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 ملخص الدراسة :
الذكاء الروحي بالدافعية المهنية والصمود النفسي لدى معلمي ة  عالقالكشف عن  :  إلى  هدفت الدراسة     

الكويت، بدولة  االبتدائية  إمكانية    المرحلة  المهنية    التنبؤوالكشف عن مدى  الدافعية  الروحي من  بالذكاء 
( معلم  147معلم من معلمي المرحلة االبتدائية : ) (  231)وشارك في هذه الدراسة    والصمود النفسي لديهم،

 ,Amram& Dryer)مقياس الذكاء الروحي  إعداد امرام ودرير )    واستخدمت هذه الدراسة  ( معلمة ،84و)

 :)إعداد ومقياس الصمود النفسي    ،  (ةالباحث  :  )إعداد ، ومقياس الدافعية المهنية  )ترجمة : الباحثة(  2008
الذكاء الروحي والدافعية    إلىالدراسة  نتائج  وتوصلت  ،  (ةالباحث : وجود عالقة موجبة داله إحصائيًا بين 

والصمود النفسي ،  كما توصلت نتائج  المهنية،  ووجود عالقة موجبة داله إحصائيًا بين الذكاء الروحي  
 الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من خالل الدافعية المهنية والصمود النفسي.

 ( الصمود النفسي -المهنية  الدافعية - الذكاء الروحي: ) الكلمات الدالة
 

Abstract :  

The study aimed to identify the relationship between Spiritual Intelligence, Career 

Motivation and psychological Resilience among teachers from Al kuat country 

primary school stage and predict by Spiritual Intelligence from Career Motivation 

and psychological Resilience  for them. The participation of the study consisted 

of (231) teacher from primary school stage  (147) male and (84)  female. The  

study used Spiritual Intelligence scale (prepared by Amram& Dryer, 2008/ 

Translated by author),  Career Motivation scale (prepared by author) and 

psychological Resilience (prepared by author), The results indicated to : - there 

are statistically significant positive relationship between Spiritual Intelligence and 

Career Motivation, there are statistically significant positive relationship between 

Spiritual Intelligence and psychological Resilience,  It is predictable Spiritual 

Intelligence through Career Motivation and psychological Resilience. 

Key words: (Spiritual Intelligence – Career Motivation– psychological 

Resilience). 
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 مقدمة الدراسة:  
لقد شغل موضوع الذكاء حيزًا كبيرًا من اهتمام الفالسفة والمفكرين منذ أقدم العصور ، ولقد ظهر هذا  
المفهوم في إطار الفلسفة القديمة ، ثم أصبح موضوعًا للدراسة في العلوم البيولوجية والفيزيولوجية وخاصة  

إلى ميدان العلوم اإلنسانية الحديثة ، ويعتبر الذكاء من  أهم  الفيزياء العصبية وعلوم الوراثة ، وانتقل أخيرًا  
الموضوعات التي كانت وما تزال تشغل حيزًا كبيرًا من االهتمام لدى علماء النفس ، ويرجع ذلك إلى أهمية  
الذكاء وتأثيره على المجاالت االجتماعية والحياتية بصفة عامة ، األمر الذي أدى إلى توالي النظريات  

حاث حول مفهوم الذكاء وتغيرت النظرة إليه من كونه قدرة عامة إلى تعددية الذكاء ، وأدى ذلك إلى واألب
الجانب الروحي للفرد كأحد جوانب ذكاءه وظهور مفهوم الذكاء   التي تتناولتوسيع مفهوم الذكاء وخاصة  

    الروحي. 
الذكاء الروحي أحد أنواع الذكاءات المتعددة وهو أطروحة القرن الحادي والعشرين ، وتنبعي  و    عد 
يير  الجيدة التي تتوافق مع المعا األشياء بين لمعرفة الفرق  حياتنا في موجهاً  كونه في الروحي الذكاء أهمية

 يملكون  الذين  لألفراد  وخاصة السيئة التي ال تتوافق مع المعايير والقواعد السائدة، واألشياء والقواعد السائدة
السائدة  والقواعد  للمعايير مخالف شيء أي عمل ويمتنعون عن أنفسهم ، على السيطرة  ويستطيعون  ا ،توازنً 

 تحقيق على يعمل لكي الفرد  لدى رغبة إيجاد  في الروحي سبب  الذكاء من عال  مستوى  وجود  أن كما ،
أحالمه ، فإذا كان الذكاء الوجداني  ليحقق قوي  بشكل للعمل يشجعه وهذا  ،وشعوره بالسعادة    رغبات محددة

الكمال اإلنساني ووحدته  ق  ق   ح  الذي  الوجدان ، فإن الذكاء الروحي هو  و هو الحلقة التي ربطت بين العقل  
 (.2007يتكون من جسد وعقل ونفس وروح معًا في تفاعل وتناغم )بشرى أحمد ، النظرية من حيث كونه  

في سلوك األفراد، ومن   وحيوياً همًا  مدورًا    تؤدىمن المؤثرات األساسية التي    المهنيةالدوافع    تعتبرو 
قيق  قدرة المنظمات على تح  إنمعه القول    يمكناألمر الذي    ،  الرغبة لديهم في األداء  تنميةخاللها يمكن  

األفراد ووضع    لدى  المهنية  الدافعيةالقدر الكافي من    توفيرفي    هانجاححد كبير على    إلىأهدافها تتوقف  
لهم الرضا عن ذلك    وتحققفعال للحافز الذي يوجه إلثارة الدوافع التي بدورها تدفع العاملين لإلنتاج    نظام

أن  إلى  (  1990)   ويشير سامي أبو بيه،  األداءرفع الروح المعنوية وزيادة معدالت    إلىمما يؤدي    .العمل
ترتبط   وأنها  لديه،  المهني  التوافق  المعلم في عمله، وحدوث  لنجاح  أساسي  للعمل شرط  المهنية  الدافعية 

، وأنه توجد ة  وتشعره بالسعاد   إيجابيًا برضا الفرد عن الحياة ؛ حيث تبعده عن الضجر والملل والسأم والكآبة
 عالقة إيجابية بين الدافعية المهنية للعمل التربوي والقدرة على تبادل العالقات االجتماعية.

أنذه بذاالطالع على التراث النظري واألدبيذات السذذذذذذذذذذذذذذيكولوجيذة التي   (Haynes,2001)  هذاينيس  ويذذكر
لمفاهيم المعاصذذذذذذرة التي تهتم بالضذذذذذذغوط وسذذذذذذبل مواجهتها برز مفهوم الصذذذذذذمود النفسذذذذذذي ، والذي ي عد أحد ا

لفعالة ، واالتجاهات الوقائية نحو تحسذذذذين الحالة النفسذذذذية للطالب والتي تعمل على تتناول القوة اإلنسذذذذانية ا
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أن (  2011جولد شذذذتين، وبروكس )  رى وي،  مواجهة الظروف الحياتية الضذذذاغطةتفعيل عمليات التوافق في 
وتقي من التعرض للخطر ، ويتميز مفهوم الصذذمود النفسذذي الصذذمود النفسذذي هو أحد البناءات التي تحمي  

والوضذذذذذذذذذذذذوح إذا ما قبلنا بإمكانيته في فهم الوسذذذذذذذذذذذذائل أو الطرق التي من خاللها يحقق الطال    بالمباشذذذذذذذذذذذذرة
شذذخصذذي سذذواء عند مواجهة خطر أو محنة أو في الظروف   االزدهار الوجداني والسذذلوكي والتعليمي والبين

 .العادية
همية الذكاء الروحي لدى المعلمين بصفة عامه ومعلمي المرحلة االبتدائية بصفة  أ  من  وعلى الرغم 

هذا النوع  دراسة إلى الباحث  دفع والدراسة، مما بالبحث  الكافي االهتمام هيعطو  لم الباحثين إن إال خاصة
 وفقًا للخطوات التالية:بالدافعية المهنية والصمود النفسي؛ وسوف تسير الدراسة الحالية   وعالقتها من الذكاء

 مشكلة الدراسة: أواًل: 
يعد البعد الروحي من أهم الخصائص التي تميز اإلنسان عن الحيوان ، والذي يتصف بالمسئولية ،  

بتكارية ، والتسامي بالذات ، وإدارة المعنى والضمير ، والحب والمثل ،  واالختيار ، والقيم ، واألصالة واإل
  (Luizcarlos, 2003)لهام ، والهدف في الحياة ، والترابطية، والكلية ، والسعادة.واإليمان ، والحدث ، واإل

 واضح بشكل تؤثر التي السيكولوجية المتغيرات  تعد أحد  أن الدافعية(Guzel, 2011) ويرى جوزيل  
 على تفرض  التي العوامل عن  للكشف النظرية  الناحية  من  وتهدف المعلمين، التدريس لدى كفاءة على

رئيسي   بشكل الدافعية وتستهدف فيها، نفسه يجد  بيئة  ضمن معين بشكل سلوك وال األشخاص التصرف
أن الدافعية  (  (Mertler, 2001  ميلتر  ويوضح،  معين منحى يسلك الفرد  من تجعل التي واألهداف الغايات 

أن عددًا كبيرًا من  المهنية لدى المعلمين في حاجة إلى دراسات ومحاوالت أكثر لتحسينهما، وأشار إلى  
 المعلمين غير راضين عن العمل، وتنقصهم الدافعية المهنية. 

الصمود النفسي يمثل بنية متعددة األبعاد تنطوي على مهارات خاصة أن  (2009هبة سامي )ترى  و 
تمكن األفراد من مواجهة األحداث الصادمة في الحياة، وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن درجة هذه  

مر يآلخر كما يمكن أن تتغير داخل الفرد نفسه تبعا للمرحلة العمرية التي    اً لسمة يمكن أن تتغير من فرد ا
بها مما يستوجب تكثيف الجهود البحثية التي تتناول مفهوم الصمود النفسي بالدراسة في كل مرحلة من 

الشبا  باعتبارها مرحلة نمائية  مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الفرد طوال حياته، وخاصة في مرحلة  
  يتعرض له بالرغم مما    زان االنفعالي واالستقرار النفسيحرجة يسعى الفرد فيها إلى الوصول لحالة من االت

 . من ضغوط نفسية وأحداث صدمية تزداد بشكل كبير في هذه المرحلة العمرية
وعلى الرغم من ظهور مفهوم الذكاء الروحي منذ فترة قصذيرة في التراث النفسذي على المسذتوى النظري 
، إال أنه قد تزايدت الدراسذذذذذات وبخاصذذذذذة في البيئة األجنبية التي تناولته في محاولة لقياسذذذذذه والكشذذذذذف عن  

سذذمة قابلة للقياس شذذأنه شذذأن القدرات العقلية ، والسذذمات االنفعالية  مكوناته وأبعاده ، وذلك من منطلق أنه 
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إال أنه بالرجوع إلى الدراسذذذذات العربية يالح  أن الذكاء الروحي لم يح  باالهتمام الذي يسذذذذتحقه ومن ثم   ،
محاولة اسذذذذتكشذذذذاف ماهية هذا المفهوم و ياسذذذذه من بجاءت هذه الدراسذذذذة محاولة سذذذذد ثغرة في هذا المجال 

الثقافة العربية ومحدداتها ، ومدى ارتباطه بالدافعية المهنية والصذذذذذمود النفسذذذذذي كمتغيرين إيجابيين في واقع 
الشخصية في ظل قلة الدراسات األجنبية التي تناولت العالقة بين الذكاء الروحي وعالقته بالدافعية المهنية  

بية التي تناولت العالقة بين هذه ، والذكاء الروحي وعالقته بالصذذذذذذذذذذذذمود النفسذذذذذذذذذذذذي ، وندرة الدراسذذذذذذذذذذذذات العر 
المتغيرات بشذذكل صذذريح ، ويمكن تحديد مشذذكلة الدراسذذة الحالية في محاولة دراسذذة الذكاء الروحي وعالقته 
بالدافعية المهنية والصذمود النفسذي لدى معلمي المرحلة االبتدائية بدولة الكويت؛ وذلك في ضذوء التسذا الت 

 التالية : 
 بدولة الكويت   لدى معلمي المرحلة االبتدائية   الدافعية المهنيةو كاء الروحي  هل توجد عالقة بين الذ  .1

 ؟
  بدولة الكويت  لدى معلمي المرحلة االبتدائية   والصمود النفسيهل توجد عالقة بين الذكاء الروحي   .2

 ؟
  الدافعية المهنية من    بدولة الكويت   لدى معلمي المرحلة االبتدائيةهل يمكن التنبؤ الذكاء الروحي   .3

 ؟ الصمود النفسيو 
 الدراسة :   هدف : ا ثانيً 

  الكشف عن العالقة االرتباطية بين الذكاء الروحي وكل من الدافعية المهنية تهدف الدراسة الحالية إلى  
لدى    بالذكاء الروحيالتنبؤ    ومدى إمكانية ،  بدولة الكويت   لدى معلمي المرحلة االبتدائية   والصمود النفسي
 . والصمود النفسي الدافعية المهنيةمن خالل  بدولة الكويت   االبتدائيةمعلمي المرحلة 

   : أهمية الدراسة :   اثالثً 
الناحية    ويمكن تناول هذه األهميةتتصدى لدراسته ،    الذين أهمية الدراسة في أهمية الموضوع  كم  ت  

 التطبيقية واللتان يمكن تناولهما فيما يلي : والناحيةالنظرية 
 األهمية النظرية :  -
عامة والذكاء الروحي    ةتعد هذه الدراسة مكملة لسلسلة الدراسات والبحوث في ميدان الذكاء بصور  •

 .بصورة خاصة
كما ت كمن أهمية الدراسة في كون الدراسة ت عني بأهم فئة داخل الحقل التعليمي وهم معلمي المرحلة  •

 بتدائية. اال
الفهم    إلىاإلضافة   • بتعميق  إطار  الراهنة  الدراسة  لمصطلحات المعرفة  بتقديم  عن  وافي    نظري ، 

، والصمود  والدافعية المهنية،  الذكاء الروحي  )  في مجال علم النفس  إلى حد مامتغيرات جديدة  
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  تحتل   يتوال  النفسية التي تعتبر من موضوعات علم النفس اإليجابي  المصطلحات كأحد  النفسي(  
  فيمن االهتمام  نل نفس القدر  ت حين لم    في  األجنبيعلى المستوى    الراهنةالفترة    فيموضع اهتمام  
 البيئة العربية. 

