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ملخص

هيدف البحث احلايل إىل الكشف عن العالقة بني الصمود النفيس وجودة حياة العمل لدى عينة من أعضاء هيئة 
التدريس العاملني باجلامعات اخلليجية يف دول؛ قطر، والسعودية، وعامن. كام هيدف إىل استقصاء الفروق بني عينة 
الدراسة يف الصمود النفيس وجودة حياة العمل يف ضوء بعض املتغريات الديموغرافية )النوع، والتخصص العلمي(، 
وإمكانية التنبؤ بجودة حياة العمل من خالل الصمود النفيس. وتكونت عينة البحث من عدد 110 أعضاء من هيئة 
النفيس  الصمود  مقياس  الباحث  طبق   .37 عامن   ،39 السعودية   ،34 قطر  كالتايل:  اخلليج  بدول  اجلامعي  التدريس 
 )Swamy, Nanjundeswaraswamy, Rashmi, 2015( ومقياس جودة حياة العمل )Smith et al., 2008(
بعد تعريبيهام والتحقق من صدقهام وثباهتام يف البيئة العربية. وتشري نتائج الدراسة األولية إىل وجود عالقة ارتباطية 
إجيابية دالة إحصائيًّا، وموجبة، بني الصمود النفيس وأبعاد جودة حياة العمل، كدرجة كلية، لدى عينة الدراسة. كام 
كشفت نتائج البحث عن وجود فروق بني عينة الدراسة يف النوع والتخصص العلمي. كام أمكن التنبؤ ببعض أبعاد 

جودة حياة العمل من خالل الصمود النفيس.
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Abstract

The current research aims to explore the relationship between resilience and quality of work 

life in a sample of academic faculties in gulf universities (Qatar, Saudi Arabia and Oman). The 

research aims also to test differences among the sample in resilience and quality of work life in 

light of some demographic variables (gender and scientific specialty), in addition to investigating 

the ability of resilience in predicting quality of work life. Sample of the research included 110 

(34 Qataris, 39 Saudis and 37 Omanis). Resilience scale (Smith et al., 2008) and quality of work 

life (Swamy, Nanjundeswaraswamy, Rashmi, 2015) were administrated after being translated 

and validated on the Arab settings. Preliminary results show a statistically significant positive 

relationship between resilience and quality of work life, and difference attributed to gender 

and academic specialty. Resilience predicted some dimensions of quality of work life.
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المقدمة

مشكلة الدراسة:

تتسم احلياة التي نحياها اآلن بتنوع األحداث ورسعتها، وخالل تلك األحداث تبدو احلياة أكثر صعوبة، فرغم 
الثورة املعرفية التي أدت إىل راحة الفرد يف جماالت التواصل، زادت معاناته عىل اجلانب املادي واالجتامعي يف كثري 
السيطرة  فيه، وربام يعجز عن  التي تتحكم  املثرية واملتنوعة  العديد من األحداث  يتعرض إىل  من األوقات؛ حيث 
عليها. ويعد الصمود النفيس من مفاهيم علم النفس اإلجيايب التي ظهرت يف الفرتة األخرية، ويشري إىل وجود مصادر 
للقوة لدى الفرد متكنه من توظيفها أثناء مواجهة املواقف الصعبة والضاغطة، ومصدر القوة هبذا الشكل يسهل عىل 

الفرد عملية االنتقال إىل مرحلة جديدة تتكيف مع هذه الظروف والبيئة. 

كام أشارت نتائج )Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J., 2003( إىل أن الذكور أعىل من اإلناث 
يف الصمود النفيس وتقييم أحداث الضاغطة.

توفري  ومنها  املميزات،  من  كثري  هلا  بام حيقق  العمل  برامج جودة حياة  تبني  املؤسسات يف  من  عديد  وبدأت 
القدرة عىل  العاملني  منح  يشمل  الربامج  تلك  نجاح  وأن  أحسن،  وتوفري ظروف عمل  وانتامء،  مرونة  أكثر  عمل 
)أبو  الصعاب  وختطي  املشكالت  حل  يف  واملسامهة  املشاركة  عىل  وتشجعيهم  القرارات،  واختاذ  األهداف،  وضع 

محيد، 2017:2(.

الوقت،  نفس  وتربوية يف  أكاديمية  املجتمع؛ ألهنا مؤسسات  املميزة يف  االجتامعية  النظم  من  اجلامعات  تعد 
وتتصف بسامت مميزة، جتعلها ذات طابع فريد يف أهدافها وأنشطتها وخمرجاهتا، مما جيعل عالقتها بالبيئة اخلارجية 

ذات طبيعة متحركة ومعقدة، مما جيعلها متفردة بني املؤسسات املختلفة )خطاب، 2017:197(.

اهتامًما يف كل  التي أخذت  العمل،  املختلفة هي جودة حياة  املؤسسات  هلا  التي تسعى  اجلديدة  الطرق  ومن 
دول العامل، يف سياق حتقيق الدافعية نحو حتقيق األداء املطلوب، حتى الوصول إلشباع االحتياجات البرشية يف مجيع 
.)Jayakumar Kalaiselvi,2012:140( جماالهتا، وحتسني بيئة العمل سواء كان يف املكتب أو املصنع أو العمل امليداين

 )2020( الفتاح  عبد  دراسة  مثل:  متغريات  بعدة  النفيس وعالقته  بالصمود  اهتمت  التي  الدراسات  تنوعت 
باالتزان  وعالقته   )2017( ودخان  عاشور،  ودراسة  النفيس،  الصمود  حتسني  يف  وااللتزام  بالقبول  العالج  فعالية 
االنفعايل لدى ممرىض العناية الفائقة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة، ودراسة درويش )2016( التي أشارت 
إىل االنبساطية واملساندة االجتامعية كمنبئات بالصمود النفيس لدى النساء، ودراسة الطالع، ودخان )2016( التي 
أشارت إىل الذكاء الروحي وعالقته بالصمود النفيس لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة، ودراسة عبد الفتاح، وحليم 

)2014( التي تناولت العالقة بني الصمود النفيس وعالقته باحلكمة وفاعلية الذات لدهيم.

وتنوعت الدراسات التي اهتمت بجودة حياة العمل وعالقتها بعدة متغريات مثل: دراسة حسني، وسليامن 
)2020( التي أشارت إىل أثر جودة حياة العمل يف احلد من الفساد اإلداري، ودراسة الشاوي والدعمي )2019( 
التي أشارت إىل دور جودة حياة العمل يف احلد من القصور املعريف، ودراسة فتاح )2019( التي هدفت معرفة تأثري 
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أبعاد جودة حياة العمل يف تعزيز جودة اختاذ القرارات يف جامعة السليامنية، ودراسة املطرود، واملقدادي )2019( 
التي اهتمت بتقييم أثر جودة حياة العمل عىل ممارسات مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت، ودراسة بورزق، 
وأم اخليوط )2018( التي درست واقع جودة احلياة يف العمل لدى أساتذة التعليم الثانوي يف ضوء بعض املتغريات، 
ودراسة أبو سيف )2018( التي أكدت دور جودة حياة العمل يف العالقة بني رأس املال النفيس ومستوى االلتزام 
التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الطائف باململكة العربية السعودية، ودراسة الغامدي 
الثانوية  املرحلة  معلمي  لدى  احلياة  جودة  حتسني  يف  إرشادي  برنامج  فاعلية  عىل  التعرف  إىل  وهدفت   )2017(
بمحافظة شقراء، ودراسة األعمى والرشكيس )2017( التي أكدت أثر جودة حياة العمل عىل اإلبداع اإلداري يف 

اجلامعة األسمرية اإلسالمية يف ليبيا من وجهة نظر العاملني فيها.

