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الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية
حمود بن عبدالرحمن محمد السحمة
باحث دكتوراة يف علم النفس اإلرشادي
جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1439/5/19هـ  -وقبل 1439/8/13هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على العالقة بني الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية,
وتكونت العينة من ( )235معلما ومعلمة ,اختريوا بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة الرين ,متوسط أعمارهم الزمنية
( )34,62سنة باحنراف معياري ( ,)5.39واعتمدت الدراسة على مقياس الذكاء الروحي الذي أعده الضبع ( ,)2012واستبانة الصالبة املهنية من
إعداد ) Moreno-Jiménez, et al. (2014وترمجه الباحث ,وأسفرت النتائ عن -1 :ارتفاع مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية  -2ارتفاع مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية  -3وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا
بني درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية  -4عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور
واإلناث من أفراد عينة الدراسة يف الذكاء الروحي ,يف حني وجدت فروق دالة إحصائيا يف الذكاء الروحي (الدرجة الكلية) ,وأبعاد التسامي بالذات,
وإدراك معىن احلياة ,والتأمل ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة (أكثر من مخس سنوات) ,وعدم
وجود فروق دالة يف املمارسة الروحية  -5وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني املعلمني واملعلمات يف الدرجة الكلية للصالبة املهنية,
وبعد التحكم  ,وعند مستوى ( )0.05يف بعد التحدي لصاحل املعلمني ,وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام ,وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا
يف الصالبة املهنية سواء يف الدرجة الكلية ,أو األبعاد الفرعية (التحدي-التحكم-االلتزام) ترجع إىل سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة
(أكثر من مخس سنوات)  -6تُسهم أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة الروحية ,معىن احلياة ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يف التنبؤ بالصالبة املهنية لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.
الكلمات المفتاحية :الذكاء الروحي ,الصالبة املهنية ,املعلمون ,املرحلة االبتدائية.
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ومؤسسه ,كالسعادة واألمل والتفاؤل وجودة حياة العمل
والذكاء الروحي وغريها من املتغريات اإلجيابية ,وذلك لقيامها
بدور حتصيين ووقائي قد يساعده يف مواجهة الضغوط
واألزمات وجتاوزها بكل جناح مع االحتفاظ بالصحة النفسية
واجلسدية ,وكذلك ُتكينه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية,
ومساعدته على االندماج يف العمل وحتقيق التفاعالت
اإلجيابية واإلجناز.
ويُعد الذكاء الروحي هو البوصلة اخلاصة بالفرد ,واليت
تساعده على التنقل يف حبر احلياة ,لتُقدر ما هو األفضل له,
ويشري إىل االجتاه الذي جيب أن يتخذه جسده وقلبه وعقله
باستمرار للحصول على ما يريده من احلياة ,كذلك هو احملرك
الذي يقوده حنو املعىن ,وحاجته للتواصل مع خالقه باملعىن
الواسع للكلمة ,كما أنَه يشري إىل حاجة الفرد للتواصل مع
شيء أعظم بكثري من جمرد ذاته الفردية (.)Costello, 2013
وتعددت تعريفات الذكاء الروحي يف الثقافات املختلفة؛
نظرا الختالف توجهات العلماء ومنطلقاهتم النظرية ,وقد عرفه
كل من إمرام ودراير ) (Amram & Dryer (2007بأنه القدرة
على استخدام وتطبيق اخلصائص الروحية ,اليت تزيد من
أما ناسل (Nasel )2004
فعاليتنا يف احلياة ورفاهيتنا النفسيةّ ,
فقد عرفه بأنه قدرات الفرد وإمكاناته الروحية اليت جتعله أكثر
ثقة وإحساسا مبعىن احلياة ,وجتعله قادرا على مواجهة
املشكالت احلياتية والوجودية والروحية ,وإجياد احللول املناسبة
هلا ,كما عرفه فوجهان ( Vaughan ) 2002بأنه القدرة على
الفهم العميق للقضايا الوجودية ,والنظرة املتعددة ملستويات
الوعي ,وحيدث ذلك الوعي بالتسامي حنو اآلخرين والكون,
واملوجودات بوجه عام.
ومنذ ظهور مفهوم الذكاء الروحي كامتداد لنظرية
الذكاءات املتعددة جلاردنر ,توالت النماذج واملداخل املفسرة
هلذا املفهوم يف حماولة من قبل الباحثني لسرب أغواره والتعرف
على حقيقته واكتشاف أبعاده ومكوناته ,فبعضهم توصل إىل
أنه قدرة ,وعليه فإنه يتكون من جمموعة متنوعة من القدرات

المقدمة:
تتجلى أمهية املرحلة االبتدائية يف كوهنا القاعدة اليت يرتكز
عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حياهتم  ,وذلك من
خالل تزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة,
واالجتاهات القومية ,واخلربات واملعلومات واملهارات (احلقيل,
.)1994
ويُعد املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية ,وعلى كتفيه
تقع مسؤولية حتقيق األهداف الرتبوية ,وال يتحقق التطوير يف
كل مكونات العملية التعليمية أو بعضها ما مل يكن املعلم
قادرا ومتمكنا من متطلبات هذا التطوير ,ومن مثّ كان الب ّد
من توفر قد ٍر ٍ
كاف من التوافق النفسي واالجتماعي لدى
املعلم ,مبا يضمن مشاركته الفعالة يف حتقيق أهداف التطوير,
مع ما يتسم به العصر من تسارع املعرفة وتعقدها يف شىت
جماالت احلياة (يوسف والشربيين.)2000 ,
ومع أن مهنة التعليم تُعدُ من أهم املهن ألهنا ُُتد اجملتمع
بالعناصر البشرية املؤهلة علميا واجتماعيا وفنيا وأخالقيا ,فإهنا
عد أيضا من أكثر املهن اليت تسبب توترا نفسيا وإجهادا
تُ ُ
عصبيا وجسميا للمعلم بسبب ضغوط مهنة التدريس بوجه
عام (الشرعة والباكر ,)2000 ,وقد تعددت مصادر الضغوط
للمعلم بني سلوك التالميذ وعالقته باملشرف والزمالء,
وغموض الدور ,واألعباء العملية وغياب التفاهم بني املعلم
واإلدارة ,وتؤدي الضغوط اليت يتعرض هلا املعلم يف مهنته إىل
استنزاف جسمي وانفعايل ,وأهم مظاهره فقدان االهتمام
بالتالميذ وتبلد املشاعر ,ونقص الدافعية واألداء النمطي
للعمل ,ومقاومة التغيري وفقدان االبتكار مما قد يؤثر مباشرة
على إنتاجيته بوجه خاص وعلى خمرجات التعليم بوجه عام (
خضر.)1998 ,
ويف ضوء ما سبق ميكن القول إنه من املهم أن تتوافر لدى
املعلم جمموعة من اخلصائص والسمات اإلجيابية اليت أ ّكد
عليها سيلجمان  Seligmanرائد علم النفس اإلجيايب
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أما فيجلسورث ) Wigglesworth (2006فقد وضع
للذكاء الروحي قائمة من املهارات يعتقد أهنا تشري إىل الذكاء
الروحي وهي:
 .1الوعي باألنا األعلى للذات ,Higher Self Awareness
ويتضمن :الوعي بوجهة نظرنا العاملية ,والوعي بالغرض من
احلياة ,والوعي هبرم القيم ,وتقييد التفكري الذايت ,والوعي باألنا
األعلى للذات.
 .2الوعي الشامل  ,Universal Awarenessويتضمن :الوعي
باالرتباط باحلياة ,والوعي بوجهات نظر اآلخرين عامة,
واتساع تصور الوقت ,والوعي بالقيود /قوة التصور اإلنسان,
والوعي بالقوانني الروحية ,وجتربة االنفتاح.
Higher Self/Ego self
 .3إجادة الذات العليا/األنا
 ,Masteryوتتضمن :االلتزام بالنمو الروحي ,واالحتفاظ
بالذات العليا ,ومعايشة القيم ,واملساندة العقيدة ,والبحث
عن التوجيه من الروح.
Social Mastery / Spiritual
 .4اإلجادة االجتماعية
 ,Presenceوتتضمن :معلم /قائد حكيم وروحي فعال,
وعامل تغيري حكيم وفعال ,واختاذ قرارات حكيمة  ,واالندماج
مع تدفق جمريات احلياة.
ويف البيئة العربية ق ّدم الضبع ( )2012منوذجا للذكاء الروحي
يتكون من األبعاد اآلتية:
 .1التسامي بالذات  :Self-Transcendenceيشري إىل القدرة
على البحث عن قيم وغايات سامية تتخطى الذات ,وتتجاوز
املصاحل واالهتمامات الشخصية ,وقدرة الفرد على الشعور بأنه
جزء من ذلك العامل الكبري الذي يعيش فيه ,وأن وجوده يكون
مؤثرا مبقدار العطاء لآلخرين ,وإيثاره وتضحيته من أجلهم.
 .2إدراك معىن احلياة :Perception the meaning of life
يشري إىل إدراك الفرد للهدف من حياته ,ورسالته يف احلياة اليت
يعيش من أجلها ,ويضحي يف سبيل حتقيقها ,وإحساسه
بقيمته وأمهيته من خالل حتقيقه ملعىن حياته.

