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   :املفتاحية   الكلامت 

 بجامعة أسيوط. العاملون  العاطفية،  البرشيةالعوامل  هندسة ،الروحية القيادة

 ُملخـص:  

  والفردية، وتعزيز اجلامعية    ةسرتاتيجياال  م عرب املستوياتي  قِ   وتطابق  ،رؤية  إىل إنشاء  الروحية  القيادة  هتدف

فجوة    سد  هذه الدراسة    من   وكان اهلدف.  العمل  بيئة  وحتسني  ،واإلنتاجية  التنظيمي    مستويات أعىل من االلتزام

 هندسةو ،اإليثار( اإليامن، وحب   /ملواأل ،)الرؤيةالقيادة الروحية بني  العالقة بحث من خالل يف األدبيات

بيانات تم    باستخدام  ،التأميل(  السلوكي، واإلدراك  واإلدراك   ،الغريزي  )اإلدراك   العاطفية  البرشية  العوامل

 . مرص العربية  أسيوط بجمهورية من العاملني بجامعةمفردة   300من مجعها 

اا  إحصائي    ةودال  ةإجيابي  عالقة  وجودإىل    نتائجالأشارت  و العوامل  الروحية  لقيادةبني    البرشية   وهندسة 

مستوى زاد  ؛  اجلامعةسياسات املوارد البرشية يف    القيادة الروحية يف تنفيذ  وكلام زاد تطبيق  ،يف اجلامعة  العاطفية

 اإلدراك و  الرؤيةواإليثار    حب  بني    ةإجيابي  عالقة  وجود  ئجالنتا   تؤكد  حيث. البرشية العاطفية  هندسة العوامل

 ة إجيابي عالقة إىل وجود ضافةإلبا  ،السلوكي اإلدراك واإليثار  حب  بني  ةإجيابي عالقةوجود  الغريزي، وكذلك 

 .  التأميل اإلدراكوواألمل/ اإليامن اإليثار  حب  بني 

 حب    يؤثر  حيث؛  البرشية العاطفيةهندسة العوامل  الروحية عىل    للقيادةتأثري إجيايب   وجود    كام بينت النتائج

إجيابي   عىل   ا إجيابي    الرؤية  تؤثرو ،  التأميل  واإلدراك  السلوكي  واإلدراك  الغريزي  اإلدراككل من  عىل    ا اإليثار 

  التأميل. عىل اإلدراك إجيابي ا األمُل/ اإليامن  يؤثركذلك و ،الغريزي اإلدراك

إدارة هتتم  بأن  مادي    ُنويص  العاملني  احتياجات  بتلبية  ومعنوي  اجلامعة  وتعملا  نمط    من خالل  ا،  انتهاج 

   وسالمتهم اجلسدية والنفسية.راحتهم  لضامنالبرشية العاطفية  هندسة العوامل عىل هتيئةالقيادة الروحية 

   املستقبيل.  يف البحث داتدحمعاجلة امل رضورةب  هذه الدراسة وختتتم
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ـ .  1  دمــة مقـ

الدراسات احلاجة  أكدت  عىل  فهم  احلديثة    مصطلح   إىل 

هنج وهو  الروحية،  حول    القيادة  ومتمركز  قيمة  الروح أكثر 

يُ   للقيادة للعمل  رقد  الذي  املوظفني  خالل  معنى  تلبية    من 

أن    (. وأظهرت األدبياتFry, 2003الروحي )  حاجتهم للبقاء

  له العديد من التأثريات  القيادة الروحية يمكن أن يكون    سلوك  

احلياة  عن  رضاهم  زيادة  مثل  التابعني،  عىل  واملفيدة   اإلجيابية 

 ,.Fry & Slocum, 2008; Salehzadeh et alوالتزامهم التنظيمي )

وحتسني2015  ،)  ( التنظيمية  املواطنة   ,Chen & Yangسلوك 

2012; Chen & Li, 2013وتعزيز األدوار   (،  يف    أدائهم 

(Krishnakumar et al., 2015 .) 

مكان  بمجال  االهتامم  يستمرو يف  يف   العواطف  العمل 

احلاجةحيث  ؛  النمو إدراج  قدمت  العميل   احتياجات  إىل 

العوامل البرشية    املنتج اجتاًها جديًدا يتجاوز  العاطفية يف تصميم 

و العواملالتقليدية  األمرErgonomicsالبرشية    هندسة  الذي    ، 

ظهورأد   إىل  بحثي    ى  تصميم  جديدمنظور  العوامل    يسمى 

العاطفية   والذي  Affective human factors designالبرشية   ،

يف  االستجابات والتطلعات العاطفية لإلنسان    معاجلةإىل    هيدف

العمل اإلشارة.  (Jiao et al., 2007)  بيئة  أن حتسني    وجتُدر    إىل 

بيئة بام    وتطوير  وتصميمها  صحة   يتالءمعمل  عىل    واحلفاظ 

املنظامت يف  العاملني  األفراد  خالل  يتحققو  ،وسالمة    من 

  من العلوم   والتي ُتعد    البرشية العاطفية  هندسة العواملعنارص  

  وحميط عمله   العالقة اهلندسية بني اإلنسان  التي اهتمت بدراسة

(Siewert & Hochman, 2015وتركز .)  العوامل البرشية   هندسة

  حتى يتمكنوا من أداء  ؛األنظمة مع الناس عىل تكييفالعاطفية 

احتامل مع  للخطأ  وظائفهم  الرضر   منخفض  أو    األل أو    أو 

لإلنتاجية عالية  احتاملية  مع  والسالمة   واجلودة  اإلجهاد، 

البرشية يف    هندسة  والتحفيز والرضا، وبالتايل تساعد العوامل 

 (. Carayon et al., 2014سالمة العمالء ) حتسني

(  2019املدرع والرويس )  دراسة  من توصيات  وعىل الرغم

أبعاد    برضورة معايري  فيها  تتوفر  عمل  بيئات  هندسة تطوير 

العاطفيةالعوامل   باإلضافة  البرشية  أمهية   باجلامعات،    إىل 

العوامل العاطفية  هندسة  متيز  ؛البرشية  إىل  ُتؤدي  أداء    حيث 

الوافر من البحث؛  تاملنظامت، ل   ث  مِ نل احلظ  أصالة   م تكمنن 

الدراسة املقام  هذه  يف    يف  القيادة   العالقةاألول  بني  السببية 

و العواملالروحية  العاطفية  هندسة  العاملني    البرشية  لدى 

  الدراسات املتعلقة بالعالقة  يف عدد   هناك ندرة  حيث؛  باجلامعة

البرشية العاطفية، وعندما    هندسة العواملبني القيادة الروحية و

املتغريين، فإن هذه  هذين  يف االعتبار  األمر بنموذج يأخذ يتعلق

املحاولة  الدراسة يشمل  هي  هلا هنج شمويل  التي    أبعاد   األوىل 

 العالقات  ، وبالتايل اختاذ خطوة مهمة يف رشحهذين املتغريين

للقيادة تعزيز  اإلجيابية  عىل  العوامل  الروحية  البرشية    هندسة 

ال  حتقيق ذلك من خالل  ويتمالعاطفية.   البحثي   سؤالمعاجلة 

 األمل/ و  ،)الرؤيةالعالقة بني القيادة الروحية    ( ما قوة1التايل: )

وحب العواملو  ،اإليثار(  اإليامن،  العاطفية  البرشية    هندسة 

التأميل(    واإلدراكالسلوكي،    واإلدراكالغريزي،    دراك)اإل

 لدى العاملني باجلامعة؟

  : تبدأ الدراسة التايل بقية هذه الدراسة عىل النحو  تنظيم  يتم 

ألدبيات خمترصة  و  بمناقشة  الروحية،  العواملالقيادة    هندسة 

العاطفية وصفالبرشية  ذلك  وييل  ونتائج    ةالدراس  ملنهجية  ، 

للدراسة تناقش  ،التحليل اإلحصائي  النتائج  الدراسة   ثم    هذه 

 املستقبلية.  لبحثاجماالت    باقرتاح   واآلثار املرتتبة عليها، وختتتم

 Spiritual leadership الروحية   القيادة   . 1.1

العديد  مفهوم  نال   من  واسًعا  اهتامًما  الروحية  من    القيادة 

قد    العلامء األبعادالذين  من  عدًدا  من    لوصف  موا  النمط  هذا 

 ،بالرسالة  والشعور   ،واخلدمة  ،والثقة  ،، بام يف ذلك اإلهلامالقيادة

  ، والرتابط ،بالنفس والتضحية ، والشجاعة ،والرمحة ،والتسامح

وجهات   والتواضع من  والدينية    املستمدين  االجتامعية  النظر 

(Anderson, 2008; Millman & Ferguson, 2008; Sendjaya, 

2007; Sendjaya et al., 2008 .) 

 Spiritual(  SLTنظرية القيادة الروحية )  Fry, 2003))  قرتحا

Leadership Theory  للمطالب للمنظام  استجابًة    تاملتزايدة 

املتغرية    يف البيئة  ي التحول واملرونة والتعلم كمفاتيح للنجاح لتبن 

عي أن  برسعة بسبب انتشار اإلنرتنت والتقدم التكنولوجي. يد  

لدهيا   أن يكون    جيب  A learning organization  املتعلمة  املنظمة  

للقيادة شمويل  التي   يدمج"  هنج  األربعة  األساسية  املجاالت 

اجلسد )املادي( والعقل )الفكر   -الوجود البرشي  جوهر    حتدد

والروح   واملشاعر(  )العواطف  والقلب  العقالين(  املنطقي/ 

"(p. 694ويقرتح .)  ((Fry, 2003    مفهوم القيادة الروحية املبني
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الفرضية بأنه    عىل  ناجحةالقائلة  متعلمة  منظمة  إىل  ،  للتحول 

