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  :مقدمة
و السلب. في حياة وشخصية الطالب سواء باإليجاب أ يؤثر المعلم تأثيرًا بالغاً 

ينتقل إلى طالبه. وتنطوي الصحة النفسية  قدالمعلم بالصحة النفسية فإن ذلك  وعندما يتمتع
على جوانب منها القدرة على مواجهة األزمات والمشكالت المختلفة. ويحتاج المعلم بعض 

ومن بين ن استطاع ذلك. وتحملها أو حلها إالقوى الداخلية لتساعده على مواجهة المشكالت 
 .هذه القوى الذكاء الروحي

وفي شخصية  انبًا هامًا في شخصية الفرد بشكل عاميمثل الجانب الروحي جو 
نواع الذكاء على أهم أ نه على أ (3، 2007بوزان )ليه إشار أوقد  المعلم بشكل خاص.

  .االطالق وله القدرة على تغيير الحياة والحضارات
 الرئيسى "الذكاء الروحي هو المحركإلى أن ( 126، 2007رنوط )أتشير و 

بوزان  . كما يذكرخشوع"و  تعبد الخالق بيقينالذى يوجهه دوما نحو فعل الخير و نسان لإل
نفسنا ملة ألدراكا للصورة الكاأننا عندما نمتلك الذكاء الروحى نصبح أكثر إ (3، 2007)

لروحى يفتح القلب "الذكاء ا (Vaughan, 2002, 33)يقول و  هدافنا.أ وللكون ولغايتنا و 
 ".رضبط النفس البشرية باألروح وير م اليلهوينير العقل و 

متغيرًا شخصيًا إيجابيًا. قد بدأ صكه على يد كوباسا  Hardinessوتمثل الصالبة 
(Kobasa, 1979)بة ليس  متغيرًا شخصيًا فحسب، وننما تتجلى . ويالحظ ان الصال

الحياة. فهناك الصالبة األكاديمية أو جانب من جوانب كثر من صور وتتضح في أ
academic  وهناك المعرفيةcognitive  والعسكريةmilitary  والمهنيةoccupational 
 . هتمام البحث الحاليوهي محور إ 
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والصالبة المهنية مفهوم جديد في البيئة العربية يرتبط بقدرة الفرد على مواجهة 
 ,Balotanbegan, Rezaei, Far, Najafi)الضغوط في بيئة العمل. وهذا ما أكد عليه 

& Balootbangan, 2015)  بأن الصالبة المهنية مجموعة من السمات الشخصية التي
 حداث الحياة الضاغطة.للمقاومة والحماية والوقاية من أ تمثل مصدراً 

ويرتبط بشخصية المعلم متغيرًا ثالث هو جودة حياة العمل. وتمثل جودة الحياة لدى 
طالبه. ففاقد الشيء ال يعطيه. ويمضي المعلم شرطًا هامًا حتى يصبح قادرًا على نقلها ل

ل قادرة على تحفيزه للعمل ن لم تكن بيئة العمنالمعلم وقتًا ليس بالقليل في عمله بالمدرسة، و 
وضرورية لى مصدرًا لضغوطه. وبالتالي تصبح جودة حياة العمل لها طبيعة حتمية تحول  إ

والصحة رى خالف علم النفس هتم  العلوم االخلقيام المعلم بدوره على أكمل وجه. وقد أ 
 هميتها بالنسبة للفرد عامة والمعلم خاصة.النفسية بدراستها مع شدة أ 

تي الدراسة الحالية لتلقي الضوء على هذه المتغيرات الثالثة الذكاء الروحي أوت
 والصالبة المهنية وجودة حياة العمل لدى معلمي المرحلة الثانوية. 

  :مشكلة الدراسة
لروحي ببعض المتغيرات النفسية رتباط الذكاء اإت العربية إلى أشارت الدراسا

يجابي، السلوك التنمري، القيادة االخالقية، سلبية مثل كشف الذات، التفكير اإليجابية والاإل
حتراق النفسي، الحياة، سمات الشخصية، الحكمة، أنماط القيادة، اإل السعادة النفسية، جودة

 موجرافية مثل النوع، العمر والمؤهل العلمي.مفهوم الذات والمتغيرات الدي
وغيره من ، فقد ربط  الدراسات بين الذكاء الروحي جنبيةأما في البيئة األ

نفعالي، كفاءة ق الديني، الذكاء اإلكاديمي، التوافت مثل الرضا الوظيفي، المستوى األالمتغيرا
الصحة العقلية األكاديمي،  حترام الذات، السعادة الروحية، النجاحإ، الذات، تنظيم الذات

رار، التوافق الزوجي، التوافق ستقالوالدية، المرونة، الشخصية، اإل نماط التنشئةأوالنفسية، 
 جتماعي، الحساسية الروحية، والتوافق الشخصي.اإل

ة بين كم الدراسات العربية والدراسات االجنبية التي ر ومن المالحظ الفجوة الكبي
 مزيد من الدراسات في هذا المجالضرورة اجراء  يستوجبمما  ي.أجري  حول الذكاء الروح

 .في بيئتنا العربية
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عامة  وتتضح هذه الفجوة بقوة في دراسة العالقة بين الذكاء الروحي وجودة الحياة      
( 2008في البيئة العربية )أرنوط، تقريبًا دراسة واحدة  هناك. فوجودة حياة العمل خاصة

في مقابل الدراسات التي وجدها في البيئات اء الروحي بجودة الحياة. بحث  في عالقة الذك
 & Hosseini, Elias, Krauss & Aishah, 2010; Ahmadi, Ahqhar)االجنبية 

Abedi, 2013; Hamid & Zemestani, 2013; Singh & Sinha, 2013; 
Bolghan_Abadi, Ghofrani & Abde_Khodei, 2014; Nobari & Shokri, 
2014; Pant & Srivastava, 2014; Zamani, Bahrainian, Ashrafi & 
Moqtaderi, 2015; Sadeghi, Zamani & Mamasani, 2015; Bano, 
Chaddha & Hussanin, 2015; Ahuja & Ahuja, 2015; Ansari, 2015; 

Karimi & Mazaheri, 2016.) 
عامة  ي والصالبةن الذكاء الروحن هناك فجوة في الدراسات التي ربط  بيكما أ

ربط  بين الذكاء الروحي تقريبًا دراسة عربية واحدة حيث ال توجد  ،والصالبة المهنية خاصة
 ,Bagheri)والصالبة النفسية في حين أجري  بعض الدراسات في البيئة األجنبية منها

Akbarizadeh, & Hatami, 2011; Akbarizadeh, Jahanpour & Hajivandi, 
2013; Shakarami, Davararniya, Zahrakar & Hosseini, 2014; 

Parvaneh, Momeni, Parvneh & Karimi, 2015). 
دراسة واحدة ربط  بين متغيرات الدراسة  وفي ضوء ما سبق يتضح انه لم تجر

لضوء على القاء ها إلالبيئة االجنبية مما يستدعي اجراءالثالثة سواء في البيئة العربية او 
ومن ثم يمكن صياغة مشكلة  هم وخاصة فيما يتعلق بالعالقة التنبؤية.طبيعة العالقة بين

ما مكونات الذكاء الروحي المنبئة  الدراسة في محاولة االجابة على السؤال الرئيس التالي:
ومن هذا السؤال تتفرع لدى معلمى المرحلة الثانوية؟ العمل حياة المهنية وجودة بالصالبة 

 سئلة التالية:األ
 ؟بالصالبة المهنية المنبئةالروحى الذكاء  مكوناتما  .1
 ؟العمل حياةبجودة  ما مكونات الذكاء الروحى المنبئة .2
جودة ية و ذكاء الروحى والصالبة المهنما النموذج الذى يفسر العالقة بين مكونات ال .3

 ؟العمل حياة
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 :أهداف الدراسة
 لى تحقيق ما يلى :إتهدف الدراسة الحالية 

 .المهنيةبالصالبة المنبئة كاء الروحى التعرف على مكونات الذ .1
 .العمل حياةبجودة المنبئة التعرف على مكونات الذكاء الروحى  .2
الصالبة المهنية وجودة روحى و الذكاء المكونات لى نموذج يفسر العالقة بين إالتوصل  .3

 .العمل حياة
 اهمية الدراسة :

 ما يلى:بعد االنتهاء من الدراسة الحالية قد تفيد الدراسة في     
 من الناحية النظرية :

 فى عالقتهو  هتم  بالذكاء الروحى عامةً لتى أ ضافة دراسة جديدة من الدراسات اإ .1
 .خاصةً العمل حياة وجودة  المهنيةبالصالبة 

يمثل الدين ركن أساسى من أركان اإلرشاد النفسى ويعتبر الذكاء الروحى مكون هام فى  .2
الحالية في وضع أسس وأطر لإلرشاد النفسي في التدين. فمن الممكن أن تسهم الدراسة 
 ضوء فهم الذكاء الروحي وطبيعته.

 الناحية التطبيقية:
 ضافة مقياس جديد للذكاء الروحى فى البيئة العربية إ .1
 ضافة مقياس جديد للصالبة المهنية في البيئة العربيةإ .2
 إضافة مقياس جديد لجودة حياة العمل في البيئة العربية .3
التعليمية ستخدامها فى بناء البرامج ة أساسا إلشتقاق اهداف تعليمية يمكن إتمثل الدراس .4

 .المرتبطة بحياة الطالب
 الدراسات السابقة طار النظرى واإل

 يسير هذا القسم على ضوء المحاور التالية :     
 الذكاء الروحى 
  المهنيةالصالبة الذكاء الروحى و 
  العملحياة الذكاء الروحى وجودة 
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 العملحياة وجودة  المهنية الصالبة 
 ويتضح ذلك فيما يلي:      
 الذكاء الروحىأواًل: 

 مرتفعي الذكاء العقليد افر عتقد في الحقبة السابقة من القرن العشرين أن األكان ي  
(IQ سوف ينجحون ) أن بفرضية هناك كان   . وفي منتصف التسعينات،مستقبالً  مفي حياته

ألنه  ،أكبر فرص النجاح في الحياةلديه يكون  ،(EQطفي )الفرد الذي يتسم بالذكاء العا
نهاية من قرب وبالأفضل. بصورة مشاعر اآلخرين و يتمتع بالقدرة على إدارة حياته الخاصة 

الذكائين المهم لسلسة أداء و  ،هو الذكاء النهائي ،(SI) الذكاء الروحيأوصي بأن  ،القرن 
المبادئ والتكيف  تعديلو  ،راد أن يكونوا مبدعينروحي يسمح لألفذكاء الالالعقلي والعاطفي. ف

ما هو غير " و "تيح لنا القدرة على التمييز بين "ما هو صوابمما ي ،مع الظروف
 .(Ahuja & Ahuja, 2015, 1)"صواب

نسان يتكون من روح ونفس وحانية جزء ال يتجزأ من شخصية اإلنسان. فاإلالر و 
، ولعل السلوكيات راسة سلوك االنسان ككلوجسد. ومن المعلوم ان علم النفس يهتم بد

كبيرة بالنسبة للسلوكيات األخرى. فالسلوك االنساني بطبيعته يتسم همية الروحانية ذات أ 
وقد حظي الجانب الروحي بدراسات قليلة في مجال علم النفس. ويمثل الذكاء  بالتعقيد.