الفرعية ,يف حني جند بعضهم اآلخر توصل إىل أن الذكاء
الروحي مهارة ,وله عدة مهارات فرعية مكونة له ,وقد حدد
زهار ومارشال ) Zohar & Marshall (2000اثين عشر مكونا
للذكاء الروحي ,وهي :الوعي الذايت ,والتلقائية ,والقيم,
والكلية ,والشفقة ,والتنوع ,واالستقالل عن اجملال ,والسؤال
عن السببية :ملاذا ,وإعادة التشكيل ,والنظرة اإلجيابية للمحن
والشدائد ,والتواضع ,واإلحساس باملهنة .
وقد أكد إميونز ( Emmons )2000على أن الذكاء
الروحي قدرة ,ويتكون من مخس قدرات فرعية وتوجد
بدرجات متفاوتة بني األشخاص ,وهذه القدرات كاآليت:
 .1القدرة على التفوق والسمو.
 .2القدرة على الدخول يف حاالت روحانية عميقة من
التفكري كالتأمل واخلشوع.
 .3القدرة على توظيف املوارد واإلمكانات الروحية يف حل
املشكالت احلياتية.
 .4القدرة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات
اليومية مع اآلخرين واإلحساس بالتقدير وإجالل احلياة
والناس.
 .5القدرة على املشاركة يف السلوك العفيف الفاضل امللفت
لالنتباه ,ويتجلى يف عرض العطاء والتسامح والتعبري عن
االمتنان ملن حيسن للشخص ,والتعبري عن العطف والتواضع.
ويرى ماير ( Mayer (2000أ َن الذكاء الروحي قدرة,
ويتكون من القدرات اآلتية:
 .1االنتباه لوحدة العامل وجتاوز حدود الشخص.
 .2الدخول بوعي يف حاالت روحية عالية من التفكري.
 .3االنتباه لألشياء املقدسة يف األنشطة واألحداث والعالقات
اليومية.
 .4بناء الوعي ولذلك يتم النظر إىل املشاكل احلياتية يف
سياق االهتمامات النهائية للحياة.
 .5الرغبة يف األداء ومن مث التصرف بطرق ذات فضيلة (إبداء
التسامح ,التعبري عن االمتنان ,التواضع ,وإبداء التعاطف).
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املعلم يف النوع يف اجتاه الذكور ,والفئات العمرية يف اجتاه الفئة
(  )45-30سنة ,و( أكرب من  )45سنة  ,ويف سنوات اخلربة
يف اجتاه اخلربة بني ( )15-5سنة ,و( أكثر من  15سنة).
ويف إطار الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي والرضا
الوظيفي ,تكونت عينة دراسة نوديهي وهنرداين
) ,Nodehi&Nehardani (2013من ( )215معلما ومعلمة,
وقد مت استخدام مقياس الذكاء الروحي  ,ومقياس الرضا
الوظيفي واملشتمل على األبعاد اآلتية( :العالقة بالرؤساء,
العمل الذايت ,الراتب ,اإلشراف) ,وقد أظهرت نتائجها:
وجود عالقة ارتباطية إجيابية دالة إحصائيا بني درجات
املعلمني على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس
الرضا الوظيفي ,ومل يوجد تأثري للخربة التدريسية على متغريي
الذكاء الروحي والرضا الوظيفي ,ومل توجد فروق بني اجلنسني
على مقياس الذكاء الروحي.
كما هدفت دراسة فضل ( )2015إىل الكشف عن
العالقة بني الذكاء الروحي وكل من السعادة والدافعية املهنية
لدى معلمي املرحلة االبتدائية ,والكشف عن الفروق بني
معلمي املرحلة االبتدائية منخفضي ومرتفعي الذكاء الروحي يف
السعادة ,ومدى إمكان التنبؤ بالذكاء الروحي لدى معلمي
املرحلة االبتدائية من خالل السعادة والدافعية املهنية ,وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )215معلما ومعلمة  ,وطُبِّق
مقياس الذكاء الروحي والدافعية املهنية ,وهو من إعداد
الباحث ,ومقياس السعادة من تعريب أيب هاشم (,)2012
وتوصلت الدراسة إىل النتائ اآلتية :وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء الروحي والسعادة ,ووجود
فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات مرتفعي الذكاء
الروحي ومتوسط درجات منخفضي الذكاء الروحي لصاحل
مرتفعي الذكاء الروحي على مقياس السعادة ,وكذلك وجود
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء الروحي
والدافعية املهنية ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط
درجات مرتفعي الذكاء الروحي ومتوسط درجات منخفضي

 .3التأمل يف الطبيعة والكون
 :and the universeيشري إىل التفكر والتدبر يف خملوقات اهلل
تعاىل من أجل الوعي باملعاين اجلديدة للخربات اليت يتأملها يف
نفسه ,ويف الطبيعة من حوله من أجل اشتقاق استدالالت
تساعده على تعميق إميانه باهلل ,وتساعده على االستمتاع
حبياته.
 .4املمارسة الروحية  :Spiritual practiceتشري إىل ممارسة
العبادات والطقوس الدينية يف إطار اهلدي القرآين من صالة
وصيام وزكاة وح وتالوة للقرآن الكرمي وذكر دائم هلل جل
وعال ,مما يهذب النفس ويشعرها بالراحة والطمأنينة
والسعادة ,وينعكس أثرها على السلوكيات والتفاعالت مع
اآلخرين.
 .5إدراك املعاناة كفرصة perception of suffering as an
 :opportunityيشري إىل قدرة الفرد على استخدام املصادر
الروحية يف التعايش مع خربات املعاناة ,وإدراك املشكالت اليت
تواجهه يف حياته على أهنا فرص لإلجناز ,وتغيري النظرة السلبية
ألحداث احلياة إىل نظرة إجيابية ,والبحث عن اجلوانب املشرقة
فيها ,واإلميان بأن احلياة ال تزال حتمل معىن رغم كل الظروف.
وباستقراء الرتاث البحثي السابق يف جمال الذكاء
الروحي ,وجد الباحث أن هناك بعض الدراسات اليت تناولت
الذكاء الروحي لدى املعلمني واملعلمات مع متغريات أخرى,
ومنها دراسة عامر وياسني وزكي ( )2012اليت هدفت إىل
الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي وكفاءة املعلم ,وكذلك
بيان اختالف الذكاء الروحي وكفاءة املعلم ,بناء على املتغريات
الدميغرافية (اجلنس ,سنوات اخلربة ,فئات العم ـر) ,إذ مت تطبيق
مقياسي الذكاء الروحي وكفاءة املعلم من إعداد الباحثني على
عينة الدراسة والبالغ عددها  )253من املعلمني ممن ترتاوح
أعمارهم ما بني ( )60 -21سنة ,وكان من نتائ الدراسة ما
يأيت :توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني الذكاء
الروحي وكفاءة املعلم لدى عينة الدراسة ,كما توجد فروق دالة
إحصائيا بني أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحي وكفاءة
Meditation in the nature
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صحفي والضـبع ( )2016كسـمة مـن مسـات الشخصـية ُُتكـ ُن
الفرد من الصمود ومواجهة الضغوط املهنية اليت تواجهه يف بيئـة
العمــل ,وذلــك مــن خــالل التزامــه بقــيم العمــل  ,وإدراكـه لتلــك
الضــغوط علــى أهنــا مثــرية للتحــدي ,وقدرتــه علــى الــتحكم فيهــا
والسيطرة عليها مبا يضمن له التوافق املهين.
وعلى اعتبار أن الصالبة املهنية جمال نوعي للصالبة
النفسية ,فإهنا تتكون من األبعاد اليت توصلت اليها كوبازا
 Kobasaيف دراساهتا للصالبة النفسية ,وهي:

الذكاء الروحي يف الدافعية املهنية لصاحل مرتفعي الذكاء
الروحي ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط درجات
املعلمني ومتوسط درجات املعلمات يف الدرجة الكلية ملقياس
الذكاء الروحي لصاحل املعلمات.
ويفرتض لتيف (  Latif )2010أن طبيعة الضغوط
املرتفعة اليت تتميز هبا بيئة العمل تؤثر سلبا يف النمو املهين
لألفراد ,وسعادهتم الوظيفية ,وأن مثل هذه البيئة املليئة
بالتحديات تتطلب شعورا قويا بالصالبة ,واليت ميكن أن نطلق
عليها الصالبة املهنية ,واليت تشري إىل جمموعة من اخلصائص
والوظائف الشخصية اليت تُعد مبنزلة مصادر للصمود ملواجهة
أحداث احلياة عامة ,وضغوط املهنة بوجه خاص.
وقد أوضحت نتائ دراسة علي ( )2008أن هناك مسات
شخصية لدى املعلم جيب أن تتوافر بوصفها عوامل مساعدة
للتغلب على الضغوط ,ومنها تدعيم الصالبة النفسية ,أي
تقوية النفس لتحمل الضغوط من خالل هتيئة املعلم على
املقاومة والتغري.
ومفهوم الصالبة يُ ُّ
عد من املفاهيم احلديثة نسبيا اليت
تعمل على مقاومة اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة ,وقد
ظهرت من خالل الدراسات اليت ركزت على اخلصائص
النفسية اليت من شأهنا مساعدة الفرد على أدائه النفسي,
وعدم التعُّرض لألحداث الضاغطة أو مقاومة هذه األحداث
مقاومة تقيه من الوقوع يف براثن اخلطر (بدر.)2007 ,
بأهنا اعتقاد عام لدى
وقد عرفها باينز (ّ Pines )1995
الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام كل املصادر النفسية
والبيئية املتاحة؛ كي يدرك ويفسر ويواجه بفعالية أحداث احلياة
الضاغطة ,أما كوبازا ( Kobasa )1979فقد عرفت الصالبة
مبجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها مساعدة الفرد يف
املواجهة الفعالة للضغوط وهي تتكون من االلتزام والتحكم
والتحدي (نقال عن :خميمر.)2011 ,
وتعد الصالبة املهنيـة مفهـوم نـوعي للصـالبة النفسـية ,وهـي
ـف ملفهــوم الصــالبة النفســية يف اجملــال املهــين ,وقــد عرفهــا
توظيـ ف

التحدي  :Challengeيشري إىل اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من

تغيري على جوانب حياته هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من
كونه هتديدا له ,مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة
ومعرفة املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على
مواجهة الضغوط بفاعلية .وميكن القول إن هذا البعد ميثِّل أو

جيسد اجتاه الفرد اإلجيايب حنو التغري واعتقاد املرء بإمكانية
االستفادة من الفشل أو اإلخفاق مثلما يتم االستفادة من
النجاح ,وتعد املخاوف املتعلقة باحتماالت ارتكاب أخطاء
ومشاعر االرتباك واإلحراج اليت ميكن أن ترتتب على ارتكاب
مثل هذه األخطاء ,أهم العقبات اليت حتول دائما دون
مواجهة التحديات واملصاعب والتغلب عليها ,ومن مث ُتثل
عائقا أمام التطور الشخصي (.)Brooks,1994
ُّ
التحكم  :controlيشري إىل مدى اعتقاد الفرد يف أنه بإمكانه
أن يكون له حتكم فيما يلقاه من أحداث ,ويتحمل املسؤولية
الشخصية عما حيدث له ,ويتضمن التحكم ما يأيت :القدرة
ٍ
على اختاذ القرار واالختيار من بني ٍ
متعددة ,القدرة على
بدائل
التفسري والتقدير لألحداث الضاغطة ,القدرة على املواجهة
الفعالة وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لإلجناز والتحدي.
االلتزام  :Commitmentهو نوع من التعاقد النفسي يلتزم
به الفرد جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله,
ويعكس االلتزام إحساسا عاما للفرد بالعزم والتصميم اهلادف
ٍ
بإجيابية
ذي املعىن ,ليكون أكثر نشاطا جتاه بيئته حبيث يشارك
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الذكاء الوجداين على مقياس اإلهناك النفسي ,لصاحل
منخفضي الذكاء الوجداين ,ووجود فروق دالة إحصائيا بني
مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية على مقياس اإلهناك
النفسي لصاحل منخفضي الصالبة النفسية.
ويف ضوء ما سبق ,ميكن القول إن هناك ندرة –يف حدود
علم الباحث -يف الدراسات اليت تناولت الصالبة املهنية
كمجال نوعي من الصالبة النفسية عامة ,وال سيما لدى
املعلمني ,وخاصة على املستوى العريب ,وحتديدا يف البيئة
السعودية باستثناء دراسة صحفي والضبع ( )2016واليت
هدفت إىل التعرف على مستوى الذات املهنية وعالقتها
بالصالبة املهنية لدى معلمي ذوي اإلعاقة البصرية يف ضوء
متغريات :النوع ,التخصص ,اخلربة التدريسية ,وفئة املعلم,
وتكونت عينة الدراسة من ( )94معلما ومعلمة ,اختريوا
بطريقة مقصودة من معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية
مبنطقيت جازان وعسري ,وطُبِّقت أدوات الدراسة عليهم املتمثلة
يف مقياس فاعلية الذات املهنية ,ومقياس الصالبة املهنية من
إعداد وتعريب الباحثني ,وأشارت النتائ إىل أن معلمي
الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يظهرون مستوى متوسطا يف
فاعلية الذات املهنية ,ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيا بني فاعلية الذات املهنية والصالبة النفسية لدى
معلمي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية.
ويتضح مما سبق أمهية الذكاء الروحي والصالبة املهنية يف
مواجهة الضغوط والتخفيف من أثرها لدى معلمي ومعلمات
املرحلة االبتدائية ,ومن هذا املنطلق فإن الباحث يرى ضرورة
الرتكيز على مثل هذه املتغريات اإلجيابية ومعرفة العالقة
االرتباطية بينها ,واحلرص على تنميتها وتعزيزها لديهم ,لكي
يؤدوا أدوارهم بكل جناح واقتدار ,لذلك فإن الدراسة احلالية
تأيت كمحاولة حبثية للكشف عن عالقة الذكاء الروحي
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف
حمافظة الرين.