التي اهتمت بالصمود النفيس وعالقته بجودة احلياة بصفة عامة وجودة حياة العمل  كام تنوعت الدراسات 
برنامج  أمهية  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  حيث   )2020( الفتاح  عبد  دراسة  مثل:  نتائجها  واختلفت  خاصة  بصفة 
واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  لعدم  النتائج  أشارت  كام  النفيس،  الصمود  لتحسني  وااللتزام  بالقبول  العالج 
يف مستوى الصمود النفيس، ودراسة )Srivastava, S., & Madan, 2020( التي أشارت نتائجها إىل أن الصمود 
الثقة واملهارات  العالقة بني  التباين وتوسط  41 % من  ما مقداره  الوظيفي، وفرس  بالرضا  دال  إجيابيا بشكل  ارتبط 
 Ahmadi,( الوظيفي، ودراسة أمحدي وموساديغراد وكارامي  والرضا  الصمود  بني  العالقة  التنظيمي يف  والتامثل 
تنمية جودة حياة  النفيس يف  برنامج الصمود  نتائجها إىل قدرة  التي أشارت   ،)Mosadeghrd & Karami, 2019

العمل وتقليل مشاعر الضغوط املرتبطة بأعباء العمل، ودراسة البليطي )2017( التي أشارت إىل وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني متوسطات درجات الذكور واإلناث يف الصمود النفيس لصالح الذكور، وأخريا أشارت النتائج 
إمكانية التنبؤ بالصمود النفيس من خالل املساندة االجتامعية وجودة احلياة، ودراسة باستامينيا ورضائي ورضائي 
نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية  التي أكدت   )Bastaminia, Rezaei, Rezaei & TTazesh, 2016( وتازيش
إجيابية بني الصمود النفيس وجودة احلياة النفسية، ودراسة عبد الفتاح وحليم )2014( التي دلت نتائجها عىل عدم 
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات الذكور واإلناث يف أبعاد الصمود النفيس )التفاؤل، وفرة املوارد، 
اهلدف املراد حتقيقه(، ودراسة يازدي - رافاندي وآخرين )Yazdi-Ravandi et al., 2001( التي أظهرت نتائجها 
باملظاهر  تنبأ  من  هو  العمر  وليس  الصمود  لكن  احلياة،  جلودة  اجلسمية  باملظاهر  التنبؤ  عىل  والعمر  الصمود  قدرة 
 Mosqueiro( النفسية واالجتامعية والبيئية جلودة احلياة واألكثر يف اجلوانب النفسية، ودراسة موسكريو ودي امليدا
احلياة  وجودة  والصمود  التدين  بني  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  إىل  نتائجها  وأشارت   ،)& de Almeida, 2015

أن  نتائجها  أكدت  التي   ،)Miyoung & Windsor, 2015( ميوينج وويندسور  أقل، ودراسة  انتحارية  وحماوالت 
األبعاد املكونة للصمود النفيس متثلت يف التفكري اإلجيايب واملرونة وحتمل املسؤولية تؤثر يف نوعية العمل واحلياة لدى 
األفراد، وأن إدراك الصمود عىل هذا النحو هو ما يعني عىل التحول من اخلربات السلبية للخربات اإلجيابية مما يؤثر 

يف جودة حياة العمل يصفة خاصة وجودة احلياة بصفة عامة.

العمل،  حياة  وجودة  النفيس،  الصمود  متغريي  بني  البينية  العالقات  عن  للكشف  احلالية  الدراسة  وتسعى 
ومدى إمكانية التنبؤ بجودة حياة العمل ألعضاء هيئة التدريس من خالل الصمود النفيس. ويف حدود علم الباحث 



جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر100

وما تيرس له من اطالع مل جيد دراسات اهتمت بالكشف عن القيمة التنبؤية للصمود النفيس يف جودة حياة العمل 
لدى أعضاء هيئة التدريس دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن( مما يكشف عن احلاجة للدراسة احلالية، ونتيجة 
لتباين نتائج الدراسات فيام يتعلق بالفروق يف جودة حياة العمل بني األفراد وفًقا لبعض متغريات النوع والتخصص 
والبلد؛ فإنه يسعى كذلك لتبيان الفروق يف جودة حياة العمل فيام بينهم، وتتبلور مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة 

اآلتية:

هل توجد فروق يف الصمود النفيس وجودة حياة العمل بني أعضاء هيئة التدريس؛ وفًقا ملتغري النوع؟. 1

هل توجد فروق يف الصمود النفيس وجودة حياة العمل بني أعضاء هيئة التدريس؛ تبًعا للتخصص؟. 2

هل توجد فروق يف الصمود النفيس وجودة حياة العمل بني أعضاء هيئة التدريس تبعا للبلد دول اخلليج . 3
)قطر والسعودية وعامن(؟

هل توجد عالقة ارتباطية بني درجات أعضاء هيئة التدريس دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن( يف كل . 4
من: الصمود النفيس، وجودة حياة العمل؟

هل يمكن التنبؤ بجودة حياة العمل من خالل الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . 5
يف بعض دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن(؟

أهداف الدراسة:

هيئة  بأعضاء  املرتبطة  املتغريات  بعض  بني  العمل  حياة  جودة  يف  الفروق  معرفة  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
النفيس. كام هيدف  والصمود  العمل  أبعاد جودة حياة  بني  بينية  احتاملية وجود عالقات  والكشف عن  التدريس، 
النفيس، وتعرف مقدار إسهامها يف جودة حياة  الصمود  العمل من خالل  التنبؤ بجودة حياة  إمكانية  لتبيان مدى 

العمل.

أهمية الدراسة:

تظهر أمهية الدراسة يف اجلانبني اآلتيني:

األمهية النظرية:أ. 

تتضح أمهية الدراسة من الناحية النظرية فيام يمكن أن تقدم إطاًرا نظرًيا يفرس العالقة بني جودة حياة العمل 
والصمود النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس يف دول اخلليج – حمل الدراسة – »قطر والسعودية وعامن«؛ فعىل الرغم 
من أن موضوع جودة حياة العمل قد حظي باهتامم كبري يف السنوات األخرية عىل مستوى الدراسات األجنبية، إال 
أنه مل يلق نفس االهتامم عىل مستوى الدراسات العربية، ومن هنا تأيت أمهية دراسة جودة حياة العمل بأبعاده املختلفة 

مما ينعكس إجيابيا عىل الصحة النفسية للفرد بصفة عامة وعىل أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة. 
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األمهية التطبيقية:ب. 

العربية يف قياس . 1 للبيئة  أداة سيكومرتية مناسبة  التطبيقية يف توفري  الناحية  الدراسة احلالية من  تسهم 
وتشخيص جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن(. 

يمكن أن تسهم الدراسة احلالية أيضا يف توجيه االهتامم بفئة أعضاء هيئة التدريس حلاجتهم املاسة إىل . 2
التحيل باالصمود النفيس يف مواقف احلياة الضاغطة التي يتعرضون هلا ال سيام يف ظل الظروف التي 

متر هبا املجتمعات حاليا.
العمل، . 3 لتنمية جودة حياة  مناسبة  إرشادية  برامج  احلالية يف تصميم  الدراسة  نتائج  أن تسهم  يمكن 

بينهم وبني الطالب، وتوجيه مشاعرهم إىل  الفجوة املوجودة  التدريس للحد من  لدى أعضاء هيئة 
اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية والصمود النفيس يف مواجهة ضغوط احلياة والعمل، ومن ثم يتحقق 

لدهيم درجة من الصحة النفسية.

محددات الدراسة:

هيئة -  أعضاء  لدى  العمل  حياة  بجودة  وعالقته  النفيس  الصمود  الدراسة  تناولت  املوضوعية:  احلدود 
التدريس يف دول اخلليج )قطر، والسعودية، وعامن(.

احلدود البرشية واملكانية: تم تطبيق الدراسة عىل بعض أعضاء هيئة التدريس يف دول اخلليج يف جامعات - 
خمتلفة.

احلدود الزمنية: أجريت الدراسة يف الفصل الدرايس األول من عام 2020-2019.- 

مصطلحات الدراسة: 

1 .:Psychological resilience الصمود النفيس

 Smith; Dalen; Wiggins; Tooley; Christopher تبنت الدراسة مفهوم الصمود النفيس لـ)سميث وآخرين
Bernard, 2008 &( بأنه: القدرة عىل جتاوز الضغوط والتكيف مع الظروف العصيبة برسعة، واألداء بمستوى أعىل 

من املتوسط برغم ما يتعرض له الفرد من عثرات. 

ف إجرائًيا بالدرجة التي حيصل عليها الفرد يف املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية تعريب الباحث. ويعرَّ

2 .:Quality of work life جودة حياة العمل

 Swamy,( وراشمي  ونانجونديسواراسوامي  سوامي  عند  العمل  حياة  جودة  مفهوم  احلالية  الدراسة  تبنت 
Nanjundeswaraswamy, & Rashmi, 2015( جودة حياة العمل بأهنا »املدى الذي يشعر يف ضوئه القائم بالعمل 

بالرضا عن احلاجات الشخصية وعن حاجات العمل من خالل وبيئة عمل إجيابية وسيادة مناخ وثقافة مؤسسية 
الرضا  يف  ينعكس  مما  واملكافآت،  األجور  وعدالة  والتدريب،  التطوير  وديمومة  والتعاون،  املشاركة  عىل  قائمة 

الوظيفي واالستقاللية يف صنع القرارات اخلاصة بالوظيفة«.

