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 الذكاء الروحي وعالقته بالصالبة المهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية
 السحمة محمد عبدالرحمنبن حمود 

 اإلرشادي باحث دكتوراة يف علم النفس
 جامعة امللك سعود

 هـ13/8/1439 وقبل -هـ 19/5/1439 قدم للنشر

ية, ىل التعرف على العالقة بني الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى عينة من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائإ: هدفت الدراسة احلالية المستخلص
بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة الرين, متوسط أعمارهم الزمنية  اختريوا ,ومعلمة ا( معلم  235وتكونت العينة من )

الصالبة املهنية من  ةان(, واستب2012أعده الضبع )(, واعتمدت الدراسة على مقياس الذكاء الروحي الذي 5.39( سنة باحنراف معياري )34,62)
ارتفاع مستوى الذكاء الروحي  لدى معلمي   -1ه الباحث, وأسفرت النتائ  عن: وترمج Moreno-Jiménez, et al. (2014) إعداد

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي ا  -3ارتفاع مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية  -2ومعلمات املرحلة االبتدائية 
عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بني الذكور  -4ء الروحي ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية مقياس الذكا ىبني درجات أفراد عينة الدراسة عل

وجدت فروق دالة إحصائي ا يف الذكاء الروحي )الدرجة الكلية(, وأبعاد التسامي بالذات,  يف حنيالدراسة يف الذكاء الروحي,  واإلناث من أفراد عينة
ك املعاناة كفرصة لإلجناز ترجع إىل سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة )أكثر من مخس سنوات(, وعدم وإدراك معىن احلياة, والتأمل, وإدرا

( بني املعلمني واملعلمات يف الدرجة الكلية للصالبة املهنية, 0.01وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى ) -5وجود فروق دالة يف املمارسة الروحية 
( يف بعد التحدي لصاحل املعلمني, وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام, وكذلك وجود فروق دالة إحصائي ا 0.05مستوى ) وبعد التحكم , وعند

االلتزام( ترجع إىل سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة -التحكم-يف الصالبة املهنية سواء يف الدرجة الكلية, أو األبعاد الفرعية )التحدي
ُتسهم أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة الروحية, معىن احلياة, وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز  يف التنبؤ بالصالبة املهنية لدى   -6من مخس سنوات( )أكثر 

 معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

 املرحلة االبتدائية., املعلمون, الصالبة املهنية, : الذكاء الروحيالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:ال

تتجلى أمهية املرحلة االبتدائية يف كوهنا القاعدة اليت يرتكز 
, وذلك من التالية من حياهتم عليها إعداد الناشئني للمراحل 

تزويدهم باألساسيات من العقيدة الصحيحة, خالل 
)احلقيل,  واملهاراتواالجتاهات القومية, واخلربات واملعلومات 

1994.) 
عد املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية, وعلى كتفيه ويُ 

تقع مسؤولية حتقيق األهداف الرتبوية, وال يتحقق التطوير يف  
ما مل يكن املعلم  هاأو بعضكل مكونات العملية التعليمية 

قادر ا ومتمكن ا من متطلبات هذا التطوير, ومن مّث كان البّد 
توفر قدٍر كاٍف من التوافق النفسي واالجتماعي لدى من 

املعلم, مبا يضمن مشاركته الفعالة يف حتقيق أهداف التطوير, 
مع ما يتسم به العصر من تسارع املعرفة وتعقدها يف شىت 

 .(2000)يوسف والشربيين,  جماالت احلياة
أن مهنة التعليم  تُعدُ من أهم املهن ألهنا ُُتد اجملتمع  ومع

فإهنا ا, ا وأخالقي  ا وفني  ا واجتماعي  لعناصر البشرية املؤهلة علمي  با
ا جهاد  وإا ا نفسي  كثر املهن اليت تسبب توتر  أيض ا من أتُعُد 
 وجها للمعلم بسبب ضغوط مهنة التدريس با وجسمي  عصبي  

وقد تعددت مصادر الضغوط (, 2000عام )الشرعة والباكر, 
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 

جسمي وانفعايل, وأهم مظاهره فقدان االهتمام  استنزاف
األداء النمطي شاعر, ونقص الدافعية و وتبلد امل بالتالميذ

 مباشرةللعمل, ومقاومة التغيري وفقدان االبتكار مما قد يؤثر 
)  عام وجهوعلى خمرجات التعليم ب على إنتاجيته بوجه خاص

 (.1998خضر, 
من املهم أن تتوافر لدى  إنهويف ضوء ما سبق ميكن القول 

يت أّكد املعلم جمموعة من اخلصائص والسمات اإلجيابية ال
 جيايبرائد علم النفس اإل Seligmanعليها سيلجمان  

, كالسعادة واألمل والتفاؤل وجودة حياة العمل هومؤسس
 لقيامهاوالذكاء الروحي وغريها من املتغريات اإلجيابية, وذلك 

يف مواجهة الضغوط بدور حتصيين ووقائي قد يساعده 
بالصحة النفسية واألزمات وجتاوزها بكل جناح مع االحتفاظ  

, وكذلك ُتكينه من أداء دوره بكفاءة وفاعلية, واجلسدية
ومساعدته على االندماج يف العمل وحتقيق التفاعالت 

 اإلجيابية واإلجناز.
لذكاء الروحي هو البوصلة اخلاصة بالفرد, واليت ويُعد ا

هو األفضل له,  ر ماتساعده على التنقل يف حبر احلياة, لُتقد  
الجتاه الذي جيب أن يتخذه جسده وقلبه وعقله ويشري إىل ا

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 

 (.Costello, 2013) أعظم بكثري من جمرد ذاته الفردية شيء
وتعددت تعريفات الذكاء الروحي يف الثقافات املختلفة؛ 
فه نظر ا الختالف توجهات العلماء ومنطلقاهتم النظرية, وقد عر  

بأنه القدرة    Amram & Dryer (2007))كل من  إمرام ودراير 
على استخدام وتطبيق اخلصائص الروحية, اليت تزيد من 

  Nasel( 2004أّما ناسل ) ,سيةفعاليتنا يف احلياة ورفاهيتنا النف
اته الروحية اليت جتعله أكثر فه بأنه قدرات الفرد وإمكانفقد عر  

ثقة وإحساس ا مبعىن احلياة, وجتعله قادر ا على مواجهة 
املشكالت احلياتية والوجودية والروحية, وإجياد احللول املناسبة 

ه القدرة على بأن   Vaughan(  2002فه فوجهان )كما عر    ,هلا
 ملستوياتالفهم العميق للقضايا الوجودية, والنظرة املتعددة 

حنو اآلخرين والكون,  بالتساميذلك الوعي وحيدث لوعي, ا
 .عام وجهواملوجودات ب

ومنذ ظهور مفهوم الذكاء الروحي كامتداد لنظرية 
الذكاءات املتعددة جلاردنر, توالت النماذج واملداخل املفسرة 

وم يف حماولة من قبل الباحثني لسرب أغواره والتعرف هلذا املفه
توصل إىل  فبعضهمعلى حقيقته واكتشاف أبعاده ومكوناته, 

أنه قدرة, وعليه فإنه يتكون من جمموعة متنوعة من القدرات 
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اآلخر توصل إىل أن الذكاء  همبعضالفرعية, يف حني جند 
حدد  الروحي مهارة, وله عدة مهارات فرعية مكونة له,  وقد

عشر مكون ا  اثين  Zohar & Marshall (2000)زهار ومارشال  
للذكاء الروحي, وهي: الوعي الذايت, والتلقائية, والقيم, 
والكلية, والشفقة, والتنوع, واالستقالل عن اجملال, والسؤال 
عن السببية: ملاذا, وإعادة التشكيل, والنظرة اإلجيابية للمحن 

 .املهنة باس والشدائد, والتواضع, واإلحس
على أن الذكاء  Emmons( 2000وقد أكد إميونز )

الروحي قدرة, ويتكون من مخس قدرات فرعية وتوجد 
 بدرجات متفاوتة بني األشخاص, وهذه القدرات كاآليت:

 القدرة على التفوق والسمو. .1
القدرة على الدخول يف حاالت روحانية عميقة من  .2

 التفكري كالتأمل واخلشوع.
توظيف املوارد واإلمكانات الروحية يف حل القدرة على  .3

 املشكالت احلياتية.
القدرة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات  .4

وإجالل احلياة قدير اليومية مع اآلخرين واإلحساس بالت
 والناس.

القدرة على املشاركة يف السلوك العفيف الفاضل امللفت  .5
والتعبري عن لالنتباه, ويتجلى يف عرض العطاء والتسامح 

 االمتنان ملن حيسن للشخص, والتعبري عن العطف والتواضع.
حي قدرة, أَن الذكاء الرو   Mayer (2000ويرى ماير )

 ية:تويتكون من القدرات اآل
 االنتباه لوحدة العامل وجتاوز حدود الشخص. .1
 الدخول بوعي يف حاالت روحية عالية من التفكري. .2
نشطة واألحداث والعالقات االنتباه لألشياء املقدسة يف األ .3

 اليومية.
بناء الوعي ولذلك يتم النظر إىل املشاكل احلياتية يف  .4

 سياق االهتمامات النهائية للحياة.
التصرف بطرق ذات فضيلة )إبداء  من مثالرغبة يف األداء و  .5

 التسامح, التعبري عن االمتنان, التواضع, وإبداء التعاطف(.

فقد وضع  Wigglesworth  (2006)  فيجلسورث اأم
للذكاء الروحي قائمة من املهارات يعتقد أهنا تشري إىل الذكاء 

   الروحي وهي:
, Higher Self Awarenessالوعي باألنا األعلى للذات  .1

ويتضمن: الوعي بوجهة نظرنا العاملية, والوعي بالغرض من 
  نااحلياة, والوعي هبرم القيم, وتقييد التفكري الذايت, والوعي باأل

 األعلى للذات.
, ويتضمن: الوعي Universal Awarenessالوعي الشامل  .2

باالرتباط باحلياة, والوعي بوجهات نظر اآلخرين عامة, 
بالقيود/ قوة التصور اإلنسان,  واتساع تصور الوقت, والوعي

 الوعي بالقوانني الروحية, وجتربة االنفتاح.و 
 Higher Self/Ego selfإجادة الذات العليا/األنا  .3

Mastery وتتضمن: االلتزام بالنمو الروحي, واالحتفاظ ,
بالذات العليا, ومعايشة القيم, واملساندة العقيدة, والبحث 

 عن التوجيه من الروح.
 Social Mastery / Spiritualاإلجادة االجتماعية  .4

Presence ,وتتضمن: معلم/ قائد حكيم وروحي فعال ,
قرارات حكيمة , واالندماج  وعامل تغيري حكيم وفعال, واختاذ

 مع تدفق جمريات احلياة.
ا للذكاء الروحي  ( منوذج  2012ويف  البيئة العربية قّدم الضبع )

 يتكون من األبعاد اآلتية:
: يشري إىل القدرة Self-Transcendenceالتسامي بالذات  .1

على البحث عن قيم وغايات سامية تتخطى الذات, وتتجاوز 
الشخصية, وقدرة الفرد على الشعور بأنه  املصاحل واالهتمامات

جزء من ذلك العامل الكبري الذي يعيش فيه, وأن وجوده يكون 
 مؤثرا  مبقدار العطاء لآلخرين, وإيثاره وتضحيته من أجلهم.

