ك





كلية التربية
المجلة التربوية
** *

الذكاء الزوحى وعالقته ببعض متغريات الشخصية لذى
طالبات كلية الرتبية جامعة بيشة -دراسة عاملية
إعداد

د .أمل عبذ امليعه حمنذ حبيب

د .غادة حمشوغ عبذ احلفيظ

مدرس عمـ النفس بكمية التربية

مدرس الصحة النفسية بكمية التربية

جامعة بنيا

جامعة األزىر – فرع أسيوط

10.12816/edusohag.2019.50346

اجمللة الرتبوية ـ العذد الظابع والظتوٌ ـ ىوفرب 9102و
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

الذكاء الروحى وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لدى طالبات كلية التربية...........................................

ملخص الذساطة:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة ( ذكور
– إناث) في أبعاد كؿ مف ( الذكاء الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى )
ودرجاتيا الكمية ،وتحديد عبلقة أبعاد الذكاء الروحى ودرجتو الكمية بأبعاد كؿ مف ( القيـ
الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية ،ومحاولة التنبؤ بالذكاء الروحى مف
خبلؿ كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) ،وتكونت عينة الدراسة مف
(< )70طالبا وطالبة بكمية التربية جامعة بيشة بواقع ( )660طالبة بالفرقتيف الثانية والثالثة
بالمستويات ( الرابع – الخامس – السادس) بتخصصى ( عمـ النفس – رياض األطفاؿ ) ،
و(<>) طالبا بالمستويات ( الثانى – السادس – السابع ) بتخصصات ( عموـ – الرياضيات
– دراسات إسبلمية ) شعبة التعميـ االبتدائى  ،وطبؽ عمييـ مقياس الذكاء الروحى ( إعداد
الباحثتيف ) ،ومقياس القيـ الخمقية (إعداد :الطنطاوى ،)7069،ومقياس الرجاء ( إعداد:
عطية ، ) 7009،ومقياس الصمود النفسى ( إعداد الباحثتيف) ،وأسفرت نتائج الدراسة عف
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث في جميع أبعاد مقياس
الذكاء الروحى ودرجتو الكمية لصالح اإلناث باستثناء بعد اليقيف حيث كانت الفروؽ لصالح
الذكور ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث في
جميع أبعاد مقياس القيـ الخمقية ودرجتو الكمية باستثناء بعد المسئولية حيث كانت الفروؽ
لصالح الذكور ،كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واإلناث
في جميع أبعاد مقياسى ( الرجاء – الصمود النفسى) ودرجاتيما الكمية لصالح الذكور،
ووجدت عبلقات ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية بيف درجات الطبلب عمى أبعاد الذكاء
الروحى ودرجتو الكمية وأبعاد كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى) ودرجاتيا
الكمية ،كما أمكف التنبؤ بالذكاء الروحى مف خبلؿ كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسى) ،كما تمايزت أبعاد مقياس الذكاء الروحى عف أبعاد مقياس كؿ مف ( القيـ الخمقية
– الرجاء  -الصمود النفسى).
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Abstract:
The study aimed at detecting the differences between university
students (male - female) in the (spiritual intelligence - moral values please - psychological steadfastness) according to gender variable, and
determine the relationship of the dimensions of spiritual intelligence and
its overall degree dimensions of both (moral values - please - The study
sample consisted of (207) students at the Faculty of Education, Bisha
University (110 students) in the second and third levels at the fourth and
fifth levels, 6) specialization (psychology - kindergarten), and (97)
(Prepared by: Al-Tantawi, 2014), and the scale of hope (Prepared by:
Attia, The results of the study showed that there were statistically
significant differences between the mean scores of males and females in all
dimensions of the measure of spiritual intelligence and its overall degree in
favor of females except after certainty, where differences were in favor of
males and there were no statistically significant differences Between the
average scores of males and females In all dimensions of the measure of
moral values and its overall degree, except after responsibility, where the
differences were in favor of males, and found significant differences
between the mean scores of males and females in all dimensions of the
scale (please - psychological stability) and their degrees in favor of males,
and found positive correlation and statistical significance Between the