ف إجرائًيا بالدرجة التي حيصل عليها الفرد يف املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية تعريب الباحث. وُتعرَّ
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اإلطار النظري

يتحدد اإلطار النظري يف املتغريات اخلاصة بالدراسة كالتايل:

:Psychological resilience أوًل: الصمود النفيس

عىل مر السنني واإلنسان حييا حياة هادئة مستقرة نوعا ما، لكن أّدت التطورات التكنولوجية احلديثة إىل تنوع 
متطلبات احلياة، األمر الذي أرهق اإلنسان بعديد من املسؤوليات وااللتزامات واملتطلبات مما جعله يف حاجة إىل 
 )Garmzy,1973( قدر من الصمود النفيس ملواجهة كل ذلك. يمكن إرجاع أبحاث الصمود النفيس إىل جارمزي
الذي نرش أول بحث أجري يف الصمود النفيس، عرض فيه ما يعرف بعلم األوبئة وحماولة الكشف عن عوامل اخلطر 

.)Rutter,2012:335( وعوامل الوقاية التي أسهمت يف توضيح مفهوم الصمود النفيس

الصمود النفيس ينمو من خالل عدة عوامل من ضغوط بيئية، وضغوط مرتبطة بمراحل النمو، واألحداث 
الضاغطة، وبالتايل تزيد من فهمنا للفروق الفردية يف االستجابة هلذه الضغوط )الطالع، ودخان، 2016(.

مفهوم الصمود النفيس: تعرف اجلمعية األمريكية لعلم النفس الصمود عىل أنه عملية التوافق اجليد واملواجهة 
املشكالت  مثل  األشخاص  يواجهها  التي  العادية  النفسية  الضغوط  أو  والنكبات،  والصدمات  للشدائد  اإلجيابية 

.)APA,2002:2( األرسية، ومشكالت العالقات مع اآلخرين، واملشكالت املادية

يف  اإلجيايب  التكيف  من  الفرد  متكن  التي  االنفعالية  االستجابة  بأنه  الصمود   )2007:403( األمحدي  وعرف 
مواقف املختلفة واألخذ بأيرس احللول.

ويعدد )شاهني،2013( العوامل التي تسهم يف تشكيل الصمود النفيس، منها عوامل معرفية تتمثل يف التفاؤل، 
األنشطة  يف  واملشاركة  اآلمن،  التعلق  يف  تتمثل  بيئية  وعوامل  الضغوط،  مواجهة  عىل  والقدرة  باملعنى،  والشعور 

املدرسية، واتساع املساندة االجتامعية خارج نطاق األرسة.

ثالثة  هناك  أن   )Brooks & Goldstien,2004:74( وجولدشتني  بروكس  أوضح  النفيس:  الصمود  أبعاد 
مكونات أساسية للصمود النفيس، وهي: أوال- التعاطف: قدرة الفرد عىل التفاعل مع اجتاهات ومشاعر وأفكار 
أفكاره ومشاعره بوضوح،  التعبري عن  الفرد من  ثانيا- متكن  األفراد،  التعاون واالحرتام بني  اآلخرين، مما يسهل 
لذاته ولألخرين  الفرد  تقبل  ثالثا-  تواجهه،  التي  املشكالت  متثله، وحل  التي  األساسية  والقيم  األهداف  وحتديد 

وذلك لتحديد نقاط الضعف والقوة يف الشخصية، والتعبري بصورة واضحة عن مشاعره.

سامت الشخصية الصامدة: ذكر عبد الفتاح، وحليم )2014:100( بعض السامت الشخصية املميزة لألشخاص 
ذوي الصمود النفيس املرتفع ومنها؛ أواًل- االستبصار: ويمثل قدرة الفرد عىل التفاعل مع مشاعر واجتاهات وأفكار 
اآلخرين؛ مما ييرس عىل الفرد التواصل مع غريه وتعديل سلوكه يف املواقف املختلفة. ثانًيا- التصميم والعزيمة: وفيها 
التي تواجهه،  بالقدرة عىل حل املشاكل  املهمة وحتقيق اهلدف، ويكون لديه اعتقاد قوي  اكتامل  الفرد حتى  يصمد 
وتكوين اجتاه إجيايب مع نفسه ومع اآلخرين. ثالثا- القيم األخالقية: وتشمل قدرة الفرد عىل تكوين البناء اخللقي 
والروحي وتطبيقه من خالل تفاعله مع أفراد املجتمع حوله، ومن خالل عالقته مع اهلل – سبحانه وتعاىل – فيكون 
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شخًصا متمتًعا بإدراكات خلقية وروحانية يف حياته العامة واخلاصة.

نظرية ريتشاردسون يف الصمود النفيس Psychological Resilience Theory Richardson: يقوم االفرتاض 
األساس للنظرية عىل فكرة التوازن البيولوجي النفيس الروحي الذي يتيح لنا التكيف مع أحداث احلياة، وأن هذا 
التكيف يتأثر بصفات الصمود، وإعادة التكامل، حيث تؤدي عملية إعادة التكامل بالفرد إىل أربع نتائج كالتايل: 
أواًل- إعادة تكامل الصمود يؤدي إىل مستوى أعىل من التوازن. ثانيا- العودة إىل التوازن يف حماولة للتغلب عىل 
التشويش. ثالثا- فقدان االنتعاش وإنشاء مستوى قليل من التوازن، رابعا: حالة خمتلة وظيفيًّا، ولذلك يمكن اعتبار 

الصمود النفيس ناتج عن قدرات التعامل الناجح.

:Quality of work life ثانًيا: جودة حياة العمل

وتشمل جودة حياة العمل العديد من العنارص املادية واملعنوية، فهي من جهة تشمل عدة عوامل مادية مثل 
عوامل األمن الصحي ووسائل االتصال اإلداري، واملكافآت والرواتب وغريها من العنارص املادية، وتشمل جودة 
حياة العمل كذلك عدة عوامل معنوية مثل العالقات بني العاملني، وبينهم وبني اإلدارة، واالنتامء للعمل وغريها 

من العنارص املعنوية التي تؤدي نوع من االرتباط النفيس بني عضو هيئة التدريس وعمله.

ويشري أبو محيد )2017( إىل أن جودة حياة العمل هي من املفاهيم احلديثة؛ ليؤكد عىل حتقيق أهداف العاملني 
الشخصية  واحلياة  الوظيفي  االستقرار  عىل  تساعد  وآمنة،  ومتكاملة،  حمفزة،  عمل  بيئة  بتوفري  وذلك  ومصاحلهم، 

للعاملني، ومن ثم تنعكس عىل حتقيق أهداف املؤسسة وقدرهتا عىل اختاذ القرارات الفعالة لصاحلها. 

وجودة حياة العمل أصبحت من اجلوانب املهمة يف جذب العاملني داخل املؤسسات، حيث حتاول املؤسسات 
استخدام أساليب خمتلفة لتعزيز جودة حياة العمل من أجل جذب العاملني ذوي املهارة، وأصبح استخدام نظام 
املعرفة  القائم عىل  االقتصاد  العاملني وخاصة يف  تأثريا عىل  له  يعد  للمحاكاة بسهولة ومل  قابل  التقليدي  املكافآت 
)Sojka,2014(. وبالنظر إىل جودة حياة العمل فإهنا ترتبط بأسلوب حياة الفرد، وما يقوم به من نشاط للسيطرة عىل 

ما جيري حوله ومستقبله )حسني، 2003:27(.

مفهوم جودة حياة العمل: يشري فيجاميادهافان وراجو )Vijaimadhavan& Raju, 2013( إىل مفهوم جودة 
 Kelbiso,( وبيالي  وولداي  كيلبيسو  ويرى  الشاملة.  العمل  وبيئة  العاملني  بني  العالقة  جودة  بأهنا:  العمل  حياة 
Woldie & Belay,2017( أن جودة حياة العمل هي العملية التي يستطيع العاملون من خالهلا إلقاء النظرة عىل كيفية 

العمل بشكل أفضل من أجل حتسني كفاءة املؤسسة وحتسني فريق العمل يف آن واحد.

ويشري شيب )Chib,2012( إىل جودة حياة العمل بأهنا: الظروف املناسبة بمكان العمل التي تعزز الرضا لدى 
العاملني عن طريق تقديم املكافآت وفرص النمو واألمان الوظيفي.

الرئيسة  أمهية جودة حياة العمل: تؤكد فرح بخش )Farahbakhsh,2012( جودة حياة العمل من العنارص 
يف تقدم املؤسسة من خالل تعزيز الدافعية وااللتزام الوظيفي لدى العاملني، حيث توفر جودة حياة العمل املناخ 
الوظيفي املناسب للعاملني من أجل متكني العاملني يف صنع القرارات لتحسني أداء املؤسسة. جودة حياة العمل من 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Richardson%2C+Glenn+E
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العوامل املساعدة للمؤسسات يف استمرار جذب العاملني واملحافظة عليهم، كام تعترب جودة حياة العمل من الربامج 
الشاملة لتعزيز األداء الوظيفي للعاملني، وتعزيز عملية التعلم يف بيئة العمل )املطرود، 2019: 13(. 

أهداف جودة حياة العمل: يشري رسيفاستافا وكانبور )Srinastava& Kanpur,2014( إىل عديد من أهداف 
جودة حياة العمل منها: تعزيز العمل اجلامعي والتواصل الفعال، حتسني األخالقيات لدى العاملني، زيادة اإلنتاجية 

وااللتزام الفردي، تنمية الرضا الوظيفي، توفري رشوط األمان والسالمة، تعزيز تعلم العاملني.