 الضوء عليه. والذي يحتاج الى القاء الروحي لالنسان الروحي أحد صور الجانب
الذكاء الروحى مفهوم حديث نسبيًا له اهميته فى مجال علم النفس. ويمكن ارجاع و 

 1983التى اطلقها جاردنر فى عام دة و المتعد اتمفهوم الذكاء الروحى إلى نظرية الذكاء
حيث اشار إلى عدم قدرة النظرية التقليدية للذكاء إلى وصف وقياس الذكاء االنسانى بل 

 ,Emmons, 2000a)د انواع من الذكاءات من بينها الذكاء الروحى. واقترح  نادى بوجو 
 اضافة الروحانية كنوع جديد من الذكاءات المتعددة. (3

ومن ثم يتناول الباحث الذكاء الروحي من حيث: التصورات، المكونات، الذكاء 
 الروحي لدى المعلمين. ويتضح ذلك فيما يلي:

 تصورات الذكاء الروحي . 1
 .منها تصور ستيرنبرج، وايمونز وكنجذكر ناك بعض التصورات للذكاء الروحي، ي  ه

الذكاء الروحي باعتباره مجموعة من القدرات العقلية التي  (Sternberg, 1997)يصف ف
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نتائج وجودية عميقة لى التكيفية الالمعنوية، مما يؤدي إ تسهم في الوعي، التكامل، وتطبيق
عتراف الذاتي والتمكن من الحالة الروحية" ويتكون من أربعة عنى واإلممثل التعزيز والتأمل لل

نتاج المعنى الشخصي، الوعي الفائق،  إية هي: التفكير الناقد الوجودي، مكونات أساس
 وتوسيع الحالة االدراكية.

من عدة سمات أو  (Emmons, 2000b, 57) تصورويتكون الذكاء الروحي وفقًا ل
القدرة على  اوتة من شخص آلخر. وهي خمسة قدرات كما يلي:قدرات توجد بدرجات متف

، القدرة على الدخول في حاالت روحانية عميقة من التفكير كالتأمل والخشوع، التفوق والسمو
القدرة على ، القدرة على توظيف الموارد واالمكانيات الروحية في حل المشكالت الحياتية

مع اآلخرين واالحساس بالتوقير ونجالل الحياة  وميةاستثمار األنشطة واألحداث والعالقات الي
العفيف الفاضل الملف  لالنتباه ويتجلى في عرض  القدرة على المشاركة في السلوك، والناس

 االمتنان والتعبير عن العطف والتواضع.العطاء والتسامح والتعبير عن 
ت الذكاء الروحي على أنه مجموعة من القدرا (King, 2008, 69)يعرف و 

العقلية التي تسهم في الوعي والتكامل والتطبيق التكيفي للجوانب غير المادية والسامية لوجود 
عنى، التعرف الفرد والتي تؤدي إلى بعض النواتج مثل: التأمل الوجودي العميق، تحسين الم

  تقان الحياة الروحية.على الذات السامية، إ
 مكونات الذكاء الروحي . 2

ساسية وهي: التفكير الوجودي أربعة مكونات أنظرية على أكدت المراجعات ال
 المتسامي، توسيع او تمديد حالة الوعي. الناقد، وانتاج المعنى الشخصي، الوعي 

الوجودي الناقد القدرة على بالتفكير (King & DeCicco, 2009, 70) يقصد 
الطبيعة مثل الواقع، التأمل النقدي للمعنى والغرض وغيرها من القضايا الوجودية وما وراء 

 ,Wink & Dillon)، الوق ، الموت والحياة. ويتفق ذلك مع ما يشير اليه الفضاء الكون،
الى ان التفكير الوجودي الناقد يعبر عن تفكير الفرد حول وجوده بناءًا على مظاهرة  (2002

لقضايا ينطوي على التفكير في بعض ا، وان تفكير الفرد في وجوده متعددة ومعقدة للوجود
  مثل الحياة والموت والوعي والكون والوق  والحققيقة والعدل.

 الشخصيوالغرض المعنى  بناءعلى  قدرة الفرد انتاج المعنى الشخصيبويقصد 
إبداع ونتقان أهداف الحياة، وبالتالي في كافة الخبرات المادية والعقلية متضمنة القدرة على 
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 ضمن نموذج الذكاء الروحي، مما يتطلب اعتباره فإن المعنى الشخصي يعد مكوًنا للروحية
(King & DeCicco, 2009, 70). 

خرين والعالم أبعاد متسامية للذات واآلدراك إويقصد بالوعي المتسامي القدرة على 
المادي اثناء حاالت الوعي الطبيعية. يعبر عن فهم الشخص لعالقاته بجميع الكائنات 

ستعمالها أيضا لفهم عميق مختلفة والقدرة على إمشاهد بالوجود، والقابلية للتنسيق بين 
 .(King & DeCicco, 2009, 70) للتفاعل والعالقات المتبادلة مع نفسه واآلخرين 

القدرة على البقاء في حالة تركيز، والقدرة على اإلمتاع  توسيع حالة الوعيقصد بوي
مح والتحمل، وقبول التجارب غير عند توجيه األهداف، والتفكير التحليلي، والقدرة على التسا

العادية أو المتناقضة، كما أنها ترتبط بإدراك نقي، ونفاذ بصيرة، وبزيادة التعاطف، وبتركيز 
 .(King & DeCicco, 2009, 70)  أفضل، وحس بديهي أعظم

 الذكاء الروحي لدى المعلمين . 3
توجد دولة ال يعمل  لم اجمع. فالاتعد مهنة التعليم من اهم المهن االساسية في الع

ويلعب المعلم دورا ومعروف ان التعليم هو المهنة التي تعلم المهن االخرى.  .بها معلمون 
الهامة لديهم. وقد  لمعاييرويمثل الذكاء الروحي واحدًا من اهاما في تحديد المعايير لطالبه. 
السعودية لفة مثل لدى المعلمين في بيئات جغرافية مخت قام الباحثون بدراسة الذكاء الروحي

 ,Kaur, Sambasivan, & Kumar)( والهند2016، عبد الرازق ؛ 2013)الثقفي، 
2013; George & Visvam, 2013; Sharma & Sharma, 2014) 

 ,Yahyazadeh-Jeloudar, & Lotfi-Goodarzi, 2012; Du, Mazdarani)وايران
& Ghasemian, 2013; Hajizadeh, Delavaryan, Mehrabifar, & Taherifar, 

مثل عامر، طبق  على المعلمين في مصر ) بضعة دراساتال إ ولم يجد الباحث (2015
  (.2015عبد الجواد وحسين، ؛ 2012وياسين وزكي

لي الكشف عن العالقة بين الذكاء إ( 2012وزكي ) ،وياسين ،دراسة عامرهدف  
ءة المعلم بناء علي المتغيرات ختالف الذكاء الروحي وكفالروحي وكفاءة المعلم وكذلك بيان إا

الذكاء الروحي ذ تم تطبيق مقياسي إ (فئات العمر –الخبرة  سنوات-الجنس)الديمجرافية 
( من المعلمين ممن 253عداد الباحثين علي عينة الدراسة البالغ عددها)وكفاءة المعلم من إ 

توجد عالقة  ( سنة وكان من نتائج الدراسة ما يأتي :60-21)تتراوح اعمارهم ما بين 
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كما توجد  ،ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الذكاء الروحي وكفاءة المعلم لدي عينة الدراسة
فروق دالة احصائيا بين افراد العينة علي مقياس الذكاء الروحي وكفاءة المعلم في النوع في 

وفي  (ةسن 45اكبر من )( سنة و45-30اتجاه الذكور، والفئات العمرية في اتجاه الفئة )
 .(سنة 15و)اكثر من  ،(15-5سنوات الخبرة في اتجاه الخبرة بين )

طار الكشف علي العالقة بين الذكاء الروحي والرضا الوظيفي تكون  عينة في إو 
ستخدام امعلما ومعلمة وقد تم  215من   (Nodehi & Nehardani, 2013)دراسة 

العالقة )تية د اآلبعاعلي األاس الرضا الوظيفي المشتمل مقياس الذكاء الروحي ومقي
بية دالة يجاإرتباطية إظهرت نتائجها: وجود عالقة وقد أ (شرافاإل ،العمل الذاتي ،بالرؤساء

لمين علي مقياس الذكاء الروحي ودرجاتهم علي مقياس الرضا حصائيا بين درجات المعإ
ولم  ،الرضا الوظيفيالذكاء الروحي و  أثير للخبرة التدريسية علي متغيري ولم يوجد ت ،الوظيفي

 .توجد فروق بين الجنسين علي مقياس الذكاء الروحي
ببحث القيمة التنبؤية للذكاء الروحي والذكاء  Tiwari & Dhattقام  2014وفي 

العاطفي وفعالية الذات والتحصيل الدراسي لدى الطالب المعلمون واظهرت النتائج ان الذكاء 
 وفعالية الذات في التنبؤ بالتحصيل الدراسي.العاطفي اكثر قدرة من الذكاء الروحي 

( الي الكشف عن العالقة بين الذكاء الروحي وكال 2015هدف  دراسة فضل )و 
عن الفروق بين معلمي  من السعادة والدافعية المهنية لذي معلمي المرحلة االبتدائية والكشف

التنبؤ بالذكاء مكان دي إوم ،بتدائية منخفضي ومرتفعي الذكاء الروحي في السعادةالمرحلة اإل
كون  عينة السعادة والدافعية المهنية وقد تمي المرحلة االبتدائية من خالل الروحي لذي معل
لروحي والدافعية المهنية وهو من بق مقياس الذكاء اوط   ،( معلما ومعلمة215)الدراسة من 