: Perception the meaning of lifeإدراك معىن احلياة  .2
اليت يشري إىل إدراك الفرد للهدف من حياته, ورسالته يف احلياة 

يعيش من أجلها, ويضحي يف سبيل حتقيقها, وإحساسه 
 بقيمته وأمهيته من خالل حتقيقه ملعىن حياته.
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 Meditation in the natureالتأمل يف الطبيعة والكون  .3

and the universe يشري إىل التفكر والتدبر يف خملوقات اهلل :
ها يف تعاىل من أجل الوعي باملعاين اجلديدة للخربات اليت يتأمل

نفسه, ويف الطبيعة من حوله من أجل اشتقاق استدالالت 
تساعده على تعميق إميانه باهلل, وتساعده على االستمتاع 

 حبياته.
: تشري إىل ممارسة Spiritual practiceاملمارسة الروحية  .4

القرآين من صالة  يات والطقوس الدينية يف إطار اهلدالعباد
لكرمي وذكر دائم هلل جل وصيام وزكاة وح  وتالوة للقرآن ا

وعال,  مما يهذب النفس ويشعرها بالراحة والطمأنينة 
والسعادة, وينعكس أثرها على السلوكيات والتفاعالت مع 

 اآلخرين.
 perception of suffering as anإدراك املعاناة كفرصة  .5

opportunity يشري إىل قدرة الفرد على استخدام املصادر :
ع خربات املعاناة, وإدراك املشكالت اليت الروحية يف التعايش م

تواجهه يف حياته على أهنا فرص لإلجناز, وتغيري النظرة السلبية 
إجيابية, والبحث عن اجلوانب املشرقة  ةألحداث احلياة إىل نظر 

 فيها, واإلميان بأن احلياة ال تزال حتمل معىن رغم كل الظروف.
ل الذكاء وباستقراء الرتاث البحثي السابق يف جما   

هناك بعض الدراسات اليت تناولت  الروحي, وجد الباحث أن  
الذكاء الروحي لدى املعلمني واملعلمات مع متغريات أخرى, 

( اليت  هدفت إىل 2012كي )ز و  وياسني ومنها دراسة عامر
الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي وكفاءة املعلم, وكذلك 

املعلم, بناء على املتغريات  بيان اختالف الذكاء الروحي وكفاءة
مت تطبيق  إذر(, ــفئات العم الدميغرافية )اجلنس, سنوات اخلربة,

على  من إعداد الباحثني مقياسي الذكاء الروحي وكفاءة املعلم
( من املعلمني ممن ترتاوح 253 عينة الدراسة والبالغ عددها 

 ( سنة, وكان من نتائ  الدراسة ما60 -21بني ) أعمارهم ما
: توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي ا بني الذكاء أيتي

الروحي وكفاءة املعلم لدى عينة الدراسة, كما توجد فروق دالة 
ا بني أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحي وكفاءة إحصائي  

املعلم يف النوع يف اجتاه الذكور, والفئات العمرية يف اجتاه الفئة 
( سنة , ويف سنوات اخلربة 45 من ( سنة, و) أكرب30-45) 

 سنة(.  15( سنة, و) أكثر من 15-5يف اجتاه اخلربة بني )
طار الكشف عن العالقة بني الذكاء الروحي والرضا إويف 

دراسة نوديهي وهنرداين  عينة  تكونتالوظيفي, 
Nodehi&Nehardani (2013) ,( معلم  215من )ومعلمة,  ا

الروحي , ومقياس الرضا وقد مت استخدام مقياس الذكاء 
رؤساء, )العالقة بال  :يةوظيفي واملشتمل على األبعاد اآلتال

 نتائجها: أظهرت وقد  شراف(,العمل الذايت, الراتب, اإل
ا بني درجات جيابية دالة إحصائي  إوجود عالقة ارتباطية 

املعلمني على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على مقياس 
للخربة التدريسية على متغريي  تأثرييوجد  الوظيفي, وملالرضا 

الذكاء الروحي والرضا الوظيفي, ومل توجد فروق بني اجلنسني 
 على مقياس الذكاء الروحي.

( إىل الكشف عن  2015) كما هدفت دراسة  فضل  
العالقة بني الذكاء الروحي وكل من السعادة والدافعية املهنية 
لدى معلمي  املرحلة االبتدائية, والكشف عن الفروق بني 

الذكاء الروحي يف معلمي املرحلة االبتدائية منخفضي ومرتفعي 
التنبؤ بالذكاء الروحي لدى معلمي   مكانإالسعادة, ومدى 
قد من خالل السعادة والدافعية املهنية, و املرحلة االبتدائية 

 وطُبِّقومعلمة ,  امعلم   (215تكونت عينة الدراسة من )
من إعداد  , وهومقياس الذكاء الروحي والدافعية املهنية

(, 2012)هاشم  احث, ومقياس السعادة من تعريب أيبالب
ية: وجود عالقة ارتباطية تالنتائ  اآلىل إوتوصلت الدراسة 

ا بني الذكاء الروحي والسعادة,  ووجود ة إحصائي  موجبة دال
بني متوسط درجات مرتفعي الذكاء  ادالة إحصائي  فروق 

الروحي ومتوسط درجات منخفضي الذكاء الروحي لصاحل 
مرتفعي الذكاء الروحي على مقياس السعادة, وكذلك وجود 

ا بني الذكاء الروحي عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائي  
بني متوسط  ادالة إحصائي  وجود فروق و املهنية, والدافعية 

درجات مرتفعي الذكاء الروحي  ومتوسط درجات منخفضي 
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الذكاء الروحي يف الدافعية املهنية  لصاحل مرتفعي الذكاء 
بني متوسط درجات  ادالة إحصائي  الروحي, ووجود فروق 

املعلمني ومتوسط درجات املعلمات يف الدرجة الكلية ملقياس 
 الذكاء الروحي لصاحل املعلمات.

طبيعة الضغوط  أن   Latif  ( 2010ويفرتض لتيف  )     
املرتفعة اليت تتميز هبا بيئة العمل تؤثر سلب ا يف النمو املهين 

البيئة املليئة , وسعادهتم الوظيفية,  وأن مثل هذه لألفراد
بالتحديات تتطلب شعور ا قوي ا بالصالبة, واليت ميكن أن نطلق 
عليها الصالبة املهنية, واليت تشري إىل جمموعة من اخلصائص 

ة مصادر للصمود ملواجهة نزلوالوظائف الشخصية اليت تُعد مب
 خاص.وجه أحداث احلياة عامة, وضغوط املهنة ب
( أن هناك مسات 2008وقد أوضحت نتائ  دراسة علي )
عوامل مساعدة  وصفهاشخصية لدى املعلم جيب أن تتوافر ب

للتغلب على الضغوط, ومنها تدعيم الصالبة النفسية, أي 
تقوية النفس لتحمل الضغوط من خالل هتيئة املعلم على 

 املقاومة والتغري.
ومفهوم الصالبة  يُعدُّ من املفاهيم احلديثة نسبي ا اليت  

تعمل على مقاومة اآلثار السلبية لألحداث الضاغطة, وقد 
ت على اخلصائص ظهرت من خالل الدراسات اليت ركز 

فرد على أدائه النفسي, هنا مساعدة الأالنفسية اليت من ش
 ض لألحداث الضاغطة أو مقاومة هذه األحداثرُّ وعدم التع

 (.2007مقاومة تقيه من الوقوع يف براثن اخلطر )بدر, 
بأهّنا اعتقاد عام لدى    Pines(1995وقد عرفها باينز )

الفرد يف فاعليته وقدرته على استخدام كل املصادر النفسية 
كي يدرك ويفسر ويواجه بفعالية أحداث احلياة ؛  والبيئية املتاحة

فقد عرفت الصالبة   Kobasa( 1979ا كوبازا  )أم  , الضاغطة
مبجموعة من خصائص الشخصية وظيفتها مساعدة الفرد يف 
املواجهة الفعالة للضغوط وهي تتكون من االلتزام والتحكم 

 (. 2011)نقال  عن: خميمر,   والتحدي
الصالبة املهنيـة مفهـوم نـوعي للصـالبة النفسـية, وهـي تعد و 

 فهـــاعر  قـــد و  ,توظيـــفف ملفهـــوم الصـــالبة النفســـية يف اجملـــال املهـــين

 نُ ك ـسـمة مـن مسـات الشخصـية ُتُ (  ك2016صحفي والضـبع )
الفرد من الصمود ومواجهة الضغوط املهنية اليت تواجهه يف بيئـة 

ه لتلــك راكــالعمــل, وذلــك مــن خــالل التزامــه بقــيم العمــل , وإد
الضــغوط علــى أهنــا مثــرية للتحــدي, وقدرتــه علــى الــتحكم فيهــا 

 لتوافق املهين.والسيطرة عليها مبا يضمن له ا
جمال نوعي للصالبة  الصالبة املهنيةوعلى اعتبار أن 

تتكون من األبعاد اليت توصلت اليها كوبازا  النفسية, فإهنا 
Kobasa  للصالبة النفسية, وهي:  يف دراساهتا 

يشري إىل اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من  :Challengeالتحدي 
تغيري على جوانب حياته هو أمر مثري وضروري للنمو أكثر من  
ا له, مما يساعده على املبادأة واستكشاف البيئة  كونه هتديد 
ومعرفة املصادر النفسية واالجتماعية اليت تساعد الفرد على 

ميثِّل أو د هذا البع إنوميكن القول . مواجهة الضغوط بفاعلية
جيايب حنو التغري واعتقاد املرء بإمكانية جيسد اجتاه الفرد اإل

االستفادة من الفشل أو اإلخفاق مثلما يتم االستفادة من 
وتعد املخاوف املتعلقة باحتماالت ارتكاب أخطاء , النجاح

ومشاعر االرتباك واإلحراج اليت ميكن أن ترتتب على ارتكاب 
بات اليت حتول دائم ا دون مثل هذه األخطاء, أهم العق

ُتثل  من مثمواجهة التحديات واملصاعب والتغلب عليها, و 
 (.Brooks,1994) عائق ا أمام التطور الشخصي

يشري إىل مدى اعتقاد الفرد يف أنه بإمكانه  :controlالتحكُّم 
أن يكون له حتكم فيما يلقاه من أحداث, ويتحمل املسؤولية 

القدرة : أيتالتحكم ما يتضمن الشخصية عم ا حيدث له, وي
على اختاذ القرار واالختيار من بني بدائٍل متعددٍة, القدرة على 
التفسري والتقدير لألحداث الضاغطة, القدرة على املواجهة 

 الفعالة وبذل اجلهد مع دافعية كبرية لإلجناز والتحدي.
هو نوع من التعاقد النفسي يلتزم  : Commitmentااللتزام 

به الفرد جتاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله, 
ويعكس االلتزام إحساس ا عام ا للفرد بالعزم والتصميم اهلادف 
ذي املعىن, ليكون أكثر نشاط ا جتاه بيئته حبيث يشارك بإجيابيٍة 



 (م2019إبريل  /هـ1440الرياض )شعبان    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

70 

ا عن العزلة والسلبية واخلمول  يف أحداثها ويكون بعيد 
 (. 2010)حجازي وأبوغايل , 

وبالرجوع إىل الدراسات السابقة يف هذا اجملال, الحظ  
الباحث تركيز الدراسات والبحوث السابقة على دراسة 

هدفت دراسة  فقدعام لدى املعلمني؛  وجهسية بالصالبة النف
إىل الّتعرف على العالقة بني   Sezgin  (2008 )  سزجن

االلتزام املؤسسي من جانب املعلم )جبوانبه املتمثلة يف 
الصالبة النفسية د, واالستيعاب, واالمتثال(, و التحدي

للمعلمني يف املدارس االبتدائية, وكذلك الّتعرف على أثر 
بعض املتغريات مثل متغري العمر, واجلنس, واخلربة على االلتزام 

( من املعلمني 405وقد تكّونت عينة الدراسة من ) التنظيمي,
منهم  ,برتكيا ةن املدارس االبتدائية يف أنقر العاملني يف عدد م

( من املعلمات والذين ترتاوح 180( من املعلمني, و)225)
استخدام مقياس  مت ( عام ا, وقد51-22أعمارهم ما بني )

لت هذه توصّ االلتزام التنظيمي, ومقياس الصالبة النفسية و 
: أنّه ميكن أيتها ما يـــن أمهــمن النتائ  م عــددالدراسة إىل 

ى االلتزام التنظيمي االستعانة بالصالبة النفسية يف التنبؤ مبد
أوضحت النتائ  اخلاصة بالدراسة إىل وجود  فقد ,للمعلمني

ملعلمي املرحلة  عالقة ارتباطيه إجيابية بني الصالبة النفسية
ات التحديد واالستيعاب اخلاصة بااللتزام مكوناالبتدائية و 

 .التنظيمي للمعلم
هناك النفسي والذكاء الوجداين ويف دراسة العالقة بني اإل

( بلغت العينة 2016والصالبة النفسية  يف دراسة اخلفاجي )
ا ومعلمة يف بعض املدارس االبتدائية بالبصرة, ( معلم  224)

النفسي, ومقياس واعتمدت الدراسة على مقياس اإلهناك 
ومقياس الصالبة النفسية, وقد توصلت  الذكاء الوجداين,

الدراسة إىل جمموعة من النتائ  أمهها: وجود عالقة ارتباطية 
لوجداين واإلهناك النفسي, وكذلك ارتباطية اسالبة بني الذكاء 

سالبة بني الصالبة النفسية واإلهناك النفسي, وكذلك ارتباطية 
النفسية والذكاء الوجداين, كما أشارت  موجبة بني الصالبة