وتوفري  العمل  بمكان  اآلمنة  البيئية  العوامل  توفري  إىل    )2013 )صالح،  عند  العمل  حياة  جودة  هتدف  بينام 
احتياجات العاملني باملؤسسة سواء املادية أو املعنوية. 

أبعاد جودة حياة العمل: يوضح نجكامو )Ngcamu,2017( أن أبعاد جودة العمل تشمل االستقاللية يف بيئة 
العمل، واملشاركة يف صنع القرارات، والتغلب عىل معوقات بيئة العمل، وتعزيز العالقة بني األشخاص، واملسامهة يف 
 )Farahbakhsh,2012( حتقيق أهداف املؤسسة، واختاذ القرار املؤسيس. وتتضمن أبعاد جودة العمل عند فرح بخش
العالقات التنظيمية، والسالمة املهنية، واألجور املناسبة، والعمل التعاوين، واألفكار املتميزة، واألمان يف بيئة العمل، 
ونتائج  أدوات  من  مته  قدَّ وما  نظرية  أفكار  من  طرحته  ما  خالل  من  النتائج  هذه  قادت  اجليدة.  املؤسسية  واهلوية 
التنبؤية للصمود النفيس يف جودة حياة العمل ال سيام أن نتائج بعض  الدراسة احلالية ملحاولة التعرف عىل القيمة 
الدراسات تباينت فيام بينها يف مدى عالقة الصمود النفيس وجودة حياة العمل. كام قادته الشتقاق فروض الدراسة 

التالية:

فروض الدراسة:

)قطر/. 1 والثقافة  )ذكور/إناث(،  النوع  متغريات  الختالف  وفًقا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
السعودية/عامن(، والتفاعل بينهم عىل درجات مقياس الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم ببعض دول اخلليج.
)قطر/. 2 والثقافة  )ذكور/إناث(،  النوع  متغريات  الختالف  وفًقا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

السعودية/عامن(، والتفاعل بينهم عىل درجات مقياس جودة حياة العمل وأبعاده لدى عينة أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم ببعض دول اخلليج.

توجد عالقة ارتباطية بني الصمود النفيس بجودة حياة العمل وأبعادها لدى عينة أعضاء هيئة التدريس . 3
ومعاونيهم ببعض دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن(.

يمكن التنبؤ بجودة حياة العمل من خالل الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم . 4
ببعض دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن(.

إجراءات الدراسة:

تم من خالل عدة خطوات عىل النحو التايل:
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منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي الذي يعد أحد أشكال التفسري والتحليل العلمي املنظم لوصف 
ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا، عن طريق مجع بيانات ومعلومات معينة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها 
وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة )عبد املؤمن، 2008: 287( ويدخل يف إطاره أنواع متعددة من البحوث ومنها 
البحوث االرتباطية التي تصف درجة العالقة بني املتغريات وصًفا كمًيا؛ ألن الغرض من مجع البيانات حتديد الدرجة 
التي ترتبط هبا متغريات كمية بعضها بالبعض اآلخر وذلك من خالل معامالت االرتباط، وتتمثل الوظيفة األساسية 
التي تقدم  بينها  بالعالقات  التنبؤ  أو  املتغريات  العالقة بني  الوصول إىل معلومات عن قوة  للبحوث االرتباطية يف 
مؤرشات حول العالقات السببية بني املتغريات )أبو عالم، 2006: 239-240( والدراسة احلالية جترى يف إطار املنهج 

الوصفي استناًدا إىل البحوث االرتباطية.

عينة الدراسة:

العينة األساسية: أ. 

احلالية  الدراسة  عينة  يمثلون  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضوا   )110( عدد  األساسية  الدراسة  عينة  شملت 
وكانت كالتايل:

جدول )1( 
خصائص عينة الدراسة األساسية من أعضاء هيئة التدريس )ن= 110(

املتغريات
اإلمجايلعامنالسعوديةقطر

%ك%ك%ك%ك

النوع
2623,63531,83128,29283,6ذكور

87,343,665,51816,4إناث

الكلية
3128,233303027,39485,5إنسانية

32,765,576,41614,5تطبيقية

الدرجة 

العلمية

98,232,743,61614,5أستاذ

1614,51311,81210,94137,3أستاذ مشارك

76,41917,32119,14742,7أستاذ مساعد )مدرس(

21,843,60065,5معاون تدريس
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املتغريات
اإلمجايلعامنالسعوديةقطر

%ك%ك%ك%ك

سنوات 

اخلربة

10,932,732,776,4أقل 5 سنوات

76,41816,41311,83834,5من 5 إىل 10 سنوات

109,198,2001917,3من 10 إىل 20 سنة

1614,598,22119,14641,8أكثر من 20

3430,93935,53733,6110100اإلمجايل

العينة الستطالعية:	. 

بلغ عدد أفراد هذه العينة )80( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس، يمثلون نفس خصائص أفراد عينة الدراسة 

األساسية من حيث النوع والثقافة؛ وذلك للتأكد من صدق وثبات مقاييس الدراسة.

أدوات الدراسة: لتحقيق هدف الدراسة الذي يتمثل يف بيان العالقة بني الصمود النفيس وجودة حياة العمل 

لدى أعضاء هيئة التدريس بني دول اخلليج )قطر والسعودية وعامن(، كان لزاًما التوصل إىل أدوات القياس التي تفي 

هبذا الغرض؛ لذا فقد تم استخدام مقياس الصمود النفيس إعداد سميث وأخرين )Smith et al., 2008( تعريب 

الباحث، وجودة حياة العمل إعداد سومي وأخرين )Swamy et al., 2015( تعريب الباحث، وتم تطبيق املقاييس 

يف صورهتا األولية عىل العينة االستطالعية وذلك للتأكد من صدقها وثباهتا.

ونقدم فيام ييل وصفا ألدوات الدراسة: 

أوًل: مقياس الصمود النفيس، إعداد )Smith et al., 2008( تعريب الباحث:

اشتمل املقياس عىل ست عبارات ثالث عبارات موجبة وهي )1-3-5(، وثالث عبارات سالبة وهي )6-4-2( 

تصحح بصورة عكسية، ووضعت البنود عىل شكل عبارات جياب عليها عىل تدرج ليكرت اخلاميس )أوافق بشدة 5(، 

)أوافق 4(، )حمايد 3(، )غري موافق 2(، )غري موافق بشدة 1(، وبذلك ترتاوح الدرجة عىل كل بند من )5-1( وترتاوح 

الدرجة الكلية للمقياس من )30-6( درجة.

وللتأكد من خصائص وصالحية املقياس للتطبيق قام الباحث باإلجراءات التالية:

النفسية  - تم عرض املقياس يف صورته األولية عىل عدد من السادة املحكمني املتخصصني يف جمال الصحة 
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وعلم النفس1 واللغة اإلنجليزية؛ وبلغ عددهم )10(2، وذلك إلبداء الرأي حول مدى مالئمة العبارات وتعبريها 
بعض  حذف  أو  بإضافة  املقياس  تعديل  وكذلك  اللغوية،  الصياغة  ودقة  النفيس،  للصمود  النفيس  املفهوم  عن 
العبارات، وقام الباحث بحساب نسب االتفاق بني املحكمني من خالل استخدام معادلة كوبر Cooper )الوكيل 

)Cooper, 1973( »نقاًل عن » كوبر )واملفتي، 2007: 288

نسبة التفاق = 
عدد مرات االتفاق

100 X
عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

وقد تراوحت نسب االتفاق عىل عبارات املقياس ما بني )80%-100%(، وهي نسب مقبولة؛ مما يدعو إىل الثقة يف 
النتائج التي يمكن التوصل إليها من خالل تطبيق املقياس. وبلغت عبارات املقياس يف صورته النهائية )6( عبارات.