degrees of the students on the dimensions of spiritual intelligence and its
overall degree and dimensions of the values (moral values - please psychological steadfastness) and their degrees of total, and the prediction
of spiritual intelligence through both (moral values - please - psychological
steadfastness), and dimensions of the scale of spiritual intelligence On the
dimensions of the scale of (moral values - please - psychological
steadfastness)
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املكذمة ومؼهلة الذساطة
بدأت الدراسات العممية الحديثة لمذكاء منذ أواخر القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف
العشريف وذلؾ عمى يد كؿ مف جالتوف ،وبينيو وأكدت معظميا عمى ارتباط الذكاء بالتحصيؿ
الدراسى ،ثـ ظيرت نظرية التكويف العقمى لػ "سبيرماف " لتقر بأف الذكاء في جوىره قدرة عامة
واحدة وأف المياـ العقمية تتطمب تمؾ القدرة العامة باإلضافة إلى الميارات الخاصة ،تبلىا
ظيور نظرية العوامؿ الطائفية لػ " ثرستوف " والتى بمغت سبعة قدرات منفصمة .
وقد أدى ظيور مفيوـ الذكاءات المتعددة إلى توسيع مفيوـ الذكاء ليحوى في مضمونو
القدرات المعرفية والفكرية إضافة إلى األبعاد المتضمنة في أنواع الذكاءات األخرى التى أقرىا
"جاردنر" عاـ (  )6>=8في كتابو ( أطر العقؿ) حيث اقترح سبعة أنواع مف الذكاءات يمكف
أف يمتمكيا الفرد أو يمتمؾ بعضا منيا وىى :المغوى والمنطقى الرياضى والمكانى والموسيقى
والجسمى الحركى والذكاءات الشخصية.
ومنذ ذلؾ الحيف توالت ظيور أنواع جديدة مف الذكاءات منيا الذكاء الوجدانى والذكاء
الطبيعى ،ثـ اقترح "جاردنر" عاـ (>>> )6نوعاف آخراف مف الذكاء أطمؽ عمييما الذكاء
الروحى والذكاء الوجودى ،إذ يتضمف الذكاء الروحى االىتماـ بالمفاىيـ والمعتقدات الدينية
والقضايا الكونية والخبرات فوؽ الحسية وتقديرىا وأداء المناسؾ وفرائض العبادة  ،ويطرح
أسئمة ترتبط بالبلمحدود حوؿ معنى الحياة مف أنا ؟ ومف أيف أتيت ؟ والروحانية ىى التى
تعطى الحياة معنى  The Sphere Of Lifeمع تحقيؽ أقصى درجات اإليماف وااللتزاـ.
ويعد الذكاء الروحى أطروحة القرف الحادى والعشريف والذى ظير ليفض اإلشكالية بيف
مدارس عم ـ النفس ويحقؽ الكماؿ اإلنسانى ووحدتو مف حيث كونو جسد وعقؿ ونفس وروح
معا في تفاعؿ وتناغـ ( أرنوط .) 67: : 700< ،
وقد ناؿ الذكاء الروحى اىتماما مف قبؿ كؿ مف إيمونز ) ،) Emmons,2000وزوىار
ومرشاؿ ( ،) Zohar&Marshall ,2000تبعيـ الحقا ماير ) ،( Mayer,2000وفوجاف
)  ، ( Vaughan , 2002وكينج )  ، ( King ,2008ووايت ) .)White , 2014
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وعمى المستوى العربى ثمة إشارة واضحة لػ "عثماف" ( )1986لمفيوـ أكثر ما يكوف
قربا مف الذكاء الروحى أطمؽ عميو " الحاسة األخبلقية " أو" الضمير " ،وأوضح داللة عمى
ىذه الحاسة أنيا ن وع مف النشاط الحدسى الحكمى التفضيمى المباشر لنوع مف السموؾ دوف
غيره ،وىذا النشاط النفسى متضمف اإلدراؾ ،إدراؾ تفصيمى ،إدراؾ حسى مباشر ،كما يتضمف
نشاطا وجدانيا.
(عثماف)>8-=; : 6>>; ،
وأشار أبو حطب ( ;>> ) 6إلى مفيوـ آخر قريب الصمة إلى الذكاء الروحى وىو ذكاء
الحكمة ،حيث أشار إلى أف الحكمة ىى قدرة القدرات اإلنسانية التى تتوازف فييا المعرفة
والوجداف والعقؿ.
وقد اكتسب الذكاء الروحى شرعيتو مف خبلؿ تجارب"إيمونز"  Emmonsفي جامعة
كاليفورنيا والتى ح اوؿ مف خبلليا إثبات معايير " جاردنر " مف خبلؿ الذكاء الروحى حيث يرى
أنيا نوبات روحية بشكؿ واضح  ،ودلؿ عمى ذلؾ بأف الروحانية تتضمف معايي ار لمذكاء قاـ
بعرضيا  ،كما ناقش دليبل لمتضمينات في دراسة الروحانية مف خبلؿ إطار الذكاء .
ووفقا لما ذكره إيمونز ) , (Emmons, 2000: 117وكوفى ) (Covey,2004أف
الذكاء الروحى ذكاء متكامؿ يربط بيف الذكاء العقمى ) )IQوالذكاء العاطفى ) ،(EIمف ناحية
والشخصية وما وراء الشخصية  Transpersonalمف ناحية أخرى  ،ويقود أنواع الذكاءات
األخرى مثؿ الذكاء الفكرى والذكاء الجسدى ويسيـ بشكؿ كبير في التوجو اإليجابى ويحمى
الفرد مف السموكيات السمبية.
ويمخص سمماف وآخروف ) ( Selman et al ., 2005: 23 - 29المعنى العاـ
لمذكاء الروحى بأنو “القدرة عمى شفاء أنفسنا مف جميع االستياءات  ،والتفكير في أنفسنا
كتعبير عف حقيقة أعمى " وىو أفضؿ مؤشر لمسعادة واليدوء والراحة النفسية وحسف تقدير
الذات وبناء عبلقات قائمة عمى االنسجاـ والتناغـ والمحبة.
وقد ربط العديد مف العمماء المسمميف الذكاء الروحى بالقرب مف اهلل فقد أشار كؿ مف
عممى واسماعيؿ ) ،) Elmi &Ismail,2013واسماعيؿ وآخريف