القائد  جيب تلبية  عىل  التابعني   أن يكون حساًسا يف  احتياجات 

خالل   Spiritual survivalالروحي    للبقاء مع    من  االنخراط 

والتواصل األساسية،  ومعتقداهتم  خالل  قيمهم  من    معهم 

 الشخصية والرؤية واملواقف.العالقات 

  أبعاد للقيادة   ثالثة      .(Fry et al, 2005)و  Fry, 2003))  كام حدد  

مرغوبة  صورة    رسمإىل    تشري، التي  Vision  ( الرؤية1: )الروحية

للمستقبلو خالل  جذابة  الذي    من  االتصال  حس  زراعة 

)  يتجاوز أكرب؛  جمتمع  يف  والعضوية  الشخصية  ( 2املصالح 

بأن رؤية/    إىل االعتقاد  ، الذي يشريHope/Faithاإليامن    األمل/

يمكن املنظمة  رسالة  خالل   هدف/  من  عىل    حتقيقها  القدرة 

(  3واملثابرة وتوقعات النرص والتميز وفعل ما يلزم؛ و )  التحمل

الذي يشريAltruistic Loveاإليثار    حب الشعور   ،    بالكامل  إىل 

الذات    الرعاية واحلب وتقدير  واالنسجام والرفاهية من خالل 

و   ، والقبول  ،واالمتنان  ،والتسامح  ،الوالء  /الثقةواآلخرين، 

  ،واللطف   ،والصرب   ،والشجاعة  ،والنزاهة  ،والصدق

للقيادة  ولقياس  والتواضع. الثالثة  استخدم    األبعاد  الروحية 

((Fry, 2003  إعداده تم  لـ    مسح  القيادة   نظرية"خصيًصا 

 . "الروحية

القيادة الروحية عىل أنه:    مفهوم    . ( (Fry et al, 2005  ف عر  يُ 

الذات    والسلوكيات الالزمة لتحفيز  واملواقف   مي  من القِ   جمموعة

شعور لدهيم  يكون  حتى  جوهري  بشكل    بالبقاء  واآلخرين 

رؤية   خلق  تتضمن  التيالعضوية واالتصال    الروحي من خالل

وحُت ب  يشعروناملنظمة    أعضاء  جتعل معنى  هلا  حياهتم  ث دِ أن 

و قائمةعىل    تعملفرًقا؛  تنظيمية  اجتامعية/  ثقافة  عىل    ترسيخ 

 والتابعني رعاية حقيقية واهتامم  للقادة يكون اإليثار حيث حب  

الذات  وتقدير من  ينتج  لكل  مما  شعور   واآلخرين،    عنه 

)   بالعضوية والتقدير  يُ   (.p. 836والفهم   & Aydin)ف  عرِ كام 

Ceylan, 2009)    السلوكيات  القيادة بأهنا   والقيم  الروحية 

حُت  التي  لدهي  ز ف  واملواقف  ليكون  املنظمة  البقاء  أعضاء  م شعور 

التنظيمية  ه عن  الروحي والذي تتولد  رفت  عُ   يف حني   .العضوية 

بأهنا   الروحية  يكون   يمكن  ظاهرةالقيادة  عندما    مالحظتها 

  ،الصدقالروحية مثل:    القيم    القيادة جيسد  الشخص يف موقف

خالل   ظهروي  ، والتواضع  ،واملوثوقية  ،النزاهةو من    ذلك 

 (. Reave, 2005) القائد األخالقي الذي يسلكه السلوك

القيادة    الدراسة   ف عر  تُ و أهنا    احلالية  عىل    توافق "الروحية 

االحتياجات    التي تؤدي إىل إشباع   والسلوكيات   واملواقف   القيم 

حتى يتمتع القادة والتابعون برفاهية روحية    ؛ النفسية للعاملني 

النهاية  يف  والتي  أعىل  من    مجاعية  أعىل  مستويات  إىل  تؤدي 

  عىل مفاهيم   ركز هذه الدراسةوتُ   ."وااللتزام التنظيمي  اإلنتاجية

  )2003Fry ,)اإليثار الذي قدمه    اإليامن وحب  األمل/و  الرؤية

 الروحي. الداخلية للقائد للحياة يف وصفه

يف    القيم    الروحيون  القادة  يشجع حيملوهنا  التي  الروحية 

يقودوهنا، بحيث  املنظامت للقادة  التي  توجيه موظفيهم    يمكن 

املنظامت  للترصف ما يف  ويف هذا  (.  Mahyarni, 2019)   بطريقة 

ي مفهوم  تبن   ( برضورة2018)  والنجار  سالمة  تأوص  السياق

لدى   املتكاملة  بأبعادها  الروحية    باإلدارات املديرين  القيادة 

فع    والء  لتنمية  املختلفة بشكل  استكشفت  ال.  العاملني  كام 

دالة    وجود  (Averin, 2020)  دراسة إدراك   إحصائي ا عالقة    بني 

  يف العمل  اإليثار والتزامهم بالبقاء  قادهتم وحب  املوظفني لرؤية

  أن العالقة    .(Yang et al, 2019)دراسة     وأظهرت نتائج.  باملنظمةِ 

القيادة بني  املوظفني    اإلجيابية  لدى  الوظيفي  واألداء  الروحية 

، وأن  Relational Energy  رتباطيةاال   واملرشفني تتوسطها الطاقة

العالقة الوسيطة بني القيادة الروحية واألداء    زيدالقائد ت  نزاهة  

لذلك أشار يوسفي ية. رتباطللموظفني عرب الطاقة االالوظيفي 

وجود2019) إىل  القيادة  (  بني  وتأثري  ارتباط    الروحية   عالقة 

التنظيمية أعضاء  والثقة  كلية  لدى  التدريس يف  االقتصاد    هيئة 

(  2018والنجار )  سالمة   ت دراسةخلصبينام  .  املسيلة  بجامعة

وجود للقيادة  إىل  إجيايب  معنوي  تنميةالروح  تأثري  يف  والء    ية 

بعض   العاملني املرصية.    يف  والفنادق  السياحية  يف  الرشكات 

)  أشار    حني وعرويس  إىل  2018يوسفي  للقيادة  جودو(   دور 

)الرؤية وأبعادها  يف   اإليامن، وحباألمل/   ،الروحية  اإليثار( 

التدريس يف كلية   ألعضاء  جودة احلياة األكاديمية  حتسني   هيئة 

ما   .املسيلة  بجامعةاالقتصاد   إسامعيل    دراسة  أكدته  وهذا 

  كياتودت سلزا  حيةوالر  ت القيادةضكلام انخفبأنه    (2017)

ال موظالتنمر  يعني  ؛امعةاجلب  العاملني  جانب  ن يفي    وجود   مما 

 .الروحية وأبعاد التنمر الوظيفي القيادة ارتباط سلبي بني أبعاد
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دراسة )  وأسفرت  عن  2016البيومي  عالقة    وجود( 

أبعاد  إجيابيةارتباط   حياة   بني  جودة  وأبعاد  الروحية  القيادة 

بجامعة   العمل العاملني  ذلك  .  دمياط  لدى  عىل  أشار  عالوة 

لقيادة الروحية  ا  ألبعادتأثري معنوي    وجودإىل  (  2016عيسى )

أبع أعضاء  ادــعىل  لدى  التنظيمي  التدريس   االلتزام  هيئة 

دراســـوكائف.  ـــالط  بجامعة من  كلــجزء  قام  أكرب  من    ة 

(McGhee & Grant, 2015)  مديًرا من    ( 14)مقابالت مع    بإجراء

عىل  كيفية تأثري روحانيتهم    لتحديد   جمموعة متنوعة من املنظامت

أن    وجدت هذه الدراسة  ،العمل   سلوكهم األخالقي يف مكان

راعي أنفسهم واآلخرين جيلبون الوعي الروحي الذي يُ   املديرين  

املواقف يف  وأفعاهلم  لقراراهتم  املعقدة    وبيئاهتم  األخالقية 

عالوة عىل ذلك  السلوك األخالقي.  والصعبة مما أدى إىل تعزيز

عجو إىل  2013)  ةأشار  املدارس   وجود(  قادة  بني  اختالف 

الروحية القيادة  أبعاد  توافر  توفر  حول  وعدم  يف  ُبع  ،  الرؤية  د 

 املدارس عىل مستوى املراحل التعليمية املختلفة.  مجيع

 ,Petchsawang & Duchon)قامت كل من  ويف هذا السياق

يُ   بدراسة  (2012 عمل    مكنكيف  ممارسات  تتيح  أن  ما  ملنظمة 

خالل من  إنتاجية  الذات   أكثر  عن  التعبري  الروحية   تشجيع 

 الدراسة الثانية إىل أن الروحانية تتعلق  وأشارت نتائج  ،ملوظفيها 

ا التأمل أيًضا يتوسط جزئي   إىل أن ممارسة   العمل، باإلضافة بأداء

ويف هذا  العمل وأداء العمل.  بني الروحانية يف مكان يف العالقة

عىل    (Duchon & Plowman, 2005)أجراها  ُتظِهر دراسة  السياق

 العمل تبدو مؤثرة إىل احلدوحدات عمل أن قيادة  وحدة    ست

 عىل القضايا الروحية. به وحدة العمل وتشجع الذي تعرتف

 بتأثريات   ةاألخري  يف اآلونة  االهتامم  ز  رك  ت    من ناحية أخرى

النتائج  الروحيةالقيادة   تأثري   عىل  عىل  رئييس  بشكل    التنظيمية 

القيادة بني    إىل العالقة   باإلضافة  ، املامرسات الروحية عىل القائد

( املنظمة  والنتائج عىل مستوى   ;Bodla & Ali, 2012الروحية 

Chen & Yang, 2012; Fry, 2003; Fry et al., 2005; Fry & 

Slocum, 2008; Javanmard, 2012 تارًكا القيادة    (  بني  العالقة 

و العواملالروحية  العاطفية  هندسة  غري    البرشية  كبري  حد  إىل 

اآلت   مكتشف. السابقة  الدراسات  رسد  من  أنه    ونستخلص 

تتوافر يف    عنارص  عندما  دراستها  متت  التي  الروحية  القيادة 

واملتمثلة احلالية  )الرؤية   دراستنا   اإليامن، وحب  األمل/و  ،يف 

مستوى  ساإليثار(   العواملمن  عاٍل  يقابلها  البرشية    هندسة 

إنتاجية وأداء العاملني،  من   زيديسمما   ؛العمل يف مكان العاطفية

التعاملإجيابي ا  سلوكهم    ويكون وزمالئهم  مديرهيم  مع    يف 

أن   احلالية  الدراسة   االنسجام التام بينهم. لذلك تفرتض   وحتقيق

يمكن  القيادة   تُ   الروحية  العوامل  ز  عز  أن  البرشية    هندسة 

 .لدى العاملني باجلامعةِ  العاطفية

 Affective  العاطفية   البرشية العوامل    هندسة   . 2.1

Ergonomics 
  والسلوك يف تفسري   اإلدارة  أدبيات  يف  ابقد اختلف الُكت  ل

العواملمصطلح   العاطفية  هندسة  خلفياهتم    البرشية  وفق 

وطــووجه نظرهم  ر  ـــذك  حيث؛  لهمــعم  بيعةــات 

Naghdali et al, 2014))  .  يمكن العوامل    أنه  هندسة  استبدال 

  العوامل"بمصطلحي    Human Factors Engineeringالبرشية  

. "Ergonomicsالبرشية    اهلندسة"و    "Human Factors  البرشية

 البرشية العاطفية  اهلندسة  األشخاص الذين مارسوا    وكان أول

Ergonomics  Affective  النفس، وكان جمال  املهندسون وعلامء 

العوامل العاطفية  هندسة   العوامل "  يسمى يف األصل  البرشية 

العاملية الثانية عندما    وبدأ يف احلرب  ،"Human Factors  البرشية

وعلامء املهندسون  فحص   بدأ  يف  اجلسدية   النفس  القدرات 

 (. O'Neill, 2011) والعقلية للجنود

يُ   سياقيف  و ما  غالبًا  العاطفية  مصطلح    ستخدماهلندسة 

ملصطلح  "Emotionalعاطفي  "  "Affectiveعاطفي  "  مكافئًا 

(Picard, 2000  .)توضح )التصميم  كام  العلمية  املناهج    أسامء 

  اهلندسة وEmotional Design  (Nagasawa, 2002  ،)العاطفي  

Affective Engineering  (Barnes et al., 2004  ،)  العاطفية

أن    Affective Design  (Helander, 2003 )العاطفي    التصميمو

وثيًقا   التصميم   ارتباًطا  البعض  ببعضهام  مرتبطان  ؛ واهلندسة 

تشري نفس   ألهنا  البحث  إىل  الرغم   ، جمال  ليست    عىل  أهنا  من 

متاًما.   املصطلحاتمتطابقة  تُ   ؛مهمة  هذه   اساًم ملجال  عتربألهنا 

  العاطفية  البرشية  اهلندسة"مصطلحا    عتربويُ   معرفة جديد متاًما.