 :  األهمية التطبيقية -
الدراسة   • من  االستفادة  على    الراهنةيمكن  التعرف  معلمي ية  النفس والخصائص    القدرات في  لدى 

  والتعرف على بعض   ، والصمود النفسيوالدافعية المهنيةالروحي    : الذكاءوهيالمرحلة االبتدائية  
 ؛ وذلك لمحاولة تنمية جوانب القوة ومعالجة أوجه لديهم.  جوانب القوة والضعف في شخصياتهم

المتغيرات بأدوات تتمتع  إمكانية االستفادة من أدوات الدراسة الحالية في دراسات أخرى لقياس هذه   •
 بخصائص سيكومترية جيدة.

   :  المفاهيم اإلجرائية للدراسة:   ارابعً 
، يمكن تناولهم    ، والصمود النفسيوالدافعية المهنيةالذكاء الروحي    في  المفاهيم اإلجرائية للدراسةتتحدد  

 فيما يلي: 
 Spiritual Intelligenceالذكاء الروحي :  -1

بأنه القدرة على استخدام وتطبيق القدرات    (Amram & Dryer, 2007, 12)يعرفه أمرام ودرير       
، ويتحدد الذكاء الروحي في الدراسة   والخصائص الروحية التي تزيد من فعاليتنا في الحياة ورفاهيتنا النفسية

 . الراهنةلذلك في الدراسة  المستخدمفي مقياس الذكاء الروحي  المعلمبالدرجة التي يحصل عليها  الراهنة
 
 Career Motivation  : الدافعية المهنية -1

في   المعلمالطاقة والحماس اللتان تمتلكان    بأنها:   في الدراسة الراهنة  الدافعية المهنية  ةعرف الباحثت
في مساعدة   ورغبته،  استمتاعه باألداءو   ،لإلنجاز  ودافعهالمهني ،    طموحه والتي تتمثل في :   مهنتهمحيط  
وتتحدد الدافعية المهنية بالدرجة التي يحصل عليها المعلم في مقياس الدافعية المهنية المعد لذلك  ،  الطال  

 . الراهنةفي الدراسة 
 : Psychological Resilienceالصمود النفسي  – 2

 مع التكيف بنجاح على المعلم قدرة الراهنة بأنها :تعرف الباحثة الصذذذذذذذذذذمود النفسذذذذذذذذذذي في الدراسذذذذذذذذذذة 
 اسذذذذذتخدام إلى المشذذذذذاكل تلك أمام الصذذذذذمود و  الصذذذذذالبة مرحلة يتجاوز وأن لها، يتعرض  التي المشذذذذذكالت 

 الشذخصذية )الكفاءة  هي أبعاد  سذبعة خالل من قاسي  ، والذي    والتغلب عليها لمواجهتها اسذتراتيجيات إيجابية
 القيم  - االجتمذاعي التفذاعذل  -األهذداف تحقيق على القذدرة  -المثذابرة  –  المرونذة  -المشذذذذذذذذذذذذذذكالت  حذل  -



 

 

92 

 

 

 وفاء شافي سعيد الهاجري: ةالباحث 
 الذكاء الروحي وعالقته بالدافعية المهنية والصمود النفسي عنوان البحث:  

 لدى معلمي المرحلة االبتدائية 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

في مقياس   المعلمبالدرجة التي يحصذذذذذذذذذل عليها    الراهنةفي الدراسذذذذذذذذذة    النفسذذذذذذذذذي الصذذذذذذذذذمود تحدد يو ، (الروحية
 .الراهنةالمعد لذلك في الدراسة  النفسي  الصمود 

   محددات الدراسة: خامسًا: 
في ضوء عدة مقومات بحيث تختلف من دراسة ألخرى يترتب عليها  الحالية  الدراسة    محددات تتحدد  

 الدراسة التالية:  محددات إليها الدراسة، ويمكن إيضاح هذه المقومات في ضوء    ت اختالف النتائج التي توصل
اختيار منهج معين دون اآلخر على أساس طبيعة مشكلة الدراسة ونوع   يتوقف:  المنهجية  اتدمحدال -

 . الوصفي إتباع المنهج  الراهنةالبيانات المستخدمة ، وقد فرضت طبيعة مشكلة الدراسة  

- : البشرية  )  المحددات  الدراسة  هذه  بواقع 231شارك في  الكويت  بدولة  االبتدائية  بالمرحلة   ( معلم 
، بمتوسط عمري  ( عام 49,7( عام إلى )25,1راوح أعمارهم ما بين )تت( معلمة  84( معلم و)147)

 .عام  (11,9) وانحراف معياري قدره  ،عام   (37,4)قدره 

بالدراسة  المحددات الزمنية - بدًء  الفترة الزمنية التي تم استغرقتها لتطبيق أدوات الدراسة  : يقصد بها 
االستطالعية ومرورًا بتطبيق أدوات الدراسة السيكومترية ، والذي تم خالل الفصل الدراسي الثاني من  

 م 2019 /2018العام الدراسي 
 اإلطار النظري للدراسة: سادسًا: 

لذكاء الروحي والدافعية المهنية والصمود  ر النظري لكل من افي هذا الجزء اإلطا  ةتناول الباحثتسوف  
 :ذلكوفيما يلي تفصيل  ؛النفسي

 المحور األول: الذكاء الروحي:
تبدوا أهمية الذكاء الروحي في كونه يميز الكائنات اإلنسانية عن باقي المخلوقات ، ويجعلها تستطيع  

تطيع تغيير القواعد واألوضاع التقليدية للحياة ووضع قواعد جديدة بداًل  أن تكون مبدعة ومبتكرة ، وأن تس
منها ، كما يمنحه القدرة على التمييز بين األشياء واألمور كلها، وبذلك يمنحها جمال الخلق والقدرة على 

ون للفهم  تطويع القواعد والقوانين غير المرنة بالفهم والتعاطف كما يمنحها قدرة مساوية على إدراك متى يك
والتعاطف حدودهما ، ويجعل لديها القدرة على تخيل حلول ممكنة غير محسوسة ، ومن ثم تجعل الكائنات  

 . (Zohar, 2004)البشرية تعلو فوق الذات البشرية 
( الذكاء الروحي 146،  2003ولقد تعددت تعريفات الذكاء الوجداني ؛ حيث ي عر  ف محمد عبد الهادي )

بأنه : قدرة الفرد على الشعور باآلخرين ، وقدرته على فهم وتقدير إسهامات األخرين وكذلك القدرة على 
بأنه : هو الذكاء   (Cook, 2004, 124)ه كوك  ويعرف  خلق جو مناسب للتأمل في القضايا المطلقة ،  

الذي يمكننا من فهم الموضوعات، والذي يساعدنا في تحديد االختيار األفضل واألكثر داللة من غيره،  
والخصائص   (Amram & Dryer, 2007, 12)ويعرفه   القدرات  استخدام وتطبيق  القدرة على  بأنه 
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 ,Wigglesworth, 2011)ويجلسورث    الروحية التي تزيد من فعاليتنا في الحياة ورفاهيتنا النفسية، وتعرفه
بأنه : القدرة على التصرف بحكمة أو رحمة مع االحتفاظ بالسالم الداخلي والخارجي بغض النظر عن    (19

 األحداث الخارجية.
(  أن الذكاء الروحي من أحدث أنواع الذكاءات والشخص الذي يتميز  2008وترى )بشرى أرنوط،  

لصدق في عالقته باآلخرين ، فاألشخاص الفاعلين يعلنون عن ذكائهم  بالذكاء الروحي لديه سمات هى : ا
العقلي من خالل وضع ر ية لحياتهم ، كما أنهم يظهرون ذكائهم البدني في االلتزام بهذه الر ية ، ويعبرون  
عن ذكائهم االنفعالي بالحماس لتحيق الر ية ، أما الذكاء الروحي فهم يعلنون عنه صراحة في ضميرهم  

الذي يدلهم على الطريق السليم ، ولهذا يعتبر الذكاء الروحي مركز ومصدر توجيه للذكاءات األخرى  الحى  
لدى اإلنسان ، فهو البوصلة الموجهة للحياة ، ولذلك علينا االهتمام بذكائنا الروحي وتنميته حتى نتمكن من  

يا واألخرة ، فالذكاء الروحي يساعد ممارسة حياتنا بطريقة سليمة بحيث نشعر فيها بالسعادة الدائمة في الدن
الفرد على التوجيه لعبادة هللا سبحانه وتعالي بصدق ويقين ، ويجعله يلتزام بالفضائل ويستشعر أجر ما يفعله  

 من خير ، ويجعل حياته كلها عبادة هللا سبحانه وتعالي. 
 الروحي بالذكاءات  الذكاء عالقة ي بي ن نموذجاً  (Wigglisworth, 2008,31) ويجلسورث  وقدمت 

 تنمو ذلك بأجسامهم، بعد  التحكم  على يكون  األطفال تركيز أن في النموذج هذا فكرة وتكمن األخرى ،
 فيصبح الذكاء الروحي ، أما االنفعالي  الذكاء ينمو ثم  ومن ، اللغوية والعقلية اإلتصال والمهارات  مهارات 

 األشياء، ىمعن  عن بالبحث  الفرد  يبدأ عندما بروًزا أكثر
أن األفراد ذوي الذكاء الروحي يتمتعون بالسمات    (Tekkeveehil,2003, 22)ويذكر تيكفيهال  

 والخصائص التالية : 
 ومختلف متنوع أنه على للعالم التغير من سياق آلخر ، والنظر على الذاتية قدرة الفرد وتعني  :   المرونة -

 والمستجدات. طبقًا للتطورات  التكيفو  والفهم  االندماج على الفرد  بقدرة أيضاً  المرونة وتختص  ،
 الذاتي : ويعني إعداد األفراد للنظر بداخلهم لمعرفة من يكونوا في الواقع. الوعي -
 القدرة على المواجهة والتعلم من خبرات الفشل واألشياء التي يخافون منها.  -
 والتفكير الجماعي.القدرة على النظر إلى الروابط بين األشياء المختلفة  -
 القدرة على العمل بجدية وأن يكون كما وصفه علماء النفس مستقل المجال.  -

 أبعادًا للذكاء الروحي كما يلي:(Amram& Dryer,2007)وحدد أمرام ودرير 
أو الشعور إلى مرحلة الحدث والقدرة على   الوعي: ويعني القدرة على نقل  Consciousness  الوعي -

التأليف بين وجهات النظر المختلفة بطريقة تسهل وظائف الحياة وتجعلها تسير بشكل جيد ويمكن تقسيم  
 )الحدث ، واالنتباه ، والنظرة الكلية لألمور(.  هيالشعور إلى عدة وظائف  
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التميز وحب الحياة واالستمتاع بر ية  : وتعني االتجاه الداخلي الذاتي نحو الحرية و Graceالفضيلة   -
 الجمال في اللحظة الراهنة من أجل تحسين وظائف الحياة وجودتها.

: ويعني البحث عن معنى لألنشطة الحياتية المختلفة، وربطها    Meaningالبحث عن معنى الحياة   -
 معاناة. بالقيم بطريقة تسهل وظائف الحياة ، وتزيد من جديتها وخاصة عند مواجهة األلم وال 

بها من خالل ربطها  Transcendenceالتسامي:   - والتسامي  الذات  أنانية  تنظيم  القدرة على  : وهو 
 بالكلية والعالم المحيط بطريقة تسهل وظائف الحياة. 

القدرة على العيش بحب وسالم ، واالستسالم للحقيقة مع إظهار وجهات النظر   وهي:  Truthالحقيقة   -
 ريقة تحسين وظائف الحياة، وحل المشكالت. المتفتحة ، وتأكيد الثقة بط

يساعد األشخاص الذين    تجلى في أنهتأهميته  يتضح من خالل ما سبق عرضه عن الذكاء الروحي أن  
يتسمون به بدرجات مرتفعه على التعامل الحكيم مع المحن والشدائد واتخاذ مواقف ايجابية منها ، ور ية  

لحنو مع اآلخرين ، إضافة إلى أنه يساعد األفراد على أن يكونوا الجمال الداخلي في كل شىء ، والشعور با
أكثر ثباتًا وهدوءًا ن فسيًا ، ويجعله أقل ضغطًا وتوت رًا مع ما يتعرض له من ضغوط نفسيه من قبل اآلخرين،  

واتهم كلما ارتفع الذكاء الروحي لدى األفراد كلما كان لديهم قدرة على االندماج والفهم والتكيف والوعى بذ و 
إلى الروابط بين األشياء المختلفة والتفا ل المرتفع  والقدرة على مواجهة خبرات الفشل، والقدرة على النظر  

 والرغبة في التفاعل مع اآلخرين. 
 : الدافعية المهنيةالمحور الثاني : 

في سذذذذذذذذلوك األفراد، ومن   وحيوياً همًا مدورًا   تؤدىمن المؤثرات األسذذذذذذذذاسذذذذذذذذية التي   المهنيةالدوافع    تعتبر
قذدرة المنظمذات على تحقيق    إنمعذه القول   يمكنالرغبذة لذديهم في األداء. األمر الذذي   تنميذةخاللهذا يمكن  

األفراد   لذذدى  المهنيذذة  الذذدافعيذذةفي توفير القذذدر الكذذافي من    اإلدارةأهذذدافهذذا تتوقف إلى حذذد كبير على نجذذاح  
لهم الرضذذذذذذذا   وتحققوافع التي بدورها تدفع العاملين لإلنتاج  فعال للحافز الذي يوجه إلثارة الد   نظامووضذذذذذذذع  

 .األداءمما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدالت  .عن ذلك العمل
وتختلف تعريفذذات الذذدافعيذذة المهنيذذة نتيجذذة الختالف األبعذذاد التي تنذذاولهذذا كذذل بذذاحذذث، أو نتيجذذة لتبنى  

( الدافعية المهنية  178،  1990حيث  يعرف سذذذذامى أبو بيه ) نظرية أو أنموذجًا معينًا في مجال الدافعية؛
في المجذال التربوي بذأنهذا: السذذذذذذذذذذذذذذلوك الذذى يذدفع الفرد للعمذل في مجذال التربيذة، واالسذذذذذذذذذذذذذذتمرار فيذه ومحذاولذة 
إجذادتذه، والتغلذذب على كذل مذا يعوق هذذه اإلجذادة، فذالفرد يجذذب أن يكون راغبذذًا في العمذذل بذالتذذدريس ويجذذد 