بني منخفضي ومرتفعي  ادالة إحصائي  النتائ  إىل وجود فروق 

الذكاء الوجداين على مقياس اإلهناك النفسي, لصاحل 
بني  ادالة إحصائي  منخفضي الذكاء الوجداين, ووجود فروق 

مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية على مقياس اإلهناك 
 نخفضي الصالبة النفسية.النفسي لصاحل م

يف حدود –ويف ضوء ما سبق, ميكن القول إن هناك ندرة 
يف الدراسات اليت تناولت الصالبة املهنية   -علم الباحث

كمجال نوعي من الصالبة النفسية عامة, وال سيما لدى 
ا يف البيئة  املعلمني, وخاصة على املستوى العريب, وحتديد 

 واليت (2016والضبع ) صحفيالسعودية باستثناء دراسة 
هدفت إىل التعرف على مستوى الذات املهنية وعالقتها 

عاقة البصرية يف ضوء لصالبة املهنية لدى معلمي ذوي اإلبا
متغريات: النوع, التخصص, اخلربة التدريسية, وفئة املعلم, 

 اختريوا( معلم ا ومعلمة, 94وتكونت عينة الدراسة من )
لبصرية عاقة االب ذوي اإلة مقصودة من معلمي الطبطريق

أدوات الدراسة عليهم املتمثلة  طُبِّقتو  مبنطقيت جازان وعسري,
يف مقياس فاعلية الذات املهنية, ومقياس الصالبة املهنية من 

ن معلمي أوأشارت النتائ  إىل إعداد وتعريب الباحثني, 
عاقة البصرية يظهرون مستوى متوسط ا يف طالب ذوي اإلال

املهنية, ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة فاعلية الذات 
النفسية لدى ا بني فاعلية الذات املهنية والصالبة إحصائي  

 عاقة البصرية.معلمي الطالب ذوي اإل
ويتضح مما سبق  أمهية الذكاء الروحي والصالبة املهنية يف 
مواجهة الضغوط والتخفيف من أثرها لدى معلمي ومعلمات 

ضرورة من هذا املنطلق فإن الباحث يرى  املرحلة االبتدائية, و 
على مثل هذه املتغريات اإلجيابية ومعرفة العالقة  الرتكيز

لكي االرتباطية بينها, واحلرص على تنميتها وتعزيزها  لديهم, 
هم بكل جناح واقتدار, لذلك فإن الدراسة احلالية  وار يؤدوا أد

 تأيت كمحاولة حبثية  للكشف عن عالقة الذكاء الروحي
بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف 

 حمافظة الرين.
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 مشكلة الدراسة:

مشــــــكلة   الدراســــــة احلاليــــــة مــــــن خــــــربة الباحــــــث  نبعــــــت
الشخصــــية, وذلــــك مــــن خــــالل عملــــه يف جمــــال تعلــــيم املرحلــــة 

عــايش الباحــث  إذاالبتدائيــة ملــدة جتــاوزت مخســة عشــر عام ــا, 
اغطة الــــيت ميــــر هبــــا معلــــم املرحلــــة والحــــظ تنــــوع املواقــــف الضــــ

يتعلـق  مـا االبتدائية, سواء ما يتعلق بطبيعة املرحلة التعليمية, أو
باملنــاه  الدراســية, أو علــى مســتوى العالقــات  مــع املؤسســات 
التعليميـــة واجملتمـــع احمللـــي, ومـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن أعـــراض 

داخــــل أوء توافــــق مهــــين ســــواء جســــدية ونفســــية وســــلوكية, وســــ
ويتفـــق  هـــذا مـــع مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائ  خارجـــه,   مالفصـــل أ

ا  الدراســــات الســــابقة مــــن أن الضــــغوط النفســــية ُتشــــّكل هتديــــد 
للمعلمني واملعلمات بسـبب مـا ينشـأ عنهـا مـن تـأثريات سـلبية, 

  Bao & Fu, 2006وقــد كشــفت نتــائ  دراســات كــل مــن: )
عــن ارتفــاع الضــغوط     ; Kaur, 2015)؛2015األحســن ,؛

, وتعـدد مصـادرها, ممـا يـؤثر يف بشـكل كبـري  الواقعة على املعلم
 عطائه واستقراره املهين.

عداد يتوقف على اإل ومبا أن النجاح يف مهنة التعليم ال
( 2007كادميي فقط , فقد أشارت نتائ  دراسة إمرام وألتو )األ

Amram & Alto  إىل أمهية  الذكاء الروحي يف العمل, وأنه
يتضمن جمموعة من القدرات يستخدمها الفرد يف تطبيق  

على  قيم والصفات الروحية اليت تساعدهاملصادر الروحية, وال
إنتاج بيئة داعمة إجيابية تؤدي به إىل كفاءة العمل, فسلوك 
العاملني يتحدد بكل من القدرات املعرفية وتشمل مستوى 

عليم واملهارات واخلربات, والقدرات غري املعرفية واليت الت
تتضمن الذكاء الروحي واالنفعايل, وكل من القدرات املعرفية 

خر يف فهم متطلبات العمل وغري املعرفية يكمل كل منها اآل
 والقدرة على الوفاء هبا.

 ,Truongson)ويف السياق ذاته,  أشارت  نتائ  دراسات 

2007; Crichton, 2008; Luckcock, 2008  ) املعلم  إىل أن
ا للفصل, مم وصفهيف حاجة للذكاء الروحي ب ا يساعده قائد 

نتاجية, وحل املشكالت وحتسني على زيادة التنظيم واإل
ة,  األداء,  والعمل من خالل الوعي بالذات والقيم واالستقاللي

املتغريات اإلجيابية يف اجملال  كما ارتبط الذكاء الروحي ببعض
 ؛2015وحسني,  أشارت نتائ  دراسات )عبداجلواد إذملهين, ا

( إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي ا بني 2015فضل, 
 الذكاء الروحي والرضا الوظيفي, والسعادة والدافعية املهنية.

عد الصالبة من املتغريات املهمة يف ومن جانب آخر, تُ 
جمال العمل, فاألشخاص ذوو الصالبة املرتفعة يكونون أكثر 

من أساليب مواجهتهم  للضغوط حبيث  االستفادةقدرة على 
تفيد يف خفض هتديد األحداث الضاغطة من رؤيتها من 
منظور أوسع وحتليلها إىل مركباهتا اجلزئية, ووضع احللول 

لى العكس من ذلك يعتمد األفراد ذوو املناسبة هلا, وع
الذي  الصالبة املنخفضة إىل أسلوب املواجهة الرتاجعي

و االبتعاد عن املواقف الضاغطة )راضي, أالتجنب   يتضمن
2008). 

ويف ضوء ما سبق ونظر ا لقلة الدراسات العربية اليت تطرقت 
للذكاء الروحي لدى معلمي املرحلة االبتدائية, وكذلك عدم 

يف حدود -دراسة مجعت بني متغريات الدراسة احلالية وجود
السؤال  فقد حتددت  مشكلة الدراسة يف  -علم الباحث
: ما طبيعة العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي يتالرئيس اآل

البة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟ صوال
 ية:تاآل ع عن هذا السؤال األسئلة الفرعيةويتفر 
ما مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي ومعلمات املرحلة  .1

 االبتدائية ؟
ما مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة  .2

 االبتدائية؟
هل توجد عالقة ارتباطية دالة احصائي ا بني الذكاء الروحي  .3

 والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية؟
يف متوسط درجات معلمي  اإحصائي  دالة هل توجد فروق  .4

ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف 
 : اجلنس, وسنوات اخلربة؟متغريي
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يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  هل توجد فروق  .5
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف 

 : اجلنس, وسنوات اخلربة؟متغريي
التنبؤ بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات ميكن هل  .6

 املرحلة االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي؟

 أهداف الدراسة:

التعرف على مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي  .1
 ومعلمات املرحلة االبتدائية.

التعرف على مستوى الصالبة املهنية لدى معلمي  .2
 ومعلمات املرحلة االبتدائية.

العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي  التعرف على .3
 والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

الكشف عن الفروق يف درجات الذكاء الروحي لدى  .4
)اجلنس,  معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية تبع ا ملتغريي

 سنوات اخلربة(.
الكشف عن الفروق يف درجات الصالبة املهنية لدى  .5

ومعلمات املرحلة االبتدائية تبع ا ملتغريي )اجلنس, معلمي 
 سنوات اخلربة(.

التعرف على مدى قدرة أبعاد الذكاء الروحي على التنبؤ  .6
 بالصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية.

 أهمية الدراسة:

 ية:تاآل يف اجلوانباحلالية  النظرية للدراسة حتددت األمهية 
ملتغريي الذكاء الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي تناوهلا  .1

ومعلمات املرحلة االبتدائية, وهذان املتغريان من املتغريات اليت 
 تركز على اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية.

ومعلمات املرحلة  يمعلمفئة تناوهلا لفئة مهمة وهي  .2
االبتدائية, وهم من يقع على عاتقهم البداية احلقيقية لعملية 

 التنمية الشاملة للنشء.

بصفة  الذكاء الروحي تناولت اليت والدراسات البحوث قّلة .3
 علم حد على – السعودية البيئة دراسة يف وجود وعدم عامة,

 احلالية. الدراسة متغريات بني مجعت – الباحث
 ية:مهية التطبيقية يف اجلوانب اآلتوحتددت األ

, مما  ألدوات الدراسة التحقق من اخلصائص السيكومرتية .1
قد يثري املكتبة العربية يف جمال القياس النفسي, ويفتح الطريق 
 أمام الباحثني الستخدامه يف أحباث ودراسات عديدة الحقة.

االستفادة من نتائ  هذه الدراسة يف تصميم الربام    .2
رشادية لتنمية الذكاء الروحي وتعزيز الصالبة املهنية لدى اإل

قد يزيد من إنتاجية املعلمني واملعلمات يف  املعلمني؛ مما
العمل, وهذا الشيء بدوره ينعكس إجيابي ا على الطالب 

 وتوافقهم وصحتهم النفسية وإجنازهم األكادميي.

 مصطلحات الدراسة:

ف الضبع عرّ  :Spiritual Intelligence الذكاء الروحي
ا نسان مزود  الروحي بأنه قدرة فطرية يولد اإل ( الذكاء2012)

هبا, وتنمو وتزداد مع التقدم يف العمر, وتعكس مدى قدرة 
خرين, ته والتسامي هبا, والتوجه حنو اآلالفرد على الوعي بذا

طة الروحية, شوالتأمل يف الكون والطبيعة, وممارسة كافة األن
 .للنموإجيايب واختاذها كفرصة  وجهوالتعامل مع املعاناة ب

احلالية بالدرجة املرتفعة اليت يف الدراسة  -إجرائي ا-عرفويُ 
 للضبع حيصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الروحي

 املستخدم يف الدراسة.( 2012)
ف الباحث عر  يُ  :Occupational Hardinessالصالبة المهنية 

جيابية اليت هنية بأهنا خاصية من اخلصائص اإلالصالبة امل
بتحقيق أهدافه املهنية,  االلتزاميستطيع الفرد من خالهلا 

واملشاركة الفعالة يف بيئة العمل, وثقته يف قدرته على حتكمه 
واالستفادة من فيما يواجهه من أحداث, وحتمله ملسؤولياته, 

ها مصدر ا للنمو واإلجناز وليست مصدر ا وصف, بالتحديات
 للتهديد.
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يف الدراسة احلالية بالدرجة املرتفعة اليت  -إجرائي ا-ف عر  وتُ 
إعداد الصالبة املهنية من مقياس حيصل عليها الفرد على 

Moreno-Jiménez, et al. (2014) .املستخدم يف الدراسة 

  حدود الدراسة:

 :أيتحتددت هذه الدراسة مبا ي     
التابعون معلمو ومعلمات املرحلة االبتدائية الحدود البشرية: 

 .باململكة العربية السعودية ملكتب التعليم مبحافظة الرين
ول  للعام الدراسي الفصل الدراسي األالحدود الزمانية: 

 . هـ1438/1439
مدارس املرحلة االبتدائية للبنني والبنات يف الحدود المكانية: 

 حمافظة الرين باململكة العربية السعودية.
لروحي وعالقته بالصالبة املهنية الذكاء االحدود الموضوعية: 

 لدى معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف حمافظة الرين.