Affective Ergonomics"    البرشية  العوامل"و  Human Factors"  

من تقاليد مشتقان  من أهنام    مرتادفني بشكل أو بآخر، عىل الرغم 

جزئي    يةبحث وسيتمخمتلفة   Affectiveمصطلح    استخدام  ا، 

Ergonomics  العوامل    هندسةإىل    لإلشارة  هذه الدراسة  يف متن

 . البرشية العاطفية
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العوامل  تعترب  قينس    ا تطبيقي    العاطفية علاًم   البرشية  هندسة 

قدرات مع  املادية  العمل  واألنظمة وظروف  األجهزة    تصميم 

( العامل  وBogataj et al., 2017ومتطلبات    مفهوم  ُيركز (. 

العوامل  اإلنسان  العاطفية  البرشية  هندسة    تطبيقه  ويتم   ،عىل 

من    لتقريب لإلنسان  االحتياجاتاهلندسة  أي   ،احلقيقية 

مبدأ    من ناحية أخرى يوفر  ، املجتمع املعارص  ملشاكل  االستجابة

العوامل العاطفية  هندسة  بخلق  حلواًل   البرشية  بيئة    متنوعة 

(.  Jevremović et al., 2019األفراد )  فريدة وآمنة وممتعة جلميع

 البرشية العاطفية  هندسة العوامل  P.1 (O’Neill, 2011) فويعر  

والتوافق بني األشخاص ومساحة عملهم املكتبية املالءمة  بأهنا  

  الرتكيز عىل حجم   من خالل  ؛)أي جمال العمل أو البيئة املادية(

باسم   أيًضا  )املعروفة  اجلسدية  والقدرات   املقاييس "اجلسم 

لدراسة"البرشية ونسبه(    (  اجلسم  )حجم  البرشي  الترشيح 

وتصميم  لألنشطة  بالنسبة العمل،    البدنية  حمطة  وختطيط 

  الة.وإنتاجية برشية فع    بيئة عمل صحية ألداء  إىل خلق  باإلضافة

العوامل  وتساعد تعزيز  البرشية  هندسة  يف  الرضا    العاطفية 

 ,Nagamachiمراعاة عواطفهم )  من خالل  الوظيفي لدى العامل

وزيادة2011 وتقليل  (،  والشفاء  تكاليف    اإلنتاجية،  العالج 

(Afshar et al., 2019  .)  البرشية العاطفية    هندسة  العواملكام أن

مشاركة لألشخاص   هي  املناسبة  واملُعدات  املوقف    استخدام 

لفرتة    الذين جيب املتكررة  املهام  أداء  أو  اجللوس  عادًة  عليهم 

  العمل، وكيف يمكن  بمكان  طويلة، إنه علم اجلسم فيام يتعلق

الوظ تؤثر   عىل صحة  ائفأن  )  املختلفة   .Kantola et alالفرد 

2017 .) 

البرشية   هندسة  العوامل  (Meyer & Fourie, 2015) ويصف

توفري التوافق التام بني   الدراسة الذي حياول بأهنا جمال العاطفية

. اتأنواع البيئ  تطبيقه عىل كل  وبيئات عملهم، ويمكن  األفراد

  للغاية  واجتامعي    نشاط تعاوين  العمل املكتبي إىل    تطورت طبيعة

التقليدي   من النهج  بيئة عمل متكاملة، وبالتايل االنتقال  يتطلب

املريح" هنج    "املكتبي  إىل  املعرفية(  العمل  وبيئة  اهلندسة  )أي 

الشمولية    العاطفية  البرشية العوامل  هندسة  . وتشمل"شمويل"

)بيئة  األبعاد اهلندسية(    املادية  العمل    )بيئة  والعقلية العمل 

والتعاون )بيئة  والتفاعل  املعرفية(،  الرسمي  وغري    الرسمي 

األفراد بني  االجتامعية(  املشرتكة    العمل  عملهم  ومساحة 

(Ismail et al., 2017وتشري .)  العاطفية  البرشية  العوامل  هندسة  

إىل حلول لقضايا االتصال من   Cognitive Ergonomicsاملعرفية 

الوظائف    خالل وتصميم  التكنولوجيا  بني  التوافق  حتسني 

لألفراد العقلية   ,Boff, 2006; Carayon & Smith)  والقدرات 

2000; Wilson, 2000العاطفية  البرشية  العوامل  هندسة  (. وتركز  

السياقات  Social Ergonomicsاالجتامعية   االجتامعية    عىل 

ل حتسني  ،لعملوالتعاونية  عىل  اجلوانب    وبالتايل  بني  التوافق 

للعمل والتفاعل  االجتامعية  والتوجيه  وغري   والتعلم  الرسمي 

 ,Badham & Ehn, 2000; O’Neillاجلامعية ) الرسمي واملشاركة

التعريفات  ويتبني  (.2011 أن    من    العوامل  هندسة  السابقة 

العاطفية تتناسب    البرشية  أن  إىل  الوظيفة  املهمة  تسعى  مع    أو 

العمل والبيئة    النواحي، وأال يتعارض وضع  من مجيع  الشخص 

عدات  واملُ   من أن املهام    التأكدو،  واحلدود البرشية  مع القدرات

 .كل عامل ناسبواملعلومات والبيئة تُ 

يف  العاطفية البرشية  العوامل  هندسة  تعريف   وبالتايل يمكن

جمموعة باحلالية    الدراسة  اإلجراءات   أهنا  السلوكية    من 

هتتم  التي  اهلندسية  العمل    بتصميم   والتصاميم  وبيئة  مكان 

باجلامعة  املستخدمة  يتناسب   واألدوات  احتياجات   بام    مع 

  ق مهامهم وأهدافهم، وحيق    العاملني هبا، ويساعدهم عىل إنجاز 

والسالمة. واألمن  الرضا  عىل   احلالية  الدراسة  زركِ وتُ   هلم 

واإلدراك  اإلدراك  مستويات واإلدراك   الغريزي،    السلوكي، 

تصميم    مستوياتيف    (Norman, 2013, 2004)التأميل الذي قدمه  

 . البرشية العاطفية العوامل هندسة

  البرشية العاطفية هو احلصول  العوامل  هندسةمن    اهلدفو

فع   تطابق  العمل    املستخدم  بني ال  عىل  كفاءة   لتحسنيومكان 

للمستخدم والسهولة  والراحة  والسالمة  والصحة    ، العمل 

 البرشية العاطفية يؤدي إىل عدم  العوامل  هندسةمبادئ    وإمهال

مكان  يف  واألل  )  الكفاءة  وهذا  (.  Afshar et al., 2019العمل 

أثناء التصميم  العاطفية  هندسة العوامل البرشية    عىل تنفيذ   يؤكد 

من    الية وكفاءة للتخفيفالطرق فع    كثرواهلندسة كواحدة من أ

هبا.  األخطاء املرتبطة  واملخاطر    األساس   هيدفو  البرشية 

للهندسة فهم  العاطفية  البحثي  إرضاء    إىل    ثالثة "وموازنة 

البيولوجية؛   االحتياجات  :"برشية  احتياجات أو   املادية 

)احتضان  االحتياجاتو النفسية  االحتياجات   العقلية/ 
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واجلاملية(؛العاطفية   واالجتامعية    واالحتياجات   والفكرية 