يف أحداثها ويكون بعيدا عن العزلة والسلبية واخلمول
(حجازي وأبوغايل .)2010 ,
وبالرجوع إىل الدراسات السابقة يف هذا اجملال ,الحظ
الباحث تركيز الدراسات والبحوث السابقة على دراسة
الصالبة النفسية بوجه عام لدى املعلمني؛ فقد هدفت دراسة
سزجن ) Sezgin ( 2008إىل التّعرف على العالقة بني
االلتزام املؤسسي من جانب املعلم (جبوانبه املتمثلة يف
التحديد ,واالستيعاب ,واالمتثال) ,والصالبة النفسية
للمعلمني يف املدارس االبتدائية ,وكذلك التّعرف على أثر
بعض املتغريات مثل متغري العمر ,واجلنس ,واخلربة على االلتزام
تكونت عينة الدراسة من ( )405من املعلمني
التنظيمي ,وقد ّ
العاملني يف عدد من املدارس االبتدائية يف أنقرة برتكيا ,منهم
( )225من املعلمني ,و( )180من املعلمات والذين ترتاوح
أعمارهم ما بني ( )51-22عاما ,وقد مت استخدام مقياس
توصلت هذه
االلتزام التنظيمي ,ومقياس الصالبة النفسية و ّ
الدراسة إىل عــدد من النتائ م ـن أمهـ ـها ما يأيت :أنّه ميكن
االستعانة بالصالبة النفسية يف التنبؤ مبدى االلتزام التنظيمي
للمعلمني ,فقد أوضحت النتائ اخلاصة بالدراسة إىل وجود
عالقة ارتباطيه إجيابية بني الصالبة النفسية ملعلمي املرحلة
االبتدائية ومكونات التحديد واالستيعاب اخلاصة بااللتزام
التنظيمي للمعلم.
ويف دراسة العالقة بني اإلهناك النفسي والذكاء الوجداين
والصالبة النفسية يف دراسة اخلفاجي ( )2016بلغت العينة
( )224معلما ومعلمة يف بعض املدارس االبتدائية بالبصرة,
واعتمدت الدراسة على مقياس اإلهناك النفسي ,ومقياس
الذكاء الوجداين ,ومقياس الصالبة النفسية ,وقد توصلت
الدراسة إىل جمموعة من النتائ أمهها :وجود عالقة ارتباطية
سالبة بني الذكاء الوجداين واإلهناك النفسي ,وكذلك ارتباطية
سالبة بني الصالبة النفسية واإلهناك النفسي ,وكذلك ارتباطية
موجبة بني الصالبة النفسية والذكاء الوجداين ,كما أشارت
النتائ إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني منخفضي ومرتفعي
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على زيادة التنظيم واإلنتاجية ,وحل املشكالت وحتسني
األداء ,والعمل من خالل الوعي بالذات والقيم واالستقاللية,
كما ارتبط الذكاء الروحي ببعض املتغريات اإلجيابية يف اجملال
املهين ,إذ أشارت نتائ دراسات (عبداجلواد وحسني2015 ,؛
فضل )2015 ,إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني
الذكاء الروحي والرضا الوظيفي ,والسعادة والدافعية املهنية.
ومن جانب آخر ,تُعد الصالبة من املتغريات املهمة يف
جمال العمل ,فاألشخاص ذوو الصالبة املرتفعة يكونون أكثر
قدرة على االستفادة من أساليب مواجهتهم للضغوط حبيث
تفيد يف خفض هتديد األحداث الضاغطة من رؤيتها من
منظور أوسع وحتليلها إىل مركباهتا اجلزئية ,ووضع احللول
املناسبة هلا ,وعلى العكس من ذلك يعتمد األفراد ذوو
الصالبة املنخفضة إىل أسلوب املواجهة الرتاجعي الذي
يتضمن التجنب أو االبتعاد عن املواقف الضاغطة (راضي,
.)2008
ويف ضوء ما سبق ونظرا لقلة الدراسات العربية اليت تطرقت
للذكاء الروحي لدى معلمي املرحلة االبتدائية ,وكذلك عدم
وجود دراسة مجعت بني متغريات الدراسة احلالية-يف حدود
علم الباحث -فقد حتددت مشكلة الدراسة يف السؤال
الرئيس اآليت :ما طبيعة العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ؟
 .2ما مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
 .4هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة؟

مشكلة الدراسة:
نبعـ ـ ــت مشـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ــة احلاليـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــربة الباحـ ـ ــث
الشخص ــية ,وذل ــك م ــن خ ــالل عمل ــه يف جم ــال تعل ــيم املرحل ــة
االبتدائيــة ملــدة جتــاوزت مخســة عشــر عامــا ,إذ عــايش الباحــث
والحـ ــظ تنـ ــوع املواقـ ــف الض ـ ـاغطة الـ ــيت ميـ ــر هبـ ــا معلـ ــم املرحلـ ــة
االبتدائية ,سواء ما يتعلق بطبيعة املرحلة التعليمية ,أو مـا يتعلـق
باملنــاه الدراســية ,أو علــى مســتوى العالقــات مــع املؤسســات
التعليميــة واجملتمــع احمللــي ,ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن أع ـراض
جس ــدية ونفس ــية وس ــلوكية ,وسـ ـوء تواف ــق مه ــين سـ ـواء أداخ ــل
الفص ــل أم خارج ــه ,ويتف ــق ه ــذا م ــع م ــا توص ــلت إلي ــه نت ــائ
الدراس ــات الس ــابقة م ــن أن الض ــغوط النفس ــية تُشـ ـ ّكل هتدي ــدا
للمعلمني واملعلمات بسـبب مـا ينشـأ عنهـا مـن تـأثريات سـلبية,
وقــد كشــفت نتــائ دراســات كــل مــنBao & Fu, 2006 ( :
؛األحســن 2015,؛ ;  (Kaur, 2015عــن ارتفــاع الضــغوط
الواقعة على املعلم بشـكل كبـري ,وتعـدد مصـادرها ,ممـا يـؤثر يف
عطائه واستقراره املهين.
ومبا أن النجاح يف مهنة التعليم ال يتوقف على اإلعداد
األكادميي فقط  ,فقد أشارت نتائ دراسة إمرام وألتو ()2007
 Amram & Altoإىل أمهية الذكاء الروحي يف العمل ,وأنه
يتضمن جمموعة من القدرات يستخدمها الفرد يف تطبيق
املصادر الروحية ,والقيم والصفات الروحية اليت تساعده على
إنتاج بيئة داعمة إجيابية تؤدي به إىل كفاءة العمل ,فسلوك
العاملني يتحدد بكل من القدرات املعرفية وتشمل مستوى
التعليم واملهارات واخلربات ,والقدرات غري املعرفية واليت
تتضمن الذكاء الروحي واالنفعايل ,وكل من القدرات املعرفية
وغري املعرفية يكمل كل منها اآلخر يف فهم متطلبات العمل
والقدرة على الوفاء هبا.
ويف السياق ذاته ,أشارت نتائ دراسات (Truongson,
)  2007; Crichton, 2008; Luckcock, 2008إىل أن املعلم
يف حاجة للذكاء الروحي بوصفه قائدا للفصل ,مما يساعده
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 .3قلّة البحوث والدراسات اليت تناولت الذكاء الروحي بصفة
عامة ,وعدم وجود دراسة يف البيئة السعودية – على حد علم
الباحث – مجعت بني متغريات الدراسة احلالية.
وحتددت األمهية التطبيقية يف اجلوانب اآلتية:
 .1التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة  ,مما
قد يثري املكتبة العربية يف جمال القياس النفسي ,ويفتح الطريق
أمام الباحثني الستخدامه يف أحباث ودراسات عديدة الحقة.
 .2االستفادة من نتائ هذه الدراسة يف تصميم الربام
اإلرشادية لتنمية الذكاء الروحي وتعزيز الصالبة املهنية لدى
املعلمني؛ مما قد يزيد من إنتاجية املعلمني واملعلمات يف
العمل ,وهذا الشيء بدوره ينعكس إجيابيا على الطالب
وتوافقهم وصحتهم النفسية وإجنازهم األكادميي.

 .5هل توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة؟
 .6هل ميكن التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات
املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف على مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .2التعرف على مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .3التعرف على العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي
والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.
 .4الكشف عن الفروق يف درجات الذكاء الروحي لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبعا ملتغريي (اجلنس,
سنوات اخلربة).
 .5الكشف عن الفروق يف درجات الصالبة املهنية لدى
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبعا ملتغريي (اجلنس,
سنوات اخلربة).
 .6التعرف على مدى قدرة أبعاد الذكاء الروحي على التنبؤ
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

مصطلحات الدراسة:
عرف الضبع
الذكاء الروحيّ : Spiritual Intelligence
( )2012الذكاء الروحي بأنه قدرة فطرية يولد اإلنسان مزودا
هبا ,وتنمو وتزداد مع التقدم يف العمر ,وتعكس مدى قدرة
الفرد على الوعي بذاته والتسامي هبا ,والتوجه حنو اآلخرين,
والتأمل يف الكون والطبيعة ,وممارسة كافة األنشطة الروحية,
والتعامل مع املعاناة بوجه إجيايب واختاذها كفرصة للنمو.
ويُعرف-إجرائيا -يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت
حيصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الروحي للضبع
( )2012املستخدم يف الدراسة.

أهمية الدراسة:

الصالبة المهنية  :Occupational Hardinessيُعرف الباحث
الصالبة املهنية بأهنا خاصية من اخلصائص اإلجيابية اليت
يستطيع الفرد من خالهلا االلتزام بتحقيق أهدافه املهنية,
واملشاركة الفعالة يف بيئة العمل ,وثقته يف قدرته على حتكمه
فيما يواجهه من أحداث ,وحتمله ملسؤولياته ,واالستفادة من
التحديات ,بوصفها مصدرا للنمو واإلجناز وليست مصدرا
للتهديد.

حتددت األمهية النظرية للدراسة احلالية يف اجلوانب اآلتية:
 .1تناوهلا ملتغريي الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية ,وهذان املتغريان من املتغريات اليت
تركز على اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية.
 .2تناوهلا لفئة مهمة وهي فئة معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ,وهم من يقع على عاتقهم البداية احلقيقية لعملية
التنمية الشاملة للنشء.
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 .5توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف
عاملي :اجلنس ,وسنوات اخلربة
ُ .6ميكن التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي.

وتُعرف -إجرائيا -يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت
حيصل عليها الفرد على مقياس الصالبة املهنية من إعداد
) Moreno-Jiménez, et al. (2014املستخدم يف الدراسة.
حدود الدراسة:
حتددت هذه الدراسة مبا يأيت:

المنهج واإلجراءات:

الحدود البشرية :معلمو ومعلمات املرحلة االبتدائية التابعون

أوالً :منهج الدراسة:

ملكتب التعليم مبحافظة الرين باململكة العربية السعودية.