ل ويشذذذذذذذعر أنه سذذذذذذذبيله لتحقيق ذاته والحصذذذذذذذول على التقدير والقبول االجتماعي، فالعمل  متعة في هذا العم
-London,1993: 55بذالتذدريس يشذذذذذذذذذذذذذذبع هذذه الحذاجذات وغيرهذا من الحذاجذات االجتمذاعيذة ، ويعرفهذا لنذدن 

بذذذأنهذذذا  القذذذدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وقبول الفرد لعملذذذه والتغيرات الوظي يذذذة الممكنذذذة،   ((56
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والتطلع إلى العمل مع أشخاص جدد ثقة في نفسه ورغبة في المخاطرة، ومعرفة الفرد بأوجه القوة والضعف  
حمدي عمله . ويعرف لديه وتعرف الفرد على نفسذذذذذذذذذذذذذه من خالل العمل ور ية الفرد نفسذذذذذذذذذذذذذه بأنه خبير في 

( الدافعية المهنية بأنها: سذعى الفرد للحصذول على 112  :1999)ياسذين ، وعلى عسذكر، وحسذن الموسذوى 
وظيفة واضذذذذذذذذذذعًا نصذذذذذذذذذذب عينيه تحقيق هدف أو غرض محدد مثل: زيادة عائد مالي، أو تحقيق مكانة، أو 

 ليصبح جزءًا من جماعة .
( الذدافعيذة المهنيذة بذأنهذا  المرونذة المهنيذة     (Day & Allen,2004, 73داى والين  ويعرف كذل من

التي تتمثذذل في القذذدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة حتى إن كذذانذذت هذذذه الظروف غير مشذذذذذذذذذذذذذذجعذذة، 
واالسذذذذتبصذذذذار المهني المتمثل في الواقعية ووضذذذذع أهداف واضذذذذحة قابلة للتحقيق وإدراك الفرد لجوانب قوته 

ة في قذدرة الفرد على التعرف على ذاتذه من خالل عملذه واالنذدمذاج في وضذذذذذذذذذذذذذذعفذه، والهويذة المهنيذة المتمثلذ
( بذأنهذا  الرغبذة    2007العمذل والحذاجذة إلى الترقي والمعرفذة، ويعرفهذا أحمذد عبذدالمنعم وخضذذذذذذذذذذذذذذر مخيمر )

وتعرف القوية والمسذذذذذذذذذذذذتمرة إلحراز نجاح متميز، وإنجاز األعمال الصذذذذذذذذذذذذعبة والتغلب على العقبات بكفاءة، 
( الدافعية المهنية بأنها : تلك القوى الداخلية التي يشذذذذذذذذذذعر بها الفرد 2013، وريا سذذذذذذذذذذالم ،   )فاطمة سذذذذذذذذذذالم

 توظيف الكفايات والمعارف والمهارات والطاقة التي يمتلكها الفرد في محيط مهنته. إلىوتدفعه 
كذذذذذل منو  . على أن ,Stojanovic & Zdravkovic, 2002)   (Day & Allen, 2004  اتفق 

 هنية تتصف بما يلي:الدافعية الم
 تتضمن الدافعية المهنية االستمرار في العمل لفترة طويلة دون سأم أو ملل. -
 تساعد الدافعية المهنية الفرد على التغلب على العقبات التي تواجه الفرد. -
  برغبة منه. خرآاختيار الفرد لعمل ما دون عمل  -
والشذذذذذذذذذذذعور بالمتعة أثناء العمل من خصذذذذذذذذذذذائص ذوي بذل الجهد والمثابرة ومحاولة اإلجادة في العمل   -

 الدافعية المهنية المرتفعة.
          .محاولة تحقيقهاو وضع أهداف بعيدة المدى  -

 التمسك بروح الفريق. -
 دماج في المهمة والتركيز فيه. االن -

 بصمود وثبات.القدرة على حل المشكالت  -
 الثبات على المبدأ.                 -

  .ارتفاع مستوى األداءالحماس للعمل، و  -
 .تنبع من داخل الفرد  –مقاومة اإلحباط والفشل.            -

 .تتسم بالثبات واالستمرار -    .اإلثابة داخلية وليست خارجية -
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  .النظام أثناء أداء العمل -  .األعمال التنافسية فياالنشغال  -
 تحدى الصعا .  - .اإل بال على حل المشكلة باهتمام -
   .المواقف التقليديةتجنب  -

 ,Barbara, Richard, Thomas)  بربرا وريتشذذذذذذذذذذذذذذرد وتومس وكليس  وتوصذذذذذذذذذذذذذذلذذت نتذذائج دراسذذذذذذذذذذذذذذذة

Claus,2006)  : إلى مجموعذذذة من األبعذذذاد للذذذدافعيذذذة المهنيذذذة هي : الذذذدافعيذذذة الذذذذاتيذذذة والتي تتمثذذذل في
التر ية ،  إلىاالسذذذذذذتمتاع باألنشذذذذذذطة، واالهتمام بها، والدافعية الخارجية والتي تتمثل في : البحث والسذذذذذذعي 

ت العمل، واألمان  والدخل والمظهر الخارجي، واالهتمامات الذائدة والتي تتمثل في: أولويات األسذذذرة، سذذذاعا
 الوظيفي.

أن توجد عوامل متعددة تؤثر على الدافعية المهنية للمعلم    (2013فاطمة سالم ، وريا سالم )  وترى 
 منها ما يلي:

العب المهني الزائد نتيجة كثرة األعمال المطلو  من المعلم إنجازها ، وتنقسم    أينش  :  الزائدالعب المهني   -
نوعين : أعباء كمية ويقصد بها كثرة األعمال المطلو  من الفرد القيام بها ، وأعباء    إلىهذه األعباء  

 رار.ق اتخاذ  إلىالتعامل مع معلومات معقدة ومتشابكة أو  إلىنوعية ، وهي تلك األعمال التي تحتاج 
 : يعتبر هذا العامل من أكثر العوامل تأثيرًا على دافعية الفرد المهنية.  الدخل غير الكافي -
: ويقصد بها عدم قدرة الفرد على الموائمة بين متطلبات العمل وأعباءه الملقاة على عاتقه    عدم الكفاءة -

 من ناحية إمكاناته ومؤهالته وقدراته التي يتمتع بها من ناحية أخرى.
: ينشأ صراع الدور عندما يكون تباين بين مطالب العمل ومعايير شخصية الفرد   وغموض الدور  صراع -

إليه في  أو  يمه ، أما غموض الدور فينشأ عندما يكون الفرد غير متأكد تمامًا من المهام الموكلة 
 العمل. 

 الفردي، للسلوك  األساسي المحرك بأنها تمتاز الدافعية أن   من خالل استقراء ما سبق ترى الباحثة
 الطبيعية، والمثيرات  البيئية   العوامل من خارجي أم الفرد ذات  من داخلي المحرك هذه مصدر أكان سواء

 في الفرد  بسلوك المتمثلة نتائجه خالل  من عليه التعرف ويمكن المثير، قوة زادت كلما الدافع هذا  ويزداد 
وتداخلها ، فمنها ما يرجع بالدرجة    الدافعية المهنية تأثيرًا سلبياً المؤثرة في  تعدد العوامل  و ووظيفته ،   عمله

، ومنها ما  عدم الكفاءة المهنية  إلى، ومنها ما يرجع    إلى كثرة األعباء المهنية الموكلة إلى األفراد األولى  
في   هنيةيرجع إلى عدم كفاية الدخل لألفراد ، ومنها ما يرجع إلى غموض المهام المهنية ، فالدافعية الم

 النهاية محصلة لتفاعل شبكة من العوامل ، وليست محصلة لعامل واحًدا. 
 : الصمود النفسي:المحور الثالث
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أصذذذذبحت تحديات الحياة وضذذذذغوطها ظاهرة ملموسذذذذة في كافة المجتمعات ولكنها تختلف باختالف  
التي تمكن الفرد من طبيعة المجتمعات ودرجة تحضذذذذذذذذذذذذرها، ولعل من أهم االسذذذذذذذذذذذذتجابات االنفعالية والعقلية  

التكيف اإليجابي مع مواقف الحياة المعاصذذذذذذرة وتحدياتها، هي تمتعه بقدر من الصذذذذذذمود النفسذذذذذذي الذي يعد 
عملية من عمليات التوافق الجيد لمواجهة هذه التحديات؛ مما يسذذذاعده على تحمل أعباء الحياة ومصذذذاعبها  

ي تترجم لسذذذذذلوكيات تؤهل الفرد للصذذذذذمود لسذذذذذمات الشذذذذذخصذذذذذية التا ، وذلك من خالل التحلي بمجموعة من
أمامها كالصذذذذذذبر والتحدي والقدرة على الضذذذذذذبط والتحكم بالذات وبالبيئة، وهي سذذذذذذمات يجب أن يتسذذذذذذلح به 

ين العربي واإلسذذذذالمي بحكم  لمالشذذذذخصذذذذي الذي يواجه تحديات الحياة ويتعرض لضذذذذغوطها خاصذذذذة في العا
 جتماعية المتتالية التي يجتاحهما في اآلونة األخيرة.ه إلى االنتكاسات السياسية واالقتصادية واالضتعر 

 ، وحسذذذذذذذذذذذذذن عبد اللطيف ؤلؤة حمادةل تعرفه حيث ؛ ولقد تناوله العديد من الباحثين وعملوا على تعريفه  
و القدرة على تحمل القدرة على المقاومة والصذذذذذذذذذذذذالبة تحت وطأة الضذذذذذذذذذذذذغوط أ  يعني:  ( بأنه249،  2002)

( مفهوم الصذذمود النفسذذي بأنه:  إدراك الفرد وتقبله  391،  2002البهاص ) ويعرف سذذيد الظروف الصذذعبة،  
الصذذذمود النفسذذذي كوقاية من العواقب الجسذذذمية    يعملللتغيرات أو الضذذذغوط النفسذذذية التي يتعرض لها، كما 

هم في تعديل العالقة الدائرية التي تبدأ بالضذذذغوط النفسذذذية وتنتهي بالنهك النفسذذذي يسذذذللضذذذغوط، و والنفسذذذية  
  Harrisson, Loiselle, Carmenهاربيسذون وآخرون )  ترى و  باعتباره المرحلة المتقدمة من الضذغوط .

& Semenic 2002, 588-589)  لبية الصذذذمود النفسذذذي بأنه هو مصذذذدر مقاومة تجاه التأثيرات السذذذ  أن
  سليم وأشار أنسلمساندة في العمل والمحن النفسية،  للضغوط كما أن الصمود النفسي يتوسط العالقة بين ا

االسذذتجابة االنفعالية والعقلية التي تمكن اإلنسذذان من   بأنهالصذذمود النفسذذي   إلى(  122،   2007األحمدي )
ية للتغير أو األخذ التكيف اإليجابي في مواقف الحياة المختلفة سذذذذذذذذواء أكان هذا التكيف بالتوسذذذذذذذذط أو القابل

من المواجهة  الطالب قدرة تمكن  :  الصذذذذذمود النفسذذذذذي بأنه   (3،  2011)  باظه آمال بأيسذذذذذر الحلول، وت عرف
تذذأقلم والتوافق اإليجذذابي مع التهذذديذذدات أو العثرات أو النكبذذات التي يتعرض لهذذا في حيذذاتذذه.  اإليجذذابيذذة أو ال

ره  إيجذابيذة بذالرغم من مثذل هذذا التعرض، والقذدرة على التعبير عن مشذذذذذذذذذذذذذذذاع وتحقق أو إحراز نواتج حيذاتيذة
دينذاميذة التي ( بذأنذه العمليذة الذ501،  2012)  عبذد الرازق يعرفذه محمذد  و   اآلخرين،والتواصذذذذذذذذذذذذذذل اإليجذابي مع  

تؤدي إلى التوافق الجيد والمواجهة اإليجابية للشذذذذدائد والصذذذذدمات واألزمات النفسذذذذية التي قد يواجهها الفرد،  
مزمنة أو مشذذذذذكالت أسذذذذذرية أو غيرها من   سذذذذذواء أكانت مشذذذذذكالت اجتماعية أو كوارث طبيعية أو أمراضذذذذذاً 

القدرة على التعامل مع  :  بأنه لنفسذذذذذذيا  الصذذذذذذمود   (7،  2015) سذذذذذذرميني  عرف إيمانت  العنيفة، و الصذذذذذذدمات  
بحيث    طالب المصذذذذذادر الداخلية والخارجية للعتماد على  ل االضذذذذذغوط الحياة ومشذذذذذاقها ومصذذذذذائبها من خال

 يحاف  على مستوى جيد من التوافق والتكيف والصحة النفسية.
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 ,Ming- Hui,L, 2008, Johne) ولقد حظي الصذذذذذذذذمود النفسذذذذذذذذي باهتمام كثير من الباحثين  
مواجهة الضذغوط التي يتعرض لها  علىوالتي أكدت على دور الصذمود النفسذي في مسذاعدة الفرد   (2012

للحياة كما أنه يسذذهم بشذذكل   والنظر بشذذكل أكثر إيجابية للموقف الضذذاغط، والنظر للحياة بشذذكل أكثر تفا الً 
وفي هذا الصذذدد فقد  ، على سذذلوكهكبير في البناء المعرفي للفرد بعد تعرضذذه للمواقف الضذذاغطة بما يؤثر 

( أن ما يتضذذذذمنه مصذذذذطلح الصذذذذمود النفسذذذذي من دافعية تجعل المرء 30،  2013)  أبو حالوةأشذذذذار محمد 
يندفع باتجاهه للمحافظة على االتجاه والمثابرة ومواصذذذذذذذذذذذلة بذل المجهود بغض النظر عن حالة اإلعياء أو 

 ,Eley) وآخرون  إيلي  يشذذذذذذذذذذذذذذير  ث لهذا كف أو انطفذاء، و ال يحذد التعذب التي يعذاني منهذا لكونهذا حالة غالبذاً 
Cloninger, Wlters, Laurence, Synnott, R. & Wikinson, 2013,216 مذفذهذوم أن  إلذى   )

عامل مهم في التدريب الطبي لمسذذاعدة األطباء كيف و يعد مفتاًحا للسذذعادة   نفسذذي  كمفهومالصذذمود النفسذذي  
ن؛ حيث أشذذذذذذذذذذذارت نتائج دراسذذذذذذذذذذذته إلى وجود عالقة ارتباط يتعلموا التعامل مع التحديات والضذذذذذذذذذذذغوط والمح

الذذذذذذذذات   وتذوجذيذذذذذذذه  الذنذفسذذذذذذذذذذذذذذي  الصذذذذذذذذذذذذذذمذود  بذيذن  قذويذذذذذذذة  والذتذعذذذذذذذاونذيذذذذذذذة    Self- Directednessإيذجذذذذذذذابذيذذذذذذذة 
Cooperativeness  واإلصذذذذذذذذذذذذذذرار والمثذذابرة ،Persistence  األشذذذذذذذذذذذذذذيذذاء المؤذيذذة، والسذذذذذذذذذذذذذذلبيذذة مع تجنذذب 

Negative with Harm Avoidance  ويالت والتفسذذذذذذذذذذذذذذيرات الشذذذذذذذذذذذذذذخصذذذذذذذذذذذذذذيذذة والفروق الفرديذذة في التذذأ
Individual Differences in Personality Explained. 

