان قٌاسااها بشااكل مباشاار.
نمذجااة المعادلااة الهٌكلٌااة باادٌل أكثاار قااوة لتحلٌاال االنحاادار المتعاادد ،وتحلٌاال المسااار ،وتحلٌاال العاااملً وتحلٌاال
السالسل الزمنٌة .وقد تطورت طرق وبرامج نمذجة المعادلة الهٌكلٌة بدأ باالزدٌاد منذ السبعٌنات.
وفً نمذجة المعادلة الهٌكلٌة كل من هاذه المتغٌارات ٌاتم تمثٌلاه بمجموعاة مان المتغٌارات المقاساة التاً
تمثل بالرسام كمؤشارات للمتغٌارات الكامناة .ومان ثام فاان نماوذج المعادلاة الهٌكلٌاة هاو نماط فرضاً لعالقاات
خطٌة موجه وغٌر موجه بٌن مجموعة من المتغٌرات الكامنة وغٌر الكامنة .العالقات الموجه تدل علاى بعاض
أصناف التأثٌرات الموجه لمتغٌر ما على متغٌر آخر .أما العالقات غٌر الموجه فهً ارتباطات ال تادل التاأثٌرات
الموجه .فً تحلٌل المساار ٌقادم هنااك اختباار لعالقاات باٌن مجموعاة مان المتغٌارات المقاساة وال تتضامن فاً
نموذجه متغٌرات كامنة.
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والنقطة المهمة فً نمذجة المعادلة الهٌكلٌة تتمثل بان اساتخدام هاذه التقنٌاة تتضامن جانباان رئٌساٌان
ٌمكن استخدام احدهما دون اآلخر فً البحوث وحسب أهداف البحث  ،وكذلك ٌمكن اساتخدام كاال الجانباان آنٌاا
فااً البحااث وهااذا هااو المفضاال .الجانااب األول ٌتعلااق باختبااار الصاادق البنااائً لمقاااٌٌس البحااث (اختبااار نمااوذج
القٌاس) الذي ٌطلق علٌه بأدبٌات نمذجة المعادلة الهٌكلٌة بالتحلٌل العاملً التوكٌدي ) ،(CFAوالجانب الثاانً
ٌتضمن اختبار النموذج الفرضً للبحث الذي ٌطلق علٌه اختبار النموذج الهٌكلً (الفرضً).
أ .نموذج القٌاس ) : (Measurement Modelالصدق البنائً لمقاٌٌس البحث
استخدم الباحث اسلوب التحلٌل العاملً التوكٌدي للتحقق من الصدق البناائً للمقااٌٌس المختلفاة التاً ٌاتم
بنائهاا فاً ضاوء أطار نظرٌاة ساابقة )ٌ .(MacCallum & Austin, 2000عاد التحلٌال العااملً التوكٌادي
( )Confirmatory Factor Analyzesأحااد تطبٌقااات نمااوذج المعادلااة البنائٌااة وبعكااس التحلٌاال العاااملً
االستكشاافً ٌتاٌح التحلٌال العااملً التوكٌادي الفرصاة لتحدٌااد واختباار صاحة نمااذج معٌناة للقٌااس والتاً ٌااتم
بنائهاا فااً ضاوء أسااس نظرٌاة سااابقة )(Hewitt, et al., 2004؛ وتتمثال اإلجااراءات المتبعاة فااً التحلٌاال
العاملً التوكٌدي فً تحدٌد النماوذج المفتارض والاذي ٌتكاون مان المتغٌارات الكامناة  Latent Variableأو
المتغٌرات غٌر المقاسة وهى تمثل األبعاد المفترضة للمقٌاس ومنها تخرج أسهما ً متجهة إلى النوع الثانً من
المتغٌرات والتً تعرف بالمتغٌرات المقاسة أو المتغٌرات التابعة أو المتغٌرات الداخلٌة  ،والتاً تمثال الفقارات
الخاصة بكال بعاد أو األبعااد الخاصاة بكال عامال عاام وهناا ٌفتارض أن العباارات مؤشارات للمتغٌارات الكامناة.
واعتمد فً تطبٌق هذا األسالوب علاى البرناامج اإلحصاائً ) .(LISREL 8.54وفاً ضاوء افتاراض التطاابق
بٌن مصفوفة التغاٌر للمتغٌرات الداخلة فاً التحلٌال والمصافوفة المفترضاة مان قبال النماوذج (المساتهلكة مان
ق بل النموذج) تنتج العدٌد من المؤشرات الدالة علاى جاودة هاذه المطابقاة والتاً ٌاتم قباول النماوذج المفتارض
للبٌانات أو رفضه فً ضوئها والتً تعرف بمؤشرات جودة المطابقة ومنها كما هو فً الجدول ):4(5
جدول ) (5مؤشرات وقاعدة جودة المطابقة لنمذجة المعادلة الهٌكلٌة