سة الي النتائج ( وتوصل  الدرا2012عداد الباحث ومقياس السعادة من تعريب ابي هاشم )إ 
ووجود  ،بين الذكاء الروحي والسعادة حصائياً : وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إالتالية

 يحصائية بين متوسط درجات مرتفع الذكاء الروحي ومتوسط درجات منخفضإفروق دالة 
وكذلك وجود عالقة  ،الذكاء الروحي علي مقياس السعادة يالذكاء الروحي لصالح مرتفع

ووجود فروق دالة  ،بين الذكاء الروحي والدافعية المهنية ة موجبة دالة احصائياً ارتباطي
ات منخفضي الذكاء مرتفع الذكاء الروحي ومتوسط درج بين متوسط درجات احصائياً 

الروحي في الدافعية المهنية لصالح مرتفعي الذكاء الروحي ووجود فروق دالة احصائيا بين 
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درجات المعلمات في الدرجة البكلية لمقياس الذكاء  متوسط درجات المعلمين ومتوسط
 .الروحي لصالح المعلمات

وقد أشارت الدراسات إلى اإلرتباط بين الذكاء الروحي وكل من الرضا الوظيفي، 
االحترق النفسي، فعالية المعلم، والسعادة. بينما أوضح  الدراسات عدم تأثره بالمتغيرات 

 ، نوع المدرسة، العمر، والخبرة.الديموجرافية مثل النوع، الموقع
 المهنيةالذكاء الروحي والصالبة ثانيًا: 

 Hardyالصلبة  و الشخصيةأ  Hardinessيرتبط ظهور مفهوم الصالبة 
Personality   باسم سوزان كوباسا(Kobasa, 1979) . وبدأت الدراسات تجرى على هذا

ة مثل سته في مجاالت نوعيتجاهات ظهرت لدرافهوم طبقا لكوباسا. وهناك بعض اإلالم
الرياضة حتى ظهر كاديمة، العسكرية، المعرفية، وصالبة الصحة وصالبة الصالبة األ

-Morenoعلى يد في أسبانيا  occupational hardinessمفهوم الصالبة المهنية 
Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Hernández, & Blanco (2014). جرواحيث أ 

 قدرةمدي نها "وعرفوا الصالبة المهنية بأ .قياس الصالبة المهنيةمن خاللها م وادراسة قدم
حداث الضاغطة استعمال مصادرهم الشخصية من أجل مواجهة المهام واأل على الموظفين

بدراسة  (Balotanbegan et al., 2015)قام و  .يجابية"إفي بيئة العمل بمرونة وفاعلية 
ن  عينة وتكو ية يرانالبيئة اإلفي  ة المهنيةخصائص السيكومترية لمقياس الصالبالاستهدف  

المقياس يتمتع بخصائص  نممرضة. وأظهرت نتائج تلك الدراسة أ 210الدراسة من 
 سيكومترية جيدة ومرضية. 

الصالبة ومن ثم يتناول الباحث الصالبة المهنية من حيث: المفهوم، المكونات، 
 يلي: . ويتضح ذلك فيماالمهنية وعالقتها بالذكاء الروحي

 . مفهوم الصالبة المهنية1
وقد  ،لصالبة النفسية في المجال المهنياتعد الصالبة المهنية توظيف لمفهوم 

( كسمة من سمات الشخصية تمكن الفرد من الصمود 2016عرفها صحفي والضبع )
 ،وذلك من خالل التزامه بقيم العمل ،ومواجهة الضغوط المهنية التي تواجهه في بيئة العمل

وقدرته علي التحكم فيها والسيطرة عليها بما  ،اكه لتلك الضغوط علي انها مثيرة للتحديوادر 
 يضمن له التوافق المهني.
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مكانات الشخصية ( بأنها مجموعة من السمات واإل2017يعرفها فيصل وصالح )
 إذ تتحدد بقدرة حداث الضاغطة في بيئة العمل.ل مصدرا للمقاومة والحماية من األالتي تشك

لموظفين على تحدى المهام والصعوبات االدارية بكافة انواعها، ومحاولة الموظف فى ادارة ا
موقعه الوظيفى بشكل جيد رغم الضغوط التى يواجهها فى العمل مثل كثرة المتطلبات 
االدارية والخالفات التى تحدث بين الزمالء والتغيرات السريعة فى بيئة العمل واالستجابة 

 والمراجعين.لخدمات الزبائن 
علي استثمار  -( 2017طبقًا لفيصل وصالح ) - المهنيةلذا تعمل الصالبة 

ومنحهم القدرة علي التركيز  ،قدرات وجهود الموظفين في مواجهة المستويات العالية لإلجهاد
فضال عن ذلك تساهم الصالبة  ،من اجل ابقاء جهودهم الفاعلة في الخدمة الوظيفية

وتتوسط بين قدرة الموظف علي  ،لي صحة الموظف النفسية والجسديةالوظيفية في الحفاظ ع
 النفسية.مواجهة الضغوط الوظيفية والشعور بالكآبة 

 مكونات الصالبة المهنية . 2
 Penacoba & Moreno-Jimenez, 1998; Moreno-Jimenezn et)يرى       

al., 2014)  تتكون من ثالثة  –شانها شأن الصالبة النفسية  –ان الصالبة المهنية
 مكونات هي:

إذ  ،هداف في العملبادىء واألم: تمسك الفرد بمجموعة من القيم والااللتزام المهني -أ
 .له معني وقيمة بالنسبة له العملن يكون أن هذا التمسك ييسر له التوافق في العمل و أ
لسيطرة : اعتقاد الفرد بأن لديه القدرة علي مواجهة الضغوط المهنية واالتحكم المهني -ب

 .عليها والتنبؤ بها
التحدي المهني: استعداد الفرد الدائم لمواجهة الضغوط المهنية والمهام الصعبة او  -ج

   .التي تتطلب نوعا من االبتكار والجهد الكبير بقوة وعزيمة
 الصالبة المهنية والمتغيرات المرتبطة .3

 هناك وانماالروحي  متغيري الصالبة المهنية والذكاءدراسة واحدة ربط  بين ال توجد  
 تناول  الصالبة المهنية ومتغيرات اخرى.التي دراسات ال بعض

الذات المهنية فعالية لي التعرف علي مستوى إ( 2016سعى صحفي والضبع )
: النوع، التخصص، في ضوء متغيرات وعالقتها بالصالبة المهنية لدي معلمي ذوى االعاقة
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( معلما ومعلمة اختيروا بطريقة 94عينة الدراسة من ) ، وتكون الخبرة التدريسية، وفئة المعلم
مقصودة من معلمي الطالب ذوي االعاقة البصرية لمنطقتي جازان وعسير، وطبق  ادوات 

لمهنية، ومقياس الصالبة المهنية من اعداد لمتمثلة في مقياس فاعلية الذات االدراسة عليهم ا
ى االعاقة البصرية يظهرون الطالب ذو  رت النتائج الي ان معلميوأشا ،وتعريب الباحثين

مستوى متوسطا في فاعلية الذات المهنية ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين 
 .علمي الطالب ذوى االعاقة البصريةفاعلية الذات المهنية والصالبة النفسية لدي م

محاولة التعرف على طبيعة العالقة بين إلي ( 2017) مفضلدراسة  وهدف 
الصالبة المهنية والرضا الوظيفى لدى عينة الدراسة من معلمى التربية الرياضية بمدارس 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى االرتباطى المقارن  .التربية الخاصة بمحافظة قنا
وذلك على عينة من معلمى التربية الرياضية بمدارس التربية الخاصة بمحافظة قنا وبلغ 

من العاملين بمدارس التربية الخاصة بمحافظة قنا باستخدام مقياسي  اً ( معلم21عددهم )
وجود عالقة  ظهرت الدراسةأعداد الباحث(. و إ )من   الصالبة المهنية والرضا الوظيفى

( بين الدرجة الكلية للرضا الوظيفى، 0,01ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى )
ادها الفرعية، باستثناء داللة العالقة االرتباطية بين والدرجة الكلية للصالبة المهنية وأبع

(. ووجود فروق بين المجموعات الثالث في 0,05الرضا الوظيفى، وااللتزام جاءت عند )
كما أن .ووجود فروق بين المجموعات الثالث في الرضا الوظيفى بعادهاأالصالبة المهنية و 

 .تباين في الصالبة المهنية( من ال%31,3الدرجة الكلية للرضا الوظيفى تفسر )
( في استراتيجيات ماوراء التنظيم المزاجي وعالقتها 2017وبحث فيصل وصالح )

جل تحقيق هذا الهدف وأل .لية االداب في جامعة القادسيةموظفي كبالصالبة الوظيفية لدى 
اء ولقياس هذا الهدف تم بن .سلوب العشوائياألموظفا وموظفة وب 60احثان بإختيار قام الب

وقد استخرج الباحثان  ،مقياس استراتيجيات ما وراء تنظيم المزاج ومقياس الصالبة الوظيفية
ن موظفي جامعة أ إلىهم نتائج الدراسة أ وتشير  .لكل من األداتين شروط الصدق والثبات

واختتم الباحثات  ،القادسية يستعملون استراتيجيات ما وراء تنظيم المزاج والصالبة الوظيفية
 .اسة بجملة من التتوصيات والمقترحات المهمةالدر 

الى بحث امكانية التنبؤ  (Salimi & Bashirgonbadi, 2017)هدف  دراسة 
باالجهاد النفسي من خالل صعوبة العمل المدركة، الصالبة المهنية، والروحانية لدى 
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 اسةممرضة. واظهرت نتائج الدر  115االيرانيات، وذلك على عينة مكونة من  الممرضات
حد مكونات الصالبة أدالة بين صعوبة العمل المدركة والتحدي )وجود عالقة ارتباطية 

 %59,7من جانب واالجهاد النفسي من جانب آخر. حيث فسرت هذه المتغيرات  المهنية(
ولم توجد عالقة ارتباطية بين مكوني التحكم وااللتزام جهاد النفسي. من التباين في اال

 واالجهاد.
دراسة استهدف  بحث دور شدة التعب، جودة النوم، ب (Ziaaddini, 2019)قام و 

. وكان  العينة سي لدى الممرضات االيرانياتبعاد الصالبة المهنية في التنبؤ باالجهاد النفأو 
شدة التعب، جودة النوم، ومكوني ممرضة. واظهرت نتائج الدراسة ان  126مكونة من 