ذوي الصذذذذذمود النفسذذذذذي المرتفع يتمتعون  ( أن 352-351،  2014وترى عايدة صذذذذذالح، وياسذذذذذر أمين )
 بالسمات التالية:

 يستطيعون استعادة نشاطهم وحماسهم من الخبرات الضاغطة بسرعة وبفاعلية ومرونة. -
 انفعاالت إيجابية للنهوض من إخفاقاتهم.يستخدمون  -
 يبحثون عن معان إيجابية عند مواجهة الضغوط والظواهر السلبية. -
يوصذذذذذذذذذذذذذفون بأن لديهم اهتمامات واسذذذذذذذذذذذذذعة في الحياة، ومسذذذذذذذذذذذذذتوى مرتفع من الروح المعنوية والمهارات  -

 االجتماعية.
 .ن انفعالياً و ن أو بليد يو ن وغير انهزامو متحمسون وتوكيدي -

 ( أن الصمود النفسي يتضمن سبعة أبعاد هي:532-527،2012محمد عبد الرازق )ويرى 
:تشير إلى قدرة الطالب على التحكم في أفعاله الشخصية وأعماله وكذلك االعتماد    الشخصية  الكفاءة -

على ذاته ومواجهة الصعا  والتحديات التي تواجهه مع امتالك القدرة على بذل الجهد خالل األوقات  
 الصعبة. 

ومواجهتها وعدم الهرو    المشكالت،إلى قدرة الطالب على التعامل السليم مع    المشكالت: تشيرحل    -
 .منها ووضع حلول منطقية لحلها
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والضغوط المرونة - التحديات  مواجهة  من  يمكنه  الذي  الفعال  التكيف  على  الطالب  قدرة  إلى  تشير   :
 والتهديدات. 

التمتع بمستويات عالية من االهتمام والحماس لموضوع ما ،  تشير إلى قدرة الطالب على    :  المثابرة  -
 . وتفعيل قدراته ومهاراته إلتمام العمل على نحو متكامل

: تشير إلى قدرة الطالب على التخطيط قبل البدء في أي عمل مع وضع  األهداف  تحقيقى  عل  القدرة -
 األهداف. أهداف على المستوى القريب والبعيد مع اتباع الطرق الواقعية لتحقيق 

: يشير إلى قدرة الطالب على التواصل مع اآلخرين، وتفهم مشاعرهم والتعاون معهم  االجتماعي  التفاعل -
 وشعوره باألمن والحب في المجتمع الذي يعيش فيه.

: تشير إلى قدرة الطالب على الحفاظ على القيم والتقاليد وتفهم مشاعر اآلخرين والمساعدة  الروحيةالقيم   -
 دون مقابل.  

وتري الباحثة من خالل العرض السذذذذابق أن الصذذذذمود النفسذذذذي ومكوناته يعمل كمتغير سذذذذيكولوجي 
  سية للفرد، فاألشخاص األكثر صمودًا غالباً يخفف من واقع األحداث الضاغطة على الصحة الجسمية والنف

وقت المحن ليات الدفاع عن الفرد في آيعمل الصذذذمود النفسذذذي كو  ،ما يتعرضذذذون للضذذذغوط وال يمرضذذذون، 
ولكن هذذه اآلليذات تختلف بذاختالف األفراد والبيئذة المحيطذة بهم ومذا تحملذه من معذانذاة وصذذذذذذذذذذذذذذعوبذات فهي 

ميز بها تهناك مجموعة من السذذذذذمات ي،  و تسذذذذذهم بشذذذذذكل إيجابي في جعل الصذذذذذعوبات أقل تأثير على الفرد 
ية ، والمحيط األخالقي والنظرة اإليجابشذذذذذذذذذذذذذذط ، ذوى الصذذذذذذذذذذذذذذمود النفسذذذذذذذذذذذذذذي المرتفع وهي: نمط المواجهة الن

ة األحذذداث غير  التقبذذل ، والقذذدرة على إعذذادة هيكلذذوالروحذذاني ، والذذدعم االجتمذذاعي ، والمرونذذة المعرفيذذة، و 
 ضاع تحمل فيها معان أكثر إيجابية.المالئمة إلى أو 

 قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى قسمين وذلك كما يلي: سابعًا: دراسات سابقة:
 الذكاء الروحي والدافعية المهنية: دراسات تناولت 

 قامت ببعض أبعاد الدافعية المهنية ، فقد  الروحي وعالقته  الذكاء  في إطار الدراسات التي تناولت  
 موظفي  لدى  نيةهالم بالضغوط  الروحي الذكاء التعرف على عالقة هدفت  بدراسة (2011) الغدانيفاطمة 
 وموظفة ( موظف500من ) وشارك في هذه الدراسة   ،نعما طنةلبس مسقط محافظة في الحكومية الدوائر
الضغوط  موظفةً (  225) موظفاً  (225)   بواقع نموزعي  الروحي ، ومقياس  الذكاء  استخدام مقياس  وتم   ،

 مستوى  أما ،ةعالي العينة أفراد  لدى كانت  الروحي الذكاء مستويات  ن أ الدراسة  نتائج رت هوأظ المهنية،  
 درجات  نبي دال إحصائًيا    سالب  ارتباط وجود  الدراسة نتائج وبينت  متوسطة، كانت  فقد   نيةهالم  الضغوط

 في منخفض  بقدر نولك همتس الروحي الذكاء درجات  أن  كما نية،هالم الضغوط ودرجات   الروحي الذكاء
 .العينة أفراد  لدى نيةه الم الضغوط بدرجات  التنبؤ
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ء كشف العالقة بين الذكادفت  هدراسة   (Yahyazadeh & Lutfi,2012) ولطفي  زاديسوأجرى يحيى
وشارك ،  نمي لالمع  مجموعة من  لدى  - الدافعية المهنية  باعتباره عامل من عوامل    - الروحي والرضا الوظيفي

تتراوح    ائيةهة النلة المتوسطة والمرحلمي المدارس الثانوية في المرحلمع  نممعلم    (117)في هذه الدراسة  
(  11.5( عام وانحراف معياري قدره )35.8( عام بمتوسط عمري قدره )47( عام إلى )24)أعمارهم ما بين  

وجود   نوقد أسفرت نتائج الدراسة ع   وتم استخدام مقياس الذكاء الروحي ومقياس الرضا الوظيفي،    ،عام  
 .الوظيفي همورضا  نميلعلمالذكاء الروحي ل نة إحصائية بيلذات دال القةع

العالقة بين الذكاء الروحي  (Khorshidi & Ebaadi, 2012) خورشيدي وعباديبحثت دراسة  و 
ا  ( موظفً 231)وشارك في هذه الدراسة  ،    -الدافعية المهنية باعتباره عامل من عوامل    -  والرضا الوظيفي

مستوى   من  علمية  مؤهالت  يحملون  ممن  بإيران  الوطنية  طهران  جامعة  تتراوح    فأعلى  سالبكالوريو من 
(  12.3( عام وانحراف معياري قدره )38.7( عام بمتوسط عمري قدره )51( عام إلى )26أعمارهم ما بين )

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة  ، و عام ، وتم استخدام مقياس الذكاء الروحي ومقياس الرضا الوظيفي  
عدم  أيًضا إلى  أشارت نتائج الدراسة  و ظفين،  بين الذكاء الروحي والرضا الوظيفي للمو دالة إحصائًيا  إيجابية  

 .في متوسطات الذكاء الروحيإحصائًيا بين الذكور واإلناث وجود فروق دالة 
 لدى الوظيفي بالرضا الروحي الذكاء عالقة عن  الكشف هدفت  دراسة (Kaur, 2013) كاور وأجرى 

  - الوظيفي بالرضا وعالقته الروحي  الذكاء في الفروق  عن الكشف هدفت  كما ،الثانوية المدارس معلمي
  ا معلمً  (100)وشارك في هذه الدراسة   ،الجنس غيرتلم ا  تبعً    - الدافعية المهنية  باعتباره عامل من عوامل  

( عام بمتوسط عمري 45-26ممن تتراوح أعمارهم ما بين )  الثانوية المدارس ومعلمات  معلمي من  ومعلمة
ومقياس الرضا   الروحي للذكاء مقياس وتم استخدام ،( أعوام9.8( عام وانحراف معياري قدره )35.4قدره )

 والرضا الروحي الذكاء بين إحصائية داللة ذات   إيجابية عالقة وجود  الدراسة نتائج الوظيفي ، وأظهرت 
 الروحي الذكاء بين إحصائية  داللة ذات  فروق  عدم وجود  النتائج كشفت  فيما ،  المعلمين لدى الوظيفي
 .الجنس متغير الختالف ترجع المعلمين لدى الوظيفي والرضا

 دراسات تناولت الذكاء الروحي والصمود النفسي: 
 ,Long) لونجبالصمود النفسي ، فقد قام  الروحي وعالقته  الذكاء  في إطار الدراسات التي تناولت  

النفسي الروحية والقيم  التدين مستوى  بين العالقة على التعرف هدفت  بدراسة   (2011  لدى  والصمود 
 إناث،(  253) النفس  علم بأقسام األولى الفرقة طال   من (375)وشارك في هذه الدراسة   ،  الجامعة طال  

( عام وانحراف  21.2( عام بمتوسط عمري قدره ) 22( عام إلى ) 20) تتراوح أعمارهم ما بين    ذكور (22)
 والقيم التدين ومقياس الديمغرافية، البيانات  ةستبانا على الدراسة أدوات  واشتملت  ،( شهور9معياري قدره )

  الصمود النفسي  ومقياس  ، األبعاد  متعدد  الروحية
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 والممارسات  التدين من  العليا المستويات  بينإحصائًيا   دال ارتباط وجود  عن الدراسة نتائج وأسفرت  ،
دالة إحصائًيا   إيجابية عالقة  توجد  ال بينما  ،  الصمود النفسي من العليا بالمستويات  الطال   عند  الروحية

 .( والصمود النفسيدينية بجماعة منظم بشكل المرتبط) التنظيمي التدين بين
إبراهيم  أ دراسة  هسروفاني  ما  دانوكي  وجاف   ,Ebrahimi, Keykhosrovani)  وديهغني 

Dehghani & Javdan, 2012)     بين العالقة  فحص  هدفت  النفسيفقد  الروحي،    الصمود  والذكاء 
من   ( طالب وطالبة100)   وشارك في هذه الدراسة  ،  والصحة العقلية لدى مجموعة من طلبة الجامعات 

إيران (Hormozgan) جامعة هورمزغان   ال  ط إلى )19تتراوح أعمارهم ما بين )  في  ( عام  21( عام 
( شهر، وتم استخدام مقياس الصمود النفسي  11( عام وانحراف معياري قدره )20.1بمتوسط عمري قدره )

داله  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية  و  ، ومقياس الذكاء الروحي ، ومقياس الصحة العقلية ،
، وأن الصحة العقلية    والصمود النفسيوالصحة العقلية، وبين الذكاء الروحي    سيالصمود النفبين  إحصائًيا  

 .الصمود النفسيوالذكاء الروحي يفسران 
لدى طلبة    الصمود النفسي( معرفة العالقة بين الذكاء الروحي و 2016وهدفت دراسة محمد عصام )

ترجع إلى متغيرات   الصمود النفسيو   الجامعة ومعرفة ما إذا كانت هناك فروًقا في مستوى الذكاء الروحي
من الذكاء الروحي ، وشارك في هذه    الصمود النفسي)الجنس ، والتخصص( والكشف عن إمكانية التنبؤ ب

( طالب بكليات علمية ممن  113( طالب بكليات إنسانية و )129( طالب جامعي بواقع )242الدراسة )
(  1.2( عام وانحراف معياري قدره )20.1ي قدره )( عام بمتوسط عمر 21.3-19تتراوح أعمارهم ما بين )

، وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود   الصمود النفسيعام ، وتم استخدام مقياس الذكاء الروحي ومقياس  
عالقة ارتباطية موجبة داله إحصائًيا بين الذكاء الروحي والمرونة النفسية ، كما أظهرت نتائج الدراسة عن  

، وعدم وجود   الصمود النفسيإحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء الروحي و   عدم وجود فروق ذات داللة
إمكانية    فروق ذات داللة إحصائية بين طال  الكليات العلمية واألدبية ، كما أظهرت نتائج الدراسة عن

 من الذكاء الروحي.   بالصمود النفسيالتنبؤ 
 بقة ما يلي : أوضحت الدراسات السا التعليق على الدراسات السابقة:

 أن الذكاء الروحي يتكون من عدة قدرات فرعية ، ويزداد لدى الفئات العمرية األعلى.  -

وبعض ابعاد الدافعية المهنية ومنها ) الرضا الوظيفي ( ، وكذلك    وجود عالقة بين الذكاء الروحي -
 وجود عالقة بين الذكاء الروحي والصمود النفسي.