ت
-9
-2
-3
-4
-5

المؤشرات

النسبة بٌن قٌم  xودرجات الحرٌة df
2

حسن المطابقة )Goodness of Fit Index (GFI
مؤشر المطابقة المعٌاري )Normed Fit Index (NFI
مؤشر المطابقة المقارن )Comparative Fit Index (CFI
مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقرٌبً:
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

قاعدة جودة المطابقة
اقل من 5
اكبر من 0.90
اكبر من 0.90
اكبر من 0.95
بٌن 0.08-0.05

وفٌما ٌأتً توضٌح مقاٌٌس البحث-:

 -9رأس المال النفسً ()PsyCap
نموذج القٌاس األصلً لمتغٌر رأس الماال النفساً ( )PsyCapهاو نماوذج عامال واحاد ٌتكاون مان أربعاة
متغٌرات هً ( الكفاءة الذاتٌة ) ،(SEاألمال) ، (Hoالتفااؤل ) ،(Opالمروناة ) .)(Reوتخماٌن القٌااس األولاً

لهااذا النمااوذج الظاااهر بالشااكل ) ، (2حسااب مؤشاارات جااودة المطابقااة الظاااهرة فااً األساافل ٌشااٌر إلااى وجااود
مطابقة جٌدة .وذلك الن قٌمة كاي ساكوٌر ) (chi-squareبلغات ) (19.88ماع ) (8درجاة مان الحرٌاة وهاً
معنوٌاااة إحصاااائٌا عناااد مساااتوى ) . (%1باإلضاااافة إلاااى إن بااااقً مؤشااارات المطابقاااة كانااات أٌضاااا مقبولاااة
) ..(RMSEA =0.137; CFI = 0.95; GFI= 0.95وهذا ٌؤكد صحة افتراض أن الـ ) (6عباارات تقاٌس

بنٌة تتكون من بعد واحد بالنسبة لمتغٌر الكفاءة الذاتٌة ،وان الـ ) (6عبارات تقٌس بنٌة تتكاون مان بعاد واحاد
بالنسبة لمتغٌر األمل .وان الـ ) (6عبارات تقاٌس بنٌاة تتكاون مان بعاد واحاد بالنسابة لمتغٌار التفااؤل .وان الاـ

) (6عبارات األخٌرة تقٌس بنٌة تتكون من بعد واحد بالنسبة لمتغٌار المروناة .وفاً ضاوء األوزان االنحدارٌاة
المعٌارٌة الظاهرة على األسهم التً تربط المتغٌر الكامن (المتغٌر الذي ٌكون غٌر قابال للقٌااس) ماع كال فقارة

4

هذه المؤشرات ذاتها تستخدم فً نموذج القٌاس والنموذج الفرضً للبحث
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من الفقرات  ،والتً تعرف بمعامالت الصدق أو التشبع ٌمكن الحكم على صادق العباارات الن قٌمتهاا اكبار مان
).(Costello& Osborne, 2005) (0.40

شكل )(2
نموذج القٌاس لمتغٌر رأس المال النفسً

 -2مقٌاس روحٌة مكان العمل ()SAW
نموذج القٌاس األصلً لمتغٌر روحٌة مكان العمال ( )SAWهاو نماوذج عامال واحاد ٌتكاون مان متغٌارٌن

هما :االستغراق فً العمل ) ، (EWالتواصل والترابط الروحاً ) .(SCوتخماٌن القٌااس األولاً لهاذا النماوذج