اعتمدت الدراسة على املنه الوصفي االرتباطي املقارن؛
وذلك من أجل الكشف عن العالقة االرتباطية بني الذكاء
الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية ,فضال عن الكشف عن مستوى متغريي الدراسة
لدى العينة ذاهتا ,والتعرف على الفروق فيهما باختالف
متغريي :اجلنس ,وسنوات اخلربة.

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي

1439/1438هـ.
الحدود المكانية :مدارس املرحلة االبتدائية للبنني والبنات يف
حمافظة الرين باململكة العربية السعودية.
الحدود الموضوعية :الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة املهنية
لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف حمافظة الرين.

ثانيًا :عينة الدراسة:

فروض الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عينتني :أحدمها استطالعية كان
اهلدف منها التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوات
الدراسة ,واألخرى أساسية كان اهلدف منها معاجلة بيانات
الدراسة ,والتحقق من فروضها ,وقد تكونت العينة
االستطالعية من ( )100معل ٍم ومعلمة ,اختريوا بطريقة
عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة
الرين ,وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية ( )33.98سنة باحنراف
معياري (.)5.46
وتكونـ ـ ـت العين ـ ــة األساس ـ ــية م ـ ــن ( )235معلمـ ـ ـا ومعلم ـ ــة
اختريوا بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة
مبحافظــة الـرين ,وبلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة ( )34.62ســنة
ب ــاحنراف معي ــاري ( .)5.39ويوض ــح ج ــدول ( )1توزي ــع أفـ ـراد
العينة وفقا ملتغريي :اجلنس وسنوات اخلربة.

ظهر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة
 .1يُ ُ
االبتدائية مستوى مرتفعا يف الذكاء الروحي.
ظهر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة
 .2يُ ُ
االبتدائية مستوى مرتفعا يف الصالبة املهنية.
 .3توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني درجات
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي
ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية .
 .4توجد فروق دالة إحصائيا يف متوسط درجات معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف
عاملي :اجلنس ,وسنوات اخلربة.
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جدول ()1
توزيع أفراد العينة وف ًقا لمتغيري :الجنس وسنوات الخبرة
المتغيرات

النوع
سنوات اخلربة

العدد

ذكور

105

إناث
أقل من سنة واحدة

130
53

ما بني سنة إىل مخس سنوات

77

أكثر من مخس سنوات

105

النسبة المئوية

المجموع

%44.68

235

%55.32
%22.55
%32.77

235

%44.68

على املقياس كليا ما بني ( )200_40درجة ,وتشري الدرجة
املرتفعة إىل ُتتع الفرد بدرجة مرتفعة من الذكاء الروحي.
وحتقق معد املقياس من خصائصه السيكومرتية من خالل
صدق احملك ,كما كان للمقياس اتساق داخلي جيد ,إذ
تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ما بني (,)0.82 ,0.33
وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة
الكلية للمقياس ما بني ( ,)0.81 ,0.69وكان للمقياس ثبات
جيد من خالل إعادة تطبيق املقياس ,ويف الدراسة احلالية ,مت
التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل:

ثالثًا :أدوات الدراسة:

 .1مقياس الذكاء الروحي إعداد (الضبع:)2012 ،

اعتمدت الدراسة احلالية على مقياس الذكاء الروحي,
والذي أعده الضبع ( ,)2012ويتكون املقياس من ()40
مفردة موزعة على مخسة أبعــاد ,وهي :التسامي بالذات,
وإدراك معىن احلياة ,والتأمل يف الكون والطبيعة ,واملمارسة
الروحية ,ورؤية املعاناة كفرصة لإلجناز ,وكل بعد يُقاس من
وجياب عن مفردات املقياس وفقا
خالل ( )8عباراتُ ,
لالستجابات اآلتية :موافق ُتاما  ,موافق ,غري متأكد  ,غري
موافق  ,غري موافق أبدا ,وتتدرج االستجابات على بنود
املقياس على النحو اآليت )1 ,2 ,3 ,4 ,5( :للعبارات املوجبة,
( )5 ,4 ,3 ,2 ,1للعبارات السالبة ,ومن مث فإن أعلى درجة
على كل بعد ( ,)40وأقل درجة ( ,)8ويرتاوح مدى الدرجات

أ -االتساق الداخلي:
( )1حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة
الكلية للبعد املنتمية إليه .يوضح جدول ( )2نتائ ذلك.

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد
معنى الحياة

التسامي بالذات

التأمل في الكون

المعاناة كفرصة

الممارسة الروحية

م

ر

م

ر

م

ر

م

ر

م

ر

1

**0.47

2

**0.58

3

**0.61

4

**0.73

5

**0.57

6

**0.51

7

**0.54

8

**0.59

9

**0.69

10

**0.76

11

**0.53

12

**0.59

13

**0.70

14

**0.60

15

**0.61

16

**0.66

17

**0.54

18

**0.68

19

**0.62

20

**0.49

21

**0.50

22

**0.56

23

**0.45

24

**0.75

25

**0.78

26

**0.62

27

**0.46

28

**0.69

29

**0.71

30

**0.67

31

**0.65

32

**0.59

33

**0.70

34

**0.52

35

**0.51

36

**0.60

37

**0.70

38

**0.62

39

**0.53

40

**0.66

** دالة عند مستوى ()0.01
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الرابع ما بني ( ,)0.73 , 0.52ومجيعها دالة عند مستوى
( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة
والدرجة الكلية للبعد اخلامس ما بني (,)0.78 ,0.49
ومجيعها دالة عند مستوى ( .)0.01وتعين تلك النتائ ارتفاع
االتساق الداخلي بني املفردات وأبعادها.

تشري النتائ الواردة يف جدول ( )2إىل أن معامالت
االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد األول
تراوحت ما بني ( ,)0.65 , 0.47ومجيعها دالة عند مستوى
( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة
والدرجة الكلية للبعد الثاين ما بني ( ,)0.70 ,0.46ومجيعها
دالة عند مستوى ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني
درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الثالث ما بني (, 0.45
 ,)0.70ومجيعها دالة عند مستوى ( ,)0.01وتراوحت
معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد

( )2حساب معامالت االرتباطات البينية بين األبعاد
الفرعية للمقياس ،وبين أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية.
ويوضح جدول ( )3نتائ ذلك.

جدول ()3
معامالت االرتباطات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية على المقياس ،واالرتباطات البينية لألبعاد الفرعية
األبعـاد

الدرجة الكلية

()1

()2

()3

()4

()5

التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة

** 0.88

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

** 0.86

**0.73

ـ

ـ

ـ

ـ

** 0.87

**0.76

**0.67

ـ

ـ

ـ

** 0.85

**0.76

**0.67

**0.70

ـ

ـ

** 0.91

**0.78

**0.70

**0.73

**0.66

ـ

** دالة عند مستوى ()0.01

بطريق ـ ــة االحتم ـ ــال األقص ـ ــى  Maximum likelihoodال ـ ــيت
أســفرت عــن تشــبع مجيــع العوامــل علــى عامــل واحــد ,وكانــت
قيمة كا 2غري دالة إحصائيا ,وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة
للبيانـ ــات مـ ــع النمـ ــوذج املقـ ــرتح؛ وهـ ــو مخسـ ــة عوامـ ــل فرعيـ ــة.
ويوضـ ـ ـح ج ـ ــدول ( ,)4وش ـ ــكل ( )1من ـ ــوذج ص ـ ــدق التحلي ـ ــل
العاملي التوكيدي ملقياس الذكاء الروحي

يتضح من جدول ( )3أن االرتباطات البينية بني أبعاد
مقياس الذكاء الروحي بعضها مع بعض ومع الدرجة الكلية
للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى ( ,)0.01مما يدل على
ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
ب -الصدق العاملي للمقياس:

حتق ــق الباح ــث م ــن الص ــدق الع ــاملي باس ــتخدام التحلي ــل
العــاملي التوكيــدي )Confirmatory factor analysis (CFA
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شكل ( :)1نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي

جدول ()4
نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي
المتغيرات المشاهدة
التسامي بالذات
إدراك معىن احلياة
املمارسة الروحية
التأمل يف الكون والطبيعة
رؤية املعاناة كفرص لإلجناز

الخطأ المعياري لتقدير

التشبع بالعامل الكامن
الواحد

قيمة "ت" وداللتها

التشبع

0.91
0.83
0.89
0.86
0.91

2

اإلحصائية

0.46
0.54
0.34
0.55
0.56

تشــري نتــائ التحليــل العــاملي التوكيــدي ال ـواردة يف جــدول
( ,)4وش ـ ـ ــكل( )1إىل أن مؤشـ ـ ـ ـرات ُحس ـ ـ ــن املطابق ـ ـ ــة جي ـ ـ ــدة
للنمــوذج ,ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل
العـ ــاملي التوكيـ ــدي كأحـ ــد مؤش ـ ـرات صـ ــدق التكـ ــوين ملقيـ ــاس
الـ ــذكاء الروحـ ــي ,كمـ ــا أن نتـ ــائ التحليـ ــل العـ ــاملي التوكيـ ــدي

معامل الثبات
R

0.83
0.69
0.79
0.74
0.83

10.40
8.91
9.99
9.42
10.40

عـ ــززت نتـ ــائ االتسـ ــاق الـ ــداخلي مـ ــن انتظـ ــام البنيـ ــة العامليـ ــة
املستخلصة يف مخسة عوامل.
ج -ثبات المقياس:

للتحق ـ ــق م ـ ــن ثب ـ ــات املقي ـ ــاس مت اس ـ ــتخدام ط ـ ـ ـريقيت ألف ـ ــا
كرونباخ ,والتجزئة النصفية .ويوضح جدول ( )5نتائ ذلك.

جدول ()5
معامالت ثبات أبعاد مقياس الذكاء الروحي والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (ن=)100
األبعاد

التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز
الدرجة الكلية

التجزئة النصفية

معامــل
ألفا كرونباخ

طريقة جتمان

طريقة سبيرمان-براون

0.69
0.67
0.77
0.78
0.77
0.93

0.62
0.76
0.75
0.80
0.72
0.92

0.63
0.76
0.76
0.80
0.74
0.92

76

محود بن عبدالرمحن السحمة :الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية

تشري النتائ الواردة يف جدول ( )5إىل أن معامالت ثبـات
أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة ,ممــا يــدل علــى ُتتــع
املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
 .2اسـ ـ ــتبانة الصـ ـ ــالبة المهنيـ ـ ــة مـ ـ ــن إعـ ـ ــداد

السيكوسوماتية ,كما مت االعتماد يف ثبات املقياس على إعادة
التطبيق ,ومعامالت ألفا كرونباخ.
وإلعداد املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث مبا يأيت:
 ترمجة املقياس بواسطة متخصص يف اللغة اإلجنليزية.
 عرض النسخة املرتمجة على متخصص يف اللغة العربية
للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية.
 عرض املقياس على عدد ( )5حمكمني من أعضاء هيئة
التدريس اخلرباء يف علم النفس والصحة النفسية ,وهذا ما

(Moreno-

) Jiménez, et al., 2014وترجمة الباحث.