(Ismail et al

).,2011إلى الذكاء ال روحى عمى أنو قدرة الفرد عمى تحقيؽ مستوى التفوؽ والتميز في
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عبلقتو مع اهلل تعالى ومع البشر والطبيعة وذلؾ مف خبلؿ القياـ بعمؿ الخير وتجنب الشر
واألمر بالمعروؼ والنيى عف المنكر.
ووفقا لما ذكره بف سعيد وآخروف ) (Bensaid et al., 2014فإف الذكاء الروحى
يوائـ بيف التكويف الداخمى والخارجى لمممارسات العاطفية والعقبلنية والسموكية في ضوء
المعايير اإلليية ،وبالتالى توجيو األفراد لتعزيز سبلميـ الداخمى والحفاظ عمى صحتيـ
وعافيتيـ  ،واإلبقاء عمى الدوافع البلزمة لفعؿ الخير.
ويسيـ الذكاء الروحى في تحسيف واصبلح األف ارد وبناء قدراتيـ الخاصة وتوجيييـ
لتحقيؽ النجاح في حياتيـ )) Amram&Dryer,2008), (King&Decicco,2009:69
كما يساعد عمى تغيير سموؾ الفرد إلى األفضؿ ) ، ( McCoy ,2009: 5040ويقود
اإلنساف نحو اليدى والتنوير الروحى ويخمصو مف القيود التى تجعؿ القمب مظمما  ،والشخص
ال ذى يتمتع بذكاء روحى ىو رجؿ صادؽ مخمص تظير عظمة وسمو أخبلقو في شخصيتو
وأفعالو(Falah, 2015: 46) .
ومف المعايير التى يقاس مف خبلليا الذكاء الروحى ىى :احتراـ الصدؽ والتعاطؼ
وسماحة الروح والعمؿ واإلحساس بالراحة مع اآلخريف والوعى والخشوع واإلحساس
بالكونيا ت ،والحكمة والراحة والتمقائية واإليماف والوفاء بالوعد والقدرة عمى تحقيؽ األمؿ.
)(Simpkins, 2002: 53
وأىـ ما يمتمكو األفراد ذوو الذكاء الروحى المرتفع االلتزاـ بالسموكيات المتوافقة مع رضا
اهلل والتكيؼ االجتماعى واالستفادة مف المصادر الروحية لحؿ المشكبلت والوصوؿ إلى حموؿ
غير تقميدية لممشاكؿ الحياتية ) ، (Emmons,2000:118و المثابرة والحماس والطاقة
وتجاوز المصالح الشخصية ) ، (Albursan et al.,2016:1283والثقة بالنفس والوعى
باألىداؼ وتعزيز األمؿ والسعادة ونوعية الحياة( Amram & Dryer , 2007( .
وفى السنوات األخيرة دعمت العديد مف الدراسات التجريبية فكرة كوف المعتقدات
والممارسات الروحية ترتبط بشكؿ إيجابى بالصحة البدنية والنفسية ،وأظيرت األبحاث الذى
أجراىا كؿ مف ستيوارد وجو ) ،(Solati & Najafi,1999وسوالتى وناجافى
) (Steward &Jooe,1998ارتباط االذكاء الروحى إيجابيا بمواجية اإلجياد وحؿ
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المشكبلت ،وبالتوافؽ النفسى واالجتماعى والمينى (أحمد)Moallemi,2010) ،)7009،
 ،(Rotimi,2010),وبالسعادة النفسية ونوعية الحياة )، (Amram & Dryer,2007
(الضبع ، )7067،وبجودة الحياة (أرنوط  ،)700= ،والصحة العامة
) ،al.,2010وسمبيا بالضغوط الحياتية واألمراض االنفعالية الجسمانية