في االجهاد النفسي من التباين  61,6يفسروا  (ةلنفسيالتحدي والتحكم )من مكونات الصالبة ا
 ولم يتنبأ االلتزام باالجهاد النفسي.
 الذكاء الروحى فى عالقتهوالتي تناول  عض الدراسات ببينما وجد الباحث 

 كما يلي: ويمكن تناولهاالنفسية بالصالبة 
ادة لسعالى دراسة الذكاء الروحي وعالقته با (Bagheri et al., 2011) سعى

( واظهرت الدراسة 125لدى الممرضات االيرانيات )ن= وبعض المتغيرات الديموجرافية.
سعادة. بينما لم يرتبط أي منهم بالمتغيرات وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الروحي وال

 الديموجرافية.
الى دراسة الذكاء  (Akbarizaden et al., 2013) عىوفي نفس البيئة، س

الرفاهية لدى الممرضات االيرانيات )ن= والصحة العامة و قته بالصالبة النفسية الروحي وعال
والصالبة النفسية.  ( واظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الروحي125

 كما وجدت عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء الروحي والرفاهية.
ر التنبؤي لكل من رأس إلى دراسة الدو  (Shakarami et al., 2014) وسعى

المال النفسي، الصالبة النفسية، الذكاء الروحي بالهناء النفسي لدى الطالب. وأظهرت نتائج 
(. 377من الهناء النفسي للطالب )ن=  % 58,8الدراسة ان متغيرات الدراسة قد تنبأت بـ 

التعامل مع وان العالج النفسي يمكن ان يغير من مستوى الهناء النفسي لألفراد من خالل 
 هذه المتغيرات.
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إلى بحث إمكانية التنبؤ بالهناء النفسي من  (Parvaneh et al., 2015)وسعى 
( و اظهرت نتائج 150خالل كل من الذكاء الروحي والصالبة النفسية لدى الطالبات )ن= 

ي. الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الروحى والصالبة النفسية والهناء النفس
،  %24كما اظهرت قدرة الذكاء الروحى والصالبة النفسية على التنبؤ بالهناء النفسي )

 على التوالي(. 15%
باطية موجبة بين الذكاء الروحى وجود عالقة ارتالسابقة الدراسات يتضح من 

الى ان الصالبة باتجاهاتها  (Maddi, 2013, 7)وفي هذا االطار يشير الصالبة النفسية. و 
 بين  الدراسات اسهامكما . على تسهيل عملية الصمود أمام الضغوطتعمل تيجياتها واسترا

ولكن هناك قلة في عدد الدراسات  .التنبؤ بالهناء النفسى فيالروحى الذكاء الصالبة النفسية و 
ال تساعدنا على التأكد من النتائج كما ان العينات المستخدمة في الدراسات مغايرة للعينة 

 ي الدراسة الحالية.المستخدمة ف
 العمل حياةجودة الذكاء الروحى و ثالثًا: 

(، هو مفهوم حديث نسبيًا (Quality of work lifeإن مفهوم جودة حياة العمل 
وي نظر إليه كمفهوم فرعى ي شتق من مفهوم أوسع، هو جودة الحياة عمومًا والذى يشمل عدة 

وامل أخرى كالسعادة والشعور باإلنجاز عوامل كالصحة، والدخل، والعالقات االجتماعية، وع
واإلشباع. وقد زاد االهتمام بجودة حياة العمل فى بدايات القرن التاسع عشر مع زيادة 
االهتمام بإنتاجية الفرد. وتركزت الجهود على قياس جودة حياة العمل فى المدارس والمصانع 

د مصادر الرضا الوظيفى، والجامعات وكافة المنظمات؛ وذلك ألن جودة حياة العمل هى أح
كما ي عد  مؤشرًا هامًا للمناخ الذى تمتاز به أى منظمة. وهذا يؤثر على نجاح الفرد وعلى 

 نجاح المنظمة ككل واستمراريتها ومنافستها فى مجال العمل.
لذلك تتجه الجهود لتوفير بيئة عمل محفزة ومشجعة على العمل واإلبداع، وتتجه 

ة مالئمة تمكن العامل من التطوير والنمو، فتنطلق طاقاته وتزيد الجهود لخلق حياة وظيفي
(. وتزداد أهمية جودة 2014)ماضى، انتاجيته محققًا أهدافه الخاصة وأهداف المنظمة أيضاً 

حياة العمل بالنسبة للمعلم خاصًة؛ حيث أن عصرنا هذا قد صاحبه الكثير من التغيرات 
فاهيم والنظريات التربوية، مما عقد دور المعلم، والتطورات التى امتدت إلى كثير من الم
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 وليس مجرد االستجابة لها ،فأصبح متوقعًا منه مواكبة تلك المستجدات والتأثير فيها
 (. 2015)الدحدوح،

 تعريفات جودة حياة العمل:. 1
إن الشعور بجودة حياة العمل هو أمر نسبى وليس مطلق، أى أنه يختلف من 

الفرد الخاصة، وحسب تقييمه لحياته ونوعيتها ومتطلباتها. شخص آلخر وحسب معايير 
تنوع  تعريفات جودة حياة العمل ولكنها جميعًا دارت حول تحسين بيئة العمل، وزيادة 

 دحدوح،والرفاهية النفسية )ال ،تمكين الموظفين، وتحسين حياتهم، و الشعور بالرضا الوظيفى
2015 .) 

األوضاع وبيئة "ة حياة العمل بأنها جود (Lau & May, 1998, 213)ي عرف 
وظفين، من خالل منحهم العمل المميزة والمفضلة للعاملين التى تدعم و تعزز رضى الم

 ."فرص النمو فى المنظمةالعالوات واألمن الوظيفى و 
التى السياسات واإلجراءات والعمليات  بأنها تلكها ( فيعرف7، 2012 )البلبيسى، أما

تطوير وتحسين الحياة الوظيفية، والشخصية للعاملين فيها، والذى تنفذها المؤسسة بهدف 
ينعكس بدوره على أداء المؤسسة والفرد إيجابيًا، وبذلك تحقق أهدافها وتطلعاتها، وفى نفس 
الوق  ت لبى وتشبع رغبات عامليها، مما يضمن استمرارية نجاح المؤسسة، وحصانتها ضد 

 األزمات.
( جودة حياة العمل (Van-Laar, Edwards & Easton,2007ي عرف 

للمعلمين بأنها ادراك المعلمين لمستوى البيئة العملية المادية والمعنوية فى المدرسة، القادرة 
 على اشباع حاجاتهم العملية والوجدانية، وتمكنهم من انجاز المهمات الموكلة إليهم بنجاح.

التى تساهم بها  جودة حياة العمل بأنها الدرجة (Harrison, 1985)يعرف و 
 منظمة العمل فى رفاهية أعضائها ماديًا ونفسيًا.

 . أبعاد جودة حياة العمل2
فطبقًا للوكالة الوطنية لتحسين ظروف أبعاد حياة العمل تباين  أراء الباحثين حول 

 هناك ثالثة أبعاد لجودة حياة العمل هى: (، (ANACT 2011 العمل،
العمل: وترتبط بسياسات المنظمة والهيكل التنظيمى ونمط األبعاد التنظيمية لجودة حياة  -1

 ...الخ..القيادة المتبع ونمط االتصاالت
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األبعاد الوظيفية لجودة حياة العمل: وهى تتعلق بطبيعة الوظيفة نفسها، وتصميمها وكل  -2
 ..الخ.ما يتعلق بأجور العاملين و حوافزهم وفرص الترقى

جودة حياة العمل: وتتضمن كل العوامل والمؤشرات التى األبعاد النفسية واالجتماعية ل-3
تؤثر على الحالة النفسية واالجتماعية للفرد داخل المؤسسة، مثل العالقات االنسانية واألمن 

 قريشى، باديسى،في ) .الخ.واالستقرار الوظيفى، وظروف العمل المادية كالمكان والمعدات
2016). 

 فيذكر أن أبعاد جودة حياة العمل تشمل: ،Walton,1973)أما بالنسبة لوالتون )
 عدالة األجور والتعويضات-1
 ظروف عمل صحية وآمنة-2
الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القدرات البشرية والفرص المستقبلية للنمو واألمان -3

 الوظيفى.
 الحقوق الدستورية للعاملين بالمنظمة. -4
 التكامل االجتماعى فى عمل المنظمة.-5
 ازن بين الحياة الوظيفية والشخصية للعامل.التو -6
 المسئولية األخالقية واالجتماعية للمنظمة.-7

( أن أبعاد جودة حياة العمل هى: بيئة عمل الصحية 1999جاد الرب،)ويرى 
اآلمنة، المشاركة فى اتخاذ القرارات، العدالة االجتماعية، االستقرار واألمن الوظيفى، العدالة 

فز، فرص التقدم والرقى الوظيفى، تصميم واثراء الوظائف، التوازن بين فى األجور والحوا
 الحياة الوظيفية والحياة الشخصية للعاملين.

( أبعاد جودة حياة العمل وأنها تشمل: المشاركة 2005بينما ي عدد )عبد العزيز،
 التطوعية من قبل الموظفين، موافقة النقابة على المشاركة، تدريب العاملين على حل

 المشكالت كفريق، استخدام حلقات الجودة، مشاركة الفريق فى التنبؤ والتخطيط.
 ( فإن أبعاد جودة حياة العمل للمعلم هى :2015ومن وجهة نظر)الدحدوح، 

 العالقات االنسانية والتفاعل الذى يرفع الروح المعنوية ويزيد االنتاجية.-1
 المعلم ويؤدى لرضاه عن مهنة التدريس. المشاركة فى اتخاذ القرارات مما يرفع معنويات-2
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الشعور بالرضا الوظيفى ونذا لم يوجد الرضا، يتغيب المعلم عن العمل ويتأخر وتتفاقم -3
 مشكالته، والرضا الوظيفى ي عد مؤشرًا لنجاح المدرسة كمؤسسة تربوية.