والصمود   المهنية  الدافعيةب  الروحي  الذكاء  عالقة  تناولت   الباحث   علم  حدود   في  واحدة  دراسة  توجد   ال -
 البحوث   من  مزيد   إجراء  إلى  حاجه  في  العربية  البيئة  فإن  لذا  ،  االبتدائية  المرحلة  معلمي  لدىالنفسي  
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الروحي  دور  تفعيل  في   العربية  الدراسات   في  شديدة  ندرة  هناك   أن  كما  المؤسسات   داخل  الذكاء 
 . التربوية

السابقة:  من  ةالباحث  ت واستفاد  - المهنية واألخر للصمود الدراسات  للدافعية  إعداد مقياسين أحدهما 
النفسي يناسبان معلمي المرحلة االبتدائية في البيئة الكويتية، كما استفادت الباحثة من الدراسات 

 . ضوئها في النتائج  تفسيرالسابقة في وضع فروض الدراسة الحالية، و 
 فروض الدراسة : 

الذكاء الروحي والدافعية المهنية لدى معلمي المرحلة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين   .1
 .بدولة الكويت   االبتدائية

لدى معلمي المرحلة والصمود النفسي  الذكاء الروحي  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين   .2
 .بدولة الكويت   االبتدائية

  الدافعية المهنيةمن خالل    بدولة الكويت   معلمي المرحلة االبتدائية لدى    بالذكاء الروحييمكن التنبؤ   .3
 .والصمود النفسي

 

 إجراءات الدراسة: سابعًا: 
 : الدراسة  منهج  -1

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي بحدوده المعروفة حيث إنه أنسب أنواع المناهج إلجرائها ؛  
ألنه محاولة علمية للحصول على معلومات وبيانات كافية ود يقة عن األفراد من جمهور معين في  وذلك  

 مجتمع ما. 
 المشاركون في الدراسة:   -2

(  147( معلم ومعلمة بمحافظات،................ بدولة الكويت بواقع )231شارك في هذه الدراسة ) 
  (37,4)، بمتوسط عمري قدره  ( عام49,7عام إلى )   (25,1تتراوح أعمارهم ما بين ) ( معلمة ، 84معلم و) 

 . عام  (11,9)وانحراف معياري قدره  ،عام 
 المأخوذة من كل مدرسة: المعلمينوالجدول التالي يوضح أسماء المدارس وعدد 

 المأخوذة من كل مدرسة   المعلمينأسماء المدارس وعدد : (1) جدول

المجموع  لمعلمين عدد ا اسم المدرسة م
 معلمات  معلمين  الكلي

 32 12 20 ادريس جاسم ادريس االبتدائية للبنين   1
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المجموع  لمعلمين عدد ا اسم المدرسة م
 معلمات  معلمين  الكلي

 32 12 20 القرطاس االبتدائية للبنين     عبد الوها 2
 30 10 20 عيسى حسين اليوسفي االبتدائية للبنين   3
 30 10 20 المال سعود الصقر االبتدائية للبنين  4
 25 10 15 للبنين خالد بن الوليد االبتدائية  5
 25 10 15 ابن ماجد االبتدائية للبنين  6
 28 10 18 االرقم االبتدائية للبنين  7
 29 10 19 الصباحية االبتدائية للبنين  8

 231 84 147 المجموع الكلي

   أدوات الدراسة : -3
الباحثتس وتقنينها    ةعرض  إعدادها  وكيفية  الدراسة  حسب ،  أدوات  وذلك 

 ي :على النحو التال مراحل الدراسة  يترتيب استخدامها ف 
 الباحثة()ترجمة :  Amram& Dryer, 2008)مقياس الذكاء الروحي إعداد امرام ودرير )  .1

 مقياس الدافعية المهنية                                        )إعداد : الباحثة(  .2

 مقياس الصمود النفسي                                         )إعداد : الباحثة(  .3

 :  ويمكن تناول هذه األدوات بشيء من التفصيل فيما يلي 

 .)ترجمة : الباحثة( Amram& Dryer, 2008)إعداد امرام ودرير ) مقياس الذكاء الروحي   -1
 يهدف المقياس إلى  ياس قدرات المعلمين الروحية.  هدف المقياس:  -أ
 ترجمة المقياس:   - ب

من   أربع  على  الترجمة  هذه  وعرض  العربية،  اللغة  إلى  االنجليزية  في صورته  المقياس  ترجمة  تم 
المتخصصين في اللغة اإلنجليزية إلبداء رأيهم بصدد صحة ودقة الترجمة ومطابقة المعنى لألصل األجنبي، 

ته العربية على  وبعد آخذ آراء متخصصي اللغة في االعتبار وتفعيلها ع رض المقياس مرة أخرى في صور 
أربعة من المتخصصين آخرين بقسم اللغة اإلنجليزية وطلب منهم ترجمة المقياس إلى اللغة اإلنجليزية )ترجمة  

ذلك تم تعديل صياغة    ءضو عكسية( ، وذلك لالطمئنان إلى مطابقة الترجمة العربية لألصل األجنبي، وفي 
 بعض عبارات المقياس في ضوء أراء السادة المتخصصين. 
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 تعليمات المقياس:  -ج
صاغ معد المقياس تعليمات االستجابة للمقياس متضمنة: الهدف منه، وكي ية االستجابة لمفرداته،   

 وشملت التعليمات مثااًل توضيحيًّا لكي ية االستجابة لمفرداته. 
 طريقة االستجابة للمقياس:  -د 

ي عبر    الذيمام البند في المكان ( أ✓حرص معد المقياس على أن تكون االسذذذذذذتجابة بوضذذذذذذع عالمة )
 -عن درجة انطباق المفردة على المعلم؛ حيث يوجد بجوار كل مفردة سذذذذذذتة اختيارات، هي: )ال يحدث أبداً 

يحذذدث دائمذذًا(، وعلى   –يحذذدث كثيرًا إلى حذذد مذذا    -يحذذدث كثيراً   –يحذذدث نذذادرًا إلى حذذد مذذا    -يحذذدث نذذادراً 
 أبعاد المقياس.المعلم أن يختار واحدة منها، وذلك لجميع 

 وصف المقياس:  -ه
 كالتالي: هي( مفردة موزعة على خمسة أبعاد فرعية 83يتكون المقياس في صورته النهائية من )

القدرة على التوفيق بين وجهات نظر مختلفة كمحاولة لزيادة فاعلية الفرد في الحياة    :الوعي - ويشير إلى 
 ( مفردة. 12اليومية وتحقيق سعادته النفسية، ويقاس هذا البعد  )

وتعني السالم الداخلي للفرد والترابط والفطنة والحرية والحب من أجل الحياة ، ويقاس هذا البعد     النعمة: -
 ردة.( مف19)

ويشير إلى القدرة على اإلحساس بالمعنى، وربط األفعال واألنشطة والخبرات بقيم الفرد، وتمييز    المعنى: -
 ( مفردة. 8التفسيرات بطريقة تزيد من فاعلية الفرد وسعادته، ويقاس هذا البعد   )

عالية الفرد وسعادته  بطرق تزيد من ف  والتالفويشير إلى قدرة الفرد على السمو والتفوق واالندماج    التفوق: -
 ( مفردة.22النفسية، ويقاس هذا البعد   )

اليومية وتحقيق    الحقيقة: - وتشير إلى قدرة الفرد على العيش بمحبة وسالم بما يحقق فاعلية لحياة الفرد 
 ( مفردة.22السعادة النفسية له، ويقاس هذا البعد   )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:-و
 لنسخة اإلنجليزية:الخصائص السيكومترية ل -1

 
 صدق المقياس:   -

النفسية   للروحانية والسعادة  بمقاييس أخرى  االرتباط  الصدق عن طريق  المقياس بحسا   قام معدا 
 ( مما يشير إلى صدق المقياس. 0.05وكانت معامالت االرتباط داله عند )
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   ثبات المقياس: -
(  0.97، وبلغت  يمة معامل الثبات )كرونباخقام معدا المقياس بحسا  الثبات عن طريق معامل ألفا  

(  26للمقياس ككل ، كما قاما بإعادة التطبيق بعد فترة زمنية بلغت ست أسابيع وذلك على عينة قوامها )
 ( مما يدل على ثبات واستقرار المقياس. 0.77فرد وبلغ معامل االرتباط ) 

 
   ص السيكومترية للنسخة المترجمة:الخصائ -2

قامت الباحثة في الدراسة الراهنة بالتحقق من صالحية المقياس لالستخدام في ضوء صدقه وثباته ؛ 
 وذلك على النحو التالي:

 صدق المقياس عن طريق صدق المحك الخارجي :  -
قامت الباحثة في الدراسة الراهنة بالتحقق من صدق المقياس عن طريق صدق المحك؛ حيث قامت 

باعتباره محًكا لمقياس الذكاء الروحي   )2012)سليمان الشناوي ،    الروحي إعداد بتطبيق مقياس الذكاء  
( معلم  130ية )األبعاد المستخدم في الدراسة الراهنة على المشاركين في التحقق من الخصائص السيكومتر 

( عام ، وانحراف  37,4( عام، بمتوسط عمري قدره )49,7( عام إلى ) 25,1تتراوح أعمارهم ما بين ) ،  
 .( بما يشير إلى صدق المقياس0,809( عام، فبلغ معامل االرتباط ) 11,9معياري قدره )

 : ثبات المقياس: الثبات بطريقة التجزئة النصفية -
في الدراسة االستطالعية بطريقة التجزئة    المشاركينت المقياس على  قامت الباحثة بالتحقق من ثبا

النص ية؛ حيث قامت بتقسيم المقياس ككل إلى نصفين كما قسمت كل ب عد إلى نصفين، وتم حسا  معامل 
 ( التالي يوضح النتائج: 2ارتباط بيرسون بين كل قسمين، وجدول )

 ( 130)ن=  تجزئة النص يةثبات مقياس الذكاء الروحي عن طريق ال :(2جدول )
 الدرجة الكلية الحقيقة  التفوق  المعنى  النعمة الوعي الذكاء الروحي 

 ** 0,641 ** 0,532 ** 0.697 ** 0,624 ** 0,589 ** 0,724 معامل االرتباط 

 0.01** دالة عند 
جميع معامالت  إن( أن ثبات المقياس ككل وأبعاده بشكل مستقل مرتفع، حيث  2يتضح من جدول )

 االرتباط مرتفعة ومناسبة ، مما ي شير إلى أن المقياس بأبعاده يتسم بثبات مالئم. 
  طريقة تقدير درجات المقياس:-ه

  -يحدث نادراً   -تم وضع مفتاح لتقدير درجات المقياس وفق السلم السداسي )ليكرت( ، )ال يحدث أبداً 
يحدث كثيرًا    -يحدث كثيراً   –يحدث نادرًا إلى حد ما  
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يحدث دائمًا( ، وحيث أن المقياس به عبارات موجبه وأخرى سالبة فقد تم احتسا  الدرجات   –إلى حد ما  
  ( للعبارات 6،  5،  4،    3،    2،    1( للعبارات الموجبة ، و ) 1،    2،    3،    4،    5،  6عليه كما يلي : )

 السالبة.
 (ةالباحث: )إعداد                                      مقياس الدافعية المهنية -2

 
   الهدف من المقياس : -أ

ومدى    لدى معلمي المرحلة االبتدائيةتحديد بعض مكونات الدافعية المهنية  ل  تم إعداد المقياس الحالي

بهدف توفير أداة سيكومترية حديثة تناسب أهداف الدراسة الحالية وخصائص الفترة العمرية    امتالكهم لها 
 للعينة. 

 تحديد مفهوم الظاهرة المقاسة:  - ب
 مهنتهفي محيط    المعلماللتان تمتلكان    على أنه: الطاقة والحماسالدافعية المهنية  تم تحديد مفهوم  

 .واستمتاعه باألداء، ورغبته في مساعدة الطال   ،والتي تتمثل في: طموحه المهني، ودافعه لإلنجاز
 المقياس:   مفرداتتحديد مصادر   -ج 

 المقياس من خالل المصادر التالية:  مفردات تم اشتقاق 
 وأهم مكوناته. الدافعية المهنية االطالع على التراث النظري وثيق الصلة بمفهوم  .1
  االطالع ة  التي أتيح للباحث  المختلفة،من وجهات نظر علماء النفس  الدافعية المهنية  الرجوع لتعريفات   .2

 على آرائهم. 
تنوعًا في هذه المقاييس   ةالباحث  ت وقد وجد الدافعية المهنية  االطالع على بعض المقاييس التي تناولت   .3

 ( ، ومقياس (London, 1993إعداد /  الدافعية المهنية  مقياس  الرجوع إليها :    تم  التي  المقاييس  ومن  ،

ومقياس الدافعية المهنية    (Amabile, Hill, Hennessey & Tighe 1994)   إعداد/الدافعية المهنية  
إعداد/  ، (Pagano, Weiner& Rand, 1997)  إعداد/ المهنية  الدافعية   & Day) ومقياس 

Allen,2004) . 

  :مقياسالخصائص السيكومترية لل -ج
في الدراسة الحالية بالتحقق من صالحية المقياس لالستخدام في ضوء صدقه وثباته    ةالباحث  ت قام

 واتساقه الداخلي ؛ وذلك كما يلي:
 صدق المقياس: أواًل :

في حسذا  صذدق المقياس على نوعين من الصذدق هما : صذدق المحكمين وصذدق   الباحثة ت اعتمد 
 :المحك الخارجي ويمكن تناولهما فيما يلي 
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 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 
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  كمين:صدق المح -
من المتخصصين  محكمين  (  10على )  مفردة(  43بعرض المقياس في صورته األولية )  ةالباحث  ت قام

منهم إبداء الرأي في المقياس   ت وتعليماته وطلب األربعةلهم المقياس بأبعاده  مت وقد  في التربية وعلم النفس
، وإبداء  للمقياس  األربعةلكل بعد من األبعاد  العبارات المقياس ومدى تمثيل  عبارات وأبعاده ومدى مالئمة 

أو   تعديل  أو  اللغوية وأي حذف  الصياغة  المقياسالرأي في  وبناًء على    ،إضافات في صياغة عبارات 
  ا نالت   عبارتينالباحث بحذف    ت قام  د مرة أخرى وق  العبارات   ض بتعديل صياغة بع  ةالباحث  ت اقتراحاتهم قام

 العبارات وهي  مفردة  (  41صورته النهائية )  في  المقياس  عبارات   فأصبح عدد   ( محكمين 8اتفاق أقل من )
 صدق المقياس.  إلىبما يشير   محكمين (8)التي نالت اتفاق من جانب المحكمين وال تقل عن 

 صدق المحك الخارجي : ▪

قامت الباحثة بالتحقق من صذذذذذذدق المقياس عن طريق صذذذذذذدق المحك ؛ حيث قامت بتطبيق مقياس   
( باعتباره محًكا لمقياس الدافعية المهنية المعد للدراسذذذذذذذذة الحالية 2009الدافعية المهنية إعداد محمد سذذذذذذذذيد )

، تتراوح    معلمذذةمعلم و   (130مكونذذة من )بذذدولذذة الكويذذت    معلمي تالميذذذ المرحلذذة االبتذذدائيذذةعلى عينذذة من  
وانحراف معياري قدره   ،عام    (37,4)، بمتوسذذذذذط عمري قدره ( عام49,7( عام إلى )25,1أعمارهم ما بين )