(Saad et

(Yang & Mao,

) ، 2007وباالكتئاب ). (Beyrami & Movahedi, 2013
وفى مجاؿ التعمـ اتفؽ كؿ مف سيسؾ ) , (Sisk, 2008وبوشاناف وىيد
) ) Buchanan &Hyde ,2008عمى أىمية الذكاء الروحى في زيادة الوعى داخؿ بيئة
الفصؿ وخدمة التعمـ وحؿ المشكبلت األخبلقية وزيادة الفيـ ،كما يسيـ الذكاء الروحى فى
زيادة دافعية اإلنجاز األكاديمي (.) Sabiha,2014
وعمى الرغـ مف أىمية الجانب الروحى إال أنو لـ ينؿ قد ار كبي ار مف الدراسة بالمقارنة
بالجوانب األخرى لمشخصية عمى الرغـ مف ارتباط ىذا الجانب بالسمو والكماؿ  ،وعمى الرغـ
مما يعيشو العالـ اآلف مف صراعات وأزمات أخبلقية  ،فقد أصبح الفرد في حاجة إلشباع
روحو وذاتو بالخشوع هلل وأداء المناسؾ والمعاممة الحسنة لآلخريف ،وىذا ما دفع ( بوزاف،
< )68 :700إلى وصؼ عالـ اليوـ بأنو سقيـ روحانيا  ،يحتاج أفراده إلى التوجو نحو
الطريؽ المستقيـ الذى افتقدوه في خضـ الحياة.
والقيـ الخمقية ثمرة مف ثمرات اإليماف الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة  ،وتمثؿ

مجموعة المبادىء والفضائؿ التى يجب أف يكتسبيا الفرد ويعتاد عمييا  (.ناصح ) 6;< : 6>=6 ،

وتشكؿ القيـ الخمقية الشخصية الفردية وتحدد أىدافيا في إطار معيارى صحيح  ،وتمنح
الفرد القدرة عمى التكيؼ والتوافؽ اإليجابى وتمثؿ سندا يشعره باألمف النفسى ( .خميؿ ،
==>) 8: : 6
وتجمع األخبلؽ بيف الجانبيف الروحى واالجتماعى حيث يتفؽ كؿ مف ( خميفة 6>=>،

 ، )>7:و( مرعى ) ;6 :6>>:،في أف القيـ الخمقية تنشأ وفقا لممعتقدات الروحية والمعايير
االجتماعية بيدؼ تحقيؽ غايات خيرة ،وىى معايير مستمدة مف القرآف والسنة وتوجو سموؾ
المسمـ لممارسة الفضائؿ وتجنب الرذائؿ .
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وقد اختمفت وجيات النظر حوؿ مسار العبلقة بيف الروحانية والقيـ الخمقية حيث يرى كؿ
مف فيجوسكا ودراكوليفسكى ) (Veshoska&Drakulevski,2014:5أف القيـ األساسية
لمروحانية ىى قيـ أخبلقية ،في حيف يقر كؿ مف جوؿ ودو ) )Gull&Doh,2004:131بأف
الروحانية أساس السموؾ األخبلقى.
وقد

أسفرت

دراسة

نتائج

فيجوسكا

ودراكولفسكى

) (Veshoska&Drakulevski,2014عف ارتباط الذكاء الروحى يالسموؾ األخبلقى ،كما
) (Yadav et al.,2016عف وجود عبلقة بيف