عات بيئة المدرسة المادية والصحية؛ فالمدرسة هى المكان الذى يقضى به المعلم سا-4
 ومحيط العمل وظروفه يؤثر على أداء المعلم و انتاجيته بشكل كبير. ،طويلة من حياته

وجودة حياة العمل. الدراسة االولى بين الذكاء الروحي  اربطت ندراستا هناك فقط
 وهدف  إلى استكشاف العالقة بين الذكاء الروحي (Sadeghi et al., 2015)هي  دراسة 
زة. وقد شمل البحث جميع مديري لمديري مدارس مدينة غ ملجودة حياة العوالعاطفي و 

مدارس المدينة. تم جمع بيانات البحث من ثالثة استبيانات موحدة تشمل الذكاء الروحي 
وفقا للبحث، كان و  (لوالتون ))لكنج(  والذكاء العاطفي )لجرافز وبرادبري( وجودة حياة العمل 

جودة العالقة بين الذكاء العاطفي و و  ( 0,45) ديريناالرتباط بين الذكاء العاطفي والروحي للم
اما الدراسة الثانية، فقد قام . (0,37جودة حياة العمل )و والذكاء الروحي  (0,52) حياة العمل

الى بحث العالقة بين جوانب  وهدف  (Yazdani, B., & Ashrafi, J., 2015)بها 
ى المؤسسات من العاملين باحد 123وتكون  العينة من الذكاء الروحي وجودة حياة العمل 

واشارت النتائج الى داللة العالقة بين المتغير الزراعية من ذوي المؤهل العالي بالهند. 
  ( والمتغير التابع )جودة حياة العمل(.الذكاء الروحي)المستقل  

 .جودة الحياةالروحى و بعض الدراسات التى تناول  العالقة بين الذكاء  وجدت وقد
مقاالت عن المراهقة، وعالقتها بالذكاء  (Hosseini et al., 2010)  ضاستعر حيث 

الذي يقوم به الذكاء الروحي في  واكدت الدراسة على الدورالروحي والنظريات ذات الصلة. 
الحكم على الموقف الذي مثل تحقيق األهداف وحل المشكالت، و العمليات اإلدراكية العقالنية 

ا السؤال عما إذا كنا نريد أن نكون في هذو مناسب فيه. شاركنا فيه ثم التصرف بشكل 
 الموقف بالذات في المقام األول ومن ثم التأثير على جودة الحياة.

في تحديد العالقة بين الذكاء الروحي  (Ahmadi et al., 2013)وبحث 
 حياة الطالب.  وجودةوالمسؤولية 

لجمع و  .ي مدينة طهرانف الثانويةمدارس بال طالب 300تكون  عينة الدراسة من 
(، 2008الذكاء الروحي لكينج ) اشتمل  علىاستبيانات قياسية  تم استخدام ثالث البيانات،

مسؤولية ال(، وكذلك استبيان (Warosherbon, 2001( من SF36واستبيان جودة الحياة )
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Kordloo (2010 .)من بين العناصر  المتسامينتائج البحث إلى أن الوعي  واشارت
 .حياة الطالب تفسير جودةله نصيب أكبر في الذي كان ية للذكاء الروحي الفرع

الى دراسة العالقة بين الذكاء الروحي  (Hamid & Zemestani, 2013)سعى 
 160الطب. تم اختيار عينة مكونة من كلية الحياة لدى طالب  جودةوسمات الشخصية و 

ئي باستخدام طريقة أخذ بشكل عشوا 2011-2010من طالب الطب في العام الدراسي 
الحياة.  جودةالذكاء الروحي و استبيانات كان  أدوات جمع البيانات هي و العينات العنقودية. 

الحياة.  جودةكشف  النتائج أن هناك عالقة كبيرة بين سمات الشخصية والذكاء الروحي و و 
عصابية كان لها الحياة، في حين أن ال جودةكان للذكاء الروحي العالقة األكثر إيجابية مع 

أكثر العالقات سلبية معها. كما تم الكشف عن أن العصابية والضمير والموافقة كان لها 
 الحياة.  جودةأعلى دور في التنبؤ ب

 خالل من المهنية التنمية فعالية مدي علي التعرف إلي(. 2012)دراسة الزعيبر  هدف 
 لدي الوظيفية الحياة جودة تحسين في التعليمية بالمؤسسات األيزو علي تطبيقات قائم برنامج
 الدراسة عينة تمثل  وقد السعودية، العربية بالمملكة المجمعة بجامعة يئة التدريسه أعضاء
 المجتمع بكلية التدريس يئةه أعضاء في تمثل  والتي (30)ن=  المجموعة التجريبية في

 بكلية التدريس يئةه ءأعضا في تمثل  التي(30)ن=  والمجموعة الضابطة  المجمعة بجامعة
 ورؤساء التدريس يئةه أعضاء علي اشتمل  المجموعتين حيث اإلنسانية، والدراسات العلوم

 بين إحصائية ذو داللة فرق  وجود الدراسة نتائج رتهأظ وقد. بالكليتين األقسام ومشرفي
 في البعدي في القياس الضابطة المجموعة ودرجات التجريبية المجموعة درجات متوسطي
 المجمعة لصالح بجامعة التدريس ھيئة أعضاء لدي الوظيفية الحياة جودة مقياس أبعاد

 بين متوسطي إحصائياً  دال فرق  يوجد ال كما التجريبية، بالمجموعة التدريس يئةه أعضاء
 علي مقياس والتتبعي البعدي القياس في التجريبية بالمجموعة التدريس يئةه أعضاء درجات
 .المجمعة بجامعة التدريس ھيئة أعضاء لدي فيةالوظي الحياة جودة

 (Bolghan_Abadi, Ghofrani & Abde_Khodei, 2014)  دراسةوهدف  
من أجل و معة كوتشان. حياة طالب جا الروحي في التنبؤ بجودةر الذكاء إلى استكشاف دو 
اسة أن نتائج الدر واظهرت . من جامعة كيشان طالباً  143، تم اختيار عينة من جمع البيانات

 الحياة. جودةالذكاء الروحي له دور فعال في التنبؤ ب



 
 

 

 

(68) 

 ة حياة العمل مكونات الذكاء الروحي املنبئة بالصالبة املهنية وجود
 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

طالب في هذه  65عينة من  علىدراسة  (Nobari & Shokri, 2014)أجرى و 
النتائج إلى أن  واشارت ،الدراسة. من أجل تحليل البيانات الناتجة عن االستبيانات المجمعة

والتوسع في الوعي  ،ي المتساميوالوع ،وننتاج المعنى الشخصي ،التفكير الوجودي الناقد
 الجامعة.جميعها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بجودة حياة الطالب في  ،الواعي

ة من طالب الجامع 50دراسة على  (Pant & Srivastava, 2014) اجرى 
 النفسيةمستوى الذكاء الروحي والصحة  بحثالهدف من هذه الدراسة هو وكان الهند. ب

عرفة العالقة بين هذه المتغيرات الثالثة. كشف  نتائج الدراسة أن الحياة وأيًضا لم وجودة
وهناك عالقة كبيرة بين الذكاء الروحي  ،ة مرتبطان بشكل كبيرنفسيالذكاء الروحي والصحة ال

الحياة بشكل كبير مع بعضهما البعض  جودةية و الحياة. وأخيرًا ترتبط الصحة النفس جودةو 
 .بين طالب الجامعات

 الذكاء بين العالقة على التعرف إلى (2015)البجيدي، وعلي،  دراسة هدف 
 الدراسة عينة وتكون  .التراكمي والمعدل الشخصية وأنماط النفسية، السعادة من وكل الروحي
بالمملكة  الجوف جامعة التربية بكلية األطفال رياض قسم طالبات من طالبة 330 من

 ومقياس ،(ودراير أمرام إعداد) الروحي الذكاء مقياس الدراسة استخدم  .السعودية العربية
 توجد أنه إلى الدراسة توصل  .(ريجز ب لماير) الشخصية أنماط النفسية، واستبانه السعادة
 بقسم الطالبات لدرجات الحسابية المتوسطات بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطيه عالقة
 المتوسطات وبين  )الفرعية ألبعادوا الدرجة الكية( الروح الذكاء مقياس على األطفال رياض
 توجد (.الفرعية واألبعاد الكلية الدرجة) النفسية السعادة مقياس على لدرجاتهن الحسابية
 مقياس على األطفال رياض بقسم الطالبات درجات بين إحصائياً  دالة موجبة ارتباطيه عالقة
 الشخصية أنماط مقياس على درجاتهن وبين) الفرعية واألبعاد الكلية الدرجة) الروحي الذكاء

 درجات بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطيه عالقة توجد )واألبعاد الفرعية الكلية الدرجة(
  )الفرعية واألبعاد الكلية الدرجة( الروحي الذكاء مقياس على األطفال رياض بقسم الطالبات
 .للطالبات المعدل التراكمي وبين

لى التعرف على فاعلية برنامج قائم إ (Zamani et al., 2015)هدف  دراسة و 
حياة والسعادة النفسية لدى عينة من المسنين. وقد على الذكاء الروحي في تحسين جودة ال
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الى مجموعتين ضابطة وتجريبية. واكدت النتائج على  مسنًا مقسمين 50تكون  العينة من 
 نفسية لدى المسنين.نجاح البرنامج في تحقيق هدفه وهو تحسين جودة الحياة والسعادة ال

الحياة  جودةلفهم مفهوم الذكاء الروحي و  (Bano et al.,  2015)سع  دراسة 
من  120في مكان العمل وما إذا كان  تسهم في االلتزام التنظيمي أم ال؟ تم اختيار 

العاملين في قطاع الطاقة للدراسة. تم التعامل مع كبار الموظفين والمبتدئين ؛ كان  األقدمية 
مد على مدة العضوية في نفس المنظمة وليس على العدد اإلجمالي للخبرات. أظهرت تعت

وكذلك  ،الحياة وااللتزام التنظيمي جودةو  ،النتائج وجود عالقة إيجابية بين الذكاء الروحي
وجدت فرق كبير بين كبار الموظفين والمبتدئين في جميع المتغيرات الثالثة. ولوحظ أن 

لموظفين المبتدئين كان واسًعا فيما يتعلق بالذكاء الروحي وااللتزام تباين الدرجات بين ا
في حين كان لدى كبار الموظفين تباين أقل للغاية وأيًضا نحو درجات أعلى. تم  ،التنظيمي

اإلبالغ عن درجات جودة الحياة عالية مع وجود اختالفات أقل بين كل من كبار السن 
 جودةو  ،ود عالقة إيجابية كبيرة بين الذكاء الروحيوالموظفين الصغار. حددت الدراسة وج