الظاهر بالشكل ) ،(3حسب مؤشرات جودة المطابقة الظاهرة فً األسفل ٌشٌر إلى وجاود مطابقاة جٌادة .وذلاك
الن قٌمااة كاااي سااكوٌر ) (chi-squareبلغاات ) (14.7مااع ) (9درجااة ماان الحرٌااة وهااً معنوٌااة إحصااائٌا.
باإلضاافة الاى ان بااقً مؤشارات المطابقاة كانات أٌضاا مقبولاة =(RMSEA =0.05; CFI = 0.96; GFI
) .0.96وهااذا ٌؤكااد صااحة افتااراض أن الااـ ) (7عبااارات تقااٌس بنٌااة تتكااون ماان بعااد واحااد بالنساابة لمتغٌاار

االستغراق فً العمل ،وان الـ ) (3عبارات تقٌس بنٌة تتكون من بعاد واحاد بالنسابة لمتغٌار التواصال والتارابط
الروحً .وفً ضاوء األوزان االنحدارٌاة المعٌارٌاة الظااهرة علاى األساهم التاً تاربط المتغٌار الكاامن (المتغٌار
الذي ٌكون غٌر قابل للقٌاس) مع كل فقرة من الفقرات ٌ ،مكن الحكم على صدق العبارات الن قٌمتها اكبار مان
).(0.40

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة

المجلد 91

العدد 71

رأس المال النفسي :منظور سلوكي لدراسة روحية مكان العمل

851

(دراسة تطبيقية في عينة من كليات جامعة الكوفة)

شكل ) (3نموذج القٌاس لمتغٌر روحٌة العمل

ب -النموذج الهٌكلً Structural Model
قد ٌكون النموذج الهٌكلً متباٌن مع نماوذج القٌااس .اناه ٌتكاون مان مجموعاة مان المتغٌارات المساتقلة
والمعتمدة اذ تارتبط المتغٌارات المساتقلة ماع المتغٌارات المعتمادة مان خاالل ساهم ذو اتجااه واحاد (تاأثٌر) وقاد
تكون المتغٌرات المستقلة مرتبطة مع بعضها البعض من خالل سهم ذو اتجاهٌن (ارتبااط) .وٌساتخدم النماوذج
الهٌكلً للتأكاد مان مال ئماة نماوذج الدراساة ماع البٌاناات المساتخدم للعٌناة .وٌاتم الحكام علاى مالئماة النماوذج
الهٌكلً من خاالل مؤشارات المالئماة المعروضاة فاً الجادول ) ،(5الكان هاذه المؤشارات ال تحكام علاى صاحة
فرضااٌات البحااث باال ٌااتم التأكااد ماان خااالل المعااامالت الموجااودة علااى األسااهم سااواء بااٌن المتغٌاارات المس اتقلة
والمتغٌرات المعتمدة (معامالت بٌتا المعٌارٌة) ،أو بٌن المتغٌرات المستقلة (معامالت االرتباط البسٌط).
والشكل ) (4هو النموذج الهٌكلً للدراسة الذي ٌوضح المتغٌرات المستقلة للبحث (الكفاءة الذاتٌة ،األمال،
التفاؤل ،والمرونة) والمتغٌر المعتمد (روحٌة العمل) .وٌالحظ من خالل مقاٌٌس المالئمة الموجودة فً أسافل
الشااكل بااان النمااوذج الهٌكلااً للبحااث الحااالً مالئمااة لبٌانااات الدراسااة.أما األسااهم ذات االتجاااه الواحااد ماان
المتغٌاارات المسااتقلة إلااى المتغٌاار المعتمااد فتمثاال عالقااة التااأثٌر الموجااودة التااً تساامى بالمعااامالت المعٌارٌااة
(تستخدم الخ تبار الفرضٌات وللتحقق من األهمٌة النسابٌة للمتغٌارات المساتقلة بالنسابة للمتغٌار المعتماد) .أماا
األسهم ذات االتجاهٌن الموجودة ما باٌن المتغٌارات المساتقلة تمثال معاامالت االرتبااط .أماا الشاكل ) (5فٌظهار