 ( بما يشير إلى صدق المقياس.0,721فبلغ معامل االرتباط ) عام، (11,9)
  :مقياس ثبات الثانًيا : 

على نوعين من الثبات هما : الثبات باسذذتخدام طريقة ألفا   المقياس  في حسذذا  ثبات ة  الباحث ت اعتمد 
 :، ويمكن تناولهما فيما يلي التجزئة النص يةكرونباخ ، والثبات باستخدام طريقة 

   طريقة ألفا كرونباخ: ▪

قامت الباحثة بحسا  معامل ألفا للمقياس بعد حذف درجة المفردة، وحسا  معامل الفا للمقياس ككل، 
 التالي ي بين  يم معامالت ألفا بعد حذف المفردة: ( 3والجدول )

 ( 130)ن= لمقياس الدافعية المهنية  يم معامل ألفا (: 3جدول )
رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا
رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا

1 0,739 12 0,733 22 0,734 32 0,738 

2 0,733 13 0,740 23 0,732 33 0,737 

3 0,729 14 0,737 24 0,736 34 0,731 

4 0,741 15 0,735 25 0,742 35 0,727 

5 0,740 16 0,730 26 0,741 36 0,728 
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6 0,725 17 0,728 27 0,741 37 0,740 

7 0,725 18 0,736 28 0,740 38 0,736 

8 0,726 19 0,735 29 0,732 39 0,730 

9 0,739 20 0,740 30 0,731 40 0,735 

10 0,740 21 0,742 31 0,740 41 0,741 

11 0,741  

 0,725وقد بلغت  يمة معامل ألفا للمقياس ككل= 
، حيث انخفض   ت عبر عن ثباتها  عبارات ( السذذذذذذذابق أن  يم معامل ألفا لجميع ال3يتضذذذذذذذح من جدول )

ولم يتخط معذامذل  عبذارات معظم المقيذاس، ولم يتغير وظذل ثذابتذًا في بعض ال  المفردة فيبحذذف معذامذل ألفذا  
المقياس مهمة وحذفها قد يؤثر سذذلبًا عليه، مما ي شذذير   عبارات أن جميع   إلىألفا للمقياس ككل، وهذا ي شذذير  

 المقياس تتسم بثبات مالئم. عبارات أن  إلى
 : طريقة التجزئة النصفية   -

نصفين كما قسم كل ب عد إلى نصفين، وتم حسا  معامل ارتباط بيرسون  تم تقسم المقياس ككل إلى  
 ( التالي يوضح النتائج:4بين كل قسمين، والجدول )

 (  130( : يوضح معامل االرتباط بين نصفي كل بعد ونصفي المقياس ككل )ن= 4جدول )
 المقياس ككل  الرابع  الثالث  الثاني  األول الب عد 

 ** 0,698 ** 0,579 ** 0,627 ** 0,779 ** 0,748 معامل االرتباط
 0,01دالة عند  ** 

( أن ثبات المقياس ككل وأبعاده بشكل مستقل مرتفع ، حيث جميع معامالت 4يتضح من جدول )
 االرتباط مرتفعة ومناسبة ، مما ي شير إلى أن المقياس بأبعاده يتسم بثبات مالئم. 

 ثالثًا : االتساق الداخلي :  
في حساب االتساق الداخلي للمقياس على حساب معامالت االرتباط بين درجة كل   الباحثة  تاعتمد

 التالي يبين ذلك:  (5) تنتمي إليه ، ودرجة كل ُبعد والدرجة الكلية ؛ والجدول والُبعد الذي  مفردة
 ( 130)ن =  الدافعية المهنية االتساق الداخلي لمقياس : (5جدول )

الب عد 
 األول

معامل 
 االرتباط 

الب عد 
 الثاني 

معامالت 
 االرتباط 

الب عد 
 الثالث 

معامالت 
 االرتباط 

الب عد 
 الرابع 

معامالت 
 االرتباط 

1 0,541* * 2 0,398 ** 3 0,478* * 4 0,520* * 
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5 0,396* * 6 0,601 ** 7 0,399* * 8 0,596* * 

9 0,427* * 10 0,655* * 11 0,604* * 12 0,374 ** 

13 0,478 ** 14 0,429* * 15 0,524* *
 * 

16 0,568* * 

17 0,488* * 18 0,514* * 19 0,397* * 20 0,641* * 

21 0,594* * 22 0,524* * 23 0,496* * 24 0,622* * 

25 0,547* * 26 0,641 ** 27 0,600* * 28 0,505 ** 

29 0,627* * 30 0,505* * 31 0,514* * 32 0,620 ** 

33 0,684* * 34 0,399* * 35 0,398* * 36 0,675 * 

37 0,397 ** 38 0,471* * 39 0,471 ** 40 0,442 ** 

41 0,408 **  

 الب عد 
معامل 
 االرتباط 

 الب عد 
معامالت 
 االرتباط 

 الب عد 
معامالت 
 االرتباط 

 الب عد 
معامالت 
 االرتباط 

 ** 0,497 الرابع  ** 0,523 الثالث  ** 0,602 الثاني  ** 0,541  األول
 0,01** دالة عند 

،  إليها    تنتمي  التي  األبعاد   درجات   مفردات المقياس ترتبط مع( السابق أن جميع  5يتبين من جدول)
المقياس بأبعاده وارتباط   مفردات ارتباط    إلى، مما ي شير    الكليةالدرجة    المقياس ترتبط مع  أبعاد   جميعكما أن  

 مناسب.  داخليأن المقياس يتمتع باتساق  إلىاألبعاد بالدرجة الكلية ، مما ي شير 
 وصف المقياس : -د
من   -مفردتين من قبل المحكمين  في صذذذذذذذورته النهائية بعد حذف   -الدافعية المهنية  يتكون مقياس   
 كالتالي : وهي عبارات أبعاد لكل بعد مجموعة من الأربعة 

وي قاس   ،وي قصذد به طموح المعلمين في الترقي واالسذتفادة من مهنتهم:  الطموح المهني :الُبعد األول -
 (.41، 37،  33، 29،  25،  21،  17،  13،  9،  5،  1) التالية بالمفردات الب عد هذا 

واالمتيذاز في تحقيق نتذائج المهذام ويقصذذذذذذذذذذذذذذد بهذا الرغبذة في اإلجذادة   :الدداف  لننجدا   الُبعدد الثداني : -
،   22،    18،    14،    10،    6،    2التذذاليذذة: )  بذذالمفردات ، وي قذذاس هذذذا الب عذذد    التي يقوم بهذذا األفراد 

26  ،30  ،34 ،38.) 

 ، وي قصذذد به اسذذتمتاع المعلمين بأدائهم التدريسذذي داخل الصذذف  االسدتمتاع باألداء :الُبعد الثالث :  -
 (. 39،  35، 31،  27،  23،  19،  15،  11، 7،  3: )التالية فردات بالموي قاس هذا الب عد 
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 والتي تتمثل في رغبة المعلمين في تقديم المسذذذذذذذاعدة:   الرغبة في مسدددداعدة الطالب:   راب الُبعد ال -

 4التالية: )  بالمفردات الب عد ، وي قاس هذا لطالبهم دون النظر إلى مقابل مادي أو معنوي   والمسذذاندة
 ،8 ،12  ،16  ،20  ،24  ،28  ،32  ،36 ،40.) 

  المقياس: قدير درجاتطريقة ت - ه

أحيانًا  –غالبًا  –تم وضدد  مفتاح لتقدير درجات المقياس وفق السددلم الخماسددي )ليكرت( ، )دائمًا 
نادرًا جدًا( ، وحيث أن المقياس به عبارات موجبه وأخرى سدددددالبة فقد تم احتسددددداب الدرجات   -نادرًا    –

(  للعبددارات   5،  4،  3،    2،    1( للعبددارات الموجبددة ، و )  1،    2،    3،    4،    5عليدده كمددا يلي : )
 السالبة.

   : المقياس من  -و 
؛ المقياسحساب الزمن الال م إلجراء    تم  ةالباحثبها    تقام  التيمن خالل الدراسة االستطالعية  

الكلي لبحساب   الذي  المجموع  المقياس اإلجابة ع  في   معلم كل    استغرقهلزمن  ، وتم حساب متوسط  لى 
 . ( دقيقة18الزمن فبلغ )

 ( ة)إعداد / الباحث                                             مقياس الصمود النفسي  -4
 تضمن إعداد المقياس عدة خطوات نوضحها فيما يلي: 

   الهدف من المقياس : -أ
ومدى   لدى معلمي المرحلة االبتدائية الصمود النفسيتحديد بعض مكونات لتم إعداد المقياس الحالي 

بهدف توفير أداة سيكومترية حديثة تناسب أهداف الدراسة الحالية وخصائص الفترة العمرية    امتالكهم لها
 للعينة. 

 تحديد مفهوم الظاهرة المقاسة:  - ب
قدرة أنه:  على  النفسي  الصمود  مفهوم  تحديد  بنجاح على المعلم  تم   التي المشكالت  مع التكيف 

 استراتيجيات إيجابية استخدام إلى المشاكل كتل أمام  الصمود و  الصالبة مرحلة يتجاوز وأن لها، يتعرض 
 -المشكالت  حل  -  الشخصية  )الكفاءة  هي أبعاد  سبعة خالل من قاسي  ، والذي    والتغلب عليها  لمواجهتها

 .(الروحية القيم -  االجتماعي التفاعل -األهداف تحقيق على القدرة -المثابرة  – المرونة
 المقياس من خالل المصادر التالية: مفردات تم اشتقاق المقياس:  مفرداتتحديد مصادر   - ج
 االطالع على التراث النظري وثيق الصلة بمفهوم الصمود النفسي وأهم مكوناته.  .1
  االطالعة  التي أتيح للباحث  المختلفة،الرجوع لتعريفات الصمود النفسي من وجهات نظر علماء النفس   .2

 على آرائهم. 
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تنوعًا في هذه المقاييس   ةالباحث ت المقاييس التي تناولت الصمود النفسي وقد وجد االطالع على بعض   .3
،  (Takviriyanun, 2008)الرجوع إليها : مقياس الصمود النفسي إعداد    تم  التي  المقاييس  ومن  ،

، ومقياس الصمود   (Karkkainen, Raty & Kasanen,2009)إعداد  ومقياس الصمود النفسي  
  ( 2009ومقياس الصمود النفسي إعداد هبة سامي )   ،(Ryan & Caltabiano, 2009)النفسي إعداد  

 ,Windle)  إعداد /( ، ومقياس الصمود النفسي  2010ومقياس الصمود النفسي إعداد محمد عثمان )
Bennett, Kate, Noyes & Jane, 2011). 

  الخصائص السيكومترية للمقياس: -ج
في الدراسة الراهنة بالتحقق من صالحية المقياس لالستخدام في ضوء صدقه وثباته   ةالباحث ت قام

 وذلك كما يلي: ؛ الداخلياتساقه و 
 صدق المقياس:  :أواًل 

وصدق  صدق المحكمين  هما:في حسا  صدق المقياس على نوعين من الصدق  ةالباحث  ت اعتمد 
 يلي:ويمكن تناولهما فيما  المحك الخارجي

 المحكمين:صدق  -
من المتخصصين  محكمين  (  10على )  مفردة(  52بعرض المقياس في صورته األولية )  ةالباحث  ت قام 

منهم إبداء الرأي في المقياس    ت وتعليماته وطلب  السبعةلهم المقياس بأبعاده    مت وقد   في التربية وعلم النفس
، وإبداء  للمقياس  األربعةمن األبعاد لكل بعد  العبارات المقياس ومدى تمثيل  عبارات وأبعاده ومدى مالئمة 

أو   تعديل  أو  اللغوية وأي حذف  الصياغة  المقياسالرأي في  وبناًء على    ،إضافات في صياغة عبارات 
 نالت   مفردةبحذف    ةالباحث   ت قام  د مرة أخرى وق  العبارات   ض بتعديل صياغة بع  ة الباحث  ت اقتراحاتهم قام

 العبارات وهي  مفردة  (  51صورته النهائية )  في  المقياس  عبارات   فأصبح عدد   ( محكمين 8اتفاق أقل من )
 صدق المقياس.  إلىبما يشير   محكمين (8)التي نالت اتفاق من جانب المحكمين وال تقل عن 

  صدق المحك الخارجي : ▪

قامت الباحثة بالتحقق من صذذذذذذذذدق المقياس عن طريق صذذذذذذذذدق المحك ؛ حيث قامت بتطبيق مقياس  
المعد للدراسذذذة الحالية الصذذذمود النفسذذذي  باعتباره محًكا لمقياس    (2009الصذذذمود النفسذذذي إعداد هبة سذذذامي )

، تتراوح    معلم ومعلمذذة  (130مكونذذة من )بذذدولذذة الكويذذت    معلمي تالميذذذ المرحلذذة االبتذذدائيذذةعلى عينذذة من  
وانحراف معياري قدره   ،عام    (37,4)، بمتوسذذذذذط عمري قدره ( عام49,7( عام إلى )25,1أعمارهم ما بين )

 ( بما يشير إلى صدق المقياس.0,809فبلغ معامل االرتباط ) عام، (11,9)
 ثبات المقياس : ثانًيا : 
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في حسا  ثبات المقياس على نوعين من الثبات هما : الثبات باستخدام طريقة ألفا   ةالباحث  ت اعتمد 
 كرونباخ ، والثبات باستخدام طريقة إعادة المقياس ، ويمكن تناولهما فيما يلي: 

 :  طريقة ألفا كرونباخ -
الفا تعتمد هذه الطريقة على حسا  معامل ألفا للمقياس بعد حذف درجة المفردة ، وحسا  معامل 

 ي بين  يم معامالت ألفا بعد حذف المفردة: التالي( 6للمقياس ككل. والجدول )
 ( 130)ن=  لدى معلمي المرحلة االبتدائي  يم معامل ألفا لمقياس الصمود النفسي: (6جدول )

 