 )Construct Validity( املفهوم  صدق  أساليب  كأحد  التمييزي  الصدق  استخدام  تم  املقياس:  صدق   -
امليزان  يف  األقوياء  درجات  متوسط  مقارنة  عىل  جوهرها  يف  وتقوم  الطرفية  املقارنة  طريقة  خالل  من  للمقياس 
)االختبار( بمتوسط درجات الضعاف يف نفس امليزان بالنسبة إىل توزيع درجات األفراد يف االختبار )البهي،2006: 
404( ويذكر أبو هاشم )2006( أن املقارنة الطرفية تتم بشكلني إما مقارنة األطراف يف اختبار حمك لالختبار املعني 

بتحديد بني طريف  الباحث  قام  الدراسة احلالية  2006: 26( ويف  أو مقارنة األطراف يف االختبار نفسه )أبو هاشم، 
العليا والدنيا من  27 % لتحديد حاالت املستويات  املقياس اعتامًدا عىل حمك  املرتفعني واملنخفضني يف  املقياس من 
للمجموعتني  ت  اختبار  باستخدام  املجموعتني  بني  الفروق  بحساب  قام  ثم  ومن   )80  = )ن  االستطالعية  العينة 

املستقلتني، واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول )2(
 نتائج اختبار )ت( حلسا	 الفروق بني متوسطات جمموعة املرتفعني وجمموعة املنخفضني يف كل مقياس

املقياس
درجات املرتفعوناملنخفضون

احلرية
قيمة ت

مستوى 

الدللة نعمنعم

13,731,932224,451,84224218,840,001الصمود النفيس

1 -  هم: أ. د. أسامة البطاينة )قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي كلية الرتبية، جامعة الريموك(، أ. م. د. صالح فضل اهلل )قسم علم النفس 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة تونس(، أ. م. د. يوسف شبول )قسم العلوم الرتبوية، لغة إنجليزية، كلية العلوم الرتبوية، جامعة 
اهلاشمية(، د.ريم خالد )قسم العلوم الرتبوية، لغة إنجليزية، كلية الرتبية، جامعة قطر(، أ. د. حسن سعد حممود عابدين )قسم علم النفس، 
كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية(، أ. م. د. فتحي إمحيدة )قسم العلوم النفسية، كلية الرتبية، جامعة قطر(، أ. م. د. إبراهيم سيد أمحد عبد 
الرتبية، جامعة قطر(،  النفسية، كلية  العلوم  أ. د. مريم بوفالسة )قسم  الرتبية، جامعة األزهر(،  التعليمي، كلية  النفس  الواحد )قسم علم 
أ.م.د.حممد السعيد أبوحالوة )قسم علم النفس، كلية الرتبية، جامعة دمنهور(، أ. م. د. السيد الشرباوي )قسم العلوم النفسية، كلية الرتبية، 

جامعة قطر(. 
 جيب أالّ يقل عدد املحكمني عن مخسة حمكمني متخصصني )مراد وسليامن، 2005: 351(.  2 2



جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر108

يتضح من نتائج جدول )2( أن قيم ت دالة إحصائًيا عن مستوى 0,001 وهذا يعني أن هناك فرق ذو داللة 
إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة املنخفضني وجمموعة املرتفعني يف مقياس الصمود النفيس، مما يشري إىل قدرة 

املقياس عىل التمييز بني املستويات العليا والدنيا لإلفراد.

- ثبات املقياس: تم استخدام معامل الفاكرونباخ والتجزئة النصفية كام ييل:

جدول )3( 
نتائج ثبات الفاكرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس الصمود النفيس لدى العينة الستطالعية )ن=80(

الفاكرونباخاملقياس

التجزئة النصفية

معامل الرتباط
تصحيح أثر الطول

جتامنسبريمان براون

0,7860,540,700,693الصمود النفيس

الفاكرونباخ )0,786(  قيمة  بلغت  الفاكرونباخ حيث  بثبات  يتمتع  املقياس  أن  يتضح من خالل جدول )3( 
بلغ معامل االرتباط بني  النصفية حيث  التجزئة  بثبات  املقياس  يتسم  النفيس، كام  الصمود  ملقياس  الكلية  للدرجة 
بمعادلة  للمقياس  الطول  أثر  تصحيح  بعد  الثبات  معامل  بلغ  وكام  النفيس،  الصمود  ملقياس   )0,54( النصفني 
سبريمان-براون )0,70( وبمعادلة جتامن )0,693( للدرجة الكلية ملقياس الصمود النفيس، وهي قيم تدل عىل ثبات 

جيد للمقياس.

- التساق الداخيل: للتحقق من ذلك تم حساب معامالت االرتباط بني درجات العينة االستطالعية )ن=80( 
يف كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية للمقياس ويمكن توضيح ذلك من خالل اجلدول )4(.

جدول )4(
معامالت الرتباط بني العبارات والدرجة الكلية ملقياس الصمود النفيس لدى العينة الستطالعية )ى=80(

الدرجة الكليةالعبارة

1**0,70

2**0,51

3**0,75

4**0,80

5**0,71

6**0,68

** دال عند مستوى 0,01
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معامالت  قيم  تراوحت  حيث  الداخيل  باالتساق  يتسم  بعباراته  املقياس  أن   )4( جدول  خالل  من  يتضح 
وهي  التوايل،  عىل   )0,68  ،0,71  ،0,80  ،0,75  ،0,51  ،0,70( الكلية  والدرجة  العبارات  درجات  بني  االرتباط 

معامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى 0,01 مما يشري أن هذه العبارات تتفق يف قياس مفهوم بعينه.

ثانًيا: مقياس جودة حياة العمل Quality of Work Life، إعداد )Swamy et al., 2015( تعريب الباحث:

ومناخ  العمل6-5-4-3-2-1،  )بيئة  أبعاد  تسعة  عىل  مقسمة  عبارة،  مخسني  من  املقياس  عبارات  تكونت 
وثقافة املؤسسة 7-8-9-10-11-12-13، والعالقات والتعاون 14-15-16-17-18-19، والتدريب والتطوير 
20-21-22-23، واألجور واملكافآت 24-25-26-27-28، والتجهيزات 29-30-31-32-33، والرضا واألمن 

املوارد  وكفاية   ،47-46-45-44-43-42 العمل  يف  االستقاللية   ،41-40-39-38-37-36-35-34 الوظيفي 
48-49-50(، ووضعت البنود عىل شكل عبارات جياب عليها عىل تدرج ليكرت اخلاميس )أوافق بشدة 5(، )أوافق 

4(، )حمايد 3(، )غري موافق 2(، )غري موافق بشدة 1(، ماعدا ثالث عبارات تصحح بطريقة عكسية وهي )16-11-
45( وبذلك ترتاوح الدرجة عىل كل بند من )5-1( وترتاوح الدرجة الكلية للمقياس من )250-50( درجة.

وللتأكد من خصائص وصالحية املقياس للتطبيق قام الباحث باإلجراءات التالية:

- تم عرض املقياس يف صورته األولية عىل جمموعة من السادة األساتذة املحكمني املتخصصني )نفس حمكمني 
مقياس الصمود النفيس( يف جمال الصحة النفسية وعلم النفس واللغة اإلنجليزية؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى 
مالئمة العبارات وتعبريها عن مفهوم البعد الذي تنتمي إليه، ودقة الصياغة اللغوية، وكذلك تعديل املقياس بإضافة 
املقياس ما بني – باستخدام معادلة كوبر - عىل عبارات  العبارات، وقد تراوحت نسب االتفاق   أو حذف بعض 
)80 % - 100 %( وهى نسب مقبولة مما يدعو إىل الثقة يف النتائج التي يمكن التوصل إليها من خالل تطبيق املقياس 

وبلغت عبارات املقياس يف صورته النهائية )50( عبارة.

- الصدق: تم استخدام الصدق التمييزي للمقياس من خالل املقارنة الطرفية بني متوسطي املرتفعني واملنخفضني 
يف املقياس اعتامًدا عىل حمك 27 % لتحديد حاالت املستويات العليا والدنيا من العينة االستطالعية )ن = 80(. 

جدول )5( 
يلخص نتائج اختبار)ت( حلسا	 الفروق بني متوسطات جمموعة املرتفعني وجمموعة املنخفضني يف كل مقياس

املقياس
درجات املرتفعوناملنخفضون

احلرية
قيمة ت

مستوى 

الدللة نعمنعم

100,3610,382216713,20224218,610,001جودة احلياة

 يتضح من نتائج اجلدول )5( أن قيم ت دالة إحصائًيا عن مستوى 0,001 وهذا يعني أن هناك فرق ذو داللة 
قدرة  إىل  يشري  مما  احلياة  مقياس جودة  املرتفعني يف  املنخفضني وجمموعة  متوسطي درجات جمموعة  بني  إحصائية 

املقياس عىل التمييز بني املستويات العليا والدنيا لإلفراد.
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- الثبات: تم التحقق من الثبات بطريقة ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية، واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول )6(
 ثبات الفاكرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس جودة حياة العمل لدى العينة الستطالعية )ن= 80(

الفاكرونباخاألبعاد

التجزئة النصفية

معامل الرتباط بني 

جزئي املقاييس

تصحيح أثر الطول

جتامنسبريمان براون

0,790,690,810,78بيئة العمل

0,730,650,790,77مناخ وثقافة املؤسسة

0,780,540,700,69العالقات والتعاون

0,870,810,900,89التدريب والتطوير

0,860,670,810,75األجور واملكافآت

0,880,780,880,84التجهيزات

0,840,670,800,79الرضا واألمن الوظيفي

0,600,330,500,5االستقاللية يف العمل

0,840,720,850,79كفاية املوارد

0,960,870,940,93الدرجة الكلية

 ،0,79( الفاكرونباخ  قيمة  بلغت  الفاكرونباخ حيث  بثبات  يتمتع  املقياس  أن   )6( يتضح من خالل اجلدول   
العمل،  )بيئة  العمل وأبعاده  0,96( ملقياس جودة حياة   ،0,84  ،0,60  ،0,84  ،0,88  ،0,86  ،0,87  ،0,78  ،0,73