 فروض الدراسة:

مات املرحلة يُظهُر أفراد عينة الدراسة من معلمي ومعل .1
 مرتفع ا يف الذكاء الروحي. ىاالبتدائية مستو  

معلمات املرحلة يُظهُر أفراد عينة الدراسة من معلمي و  .2
 يف الصالبة املهنية. امرتفع   ىمستو  االبتدائية 

بني درجات  ادالة إحصائي  توجد عالقة ارتباطية موجبة  .3
معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية على مقياس الذكاء الروحي 

 ودرجاهتم على مقياس الصالبة املهنية . 
يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  توجد فروق   .4

ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحي باختالف 
 عاملي: اجلنس, وسنوات اخلربة.

يف متوسط درجات معلمي  ادالة إحصائي  توجد فروق  .5
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية باختالف 

 عاملي: اجلنس, وسنوات اخلربة
نية لدى معلمي ومعلمات املرحلة مُيكن التنبؤ بالصالبة امله .6

 االبتدائية من خالل أبعاد الذكاء الروحي.

 المنهج واإلجراءات:

 أواًل: منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنه  الوصفي االرتباطي املقارن؛ 
وذلك من أجل الكشف عن  العالقة االرتباطية بني الذكاء 

املرحلة الروحي والصالبة املهنية لدى معلمي ومعلمات 
االبتدائية, فضال  عن الكشف عن مستوى متغريي الدراسة 
لدى العينة ذاهتا, والتعرف على الفروق فيهما باختالف 

 متغريي: اجلنس, وسنوات اخلربة.
 ثانًيا: عينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عينتني: أحدمها استطالعية كان 
ت اهلدف منها التحقق من اخلصائص السيكومرتية ألدوا

الدراسة, واألخرى أساسية كان اهلدف منها معاجلة بيانات 
الدراسة, والتحقق من فروضها, وقد تكونت العينة 

بطريقة اختريوا ( معلٍم ومعلمة, 100االستطالعية من )
عشوائية من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة 

( سنة باحنراف 33.98الرين, وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية )
 (.5.46معياري )
ــــــ235ت العينــــــة األساســــــية مــــــن )وتكونــــــ ومعلمــــــة  ا( معلم 

بطريقة عشوائية من معلمي ومعلمـات املرحلـة االبتدائيـة  اختريوا
( ســنة 34.62مبحافظــة الــرين, وبلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة )

( توزيــــع أفــــراد 1(. ويوضــــح جــــدول )5.39بــــاحنراف معيــــاري )
 وسنوات اخلربة.العينة وفق ا ملتغريي: اجلنس 
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  (1جدول )
 توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيري: الجنس وسنوات الخبرة 

 النسبة المئوية المجموع العدد المتغيرات

 النوع
 105 ذكور

235 
44.68% 

 %55.32 130 إناث

 سنوات اخلربة
 53 أقل من سنة واحدة

235 
22.55% 

 %32.77 77 سنة إىل مخس سنواتما بني 
 %44.68 105 أكثر من مخس سنوات

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

اعتمدت الدراسة احلالية على مقياس الذكاء الروحي, 
( 40(, ويتكون املقياس من )2012الضبع )والذي أعد ه 

: التسامي بالذات,  يفردة موزعة على مخسة أبعــاد, وهم
وإدراك معىن احلياة, والتأمل يف الكون والطبيعة, واملمارسة 
الروحية, ورؤية املعاناة كفرصة لإلجناز, وكل بعد يُقاس من 

ت املقياس وفق ا ( عبارات, وجُياب عن مفردا8خالل )
, غري ية: موافق ُتام ا , موافق, غري متأكد تلالستجابات اآل

ا, على بنود وتتدرج االستجابات  موافق , غري موافق أبد 
( للعبارات املوجبة, 1, 2, 3, 4, 5) :يتاملقياس على النحو اآل

فإن أعلى درجة  من مث( للعبارات السالبة, و 5, 4, 3, 2, 1)
يرتاوح مدى الدرجات (, و 8(, وأقل درجة )40على كل بعد )

( درجة, وتشري الدرجة 200_40) بني ما لي ااس كعلى املقي
 املرتفعة إىل ُتتع الفرد بدرجة مرتفعة من الذكاء الروحي.

وحتقق معد املقياس من خصائصه السيكومرتية من خالل 
 إذكان للمقياس اتساق داخلي جيد, صدق احملك, كما  

تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة 
(, 0.82, 0.33الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ما بني )

تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة و 
(, وكان للمقياس ثبات 0.81 ,0.69الكلية للمقياس ما بني )

جيد من خالل إعادة تطبيق املقياس, ويف الدراسة احلالية, مت 
 التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس من خالل:

 االتساق الداخلي:   -أ
( حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 1)

 ( نتائ  ذلك.2الكلية للبعد املنتمية إليه. يوضح جدول )
  ( 2جدول )

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 
 المعاناة كفرصة الممارسة الروحية التأمل في الكون معنى الحياة التسامي بالذات

 ر م ر م ر م ر م ر م
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** 
 (0.01** دالة عند مستوى )  
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( إىل أن معامالت 2تشري النتائ  الواردة يف جدول )
للبعد األول االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية 

(, ومجيعها دالة عند مستوى 0.65,  0.47تراوحت ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة 0.01)

(, ومجيعها 0.70, 0.46والدرجة الكلية للبعد الثاين ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني 0.01دالة عند مستوى )

,  0.45عد الثالث ما بني )درجة كل مفردة والدرجة الكلية للب
(, وتراوحت 0.01(, ومجيعها دالة عند مستوى )0.70

معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد 

(, ومجيعها دالة عند مستوى 0.73,  0.52الرابع ما بني )
(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة 0.01)

(, 0.78, 0.49س ما بني )والدرجة الكلية للبعد اخلام
(. وتعين تلك النتائ  ارتفاع 0.01ومجيعها دالة عند مستوى )

 االتساق الداخلي بني املفردات وأبعادها.
( حساب معامالت االرتباطات البينية بين األبعاد 2)

 الفرعية للمقياس، وبين أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية.
 ( نتائ  ذلك.3ويوضح جدول )

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

 (5) (4) (3) (2) (1) الدرجة الكلية األبعـاد

 ــ ــ ــ ــ ــ ** 0.88 التسامي بالذات

 ــ ــ ــ ــ **0.73 ** 0.86 معىن احلياة

 ــ ــ ــ **0.67 **0.76 ** 0.87 التأمل

 ــ ــ **0.70 **0.67 **0.76 ** 0.85 املمارسة الروحية

 ــ **0.66 **0.73 **0.70 **0.78 ** 0.91 املعاناة كفرصة

 (0.01** دالة عند مستوى ) 
( أن االرتباطات البينية بني أبعاد 3يتضح من جدول )

بعض ومع الدرجة الكلية مع مقياس الذكاء الروحي بعضها 
(, مما يدل على 0.01للمقياس دالة إحصائي ا عند مستوى )

 ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
 الصدق العاملي للمقياس: -ب

حتقــــق الباحــــث مــــن الصــــدق العــــاملي باســــتخدام التحليــــل 
 Confirmatory factor analysis (CFA)لعــاملي التوكيــدي ا

ـــــيت  Maximum likelihoodبطريقـــــة االحتمـــــال األقصـــــى  ال
أســـفرت عـــن تشـــبع مجيـــع العوامـــل علـــى عامـــل واحـــد, وكانـــت 

غري دالة إحصائي ا, وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة  2قيمة كا
للبيانـــــات مـــــع النمـــــوذج املقـــــرتح؛ وهـــــو مخســـــة عوامـــــل فرعيـــــة. 

( منــــــوذج صــــــدق التحليــــــل 1(, وشــــــكل )4ح جــــــدول )ويوضــــــ
 ي التوكيدي ملقياس الذكاء الروحيالعامل
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 نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي(: 1شكل )

  (4جدول )
 نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الذكاء الروحي  

التشبع بالعامل الكامن  المتغيرات المشاهدة
 الواحد

الخطأ المعياري لتقدير 
 التشبع

قيمة "ت" وداللتها 
 حصائيةاإل

 معامل الثبات
R2 

 0.83 10.40 0.46 0.91 التسامي بالذات
 0.69 8.91 0.54 0.83 إدراك معىن احلياة
 0.79 9.99 0.34 0.89 املمارسة الروحية

 0.74 9.42 0.55 0.86 التأمل يف الكون والطبيعة
 0.83 10.40 0.56 0.91 لإلجناز رؤية املعاناة كفرص

تشـــري نتـــائ  التحليـــل العـــاملي التوكيـــدي الـــواردة يف جـــدول 
( إىل أن مؤشـــــــرات ُحســـــــن املطابقـــــــة جيـــــــدة 1(, وشـــــــكل)4)

للنمــوذج, ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل 
العـــــاملي التوكيـــــدي كأحـــــد مؤشـــــرات صـــــدق التكـــــوين ملقيـــــاس 
الـــــذكاء الروحـــــي, كمـــــا أن نتـــــائ  التحليـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي 

عـــــززت نتـــــائ  االتســـــاق الـــــداخلي مـــــن انتظـــــام البنيـــــة العامليـــــة 
 مخسة عوامل.  املستخلصة يف

 ثبات المقياس: -ج
للتحقــــــق مــــــن ثبــــــات املقيــــــاس مت اســــــتخدام طــــــريقيت ألفــــــا  

 ( نتائ  ذلك. 5كرونباخ, والتجزئة النصفية. ويوضح جدول )
 (5جدول )

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

 معامــل األبعاد
 ألفا كرونباخ

 التجزئة النصفية
 براون-سبيرمان طريقة جتمان طريقة

 0.63 0.62 0.69 التسامي بالذات
 0.76 0.76 0.67 معىن احلياة

 0.76 0.75 0.77 التأمل يف الكون
 0.80 0.80 0.78 املمارسة الروحية

 0.74 0.72 0.77 املعاناة كفرصة لإلجناز
 0.92 0.92 0.93 الدرجة الكلية
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( إىل أن معامالت ثبـات 5تشري النتائ  الواردة يف جدول )
ممــا يــدل علــى ُتتــع أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة, 

 املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
-Moreno)الصـــــــالبة المهنيـــــــة مـــــــن إعـــــــداد  ةاناســـــــتب .2

Jiménez, et al., 2014)   .وترجمة الباحث 
 .Moreno-Jiménez, et alجيمينيز وآخرون -أعّد مورينو

 Occupational Hardinessالصالبة املهنية  ةاناستب (2014)

Questionnaire   وذلك لقياس الصالبة املهنية يف جمال
( مفردة موزعة على ثالثة 15العمل. ويتكون املقياس من )

( مفردات لكل بعد, واألبعاد هي: التحدي 5أبعاد, بواقع )
Challenge والتحكم ,Control وااللتزام ,Commitment: .

وجياب عن مفردات املقياس يف ضوء تدرج رباعي )ال أوافق, 
, أوافق كثري ا, أوافق ُتام ا(. واملفردات كلها تسري يف أوافق قليال  

على  (4, 3, 2, 1االجتاه اإلجيايب, وتعطى الدرجات )
إىل اإلحساس  ةانرتفعة على االستبالرتتيب, وتشري الدرجة امل

بالصالبة املهنية. وقد ُتتع املقياس يف نسخته األصلية 
  إذ, ة جيدة من حيث الصدق والثباتخبصائص سيكومرتي

كان للمقياس صدق بنائي جيد من خالل ارتباطاته ببعض 
املتغريات كالسعادة النفسية, وتقدير الذات, واألعراض 

إعادة  عتماد يف ثبات املقياس علىالسيكوسوماتية, كما مت اال
 التطبيق, ومعامالت ألفا كرونباخ.