أقرت دراسة ياداؼ وآخريف

الذكاء الروحى وأخبلقيات المينة والمسئولية االجتماعية  ،كما توصمت دراسة عاشورى
) (Ashoori,2015إلى وجود تأثير لمذكاء الروحى عمى السموؾ األخبلقى.
ويعد الرجاء مف أىـ المفاىيـ األساسية في عمـ النفس اإليجابى لما لو مف آثار
إيجابية عديدة عمى تحقيؽ التكيؼ اإلنسانى والصحة النفسية والجسمية والرغبة في التعمـ
ومقاومة الضغوط ودوره المركزى في العبلج النفسى(Snyder, 2005: 25) .
والرجاء ىو بشر الروح التى يجعميا أكثر اتساعا وانشراحا واستنارة واقباال ،بؿ وأكثر
احتماال لمسعى المجاىد المجالد وراء المطموب مف الغايات ومعشوقو ( عثماف:6>>; ،
>.)9
ويتبلزـ الذكاء الروحى مع األمؿ في الحياة حيث يذكر أفشار )Afshar et
) al.,2016:65أف الذكاء الروحى يمكف األفراد مف الوصوؿ إلى الكماؿ والتقدـ الذى يتبلزـ
فيو الذكاء الروحى مع األمؿ في الحياة ،وكمما تقدـ الذكاء الروحى زاد األمؿ وتحسنت حياة
الفرد وذلؾ نتيجة لتحسيف نوعية الحياة.
وثمة اختبلؼ في مسار العبلقة بيف الذكاء الروحى والرجاء ففى حيف يؤكد فروست
) )Frost,2004:15عمى عدـ وجود أساس لمرجاء بدوف إيماف ،حيث ال يمكف تقوية
اإليماف بدوف رجاء ،وأف جوىر الرجاء يعتمد عمى اإلحساس الروحى  .فإف ديفس
) (Davis,2002:1-2يرى أف الرجاء قد يسبؽ النزعات الروحية  ،وأف الرجاء يشارؾ في
الروحانية التى تشارؾ بدورىا في السعادة.
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ويضيؼ بوزاف ) (Buzan,2001:121إلى أف الذكاء الروحى ليس قاد ار عمى رؤية
الجانب المبيج والمرح مف الحياة وتغيير النظرة إلييا فحسب بؿ إنو يحقؽ القدرة عمى
مواجية الضغوط  ،كما يؤكد ألسوف ) (Olsson et al.,2003:5عمى إسياـ الروحانيات
واالنتماء لعقيدة معينة في تعزيز الصمود النفسى.
وقد أسفرت نتائج دراسة كؿ مف زىرة أفكارى ) ، ( Zahra Afkari,2015وأفشار
وآخريف ) (Afshar et al.,2016عف وجود عبلقة بيف الذكاء الروحى والرجاء.
وينطوى مفيوـ الصمود النفسى عمى التوافؽ الجيد والمواجية اإليجابية لمشدائد
واألزمات النفسية والتعافى مف التأثيرات السمبية الناتجة عف ىذا أو تجاوزىا بشكؿ إيجابى
ومواصمة الحياة بفاعمية واقتدار ( .عبد الرازؽ ) :07 : 7067 ،
ويتصؼ األفراد ذوو الصمود النفسى بقدرتيـ عمى إقامة عبلقات جيدة مع اآلخريف
وارتفاع مستوى فاعمية الذات والتديف واإليماف والشعور باالنتماء وامتبلؾ ميارات فعالة في
حؿ المشكبلت وتقبؿ المشاعر السمبية والمرونة واإلحساس باليدؼ مف الحياة (Van et .
)al., 2006
ويمعب الصمود دو ار في إحداث التوازف لمفرد سواء أكاف داخميا أو خارجيا ،ويرتبط
الصمود إيجابيا بكؿ مف التفاؤؿ واألمؿ وروح الدعابة )،( Smith et al.,2008:194
وبالرضا عف الحياة (عبدالسميع ،)7069،و المشاعر اإليجابية) ،(Young.2010وبالنوع
لصالح الذكور )( ، (Mumford&Rose,2002),(Copeland,2007خميؿ،)706<،
ولصالح اإلناث )(Daining,2004

 ، (Sun&Stewart,2007),عطية ( ،)7066في

حيف لـ يرتبط بالنوع في دراسة الطبلع ( ;.) 706
ويختمؼ مسار العبلقة بيف الذكاء الروحى والصمود النفسى حيث يرى ريتشاردسوف
) (Richardson,2002:313أف الصمود النفسى يدفع الفرد لمسعى وتحقيؽ اإلدراؾ الذاتى
واإليثار والحكمة والتناغـ مع مصدر القوة الروحية.
وقد يكوف الصمود النفسى دليؿ عمى تكوف المفاىيـ الروحية لدي الفرد وتطبيقيا مف
خبلؿ تفاعمو مع اآلخريف )(Wolin&Wolin,1993:84
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وعمى المستوى التجريبى توصمت دراسة ( خاطر ) 700; ،إلى فاعمية اإلرشاد الدينى
(األدعية – األذكار – الدعاء – مخالفة اليوى والشيطاف) في خفض تأثير ضغوط أحداث
الحياة ،كما أسفرت نتائج دراسة أنيماساىف ) (Animasahun,2008عف كوف الذكاء
الروحى يتنبأ بالقدرة عمى إدارة الصراع.
وقد ذكر كونينج وآخروف ) )Koening et al.,1997:369في دراستيـ حوؿ العبلقة
بيف المعتقدات والممارسات الدينية والصحة النفسية لدى ( )6:حالة مرضية تقيـ في
مستشفى لفترة طويمة أف ىناؾ تأثيرات دينية عمى الصحة النفسية متمثمة في القدرة عمى
تحمؿ الضغوط وخمؽ األمؿ والتفاؤؿ والرضا عف الحياة والسعادة وقدرة أفضؿ لمتعامؿ مع
المشكبلت.
وفى ضوء حداثة مفاىيـ الدراسة وتداخميا وتضارب اآلراء حوؿ عبلقات التأثير والتأثر
بينيا ،وقمة الدراسات العربية التى تناولت كؿ منيا بصفة عامة وعبلقتيا مع بعضيا البعض
لدى طبلب الجامعة بصفة خاصة ،وفى إطار أىمية ىذه المتغيرات في التوافؽ النفسى
واالجتماعى وخاصة لدى تمؾ الفئة التى تكوف في حاجة دائمة لتطوير واستثمار إمكاناتيا
وقدراتيا والتغمب عمى األزمات التى قد تواجييا تسعى الدراسة الحالية إلى البحث في الفروؽ
بيف أفراد العينة ( ذكور -إناث ) في أبعاد كؿ مف ( الذكاء الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء
 الصمود النفسى) ودرجاتيا الكمية  ،والتعرؼ عمى العبلقة التى تربط بيف أبعاد الذكاءالروحى ودرجتو الكمية وأبعاد كؿ متغير مف المتغيرات الثبلثة ودرجاتيا الكمية ،وتحديد مدى
إسياـ كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) في التنبؤ بالذكاء الروحى ،
ومد ى تمايز أبعاد الذكاء الروحى عف أبعاد كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسى ) .