أع ّد مورينو-جيمينيز وآخرون
) (2014استبانة الصالبة املهنية Occupational Hardiness
 Questionnaireوذلك لقياس الصالبة املهنية يف جمال
العمل .ويتكون املقياس من ( )15مفردة موزعة على ثالثة
أبعاد ,بواقع ( )5مفردات لكل بعد ,واألبعاد هي :التحدي
 ,Challengeوالتحكم  ,Controlوااللتزام .Commitment:
وجياب عن مفردات املقياس يف ضوء تدرج رباعي (ال أوافق,
أوافق قليال ,أوافق كثريا ,أوافق ُتاما) .واملفردات كلها تسري يف
االجتاه اإلجيايب ,وتعطى الدرجات ( )4 ,3 ,2 ,1على
الرتتيب ,وتشري الدرجة املرتفعة على االستبانة إىل اإلحساس
بالصالبة املهنية .وقد ُتتع املقياس يف نسخته األصلية
خبصائص سيكومرتية جيدة من حيث الصدق والثبات ,إذ
كان للمقياس صدق بنائي جيد من خالل ارتباطاته ببعض
املتغريات كالسعادة النفسية ,وتقدير الذات ,واألعراض
Moreno-Jiménez, et al.

يعرف بصدق المحكمين ,واتفق احملكمون بنسب تراوحت

بني ( )%100 , %80على مالءمة فقرات املقياس للبيئة
السعودية ومناسبته للتطبيق على املعلمني ,ومت تطبيق املقياس
يف صورته األولية على عينة الدراسة االستطالعية وعدد قوامها
( )100معلم ومعلمة من معلمي املرحلة االبتدائية ,ومت
التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس على النحو
اآليت:
أ -االتساق الداخلي للمقياس:

( )1حسـاب معــامالت االرتبـاط بــني درجـة كــل عبـارة والدرجــة
الكلية للبعد املنتمية إليه .يوضح جدول ( )6نتائ ذلك.

جدول ( )6
معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس الصالبة المهنية.
التحدي

االلتزام

التحكم

م

ر

م

ر

م

ر

1

**0.53

2

**0.77

3

**0.49

4
7
10
13

**0.59
**0.61
**0.72
**0.53

5
8
11
14

**0.70
**0.72
**0.60
**0.55

6
9
12
15

**0.76
**0.58
**0.51
**0.59

** دالة عند مستوى داللة ()0,01

مفردة والدرجة الكلية للبعد الثـاين مـا بـني (,)0.77 , 0.55
ومجيعهـ ــا دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى ( ,)0.01وتراوحـ ــت معـ ــامالت
االرتباط بني درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكليـة للبعـد الثالـث مـا
بـني ( ,)0.76 , 0.49ومجيعهـا دالـة عنـد مســتوى (.)0.01

تش ـ ــري النت ـ ــائ ال ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )6إىل أن مع ـ ــامالت
االرتب ــاط ب ــني درج ــة ك ــل مف ــردة والدرج ــة الكلي ــة للبع ــد األول
تراوحـ ـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــني ( ,)0.72 , 0.53ومجيعهـ ـ ــا دالـ ـ ــة عنـ ـ ــد
مستوى ( ,)0.01وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كـل
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وتع ــين تل ــك النت ــائ ارتف ــاع االتس ــاق ال ــداخلي ب ــني املف ــردات
وأبعادها.

( -)2حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة
الكلية للمقياس ،واالرتباطات البينية بين أبعاد المقياس,

ويوضح جدول ( )7نتائ ذلك.

جدول()7
معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس
األبعـاد
التحدي ()1
التحكم ()2
االلتزام ()3

الدرجة الكلية

()1

()2

()3

**0.85

ـ

ـ

ـ

**0.86

**0.61

ـ

ـ

**0.80

**0.56

**0.49

ـ

** دالة عند مستوى داللة ()0,01

بطريقــة االحتمــال األقصــى  Maximum likelihoodالــيت
أســفرت عــن تشــبع مجيــع العوامــل علــى عامــل واحــد ,وكانــت
قيمة كا 2غري دالة إحصائيا ,وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة
للبيانات مع النموذج املقرتح؛ وهو ثالثة عوامل فرعيـة .ويوضـح
ج ـ ــدول ( ,)8وش ـ ــكل ( )2من ـ ــوذج ص ـ ــدق التحلي ـ ــل الع ـ ــاملي
التوكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ملقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبة املهني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

يتضح من جدول ( )7أن االرتباطات البينية بني أبعاد
مقياس الصالبة املهنية بعضها مع بعض ومع الدرجة الكلية
للمقياس دالة إحصائيا عند مستوى ( ,)0.01مما يدل على
ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
ب -الصدق العاملي للمقياس:
حتق ــق الباح ــث م ــن الص ــدق الع ــاملي باس ــتخدام التحلي ــل
العاملي التوكيدي )Confirmatory factor analysis (CFA
.

شكل ( :)2نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية
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جدول ()8
نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية
المتغيرات المشاهدة
التحدي
التحكم
االلتزام

التشبع بالعامل الكامن الواحد

الخطأ المعياري لتقدير التشبع

قيمة "ت" وداللته اإلحصائية

0.85
0.86
0.70

0.24
0.11
0.89

14.49
14.78
11.47

تشــري نتــائ التحليــل العــاملي التوكيــدي ال ـواردة يف جــدول
( ,)8وش ـ ـ ــكل( )2إىل أن مؤشـ ـ ـ ـرات ُحس ـ ـ ــن املطابق ـ ـ ــة جي ـ ـ ــدة
للنمــوذج ,ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل
العـ ــاملي التوكيـ ــدي كأحـ ــد مؤش ـ ـرات صـ ــدق التكـ ــوين ملقيـ ــاس
الصـ ــالبة املهنيـ ــة ,كمـ ــا أن نتـ ــائ التحليـ ــل العـ ــاملي التوكيـ ــدي

معامل الثباتR2
0.72
0.74
0.49

عـ ــززت نتـ ــائ االتسـ ــاق الـ ــداخلي مـ ــن انتظـ ــام البنيـ ــة العامليـ ــة
املستخلصة يف ثالثة عوامل.
ج -ثبات المقياس:
للتحق ـ ــق م ـ ــن ثب ـ ــات املقي ـ ــاس مت اس ـ ــتخدام ط ـ ـ ـريقيت ألف ـ ــا
كرونباخ ,والتجزئة النصفية .ويوضح جدول ( )9نتائ ذلك.

جدول ()9
معامالت ثبات أبعاد مقياس الصالبة المهنية والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية (ن=)100
معامــل ألفا كرونباخ

األبعاد

طريقة جتمان

التحدي
التحكم
االلتزام

0.52
0.69
0.49

0.56
0.48
0.40

اجملموع

0.80

0.76

تشري النتائ الواردة يف جدول ( )9إىل أن معامالت ثبـات
أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة ,ممــا يــدل علــى ُتتــع
املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

التجزئة النصفية
طريقة سبيرمان-براون
0.57
0.59
0.51
0.78

الروحــيي ,والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفـراد عينــة الدراســة مــن
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الـذكاء الروحـي .ويوضـح
جدول ( )10نتائ ذلك.

نتائج الدراسة:
نتائج الفرض األول:

ينص هذا الفرض على أنـه :ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن
معلمــي ومعلمــات املرحلــة االبتدائيــة مســتوى مرتفعــا يف الــذكاء

جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي (ن= )235
األبعاد
التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

3.91
4.03
3.72
4.33
3.80

0.48
0.47
0.45
0.44
0.45

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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األبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

الدرجة الكلية

3.96

0.39

مرتفع

توض ـ ــح النت ـ ــائ الـ ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )10أن متوس ـ ــطات
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى
أبع ـ ــاد مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني (– 3.72
 ,)4.03وبلغ متوسط درجـاهتم علـى املقيـاس الكلـي (,)3.96
أي إهنــا تق ــع يف ح ــدود املس ــتوى املرتف ــع ,وم ــن مث تش ــري نت ــائ
هذا الفرض إىل أن أفـراد عينـة الدراسـة يظهـرون مسـتوى مرتفعـا
م ــن ال ــذكاء الروح ــي ,وج ــاء بع ــد املمارس ــة الروحي ــة يف الرتتي ــب
األول مبتوسط قدره (.)4.33

نتائج الفرض الثاني:

ينص هذا الفرض على أنـه :ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن
معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة مسـتوى مرتفعـا يف الصـالبة
املهنيــةي ,والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفـراد عينــة الدراســة مــن
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الصالبة املهنيـة .ويوضـح
جدول ( )11نتائ ذلك.

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي (ن= )235
األبعاد

التحدي
التحكم
االلتزام
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.90

0.36

2.83

0.44

3.10

0.40

2.94

0.35

توض ـ ــح النت ـ ــائ الـ ـ ـواردة يف ج ـ ــدول ( )11أن متوس ـ ــطات
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى
مقي ــاس الص ــالبة املهني ــة ج ــاءت عل ــى النح ــو اآليت (, 90 ,2
 ,)3,10 , 2,83على الرتتيـب ,وللدرجـة الكليـة ( ,)2.94أي
إهنـ ــا تقـ ــع يف حـ ــدود املسـ ــتوى املرتفـ ــع ,وجـ ــاء بعـ ــد االلت ـ ـزام يف
الرتتيـ ــب األول مبتوس ـ ــط ( ,)3.10وم ـ ــن مث تشـ ــري نت ـ ــائ ه ـ ــذا
الفــرض إىل أن أفـراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى مرتفعــا مــن
الصالبة املهنية.

نتائج الفرض الثالث:

المستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يـنص هــذا الفــرض علــى أنـه :يتوجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني درج ــات معلم ــي ومعلم ــات املرحل ــة
االبتدائيــة علــى مقيــاس الــذكاء الروحــي ودرجــاهتم علــى مقيــاس
الصـ ــالبة املهنيـ ــةي ,والختبـ ــار صـ ــحة هـ ــذا الفـ ــرض مت حسـ ــاب
معامــل االرتبــاط (بطريقــة بريســون) بــني الــدرجات اخلــام ألف ـراد
عين ــة الدراس ــة م ــن معلم ــي ومعلم ــات املرحل ــة االبتدائي ــة علـ ـي
مقياس الذكاء الروحـي ودرجـاهتم علـى مقيـاس الصـالبة املهنيـة.
ويوضح جدول ( )12نتائ ذلك.

جدول ()12
معامالت االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي ودرجاتهم على مقياس الصالبة المهنية
المتغيرات

الصالبة المهـنية

الذكاء الروحي

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

التسامي بالذات

**0.47

**0.53

**0.35

**0.53

معىن احلياة

**0.41

**0.45

**0.36

**0.48

التأمل يف الكون

**0.45

**0.49

**0.40

**0.53

املمارسة الروحية

**0.42

**0.37

**0.34

**0.43
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الصالبة المهـنية

المتغيرات

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

املعاناة كفرصة لإلجناز

**0.46

**0.54

**0.36

**0.54

الدرجة الكلية

**0.51

**0.55

**0.44

**0.58

** دالة عند ()0,01

يتضح من جدول ( )12وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالـة
إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني درجات أفراد عينـة الدراسـة
م ــن معلم ـي ومعلم ــات املرحل ــة االبتدائي ــة عل ـى مقي ــاس ال ــذكاء
الروحـ ــي ودرجـ ــاهتم علـ ــى مقيـ ــاس الصـ ــالبة املهنيـ ــة س ـ ـواء بـ ــني
الدرج ــة الكلي ــة ,أو ب ــني األبع ــاد الفرعي ــة ,وتراوح ــت مع ــامالت
االرتب ــاط م ــا ب ــني ( .)0.58 , 0.34وتع ــين ه ــذه النتيج ــة أن ــه
كلما ارتفع الـذكاء الروحـي لـدى أفـراد عينـة الدراسـة ارتفـع تبعـا
لذلك مستوى الصالبة املهنية ,ومن مث يتم قبول صـحة الفـرض
الثالث.