األخالقية أو  وحيدد    (. Dahlgaard et al., 2008)  الروحية 

(Mphale and Okike, 2018)    العواملعوامل البرشية    هندسة 

  املشاريع، وإدارة  أيًضا دعم اإلدارة العليا، وإدارة  تشملعىل أهنا  

 الفريق. والتزام ،الفريق املتطلبات، وقدرة

اإلدراك البرشي يف    عملية  أن    (Norman, 2013, 2004)  يذكر

العوامل  تصميم العاطفية  هندسة    ثالثةإىل    تنقسم   البرشية 

كل مستوى    ويعمل  التأميل(،  ،السلوكي  ،)الغريزي  مستويات

خمتلفة لكل  ؛بطريقة  عملية   متطلباتهمستوى    لذلك    املقابلة يف 

ما    :Visceral  الغريزي  والتصميم   اإلدراك (  1)  .تصميمال هو 

به الفرد عند مواجهة   الذي يشعر  هو الشعورو  ،تفعله الطبيعة

  احلسية، ويؤثر  منتج ما، والذي يأت بشكل رئييس من األعضاء

من الوعي؛ لذلك    بداًل   مبارشةً   الغريزي عىل العاطفة  اإلدراك

  التعليم عوامل مكتسبة مثل    بسبب  برسعة وال خيتلف  يتفاعل

هو    Behavioral  السلوكي  والتصميم  اإلدراك(  2)  ،والثقافة

ال  الذي يشعر  الشعور  عند استخدام املنتج، والذي يأت    فردبه 

األعضاء من  رئييس  مكونات  وهناك  .  احلركية  بشكل  أربعة 

الوظيفة  للتصميم اجليد:    سهولة و  ، املفهومو  ،السلوكي 

والشعور   والتصميم   اإلدراك(  3)و  ،اجلسدي  االستخدام، 

العملية  Reflective  تأميلال وهو  املعرفية،    هو أعىل مستوى من 

الدماغ  واستبطان  وتقييمه له،    الشخص العام عن املنتج  انطباع

ملسة    بتوفري  تأميلال  اإلدراك  هيتمو  ،احليس والسلوكي  لإلدراك

دافئ   وتفاعل  هذه  و .  (Norman, 2004, 2013)شخصية 

  لإلدراك  يمكن  حيث؛  مرتابطة  إلدراكلالثالثة    املستويات

التقاط املنتجات  الغريزي  املعلومات عن    برسعة ومترير   بعض 

املعلومات األعضاء  هذه  مبارشةً   إىل  معاجلة    احلركية  دون 

 أيًضا عىل اإلدراك  السلوكي سيؤثر  فإن اإلدراك    بدوره،  الدماغ

  تأميلاإلدراك الاتصال بني    قناة  أنه ال توجد  ي، يف حنيغريزال

اخلارجي اإلدراك  ؛  والعال  من    التأميل  فإن  معلومات  يتلقى 

ي  غريزال  سلبًا عىل اإلدراك   ي والسلوكي ويؤثرغريزال   اإلدراك

 . (Li et al., 2014)والسلوكي بعد معاجلة هذه املعلومات 

العاطفية   هندسة العواملأمهية    يف سياقو  يف جمال  البرشية 

 عنارص   ( إىل أثر2020حممود وعبداهلل )  دراسةاإلدارة أشارت  

العوامل العاطفية  هندسة  حتقيق  البرشية  مكان   يف  يف   السعادة 

( إىل  2019قدوري وعبد )  . وخلصت دراسةللعاملنيالعمل  

توفري   العواملعوامل    أن  العاطفية  هندسة  ومبادئها،   البرشية 

تدفع   سيضيف جديدة  املناسب  أماكن  العمل  بيئة  هتيئة  ة،  نحو 

استثامر وتوجيهها    وبالتايل  البرشية  املوارد  ومهارات  قدرات 

بينام أشارت دراسة  باجتاه املنظمة وإنجازاهتا.   استخدام موارد 

أثًرا ذا داللة إحصائية للهندسة 2019عوجان )   ( إىل أن هناك 

)العوامل واملعلومات  البرشية  الطاقة   البيئية  عىل    والعمليات( 

ككل   والطاقة  )الطاقةالتنظيمية  والطاقة  اجلسدية    العاطفية 

البرشية عىل    أثر ذي داللة إحصائية للهندسة   املعرفية(، ووجود 

اجلزئي    ا إىل التأثريأيًض   االستغراق، وأشارت النتائج  اسرتاتيجية

الطاقة  للهندسة عىل  اسرتاتيجية   البرشية  مع    التنظيمية 

ين واملوظفني  االستغراق كمتغري وسيط لدى العاملني من املدير

العقبة يف األردن. يف حني  يف رشكة نتائج  مياه  دراسة    أظهرت 

  هتتم  البرشية العاطفية  اهلندسة  ( أن  2019احلسناوي وآخرون )

  يف إنجاح   سهم البرشي مما يُ   املشاعر والرغبات للمورد   بمعرفة

 عمل موظفي كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة كربالء. 

دراسة أكدت  ) مجعة    كام  لتطبيقات2019وآخرون  أن   )  

الرضا الوظيفي   يف حتقيق  اأثرً   البرشية العاطفية  هندسة العوامل

بجامعة  والسعادة اهلندسة  كلية  موظفي  لدى  ديايل    الوظيفية 

اهلندسة  أبعاد    أن توفر    (2019)   والرويس  املدرعالعراقية. وذكر  

يف    كان بدرجة متوسطةالسعودية    يف اجلامعات  البرشية العاطفية

والبيئي(، وأن هناك عالقة    ،التنظيمي  ،أبعادها الثالثة )اإلنساين

أبعاد   توافر  العواملإجيابية بني مدى  العاطفية  هندسة    البرشية 

السعودية  باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  ومدى 

السامن  لالهنامك د  أك  كام  أن  2013)   والعبيدي  الوظيفي.   )

العوامل العاط  هندسة   مداخل  مدخاًل   ُتعد  فيةالبرشية   من 

وحتقق العمل،  أنظمة  األفراداملواءمة    تصميم  ا وفقً   بني 

 العمل.  ملواصفاهتم اجلسامنية العضلية واهليكلية وبيئة

السالفة الذكر أنه ل يتم إجراء دراسات    من األدبيات  يتبني

بني  حول   الروحيةالعالقة  العوامل و  القيادة  البرشية    هندسة 

القيادة طبيعة العالقة بني    وبالتايل هناك حاجة لفهم،  العاطفية

العوامل و  الروحية العاطفية  هندسة  النحو  .  البرشية  هذا  عىل 

 : التايل  فرض الدراسة   احلالية   الدراسة   تقرتح 

القيادة  إجيابية  عالقة   توجد" بني  إحصائية  داللة    ذات 

)الرؤية وحب  األمل/و  ،الروحية  و   اإليامن،    هندسةاإليثار( 
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  دراك واإل  ،الغريزي  دراك)اإل  العاطفية  البرشية  العوامل

 ."لدى العاملني باجلامعة التأميل( دراكواإل ،السلوكي

الفرض  وينقسم تبعً   ةإىل ثالث  هذا  فرعية    للمتغري   ا فروض 

 :التابع

القيادة  إجيابية  عالقة   توجد" • بني  إحصائية  داللة   ذات 

)الرؤية وحب  األمل/و  ،الروحية  اإليثار(   اإليامن، 

 ."الغريزي دراكواإل

القيادة  إجيابية  عالقة   توجد" • بني  إحصائية  داللة   ذات 

)الرؤية وحب  األمل/و  ،الروحية  اإليثار(   اإليامن، 

 . "السلوكي دراكواإل

القيادة  إجيابية  عالقة   توجد" • بني  إحصائية  داللة   ذات 

)الرؤية وحب  األمل/و  ،الروحية   (اإليثار  اإليامن، 

 . "التأميل دراكواإل

 : الدراسة   منهجية   . 2

 : الدراسة   نموذج   . 1.  2

الدراسة  النموذج   يعتمد هلذه  أسئلة  العلمي  هداف  أ و  عىل 

عالقة    وجودإىل    ونتائج الدراسات السابقة، باإلضافة  الدراسة

هندسة القيادة الروحية وبني  مبارشة إجيابية ذات داللة إحصائية  

وبناًء   الدراسة،  أسئلةعن    ولإلجابة،  البرشية العاطفية  العوامل

نتائج ظل  عىل  ويف  السابقة،  املحددة   الدراسات  األهداف 

العالقة املبارشة بني متغريات الدراسة عىل    تم حتديد  ،للدراسة

 ( التايل:1) الشكلاملوضح يف  النحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفاهيمي للدراسة   النمـوذج :  ( 1)   شـكل 

 والدراسات ذات العالقة.   االستئناس باملرجعيات   الباحثني يف ضوء   إعداد   : املصدر 

 

 : املعاينة   ووحدة   الدراسة   وعينة   جمتمع .  2.  2

كليات  جمتمع   يتكون يف  العاملني  من  جامعة    الدراسة 

( عددهم  والبالغ  عام  عاماًل   ( 6665أسيوط    ،(2020)  يف 

  وبالرجوع العامل يف الكليات.    املعاينة من الفرد  وحدة  وتتمثل

  حجم العينة من جمتمع   اإلحصائية اخلاصة بتحديد  إىل اجلداول

(  363)  العينة يبلغ   أن حجم    ، يتبني عاماًل (  6665)  بحث يبلغ 

عىل  وقد    . (2013)ريان،    مفردة االستقصاء  قوائم  توزيع  تم 

( قائمة بنسبة 300مجيع مفردات عينة الدراسة، فتم اسرتداد )

التحليل  83) إلجراء  صاحلة  الردود  من  النسبة  وهذه   ،)%

( الدراسة  لفروض    (. Sekaran & Bougie, 2016اإلحصائي 

( جدول  اخلصائص 1ويوضح  عينة    ملفرداتالديموغرافية    ( 

 الدراسة املشاركة. 

 السلوكي اإلدراك

 الغريزي اإلدراك

 اإلدراك التأميل

 هندسة العوامل البرشية العاطفية() املتغري التابع )القيادة الروحية( املتغري املستقل
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 عينة الدراسة املشاركة  الديموجرافية ملفردات   اخلصائص   : ( 1)   جدول 

 

 الديموجرافية   اخلصائص 

 

 الدراسة املشاركة   عينة 

 النسبة  العدد 

300 100 % 

 اجلنس 

 % 63 189 ذكــــــــــــــــر 

 % 37 111 ى أنثـــــــــــــــ

 % 100 300 اإلمجــــــــايل 

 العمرية، أو السن   املرحلة 

 % 11 33 سنة 30أقل من 

 %11.7 35 سنة  35إىل أقل من  30من 

 %28.7 86 سنة  40إىل أقل من  35من 

 %22.6 68 سنة  45إىل أقل من  40من 

 % 26 78 سنة فأكثر  45

 % 100 300 اإلمجـــــــــــــايل 

 التعليمـــــي   املـــــــــــؤهل 

 %2 6 مؤهل متوسط. 

 % 2.3 7 مؤهل فوق متوسط. 

 % 67.7 203 مؤهل جامعي. 

 %28 84 مؤهل فوق جامعي 

 % 100 300 اإلمجــــــــــــايل 

 العمل يف اجلامعة   مــــــــــــدة 

 %12.3 37 سنوات  5أقل من 

 %25.6 77 سنة10أقل من إىل  5من 

 %18.6 56 سنة15إىل أقل من  10من 

 %24.7 74 سنة20إىل أقل من 15من 

 % 18.8 56 ة فأكثر نس  20من 

 % 100 300 اإلمجـــــــــــــايل 

 . (  مفردة300الدراسة امليدانية ن = ) اإلحصائي لبيانات التحليل :املصدر

معظم أفراد العينة  ( أن  1من قراءة نتائج اجلدول )  يتضح    

الذكور63) من  بمجتمع  ،%(  لنسبهم  مشاهبة  الدراسة،    وهي 

إىل أقل   35العمرية من )  %( تقع أعامرهم يف الفئة28.7)  وأن

الفئات  40من   وهي  العمل  سنة(،  يف  فئة    ،الفاعلة  وأعىل 

اجلدية  من درجة ، وهذا يرفعا جامعي   %( حيملون مؤهاًل 67.7)

استيفاء ويوفربيانات    يف  بياناته،   االستقصاء،  لدقة  أفضل  بيئة 

 إىل أقل   5التي أمضت    يف الفئة العينة تقع  %( من أفراد25.6و)

 سنوات.  10من 

 

 قائمة االستقصاء:   تصميم .  3.  2

باالعتامد  قائمة  إعدادو  تصميمتم     عىل    االستقصاء 

سابقً عد  املُ   االستقصاءات قائمةا ة  وتكونت  من    ،  االستقصاء 

ذات  ؛قسمني تقرير  مقياس  عن  عبارة  :  األول   القسم   :وهي 

( 2003وتم االقتباس من مقياس )  أبعاد القيادة الروحية  يقيس

Fry    الروحية القيادة  نظرية  )  يتكونوصاحب  عبارة 15من   )

لدى    تقيس الروحية  اجلامعةالقيادة  يف  عىل    العاملني  موزعة 

رئيسة،    ةثالث )  يقيسأبعاد  األول  الرؤية  5البُعد    ، عبارات( 

البُعد    ويقيس  ،اإليامن  األمل/عبارات(   5الثاين )  البُعد  ويقيس

( العوامل  هندسة    وأبعاد  اإليثار.  حبعبارات(    5الثالث 

العاطفيةــالبش االقتب  رية      ( (Norman, 2004من    اســـوتم 

  موزعة عىل ثالثة  ة( عبار16من )  ويتكون ،  (Li et al., 2014)و

، الغريزي  اإلدراكعبارات(    6البُعد األول )  رئيسة، يقيسأبعاد  

الثاين    ويقيس ويقيسالسلوكي  اإلدراكعبارات(    5)البُعد   ،  

( الثالث  وقد صنفت مجيع    .التأميل  اإلدراك عبارات(    5البُعد 

اال فقرات  للمتغريستقص إجابات  وفقً ااء  والتابعة  املستقلة   ات 

)غري موافق  حيث تدرجت اإلجابة من  ؛  ملقياس ليكرت اخلاميس

فق  اوم ،  4وافق =  م ،  3=    حُمايد،  2وافق =  م  غري ،  1=    إطالًقا 

= ويشملالثاين   القسم   .(5  بشدة  الديموغرافية    :  املتغريات 

واملؤهل  وفئات  ،)اجلنس ومدة  العمر،  يف   التعليمي،  العمل 

 . (اجلامعة

 : الدراسة يف    املستخدمة   اإلحصائية   األساليب .  4.  2

اإلحصائية  احلالية    الدراسةاستخدمت      احلزمة  برنامج 

البيانات، وتم    ( يف حتليل25النسخة )   SPSSاالجتامعية   للعلوم

للتحليل  استخدام التالية  اإلحصائية  اإلحصائي    األساليب 

 Reliabilityالختبار ألفا كرونباخ    ا الثبات وفقً   حتليل  :للبيانات

Analysis Alpha Scaleلتحديد وذلك  أداة مُ   ،  ثبات  عامل 

الوصفي اإلحصاء  ومقاييس   Descriptive Statistic  الدراسة. 