 :أيتلدراسة احلالية قام الباحث مبا يوإلعداد املقياس يف ا
  املقياس بواسطة متخصص يف اللغة اإلجنليزية.ترمجة 
  عرض النسخة املرتمجة على متخصص يف اللغة العربية

 للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية.
 ( حمكمني من أعضاء هيئة 5عرض املقياس على عدد )

التدريس اخلرباء يف علم النفس والصحة النفسية, وهذا ما 
واتفق احملكمون بنسب تراوحت  ,بصدق المحكمينيعرف 
%( على مالءمة فقرات املقياس للبيئة 100% , 80بني )

السعودية ومناسبته للتطبيق على املعلمني, ومت تطبيق املقياس 
يف صورته األولية على عينة الدراسة االستطالعية وعدد قوامها 

معلمي املرحلة االبتدائية, ومت  من ( معلم ومعلمة100)
يكومرتية للمقياس على النحو صائص السالتحقق من اخل

 :يتاآل
 االتساق الداخلي للمقياس: -أ
( حسـاب معــامالت االرتبـاط بــني درجـة كــل عبـارة والدرجــة 1)

 ( نتائ  ذلك.6الكلية للبعد املنتمية إليه. يوضح جدول )

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

 (0,01داللة ) ىمستو ** دالة عند 
ـــــواردة يف جـــــدول )  ( إىل أن معـــــامالت 6تشـــــري النتـــــائ  ال

االرتبــــاط بــــني درجــــة كــــل مفــــردة والدرجــــة الكليــــة للبعــــد األول 
(, ومجيعهــــــا دالــــــة عنــــــد 0.72,  0.53تراوحــــــت مــــــا بــــــني )

(, وتراوحت معامالت االرتباط بني درجة كـل 0.01مستوى )

(, 0.77,  0.55الدرجة الكلية للبعد الثـاين مـا بـني )مفردة و 
(, وتراوحـــــت معـــــامالت 0.01ومجيعهـــــا دالـــــة عنـــــد مســـــتوى )

االرتباط بني درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكليـة للبعـد الثالـث مـا 
(. 0.01(, ومجيعهـا دالـة عنـد مســتوى )0.76,  0.49بـني )

 االلتزام التحكم التحدي
 ر م ر م ر م
1 0.53** 2 0.77** 3 0.49** 
4 0.59** 5 0.70** 6 0.76** 
7 0.61** 8 0.72** 9 0.58** 
10 0.72** 11 0.60** 12 0.51** 
13 0.53** 14 0.55** 15 0.59** 
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املفــــردات وتعــــين تلــــك النتــــائ  ارتفــــاع االتســــاق الــــداخلي بــــني 
  .وأبعادها

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

 ( نتائ  ذلك. 7ويوضح جدول )
  (7جدول)

 معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس 
 (3) (2) (1) الدرجة الكلية األبعـاد

 ـ ـ ـ **0.85 (1التحدي )

 ـ ـ **0.61 **0.86 (2التحكم )

 ـ **0.49 **0.56 **0.80 (3االلتزام )

 (0,01داللة ) ى** دالة عند مستو 
( أن االرتباطات البينية بني أبعاد 7يتضح من جدول )

بعض ومع الدرجة الكلية مع مقياس الصالبة املهنية بعضها 
(, مما يدل على 0.01للمقياس دالة إحصائي ا عند مستوى )

 ُتتع املقياس بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.
 الصدق العاملي للمقياس: -ب
قــــق الباحــــث مــــن الصــــدق العــــاملي باســــتخدام التحليــــل حت

  Confirmatory factor analysis (CFA)العاملي التوكيدي 

الـــيت  Maximum likelihoodبطريقــة االحتمـــال األقصـــى 
أســـفرت عـــن تشـــبع مجيـــع العوامـــل علـــى عامـــل واحـــد, وكانـــت 

غري دالة إحصائي ا, وذلك يؤكـد وجـود مطابقـة جيـدة  2قيمة كا
للبيانات مع النموذج املقرتح؛ وهو ثالثة عوامل فرعيـة. ويوضـح 

( منــــــوذج صــــــدق التحليــــــل العــــــاملي 2(, وشــــــكل )8جــــــدول )
التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ملقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبة املهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. 

 
 نموذج صدق التحليل العاملي التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية :(2شكل )  
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  (8جدول )
 نتائج التحليل التوكيدي لمقياس الصالبة المهنية

 R2 الثبات معامل حصائيةاإل وداللتهقيمة "ت"  الخطأ المعياري لتقدير التشبع التشبع بالعامل الكامن الواحد المتغيرات المشاهدة
 0.72 14.49 0.24 0.85 التحدي
 0.74 14.78 0.11 0.86 التحكم
 0.49 11.47 0.89 0.70 االلتزام

تشـــري نتـــائ  التحليـــل العـــاملي التوكيـــدي الـــواردة يف جـــدول 
( إىل أن مؤشـــــــرات ُحســـــــن املطابقـــــــة جيـــــــدة 2(, وشـــــــكل)8)

للنمــوذج, ومــن مث ميكــن اعتمــاد النمــوذج املقــرتح عــن التحليــل 
العـــــاملي التوكيـــــدي كأحـــــد مؤشـــــرات صـــــدق التكـــــوين ملقيـــــاس 
الصـــــالبة املهنيـــــة, كمـــــا أن نتـــــائ  التحليـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي 

عـــــززت نتـــــائ  االتســـــاق الـــــداخلي مـــــن انتظـــــام البنيـــــة العامليـــــة 
 يف ثالثة عوامل. املستخلصة 

 ثبات المقياس: -ج
للتحقــــــق مــــــن ثبــــــات املقيــــــاس مت اســــــتخدام طــــــريقيت ألفــــــا  

 ( نتائ  ذلك. 9كرونباخ, والتجزئة النصفية. ويوضح جدول )
 (9)جدول 

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

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ معامــل األبعاد
 براون-سبيرمان طريقة جتمان طريقة

 0.57 0.56 0.52 التحدي
 0.59 0.48 0.69 التحكم
 0.51 0.40 0.49 االلتزام
 0.78 0.76 0.80 اجملموع
( إىل أن معامالت ثبـات 9النتائ  الواردة يف جدول )تشري 

أبعــاد املقيــاس ودرجتــه الكليــة قــيم مرتفعــة, ممــا يــدل علــى ُتتــع 
 املقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض األول:
ينص هذا الفرض على أنـه: ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن 

مرتفع ــا يف الــذكاء  ىســتو  معلمــات املرحلــة االبتدائيــة ممعلمــي و 

والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات , الروحــيي
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات أفــراد عينــة الدراســة مــن 
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الـذكاء الروحـي. ويوضـح 

 ( نتائ  ذلك.10جدول )
 
 

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

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.48 3.91 التسامي بالذات

 مرتفع 0.47 4.03 معىن احلياة
 مرتفع 0.45 3.72 التأمل يف الكون
 مرتفع 0.44 4.33 املمارسة الروحية

 مرتفع 0.45 3.80 املعاناة كفرصة لإلجناز
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 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.39 3.96 الدرجة الكلية

( أن متوســــــطات 10توضــــــح النتــــــائ  الــــــواردة يف جــــــدول )
درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى 

 – 3.72مقيــــــاس الــــــذكاء الروحــــــي تراوحــــــت مــــــا بــــــني )أبعــــــاد 
(, 3.96(, وبلغ متوسط درجـاهتم علـى املقيـاس الكلـي )4.03
تشـــري نتـــائ   ومـــن مثهنـــا تقـــع يف حـــدود املســـتوى املرتفـــع, إأي 

ى مرتفع ـا هذا الفرض إىل أن أفـراد عينـة الدراسـة يظهـرون مسـتو  
رتتيـــب مـــن الـــذكاء الروحـــي, وجـــاء بعـــد املمارســـة الروحيـــة يف ال

 (. 4.33األول مبتوسط قدره )

 نتائج الفرض الثاني:
ينص هذا الفرض على أنـه: ييظهـر أفـراد عينـة الدراسـة مـن 

يف الصـالبة  امرتفع ـ ىمعلمـات املرحلـة االبتدائيـة مسـتو  معلمي و 
والختبــار صــحة هــذا الفــرض مت حســاب املتوســطات , املهنيــةي

أفــراد عينــة الدراســة مــن احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات 
معلمي ومعلمات املرحلة على مقياس الصالبة املهنيـة. ويوضـح 

 ( نتائ  ذلك.11جدول )

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

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد
 مرتفع 0.36 2.90 التحدي
 مرتفع 0.44 2.83 التحكم
 مرتفع 0.40 3.10 االلتزام

 مرتفع 0.35 2.94 الدرجة الكلية
( أن متوســــــطات 11توضــــــح النتــــــائ  الــــــواردة يف جــــــدول )

درجات أفراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات املرحلـة علـى 
,  90, 2) علــــى النحــــو اآليتمقيــــاس الصــــالبة املهنيــــة جــــاءت 

(, أي 2.94(, على الرتتيـب, وللدرجـة الكليـة )3,10,  2,83
هنــــا تقــــع يف حــــدود املســــتوى املرتفــــع, وجــــاء بعــــد االلتــــزام يف إ

تشـــــري نتـــــائ  هـــــذا  مـــــن مث(, و 3.10الرتتيـــــب األول مبتوســـــط )
ى مرتفع ــا مــن الفــرض إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتو  

 الصالبة املهنية. 
 

 نتائج الفرض الثالث:
يـنص هــذا الفــرض علــى أنـه: يتوجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة 

ـــة إحصـــائية بـــني درجـــات معلمـــي ومعلمـــات املرحلـــة ذات  دالل
االبتدائيــة علــى مقيــاس الــذكاء الروحــي ودرجــاهتم علــى مقيــاس 

والختبــــار صـــــحة هــــذا الفــــرض مت حســـــاب , الصــــالبة املهنيــــةي
معامــل االرتبــاط )بطريقــة بريســون( بــني الــدرجات اخلــام ألفــراد 
ي عينــــة الدراســــة مــــن معلمــــي ومعلمــــات املرحلــــة االبتدائيــــة علــــ

مقياس الذكاء الروحـي ودرجـاهتم علـى مقيـاس الصـالبة املهنيـة. 
 ( نتائ  ذلك.12ويوضح جدول )

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

 المتغيرات
 الصالبة المهـنية

 الدرجة الكلية االلتزام التحكم التحدي

حي
الرو
اء 
لذك
ا

 

 **0.53 **0.35 **0.53 **0.47 التسامي بالذات
 **0.48 **0.36 **0.45 **0.41 معىن احلياة

 **0.53 **0.40 **0.49 **0.45 التأمل يف الكون
 **0.43 **0.34 **0.37 **0.42 املمارسة الروحية
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 المتغيرات
 الصالبة المهـنية

 الدرجة الكلية االلتزام التحكم التحدي
 **0.54 **0.36 **0.54 **0.46 املعاناة كفرصة لإلجناز

 **0.58 **0.44 **0.55 **0.51 الدرجة الكلية
   (    0,01** دالة عند )

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالـة 12يتضح من جدول )
الدراسـة ( بني درجات أفراد عينـة 0.01إحصائي ا عند مستوى )

مقيـــاس الـــذكاء  ىي ومعلمـــات املرحلـــة االبتدائيـــة علـــمـــن معلمـــ
الروحـــــي ودرجـــــاهتم علـــــى مقيـــــاس الصـــــالبة املهنيـــــة ســـــواء بـــــني 
الدرجـــة الكليـــة, أو بـــني األبعـــاد الفرعيـــة, وتراوحـــت معـــامالت 

(. وتعــــين هــــذه النتيجــــة أنــــه  0.58,  0.34االرتبــــاط مــــا بــــني )
عينـة الدراسـة ارتفـع تبع ـا كلما ارتفع الـذكاء الروحـي لـدى أفـراد 

يتم قبول صـحة الفـرض  من مثلذلك مستوى الصالبة املهنية, و 
 الثالث.