والرضا  والتجهيزات،  واملكافآت،  واألجور  والتطوير،  والتدريب  والتعاون،  والعالقات  املؤسسة،  وثقافة  ومناخ 
واألمن الوظيفي، االستقاللية يف العمل، وكفاية املوارد(، والدرجة الكلية للمقياس عىل التوايل، وكام يتسم املقياس 
بثبات التجزئة النصفية حيث بلغ معامل االرتباط بني النصفني )0,69، 0,65، 0,54، 0,81، 0,67، 0,78، 0,67، 
0,33، 0,72، 0,87( ملقياس جودة حياة العمل وأبعاده )بيئة العمل، ومناخ وثقافة املؤسسة، والعالقات والتعاون، 

والتدريب والتطوير، واألجور واملكافآت، والتجهيزات، والرضا واألمن الوظيفي، االستقاللية يف العمل، وكفاية 
التوايل، وكام بلغ ثبات التجزئة الصفية بعد تصحيح أثر الطول للمقياس  املوارد(، والدرجة الكلية للمقياس عىل 
بمعادلة سبريمان براون بلغ ثبات التجزئة النصفية )0,81، 0,79، 0,70، 0,90، 0,81، 0,88، 0,80، 0,50، 0,85، 
0,94(، ملقياس جودة حياة العمل وأبعاده )بيئة العمل، ومناخ وثقافة املؤسسة، والعالقات والتعاون، والتدريب 

والتطوير، واألجور واملكافآت، والتجهيزات، والرضا واألمن الوظيفي، االستقاللية يف العمل، وكفاية املوارد(، 
والدرجة الكلية للمقياس عىل التوايل، وكام بلغ ثبات التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة جتامن )0,78، 0,77، 
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ومناخ  العمل،  )بيئة  وأبعاده  العمل  حياة  جودة  ملقياس   )0,93  ،0,79  ،0,5  ،0,79  ،0,84  ،0,75  ،0,89  ،0,69

وثقافة املؤسسة، والعالقات والتعاون، والتدريب والتطوير، واألجور واملكافآت، والتجهيزات، والرضا واألمن 
الوظيفي، االستقاللية يف العمل، وكفاية املوارد(، والدرجة الكلية للمقياس عىل التوايل، وهي قيم مجيعها تدل عىل 

ثبات جيد للمقياس مما جيعل الباحث مطمئنا عند استخدام املقياس لدى عينة الدراسة احلالية.

- التساق الداخيل: تم التحقق من االتساق الداخيل للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بني كل 
عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه، ومن ناحية أخرى حسبت معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للبعد 

والدرجة الكلية للمقياس، وذلك لدى العينة االستطالعية )ن = 80( واجلدول )7( يوضح ذلك:

جدول )7(
قيم معامالت الرتباط بني العبارات وأبعادها واألبعاد بالدرجة الكلية للمقياس

رقم 

العبارة 

معامل 

الرتباط
رقم العبارة 

معامل 

الرتباط

رقم 

العبارة 

معامل 

الرتباط
رقم العبارة 

معامل 

الرتباط
رقم العبارة 

معامل 

الرتباط

1**0,83110.2021**0,9131**0,8641**0,79

2**0,8512**0,6422**0,9232**0,8742**0,75

30,1013**0,8223**0,6433**0,7843**0,72

4**0,8614**0,6924**0,8134**0,7544**0,38

5**0,9015**0,6125**0,8735**0,7945**0,36

6**0,8016**0,5326**0,8536**0,8646**0,35

7**0,7217**0,7827**0,81370,1047**0,75

80,51**180,77**280,66**380,83**480,85**

9**0,6419**0,7829**0,8139**0,7349**0,87

10**0,7320**0,9230**0,7740**0,7850**0,89

ارتباط الدرجة الكلية للبعد بالدرجة الكلية للمقياس

بيئة العملاألبعاد
مناخ وثقافة 

املؤسسة

العالقات 

والتعاون

التدريب 

والتطوير

األجور 

واملكافآت
التجهيزات

الرضا 

الوظيفي 

الستقاللية 

يف العمل

الستقاللية 

يف العمل

معامل 

االرتباط
0,890,890,800,850,840,860,830,790,90

يتضح من خالل اجلدول )7( أن مجيع معامالت االرتباط بني درجات العينة االستطالعية )ن = 80( يف كل 
عبارة والدرجة الكلية للبعد دالة عند مستوى )0,01( فيام عدا البنود )3، 11، 37( حيث كانت معامالت االرتباط 
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غري دالة وضعيفة لذلك تم حذفها، وبالنسبة إىل معامالت االرتباطات بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية 
للمقياس فكانت مجيعها دالة عند مستوى )0,01( وكانت مجيع االرتباطات مرتفعة، بناء عىل ذلك يمكن القول إن 

املقياس يتصف باتساق داخيل بني عباراته وأبعاده، ويف ضوء هذه النتائج أصبح املقياس يتكون من 47 عبارة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:

يعرض الباحث الوصف اإلحصائي ملتغريات الدراسة الختبار الفروض وحماولة تفسريها.

نتائج التحقق من الفرض األول: 

ينص الفرض األول عىل أنه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية؛ وفًقا الختالف متغريي النوع )ذكور/
النفيس لدى عينة أعضاء  بينهام عىل درجات مقياس الصمود  إناث(، والثقافة )قطر/السعودية/عامن(، والتفاعل 
التباين  التدريس ومعاونيهم يف ببعض دول اخلليج«، وللتحقق من صحة الفرض األول تم استخدام حتليل  هيئة 
)قطر/السعودية/عامن(،  والثقافة  )ذكور/إناث(،  النوع  ملتغري  وفًقا  الفروق  مدى  عىل  للتعرف   )2*3( الثنائي 
دول  التدريس ومعاونيهم يف بعض  هيئة  أعضاء  عينة  لدى  النفيس  الصمود  مقياس  بينهم عىل درجات  والتفاعل 

اخلليج، ويمكن توضيح نتيجة الفرض األول من خالل اجلدول )8( التايل:

جدول )8(
حتليل التباين الثنائي وفًقا لختالف متغريات النوع )ذكور/إناث(، والثقافة )قطر/السعودية/عامن(، والتفاعل بينهم 
عىل درجات مقياس الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

مصدر التباين
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

ف
الدللة

94,090194,09022,3950,001النوع )ذكور/إناث(

40,974220,4874,8760,01الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غري دال16,56828,2841,972النوع * الثقافة

436,9391044,201اخلطأ

44869,000110املجموع

النفيس وكانت  الذكور واإلناث( عىل متغري الصمود  النوع )بني  ظهرت قيمة ف دالة وفًقا الختالف متغري 
كام  الصمود،  متغري  عىل  للمجموعتني  احلسابية  املتوسطات  مراجعة  عند  باإلناث  مقارنة  الذكور  لصالح  الفروق 
أشارت النتائج أن التفاعل بني النوع والثقافة غري دال عىل الصمود النفيس، وبالنسبة إىل الثقافة عىل الصمود كانت 

كام ييل:
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جدول )9(
املقارنات الثنائية وفًقا للمتغري الثقافة )قطر/السعودية/عامن(، عىل درجات الصمود النفيس  لدى عينة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

اجتاه الفروقالدللةاخلطأ املعياريالفروق بني املتوسطاتاملقارنات الثنائية

قطر
-غ د0,53143-0,71041السعودية

-غ د0,734500,53808عامن

السعودية1,444910,519800,01*عامنالسعودية

وتتفق نتيجة هذا الفرض وفًقا الختالف متغري النوع )بني الذكور واإلناث( عىل متغري الصمود النفيس مع 
الطالع، ودخان )2016(، يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  البليطي )2017(، ودراسة  دراسة 
درجات الذكور واإلناث يف الصمود النفيس لصالح الذكور، وختتلف مع نتائج دراسة عبد الفتاح )2020( وعاشور، 
ودخان )2017(، ودراسة عبد الفتاح، وحليم )2014( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الصمود 

النفيس تبعا ملتغري النوع.