Measures ُاالرتباط اخلطي الثنائي    عامالت، ومCorrelation    بني

واستخدام الدراسة.  املتعدد    أسلوب  متغريات  االنحدار 

Multiple Linear Regression Analysis أسلوب    ، وتم استخدام

 . Stepwise Regressionيل االنحدار املتدرج حتل
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 : الدراسة   حدود .  5.  2

دراسة   : األكاديمية   احلدود .  1.  5.  2 يف  القيادة    متثلت 

 . البرشية العاطفية   هندسة العواملو   ، الروحية 

من    : البرشية   احلدود .  2.  5.  2 بسيطة  عشوائية  بعينة  متثلت 

اجلامعات املرصية، ومن  ون غريها من  د  أسيوط  يف جامعة العاملني  

نتائج    تعميم   ال يمكن   External Validityالصدق اخلارجي    منظور 

 املرصية األخرى.   يف اجلامعات العاملني  الدراسة عىل  

باالعتامد  :الزمنية  احلدود.  3.  5.  2 تم   متثلت  بيانات  عىل 

م( وانتهت 2020)  / مايو15فرتة زمنية بدأت    مجعها من خالل 

 م(. 2020)  يونيو 15

 : اإلحصائي للدارسة   التحليل   نتائج   . 3

لالستقصاء   نتائج .  1.  3 الداخيل  بمتغريات   االتساق    اخلاص 

 الدراسة: 

  تم استخدام    Reliability Analysisاملقياس  ثبات  الختبار   

  باختبارات   يتعلق، أما فيام  Cornbach Alphaاختبار كرونباخ ألفا  

اجلذر الرتبيعي    تم استخراج ، فقد    Validity Analysisالصدق  

بناًء عليها مدى صالحية بنية   لقيمة )معامل ألفا(، والذي يتحدد

( 2)  اجلدول  ويعرض(.  Sekaran & Bougie, 2016)  االستقصاء

 نتائج هذا االختبار:

 
 

 الدراسة   الثبات والصدق ملتغريات   عامالت مُ :  ( 2)  جدول 

 الصدق   عامل مُ  الثبات   عامل مُ  املتغيــــــــــــــــــراُت  م 

 

1 

  أبعاد املستقلة: )   املتغريات 

 ( القيادة الروحية 

 الرؤيةُ 

 

0.674 

 

0.821 

 0.913 0.835 اإليامن  األمل/ 2

 0.849 0.722 اإليثار  بُح  3

 

1 

هندسة    )أبعاد التابع:   املتغري 

 : ( العاطفيةُ   البرشية   العوامل 

 الغريزي  دراكاإل

 

0.861 

 

0.927 

 0.868 0.754 السلوكي  اإلدراك 2

 0.863 0.745 التأميل  اإلدراك 3

 الدراسة امليدانية.  بيانات :املصدر

عامالت الثبات والصدق ( إىل أن مُ 2اجلدول )  بيانات  تشري

ملتغرياتاملُ  مقبولة  سجلة  قيمة   حيث؛  الدراسة  أقل  كانت 

  بمعامالت   (، أما فيام يتعلق 0.674)  الرؤيةألفا    سجلة ملعاملمُ 

النتائج سجلت  فقد  جلميع  الصدق  مرتفعة  صدق    معامالت 

 املتغريات حمل الدراسة. 

 الدراسة:   االرتباط اخلطي الثنائي بني ُمتغريات   . ُمعامالت 2.  3

  االرتباط الثنائي لبريسون؛ وذلك لتحديد   اختبار  إجراءتم   

ُمتغريات   بني  االرتباط  ويعرضمعنوية  )  الدراسة  (  3اجلدول 

 قيم تلك االرتباطات.

 الدراسة   االرتباط اخلطي الثنائي بني متغريات   (: ُمعامل 3)  جدول 

 البرشية ُالعاطفية(   التابع )اهلندسة   املتغري  الروحية(   املستقلة )القيادة   املتغريات  بيــــــــــــــــــان  م 

 

 

  الوسط

 احلسايب 

 االنحراف 

 املعياري 
 اإليثار  حب اإليامن  األمل/ الرؤيةُ 

  اإلدراك

 الغريزي 

  اإلدراك

 السلوكي

  اإلدراك

 التأميل

      1 ** 0.839 3.46 الرؤيةُ 

     1 ** 0.854 ** 0.944 3.44 اإليامن   األمل/ 

    1 ** 0.784 ** 0.749 ** 0.933 3.53 اإليثار   حب 

   1 ** 0.709 ** 0.675 ** 0.665 ** 0.799 3.23 الغريزي   اإلدراك 

  1 ** 0.618 ** 0.625 ** 0.542 ** 0.497 ** 0.793 3.23 السلوكي   اإلدراك 

 1 ** 0.720 ** 0.716 ** 0.702 ** 0.661 ** 0.639 ** 0.727 3.39 التأميل   اإلدراك 

 ** P < 0. 05      *P < 0. 01( مفردة                  300الدراسة امليدانية ن = ) اإلحصائي لبيانات التحليل :املصدر
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 ( اآلت: 3)   من اجلدول   يتضح 

ألبعاد • احلسايب  الوسط  ل   تقديًرا    سج  الروحية  القيادة 

اإلدراك يف  وأعاله  )  حب   متوسًطا،  (، 3.53اإليثار 

)  األمل/  وأدناه درجة2.44اإليامن  وكانت  إدراك   (. 

 اهلندسة البرشية العاطفية متوسطة.  العاملني ألبعاد

بني   عالقة  وجود • إحصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباط 

اجلدول إىل أن هذه   معظم متغريات الدراسة، كام يشري 

تتفق اجتاهات  االرتباطات  املفرتضة    مع  العالقات 

 بصفة أولية.

 الفرعية:   اختبار فرض الدراسة بفروضه   نتائج .  3.  3

احلالية    فرض  خيترب القيادة   املبارشة  العالقاتالدراسة  بني 

من جانب    الروحية مستقل  العواملوكمتغري  البرشية    هندسة 

هذا الفرض تم    والختباركمتغري تابع من جانب آخر.    العاطفية

املتعدد    استخدام االنحدار  حتليل   Multiple Linearأسلوب 

Regression  وتبعه استخدام أسلوب حتليل االنحدار التدرجيي ،

Stepwise Regression  ملقارنة ألبعاد   وذلك  النسبية   األمهية 

حتديد يف  الروحية  العواملأبعاد    القيادة  البرشية    هندسة 

  متغرية ُمفرسة، وُيبني أفضل جمموعة    حتديدمن أجل  ؛  العاطفية

 :هذا التحليل ( نتائج5( و)4اجلدوالن )

 البرشية العاطفية العوامل    ندسة أبعاد القيادة الروحية هب   االنحدار املتعدد يف عالقة   حتليل :  ( 4)  جدول 

 R الداخـــــــل   املتغيـــــــــر 
 

R2 2R∆ Adj R2 F Sig. F 

 : الغريزي   دراك اإل :  أواًل 

 . اإليثار حب (1)

 
0.709 

 
0.503 

 
 ـــ

 
0.501 

 
252.346 

 
0.000*** 

 ***0.000 147.785 0.540 0.041 0.544 0.737 .الرؤيةُ  (2)

 : السلوكي   اإلدراك :  ا ثانًي 

 . اإليثار حب( 1) 

 
0.625 

 
0.391 

 
 ــ

 
0.388 

 
159.644 

 
0.000*** 

 : التأميل   اإلدراك :  ا ثالًث 

 . اإليثار حب (1)

 
0.702 

 
0.493 

 
 ـــ

 
0.491 

 
242.289 

 
0.000*** 

 ***0.000 136.965 0.521 0.032 0.525 0.724 . اإليامن األمل/ (2)

 P< 0.00***                                       مفردة(  300الدراسة امليدانية.      ن= ) اإلحصائي لبيانات التحليل :املصدر

 ( ما ييل: 4)   من اجلدول   نستنتج 

االرتباط  ُتشري   • معامالت  وجود  (R)قيم  ارتباط    إىل 

بني   الروحية  أبعادمعنوي موجب  التأثري    القيادة  ذات 

جانب   من  العواملوأبعاد  املعنوي  البرشية    هندسة 

 من جانب آخر.  العاطفية

أهم  اإليثار  ب  ُح تغري   مُ إن   • يف    للتباينمفرس  متغري    هو 

%( من  50.3)  أسهم يف تفسري  حيث  ؛الغريزي  دراكاإل

%( من  4.1أسهم يف )  حيث  الرؤيةيليه متغري    ،التباين

كان  التباينِ  كذلك  مُ   اإليثار  حب.  يف  أهم  ُمفرس  تغري 

تفسري   حيث  ؛ السلوكي  دراك اإليف    التباين يف    أسهم 

، اإليامن  األمل/و،  اإليثار  وحب( من التباين.  39.1)

تفسري  أسهام و)49.3)  يف  من  %3.2(،  التوايل  عىل   )%

 . التأميل دراكاإليف  التباين

الشكل5)  اجلدول  ويوضح ملعادلة  (  االنحدار   النهائي 

عالقة  Stepwise Regressionاملتعدد   الروحية    يف  القيادة  أبعاد 

 :البرشية العاطفية هندسة العوامل بأبعاد

 

 

 



   11                             هـ(1443م/ 2022، )22 – 1(، ص ص 1(، ع )30جملة جامعة امللك سعود )العلوم اإلدارية(، مج )

 

 العاطفية   البرشية   هندسة العوامل   بأبعاد   أبعاد القيادة الروحية   االنحدار يف عالقة   ملعادلة   النهائي   الشكل :  ( 5)   جدول 