أن مدة الخدمة في المؤسسة كان  مرتبطة  ،الحياة وااللتزام التنظيمي. كشف  النتائج أيًضا
بالذكاء الروحي العالي الذي يطور االتصال في مكان العمل الذي يؤدي إلى االلتزام تجاه 

 المنظمة.
 وجودةالعالقة بين الذكاء الروحي والسعادة  لمعرفة اً بحث (Ansari, 2015)واجرى 

شخًصا. تشمل  358تم اختيار عينة مكونة من و . تـنكابن آزادالحياة للطالبات في جامعة 
استبيان جودة  ،(2008) لمستخدمة في هذه الدراسة استبيان الذكاء الروحي لكنجاألداة ا

(. وأظهرت 1989ي أوكسفورد )( واستبيان السعادة ف1989الحياة لمنظمة الصحة العالمية )
 توسيع ،الناقد التفكير الوجودي ،انتاج المعنى الشخصي ،النتائج أن مكونات الذكاء الروحي

 ،دوًرا مهًما في التنبؤ بـ جودة الحياة. من بين هذه المتغيرات  الوعي المتسامي ،حالة الوعي
جة أخرى لهذه الدراسة ( هو الحصة األكبر. أظهرت نتيB = 0.38توسيع حالة الوعي ) كان

انتاج أن جميع مكونات الذكاء الروحي والسعادة كان  مرتبطة وأن هذه العالقة في مكون 
 جودةهناك زيادة في يمكن القول أن  ،المعنى الشخصي كان  أعلى معدل. وبعبارة أخرى 

 الذكاء الروحي.نتيجة الزيادة في الحياة والسعادة 
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العالقة بين الذكاء الروحى لدى النساء ( (Karimi & Mazaheri, 2016بحث 
السجينات فى مدينة زاهيدان اإليرانية وذلك على عينة مكونة من سبعين امراة سجينة. وتم 

رت نتائج شاأو  .النسخة المختصرة Whoqolمقياس دام مقياس )كنج( للذكاء الروحى و استخ
 ةجودة الحياالدراسة إلى العالقة اإليجابية بين الذكاء الروحى و 

)Golmakani, Armt, Mortazavi ,دراسةبينما اظهرت نتائج 
)8201 Hasanzadeh, &  Tabatabaeichehr,  وجود عالقة عكسية ودالة بين

 متوسطات درجات الذكاء الروحي ومتوسط درجات جودة الحياة.
 العمل حياةالمهنية وجودة الصالبة رابعًا: 

نما بجودة حياة العمل. ونقتها في عالحد لدراسة الصالبة المهنية لم يتطرق أ
معنى العام وهو ما انصب  الدراسات فقط على دراسة الصالبة النفسية وجودة الحياة بال

ربط  بين جودة الحياة التي قليلة الدراسات ال ومنبرازه في هذه المساحة. يحاول الباحث إ
 ,Northouse, Mood, Kershaw, Schafenacher, Mellonوالصالبة النفسية 

Walker, Galvin & Decher, 2006; Azar, Vasudeva & Abdollahi,2006; 

Nguyen, Shultz & Westbrook, 2012; Maryam, Shohre & Javad, 2013; 

Haghighi, Saki,  Mohaddesi, Yavarian, Salami 2013;.  ولم يجد الباحث سوى
  (.2016في البيئة العربية )مريم، دراسة واحدة 

الى بحث جودة الحياة لدى مرضى  Northouse et al., 2006هدف  دراسة 
التي تؤثر على جودة  السرطان وذويهم اثناء وبعد حدوث االصابة بشهر وبحث العوامل

رت نتائج التحليل االحصائي التأثير االيجابي شخصًا. واظه 189من الحياة. وتكون  العينة 
بينما هدف   لفعالية الذات، والمساندة االجتماعية، والصالبة االسرية على جودة الحياة.

جودة الحياة والصالبة وفعالية الى اختبار العالقة المتبادلة بين  Azar et al., 2006دراسة 
الذات وتقدير الذات لدى الزوجات العامالت وغير العامالت. وتكون  عينة الدراسة من 

واظهرت النتائج وجود  .غير العامالتمن الزوجات  250ات العامالت ومن الزوج 250
ت لدى العينة الذاعالقة موجبة دالة بين جودة الحياة والصالبة النفسية وفعالية الذات وتقدير 

 ككل.

http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Haghighi
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Saki
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Mohaddesi
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Yavarian
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Salami
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من طالب كلية التجارة من  1024على  (Nguyen et al., 2012)وأجري  دراسة 
الجامعية والصالبة النفسية اثناء التعلم والدافعية نحو التعلم اجل التعرف على جودة الحياة 

ء اثناوالقيمة المدركة للتعليم التجاري. ومن بين نتائج الدراسة، وجد ان الصالبة النفسية 
 التعلم والدافعية نحو التعلم لهما تأثير إيجابي ودال على جودة الحياة الجامعية. 

الى اختبار فاعلية التدريب على  (Maryam et al., 2013)وهدف  دراسة 
امرأة حامل من  30الصالبة النفسية في خفض القلق وزيادة جودة الحياة. وتكون  العينة من 

ضابطة وتجريبية. وتلق  ياة وتم تقسيمهن الى مجموعتين مرتفعي القلق ومنخفضي جودة الح
االختبار البعدي على المجموعتين. واشارت النتائج الى  يب ثم طبقالمجموعة التجريبية التدر 

 ان التدريب على الصالبة النفسية كان فعااًل في خفض القلق وزيادة جودة الحياة.
ة بين الصالبة النفسية وجودة الى التعرف على العالق(. 2016)هدف  دراسة مريم 
اس ( طالبة من جامعة الملك سعود. وطبق عليهن مقي307الحياة لدى عينة مكونة من )
( 2006ومقياس جودة الحياة إعداد منسي وكاظم) (1996الصالبة النفسية إعداد مخيمر)

ن وتوصل  الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بي
الصالبة النفسية وجودة الحياة في الدرجة الكلية وكافة األبعاد الفرعية باستثناء عدم وجود 
عالقة بين بعد التحكم وجودة الحياة الصحية, وجودة شغل الوق  وندارته. وجود مستوى 
متوسط من الصالبة النفسية, ومستوى فوق المتوسط من جودة الحياة, باستثناء مستوى 

جودة العواطف والوجدان, وشغل الوق . وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط على بعد 
متوسط درجات الطالبات وفقًا لمتغير التخصص العلمي وذلك لمصلحة تخصص )علم 
النفس وندارة األعمال(, وكذلك توجد فروق دالة تعزى لمتغير المعدل التراكمي لمصلحة 

بة وجودة الحياة. يمكن التنبؤ من خالل تقدير)جيد جدًا وممتاز( ولذلك على كٍل من الصال
 .االلتزام والتحدي بمستوى جودة الحياة

 :إجراءات الدراسة 
 أواًل: منهج الدراسة 

تالءم مع طبيعة الدراسة تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي والذي ي
 وأسئلتها وفروضها.
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 عينة الدراسة ثانيًا: 
التعليمية بمحافظة  جنوبحلة الثانوية بادارة معلمي المر  منعينة الدراسة  تكون 

 راسة.الد ( وصف لعينة1عيلية. ويوضح جدول )االسما
 ( 1جدول )

 الدراسة لعينةوصف 

 

 ثالثًا: أدوات الدراسة
 (، تعريب الباحثKingالذكاء الروحي )إعداد: [ مقياس 1]

استقر على  مليمفردة وبعد التحليل العا 84االصلي من مقياس اليتكون  وصف المقياس:
طالب وطالبة من طالب  305مفردة. وبعد تطبيقه على عينة استطالعية تكون  من  42

مفردة شمل   24الجامعة قام كنج بتعديل المقياس ليصبح بصورته المختصرة وتكون من 
 7مفردات(، الوعي المتسامي )ويقيسه  7اربعة ابعاد هي: التفكير الوجودي الناقد )ويقيسه 

 5)ويقيسه  الحالة الشعورية وتمديدمفردات(،  5تاج المعنى الشخصي )ويقيسه مفردات(، وان
 مفردات(

ابعاد. وهذه االبعاد:  4مفردة موزعة على  24يتكون المقياس من  خصائص المقياس:
التفكير الوجودي الناقد، انتاج المعنى الشخصي، الوعي المتسامي، تمديد الحالة الشعورية. 

(، انتاج المعنى 0,78البعاد كما يلي: التفكير الوجودي الناقد )ن  معامالت الفا لوكا
(. وكان معامل 0,91(، تمديد الحالة الشعورية )0,87(، الوعي المتسامي )0,78الشخصي )

 & King) 0,89. وباعادة االختبار بلغ قيمة معامل االرتباط 0,91الثبات بالتجزئة النصفية 
DeCicco, 2009). 

 المجموع عدد المعلمات  عدد المعلمين المدرسة
 44 18 26 عمر الفرك الثانوية المشتركة
 18 10 8 مصطفى كامل الثانوية بنين 

 40 23 17 تأبو عطوة الثانوية بنا
 66 48 18 الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات 

 33 12 21 الضبعية الثانوية المشتركة
 201 111 90 المجموع
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بترجمة المقياس الى اللغة العربية وعرضه على  في الدراسة الحالية قام الباحث       
متخصصين في اللغة االنجليزية. وكان جميع االراء مؤيدة للترجمة. ثم قام الباحث بحساب 

من  %27وادنى  %27بتطبيق المقياس على اعلى حيث قام الباحث . التمييزي الصدق 
. مما يشير 0,01وهي قيمة دالة عند  19,386النسبة الحرجة فجاءت قيمة  .عين التقنين
وقام الباحث  تمييز بين االفراد مرتفعي ومنخفضي الذكاء الروحي.على الالمقياس الى قدرة 

. لكرونباخ والتجزئة النصفية لفابطريقة اعادة االختبار ومعامل الثبات أ بحساب الثبات
ومعامل الفا لكرونباخ  ( قيم ثبات المقياس بطريقتي اعادة االختبار2ويوضح جدول )
 والتجزئة النصفية.