وبالنسبة إىل مراجعة املتوسطات احلسابية للمجموعتني عىل متغري الصمود، التفاعل بني النوع والثقافة غري 
دال عىل الصمود، وبالنسبة إىل الثقافة عىل الصمود، أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس بني السعودية وقطر؛ ولعل ذلك راجع من وجهة نظر الباحث نتيجة العمل 
يف الدولتني إىل القرب الكبري بني قطر والسعودية بصفة عامة، واملنطقة الرشقية يف اململكة ودولة قطر بصفة خاصة، 
باإلضافة حلاالت الزواج الكثرية بينهام، بينام يرجع وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أعضاء 
بني  الثقايف  والتنوع  السعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعات  لكثرة  يرجع  ربام  وعامن،  السعودية  بني  التدريس  هيئة 
أعضاء هيئة التدريس هبا، عىل عكس قلة اجلامعات يف عامن، وربام ترجع الفروق كذلك لالنفتاح الشديد والرسيع 

للمملكة السعودية من خالل تغيري عديد من القوانني لالنفتاح عىل العامل اخلارجي.

نتائج التحقق من الفرض الثاين: 

النوع )ذكور/ أنه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفًقا الختالف متغريات  الثاين عىل  الفرض  ينص 
إناث(، والثقافة )قطر/السعودية/عامن(، والتفاعل بينهم عىل درجات مقياس جودة حياة العمل وأبعاده لدى عينة 
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف ببعض دول اخلليج«، وللتحقق من صحة الفرض الثاين أمكن استخدام حتليل 
التباين الثنائي )3*2( للتعرف عىل مدى الفروق وفًقا ملتغري النوع )ذكور/إناث(، والثقافة )قطر/السعودية/عامن(، 
والتفاعل بينهم عىل درجات مقياس جودة حياة العمل وأبعاده لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض 

دول اخلليج، ويمكن توضيح نتيجة الفرض الثاين من خالل اجلدول )10(.
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جدول )10(
حتليل التباين الثنائي وفًقا لختالف متغريات النوع )ذكور/إناث(، والثقافة )قطر/السعودية/عامن(، والتفاعل بينهم عىل 

درجات مقياس جودة حياة العمل وأبعاده لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

مصدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

ف
الدللة

بيئة العمل

62,374162,3745,0810,05النوع )ذكور/إناث(

غ د54,518227,2592,22الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د24,937212,4681,016النوع * الثقافة

1276,7110412,276اخلطأ

49064110املجموع

مناخ وثقافة املؤسسة

غ د5,88115,8810,703النوع )ذكور/إناث(

غ د7,32523,6630,438الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د40,172220,0862,4النوع * الثقافة

870,2331048,368اخلطأ

76181110املجموع

العالقات والتعاون

42,515142,5154,550,05النوع )ذكور/إناث(

غ د11,49725,7480,615الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د35,123217,5611,879النوع * الثقافة

971,8751049,345اخلطأ

61016110املجموع

التدريب والتطوير

غ د20,422120,4222,475النوع )ذكور/إناث(

غ د39,332219,6662,383الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د44,32222,162,686النوع * الثقافة

858,0841048,251اخلطأ

24980110املجموع
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مصدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

ف
الدللة

األجور واملكافآت

92,615192,6153,6160,05النوع )ذكور/إناث(

غ د67,743233,8721,322الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د9,02324,5110,176النوع * الثقافة

2663,8310425,614اخلطأ

47441110املجموع

التجهيزات

غ د74,033174,0333,726النوع )ذكور/إناث(

213,4282106,7145,3710,01الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د25,779212,890,649النوع * الثقافة

2066,2510419,868اخلطأ

32593110املجموع

الرضا واألمن الوظيفي

272,0461272,04611,8410,001النوع )ذكور/إناث(

غ د26,94213,470,586الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د12,08326,0420,263النوع * الثقافة

2389,410422,975اخلطأ

97794110املجموع

االستقاللية يف العمل

95,569195,5699,1310,01النوع )ذكور/إناث(

غ د15,27827,6390,73الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د11,08425,5420,529النوع * الثقافة

1088,5510410,467اخلطأ

58681110املجموع

كفاية املوارد

56,623156,6238,6150,01النوع )ذكور/إناث(

غ د3,41821,7090,26الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د24,042212,0211,829النوع * الثقافة

683,531046,572اخلطأ

13391110املجموع
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مصدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

ف
الدللة

الدرجة الكلية

5385,3215385,327,5870,01النوع )ذكور/إناث(

غ د1325,162662,580,933الثقافة )قطر/السعودية/عامن(

غ د1569,332784,6651,105النوع * الثقافة

73822,5104709,832اخلطأ

3836853110املجموع

العمل،  )بيئة  أبعاد  عىل  واإلناث(  الذكور  )بني  النوع  متغري  الختالف  وفًقا  دالة  ف  قيمة  نتائج  وأشارت 
العالقات والتعاون، األجور واملكافآت، الرضا واألمن الوظيفي، االستقاللية يف العمل، كفاية املوارد، والدرجة 
الكلية ملقياس جودة حياة العمل( وكانت الفروق لصالح الذكور مقارنة باإلناث عند مراجعة املتوسطات احلسابية 
أبعاده  ومجيع  العمل  حياة  جودة  عىل  دال  غري  والثقافة  النوع  بني  التفاعل  وكان  الدالة،  األبعاد  عىل  للمجموعتني 

الفرعية، أما بالنسبة إىل الفروق وفًقا الختالف الثقافة كانت بعد التجهيزات فقط.

جدول )11(
املقارنات الثنائية وفًقا للمتغري الثقافة )قطر/السعودية/عامن(، عىل درجات بعد التجهيزات كأحد أبعاد جودة 

حياة العمل  لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

اجتاه الفروقالدللةاخلطأ املعياريالفروق بني املتوسطاتاملقارنات الثنائية

قطر
قطر3,292611,059080,01*السعودية

قطر3,449921,072330,01*عامن

-غ د0,157311,03589عامنالسعودية

جودة  أبعاد  يف  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الثاين  الفرض  نتيجة  وأشارت 
الرضا واألمن  واملكافآت،  والتعاون، األجور  العالقات  العمل،  باإلناث)بيئة  مقارنة  الذكور  العمل لصالح  حياة 
الوظيفي، االستقاللية يف العمل، كفاية املوارد، الدرجة الكلية( ماعدا أبعاد مناخ وثقافة املؤسسة، التدريب والتطوير، 
التجهيزات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بورزق، وأم اخليوط )2018( التي أشارت إىل وجود فروق ذات داللة 
املطرود، واملقدادي  النتيجة مع دراسة  العمل، وختتلف هذه  الذكور واإلناث يف مقياس جودة حياة  إحصائية بني 

)2019( التي أشارت لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مقياس جودة حياة العمل.

ولعل ذلك راجع من وجهة نظر الباحث إىل: النظرة املختلفة يف البيئة العربية لعمل املرأة بصفة عامة، والبيئة 
وغريها  العمل،  يف  واالستقاللية  بينهام،  والتعاون  التدريس  هيئة  بني  العالقات  حيث  من  خاصة  بصفة  اخلليجية 
من األبعاد. ولعل الفروق املوجودة وفًقا الختالف الثقافة كانت متمثلة يف بعد التجهيزات لصالح قطر راجعا إىل 
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املباين والتجهيزات والعاملني به، مما انعكس  بالتعليم من قبل الدولة يف كافة مراحله عىل مستوى  االهتامم الكبري 
إجيابا عىل التصنيف الدويل لقطر.

نتائج التحقق من الفرض الثالث: 

ينص الفرض الثالث عىل أنه: »توجد عالقة ارتباطية بني الصمود النفيس بجودة حياة العمل وأبعادها لدى 
العالقة االرتباطية بني الصمود  ببعض دول اخلليج«، وللتحقق من طبيعة  التدريس ومعاونيهم  عينة أعضاء هيئة 
النفيس وجودة حياة العمل لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ببعض دول اخلليج أمكن استخدام اختبار 
معامل ارتباط بريسون للتعرف عىل طبيعة العالقة بني املتغريات املستقلة والتابعة لدى عينة الدراسة، كام هي موضحة 

باجلدول )12(.

جدول )12(
 معامالت الرتباط بني الصمود النفيس بجودة حياة العمل وأبعادها 

لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

الصمود النفيساملتغريات

0,406**بيئة العمل

0,240*مناخ وثقافة املؤسسة

0,314**العالقات والتعاون

0,352**التدريب والتطوير

0,295**األجور واملكافآت

0,377**التجهيزات

0,418**الرضا واألمن الوظيفي

0,194*االستقاللية يف العمل

0,386**كفاية املوارد

0,407**الدرجة الكلية

** دال عند مستوى داللة 0.01 * دال عند مستوى داللة 0.05، 

وتشري النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية بني الصمود النفيس وجودة حياة العمل، وتتفق هذه النتيجة مع عديد 
ودراسة  وسليامن)2020(،  حسني  ودراسة   ،)Srivastava, S., & Madan, 2020( دراسة  مثل:  الدراسات  من 
 ،)2017( البليطي  ودراسة   ،)Ahmadi, Mosadeghrd & Karami, 2019( وكارامي  وموساديغراد  أمحدي 
دراسة   ،)Bastaminia, Rezaei, Rezaei & TTazesh, 2016( وتازيش  ورضائي  ورضائي  باستامينيا  دراسة 
موسكريو ودا روتشا ودي امليدا فليك )Mosqueiro, da Rocha, & de Almeida Fleck, 2015(، دراسة ميوينج 
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 .)Yazdi-Ravandi et al., 2013( دراسة يازدي - رافاندي وآخرين ،)Miyoung & Windsor, 2015( وويندسور

ولعل ذلك راجعا إىل: ما أكده بروكس وجولدشتني )Brooks & Goldstien, 2004:74( أن هناك ثالثة مكونات 

الفرد  أفكاره ومشاعره بوضوح، وتقبل  التعبري عن  الفرد من  التعاطف، ومتكني  النفيس، وهي:  أساسية للصمود 

لذاته ولآلخرين، وهو ما يدعم ويعزز جودة حياة العمل وخيلق بيئة مشجعة يف العمل، ويزيد من روح التعاون، 

والرضا الوظيفي.