 F Sig. F قيمة  الثابت   املعامل  T Sig. t قيمة  Beta الداخـــــــل   املتغيـــــر 

 : الغريزي   دراك : اإل أواًل 

 اإليثار.  حب (3)

 
0.709 

 
15.885 

 
0.000*** 

 
1.091 

 
147.785 

 
0.000*** 

 ***0.000 4.687 0.303 الرؤية. (4)

 : السلوكي   اإلدراك :  ا ثانًي 

 اإليثار.  ( حب1)

 
0.625 

 
12.635 

 
0.000*** 

 
1.357 

 
159.644 

 
0.000*** 

 : التأميل   اإلدراك :  ا ثالًث 

 اإليثار.  حب (3)

 
0.702 

 
15.566 

 
0.000*** 

 
 

1.459 

 
 

136.965 

 
 
0.000*** 

 ***0.000 4.066 0.287 اإليامن.  مل/األ (4)

 P< 0.001***                    مفردة( 300الدراسة امليدانية.      ن= ) اإلحصائي لبيانات التحليل :املصدر

 ( ما ييل: 5)   من اجلدول   نستنتج 

الروحية  ألبعاد  إجيايب  تأثري   يوجد •  أبعادعىل    القيادة 

العوامل العاطفية  هندسة    حب   يؤثر  حيث؛  البرشية 

 > β = 0.709; p)  الغريزي  دراكاإلعىل    إجيابي ا   اإليثار

تؤثر0.000 وكذلك   اإلدراكعىل    إجيابي ا   الرؤية  (، 

  اإليثار   حب  (. ويؤثرβ = 0.303; p < 0.000)الغريزي  

(.  β = 0.625; p < 0.000) السلوكي اإلدراكعىل  إجيابي ا 

 = β)  التأميل   اإلدراكعىل    إجيابي ا   اإليثار   حب  ويؤثر

0.702; p < 0.000)  ،عىل   إجيابي ا اإليامن    األمل/   ويؤثر

 . ( β = - 0.287; p < 0.000) التأميل اإلدراك

معلامت النموذج، كام    معنوية  ( إىلT. vaule)  نتائج  تشري •

هذه   إىل معنوية  (Sig.F) عامل جوهرية النموذج  مُ   يشري

 (. 0.001عند مستوى معنوية قدره )  النتائج

صحة الفرض   حتليل الفرض السابق قبول   نتائجمن    يتضح

التي أثبت    القيادة الروحية  ألبعاد   األول بصورة جزئية بالنسبة

ذات داللة إحصائية    اإلحصائي أنه توجد عالقة إجيابية  التحليل

 . البرشية العاطفية هندسة العوامل أبعادبينها وبني 

   . املناقشة 4

بني  استكشافإىل    الدراسةهذه  هدفت   القيادة   العالقة 

العواملو  الروحية العاطفية  هندسة  العاملني    البرشية  لدى 

العربية  مجهوريةيف  أسيوط    بجامعة النتائج  .مرص   وأظهرت 

الروحية    أبعادبني    ةإجيابي  عالقةوجود   هندسة   أبعادوالقيادة 

العاطفية،    العوامل عالقة    بوجودذلك    تفسري  ويمكنالبرشية 

تعكس املتغريين  بني  جيدة  طردية  ُمتغري    ارتباط  توافر  مدى 

انعكاس طردي بنسبة عالية  إىل    مما يؤرش   بأبعادهالقيادة الروحية  

العواملمستوى    لزيادة العاطفية  هندسة  اجلامعة  البرشية   يف 

القيادة الروحية   يعزو الباحثان ذلك إىل أن أسلوب  كام    .املبحوثة

كل  يؤثر اجل  عىل  اجل  يشمل  حيث؛  ةامعجوانب    ، ةامعرؤية 

إدارة   اإليثار من جانب  وحب  ،هبا   واألمل يف حتققها واإليامن

  وبظروفمن رعاية واهتامم هبم  بام يشمل العاملني هبا ة وامعاجل

هندسة    مستوى  ارتفاعيؤدي إىل    عملهم، وكل ذلك بالتأكيدبيئة  

   .البرشية العاطفية العوامل

  املتمثلة   الروحية  قيادةال  بني  ةإجيابي  عالقةكان هناك    حيثو

أن  ،الغريزي  اإلدراكو  والرؤيةاإليثار    حبب زاد   هبمعنى  كلام 

بتحقيقاإليثار    حبمستوى   واالهتامم   لدى الرؤية    والسعي 

  هندسة العوامل   مستوى  تحسنياهتاممهم ب  سيزداد  اجلامعة  إدارة

العاطفية   يكون ف  ،الغريزي  اإلدراك ب  املتمثلةالبرشية  أحد    قد 

وعدالة    إحساس  العاملني بتعاونن  أذلك  ل  ةاملحتمل  اتالتفسري

  برعايتهم بغض النظر عن املصلحة  اجلامعة  إدارةونزاهة واهتامم  

  عىل اإلدراك  باإلجياب  اإليثار ينعكس  متمثلة بحب  الشخصية  

 الغريزي لدى العاملني.  

بيئة    هتيئةعىل    تركز اجلامعة    إدارة  أن  هو  آخر    تفسري   يأت ربام  و

ومرحية من    عواطف ب   هتتمو  ،مناسبة  فيها  العاملني  ومشاعر 

  فبالتايل قد يزيد   ؛اإليثار(  اجلميع دون استثناء )حب  حب   منطلق

إدراكهم  ومالئمة بيئة العمل ) بالراحةالعاملني  ذلك من شعور

أن قيادهتم بني  عاملال   شعور  إىل أن    باإلضافة.  باجلامعةِ   (الغريزي

توجهاتلتحقيقها    ى سعترؤية    ا لدهي عىل  يتعرفون    جيعلهم 
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  كام أن مشاركة   ،ستقبليةامعة التي يعملون هبا خالل الفرتة املاجل

يؤديان ومبادراهتم  ملقرتحاهتم  واإلنصات  إيامهنم   العاملني  إىل 

لتحقيقها    بالرؤية ينعكسوسعيهم  اإلدراك  مستوى    عىل  مما 

الرؤية  كام    ،لدهيم  الغريزي األسايس    املحركو  الدافعهي    أن 

اجل   ألي داخل  إدارةامععمل  فعند سعي  إىل وضع امعاجل  ة،   ة 

من  مستقبلية  رؤية   فإن  الرؤية  أهدافواضحة    سيكون   هذه 

مشكالت   اهلندسية  ئةيبعالج  خالل   العمل  مراعاة   من 

مما  ،للعاملني باجلامعةوالفيزيقية النفسية و االحتياجات العقلية

هندسة  أبعاد    كأحد  اإلدراك الغريزي  مستوى  ارتفاعيؤدي إىل  

 . البرشية العاطفية العوامل

اإليامن ذو أثر غري  ظل ُبعد األمل/  من ذلك    النقيض عىل  و

اإلدراك يف  يدلالغريزي    معنوي  األمل/    عىل ضعف   مما  ُبعد 

األوىل فرضية  الُتقبل  النتيجة    هوهبذاإليامن يف اجلامعة املبحوثة.  

جزئي  ل بوجود لدراسة  للقيادة  ا  اإلدراك  تأثري  عىل    الروحية 

 الغريزي.

ذكره  مع    ةجالنتيهذه    وتتفق التي   (Averin, 2020)ما 

وجود ت  خلص إدراك  إىل  بني  لرؤية  عالقة  قادهتم    املوظفني 

مع    كام تتفق  .باملنظمةِ   يف العمل  والتزامهم بالبقاء  ،اإليثار  وحب

  عد حبعد الرؤية وبُ بُ ( التي وجدت أن  2019دراسة يوسفي )

يفاإليثار   تأثرًيا  األكثر    سالمة  ودراسة  .التنظيمية  الثقة  مها 

  إىل وجود نتائجها    يف بعض أيًضا  ( التي أشارت  2018والنجار )

ألبعاد معنوي  وتأثري  ارتباطية  الروحية    عالقة  والءالقيادة    يف 

   العاملني. 

بني    عالقةهناك  كان  و   اإلدراك واإليثار    حبإجيابية 

النت  وتشري  ،السلوكي   بعني  اجلامعة تأخذإدارة     نأإىل    ةجيهذه 

حتديداالعتبار   عند  اجلسامنية  لكل   اخلصائص  املوكلة    املهام 

الدراسة    امعةاجل  إدارة  انتهجتكلام  وأنه    ،عامل هنج ميدان 

ذلك    ؛اإليثار(  )حب  الروحيةالقيادة   أدى  تطوير إكلام    ىل 

العوامل  مستوى  وحتسني )اإلدراك   هندسة  العاطفية    البرشية 

العاملنيالسلوكي(   إىل    الباحثانيعزو  و  .باجلامعةِ   لدى  ذلك 

جانب  حب من  يشمل  اإليثار  بام  اجلامعة  عدالة  من    إدارة 

واهتامم  و وتناغم  تعاون  و   عملهم   وبظروف  بالعاملنيرعاية 

  عىل شعور  مما ينعكسبيئة عمل آمنة وصحية    ؤدي إىل توفري سيُ 

هندسة  أبعاد    كأحد  دراك السلوكياإلمستوى    بتحسن  العاملني

العاطفية    العوامل  من  .  عملهم  ن ا مكيف  البرشية  األهم  ولكن 

 أبعاد  االعتباربعني    ها وأخذ  ،ي القيادة يف جامعة أسيوطتبن ذلك  

( حب اإليثار)عىل    ينصب  هااهتامموأن    ،ككل  القيادة الروحية

األمل/    ،)الرؤيةعدي  ن ممارسات بُ أبدرجة عالية، وهذا يعني  

بعض اإليامن(   من  وعدم    تشكو  بتنفيذمها زااللتالضعف  ام 

اإلدراك  ؛الصحيح  بالشكل يف  معنوي  أثر  هلام  ليس    بالتايل 

  القيادة املتبع يتسم   صورة بأن أسلوب    وهذا يعكس   ، السلوكي

بعض   بالتقليدية الرتكيز  يف  يف  خاصة  هندسة  عىل    ممارساته 

العاطفية  العوامل السلوكي(    البرشية    للمعايري  ا وفقً )اإلدراك 

 العاملية.