قٌمة ) (T-valueالتً تستخدم للتحقق من معنوٌة المعامالت المعٌارٌة باٌن المتغٌارات المساتقلة والمعتمادة،
وبٌن المتغٌرات المستقلة ذاتها.
وفً ضوء الشكلٌن ٌمكن الحكم على فرضٌات البحث .إذ ٌظهر بان هنااك عالقاة تاأثٌر اٌجابٌاة معنوٌاة
بٌن متغٌرات رأس المال النفسً ومتغٌر روحٌاة مكاان العمال .وٌمكان الحكام مان خاالل المعاامالت المعٌارٌاة
الظاااهرة علااى األسااهم عاان األهمٌااة النساابٌة للمتغٌاارات المسااتقلة فااً تفسااٌر المتغٌاار المعتمااد .اذ ٌظهاار بااان
متغٌاارات رأس المااال النفسااً هااً أكثاار أهمٌااة نساابٌة فااً تفسااٌر روحٌااة مكااان العماال ،اذ بلغاات نساابته أكثاار
) . (%50أما بالنسبة لعالقات االرتبااط باٌن المتغٌارات المساتقلة للبحاث ،فانالحظ وجاود عالقاة ارتبااط موجباة
ومعنوٌة بٌن كل من متغٌرات رأس المال النفسً ومتغٌر روحٌة مكان العمل.
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شكل )(4
النموذج الهٌكلً (الفرضً) للبحث فً ضوء المعامالت المعٌارٌة

شكل )(5

النموذج الهٌكلً (الفرضً) للبحث فً ضوء قٌم t
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االستىتاجات وانتىصيات
أوالً :االستنتاجات
توصل البحث إلى جملة من االستنتاجات فً ضوء نتائج الجانب العملً وكاآلتً-:
 .9ظهور تقبل اٌجابً ألفراد عٌنة البحث فً الكلٌات اتجاه توفر فقرات متغٌرات رأس المال النفسً وهذا ٌعنً
إدراكهم للكفاءة الذاتٌة واألمل والتفاؤل والمرونة والذي ٌسهم فً تعزٌز روحٌة مكان العمل فً المنظمة من
خالل االندماج واالستغراق فً العمل ،فضالً عن االتصال والترابط الروحً بٌن الزمالء اآلخرٌن فً الكلٌات.
 .2تؤكد نتائج البحث على أهمٌة الروحٌة فً مكان العمل ألنها أساس فً الكلٌات عٌنة البحث والتً ركزت
على الجوانب الروحٌة والقٌم والعدالة والتعاون والتشجٌع وهذا ما كان واضح من خالل تقبل أفراد عٌنة
البحث اتجاه فقرات الروحٌة فً مكان العمل.
 .3أثبتت نتائج التحلٌل اإلحصائً على صحة فرضٌة البحث األولى بوجود عالقة ارتباط معنوٌة إٌجابٌة بٌن
رأس المال النفسً وروحٌة مكان العمل ،وهذا ٌعنً بان إدراك األفراد العاملٌن فً الكلٌات عٌنة البحث
لمكونات رأس المال النفسً سوف ٌسهم فً جعل روحٌة مكان العمل أكثر إٌجابٌة لتحقٌق أهداف التنظٌمٌة
وتحسٌن األداء الكلً.
 .4أظهرت نتائج اختبار الفرضٌة الثانٌة للبحث التً مفادها ٌوجد تأثٌر اٌجابً بٌن رأس المال النفسً وروحٌة
مكان العمل ،بأن هنالك تأثٌر معنوي إلدراك األفراد العاملٌن فً الكلٌات لمكونات رأس المال النفسً وانعكاس

ذلك التأثٌر فً تعزٌز روحٌة مكان العمل ،وهذا واضح من خالل قٌم معامالت االنحدار المعٌارٌة وقٌم (،)t
وتفسٌر نسبة تأثٌر ذلك المتغٌر المستقل فً المتغٌر المعتمد وهذا ما ٌؤكد صحة الفرضٌات.