وتؤكد دراسة )Jackman; Swann & Crust 2016( العالقة بني الصمود الذهني والتدفق لدى الرياضيني 

واملتغريات النفسية املرتبطة هبام مثل الثقة بالنفس والتفاؤل يؤدي إىل جودة حياة العمل وحتسني بيئته، كام أشارت 

أن   )2020( الكعبي  )2020(، ودراسة  )2020(، ودراسة شقري  )2020(، ودراسة زغيبي  دراسة حسني، وسليامن 

حتسني بيئة العمل من خالل حتقيق التوافق بني واجبات العمل وتلبية االحتياجات البرشية للعاملني اخلاصة باجلوانب 

الصحية واالجتامعية ينعكس إجيابا عىل صحتهم النفسية بصفة عامة، وعىل صمودهم النفيس بصفة خاصة.

وكام يرى الباحث أن الصمود النفيس جيعل الفرد يتوقع األفضل وجيعله مقبال باستبشار نحو املستقبل، ونفسه 

واآلخرين، ويعزز من قيم التعاون بني األفراد يف املؤسسات، وجيعل العضو يتفانى يف عمله مما جيعله ال يشعر بالزمان 

وال املكان يف إنجازه ألعامله وهي من أبعاد جودة حياة العمل. ومصطلح جودة حياة العمل، مفهوم شامل يتكون 

من الصحة البدنية والنفسية، والتفاعل الشخيص مع البيئة )Khorsandi et al., 2010(، وينعكس اهتامم اجلامعات 

بشؤون أعضاء هيئة التدريس عىل املستوى النفيس وعىل مستوى جودة حياة العمل عىل جمموعة من العوامل األخرى 

لدهيم مثل الرضا الوظيفي، واالستقاللية يف العمل، كام أكدته نظرية Richardson يف الصمود النفيس )2002( التي 

 Jung & Yoon,( أشارت أن الصمود النفيس ناتج عن قدرات التعامل الناجح، ودعمته عدة دراسات مثل: دراسة

.)Bitmiş & Ergeneli, 2013( ودراسة ،)2015

نتائج التحقق من الفرض الرابع: 

ينص الفرض الرابع عىل أنه: »يمكن التنبؤ بجودة حياة العمل من خالل الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة 

التدريس ومعاونيهم ببعض دول اخلليج« وللتحقق من طبيعة القدرة عىل التنبؤ من خالل املتغري املستقل الصمود 

النفيس بجودة حياة العمل لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ببعض دول اخلليج وللتحقق من صحة هذا 

الفرض أمكن استخدام اختبار حتليل االنحدار البسيط للتعرف عىل مدى قدرة املتغري املستقل عىل التنبؤ بالتابع لدى 

عينة الدراسة، كام هي موضحه باجلدول )13(.

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Richardson%2C+Glenn+E
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جدول )13(
 معامالت النحدار البسيط بني املتغريات املستقلة: الصمود النفيس، واملتغري التابع: جودة حياة العمل وأبعادها

لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف بعض دول اخلليج )ن= 110(

املتغري التابع

معامل 

الرتباط 

R املتعدد

مربع 

الرتباط 

R املتعدد

قيمة

)ف(

معامل 

)B(النحدار

قيمة بيتا

)Beta(

قيمة

)ت(
القيمة الثابتة

4,6217,900***21,3560,6430,406***0,4060,157بيئة العمل

2,56820,089*6,5960,3020,240*0,2400,049مناخ وثقافة املؤسسة

3,43714,871***11,8130,4220,314***0,3140,090العالقات والتعاون

3,9095,832***15,2800,4460,352***0,3520,116التدريب والتطوير

3,2136,920***10,3230,6580,295**0,2950,079األجور واملكافآت

4,2261,142***17,8630,7680,377***0,3770,134التجهيزات

4,78011,394***22,8520,8970,418***0,4180,167الرضا واألمن الوظيفي

2,05917,116*4,2410,2860,194*0,1940,029االستقاللية يف العمل

4.3431.697***18.8610.44990.386***0.3860.141كفاية املوارد

4.63186.961***21.4464.8710.407***0.4070.158الدرجة الكلية

* دال عند مستوى داللة 0.05
** دال عند مستوى داللة 0.01

*** دال عند مستوى داللة 0.001

أظهرت نتائج معامالت االنحدار البسيط يف اجلدول السابق إمكانية التنبؤ بجودة حياة العمل وأبعاده الفرعية 
من خالل الصمود النفيس لدى عينة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ببعض دول اخلليج، من خالل الدرجة الكلية 
حيث بلغت قيمة ف 21.446 وهي دالة عند 0.001، كام بلغت قيمة ت 4.631، وهي قيمة دالة عن مستوى 0.001. 
وكام بلغت نسبة اإلسهام للصمود النفيس 15.8، وبالتايل يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالصمود النفيس كاآليت: جودة 
حياة العمل= القيمة الثابتة )86.961( + الصمود النفيس )4.871( مما يشري لتأثري الصمود النفيس يف إمكانية التنبؤ 

بجودة حياة العمل.

ويمكن تفسري هذه النتائج كام ييل: عىل ضوء ما سبق، يمكن القول إن هناك إمكانية التنبؤ بجودة حياة العمل 
 )Srivastava, S., & Madan, 2020( وأبعاده الفرعية من خالل الصمود النفيس وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
يازدي- ودراسة أمحدي وموساديغراد كارامي )Ahmadi, Mosadeghrd & Karami, 2019(، ودراسة دراسة 

رافاندي وآخرين )Yazdi-Ravandi et al., 2013(، دراسة أبو سيف )2018(، دراسة البليطي )2017(. ولعل 
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ذلك راجع إىل: شعور أعضاء هيئة التدريس بأمهية العمل واألنشطة التي يامرسوهنا، ويولد لدهيم الرضا الوظيفي 
كبعد من أبعاد جودة حياة العمل، ومن ثم كانوا أكثر من غريهم شعورا بإدراك قيمة عملهم الذي يوفر هلم األجر 
املناسب الذي يغطي متطلبات املعيشة مما جيعلهم متفرغني للتدريس والبحث العلمي، وجيعلهم أكثر قدرة عىل جتاوز 
أن حمدودية  العمل خصوصا، وكام أشارت دراسة خاطر)2020(  العامة عموما، وحياة  احلياة  الصعبة يف  املواقف 
األهداف  لتحقيق  جهدهم  قصارى  بذل  يف  املعلمني  رغبة  من  تقلل  للمعلم،  واملعنوية  املادية  االحتياجات  إشباع 
املخطط هلم، وهو ما يشري إليه )الصايف،2000(، ويتفق معه فلمبان والقريش )2020( من أن االلتزام بعمل الفرد 
يف ختصصه ينعكس عىل درجة رضاه، ويؤدي إىل الشعور باالرتياح عن العمل الذي يتناسب مع ختصصه وميوله، 

ويزيد من عالقات التعاون املثمر واألمن الوظيفي.

التوصيات: 

بالنظر إىل نتائج الدراسة احلالية يمكن التوصية بام ييل:

االهتامم بغرس قيمة الصمود النفيس يف نفوس العاملني؛ النعكاسها إجيابيًّا عىل جودة حياة العمل.. 1
عقد دورات تدريبية تتعلق بكيفية تنمية الصمود النفيس لدى العاملني بكافة الوزارات، وخصوًصا بوزارة . 2

الرتبية والتعليم والتعليم العايل.
عقد برامج إرشادية لتنمية مفهوم الصمود النفيس لطالب كلية الرتبية الذين يمثلون مدريس املستقبل؛ مما . 3

ينعكس إجيابيًّا عىل جودة حياة العمل يف املدارس مستقباًل.
النفيس، . 4 الصمود  بني  التفاعل  تتناول  التي  املستقبلية  والبحوث  الدراسات  من  للعديد  الباحثني  تبني 

واملساندة االجتامعية، وجودة احلياة.
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