ال  وتتفق ذكرته    نتيجةهذه  ما  أنه    (Mahyarni, 2019)مع 

للقادة موظفيهم  الروحيني    يمكن  معني    للقيامتوجيه  بسلوك 

ما وا بطريقة  )  ودراسة  ،لترصف  من 2013عجوة  جزء  يف   )

حب   أن  األكثر  نتائجها  هو  ممارسات  اإليثار  يف  القيادة   تأثرًيا 

 هذه النتيجة  بينام ختتلفاإلعدادية والثانوية.    الروحية باملدارس

( التي أشارت  2018سالمة والنجار )نتائج دراسة  بعض  مع  

 . العاملني يف والء تأثرًيا إىل أن ُبعد الرؤية هو األكثر

أظهرت  القيادة أن    النتائج  أخرًيا  بني  إجيابية  عالقة  هناك 

خالل  من  اإليثار    الروحية    اإلدراكو-اإليامن  األمل/و حب 

باجلامعةالتأميل   العاملني  مفاجئًا    ،لدى  ليس  اهتامم  ألن  وهذا 

بوصفهم أهم  اإليثار(    ورعايتهم )حباجلامعة بالعاملني  إدارة  

بال يشعرهم  مما  وواالنسجام  راحةمواردها،  و،  تكيف  الاملرونة 

أي   العمل  مع  يف  جديد  مستوى   إجيابي ا   ينعكس  وضع  عىل 

العاطفية  العواملهندسة     ويمكن   .التأميل(  )اإلدراك  البرشية 

أ  إرجاع إىل  تأكيد  ذلك  للقيم  إدارة  ن  واالجتاهات   اجلامعة 

لتحفيز خالل  الالزمة  من  و   العاملني  الذات  تقديرهم  نكران 

عنه    ينتج  ؛هم، والتواصل معهمحقوقاالنخراط مع قيمهم وو

بالعضوية مستوى  عىل    ينعكسمما  والتقدير    والفهم   شعور 

كام يعزو الباحثان ذلك   .اإلدراك التأميل لدى العاملني باجلامعةِ 

رؤية  اجلامعة يؤدي إىل إيامهنم   إىل أن مشاركة  العاملني يف وضع

 واستشعارهم بالرعايةاإليامن/ األمل(  هبا وأملهم يف حتققها )

والتواضع   والتقدير إدارة    )حب  واللطف  ِقبل  من  اإليثار( 

 أيًضا عىل إدراكهم التأميل. ينعكساجلامعة 

العاملني  واإليامن  األمل    توفرأن  كام    بأهنم   باجلامعةلدى 

  القدرة عىل اإليامن   همرؤيتها ومهمتها بنجاح، يعطي  ونحققيس

مستوى    هذا عىل حتسني  وينعكس  ،واألمل يف النجاح  أنفسهمب
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الروحية    للقيادة اجلامعة  إدارة  تبني  أن    كام  اإلدراك التأميل لدهيم.

خالل  اإليامن    من  واألمل/  اإليثار  هتتم حب    بإشباع   جيعلها 

العاملني، وحتقيق هلم  حاجات   من خالل،  الراحة واالنسجام 

و وتكوين  اجلامعإنشاء  يف  العمل  بيئات  وآمنة    ةتصميم  فريدة 

أشارت  من ذلك    وعىل النقيض   يف األخرياألفراد.    وممتعة جلميع

 ارس متال  الرؤية    ُبعديف    الروحية املتمثلة  القيادة  أن  إىل    النتائج

ذلك إىل أن    ويمكن إرجاع،  التأميل  اإلدراكعىل    ا تأثرًيا معنوي  

الرؤية    حتقيق   األهداف  وخارطة الطريق، ويتوقف   د الرؤية  حتد  

عىل  هذا    يدلوقد  الروحية.    األخرى للقيادة  نفسها عىل األبعاد

تصميم بعض    مشكلة يف كيفية  تواجه  أسيوط  جامعةب  القيادة  أن  

  التأميل  اإلدراكمع  العمليات واألنظمة واملعلومات بام يتناسب

   لدى العاملني.

أن إىل    (McGhee & Grant, 2015)  خلص   ويف هذا السياق

السلوك األخالقي   ى إىل تعزيزأد   لدى املديرينالروحي  الوعي  

خالل واآلخرين  رعاية    من  يف  أنفسهم  وأفعاهلم  وبيئاهتم 

مع    هذه النتيجة  بينام ختتلف  األخالقية املعقدة والصعبة.   املواقف

( والنجار  دراسة سالمة  أشارت يف بعض2018نتائج  التي   ) 

يليه    ،العاملني   تأثرًيا يف والء  نتائجها إىل أن ُبعد الرؤية هو األكثر

حب ُبعد  ثم  اإليامن  األمل/  يوسفي    ودراسة   اإليثار.  ُبعد 

( التي وجدت أن ُبعد األمل/ اإليامن ليس له تأثري يف  2019)

  التنظيمية. الثقة

إىل    النتائج  تشري إليها  توصلنا  ممارسةالتي  زادت  كلام    أنه 

الروحية   العواملتطوير  مستوى    زادالقيادة  البرشية    هندسة 

يساهم  ،العاطفية حتسني  وهذا  النجاح  يف    تنفيذ يف    مستويات 

 .املهام

   والتوصيات   االستنتاج .  5

املسامه  الدراسة ت  هدف    إىل  أدب  ةاحلالية  القيادة   يف 

و العواملالروحية  العاطفية  هندسة  أظهرت وقد    ،البرشية 

عالقة    نتائجال وإجيابية  وجود  الروحية  القيادة  هندسة بني 

تأكيد    العوامل تم  وبالتايل  العاطفية،  حتسنت  البرشية  كلام  أنه 

اإليثار( حتسنت   حباإليامن،  األمل/ ،الروحية )الرؤية القيادة

  الغريزي، اإلدراك   البرشية العاطفية )اإلدراك  العوامل  هندسة

اإلدراك الدراسة  و  . التأميل(  السلوكي،   القيادة  أن  استنتجت 

لتوفري رضورية  من    الروحية  لكل  األساسية  االحتياجات 

اجلامعةالعاملني   ذلك  وإدارة  يف  بام  و،  الرفاهية التواصل 

و حتقيق  وتساهم  ،األمهيةب  الشعورالروحية  نتائج شخصية    يف 

 وروحية إجيابية. 

هذا أجل  اجليد  فإن  من  من  من  االستفادة  وتعليم    ه حماولة 

اجلامعة يف  النوعحول    املسؤولني  القيادة  هذا  وإقناعهم    ،من 

باجلامعةبفائدته هلم   قيمنا   يمثالن   والعقل  القلبف؛  وللعاملني 

سلوكنا    ل شك  تُ التي  الروحية ومهاراتنا الفكرية )أفكارنا القلبية(  

وعالقاتنا. وأفعالنا  نتائج  ويتضح  وقراراتنا  أن    من  الدراسة 

توفر  الرؤية  ذات   واإلرشاد  إلدارةالتوجيه     أمهية قصوى ألهنا 

لألنشطة  واألساس  ،اجلامعة وتبسط  الكامن  عملية    اجلامعية، 

وتنسق القرار،  باجلامعة  صنع  العاملني  منح    ،إجراءات  وعند 

الرؤية ومتكينهم    واملشاركة يف حتقيق  العاملني السلطة للترصف

 من مستوى اإلدراك الغريزي لدهيم.  مهامهم يزيد  من تنفيذ

القيادة    جتاهل سياق القيم يف نظرية  مةمن احلك  ليس  هكام أن 

اجلامعةِ   الروحية يف  املسؤولني  ِقبل  ممارسة    ؛من  القيادة ألن 

القائد وسلوكياته ومواقفه وقدراته   هلا تأثري عىل سامت الروحية

الطريقة وهبذه  وأخالقية،  مسؤولة  قرارات   ونصبحي  واختاذ 

 يف هذا السياق  نؤكد   .أكثر استيعاًبا وتوجيًها للعاملني باجلامعةِ 

تأثري    إىل وجود  توصلت الدراسة  حيث   اإليثار،  حب  عىل مفهوم 

لبُ   هندسة العواملد  ا بعأ  مجيععد حب اإليثار يف  معنوي إجيايب 

العاطفية خاللالبرشية  من  وذلك  بإدارة  تعريف    ،  املسؤولني 

إطارحب    بمفهوم  اجلامعة يف  الروحية؛    اإليثار  القيادة  نظرية 

ا أو  مادي    اجلامعة للعاملني هبا إدارة  فكرة دعم ومساندة    وترسيخ

  بحسن  التي حتدث   عىل األخطاءالعاملني م معاقبة دعو، ا معنوي  

أن    اجلامعة يمكن  أن إدارة    دراستنا، من املتوقع  يف ضوءو  .ةني

جلامعة  ا  ورؤيةنحو أهداف    العاملني  كون أكثر نجاًحا يف توجيهت

أرواح يلمسون   القيادة  تساهم   حيث؛  موعقوهل   همعندما 

زيادة   يف  العواملمستوى  الروحية  العاطفية  هندسة    ،البرشية 

الوضع  وينتج هذا  األداء  عن  من  أعىل   ؛ واإلنتاجية  مستويات 

ن اجلامعةأن    ويصوبالتايل  إدارة  للروحانية  ُتعطي  يف    أمهية 

ة  امعاجل إدارة  تمويص بأن هتنُ كام   .التعامل مع العاملني باجلامعة

العاطفية  العوامل    هبندسة   ، اجلامعةأبنية    تصاميميف  البرشية 

ا مادي    العاملني  احتياجات  بيئة تنظيمية تدعم   هتيئةعىل    تعملو

وسالمتهم    لضامن  ا ومعنوي   خاللراحتهم  نمط    من  انتهاج 
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الروحية باملشاركةالقيادة  هلم  والسامح  وضع  ،  الرؤية   يف 

نظرهم    وإبداء  ، القرارات  واختاذ  ،األهدافو وجهات 

وشفافية. بموضوعية  ومناقشتها  ذلك    وأفكارهم  عىل  عالوة 

تكون    جيب دراية  إدارة    أن  عىل    وهالقيادة    نمط  أن  باجلامعة 

  جامعةاملوارد البرشية لل  إدارة    األكثر أمهية، والذي يوجه   العامل

اجلامعة    إدارة  لذلك عندما تقرر  ؛تها رسالوتها  حتقيق رؤينحو  

 أهدافها   لتحقيق  العاملني هبا   إمكاناتو  قدراتاالستفادة من  

جيبورؤيتها  بإعادة  يها عل  ،  يف    البدء  قيادهتا   أسلوبالنظر 

التي توصلنا إليها إىل أن    النتائج  تشريوأخرًيا    .اجلامعةِ ب  للعاملني

لألشخاص  هناك   ماسة  املناصب  حاجة  باجلامعة   يف    القيادية 

 وبالتايل من املهم   ؛أعىل املبادئ األخالقية أثناء قيادهتم  لتجسيد

الصحيحة لعالقاهتم مع أتباعهم،    األهدافبالقادة فقط  هيتم    أال

   .العالقات روحية يف هذهال  يم قال  ايستخدمو أن بل من األفضل 

   ة املستقبلي   والبحوث   . املحددات 6

الدراسة  تتحدد املحددات  هذه  من  لضيق  نظرً   ،بعدد  ا 

توزيع تم  املشاركني،  االستبيان    الوقت وحمدودية الوصول إىل 

بني   بكلياتفقط  يربر ؛  مرصيف    أسيوط  ةجامع  العاملني    مما 

مستقبلية أبحاث  تفصياًل   إجراء  يف    أكثر  أوسع  نطاق  عىل 

إمكانية    لدعم   يةرصامل  اجلامعات وحتديد  الدراسة  استنتاجات 

افرتضت هذه الدراسة    يف بيئات تنظيمية خمتلفة.  نتائجها تعميم  

و الروحية  القيادة  بني  إجيابية  عالقة  العوامل وجود    هندسة 

لكن ل تتحقق العالقة    ،البرشية العاطفية لدى العاملني باجلامعة

و الروحية  القيادة  أبعاد  مجيع  العواملبني  البرشية    هندسة 

لذلك   املؤسسات   فإنالعاطفية؛  عىل  النتيجة  هذه   تعميم 

ومنحازة.    واملنظامت مؤكدة  غري  ذلك،   باإلضافةاألخرى  إىل 

ول تناقش   اجلامعة لياتكبني العاملني يف  جريت هذه الدراسةأُ 

 والرتبة واجلنس،  اخلربة،    الديموغرافية )مثل: مدة  همخصائص

ي  الوظيفية(؛ املستقبلية    مكنلذلك  األبحاث  تناقش    هذه أن 

ب  كام  .اخلصائص  يف  من  عينات    أخذنويص   قطاعاتالعاملني 

التعليم وال أن    الصحي، والتي يمكن  قطاع أخرى، مثل مراكز 

تعميم  تساعد   أفضل.  عىل  بشكل  ذلك،    النتائج  عىل  عالوة 

الدراسة املعلومات  اعتمدت  عىل  من   احلالية  مجعها  تم  التي 

اجلامعة يف  عىل    ،العاملني  طبقناها  إذا  خمتلفة  النتائج  تكون  قد 

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة بسبب تفاوت املستوى الثقايف.  