 

 نتائج الفرض الرابع:
نــــص  هـــــذا الفــــرض علـــــى أنـــــه: يتوجــــد فـــــروق ذات داللـــــة 
إحصـــــــائية يف متوســـــــط درجـــــــات معلمـــــــي ومعلمـــــــات املرحلـــــــة 
االبتدائيـــــــة يف الـــــــذكاء الروحـــــــي بـــــــاختالف عـــــــاملي: اجلـــــــنس, 

بـــار مـــدى صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام مبـــا والخت, خلـــربةوســـنوات ا
 :أيتي
ت للعينـــــات املســـــتقلة حلســـــاب داللـــــة   -اســـــتخدام اختبـــــار -أ

الفـــروق بـــني متوســـطات درجـــات الـــذكور واإلنـــاث مـــن معلمـــي 
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي. ويوضـح جـدول 

 ( نتائ  ذلك.13)
 (13جدول )

 الفروق بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الذكاء الروحي
 قيمة )ت( 130معلمات ن= 105معلمون ن= النوع

 ع م ع م 
 0.77 0.48 3.89 0.48 3.94 التسامي بالذات

 1.25 0.52 3.99 0.41 4.07 معىن احلياة
 0.84 0.46 3.70 0.44 3.75 التأمل يف الكون

 0.09 0.47 4.33 0.40 4.33 الروحية املمارسة
 1.59 0.48 3.75 0.41 3.85 املعاناة كفرصة لإلجناز

 1.07 0.41 3.93 0.36 3.99 الدرجة الكلية

( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا 13يتضح من جدول )
بني الذكور واإلناث من معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف 

 يف األبعاد الفرعية. ميف الدرجة الكلية, أأالذكاء الروحي سواء 

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل -ب
التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس 

ذكاء الروحي وفق ا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح جدول ال
 ( نتائ  ذلك14)

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

 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 **14.92 3.067 2 6.134 بني اجملموعات التسامي بالذات

 0.206 232 47.684 داخل اجملموعات
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 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
  234 53.818 اجملموع

 **18.35 3.569 2 7.139 بني اجملموعات معنى الحياة
 0.195 232 45.136 داخل اجملموعات

  234 52.275 اجملموع
 **25.67 4.110 2 8.220 بني اجملموعات مل في الكونالتأ

 0.160 232 37.141 داخل اجملموعات
  234 45.360 اجملموع

 1.99 0.340 2 0.681 بني اجملموعات الممارسة الروحية
 0.177 232 39.772 داخل اجملموعات

  234 40.453 اجملموع
 **15.30 2.784 2 5.567 بني اجملموعات المعاناة كفرصة

 0.182 232 42.199 داخل اجملموعات
  234 47.766 اجملموع

 **25.70 3.212 2 6.422 بني اجملموعات الدرجة الكلية
 0.125 232 28.995 داخل اجملموعات

  234 35.419 اجملموع
 (    0,01** دالة عند )

( أن قيم )ف( دالة إحصائي ا عند 14يتضح من جدول )
( للدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي 0.01مستوى )

وأبعاده الفرعية, ما عدا بعد املمارسة الروحية, فقد كانت قيمة 
)ف( غري دالة . وهذا يشري إىل وجود فروق بني اجملموعات 

الثالث يف الذكاء الروحي وأبعاده الفرعية, مما حيتم إجراء 
بار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبب ا هلذه الفروق, اخت

للمقارنات البعدية,  Scheffeوقد استخدم اختبار يشيفيهي 
 ( نتائ  ذلك. 15ويوضح جدول )

  (15جدول )
 الفروق بين متوسط المجموعات باستخدام اختبار شيفيه 

 فروق املتوسطات و داللة شيفيه متوسط الدرجات المقارنةمجموعات  األبعاد
(1) (2) (3) 

 التسامي بالذات
 - - - 3.32 (1أقل من سنة)

 - - *0.43 3.75 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - *0.24 *0.67 3.99 (3( سنوات)5أكثر من )

 معىن احلياة
 - - - 3.30 (1أقل من سنة)

 - - *0.63 3.93 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.80 4.09 (3( سنوات)5أكثر من )

 التأمل يف الكون
 - - - 3.06 (1أقل من سنة)

 - - *0.76 3.63 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.12 *0.88 3.78 (3( سنوات)5أكثر من )

 املعاناة كفرصة
 - - - 3.17 (1أقل من سنة)

 - - *0.52 3.69 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.69 3.86 (3( سنوات)5أكثر من )

 - - - 2.27 (1أقل من سنة) الدرجة الكلية



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

 

83 

 فروق املتوسطات و داللة شيفيه متوسط الدرجات المقارنةمجموعات  األبعاد
(1) (2) (3) 

 - - *0.58 3.86 (2( سنوات)5-1ما بني )
 - 0.17 *0.75 4.02 (3( سنوات)5أكثر من )

( وجود فروق 15,  14توضح النتائ  الواردة يف جدول )
إحصائي ا يف الذكاء الروحي )الدرجة الكلية(, وأبعاد دالة 

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 

صاحل فئة ما سنوات, وأقل من مخس سنوات(, ول 5-1بني 
 ( سنوات مقارنة بفئة أقل من مخس سنوات.5-1بني )

 
 
 

 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, 

هذا الفرض قام مبا بار مدى صحة والخت وسنوات اخلربة,
 :أيتي
ت للعينات املستقلة حلساب داللة   -استخدام اختبار -أ

الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث من معلمي 
ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الصالبة املهنية. ويوضح جدول 

 ( نتائ  ذلك.16)
 (16جدول )

 متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الصالبة المهنية الفروق بين
 قيمة )ت( 130معلمات ن= 105معلمون ن= النوع

 ع م ع م 
 * 2.09 0.47 2.78 0.41 2.90 التحدي
 ** 4.05 0.36 2.82 0.34 3.00 التحكم
 1.47 0.34 3.06 0.45 3.14 االلتزام

 ** 2.82 0.34 2.89 0.33 3.01 الدرجة الكلية

 (    0.05(    * دالة عند )0.01** دالة عند )
( وجــود فــروق دالــة إحصــائي ا عنــد 16يتضــح مــن جــدول )

( بــــني املعلمــــني واملعلمــــات يف الدرجــــة الكليــــة 0.01مســــتوى )
( يف 0.05للصـــالبة املهنيـــة, وبعـــد الـــتحكم , وعنـــد مســـتوى )

املعلمـــني, وعـــدم وجـــود فـــروق بينهمـــا يف بعـــد التحـــدي لصـــاحل 
 بعد االلتزام.

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -ب
وحتليل التباين األحادي لدرجات أفراد عينة البحث على 

وفق ا ملتغري سنوات اخلربة. ويوضح  مقياس الصالبة املهنية
 ( نتائ  ذلك.17جدول )

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

 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 ** 19.07 3.252 2 6.505 بني اجملموعات التحدي

 0.171 232 39.570 داخل اجملموعات
  234 46.067 اجملموع

 ** 20,94 2.231 2 4.641 بني اجملموعات التحكم
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 )ف( قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مصدر التباين
 0.111 232 25.708 داخل اجملموعات

  234 3.350 اجملموع
 ** 23.03 3.070 2 6.139 بني اجملموعات االلتزام

 0.133 232 30.930 داخل اجملموعات
  234 37.070 اجملموع

 ** 28.57 2.843 2 5.668 بني اجملموعات الدرجة الكلية
 0.99 232 23.016 داخل اجملموعات

  234 28.684 اجملموع

 (    0.01** دالة عند مستوى )
أن قــيم )ف( دالــة إحصــائي ا عنــد  (17يتضــح مــن جــدول)

( للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الصــالبة املهنيــة 0.01مســتوى )
وأبعـــاده الفرعيـــة. وهـــذا يشـــري إىل وجـــود فـــروق بـــني اجملموعـــات 
الــــثالث يف الصــــالبة املهنيــــة وأبعــــاده الفرعيــــة, ممــــا حيــــتم إجــــراء 

اختبار إحصائي لبيان أي اجملموعات كانت سبب ا هلذه الفروق, 
للمقارنــــات البعديــــة,  Scheffeاســــتخدم اختبــــار يشــــيفيهي  وقــــد

( نتــــــــــــــــــــــــــــــــائ  ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك.18ويوضــــــــــــــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــــــــــــــــدول )

 (18) جدول
 المجموعات باستخدام اختبار شيفيه طالفروق بين متوس   

 متوسط مجموعات المقارنة األبعاد
 الدرجات

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

 التحدي
 - - - 2.15 (1أقل من سنة)

 - - *0.58 2.73 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.17 *0.76 2.90 (3( سنوات)5أكثر من )

 التحكم
 - - - 2.29 (1أقل من سنة)

 - - *0.56 2.85 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - 0.10 *0.66 2.95 (3( سنوات)5أكثر من )

 االلتزام
 - - - 2.47 (1أقل من سنة)

 - - *0.49 2.96 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.21 *0.70 3.17 (3( سنوات)5أكثر من )

 الدرجة الكلية
 - - - 2.30 (1أقل من سنة)

 - - *0.54 2.85 (2( سنوات)5-1ما بني )

 - *0.16 *0.70 3.00 (3( سنوات)5أكثر من )

( وجود فروق 18,  17توضح النتائ  الواردة يف جدول )
م يف الدرجة الكلية, أأدالة إحصائي ا يف الصالبة املهنية سواء 

االلتزام( ترجع إىل -التحكم-األبعاد الفرعية )التحدي يف
سنوات اخلربة, وذلك لصاحل فئة سنوات اخلربة )أكثر من 

سنوات,  5-1) ما بني  مخس سنوات( مقارنة بني الفئتني

( سنوات 5-1ما بني ) وأقل من مخس سنوات(, ولصاحل فئة
 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 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث , الذكاء الروحيي
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 Multiple Regressionباستخدام حتليل االحندار املتعدد 
, وذلك ملعرفة أي من أبعاد الذكاء الروحي   Stepwiseبطريقة

 ( نتائ  ذلك:19أكثر تنبؤ ا بالصالبة املهنية, ويوضح جدول )

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

المتغير  المتغير المستقل
 التابع

قيمة 
 الثابت

االرتباط المتعدد 
R 

نسبة المساهمة 
R2 

قيمة 
 βبيتا 

ت 
 وداللتها

الصالبة  املمارسة الروحية 
 املهنية

8.838 0.638 0.407 0.529 7.03** 
 **6.75 0.437 معىن احلياة

املعاناة كفرصة 
 لإلجناز

0.265 4.28** 

 (0.01** دالة عند مستوى )      
( أن أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة 19يتضح من جدول )

الروحيــة, معــىن احليــاة, وإدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز يســهمون 
ـــــدى معلمـــــي ـــــة ل ـــــة  يف التنبـــــؤ بالصـــــالبة املهني ومعلمـــــات املرحل

( 0‚01توجـــــد داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســــــتوى) إذاالبتدائيـــــة, 
ـــــة, ملعـــــامال ـــــة  يف حـــــنيت احنـــــدار األبعـــــاد الثالث مل توجـــــد دالل

واحنصـــرت قيمـــة بيتـــا بـــني  ,ألبعـــاد: التســـامي بالـــذات, والتأمـــل
ــــــــــــــاة كفرصــــــــــــــة لإلجنــــــــــــــاز, و)( إل0.265) ‚.( 529دراك املعان

, ‚.( R2 =407املســامهة )للممارســة الروحيــة, وكانــت نســبة 
معـىن احليـاة, وإدراك املعانـاة  و ويعين ذلـك أن املمارسـة الروحيـة, 

%( مــن التبـــاين يف الصـــالبة 40‚7 كفرصــة لإلجنـــاز يفســـرون )
 :   يتملعادلة التنبؤية على النحو اآلاملهنية وميكن صياغة ا
 437املمارســـــة الروحيـــــة    X‚.  529الصـــــالبة املهنيـــــة= 

.‚X    265معــىن احليــاة  .‚X  إدراك املعانــاة كفرصــة لإلجنــاز
  838 ‚8 

 مناقشة  النتائج وتفسيرها:

( 10) بـــالرجوع إىل نتـــائ  الفـــرض األول الـــواردة يف جـــدول
يتضــح أهنــا  تشــري إىل أن أفــراد عينــة الدراســة يظهــرون مســتوى 
مرتفع ــــا مــــن الــــذكاء الروحــــي, وجــــاء بعــــد املمارســــة الروحيــــة يف 

(, وميكـــن أن تُعـــزى هـــذه 4.33األول مبتوســـط قـــدره ) الرتتيـــب
ىل طبيعـــة اجملتمـــع الســـعودي الـــذي يتســـم بـــالكثري مـــن إالنتيجـــة 

مســــات الــــذكاء الروحــــي, وذلــــك مــــن خــــالل إظهــــار  التســــامح 

والعطــاء, والصــدق يف التعامــل مــع اآلخــرين , واإلميــان بالقضــاء 
والقدر  يف سبيل التعايش مع خربات املعاناة, وكذلك كان مـن  
ـــــب األول  ـــــة يف الرتتي ـــــد املمارســـــة الروحي املنطقـــــي أن يكـــــون بُع

ــــة  باألبعــــاد  , وذلــــك لظهــــوره  جلي ــــا يف االلتــــزام  األخــــرىمقارن
نيــــة يف إطـــــار اهلـــــدي القـــــرآين اجملتمعــــي والفـــــردي بالشـــــعائر الدي

 والسنة النبوية.
كمـــا ميكـــن تفســـريها يف ضـــوء أن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن 

وأشـــار صـــادق  ,لمـــات ينتمـــون إىل مرحلـــة الرشـــدعاملعلمـــني وامل
ـــــو حطـــــب ) ـــــر اســـــتقرار ا 2014أب ( إىل  أن الراشـــــد يكـــــون أكث

ووضوح ا يف منو شعوره بذاته, وهلذا حيـدث اسـتقرار هويـة األنـا, 
ا بـــاملعىن اإلنســـاين للقـــيم وبالوظيفـــة وي ظهـــر الراشـــد وعي ـــا متزايـــد 