وميهً بلوسة مؼهلة الذساطة يف التظاؤالت اآلتية :
 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ( ذكور –
إناث ) في أبعاد كؿ مف ( الذكاء الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسى ) ودرجاتيا الكمية ؟
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 .7ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف أبعاد الذكاء الروحى ودرجتو الكمية وأبعاد كؿ مف
(القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية ؟
 .8ىؿ يمكف التنبؤ بالذكاء الروحى مف خبلؿ كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء –
الصمود النفسى ) ؟
 .9ىؿ تتمايز أبعاد الذكاء الروحى عف أبعاد كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسى) ؟

أٍذاف الذساطة :
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 -6الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة ( ذكور – إناث ) في أبعاد
كؿ مف (الذكاء الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا
الكمية.
 -7الكشؼ عف عبلقة أبعاد الذكاء الروحى ودرجتو الكمية بأبعاد كؿ مف ( القيـ الخمقية
– الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية.
 -8التنبؤ بالذكاء الروحى مف خبلؿ كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى
).
 -9الت أكد مف تمايز أبعاد الذكاء الروحى عف أبعاد كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء –
الصمود النفسى).

أٍنية الذساطة:
األٍنية اليظشية :
 .6إثراء المكتبة العربية بالمزيد عف نوع جديد مف أنواع الذكاءات يسيـ في العديد مف
أنواع الذكاءات األخرى ويحقؽ التوافؽ النفسى واالجتماعى لمفرد.
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 .7إلقاء المزيد مف الضوء عمى مفيوميف حديثيف نسبيا عمى التراث النفسى لـ يناال
قد ار وافيا مف البحث والدراسة عمى المستوى العربى ىما ( الرجاء – الصمود النفسى
).
 .8لفت أنظار القائميف عمى العممية التعميمية إلى أىمية العديد مف متغيرات الشخصية
والتى تعد ضرورة يتطمبيا ما نعيشو اآلف مف مشكبلت وأزمات أخبلقية.
 .9التعرؼ عمى طبيعة الجانب الروحى فى شخصية الفرد والذى ظؿ ميمبل لفترة طويمة
مف خبلؿ عبلقتو بمتغيرات أخرى.
 .:تعد ىذه الدراسة أولى الدراسات العربية – في حدود عمـ الباحثتيف – التى تناولت
العبلقة االرتباطية بيف متغيرات الدراسة مجتمعة مما يقدـ فيما أوسع لتمؾ المتغيرات
ويسيـ في إثراء البحث التربوى.
; .التوسع في فيـ فئة عمرية وتعميمية ىامة وىـ طبلب الجامعة والمذيف يمثموف أمؿ
األمة وحاضرىا ومستقبميا.

األٍنية التطبيكية :
 -6لفت نظر التربوييف والقائميف عمى العممية التعميمية ألىمية تضميف الذكاء الروحى
في البرامج التعميمية والمناىج الدراسية.
 -7إعداد مقياس لمذكاء الروحى يتناسب مع البيئة العربية بما يفتح المجاؿ لتوظيفو في
البحوث والدراسات المستقبمية.
 -8إعداد مقياس الصمود النفسى والتأكد مف صدقو وثباتو وصبلحيتو لمتطبيؽ عمى
البيئة السعودية.
 -9التعرؼ عمى العبلقة التنبؤية بيف متغيرات الدراسة مما يفتح المجاؿ لتنمية الذكاء
الروحى باعتباره ضرورة يتطمبيا ما يعيشو العالـ اآلف مف صراعات وضغوطات
وانطفاء لؤلمؿ.
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 -:فتح المجاؿ أماـ الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية إلجراء المزيد مف
الدراسات حوؿ متغيرات الدراسة وربطيا بمتغيرات أخرى واجرائيا عمى فئات مختمفة.
; -تحديد الفروؽ في متغيرات الدراسة وفقا لمتغير الجنس وذلؾ تمييدا لتعييف الفئة
األولى بالرعاية وتقديـ المساعدة البلزمة ليا.

حذود الذساطة:
 -6احلذ الضميى:

الفصؿ الدراسى الثانى مف منتصؼ شير يناير وحتىى نياية

شير فبراير لمعاـ الجامعى ) = 698> – 698ىػ (.
 -7احلذ املهاىى :كمية التربية – جامعة بيشة بالمممكة العربية السعودية.

 - 3احلذ املوضوعى:
أ -مقاييس ( الذكاء الروحى – القيـ األخبلقية – الرجاء – الصمود النفسى )
لطبلب الجامعة .