نتائج الفرض الرابع:
نـ ــص هـ ــذا الفـ ــرض علـ ــى أنـ ــه :يتوجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة
إحصـ ـ ــائية يف متوسـ ـ ــط درجـ ـ ــات معلمـ ـ ــي ومعلمـ ـ ــات املرحلـ ـ ــة
االبتدائيـ ـ ــة يف الـ ـ ــذكاء الروحـ ـ ــي بـ ـ ــاختالف عـ ـ ــاملي :اجلـ ـ ــنس,
وس ــنوات اخل ــربة ,والختب ــار م ــدى ص ــحة ه ــذا الف ــرض ق ــام مب ــا
يأيت:
أ -اسـ ــتخدام اختبـ ــار -ت للعينـ ــات املسـ ــتقلة حلسـ ــاب داللـ ــة
الفــروق بــني متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث مــن معلمــي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي .ويوضـح جـدول
( )13نتائ ذلك.

جدول ()13
الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الذكاء الروحي

معلمون ن=105

النوع
التسامي بالذات
معىن احلياة
التأمل يف الكون
املمارسة الروحية
املعاناة كفرصة لإلجناز
الدرجة الكلية

قيمة (ت)

معلمات ن=130

م

ع

م

ع

3.94

0.48

3.89

0.48

0.77

4.07

0.41

3.99

0.52

1.25

3.75

0.44

3.70

0.46

0.84

4.33

0.40

4.33

0.47

0.09

3.85

0.41

3.75

0.48

1.59

3.99

0.36

3.93

0.41

1.07

ب-حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل
التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس
الذكاء الروحي وفقا ملتغري سنوات اخلربة .ويوضح جدول
( )14نتائ ذلك

يتضح من جدول ( )13عدم وجود فروق دالة إحصائيا
بني الذكور واإلناث من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف
الذكاء الروحي سواء أيف الدرجة الكلية ,أم يف األبعاد الفرعية.

جدول ((14
تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الذكاء الروحي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

التسامي بالذات

مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

6.134
47.684

2
232

3.067
0.206

**14.92
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مصدر التباين
معنى الحياة

التأمل في الكون

الممارسة الروحية

المعاناة كفرصة

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

53.818
7.139
45.136
52.275
8.220
37.141
45.360
0.681
39.772
40.453
5.567
42.199
47.766
6.422
28.995
35.419

234
2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234
2
232
234

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

** دالة عند ()0,01

يتضح من جدول ( )14أن قيم (ف) دالة إحصائيا عند
مستوى ( )0.01للدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي
وأبعاده الفرعية ,ما عدا بعد املمارسة الروحية ,فقد كانت قيمة
(ف) غري دالة  .وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات

التسامي بالذات

معىن احلياة

التأمل يف الكون

املعاناة كفرصة
الدرجة الكلية

3.569
0.195

**18.35

4.110
0.160

**25.67

0.340
0.177

1.99

2.784
0.182

**15.30

3.212
0.125

**25.70

الثالث يف الذكاء الروحي وأبعاده الفرعية ,مما حيتم إجراء
اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سببا هلذه الفروق,
وقد استخدم اختبار يشيفيهي  Scheffeللمقارنات البعدية,
ويوضح جدول ( )15نتائ ذلك.

جدول ()15
الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه
األبعاد

متوسط المربعات

قيمة (ف)

متوسط الدرجات

مجموعات المقارنة

3.32
3.75
3.99
3.30
3.93
4.09
3.06
3.63
3.78
3.17
3.69
3.86
2.27

أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
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فروق املتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1
*0.43
*0.24
*0.67
*0.63
0.17
*0.80
*0.76
0.12
*0.88
*0.52
0.17
*0.69
-
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األبعاد

متوسط الدرجات

مجموعات المقارنة
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3

فروق املتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1
*0.58
0.17
*0.75

3.86
4.02

توضح النتائ الواردة يف جدول ( )15 , 14وجود فروق
دالة إحصائيا يف الذكاء الروحي (الدرجة الكلية) ,وأبعاد
التسامي بالذات ,وإدراك معىن احلياة ,والتأمل ,وإدراك املعاناة
كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة
سنوات اخلربة (أكثر من مخس سنوات) مقارنة بني الفئتني( ما
بني  5-1سنوات ,وأقل من مخس سنوات) ,ولصاحل فئة ما
بني ( )5-1سنوات مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.

نتائج الفرض الخامس:
نص هذا الفرض على أنه :يتوجد فروق ذات داللة
إحصائية يف متوسط درجات معلمي ومعلمات املرحلة
االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف عاملي :اجلنس,
وسنوات اخلربة ,والختبار مدى صحة هذا الفرض قام مبا
يأيت:
أ -استخدام اختبار -ت للعينات املستقلة حلساب داللة
الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث من معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية .ويوضح جدول
( )16نتائ ذلك.

جدول ()16
الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الصالبة المهنية
النوع

التحدي
التحكم
االلتزام
الدرجة الكلية

2.90

م

معلمون ن=105

ع

0.41

م

معلمات ن=130

2.78

ع

0.47

3.00

0.34

2.82

0.36

3.14

0.45

3.06

0.34

1.47

3.01

0.33

2.89

0.34

** 2.82

يتضــح مــن جــدول ( )16وجــود فــروق دالــة إحصــائيا عنــد
مس ــتوى ( )0.01ب ــني املعلم ــني واملعلم ــات يف الدرج ــة الكلي ــة
للص ــالبة املهني ــة ,وبع ــد ال ــتحكم  ,وعن ــد مس ــتوى ( )0.05يف
بعــد التحــدي لصــاحل املعلمــني ,وعــدم وجــود فــروق بينهمــا يف
بعد االلتزام.

ب-حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
وحتليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على
مقياس الصالبة املهنية وفقا ملتغري سنوات اخلربة .ويوضح
جدول ( )17نتائ ذلك.

جدول ()17
تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة المهنية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين
التحدي

التحكم

* 2.09
** 4.05

** دالة عند ( * )0.01دالة عند ()0.05

مصدر التباين
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

قيمة (ت)

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

39.570

232

0.171

46.067

234

4.641

2

6.505
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2

3.252

2.231

قيمة (ف)
** 19.07

** 20,94
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مصدر التباين

االلتزام

الدرجة الكلية

مصدر التباين
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع المربعات

درجات الحرية

3.350

234

6.139

2

3.070

30.930

232

0.133

37.070

234

5.668

2

25.708

متوسط المربعات

232

23.016

232

28.684

234

0.111

قيمة (ف)

** 23.03

** 28.57

2.843
0.99

** دالة عند مستوى ()0.01

اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سببا هلذه الفروق,
وق ــد اس ــتخدم اختب ــار يش ــيفيهي  Scheffeللمقارن ــات البعدي ــة,
ويوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ( )18نت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك.

يتضــح مــن جــدول( )17أن قــيم (ف) دالــة إحصــائيا عنــد
مســتوى ( )0.01للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الصــالبة املهنيــة
وأبعــاده الفرعيــة .وهــذا يشــري إىل وجــود فــروق بــني اجملموعــات
ال ــثالث يف الص ــالبة املهني ــة وأبع ــاده الفرعي ــة ,مم ــا حي ــتم إجـ ـراء

جدول ()18
الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه
األبعاد

التحدي

التحكم

االلتزام

الدرجة الكلية

متوسط
الدرجات

مجموعات المقارنة

أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2
أكثر من ( )5سنوات()3
أقل من سنة()1
ما بني ( )5-1سنوات()2

2.15

-

2.73

*0.58

-

2.90

*0.76

*0.17

-

2.29

-

-

-

2.85

*0.56

-

-

2.95

*0.66

0.10

-

2.47

-

-

-

2.96

*0.49

-

-

3.17

*0.70

*0.21

-

2.30

-

-

-

2.85

*0.54

-

-

3.00

أكثر من ( )5سنوات()3

توضح النتائ الواردة يف جدول ( )18 , 17وجود فروق
دالة إحصائيا يف الصالبة املهنية سواء أيف الدرجة الكلية ,أم
يف األبعاد الفرعية (التحدي-التحكم-االلتزام) ترجع إىل
سنوات اخلربة ,وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة (أكثر من
مخس سنوات) مقارنة بني الفئتني ( ما بني  5-1سنوات,

فروق المتوسطات و داللة شيفيه
( )3
( )2
( )1

*0.70

-

-

*0.16

-

وأقل من مخس سنوات) ,ولصاحل فئة ما بني ( )5-1سنوات
مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.
نتائج الفرض السادس:
ينص الفرض على اآليت :يميكن التنبؤ بالصالبة املهنية
لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد
الذكاء الروحيي ,وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
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أكثر تنبؤا بالصالبة املهنية ,ويوضح جدول ( )19نتائ ذلك:

باستخدام حتليل االحندار املتعدد
بطريقة  , Stepwiseوذلك ملعرفة أي من أبعاد الذكاء الروحي
Multiple Regression

جدول ()19
تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالصالبة المهنية من أبعاد الذكاء الروحي
المتغير المستقل

المتغير

قيمة

االرتباط المتعدد

نسبة المساهمة

قيمة

ت

التابع
الصالبة
املهنية

الثابت
8.838

R
0.638

R2
0.407

بيتا β
0.529
0.437
0.265

وداللتها
**7.03
**6.75
**4.28

املمارسة الروحية
معىن احلياة
املعاناة كفرصة
لإلجناز
** دالة عند مستوى ()0.01

والعطــاء ,والصــدق يف التعامــل مــع اآلخـرين  ,واإلميــان بالقضــاء
والقدر يف سبيل التعايش مع خربات املعاناة ,وكذلك كان مـن
املنطق ـ ــي أن يك ـ ــون بُع ـ ــد املمارس ـ ــة الروحي ـ ــة يف الرتتي ـ ــب األول
مقارن ــة باألبعـ ــاد األخـ ــرى ,وذلـ ــك لظهـ ــوره جليـ ــا يف االلت ـ ـزام
اجملتمعـ ــي والفـ ــردي بالشـ ــعائر الدينيـ ــة يف إطـ ــار اهلـ ــدي القـ ــرآين
والسنة النبوية.
كم ــا ميك ــن تفس ــريها يف ض ــوء أن أف ـراد عين ــة الدراس ــة م ــن
املعلمــني واملعلمــات ينتمــون إىل مرحل ــة الرشــد ,وأشــار صــادق
أب ـ ــو حط ـ ــب ( )2014إىل أن الراش ـ ــد يك ـ ــون أكث ـ ــر اس ـ ــتقرارا
ووضوحا يف منو شعوره بذاته ,وهلذا حيـدث اسـتقرار هويـة األنـا,
ويظهــر الراشــد وعيــا متزايــدا بــاملعىن اإلنســاين للقــيم وبالوظيفــة
الــيت تؤديهــا يف اجملتمــع ,وأصــبح ينظــر إىل القــيم يف ضــوء أكثــر
إنســانية اعتمــادا علــى خ ـربات احليــاة ,والنظــام القيمــي العــام يف
اجملتمـ ـ ــع ,وخباصـ ـ ــة النظـ ـ ــام القيمـ ـ ــي اإلسـ ـ ــالمي يف اجملتمعـ ـ ــات
اإلسالمية.
وتوضح نتائ الفرض الثاين الواردة يف جدول ( )11أن
أفراد عينة الدراسة يظهرون مستوى مرتفعا من الصالبة املهنية,
وتتفق هذه النتيجة مع نتائ دراسات (القاروط 2006 ,؛
Jeffrey, 2007؛ جرار )2011,اليت أشارت نتائجها إىل
ارتفاع مستوى الصالبة لدى العاملني يف التعليم ,وميكن
تفسري هذه النتيجة يف ضوء املعايري املهنية اليت يتم من خالهلا
اختيار املعلمني واملعلمات ,كاالختبارات التخصصية والرتبوية,