الــيت تؤديهــا يف اجملتمــع, وأصــبح ينظــر إىل القــيم يف ضــوء أكثــر 
إنســانية اعتمــاد ا علــى خــربات احليــاة, والنظــام القيمــي العــام يف 
اجملتمــــــع, وخباصــــــة النظــــــام القيمــــــي اإلســــــالمي يف اجملتمعــــــات 

 اإلسالمية.
( أن 11الثاين الواردة يف جدول )وتوضح نتائ  الفرض 

أفراد عينة الدراسة يظهرون مستوى مرتفع ا من الصالبة املهنية, 
    ؛ 2006دراسات )القاروط, وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  

Jeffrey, 2007اليت أشارت نتائجها إىل (  2011جرار, ؛
وميكن , ارتفاع مستوى الصالبة لدى العاملني يف التعليم

النتيجة يف ضوء املعايري املهنية اليت يتم من خالهلا  تفسري هذه
والرتبوية,  التخصصية اختيار املعلمني واملعلمات, كاالختبارات
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واملقابالت الشخصية واليت حتقق شيئ ا من الكفاءة  املهنية,  
عام  سواء  وجهبه  التعليم  ب حيظىإضافة إىل  الدعم الذي 

ات املادية نوية, أو اإلمكانمستوى احلوافز املالية واملععلى  
املتعلقة بالبيئة التعليمية, مما جيعل املعلمني واملعلمات ملتزمني 

ميرون به من ضغوط,  بتحقيق رسالتهم الرتبوية برغم ما
ويتمتعون بالقدرة على التحكم يف االنفعاالت والظروف 

 احلياتية.
ــــث الــــواردة يف جــــدول ) (  12وجــــاءت نتيجــــة الفــــرض الثال

علــى وجـــود عالقــة ارتباطيــة موجبـــة ودالــة إحصــائي ا عنـــد لتؤكــد 
ي ( بــني درجــات أفــراد عينــة الدراســة مــن معلمــ0.01مســتوى )

مقيــــــاس الــــــذكاء الروحــــــي  ىومعلمــــــات املرحلــــــة االبتدائيــــــة علــــــ
ودرجـــــاهتم علـــــى مقيـــــاس الصـــــالبة املهنيـــــة ســـــواء بـــــني الدرجـــــة 

فعــت ارت وهــذا يعــين أنــه كلمــا ,اد الفرعيــةالكليــة, أو بــني األبعــ
ـــــذكاء الروحـــــي  ـــــاس ال ـــــة الدراســـــة علـــــى مقي درجـــــات أفـــــراد عين

 ارتفعت معها درجاهتم على مقياس الصالبة املهنية.
 -يف حــــدود علــــم الباحــــث-ونظــــر ا لعــــدم وجــــود دراســــات

مباشــــر بــــني الــــذكاء الروحــــي والصــــالبة  وجــــهتناولــــت العالقــــة ب
غـري مباشـر  وجـهاملهنية فإنه ميكن القول إن هذه النتيجـة تتفـق ب

 &Kang (2013  Hartwickكـان  )و  مع نتيجة دراسة هارتويك
اليت توصلت نتائجهـا  إىل أن احلفـاظ علـى املمارسـات الروحيـة 
بانتظــام يُعــد وســيلة فعالــة للتعامــل مــع اإلجهــاد الــيت يتعــرض لــه 

جـــــورج  كمـــــا تتفـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتـــــائ  دراســـــة   ,املعلـــــم
اليت أشارت نتائجهـا إىل  George & Visvam (2013)وفيسفام 

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصـائي ا بـني الـذكاء الروحـي 
كما تتفق مع ما أشـارت إليـه نتـائ  دراسـة أمحـد   ,وكفاءة املعلم

( مـــــن وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــة بـــــني الـــــذكاء الروحـــــي 2004)
 والتوافق املهين.

ي وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف ضــوء أمهيــة الــذكاء الروحــ
والــــيت تكمــــن يف تغيــــري األفكــــار واملشــــاعر الســــلبية إىل إجيابيــــة, 
وتوصــــيل القــــدرات اإلنســــانية إىل مســــتويات متقدمــــة, وتقويــــة 
دوافع النجاح الشخصي واملهين للفرد, وتوظيـف مـا لـدى الفـرد 

(, 2016مــن قــدرات خاصــة وتنميتهــا لتكــون أفضــل )أرنــوط, 
ـــنعكس علـــى  تعزيـــز الصـــالبة املهنيـــة للمعلـــم  مـــن  وكـــل هـــذا ي

حيــث التزامــه بتحقيــق واجباتــه وأهدافــه الوظيفيــة, وقدرتــه علــى 
تــــــه وجناحــــــه يف تقــــــدير مــــــا ميــــــر بــــــه مــــــن أحــــــداث ااختــــــاذ قرار 

 وصعوبات. 
 Zohar (2000)وميكن تفسـريها أيض ـا يف ضـوء منـوذج زهـار 

( والــــذي يشــــري إىل أن 2012)ن عــــامر وآخــــري واملشــــار إليــــه يف
الرغبــة لــدى الفــرد إلجيــاد معـــىن الــذكاء الروحــي يتضــمن وجــود 

وقيمــة احليــاة, والــذكاء الروحــي يتــيح للمعلــم أن يكــون مبــدع ا, 
ـــز, كمـــا  ـــري القواعـــد واألوضـــاع, وقـــادر ا علـــى التميي يســـتطيع تغي
مينحــــه احلــــس األخالقــــي, والقــــدرة علــــى التعامــــل مــــع التالميــــذ 
بالفهم والتعاطف, ويؤكد الـذكاء الروحـي كـذلك علـى أمهيـة أن 

لفــرد ويطمــح, وأن يعلــو بنفســه, فالــذكاء الروحــي حيــدث حيلــم ا
تكــامال  بــني كــل أنــواع الــذكاء, وجيعــل مــن املعلــم كائن ــا عقالني ــا 

 وعاطفي ا وروحي ا كامال .
وبشـأن الفــروق يف الـذكاء الروحــي بـاختالف جــنس املعلــم, 
ـــــواردة يف  ـــــه, جـــــاءت نتـــــائ  الفـــــرض الرابـــــع ال أو ســـــنوات خربت

 : أيتواليت أشارت إىل ما ي( 15, 14, 13جداول )
عــدم وجـــود فــروق دالـــة إحصــائي ا بـــني الــذكور واإلنـــاث مـــن  -أ

يف أمعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف الذكاء الروحـي سـواء 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  ,يف األبعــاد الفرعيــة مالدرجــة الكليــة, أ

ــــيت أكــــدت علــــى عــــدم وجــــود فــــروق بــــني  نتــــائ  الدراســــات ال
 املعلمــــــني واملعلمــــــات يف الــــــذكاء الروحــــــي, ومنهــــــا:  دراســــــات

Khorshidi & Ebaadi, 2012 ) (Sharma & Sharma, 2014;  ,
وختتلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائ  دراســـات )اخلفـــاف وناصـــر, 

تائجهــــا إىل وجــــود ( والــــيت أشــــارت ن2015؛ وفضــــل,  2012
حصـائية يف الـذكاء الروحـي لصـاحل املعلمـات إفروق ذات داللـة 

 والطالبات.
وميكــــن تفســــري هــــذه النتيجــــة يف ضــــوء توافــــق اجلنســــني يف 

ســـالمية والـــيت الشـــريعة اإل  مبــاد العربيـــة الســـعودية يف  اململكــة
الفطــرة الســليمة, وكــذلك تؤكــد علــى الــذكاء الروحــي النــابع مــن 
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, والــيت ُتــدهم بــالقيم هانفســ التنشــئة االجتماعيــةســاليب أتلقــي 
الســامية كالصــدق والتعــاون والتعــاطف, واإلميــان بوجــود هــدف 
ســام يف هــذه احليــاة يســعون لتحقيقــه, وتشــابه ظــروفهم احلياتيــة 

 واملهنية واألدوار اليت يقومون هبا .
وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا يف الـــذكاء الروحـــي )الدرجـــة  -ب

ـــــــة(, وأبعـــــــا ـــــــاة, الكلي ـــــــذات, وإدراك معـــــــىن احلي د التســـــــامي بال
والتأمـــــل, وإدراك املعانـــــاة كفرصـــــة لإلجنـــــاز ترجـــــع إىل ســـــنوات 
اخلــــربة, وذلــــك لصــــاحل فئــــة ســــنوات اخلــــربة )أكثــــر مــــن مخــــس 
ــــــوط  ســــــنوات(, وتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتيجــــــة دراســــــة أرن

(2007.) 
ضـوء تـراكم اخلـربات احلياتيـة  وميكن تفسـري هـذه النتيجـة يف

تساهم يف تطـور واليت خاص,  وجهام, وخربات العمل بع وجهب
الذات من خالل   الذكاء الروحي من خالل تركيز االنتباه على

يف ىل اهلل, مــــرور ا بالشــــعور بالســــالم النفســــي إاللجــــوء والتضــــرع 
أثنـــــاء املـــــرور باألزمـــــات والتضـــــامن مـــــع اآلخـــــرين, ووصـــــوال  إىل 

 .الوعي الداخلي واخلارجي
كمــــا ميكــــن تفســــريها يف ضــــوء عامــــل اكتســــاب اخلــــربات   

 إذن, ـديـــرية األكـرب سـن ا وهـي فئـة الراشـــئة العمـاحلياتية لدى الف
إن زيــــــادة اخلــــــربة تــــــؤدي إىل تنميــــــة التفكــــــري العقــــــالين والرؤيــــــة 
املوضــــــوعية جلوانــــــب احليــــــاة املختلفــــــة, وخباصــــــة خــــــربات األمل 

 (.2012)الضبع,  واملعاناة
عد املمارسة الروحية كأحد هذه النتيجة فروق ا يف بُ ومل تظهر 

أبعــــاد الــــذكاء الروحــــي بــــاختالف ســــنوات اخلــــربة, ولعــــل ذلــــك 
نـاءهم أببـاء ينشـ  اآل, والـيت  سـالميةثقافة اجملتمـع اإليرجع إىل 

يعـــين أن مجيـــع أفـــراد اجملتمـــع ميارســـون ممـــا , عليهـــا منـــذ الصـــغر
 رهم وخـــرباهتمأعمـــا تفـــاوتالشـــعائر الروحيـــة بغـــض النظـــر عـــن 

  احلياتية.
وبشأن الفـروق يف الصـالبة املهنيـة بـاختالف جـنس املعلـم, 
أو ســـنوات خربتـــه, جـــاءت نتـــائ  الفـــرض اخلـــامس الـــواردة يف 

 : أيت( واليت أشارت إىل ما ي18, 17, 16جداول )

( بـــــني 0,01وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحصـــــائي ا عنـــــد مســـــتوى ) -أ
للصـــالبة املهنيـــة, وبعـــد املعلمـــني واملعلمـــات يف الدرجـــة الكليـــة 

( يف بعـــــد التحـــــدي لصـــــاحل 0,05الـــــتحكم, وعنـــــد مســـــتوى )
وتتفق هذه  ,املعلمني, وعدم وجود فروق بينهما يف بعد االلتزام

؛ وحجــــــــازي 2010)عبــــــــاس, النتيجــــــــة مــــــــع نتــــــــائ  دراســــــــات
( 2012؛ و الفــــتالوي, 2011؛ والبريقــــدار, 2010وأبوغــــايل, 

إحصــائي ا يف الصــالبة ة والــيت  أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق دالــ
عـام لصـاحل الـذكور, وختتلـف مـع نتـائ  دراســات  وجـهالنفسـية ب

؛  Bartone&Priest, 2001 ؛ 2000)الفالحــــي وآل حيــــى,  
 (2016وعبداللطيف,

وميكن تفسري هذه النتيجـة يف ضـوء تزايـد أعـداد  املعلمـات 
املغرتبـــات واملعينـــات يف  حمافظـــة الـــرين, ومـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك 
من الضغوط األسرية واملتمثلة يف  الغياب عن األهـل واألسـرة , 

يف النقــل اخلــارجي لســنوات متتاليــة,  بعضــهنوعــدم حتقــق رغبــة 
فســـــي واجلســـــدي بســـــبب  هـــــاق النر وزيـــــادة األعبـــــاء املاديـــــة واإل

الــرتدد يومي ــا مــن مســافات بعيــدة للقيــام مبهــامهن الوظيفيــة, كــل 
هــذه الضــغوط مــن املمكــن أن جتعــل املعلمــات يتمــتعن بصــالبة 