التأثريات  باإلضافة   هندسة عىل    الروحية  للقيادةالرئيسية    إىل 

العاطفية،  العوامل   املثري   سيكون البرشية  تقوم    لالهتامم  من    أن 

  ةاملحتمل  ةطيالوساملتغريات  بعض    دراسةاملستقبلية ب  األبحاث

  والء ،  وظيفيال  واالنغامس،  يف العمل  البقاء  :املثال  عىل سبيل)

جودةنيعاملال العمل  ،  الستكشافاملصري  تقرير،  حياة   ) 

نظًرا ألن املسؤولني  ؛  اآلليات املحتملة الكامنة وراء هذه العالقة

أسلوب قيادة واحد    اجلامعة ال يقترصون عىل استخدام  بإدارة

نامذج  ؛  فقط القيادة  فإن   والقيادة   ،اخلادمة  القيادة األخرى مثل 

 والقيادة   ،االستبدادية  والقيادة  ،الظرفية  والقيادة  ،التحويلية

العوامل    هبندسةوالتزاًما    اتأثريً ظن أيًضا أن هلا  ، والتي يُ املعنوية

فسيكون العاطفية،  املستحسن  البرشية  يف    من  دراستها  يتم  أن 

 املستقبلية.  البحوث

   املـــراجــــع 

 : العـــربيـــة   املـــراجــــع 
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للعاملني   الوظيفي  التنمر  سلوكيات  خفض  يف  الروحية 

تطبيقية.   دراسة  السادات:  مدينة  البحوث  بجامعة  جملة 

 .  47-1، 1، املالية والتجارية

− ( أمحد.  أسامة  الروحية (.  2016البيومي،  القيادة  عالقة 

العمل   حياة  العا "بجودة  عىل  بجامعة  بالتطبيق  ملني 

التجارة،  "دمياط كلية  منشورة،  غري  ماجستري  ]رسالة   .
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العاطفية يف صوت املوظف دراسة استطالعية حتليلية آلراء  

واالقتصاد االدارة  كلية  موظفي  من  جامعة –عينة 

-200(،  61)15ة العراقية للعلوم اإلدارية،  املجل   .كربالء

228. 
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 أسيوط   موجهة للعاملني يف جامعة   استبيان   قائمة ملحق:  

  الفاضلة الفاضل، األخت األخ 

   عليكم ورمحة اهلل وبركاته السالم

 أسعد اهلل أوقاتكم بكل خري 

 ."البرشية لدى العاملني يف اجلامعةالعوامل بني أبعاد القيادة الروحية وهندسة  الباحثان بدراسة عن العالقة يقوم"

ستبيان وسوف تعامل املعلومات الواردة فيها  الشكر لتعاونكم يف اإلجابة عن فقرات قائمة اإل الباحثان بخالص  ويتقدم

 . البحث العلمي برسية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض

 لكم حسن تعاونكم،،،،   ينشاكر                                                                
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 بالدراسة:   املتعلقة   : العبارات   األول   القسم 

 موافقتك أو عدم موافقتك عىل حمتواها.  التالية ثم اختيار اخليار الذي يعرب عن درجة رجى قراءة كل عبارة من العباراتيُ     

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراُت  م 
 موافُق 

 بشدة 
 غري موافق  حمايدُ  موافُق 

عىل  غري موافق  

 اإلطالق 

 

1 - 

 الرؤيةُ 

 اجلامعة واضحة للجميع.  رؤية

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 2 3 4 5 لدي  قناعة برؤية اجلامعة. - 2

 1 2 3 4 5 لدي  ثقة برؤية اجلامعة.  - 3

 1 2 3 4 5 برؤية اجلامعة..   أنا ملتزم - 4

 1 2 3 4 5 أداء أفضل.  حتفزين رؤية اجلامعة عىل تقديم  - 5

 

6 - 

 اإليامنُ   األمل/ 

 بكل ما يلزم لتحقيق رسالة اجلامعة. أنا عىل استعداد للقيام

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 2 3 4 5 عميل لثقتي يف اجلامعِة.  لدي أهداف طموحة فيام خيص - 7

 1 2 3 4 5 اجلامعة وأبذل جهدي لنجاحها.  ُأؤمن برسالة - 8

 1 2 3 4 5 وإدارهتا.  باجلامعةعميل إليامين  ما لدي يف تأدية بأفضل أقوم - 9

إليامين    اجلامعة عىل النجاح   جهد إضايف ملساعدة أنا عىل استعداد لبذل - 10

 بام تصبو إليه.

5 4 3 2 1 

 

11 - 

 يثار اإل   حب 

 بشكل واضح بالعاملني هبا.  يف اجلامعة اإلدارية القيادة هتتم 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 2 3 4 5 لدهيا والء جتاه عامليها.  اإلدارية يف اجلامعة القيادة - 12

 1 2 3 4 5 بالنزاهة والعدالة. اإلدارية يف اجلامعة القيادة تتمتع - 13

 1 2 3 4 5 عن عامليها.  الشجاعة للدفاع يف اجلامعة اإلدارية القيادة متتلك - 14

القيادة   - 15 تعاقب  اجلامعة  ال  يف  عن    اإلدارية  تصدر  التي  األخطاء  عىل 

 عامليها بدون قصد. 

5 4 3 2 1 

 

16 - 

 الغريزي   اإلدراك 

 .  ا عىل هوية عميل اجتامعيً   ُأحافظ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 2 3 4 5   ألفكار ومشاريع عميل. أحتمس - 17

 1 2 3 4 5   مع اآلخرين وأشاركهم مهومهم. أتعاطف - 18

 1 2 3 4 5 العمل اجلامعي.   أحب - 19

 1 2 3 4 5 بتحقيق اإلنجازات يف العمل.   ا أكون شغوفً  - 20

 1 2 3 4 5 أبتعد ُعن الفردية يف العمل.  21

 

22 - 

 ي سلوك ال   اإلدراك 

 احلضور واالنرصاف.  عىل أوقات  ُأحافظ

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 1 2 3 4 5 عىل عدم التغيب عن العمل طوال العام.  أحرص - 23

 1 2 3 4 5 أعاميل ومهامي أول بأول.  بأداء أقوم  - 24

 1 2 3 4 5 األنظمة والقواعد بال تذمر.  أتبع   - 25

 1 2 3 4 5 . ا فرص الرتقي الوظيفية داخليً  أسعى لكسب   - 26

 

27 -   

 التأميل   اإلدراك 

 مهارات التفكري العليا يف أدائي. أستخدم

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراُت  م 
 موافُق 

 بشدة 
 غري موافق  حمايدُ  موافُق 

عىل  غري موافق  

 اإلطالق 

 1 2 3 4 5 املشكالت التي تواجهني يف العمل. أسعى حلل   - 28

 1 2 3 4 5 حلول إبداعية لصعوبات األداء.   أسعى إىل إجياد - 29

 1 2 3 4 5 التكنولوجيا احلديثة لصالح العمل.  أطوع - 30

 1 2 3 4 5 معه بإجيابية.  من الفشل وأتعامل أستفيد - 31

 

 الثاين:   القسم 

 عليك.  دائرة أو عالمة حول البيانات الشخصية التي تنطبقادتكم وضع يأرجو من س    

 : اجلنس  -1

 ذكر              •

 ُأنثى  •

 : العمرية، أو السن   املرحلة  -2

 ( سنة. 30أقل من ) •

 ( سنة. 35( إىل أقل من )30من ) •

 ( سنة. 40( إىل أقل من )35من ) •

 ( سنة. 45( إىل أقل من )40من ) •

 ( سنة فأكثر. 45)     •

 : التعليمي   املؤهل  -3

 مؤهل متوسط أو أقل.  •

 مؤهل فوق متوسط.  •

 مؤهل جامعي.  •

 مؤهل فوق جامعي )دبلوم دراسات عليا، ماجستري، دكتوراه(.  •

 : العمل يف اجلامعة   مدة  -4

 ( سنوات. 5أقل من ) •

 ( سنوات. 10( إىل أقل من )5من ) •

 ( سنة. 15( إىل أقل من )10من ) •

 ( سنة. 20( إىل أقل من )15من ) •

 ( سنة فأكثر. 20) •

 

 عىل حسن تعاونكم،،،،،،،،،،  اشكرً 
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Abstract: Spiritual leadership aims to create vision and value congruence across the strategic, 
empowered team, and individual levels to foster higher levels of organizational commitment, 
productivity, and improve the work environment. The aim of this study was to fill a gap in the literature 
by examining the relationship between spiritual leadership (vision, hope/faith, altruistic love) and the 
affective ergonomics (visceral, behavioral, reflective) using data collected from 300 employees at 
Assiut University in Egypt. The results indicated a positive and significant relationship between 
spiritual leadership and affective ergonomics in the university, and the greater the application of 
spiritual leadership in the implementation of human resources policies at the university, the higher the 
level of affective ergonomics. The results confirm the existence of a positive relationship between 
altruistic love and vision on visceral perception, as well as a positive relationship between altruistic 
love and behavioral perception, in addition to a positive relationship between altruistic love, hope/faith 
and reflective perception. The results also showed the existence of a positive effect of spiritual 
leadership on affective ergonomic factors as altruistic love positively affects visceral perception, 
behavioral perception and reflective perception, and vision positively affects visceral perception, and 
hope/faith positively affects reflective perception. We recommend that the university administration 
pay attention to meeting the needs of employees financially and morally, and work through the approach 
of spiritual leadership to prepare affective ergonomics to ensure their comfort, physical and 
psychological safety. This study concludes that the limitations should be addressed in future research. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