رقم 
 المفردة 

 يمة معامل  
 ألفا

رقم 
 المفردة 

 يمة معامل  
 ألفا

رقم 
 المفردة 

 يمة معامل  
 ألفا

رقم 
 المفردة 

 يمة معامل  
 ألفا

1 0,699 14 0,705 27 0,709 40 0,712 
2 0,712 15 0,711 28 0,711 41 0,710 
3 0,700 16 0,710 29 0,713 42 0,711 
4 0,703 17 0,712 30 0,695 43 0,703 
5 0,709 18 0,714 31 0,699 44 0,704 
6 0,695 19 0,697 32 0,696 45 0,707 
7 0,692 20 0,697 33 0,700 46 0,701 
8 0,692 21 0,699 34 0,698 47 0,690 
9 0,697 22 0,692 35 0,704 48 0,696 
10 0,694 23 0,695 36 0,701 49 0,694 
11 0,702 24 0,703 37 0,711 50 0,707 
12 0,710 25 0,713 38 0,706 51 0,702 
13 0,704 26 0,705 39 0,702  

 0.714معامل ألفا للمقياس ككل= وقد بلغت  يمة 
( السابق أن  يم معامل ألفا لجميع المفردات ت عبر عن ثباتها، حيث انخفض  6يتضح من جدول )

بعض المفردات ولم يتخط معامل   فيمعظم المقياس، ولم يتغير وظل ثابتًا  في المفردةمعامل ألفا بحذف 
ألفا للمقياس ككل، وهذا ي شير إلى أن جميع مفردات المقياس مهمة وحذفها قد يؤثر سلبًا عليه، مما ي شير  

 .( والتي تم حذفها47، فيما عدا المفردة رقم )إلى أن مفردات المقياس تتسم بثبات مالئم
   :النصفيةالتجزئة الثبات بطريقة  -
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الدراسة االستطالعية بطريقة التجزئة    المشاركين فيبالتحقق من ثبات المقياس على    ةالباحث   ت قام
كل ب عد إلى نصفين، وتم حسا  معامل    ت بتقسيم المقياس ككل إلى نصفين كما قسم  ت حيث قام  النص ية؛

 ( التالي يوضح النتائج: 7ارتباط بيرسون بين كل قسمين، وجدول )
 ( 130)ن=  لصمود النفسي عن طريق التجزئة النص يةثبات مقياس ا :(7جدول )

 الصمود
 النفسي 

الكفاءة 
 الشخصية 

حل 
 المشكالت 

على   القدرة المثابرة  المرونة
تحقيق  
 األهداف

التفاعل  
 االجتماعي 

القيم  
 الروحية

 الدرجة
 الكلية

معامل 
 االرتباط 

0,626 ** 0,714 ** 0,519 ** 0.499 ** 0,678 ** 0,729 ** 0,744 ** 0,698 ** 

 0.01** دالة عند 
جميع معامالت  إنحيث    مرتفع،( أن ثبات المقياس ككل وأبعاده بشكل مستقل  7يتضح من جدول )

 االرتباط مرتفعة ومناسبة ، مما ي شير إلى أن المقياس بأبعاده يتسم بثبات مالئم. 
 االتساق الداخلي :   ثالثًا:

على حساب معامالت االرتباط بين درجة كل   للمقياسفي حساب االتساق الداخلي    ثةالباح  تاعتمد
 ( التالي يبين ذلك:8)الكلية للمقياس ؛ وجدول  والُبعد الذي تنتمي إليه ، ودرجة كل ُبعد والدرجة  مفردة

 ( 130)ن = صمود النفسي لدى معلمي المرحلة االبتدائية ساق الداخلي لمقياس الاالت :(8جدول )
الب عد 
 األول

معامل 
 االرتباط 

الب عد 
 الثاني 

معامالت 
 االرتباط 

الب عد 
 الثالث 

معامالت 
 االرتباط 

معامالت  الب عد الرابع 
 االرتباط 

1 0.534 ** 2 0.381 ** 3 0.504 ** 4 0.482 ** 
8 0.419 ** 9 0.574 ** 10 0.398 ** 11 0.411 ** 
15 0.368 * * 16 0.629 ** 17 0.602 * * 18 0.475 * * 
22 0.616 ** 23 0.414 * * 24 0.474 ** 25 0.636 ** 
29 0.374 ** 30 0.387 ** 31 0.397 ** 32 0.525 ** 
36 0.628 * * 37 0.472 ** 38 0.475 ** 39 0.547 ** 
43 0.397 ** 44 0.647 * * 45 0.608 ** 46 0.647 ** 
50 0.541 ** 
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 الب عد 
 معامالت 
 الب عد  االرتباط  

 معامالت 
 الب عد  االرتباط  

 معامالت 
 الب عد  االرتباط  

 معامالت 
 االرتباط  

 الثاني  ** 0.525 األول
 الثاني 

 الثالث  ** 0.473
 الثالث 

 الرابع  ** 0.508
 الرابع 

0.497 ** 
5 0.478 * * 6 0.498 ** 7 0.417 **  

 
 

 الدرجة
معامل 
 االرتباط 

12 0.539 ** 13 0.522 ** 14 0.632 * * 
19 0.488 ** 20 0.395 ** 21 0.448 ** 
26 0.604 ** 27 0.417 ** 28 0.475 * * 
33 0.574 ** 34 0.602 ** 35 0.475 ** 
40 0.612 ** 41 0.529 * * 42 0.389 ** 
47 0.518 * * 48 0.417 ** 49 0.409 **  

 
 
 
 

 الكلية

معامل  البعد  ** 0.518
 االرتباط 

معامل  البعد 
 االرتباط 

معامل  البعد 
 االرتباط 

 ** 0.612 السابع  ** 0.497 السادس ** 0.543 الخامس

 0.01** دالة عند  
المقياس ترتبط مع درجات األبعاد التي تنتمي إليها ، كما    مفردات ( السابق أن جميع  8يتبين من جدول)

المقياس بأبعاده وارتباط    مفردات أن جميع أبعاد المقياس ترتبط مع الدرجة الكلية ، مما ي شير إلى ارتباط  
 األبعاد بالدرجة الكلية ، مما ي شير إلى أن المقياس يتمتع باتساق داخلي مناسب. 

 المقياس:  وصف-د
من سبعة أبعاد لكل بعد  -عبارتين في صورته النهائية بعد حذف  -يتكون مقياس الصمود النفسي 

 كالتالي :   وهيمجموعة من العبارات 
الشخصية: يتضمن هذا البعد معتقدات الطالب عما يمتلكه من قدرات وإمكانات   الكفاءة  األول:الب عد   .1

لب على ما يعترضه من عقبات دون االعتماد  يرى أنها تساعده في حل ما يقابله من مشكالت والتغ
 (. 50  ،43  ،36  ،29،  22  ،15، 1،8) : هي( عبارات 8ويقاس هذا البعد   ) اآلخرين،على 

المواقف المشكالت:    حل  الثاني: الب عد   .2 في  والصعوبات  العقبات  على  التغلب  على  الطالب  قدرة 
 (.44،    37،    30،  23،    16،    9،    2):    هي( عبارات  7ويقاس هذا البعد   )  ،المختلفةاالجتماعية  
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في قدرة الطال  على االلتزام بالمهمة الموكلة إليهم إلى حين أن  المثابرة: والتي تتمثل    الثالث:الب عد   .3
:    هي( عبارات  7ويقاس هذا البعد   )على الرغم من الصعوبات التي قد تعترضهم ، ي قاس    تكتمل

(3  ،10  ،17  ،24  ،31  ،38  ،45 .) 
على تغير آرائهم عندما يتلقون بيانات إضافية    الطال  المرونة : والتي تتمثل في قدرة    الرابع:الب عد   .4

  11،  4):  هي( عبارات 7قاس هذا البعد   )وي،   والعمل في مخرجات وأنشطة متعددة في آن واحد 
 ،18  ،25 ،32   ،39   ،46 .) 

ويتضمن قدرة الطالب على اكتسا  معايير السلوك االجتماعي    االجتماعي:  التفاعل  الخامس:الب عد   .5
ويقاس هذا البعد    ، والتي تعبر عن الجماعة التي ينتسب إليها الطالب أو يرغب في االنتسا  إليها 

 (. 47،   40،  33، 26،  19،  12،  5) :  هي( عبارات 7)
على تحقيق أهدافه التي تم تحديدها   الطالب  ةاألهداف: وتتضمن قدر  تحقيقى  عل القدرة السادس:الب عد  .6

  13،20،  6):    هي( عبارات  7، ويقاس هذا البعد   )مسبقًا على الرغم من الصعوبات التي قد تواجهه  
،27 ،34   ،41   ،48 .) 

قدرة الطالب على تكوين المفاهيم الروحانية وتطبيقها  القيم الروحية : يتضمن هذا البعد    السابع:الب عد   .7
  21،  14،    7) :    هي( عبارات  7مع اآلخرين والبيئة من حوله، ويقاس هذا البعد   )من خالل تفاعله  

 ،28  ،35  ،42  ،49) . 
  :تقدير درجات المقياس طريقة-ه

  –أحيانًا    –غالبًا    –المقياس وفق السلم الخماسي )ليكرت( ، )دائمًا  لتقدير درجات  تم وضع مفتاح  
المقياس به عبارات موجبه وأخرى سالبة فقد تم احتسا  الدرجات عليه كما نادرًا جدًا( ، وحيث أن   -نادرًا 

 السالبة. للعبارات  (5،  4،  3،  2،   1( للعبارات الموجبة ، و )1،  2،  3،   4،  5يلي : )
 المقياس:   من-و

من خالل الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحثان تم حسا  الزمن الالزم إلجراء المقياس؛ بحسا   
في اإلجابة على المقياس، وتم حسا  متوسط الزمن فبلغ    معلمالمجموع الكلي للزمن الذي استغرقه كل  

 .( د يقة21)
بدأ بعرض تفي هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصذذذذذائي، حيث    ةعرض الباحثت:  نتائج الدراسدددة وتفسددديرها

 .النتائج المتعلقة بفروض الدراسة
 الفرض األول: نتائج -1

الذذذكذذاء الروحي  توجذذد عالقذذة ارتبذذاطيذذة ذات داللذذة إحصذذذذذذذذذذذذذذذائيذذة بين  :    ينص الفرض األول على أنذذه
 بدولة الكويت  . والدافعية المهنية لدى معلمي المرحلة االبتدائية
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وللتحقق من صذذذذذحة هذا الفرض تم حسذذذذذا  معامل ارتباط بيرسذذذذذون بين درجات المعلمين في مقياس  
                            : يوضح نتيجة هذا اإلجراء (9)وجدول الذكاء الروحي ودرجاتهم في مقياس الدافعية المهنية ، 

وحي ودرجاتهم في مقياس الدافعية المهنية  الذكاء الر  المعلمين في مقياس درجات :  (9جدول )
 ( 231)ن= 

 الذكاء الروحي       
 

 الدافعية المهنية

الدرجة الكلية   الحقيقة  التفوق  المعنى  النعمة الوعي
 للمقياس

 ** 0,337 ** 0,294 ** 0,328 ** 0,392 ** 0,245 ** 0,315 الطموح المهني
 ** 0,402 ** 0,272 ** 0,423 ** 0,417 ** 0,347 ** 0,359 الدافع لإلنجاز

 ** 0,297 ** 0,274 * *0,325 ** 0,417 ** 0,363 * *0,274 االستمتاع باألداء
الرغبة في مسذذذذذذذذذذذذذذاعدة 

 ** 0,353 * *0,298 * *0,457 ** 0,420 ** 0,369 * *0,352 الطال 
 ** 0,396 ** 0,284 ** 0,409 ** 0,411 ** 0,319 ** 0,299 الدرجة الكلية للمقياس 

 0,01** دالة عند 

)يتضح من   أن هناك عالقة  9جدول  )إحصائيًا  دالة  موجبة    ارتباطيه (  بين  0,01عند مستوى   )
األبعاد الفرعية(    –ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية    الطموح المهني  المعلمين في درجات  

واالستمتاع    ،  األبعاد الفرعية(    –ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية    الدافع لإلنجاز  ، و
الكلية   )الدرجة  الروحي  الذكاء  مقياس  ودرجاتهم على  ،    –باألداء  الفرعية(  في مساعدة  األبعاد  والرغبة 

درجة الكلية لمقياس  األبعاد الفرعية( ، وال  –ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية    الطال  
 األبعاد الفرعية(. –باألداء ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية   الدافعية المهنية

 :األول تفسير نتائج الفرض
إحصائيًا  دالة  موجبة    ارتباطيهعالقة    ه : توجد أن( نجد  9باستعراض نتائج الفرض الثالث بجدول )

األبعاد الفرعية( ، ودرجاتهم في مقياس    –المعلمين في مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية  بين درجات  
 األبعاد الفرعية(.  –الدافعية المهنية)الدرجة الكلية 

هذا نتائج  دراسة    ان الفرض   نوتتفق  )مع  الغذائي  ودراسة  (2011فاطمة   ،(Yahyazadeh & 
Lutfi,2012)  ، ودراسة  ((Khorshidi & Ebaadi, 2012  ،  ودراسة(Kaur, 2013)    ؛ حيث توصلت

ذكاء روحي مرتفع كلما زاد توافقهم المهني ورضاهم عن    المعلمينأنه كلما كان لدى    إلىكل هذه الدراسات  
المعلمين ذكاء روحي منخفض قل توافقهم    الوظيفة وبالتالي ازدادت دافعيتهم المهنية، والعكس كلما كان لدى
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 الدراسة وبالتالي قلت دافعيتهم المهنية.  المهني ورضاهم عن
 هذا توظيف  على وقدرته  االجتماعي بمحيطه  ووعيه  لذاته  المعلم  فهموتفسر الباحثة ذلك في ضوء أن  

 انفعاالته  ضبط   من مكنهي  المعلم  لدى الذكاء الروحي من  قدر فوجود  ؛التفوق المهني   له  يضمن  بذكاء  الوعي

 وذلك  ،  اآلخرين مع والتواصل النفس ضبط    :مثل  واالجتماعية   الشخصية  كفاءاته بناء  من  مكنه يو  ومشاعر،

 ما وبقدر  ،   حياته مسار تشكيل  وفي للقرارات  الفرد   اتخاذ  في  حيوياً  را دو  تؤدي والمشاعر  النفس  ضبط  ن أل

الذكاء الروحي  كما أن   فيها،  يرغب  التي   اإلنجازات  يحقق  ما  بقدر بها  ويسعد  المشاعر بهذه اإلنسان   يستمتع
 الحياة، في  بامتياز   النجاح  من تمكننا  وسيلة  وهو  ،   الصائبة واالختيارات  االتجاه الصحيح، لتحديد  موجه