ثاويا :انتىصيات

فً ضوء االستنتاجات أعاله ٌمكن صٌاغة عدد من التوصٌات وكاآلتً-:
 .9ضرورة عمل الكلٌات عٌنة البحث بنموذج )(Luthans, Youssef, et al., 2007لمكونات رأس
المال النفسً ألنه ٌسهم وبشكل كبٌر فً تحقٌق النتائج واألداء الكلً والمخرجات ذات العالقة بالعمل وهذا ما
أثبتته العدٌد من الدراسات األجنبٌة والدراسة الحالٌة من خالل التركٌز على اآلتً-:
أ -التركٌز على الكفاءة الذاتٌة لألفراد العاملٌن من خالل شعورهم بالثقة والعمل المتبادل والمشاركة فً عملٌة
اإلدارة.
ب -الشعور باألمل ألنه ٌسهم األفراد فً المثابرة نحو تحقٌق األهداف المنشودة وعن ضرورة إعادة توجٌه
مساراتهم لتحقٌق الهدف.
ج -االهتمام بالتفاؤل وعدم االنهماك واالنتكاس فً بٌئة العمل والتعامل مع األشٌاء بطرٌقة متفائلة والتفكٌر
بطرٌقة علمٌة تحقق أهداف المنظمة.
د -االهتمام بالمرونة الداخلٌة فً العمل ألنه المنظمات تعانً من التغٌٌر وهذا ما ٌجعل األفراد قادرٌن على تحمل
ومواجهة المشاكل والمحن من اجل تحقٌق النجاح.
 .2ضرورة اهتمام الكلٌات عٌنة البحث بالجوانب الروحٌة فً بٌئة العمل من خالل التركٌز على اآلتً:
أ -تشجٌع األفراد العاملٌن على االستغراق واالندماج فً العمل من خالل نشاطهم وبذل مزٌد من القوة والجهد
واالنغماس فً العمل وعن طرٌق تهٌئة البٌئة المناسبة لهم لتحقٌق األهداف.
ب -التركٌز على المحفزات والمثٌرات التً تخلق االتصال والترابط الروحً مع اإلدارة العلٌا والزمالء لكً ٌتم
التطابق بٌن قٌم األفراد ومعتقداتهم فً بٌئة العمل والمنظمة التً ٌعمل بها.
 .3ضرورة اهتمام المنظمات بشكل عام والكلٌات عٌنة البحث بشكل خاص بدراسة العالقة والتأثٌر المتبادل بٌن
األفراد العاملٌن ومعرفة الفوارق الفردٌة بٌنهم اتجاه إدراك مكونات رأس المال النفسً ألنه تلك المكونات
تسهم وتنعكس بشكل كبٌر واالعتقاد بان المنظمة التً تهتم برأس المال النفسً ٌكون لها بٌئة عمل جٌدة
ومشجعة على تعزٌز وتشجٌع العاملٌن للعمل وتحقٌق األداء من خالل االستغراق واالتصال الروحً بٌنهم.
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Psychological Capital: Behavioral Insight for Study of Spirituality at
the Workplace
Abstract
This research aims to identify the role of Psychological Capital (PsyCap) in
the Spirituality at the Workplace (SAW) for a sample of the teaching staff of the
four Colleges of the University of Kufa reached (200) out of (470) teaching, and
to achieve the objective of this research and through access to research and
studies of foreign adopted researchers standards scales of research variables,
since it relied on the model (Luthans, Youssef, et al., 2007) to represent the
components of Psychological Capital (self-efficacy, and hope, and optimism, and
resilience), and given the attention organizations in the human element because
of its large role and direct the effectiveness of Organization, as well as that it is a
source of sustainable competitive advantage of what is characterized by difficulty
in tradition and complexity in the structure of social, necessary to pay attention
to aspects of spirituality in the workplace and indulge them and harmonization
between the values of the person and his beliefs and his work, and a sense of
originality and excellence; by relying on a scale (Kinjerski & Skrypnek, 2006) to
measure the paragraphs of the spirituality at workplace (SAW), which consists
of two variables (Engagement at work, and Spiritual Connection) as agreed upon
by many of the studies, have used the questionnaire as a tool head for data
collection, and hired a number of statistical tools to validate hypotheses such as
mean and standard deviation and coefficient of simple correlation and the
equation structure modeling, and analyzed by statistical programs
(LISREL 8.54), (SPSS V.11.5) The results of research conform to most of the
hypotheses formulated though conclusions at hand a set of recommendations of
the most important of the concerned colleges The study sample components of
psychological capital, because it encourages and promotes heavily on creating a
work environment that takes care of the spiritual in the workplace.

Key words: Capital Psychological – Spirituality- Workplace Spirituality