ب -

مجموعة مف طالبات الفرقتيف الثانية والثالثة بمستوياتيا الثبلث (

الرابع – الخامس – السادس ) شعبتى ( عمـ النفس – رياض األطفاؿ )
شطر الطالبات  ،والمستوى (الثانى – السادس – السابع ) بالتخصصات
الثبلثة ( العموـ – الرياضيات – الدراسات اإلسبلمية ) شعبة التعميـ
االبتدائى شطر الطبلب بكمية التربية  -جامعة بيشة لمعاـ الجامعى (

> 6990 -698ىػ ) .
مصطلحات الذساطة:
 – 0الزناء الشوحى Spiritual Intelligence
ويعرؼ في الدراسة الحالية بأنو " مجموعة مف القدرات العقمية تقوـ عمى الجوانب غير
المادية لمواقع والتى تسيـ في الوعى والتكامؿ والتأمؿ العميؽ وتعزيز المعنى واليقيف المستقى
مف األدلة والشواىد العقمية ".
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ويعرؼ إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا طبلب وطالبات الجامعة
عمى مقياس الذكاء الروحى ( إعداد الباحثتيف ).

 – 9الكيه اخللكية

Moral Valus

ويعرفيا (الطنطاوى،

 )76 :7069بأنيا " مجموعة المبادىء والمثؿ واألخبلقيات

الصالحة لكؿ زماف ومكاف ،والتى حثت عمييا جميع األدياف السماوية ،وتقى الممتزميف بيا
مف الوقوع في شرؾ مغريات الحياة ،ومف ثـ مف الوقوع فريسة لممشكبلت واالضطرابات
النفسية ،وتتضمف :الصدؽ ،األمانة ،الصبر ،اإليثار ،التسامح ،تحمؿ المسئولية.
وتعرؼ إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا طبلب وطالبات الجامعة
عمى مقياس القيـ الخمقية ( إعداد  :الطنطاوى.) 7069،

 – 3الشداء Hope
ويعرفو ( عطية ) 89 ، 7009 ،بأنو " طاقة نفسية معبأة بثقة ووعى بالذات وامكاناتيا
وامكانات الواقع الذى تعيش فيو ،فتدفعيا إلى السعى بطرؽ العمؿ المحققة لغايات مرجوة،
فردية كانت أو اجتماعية ،وفى المدى القريب أو البعيد ".
ويحدد إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا طبلب وطالبات الجامعة
عمى مقياس الرجاء ( إعداد :عطية.) 7009 ،

 – 4الصنود اليفظى

Psychological Resilience

ويعرؼ في الدراسة الحالية بأنو "الصبر والتماسؾ والثبات عند مواجية المحف
والصراعات والتحديات وسرعة التعافى وتجاوز التأثيرات السمبية لمضغوط والعودة سريعا لحالة
التوازف.
ويحدد إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصؿ عمييا طبلب وطالبات الجامعة
عمى مقياس الصمود النفسى ( إعداد الباحثتيف ).
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اإلطاس اليظشى والذساطات الظابكة :
تتناوؿ الباحثتاف فيما يمى المفاىيـ األساسية لمدراسة الحالية مع عرض الدراسات السابقة
المرتبطة بمتغيراتيا :