فكلما كان لدى األفراد ذكًا روحيًا مرتفعًا كلما كان لديه دافعية مهنية عالية   ، حكيمة  بصورة  جوانبها  ور ية
 .ما كان لديه دافعية مهنية منخفضةوالعكس كلما كان لديه ذكًا روحيًا منخفضًا كل

 :الثانيالفرض  نتائج -2

الذذكذاء الروحي توجذد عالقذة ارتبذاطيذة ذات داللذة إحصذذذذذذذذذذذذذذذائيذة بين  :    على أنذه  الثذانيينص الفرض  
 بدولة الكويت  . لدى معلمي المرحلة االبتدائية والصمود النفسي

وللتحقق من صذذذذذحة هذا الفرض تم حسذذذذذا  معامل ارتباط بيرسذذذذذون بين درجات المعلمين في مقياس  
                            : يوضح نتيجة هذا اإلجراء (10)وجدول الذكاء الروحي ودرجاتهم في مقياس الصمود النفسي ، 

ودرجاتهم في مقياس الصمود النفسي الذكاء الروحي  المعلمين في مقياس درجات :  (10جدول )
 ( 231)ن= 

 الذكاء الروحي       
 

 الصمود النفسي
الدرجة الكلية   الحقيقة  التفوق  المعنى  النعمة الوعي

 للمقياس
 ** 0,411 ** 0,362 ** 0,453 ** 0,324 ** 0,396 ** 0,415 الكفاءة الشخصية

 ** 0,380 ** 0,298 ** 0,434 ** 0,295 ** 0,313 ** 0,372 حل المشكالت
 ** 0,323 ** 0,396 * *0,366 ** 0,274 ** 0,263 * *0,369 المرونة
 ** 0,359 * *0,394 * *0,447 ** 0,382 ** 0,295 * *0,401 المثابرة
على تحقيق   القدرة

 األهداف 
0,344 ** 0,325 ** 0,367 ** 0,459 ** 0,369 ** 0,337 ** 

 ** 0,359 ** 0,374 * *0,369 ** 0,298 ** 0,407 * *0,421 التفاعل االجتماعي
 ** 0,445 * *0,426 * *0,472 ** 0,429 ** 0,412 * *0,432 القيم الروحية 

 ** 0,373 ** 0,386 ** 0,434 ** 0,359 ** 0,398 ** 0,401 الدرجة الكلية للمقياس 
 0,01** دالة عند 
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( بين درجات 0,01عند مستوى )إحصائيًا  دالة  موجبة    ارتباطيه ( أن هناك عالقة  10يتضح من جدول )
األبعاد الفرعية( ،   –ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية    الكفاءة الشخصية  المعلمين في

الكلية   )الدرجة  الروحي  الذكاء  مقياس  على  ودرجاتهم  المشكالت  الفرعية(    –وحل  والمرونة   ،  األبعاد 
ودرجاتهم على    الطال    األبعاد الفرعية( ، والمثابرة – ودرجاتهم على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية  

الكلية   ودرجاتهم على    على تحقيق األهداف  القدرةو   األبعاد الفرعية( ،  –مقياس الذكاء الروحي )الدرجة 
الكلية   )الدرجة  الروحي  الذكاء  الفرعية  –مقياس  االجتماعيو ،  (  األبعاد  ودرجاتهم على مقياس    التفاعل 

ودرجاتهم على مقياس الذكاء    الطال    القيم الروحيةو األبعاد الفرعية( ،    –الذكاء الروحي )الدرجة الكلية  
باألداء ودرجاتهم على    األبعاد الفرعية( ،  والدرجة الكلية لمقياس الدافعية المهنية  –الروحي )الدرجة الكلية  

 األبعاد الفرعية(. –مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية 
 :تفسير نتائج الفرض الثاني  

( نجد أنها في مجملها توضح وجود عالقة ارتباطية  10باستعراض نتائج الفرض الثاني بجدول )
الذكاء الروحي )الدرجة الكلية المعلمين المشاركين في الدراسة على مقياس  بين درجات  موجبة داله إحصائًيا  

أن   ومعنى ذلك  ،األبعاد الفرعية(-األبعاد الفرعية ( ودرجاتهم على مقياس الصمود النفسي )الدرجة الكلية  –
ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن ذكاء الفرد النفسي  بالصمود  يتسمون    الروحي المرتفع ذكاء  ذوي الالمعلمين  

ت التي  الصفات  من  كثير  يكسبه  من  روحيًا  كثير  له  وييسر  اآلخرين  مع  في مصادمات  الوقوع  من  قيه 
المشكالت ، ويجعله أكثر تحماًل وقبواًل لردود أفعالهم غير المتوقعة كما تجعله ي كو  ن مفهوًما موجًبا عن ذاته  

 ومن ثم يصبح لديه صمود نفسي أكثر. 
موجبة    عالقة ارتباطيةوالتي توصلت إلى وجود    (Long, 2011)وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة  

والتي    (Jeloudar & Goodarzi, 2012)، ودراسة والذكاء الروحي  داله إحصائًيا بين الصمود النفسي
باعتباره    وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء الروحي للمعلمين ورضاهم الوظيفي  توصلت إلى

عالقة والتي توصلت إلى وجود     (Ebrahimi, et al., 2012)  ودراسة  ،عامل من عوامل المرونة النفسية
الروحي والمرونة، وأن النفسية  بين المرونة  موجبة داله إحصائًيا    ارتباطية العقلية، وبين الذكاء  والصحة 

 والتي توصلت    (Yahya&Lutfi,2012)، ودراسة    النفسية  الصحة العقلية والذكاء الروحي يفسران المرونة
باعتباره عامل من    الوظيفي  همورضا  نميلعلمالذكاء الروحي ل  نة إحصائية بيلذات دال  القةوجود عإلى  

 .عوامل المرونة النفسية
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 :  الثالثنتائج الفرض  -3

االبتدائية بدولة  بالذكاء الروحي لدى معلمي المرحلة  على أنه:   يمكن التنبؤ    الثالث ينص الفرض  
  الكويت من خالل أبعاد الدافعية المهنية والصمود النفسي .

وللتحقق من صذذذذذذذذذذذذذذحذة هذذا الفرض اسذذذذذذذذذذذذذذتخذدم البذاحذث تحليذل االنحذدار المتعذدد لمعرفذة داللذة المعذادلذة  
وجدول  التنبئوية ألبعاد السعادة والدافعية المهنية في التنبؤ بالذكاء الروحي لدى معلمي المرحلة االبتدائية ،  

 : يوضح نتيجة هذا اإلجراء (11)
في التنبؤ بالذكاء والصمود النفسي الدافعية المهنية : تحليل االنحدار لبيان إسهام أبعاد (11جدول )

 ( 231)ن=  الروحي
  يمة  ت   معامل بيتا  الخطأ المعياري  ف  2ر ر المتغيرات المنبئة
 الطموح المهني

0,396 0,157 6,219 ** 

0,298 0,169 2,434 
 3,021 0,158 0,279 الدافع لإلنجاز

 2,432 0,141 0,228 االستمتاع باألداء
 2,568 0,179 0,320 الرغبة في مساعدة الطال 

 2,984 0,163 0,286 الدرجة الكلية للمقياس
 الكفاءة الشخصية

0,373 0,139 5,042 ** 

0,128 0,114 3,549 
 3,482 0,130 0,171 حل المشكالت

 2,547 0,164 0,134 المرونة
 2,984 0,153 0,205 المثابرة

 2,689 0,166 0,139 على تحقيق األهداف  القدرة
 2,984 0,139 0,182 التفاعل االجتماعي

 3,698 0,147 0,191 القيم الروحية 
 3,232 0,158 0,211 الدرجة الكلية للمقياس

 0,01عند  ** دالة
 

( إلى داللة المعادلة التنبؤية للدافعية المهنية في التنبؤ بالذكاء الروحي ، حيث  11تشير نتائج جدول )
( وهى  يمة تشير إلى  219, 6( وهى  يمة دالة ومرتفعة ، وبلغت  يمة ف ) 0,396بلغ معامل االرتباط ) 

بلغت  يمة )ر للتباين ، وقد  إلى أن ال0,157( )2داللة إحصائية  بما يشير  إليه  (  الروحي يعزى  ذكاء 
 ، وتبين نتائج تحليل االنحدار  على مقياس الدافعية المهنيةالدراسة    المشاركين في تباين درجات  من    (16%)

  – )الدافع لإلنجازأن األساليب المنبئة بصورة دالة إحصائيا مرتبة حسب نسبة اإلسهام ترتيبا تنازليا وهى :  
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الكلية لمقياس الطموح    -االستمتاع باألداء     –الرغبة في مساعدة الطال     –  الدافعية المهنية  الدرجة 
 المهني( في التنبؤ بالذكاء الروحي.

إلى داللة المعادلة التنبؤية ألبعاد الصمود النفسي في التنبؤ بالذكاء  (  11كما تشير نتائج جدول )
( وهى  5,042( وهى  يمة دالة ومرتفعة ، وبلغت  يمة ف )373, 0الروحي، حيث بلغ معامل االرتباط )

( بما يشير إلى أن الذكاء الروحي  139, 0( )2 يمة تشير إلى داللة إحصائية للتباين ، وقد بلغت  يمة )ر
، وتبين نتائج تحليل    على أبعاد الصمود النفسي الدراسة    المشاركين فيتباين درجات  من    (%14ليه ) يعزى إ

القيم  )أن األساليب المنبئة بصورة دالة إحصائيا مرتبة حسب نسبة اإلسهام ترتيبا تنازليا وهى :    االنحدار
الشخصية  –  الروحية المشكالت    -الكفاءة  الصمو   -حل  لمقياس  الكلية  النفسيالدرجة    – المثابرة    -  د 

 المرونة(. -القدرة على تحقيق األهداف –التفاعل االجتماعي 
 : فرض الثالثتفسير نتائج ال

( بجدول  الثالث  الفرض  نتائج  بالذكاء  11تشير  التنبؤ  في  المهنية  للدافعية  التنبؤية  المعادلة  داللة  إلى   )
، نتائج    الروحي  من  وتتفق  الجزئية  )دراسة    مع  الثالث   الفرض هذه  الغذائي  ودراسة  (2011فاطمة   ،

(Yahyazadeh & Lutfi,2012)  ،ودراسة  ((Khorshidi & Ebaadi, 2012  ،  ودراسة(Kaur, 
 يمكن التنبؤ بالذكاء الروحي من الدافعية المهنية. أنه  إلى؛ حيث توصلت هذه الدراسات  (2013

أن الدافعية تمثل عاماًل مهمًا وحيويًا في تحديد سلوك اإلنسان، إذ إنها    ء وتفسر الباحثة ذلك في ضو 
عبارة عن عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف ؛ حيث يؤدي أمل المعلمين في الترقي  
والعدالة في المعاملة والعمل المستمر والفرص المتاحة أمامهم للتأثير في المجتمع، وظروف العمل التي 

 تميز بالحرية إلى تعزيز وتنمية الذكاء الروحي لديهم.ت
( إلى داللة المعادلة التنبؤية ألبعاد السعادة في التنبؤ بالذكاء 11تشير نتائج الفرض السادس بجدول )  كما

، هذا    الروحي  نتائج  من  وتتفق  الجزئية  ودراسة  ،    (Long, 2011)  دراسة  مع  السادس  الفرض هذه 
(Ebrahimi, Keykhosrovani, Dehghani & Javdan, 2012)  ؛    (2016محمد عصام )، ودراسة

 التنبؤ بالذكاء الروحي من الصمود النفسي. يمكنأنه  إلىحيث توصلت هذه الدراسات 

  يستطيعون الدخول في حاالت ذوي الصمود النفسي المرتفع   وتفسر الباحثة هذه النتيجة على أن األفراد 
الوعي الحاالت في استخدامو   روحانية عالية من  أنهم يقومون    المشكالت  مواجهة هذه   عالقات  بناءكما 

 يفكر الناس حيث  اإليجابي التفكير؛ وذلك ألن الصمود النفسي يساعدهم على    الغرض  عن منزهة روحانية
 كذلك ،  عدم الصمود  عند  بحالتهم مقارنة صامدين نفسياً  يكونون  عندما إيجابية وأكثر ، مختلفة بطرق 
 لحل استعداد  ولديهم الكفاءة االجتماعية، في وأكثر لذواتهم تقديراً  وأكثر بالنفس ثقة أكثر الصامدين يكون 
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؛ مما يعمل على زيادة   لآلخرين االجتماعية المساندة  لتقديم استعداداً  أكثر وهم ، أفضل بطرق  مشكالتهم
 ذكائهم الروحي. 

 الدراسة:توصيات 
 توصي الدراسة الحالية في ضوء ما توصلت إليه من نتائج باآلتي:

ضرورة تركيز الدراسات النفسية على المتغيرات اإليجابية لما لهذه المتغيرات من تأثير إيجابي على   .1
 . والصمود النفسي ومن هذه المتغيرات الذكاء الروحي والدافعية المهنية والمجتمعات  األفراد مستوى 

مستوى من   العمل على تنمية الذكاء الروحي لدى المعلمين ودعمها عن طريق تشجيعهم على رفع .2
 التفوق والتأمل واإلدراك والوعي. 

بالصمود زيادة االهتمام بالبحث في العوامل النفسية والخبرات الحياتية التي من شأنها تنمية الشعور   .3
 لدى األفراد.النفسي 

تنصلح العملية التعليمية وتؤتي ثمارها على    لكيالعمل على تنمية الدافعية المهنية لدى المعلمين  .4
 أكمل وجه.
 دراسات مقترحدة:  

  نتائج  ، مما أسذذفرت عنه  التسذذاع جوانبها وتعددها وتنوعها  انب لم تتطرق إليها الدراسذذة نظراً هناك جو 
إجراء بعض   ةقترح الباحث، ولذلك ت  ضذذذذذذذذذذذذرورة القيام ببعض الدراسذذذذذذذذذذذذات المرتبطة بمتغيراتها إلىالدراسذذذذذذذذذذذذة 

 : المجاالت التالية يف االدراسات المرتبطة بدراسته
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية  باليقظة العقلية واالبتكارية االنفعاليةالذكاء الروحي وعالقته  .1
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية.كمصدر لتحسين الصمود النفسي تنمية الذكاء الروحي  .2
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية.  باإلنجاز األكاديميالذكاء الروحي وعالقته  .3
 الذكاء الروحي وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى معلمي المرحلة االبتدائية.  .4
 لدى معلمي المرحلة االبتدائية.  الصمود النفسيالتنبؤ بالدافعية المهنية من  .5
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