 مهنية أقل من املعلمني.
ــ ا فيمــا يتعلــق مبــا أظهرتــه نتيجــة الدراســة مــن عــدم وجــود أم 

لباحــث فــروق بــني املعلمــني واملعلمــات يف بعــد االلتــزام, فــريى ا
أن هـــــذه النتيجـــــة منطقيــــــة,  إذا مـــــا نظرنــــــا إىل اعتقـــــاد املعلــــــم 
واملعلمـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء بضـــــرورة املشـــــاركة املهنيـــــة, وحتمـــــل 

فيـــة, ســـواء أكـــان مســـؤوليات العمـــل وااللتـــزام بالواجبـــات الوظي
الثـــواب والعقـــاب املرتتبـــة علـــى  إلجـــراءات مذلـــك بـــوازع ديـــين أ

 ذلك. 
يف أوجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي ا يف الصـــالبة املهنيـــة ســـواء  -ب

-الــــتحكم-األبعــــاد الفرعيــــة )التحــــدي م يفالدرجــــة الكليــــة, أ
االلتـــزام( ترجـــع إىل ســـنوات اخلـــربة, وذلـــك لصـــاحل فئـــة ســـنوات 
اخلــربة )أكثــر مــن مخــس سنوات(.وتُفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء 

قـــــف متعـــــددة مواجهـــــة املعلمـــــني واملعلمـــــات  للكثـــــري مـــــن املوا
املصادر واليت تظهر مع مرور سنوات اخلربة, مما جيعلهـم قـادرين 
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مــــــن االســــــرتاتيجيات يف ســــــبيل تقيــــــيم  عــــــددعلــــــى اســــــتعمال 
ذي يــــنعكس إجيابـ ـــا علــــى الــــ ءومواجهــــة مــــا ميــــرون بــــه, الشــــي

وقــــــيمهم الوظيفيــــــة, وثقــــــتهم يف  بأهــــــدافهمميــــــاهنم إالتــــــزامهم و 
 هنية والشخصية.قدراهتم الشخصية بالتحكم يف حياهتم امل

 أن ( من 2009ويتفق ذلك مع ما ذكره الزهراين ورشدي )

 عملـه, طبيعـة فهـم علـى أكـرب وجـهب املعلـم تسـاعد التدريس خربة

 عملـه, طبيعـة يف يسـتخدمها الـيت والطـرق األسـاليب وىف نوعيـة

 ختصصـه, جمـال يف كفاءتـه التدريسـية تـدعيم علـى وتسـاعده

البيئـة  يف حتـدث الـيت املواقـف مواجهـة علـى القـدرة وإكسـابه
 والالصفية.  الصفية التعليمية

وأخري ا جاءت نتائ  الفرض السادس الواردة يف جدول 
لتشري إىل  أن أبعاد الذكاء الروحي: املمارسة الروحية,  (19)

ومعىن احلياة, وإدراك املعاناة كفرصة لإلجناز يسهمون يف التنبؤ 
 إذومعلمات املرحلة االبتدائية,  بالصالبة املهنية لدى معلمي

ت احندار ( ملعامال0‚01توجد داللة إحصائية عند مستوى )
مل توجد داللة ألبعاد: التسامي  يف حنياألبعاد الثالثة, 
وترتيبهم يف معادلة االحندار املتعدد يعكس  ,بالذات, والتأمل

املتغري التابع )الصالبة  ىمهية وقوة كل منهم يف تأثريهم علأ
وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  دراسة عبد اجلواد  ,هنية(امل

( اليت أشارت نتائجها إىل وجود عالقة 2015وحسني )
ارتباطية دالة إحصائية بني الذكاء الروحي والرضا الوظيفي 
لدى املعلمني, وأن الذكاء الروحي يسهم يف التنبؤ بالرضا 

شر ا الوظيفي, وذلك على اعتبار أن الرضا الوظيفي يعد مؤ 
 على الصالبة املهنية.

نتيجة يف ضوء أن تعاليم الدين وميكن تفسري هذه ال
من املعلمني راد عينة الدراسة أفسالمي تفرض على اإل

املمارسة الروحية, واليت بدورها تساعدهم على واملعلمات 
مانة, والتحكم يف الظروف من أاملهنية بكل  بأدوارهمالقيام 

نبياء, وذات مهنتهم هي مهنة األمنهم بأن ا ميان  إحوهلم, 
عقبات وصعوبات  بأيةيبالون  رسالة سامية, جتعلهم ال

إجيايب على كفاءهتم وصالبتهم  بوجهينعكس ؛ مما  يواجهوهنا
 املهنية.

 توصيات الدراسة ومقترحاتها: 

اليــة مــن نتــائ ؛ فإهنــا ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احل يف
 : أيتتوصي مبا ي

العمل على تعزيز مفهوم الذكاء الروحي  لدى معلمي  .1
ومعلمات املرحلة االبتدائية عن طريق إشراكهم يف دورات 

أثناء يف ختصصية تزيد من خربهتم يف مواجهة الصعوبات 
 عملهم وحياهتم اليومية.

 زيادة االهتمام بالعوامل النفسية اليت من شأهنا مساعدة .2
ع الضغوط يف العمل, ماملعلمني واملعلمات على التكيف 

 وتنمية الصالبة املهنية لديهم.
داد املعلمني باجلانب تضمني املناه  الدراسية يف برام  إع .3

يتيح للطالب املعلمني  فرصة التفكري التأملي,  وجهالروحي ب
على اكتشاف ذواهتم وإدراك ويزودهم خبربات تساعدهم 

 تستحق العيش من أجلها. اليت املعاين
بتنمية قدرات الذكاء الروحي لدى املعلمني االهتمام  .4

واملعلمات؛ ملا له من دور فاعل يف حتقيق السعادة النفسية, 
 والتوافق النفسي واالجتماعي واملهين.

إجراء دراسة عن الذكاء الروحي تشمل عينات أخرى من  .5
 قطاع التعليم كمعلمي املرحلة املتوسطة والثانوية .

الصالبة املهنية لدى ة القيام ببحوث جتريبية لتنمي  .6
 معلمات املرحلة االبتدائية.

 المراجع:

   (. الضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية 2015األحسن, محزة )
وانعكاساهتا على تقدير الذات لديهم. جملة العلوم النفسية والرتبوية, 

1(1,)188-215. 
(. الذكاء الروحي لدى طالب اجلامعة وعالقته بتوافقهم 2004أمحد, مدثر )

النفسي واالجتماعي وتوافقهم املهين )دراسة تطبيقية(. املؤُتر السنوي 
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احلادي عشر لإلرشاد النفسي. مركز اإلرشاد النفسي. جامعة عني مشس,  
289_331. 

شخصية لدى (. الذكاء الروحي وعالقته بسمات ال2007أرنوط, بشرى )
-124(, 17)72, جامعة بنها,جملة كلية الرتبيةعينات عمرية خمتلفة. 

190. 
الذكاء الروحي واإلرشاد النفسي بني النظرية (. 2016أرنوط, بشرى )

 . القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.والتطبيق
(. عالقة اخلربات االنفعالية املرتبطة مبواقف الغضب 2007بدر, فائقة )
جملة مستقبل الرتبية النفسية لدى معلمات املرحلة املتوسطة. بالصالبة 

 . 158-123(, 48)13,العربية
(. الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى 2011البريقدار, تنهيد )

-28(, 1)11,  ساسيةجملة أحباث كلية الرتبية األطالب كلية الرتبية. 
56. 

وعالقتها باالحرتاق النفسي لدى اجلدية يف العمل (. 2011جرار, سنابل )
. رسالة مديري املدارس احلكومية الثانوية يف حمافظات مشال الضفة الغربية

 ماجستري, جامعة النجاح الوطنية, فلسطني.
 املسنني(. مشكالت 2010حجازي, جولتان وأبوغايل, عطاف )

 لألحباثجملة جامعة النجاح )الشيخوخة( وعالقتها بالصالبة النفسية. 
 .156-109(, 1)24 ,لعلوم اإلنسانية()ا

 .التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية(. 1994احلقيل, سليمان )
 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.

, جملة املعرفة(. االحرتاق النفسي للمعلم العريب. 1998خضر, حمسن )
(39 ,)86-93. 

(. الذكاء الوجداين والصالبة النفسية وعالقتهما 2016اخلفاجي, زينب )
جملة كلية النفسي للمعلمني واملعلمات يف بعض مدارس البصرة.  باإلهناك

 .368-312(, 1)40, الرتبية يف العلوم الرتبوية
ة اجلامعة. (. الذكاء الروحي لدى طلب2012ميان وناصر, أشواق )إاخلفاف, 

 .455-377(, 75ساسية, )الرتبية األجملة كلية 
الصالبة النفسية لدى أمهات شهداء انتفاضة (. 2008راضي, زينب )

. رسالة ماجستري غري منشورة, اجلامعة قصى وعالقتها ببعض املتغرياتاأل
 اإلسالمية, فلسطني.

 االنفعايل للذكاء كمنب  املهين (. الرضا2009الزهراين, علي ورشدي, سري )
-1, 1, جامعة الزقازيق, جملة كلية الرتبيةاخلاصة.  الرتبية معلمي لدى
46 . 

(. اجتاهات املعلمني ملهنة التدريس 2000الشرعة, حسني ومجال, الباكر )
, اجمللة الرتبويةبدولة قطر ومدى تأثرها ببعض العوامل الدميوغرافية. 

14(56 ,)155-184. 
من مرحلة اجلنني إىل منو اإلنسان (. 2014صادق, آمال وأبو حطب, فؤاد )

 , القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.7. طمرحلة املسنني

(. فاعلية الذات املهنية وعالقتها 2016صحفي, حممد والضبع, فتحي )
جملة كلية الرتبية بالوادي بالصالبة املهنية لدى معلمي الرتبية اخلاصة. 

 . 239-201, 36, جامعة أسيوط, اجلديد
. الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة النفسية لدى عينة (2012الضبع, فتحي ) 

, جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسمن املراهقني والراشدين. 
1(29 ,)135-167 . 

(. الذكاء الروحي وكفاءة 2012كي, عنايات )ز و  وياسني, محدي عامر, إميان
 .166-147, 13, جملة البحث العلمي يف الرتبيةاملعلم. 

الضغوط النفسية  الصالبة النفسية كمنب  خبفض(. 2010الطاف )عباس, 
, جملة كلية الرتبيةلدى معلمني املرحلة اإلعدادية.  والسلوك العدواين

26(1 ,)168-233. 
(. الذكاء الروحي وعالقته بالرضا 2015وحسني, رمضان ) عبداجلواد, وفاء

الوظيفي واالحرتاق النفسي لدى عينة من معلمي ذوي االحتياجات 
 . 62-1(,2)23, العلوم الرتبويةاخلاصة والعاديني, 
(. قلق املستقبل وعالقته بالصالبة النفسية لدى 2016عبداللطيف, صابرين ) 

-865(,2)22, ت تربوية واجتماعيةدراسامعلمي املرحلة االبتدائية. 
914. 

اإلهناك النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي وبعض (. 2008علي, حسام )
, رسالة املتغريات الدميوغرافية لدى عينة الفئات اخلاصة حملافظة املنيا

 ماجستري غري منشورة .جامعة املنيا.
(. الصالبة النفسية وعالقتها باملقبولية لدى طلبة 2012, آيات )الفتالوي

 .221-193(, 2, )جملة الباحثجامعة كربالء. 
(. الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة والدافعية املهنية لدى 2015فضل, أمحد )

-390(, 60, )جملة كلية الرتبيةعينة من معلمي املرحلة االبتدائية. 
459 . 

(. قياس التحمل النفسي لدى 2000ل حيى, معني )الفالحي, حسن وآ
 .278-271(, 34, )جملة آداب املستنصريةطلبة اجلامعة. 
جلدية يف العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى (. ا2006القاروط, صادق )

. رسالة مديري املدراس  احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الغربية
 فلسطني.ماجستري, جامعة النجاح الوطنية, 

. القاهرة: مكتبة األجنلو دليل استبيان الصالبة النفسية(. 2011خميمر, عماد )
 املصرية.

(. دراسة مقارنة للشعور باإلهناك 2000يوسف, يوسف والشربيين, هامن )
النفسي ومصادره لدى معلمي العاديني واملتخلفني عقليا  واملتفوقني عقليا . 

حنو رعاية نفسية وتربوية  -املؤُتر السنوي لكلية الرتبية جامعة املنصورة 
مجهورية مصر  -جامعة املنصورة –أفضل لذوي االحتياجات اخلاصة 
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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 statistically-

significant 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. 

 