  (2)جدول 
 (40)ن =  والتجزئة النصفية اعادة االختبار ومعامل الفا لكرونباخ قيم ثبات المقياس بطريقة

 التجزئة النصفية اعادة االختبار  معامل الفا  البعد 
 0,77 التفكير الوجودي الناقد

0,87 0,85 
 0,74 انتاج المعنى الشخصي

 0,72 لوعي المتساميا
 0,79 تمديد الحالة الشعورية
 0,81 الدرجة الكلية

كما تم حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين      
درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي اليه. وكان  جميع معامالت االرتباط دالة. ويتضح من 

 قبولة وتؤكد على امكانية تطبيق المقياس في بيئة الدراسة.ان جميع القيم م (2)الجدول 
 .تعريب الباحث (Demo & Paschoal, 2016)العمل حياة [ مقياس جودة 2]

    وصف المقياس:
الصورة االولى للمقياس في البرازيل، ثم ببناء  (Paschoal & Tamayo, 2008)قام      

مفردة  29. ويتكون المقياس من 2016ام المتحدة عقاما بترجمته وتقنينه في الواليات 
، مفردة( 12مفردات(، الوجدان السلبي ) 9موزعة على ثالثة ابعاد هي الوجدان االيجابي )

 57,3مفردات(. وقد بين التحليل العاملي للمقياس ان العوامل الثالثة تفسر  8)تحقيق الذات 
. وقد تم 0,93الى  0,88من تباين المفهوم وان معامالت الثبات تراوح  ما بين  %

  .خصائص سيكومترية عاليةاستخدامه في الدراسة الحالية لما يتمتع به المقياس من 
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العربية وعرضه على الى اللغة بترجمة المقياس في الدراسة الحالية قام الباحث  
. وكان جميع االراء مؤيدة للترجمة. ثم قام الباحث بحساب متخصصين في اللغة االنجليزية

. فاستخدم مقياس الرضا الوظيفي كمحك لالداء على المقياس المستخدم التالزمي الصدق
وهي قيمة مقبولة. وبالنسبة لثبات  0,76وكان معامل االرتباط بين الدرجات على المقياسين 

ويوضح جدول لكرونباخ.  االمقياس، قام الباحث بحسابه بطريقتي اعادة االختبار ومعامل الف
 .اس بطريقتي اعادة االختبار ومعامل الفا لكرونباخقيم ثبات المقي (3)

  (3)جدول 
 (40)ن =  بطريقتي اعادة االختبار ومعامل الفا لكرونباخجودة حياة العمل مقياس قيم ثبات 

 اعادة االختبار  معامل الفا  البعد 
 0,71 الوجدان االيجابي

 0,89 الوجدان السلبي 0,82
 0,92 تحقيق الذات

م حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كما ت    
جدول ويتضح من مالت االرتباط دالة. كل مفردة والبعد الذي تنتمي اليه. وكان  جميع معا

 ان جميع القيم مقبولة وتؤكد على امكانية تطبيق المقياس في بيئة الدراسة. (3)
 [ استبيان الصالبة المهنية3] 

 ف االستبيانوص
من  المقياس يتكون و  (Moreno-Jimenezn et al., 2014)قام بوضع المقياس  
االلتزام المهني )ستة  (،مفردة موزعة على ثالثة ابعاد هي: التحدي المهني )ستة مفردات 17

ويجيب المفحوص عليها باختيار استجابة من دات(.  ( والتحكم المهني )خمسة مفرمفردات
تتراوح بين اوافق تماما وال اوافق تماما(. وقام مؤلفو المقياس بالتأكد بات )بين اربعة استجا

 ة عن طريق: من خصائصه السيكومتري
  من التباين  %53,1التحليل العاملي االستكشافي: وقد اسفر عن ثالثة عوامل فسرت

 الكلي.
 العوامل.: وقد اظهر ان البيانات تطابق مع النموذج ثالثي التحليل العاملي التوكيدي 
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 بين ابعاد المقياس وبعض ك عن طريق حساب معامالت االرتباط لصدق المفهوم: وذ
االعراض المقاييس االخرى مثل مفهوم الذات، جودة الحياة الذاتية، االنهماك في العمل و 

 .0,01النفسجسمية. وكان  جميع المعامالت دالة عند 
  لبعد التحدي،  0,44االختبار  اعادة االختبار: وبلغ  معامالت ارتباط اعادةثبات

 .0,01لبعد التحكم وجميعها دالة عند  0,54لبعد االلتزام، و 0,43و
 0,74لبعد التحدي، و 0,8: وكان  المعامالت كما يلي لكرونباخ معامل ثبات الفا 

 .0,01وجميعها دالة عند  للدرجة الكلية  0,86، لبعد التحكم 0,76لبعد االلتزام، و
بترجمة المقياس الى اللغة العربية وعرضه على  لدراسة الحاليةقام الباحث في ا 

د متخصصين في اللغة االنجليزية. وكان جميع االراء مؤيدة للترجمة. ثم قام الباحث بالتأك
 من خصائص المقياس.

 ما يلي:قام الباحث بلتأكد من صدق المقياس ل
 :الكفاءة ات عينة قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درج الصدق التالزمي

كتئاب وتقدير الذات وكان  على مقياس الصالبة المهنية ومقياسي اال السيكومترية
 .0,05معامالت االرتباط دالة عند 

 :قام الباحث بحساب الصدق التمييزي. حيث قام الباحث بتطبيق  الصدق التمييزي
ة الحرجة فجاءت قيمة النسب .من عين التقنين %27وادنى  %27المقياس على اعلى 

. مما يشير الى قدرة المقياس على التمييز بين 0,01وهي قيمة دالة عند  11,825
 .االفراد مرتفعي ومنخفضي الصالبة المهنية

بالنسبة لثبات المقياس، قام الباحث بحسابه بطريقتي اعادة االختبار ومعامل الفا لكرونباخ. و 
 الختبار ومعامل الفا لكرونباخ.( قيم ثبات المقياس بطريقتي اعادة ا4ويوضح جدول )
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 ( 4جدول )
 (40بطريقتي اعادة االختبار ومعامل الفا لكرونباخ )ن = الصالبة المهنية مقياس قيم ثبات 

 اعادة االختبار  معامل الفا  البعد 
 0,71 التحدي المهني 

0,72 
 0,69 االلتزام المهني 
 0,68 التحكم المهني 
 0,78 الدرجة الكلية 

 درجة كل فقرة والدرجة : قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين التساق الداخليا
 .0,05عند الكلية للبعد الذي تنتمي اليه. وكان  جميع المعامالت دالة 

 نتائج الدراسة وتفسريها
الدراسة باستخدام االساليب  أسئلة عنفيما يلي يقوم الباحث بمحاولة االجابة 

 بها محاولة تفسير النتائج التي توصل  اليها الدراسة.االحصائية المناسبة يعق
 السؤال االول  عناالجابة 

" ما مكونات الذكاء الروحى المنبئة بالصالبة المهنية؟ينص السؤال االول علي: "
بحساب معامل االرتباط بين مكونات الذكاء الروحي  ولالجابة على هذا السؤال قام الباحث

ل ذلك استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة والصالبة المهنية. وفي سبي
 (.5كان  النتائج كما يوضحها جدول )و االرتباطية بينهم. 

 (5جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين مكونات الذكاء الروحي والصالبة المهنية

 الداللة قيمة معامل االرتباط المتغير
 0,05 0,212 - التفكير الوجودي الناقد

 غير دالة 0,146 - تاج المعنى الشخصيان
 0,05 0,174 - الوعي المتسامي
 0,01 0,323 - توسيع حالة الوعي
 0,01 0,270- الدرجة الكلية

االنحدار المتدرج ولمعرفة مكونات الذكاء الروحي المنبئة بالصالبة المهنية استخدم الباحث 
 (.6كان  النتائج كما يوضحها جدول )و 
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 (6جدول )
 يل االنحدار المتدرج للتنبؤ بالصالبة المهنية من ابعاد الذكاء الروحي تحل

 المتغيرات
 المستقلة

 المتغير
 التابع

  ت بيتا R R2 ف الثاب 
 ودالالتها

 الصالبة توسيع حالة الوعي
 المهنية

62,326 16,791 
 (0,01)عند 

0,323 0,104 -0,323 4,098 
(0,01) 

 

الذكاء الروحي والصالبة المهنية مكونات العالقة بين يتضح من الجدولين السابقين ان 
العالقة العكسية وعدم وجود عالقة بينهما. ومن حيث التنبؤ، كان مكون تتراوح ما بين 

( 4,098قيمة ت )= )توسيع حالة الوعي( هو الوحيد المنبئ بالصالبة المهنية. حيث كان  
 فقط(.  %10ة ). اال ان القدرة التنبؤية كان  ضعيف0,01دالة عند 

 * درجة انتاج المعنى الشخصي 2,931- 116,530درجة جودة حياة العمل = 
وفي ظل ندرة الدراسات التي اجري  على الصالبة المهنية بشكل عام وفي عالقتها بمكونات 

، يجد الباحث صعوبة في تقييم هذه النتائج في ضوء االتفاق الذكاء الروحي بشكل خاص
روحي هناك دراسات ربط  بين مكونات الذكاء الها. وان كان واالختالف مع سابقات

والصالبة النفسية بشكل عام. وهو االمر الذي يجب ان نتوخى الحذر عند مقارنته بالنتائج 
فالدراسات السابقة جاءت ية نظرًا الختالف الصالبة النفسية عن الصالبة المهنية. الحال

تعبر النتائج الحالية كان   لذلكة او عربية. بنتائج مغايرة ومعظمها في بيئات غير مصري
يرات. وان كان  العالقات دالة اال انها منخفضة عن عالقات سالبة او منعدمة بين المتغ

يرى الباحث انه يمكن تفسير ذلك باختالف التوجهات بين و (. 0,323 –الى  0,147 –)من 
والتي  الصالبة المهنية تطلباتالذكاء الروحي والصالبة المهنية. ويرجع هذا التناقض الى م

الذكاء الروحي. فالصالبة المهنية تستلزم االلتزام والتحدي والتحكم تختلف عن متطلبات 
تستوجب شخصيات تبذل المزيد من المجهود في العمل وقد المهنيين وهذه االبعاد الثالثة 

دة على الجوانب الزائالجهود وربما تنعكس هذه  اليقابل بدعم ثاب  من الرؤساء في العمل
ومنها الجانب الروحي. الروح يطلب السمو فوق االمور المادية االخرى في الشخصية 