يتضح من جدول ( )19أن أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة
الروحيــة ,معــىن احليــاة ,وإدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز يســهمون
يف التنب ـ ــؤ بالص ـ ــالبة املهني ـ ــة ل ـ ــدى معلم ـ ــي ومعلم ـ ــات املرحل ـ ــة
االبتدائي ـ ــة ,إذ توج ـ ــد دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى()0‚01
ملع ـ ــامالت احن ـ ــدار األبع ـ ــاد الثالث ـ ــة ,يف ح ـ ــني مل توج ـ ــد دالل ـ ــة
ألبعــاد :التســامي بالــذات ,والتأمــل ,واحنصــرت قيمــة بيتــا بــني
( )0.265إلدراك املعان ـ ـ ـ ـ ـ ــاة كفرص ـ ـ ـ ـ ـ ــة لإلجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ,و().‚529
للممارســة الروحيــة ,وكانــت نســبة املســامهة (,).‚ 407 =R2
ويعين ذلـك أن املمارسـة الروحيـة ,ومعـىن احليـاة ,وإدراك املعانـاة
كفرصــة لإلجنــاز يفســرون (  )%40‚7مــن التبــاين يف الصــالبة
املهنية وميكن صياغة املعادلة التنبؤية على النحو اآليت:
الص ـ ــالبة املهني ـ ــة=  X .‚ 529املمارس ـ ــة الروحي ـ ــة 437
‚ X.معــىن احليــاة  X .‚ 265إدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز
8‚ 838
مناقشة النتائج وتفسيرها:
بــالرجوع إىل نتــائ الفــرض األول ال ـواردة يف جــدول ()10
يتضــح أهنــا تشــري إىل أن أف ـراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى
مرتفع ــا م ــن ال ــذكاء الروح ــي ,وج ــاء بع ــد املمارس ــة الروحي ــة يف
الرتتي ــب األول مبتوس ــط ق ــدره ( ,)4.33وميك ــن أن تُع ــزى ه ــذه
النتيجــة إىل طبيعــة اجملتمــع الســعودي الــذي يتســم بــالكثري مــن
مس ــات ال ــذكاء الروح ــي ,وذل ــك م ــن خ ــالل إظه ــار التس ــامح
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مــن قــدرات خاصــة وتنميتهــا لتكــون أفضــل (أرنــوط,)2016 ,
وك ــل ه ــذا ي ــنعكس عل ــى تعزي ــز الص ــالبة املهني ــة للمعل ــم م ــن
حيــث التزامــه بتحقيــق واجباتــه وأهدافــه الوظيفيــة ,وقدرتــه علــى
اختـ ـ ــاذ قراراتـ ـ ــه وجناحـ ـ ــه يف تقـ ـ ــدير مـ ـ ــا ميـ ـ ــر بـ ـ ــه مـ ـ ــن أحـ ـ ــداث
وصعوبات.
وميكن تفسـريها أيضـا يف ضـوء منـوذج زهـار )Zohar (2000
واملش ــار إلي ــه يف ع ــامر وآخـ ـرين ( )2012وال ــذي يش ــري إىل أن
الــذكاء الروحــي يتضــمن وجــود الرغبــة لــدى الفــرد إلجيــاد معــىن
وقيمــة احليــاة ,والــذكاء الروحــي يتــيح للمعلــم أن يكــون مبــدعا,
يس ــتطيع تغي ــري القواع ــد واألوض ــاع ,وق ــادرا عل ــى التميي ــز ,كم ــا
مينح ــه احل ــس األخالق ــي ,والق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع التالمي ــذ
بالفهم والتعاطف ,ويؤكد الـذكاء الروحـي كـذلك علـى أمهيـة أن
حيلــم الفــرد ويطمــح ,وأن يعلــو بنفســه ,فالــذكاء الروحــي حيــدث
تكــامال بــني كــل أنـواع الــذكاء ,وجيعــل مــن املعلــم كائنــا عقالنيــا
وعاطفيا وروحيا كامال.
وبشـأن الفــروق يف الـذكاء الروحــي بـاختالف جــنس املعلــم,
أو س ـ ــنوات خربت ـ ــه ,ج ـ ــاءت نت ـ ــائ الف ـ ــرض الراب ـ ــع ال ـ ـواردة يف
جداول ( )15 ,14 ,13واليت أشارت إىل ما يأيت:
أ -عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــني الــذكور واإلنــاث مــن
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي سـواء أيف
الدرجــة الكليــة ,أم يف األبعــاد الفرعيــة ,وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
نت ــائ الدراس ــات ال ــيت أك ــدت عل ــى ع ــدم وج ــود ف ــروق ب ــني
املعلم ـ ــني واملعلم ـ ــات يف ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي ,ومنه ـ ــا :دراس ـ ــات
) ,(Sharma & Sharma, 2014; Khorshidi & Ebaadi, 2012
وختتل ــف ه ــذه النتيج ــة م ــع نت ــائ دراس ــات (اخلف ــاف وناص ــر,
 2012؛ وفض ــل )2015 ,والـ ــيت أشـ ــارت نتائجهـ ــا إىل وجـ ــود
فروق ذات داللـة إحصـائية يف الـذكاء الروحـي لصـاحل املعلمـات
والطالبات.
وميكـ ــن تفس ــري ه ــذه النتيجـ ــة يف ضـ ــوء تواف ــق اجلنسـ ــني يف
اململكــة العربيــة الســعودية يف مبــاد الش ـريعة اإلســالمية والــيت
تؤكــد علــى الــذكاء الروحــي النــابع مــن الفطــرة الســليمة ,وكــذلك

واملقابالت الشخصية واليت حتقق شيئا من الكفاءة املهنية,
إضافة إىل الدعم الذي حيظى به التعليم بوجه عام سواء
على مستوى احلوافز املالية واملعنوية ,أو اإلمكانات املادية
املتعلقة بالبيئة التعليمية ,مما جيعل املعلمني واملعلمات ملتزمني
بتحقيق رسالتهم الرتبوية برغم ما ميرون به من ضغوط,
ويتمتعون بالقدرة على التحكم يف االنفعاالت والظروف
احلياتية.
وج ــاءت نتيج ــة الف ــرض الثال ــث ال ـ ـواردة يف ج ــدول ()12
لتؤكــد علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد
مســتوى ( )0.01بــني درجــات أف ـراد عينــة الدراســة مــن معلم ـي
ومعلم ـ ــات املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة علـ ـ ـى مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
ودرجـ ــاهتم علـ ــى مقيـ ــاس الصـ ــالبة املهنيـ ــة س ـ ـواء بـ ــني الدرجـ ــة
الكليــة ,أو بــني األبع ـاد الفرعيــة ,وهــذا يعــين أنــه كلمــا ارتفعــت
درج ـ ــات أف ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة عل ـ ــى مقي ـ ــاس ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
ارتفعت معها درجاهتم على مقياس الصالبة املهنية.
ونظ ــرا لع ــدم وج ــود دراس ــات-يف حـ ــدود عل ــم الباح ــث-
تناول ــت العالق ــة بوج ــه مباش ــر ب ــني ال ــذكاء الروح ــي والص ــالبة
املهنية فإنه ميكن القول إن هذه النتيجـة تتفـق بوجـه غـري مباشـر
مع نتيجة دراسة هارتويك وكـان ( Hartwick& Kang (2013
اليت توصلت نتائجهـا إىل أن احلفـاظ علـى املمارسـات الروحيـة
بانتظــام يُعــد وســيلة فعالــة للتعامــل مــع اإلجهــاد الــيت يتعــرض لــه
املعلـ ــم ,كمـ ــا تتفـ ــق هـ ــذه النتيجـ ــة مـ ــع نتـ ــائ دراسـ ــة ج ـ ــورج
وفيسفام ) George & Visvam (2013اليت أشارت نتائجهـا إىل
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصـائيا بـني الـذكاء الروحـي
وكفاءة املعلم ,كما تتفق مع ما أشـارت إليـه نتـائ دراسـة أمحـد
( )2004م ـ ــن وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة ب ـ ــني ال ـ ــذكاء الروح ـ ــي
والتوافق املهين.
وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف ضــوء أمهيــة الــذكاء الروح ـي
وال ــيت تكم ــن يف تغي ــري األفك ــار واملش ــاعر الس ــلبية إىل إجيابي ــة,
وتوصـ ــيل القـ ــدرات اإلنسـ ــانية إىل مسـ ــتويات متقدمـ ــة ,وتقويـ ــة
دوافع النجاح الشخصي واملهين للفرد ,وتوظيـف مـا لـدى الفـرد
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تلقــي أســاليب التنشــئة االجتماعيــة نفسـها ,والــيت ُتــدهم بــالقيم
الســامية كالصــدق والتعــاون والتعــاطف ,واإلميــان بوجــود هــدف
ســام يف هــذه احليــاة يســعون لتحقيقــه ,وتشــابه ظــروفهم احلياتيــة
واملهنية واألدوار اليت يقومون هبا .
ب -وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ــائيا يف ال ــذكاء الروح ــي (الدرج ــة
الكلي ـ ـ ــة) ,وأبع ـ ـ ــاد التس ـ ـ ــامي بال ـ ـ ــذات ,وإدراك مع ـ ـ ــىن احلي ـ ـ ــاة,
والتأم ـ ــل ,وإدراك املعان ـ ــاة كفرص ـ ــة لإلجن ـ ــاز ترج ـ ــع إىل س ـ ــنوات
اخلـ ــربة ,وذلـ ــك لصـ ــاحل فئـ ــة سـ ــنوات اخلـ ــربة (أكثـ ــر مـ ــن مخـ ــس
س ـ ــنوات) ,وتتف ـ ــق ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع نتيج ـ ــة دراس ـ ــة أرن ـ ــوط
(.)2007
وميكن تفسـري هـذه النتيجـة يف ضـوء تـراكم اخلـربات احلياتيـة
بوجه عام ,وخربات العمل بوجه خاص ,واليت تساهم يف تطـور
الذكاء الروحي من خالل تركيز االنتباه على الذات من خالل
اللج ــوء والتض ــرع إىل اهلل ,م ــرورا بالش ــعور بالس ــالم النفس ــي يف
أثنـ ــاء املـ ــرور باألزمـ ــات والتضـ ــامن مـ ــع اآلخ ـ ـرين ,ووصـ ــوال إىل
الوعي الداخلي واخلارجي.
كمـ ــا ميكـ ــن تفسـ ــريها يف ضـ ــوء عامـ ــل اكتسـ ــاب اخل ـ ـربات
احلياتية لدى الفـئة العمـ ـرية األكـرب سـنا وهـي فئـة الراش ـدي ـن ,إذ
إن زي ـ ــادة اخل ـ ــربة ت ـ ــؤدي إىل تنمي ـ ــة التفك ـ ــري العق ـ ــالين والرؤي ـ ــة
املوض ـ ــوعية جلوان ـ ــب احلي ـ ــاة املختلف ـ ــة ,وخباص ـ ــة خ ـ ـ ـربات األمل
واملعاناة (الضبع.)2012 ,
ومل تظهر هذه النتيجة فروقا يف بُعد املمارسة الروحية كأحد
أبع ــاد ال ــذكاء الروح ــي ب ــاختالف س ــنوات اخل ــربة ,ولع ــل ذل ــك
يرجع إىل ثقافة اجملتمـع اإلسـالمية  ,والـيت ينشـ اآلبـاء أبنـاءهم
عليه ــا من ــذ الص ــغر ,مم ــا يع ــين أن مجي ــع أفـ ـراد اجملتم ــع ميارس ــون
الشــعائر الروحيــة بغــض النظــر عــن تفــاوت أعمــارهم وخ ـرباهتم
احلياتية.
وبشأن الفـروق يف الصـالبة املهنيـة بـاختالف جـنس املعلـم,
أو س ــنوات خربت ــه ,ج ــاءت نت ــائ الف ــرض اخل ــامس الـ ـواردة يف
جداول ( )18 ,17 ,16واليت أشارت إىل ما يأيت:

أ -وجـ ــود فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــائيا عنـ ــد مسـ ــتوى ( )0,01بـ ــني

املعلم ــني واملعلم ــات يف الدرج ــة الكلي ــة للص ــالبة املهني ــة ,وبع ــد
ال ـ ــتحكم ,وعن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )0,05يف بع ـ ــد التح ـ ــدي لص ـ ــاحل
املعلمني ,وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام ,وتتفق هذه
النتيج ـ ـ ــة م ـ ـ ــع نت ـ ـ ــائ دراس ـ ـ ــات (عب ـ ـ ــاس2010,؛ وحج ـ ـ ــازي
وأبوغ ــايل2010 ,؛ والبريق ــدار2011 ,؛ و الف ــتالوي)2012 ,
والــيت أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالـة إحصــائيا يف الصــالبة
النفسـية بوجـه عـام لصـاحل الـذكور ,وختتلـف مـع نتـائ دراســات
(الفالح ــي وآل حي ــى2000 ,؛  Bartone&Priest, 2001؛
وعبداللطيف)2016,
وميكن تفسري هذه النتيجـة يف ضـوء تزايـد أعـداد املعلمـات
املغرتبــات واملعينــات يف حمافظــة ال ـرين ,ومــا يرتتــب علــى ذلــك
من الضغوط األسرية واملتمثلة يف الغياب عن األهـل واألسـرة ,
وعــدم حتقــق رغبــة بعضــهن يف النقــل اخلــارجي لســنوات متتاليــة,
وزيـ ــادة األعبـ ــاء املاديـ ــة واإلرهـ ــاق النفسـ ــي واجلسـ ــدي بسـ ــبب
الــرتدد يوميــا مــن مســافات بعيــدة للقيــام مبهــامهن الوظيفيــة ,كــل
هــذه الضــغوط مــن املمكــن أن جتعــل املعلمــات يتمــتعن بصــالبة
مهنية أقل من املعلمني.
أم ـا فيمــا يتعلــق مبــا أظهرتــه نتيجــة الدراســة مــن عــدم وجــود
فــروق بــني املعلمــني واملعلمــات يف بعــد االلت ـزام ,فــريى الباحــث
أن ه ـ ــذه النتيج ـ ــة منطقي ـ ــة ,إذا م ـ ــا نظرن ـ ــا إىل اعتق ـ ــاد املعل ـ ــم
واملعلم ـ ــة علـ ــى ح ـ ــد س ـ ـواء بضـ ــرورة املش ـ ــاركة املهني ـ ــة ,وحتم ـ ــل
مســؤوليات العمــل وااللت ـزام بالواجبــات الوظيفيــة ,س ـواء أكــان
ذل ــك ب ـوازع دي ــين أم إلج ـراءات الث ـواب والعق ــاب املرتتب ــة عل ــى
ذلك.
ب -وجــود فــروق دالــة إحصــائيا يف الصــالبة املهنيــة س ـواء أيف
الدرجـ ــة الكليـ ــة ,أم يف األبعـ ــاد الفرعيـ ــة (التحـ ــدي-الـ ــتحكم-
االلت ـزام) ترجــع إىل ســنوات اخلــربة ,وذلــك لصــاحل فئــة ســنوات
اخلــربة (أكثــر مــن مخــس سنوات).وت ُفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء
مواجه ـ ــة املعلم ـ ــني واملعلم ـ ــات للكث ـ ــري م ـ ــن املواق ـ ــف متع ـ ــددة
املصادر واليت تظهر مع مرور سنوات اخلربة ,مما جيعلهـم قـادرين
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يواجهوهنا ؛ مما ينعكس بوجه إجيايب على كفاءهتم وصالبتهم
املهنية.

عل ـ ــى اس ـ ــتعمال ع ـ ــدد م ـ ــن االس ـ ـ ـرتاتيجيات يف س ـ ــبيل تقي ـ ــيم
ومواجهـ ــة مـ ــا ميـ ــرون بـ ــه ,الشـ ــيء ال ـ ـذي يـ ــنعكس إجيابـ ــا علـ ــى
الت ـ ـ ـزامهم وإمي ـ ــاهنم بأه ـ ــدافهم وق ـ ــيمهم الوظيفي ـ ــة ,وثق ـ ــتهم يف
قدراهتم الشخصية بالتحكم يف حياهتم املهنية والشخصية.
ويتفق ذلك مع ما ذكره الزهراين ورشدي ( )2009من أن
خربة التدريس تسـاعد املعلـم بوجـه أكـرب علـى فهـم طبيعـة عملـه,
وىف نوعيـة األسـاليب والطـرق الـيت يسـتخدمها يف طبيعـة عملـه,
وتسـاعده علـى تـدعيم كفاءتـه التدريسـية يف جمـال ختصصـه,
وإكسـابه القـدرة علـى مواجهـة املواقـف الـيت حتـدث يف البيئـة
التعليمية الصفية والالصفية.
وأخريا جاءت نتائ الفرض السادس الواردة يف جدول
( )19لتشري إىل أن أبعاد الذكاء الروحي :املمارسة الروحية,
ومعىن احلياة ,وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يسهمون يف التنبؤ
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية ,إذ
توجد داللة إحصائية عند مستوى ( )0‚01ملعامالت احندار
األبعاد الثالثة ,يف حني مل توجد داللة ألبعاد :التسامي
بالذات ,والتأمل ,وترتيبهم يف معادلة االحندار املتعدد يعكس
أمهية وقوة كل منهم يف تأثريهم على املتغري التابع (الصالبة
املهنية) ,وتتفق هذه النتيجة مع نتائ دراسة عبد اجلواد
وحسني ( )2015اليت أشارت نتائجها إىل وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائية بني الذكاء الروحي والرضا الوظيفي
لدى املعلمني ,وأن الذكاء الروحي يسهم يف التنبؤ بالرضا
الوظيفي ,وذلك على اعتبار أن الرضا الوظيفي يعد مؤشرا
على الصالبة املهنية.
وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن تعاليم الدين
اإلسالمي تفرض على أفراد عينة الدراسة من املعلمني
واملعلمات املمارسة الروحية ,واليت بدورها تساعدهم على
القيام بأدوارهم املهنية بكل أمانة ,والتحكم يف الظروف من
حوهلم ,إميانا منهم بأن مهنتهم هي مهنة األنبياء ,وذات
رسالة سامية ,جتعلهم ال يبالون بأية عقبات وصعوبات

توصيات الدراسة ومقترحاتها:
يف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احلاليــة مــن نتــائ ؛ فإهنــا
توصي مبا يأيت:
 .1العمل على تعزيز مفهوم الذكاء الروحي لدى معلمي
ومعلمات املرحلة االبتدائية عن طريق إشراكهم يف دورات
ختصصية تزيد من خربهتم يف مواجهة الصعوبات يف أثناء
عملهم وحياهتم اليومية.
 .2زيادة االهتمام بالعوامل النفسية اليت من شأهنا مساعدة
املعلمني واملعلمات على التكيف مع الضغوط يف العمل,
وتنمية الصالبة املهنية لديهم.
 .3تضمني املناه الدراسية يف برام إعداد املعلمني باجلانب
الروحي بوجه يتيح للطالب املعلمني فرصة التفكري التأملي,
ويزودهم خبربات تساعدهم على اكتشاف ذواهتم وإدراك
املعاين اليت تستحق العيش من أجلها.
 .4االهتمام بتنمية قدرات الذكاء الروحي لدى املعلمني
واملعلمات؛ ملا له من دور فاعل يف حتقيق السعادة النفسية,
والتوافق النفسي واالجتماعي واملهين.
 .5إجراء دراسة عن الذكاء الروحي تشمل عينات أخرى من
قطاع التعليم كمعلمي املرحلة املتوسطة والثانوية .
 .6القيام ببحوث جتريبية لتنمية الصالبة املهنية لدى
معلمات املرحلة االبتدائية.
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Abstrcat: The current study aimed to identify the relationship between spiritual intelligence and Occupational hardiness
among a sample of primary school male and female teachers. The sample consisted of (235) male and female teachers
randomly selected from primary school male and female teachers and teachers in Ar-Rayn Governorate whose average age
was (34.62) with a standard deviation of (5,39). The study was based on the Spiritual Intelligence Scale prepared by al-Ḍab’
(2012) and the Occupational Hardiness Questionnaire prepared by Moreno-Jiménez et al and translated by the researcher.
The results of the study were as follows: 1 – The high level of spiritual intelligence among primary school male and female
teachers 2 – The high level of Occupational hardiness among primary school male and female teachers 3 – There was a
positive and statistically-significant correlation between the scores of the study sample members on the Spiritual Intelligence
Scale and their scores on the Occupational Hardiness Scale 4 - There were no statistically-significant differences between
male and female members of the study sample in spiritual intelligence, while there were statistically-significant differences in
spiritual intelligence (total score), the dimensions of sublimation, the realization of the meaning of life, meditation, and the
realization of suffering as an opportunity to achieve due to experience years in favor of the category of experience years
(more than 5 years). There were no statistically-significant differences in spiritual practice. 5 - There were statisticallysignificant differences at the level of (0.01) between male and female teachers in the total score of Occupational hardiness
and the dimension of control, and at the level of (0,05) in the dimension in the dimension of challenge in favor of male
teachers, with no differences among them in the dimension of commitment. There were also statistically-significant
differences in Occupational hardiness, both in the total score and sub-dimensions (challenge - control - commitment) due to
experience years in favor of the category of experience years (more than 5 years) 6. The dimensions of spiritual intelligence
(spiritual practice, meaning of life, and the realization of suffering as an opportunity to achieve) helps to predict the
Occupational hardiness among primary school male and female teachers.
Key words: spiritual intelligence, Occupational hardiness, teachers, primary school.
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