. فبينما تتطلب الصالبة وال يعطي قيمة كبيرة لها في مقابل االمور الروحية المعنويةالمنظورة 
لتحقيقها،  وتنتظر الدعمالمهنة في المتطلبات المادية التي تفرضها المهنية التركيز واالجتهاد 
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نحو الصالبة على بل ويتأثر بهذا السعي ان الذكاء الروحي يمضي في مستوى أ نجد 
من الدراسات للتأكد من النتائج ومن ثم الوقوف جراء مزيد إ لىوتحتاج هذه النتائج إالمهنية. 
 التأثير الحقيقي للذكاء الروحي على الصالبة المهنية. على

 السؤال الثاني عناالجابة 
لسؤال الثاني علي: "ما مكونات الذكاء الروحى المنبئة بجودة حياة العمل؟" ينص ا

هذا السؤال قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين مكونات الذكاء الروحي  عنولالجابة 
وجودة حياة العمل. وفي سبيل ذلك استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة 

 (.7نتائج كما يوضحها جدول ) كان  الو االرتباطية بينهم. 
 (7جدول )

 قيم معامالت االرتباط بين مكونات الذكاء الروحي وجودة حياة العمل
 الداللة قيمة معامل االرتباط المتغير

 0,05 0,178 - التفكير الوجودي الناقد
 0,01  0,318 - انتاج المعنى الشخصي
 غير دالة 0,126 - الوعي المتسامي
 غير دالة 0,153 - عيتوسيع حالة الو 
 0,01 0,240 - الدرجة الكلية

 

 .ولمعرفة مكونات الذكاء الروحي المنبئة بالصالبة المهنية استخدم الباحث االنحدار المتدرج
 (.8تائج كما يوضحها جدول )وكان  الن

 (8جدول )
 تحليل االنحدار المتدرج للتنبؤ بالصالبة المهنية من ابعاد الذكاء الروحي 

 يراتالمتغ
 المستقلة

 المتغير
 التابع

 ت  بيتا R  R2 ف الثاب 
 ودالالتها

انتاج المعنى 
 الشخصي

جودة حياة 
 2,931- 0,101 0,318 16,203 116,530 العمل 

4,026 
(0,01) 

 

ان العالقة بين مكونات الذكاء الروحي وجودة حياة العمل  (8، 7)يتضح من الجدولين 
وعدم وجود عالقة بينهما. ومن حيث التنبؤ، كان مكون تتراوح ما بين العالقة العكسية 

قيمة ت )= . حيث كان  جودة حياة العمل( هو الوحيد المنبئ بانتاج المعنى الشخصي)
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ومن ثم يمكن فقط(.  %10. اال ان القدرة التنبؤية كان  ضعيفة )0,01( دالة عند 4,026
 صياغة معادلة التنبؤ كما يلي:

 * درجة انتاج المعنى الشخصي 2,931- 116,530درجة جودة حياة العمل = 
ربط  بين الذكاء الروحي وجودة حياة العمل، يجد في ظل ندرة الدراسات التي و 

. فالدراسة وما سبقها من نتائج في هذا المجال الباحث صعوبة في الربط بين النتائج الحالية
 ،(Sadeghi et al., 2015)حياة العمل الوحيدة التي ربط  بين الذكاء الروحي وجودة 

 اال ان فرض التنبؤ لم يتحقق.  (0.37)موجبة بينهما وجدت عالقة ارتباطية 
وبالنسبة للدراسات التي ربط  بين الذكاء الروحي وجودة الحياة بشكل عام جاءت 

لم تراعي الطبيعة الخاصة لبيئة العمل لما تمثله من كما ان جودة الحياة نتائجها متضاربة. 
وفي الدراسة اذا كان  بيئة العمل هي مجال التدريس.  وخاصةدات للفرد ضغوط وتهدي

الحالية تم استخدام مقياس جودة حياة العمل والذي يقوم على الوجدانين االيجابي والسلبي 
جودة حياة به. اي ان  وتحقيق الذات. وهذه المفاهيم تمثل استجابة الفرد للبيئة المحيطة

د للتاثيرات الخارجية القادمة من بيئة العمل والتي ليس للفرد العمل تعتمد على ادراك الفر 
 . تدخل قوي فيها

))Mortazavi ,فمن الدراسات التي اتفق  مع النتائج الحالية دراسة 
)2018 Hasanzadeh, &  Tabatabaeichehr,Golmakani, Armt,   اظهرت والتي

كاء الروحي ومتوسط درجات نتائجها وجود عالقة عكسية ودالة بين متوسطات درجات الذ
 جودة الحياة.

وحية اي ما هو ليس مادي. ويرى الباحث ان الذكاء الروحي يعني باالمور الر 
فنظرتنا الروحية تفوق النظرة المادية. ويمثل العمل مجااًل خصبًا للتفريق بين النظرة الروحية 

حتواها على أمور مادية . حيث ان العمل محكوم بقواعد وقوانين تعتمد في موالنظرة المادية
المهنية بظاللها على  منطقية. بينما تتجاوز النظرة الروحية هذه القواعد. كما تلقي الضغوط

بين النظرتين الروحية والمادية. اي ببساطة ينظر الشخص الذكي روحيًا لبيئة هذه الفروق 
وتوسيع  شخصيةلمعاني الروحية من تفكير وجودي ناقد وانتاج معاني االعمل نظرة ملؤها ا

الشخص المتدني في الذكاء  . بينما يرى حالة الوعي وغيرها من مكونات الذكاء الروحي
في حدوده بحيث يصل الى ما هو امور العمل على حالتها )المادية( فيجتهد الروحي 
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وهكذا تبدو العالقة  ويحقق السعادة في العمل دون التمثل بالذكاء الروحي. مطلوب منه
وتحتاج هذه النتائج الى  اجراء مزيد من الدراسات للتأكد  الضعيفة والعكسية. بينهما ما بين

 .العمل من النتائج ومن ثم الوقوف على التأثير الحقيقي للذكاء الروحي على جودة حياة
 االجابة على السؤال الثالث

بة ينص السؤال الثالث علي: " ما النموذج الذى يفسر العالقة بين الذكاء الروحى والصال
المهنية وجودة حياة العمل؟" ولالجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب معامل االرتباط 

وجودة حياة العمل. وفي سبيل ذلك استخدم والصالبة المهنية بين مكونات الذكاء الروحي 
كان  النتائج كما يوضحها الباحث معامل ارتباط بيرسون لتحديد العالقة االرتباطية بينهم. و 

 (.9) جدول
 (9جدول )

 قيم معامالت االرتباط بين الذكاء الروحي والصالبة المهنية وجودة حياة العمل
 جودة حياة العمل الصالبة المهنية الذكاء الروحي 

 **240.- **270.- 1 الذكاء الروحي
 **233. 1 **270.- الصالبة المهنية
 1 **233. **240.- جودة حياة العمل

 

كاء الروحي المنبئة بالصالبة المهنية استخدم الباحث االنحدار المتدرج. ولمعرفة مكونات الذ
 (.10كان  النتائج كما يوضحها جدول )و 

 ( 10)جدول 
 تحليل االنحدار المتدرج للتنبؤ بالصالبة المهنية من ابعاد الذكاء الروحي 

 المتغيرات
 المستقلة

 المتغير
 التابع

 ت ودالالتها بيتا R R2 ف الثاب 

اء الذك
 الروحي

جودة حياة 
 العمل 

86,445 6,923 0,297 0,088 
- 0,484 

2,303 
 (0,05)عند 

الصالبة 
 المهنية

0,495 
2,194 
 (0,05)عند 

يرى الباحث في ضوء عدم وجود دراسات سابقة ربط  بين متغيرات الدراسة الثالثة،  
االول  السؤالمتغيرين. وفي  امكانية تفسير العالقة بينهم على اساس العالقة الثنائية بين كل
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الحالي،  السؤال. وفي تم تفسير العالقة بين مكونات الذكاء الروحي وجودة حياة العمل
متطابقان في  السؤالينالدرجة الكلية للذكاء الروحي منبئة ايضًا بجودة حياة العمل. اي أن 

فهذا هو االتجاه العامة قيمة التنبؤ منخفضة؛   وان كاناالشارة الى العالقة التنبؤية بينهم. 
   لنتائج الدراسة )عالقة عكسية متدنية دالة(.

لعالقة الصالبة المهنية بجودة حياة العمل فهي عالقة منطقية حيث ان  وأما بالنسبة     
تباطية بينهم المنحى المهني العملي المادي وبالتالي تظهر العالقة االر كال المتغيرين ينحيان 
. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج للصالبة المهنية بجودة حياة العملية وكذلك القدرة التنبؤ 

بشكل عام وجودة الحياة بشكل  سات التي ربط  بين الصالبة النفسية وجودة الحياةالدرا
المهنية بابعادها االلتزام والتحدي والتحكم . وهذا األمر طبيعي فمن يتمتع بالصالبة خاص

حيث تعمل الصالبة المهنية على مواجهة الضغوط المهنية . يتولد عن ذلك جودة حياة العمل
. فالمكونات الثالثة تتفاعل وتتكامل وبالتالي تحول دون تأثيرها السلبي على جودة حياة العمل

احداث التوازن بين الضغوط المهنية وجودة حياة مع بعضها البعض وتكون جبهة تسهم في 
 العمل.

 التوصيات والبحوث املقرتحة 
 نتائج الدراسة، يمكن اقتراح التوصيات التالية ان امكن ذلك: في ضوء

)الذكاء الروحي للمعلمين لرفع وعيهم بمتغيرات الدراسة عقد الندوات واللقاءات الشهرية . 1
 والصالبة المهنية وجودة حياة العمل(

 االهتمام بتضمين هذه الموضوعات في برامج اعداد المعلم بكليات التربية . 2
تستهدف تنمية الذكاء ر البرامج التي يه انتباه المهتمين بالبرامج االرشادية الى تطو توجي. 3

 الروحي والصالبة المهنية وجودة حياة العمل.
 توجيه انتباه االعالم الى القاء الضوء على أهمية هذه المتغيرات في الحياة العملية . 4
 لقلة الدراسات التي تناولتها اجراء المزيد من الدراسات عن الصالبة المهنية نظراً . 5
 اجراء مثل هذه الدراسة على فئات أخرى غير معلمي المرحلة الثانوية . 6
مثل جودة الحياة السرية، دراسة الذكاء الروحي في عالقته بمجاالت اخرى لجودة الحياة . 7

 وجودة الحياة االنفعالية.جودة الحياة االجتماعية 
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