أوال  :الزناء الشوحى Spiritual Intelligence
بعد ظيور نظرية الذكاءات المتعددة  Multiply Intelligencesعمى يد" جاردنر" وما
تبعيا مف ظيور سبعة أنواع مف الذكاءات ىى  :المغوى والمنطقى الرياضى والمكانى
والجسمى الحركى والموسيقى والذكاء الشخصى ( الداخمى – الخارجى ) ،توالى ظيور أنواع
أخرى مف الذكاءات ىى الذكاء الطبيعى والذكاء الوجدانى والذكاء األخبلقى والذكاء الوجودى.
وقد أشار " جاردنر" إلى فكرة الذكاء الروحى ألوؿ مرة في كتاب Intelligence
 ،(Gardner,1999) Reframedوفى عاـ ( )7000وضع تعريفا واضحا حيث عرفو
بأنو " مجموعة مف القدرات واالستعدادات التى تمكف األفراد مف حؿ المشكبلت وتحقيؽ
األىداؼ في حياتيـ اليومية  ،ويتضمف القدرة عمى التسامى والوعى الروحى ،واإلحساس بما
ىو مقدس واستعماؿ المصادر الروحية في مواجية المشكبلت اليومية ،واالندماج في سموؾ
الفضيمة)Gardner, 2000:34) .
ويبلحظ " جاردنر" أف ىناؾ ثبلث حواس مميزة لمذكاء الروحى ( :أ) الروحانية كاىتماـ
بالقضايا الكونية أو الوجودية (.ب) الروحانية كإنجاز لحالة الوجود ( .جػ) الروحانية كتأثير
عمى اآلخريف (Gardner, 1999:51).
وفى عاـ ( )7000أقر إيمونس  Emmonsبمفيوـ الذكاء الروحى واعتبر الروحانية
نوعا مستقبل مف أنواع الذكاءات المتعددة يسيـ في التوجو اإليجابى وحماية الفرد مف
السموكيات السمبية وعرفو بأنو " القدرة عمى استخداـ المصادر الروحية لتيسير حؿ المشكبلت
اليومية ،والقدرة عمى التصرؼ في المواقؼ المختمفة ".
وعرض إيمونس ) (Emmons,2000:10نموذجو في الذكاء الروحى ليضـ خمس
قدرات ىى (أ) القدرة عمى التفوؽ والتسامى وتعنى االرتقاء فوؽ حالة الوعى العادية والتواصؿ
مع األعمى أو الوصوؿ لوعى أكبر بذواتنا وبيا يتوحد الفرد مع الحياة(.ب) القدرة عمى
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الدخوؿ في حاالت روحية عالية مف الوعى  (.جػ ) القدرة عمى توظيؼ الموارد الروحية في
حؿ المشكبلت الحياتية  ( .د ) القدرة عمى استثمار األنشطة واألحداث والعبلقات اليومية
(.ىػ) القدرة عمى استخداـ الموارد الروحية لحؿ مشاكؿ الحياة  (.و ) القدرة عمى االنخراط في
السموؾ الفاضؿ والمتمثؿ في العطاء والتسامح واالمتناف والعطؼ والتواضع .
ويعرؼ كينج ) )King,2008 :69الذكاء الروحى بأنو" مجموعة مف القدرات العقمية
التكيفية مع الجوانب غير المادية والمتعالية عف الواقع  ،والتى تسيـ في الوعى والتكامؿ
والتطبيؽ التكيفى لمجوانب غير المادية مما يؤدى إلى التفكير الوجودى العميؽ وتعزيز المعنى
واالعتراؼ بالنفس المتسامية وتفوؽ الحاالت الروحية " .
وقاـ كينج ) (King,2008:57-64بتطوير نموذج لمذكاء الروحى استنادا إلى أربع
سمات ىى (أ) التفكير الوجودى الناقد  Critical Existential Thinkingوىو القدرة عمى
التفكير في المعنى والقضايا الوجودية والزمنية والغيبية والموت (.ب) إنتاج المعنى الشخصى
 Production Meaning Personalويعنى وجود غرض في الحياة والقدرة عمى السير
في االتجاه الصحيح مع وجود حس االنضباط والقدرة عمى خمؽ واتقاف فرص الحياة (.جػ)
الوعى المتسامى  Transcendental Awarenessوتعنى القدرة عمى إدراؾ البعد
المتسامى لمذات ولآلخريف ولمعالـ المادى أثناء يقظة حالة الوعى (.د) توسيع حالة الوعى
 Conscious State Expansionوتعرؼ بأنيا القدرة عمى الدخوؿ في حاالت الوعى
الروحية حسب تقدير الشخص كما ىو الحاؿ في التأمؿ والتدبر والصبلة .
وينظر ( أحمد ) 8=; :700; ،لمذكاء الروحى عمى كونو مجموعة مف السمات
الفطرية التى يتسـ بيا الفرد وتدعميا بيئة طفولتو فتكسبو قدرات روحانية تمكنو مف الدخوؿ
في حاالت تساعده عمى التركيز ،والسيطرة عمى العمميات العقمية والجسمية بما يحقؽ لو
إمكانية توجيو عبلقاتو االجتماعية ومواجية الصعوبات النفسية والعاطفية.
وفى دراسة قامت بيا أمراـ وألتو ) ( Amram &Alto,2007عمى ( )<6مف ذوى
الذكاء الروحى المرتفع مف ديانات مختمفة مف المعالجيف النفسييف ومديرى المؤسسات
التجارية توصمت الدراسة إلى (<) أبعاد مشتركة بيف أفراد العينة ىى :الوعى – الشكر عمى
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النعمة – اإلحساس بالمعنى – التفوؽ عمى الذات – الحقيقة – السبلـ الداخمى مع الذات –
التوجو الداخمى.
ووصفت زوىار ومارشاؿ ) (Zohar&Marshall,2000ثبلثة أنواع مف الذكاءات ىى:
الذكاء الفكرى أو العقبلنى ) (IQوىو الذكاء المستخدـ لحؿ المشاكؿ المنطقية أو
االستراتيجية ،والذكاء العاطفى ) (EIويعد مطمب أساسى لبلستخداـ الفعاؿ لمذكاء الفكرى ،
والذكاء الروحى ) (SIأو الضميروىو األساس الضرورى لؤلداء الفعاؿ لكؿ مف الذكاء الفكرى
والذكاء العاطفى وىو ذكاء أسمى يمكف معو وضع أفعاؿ الفرد وحياتو في أغنى سياؽ إلعطاء
معنى وتغيير أوضاعو ويمنحو الشعور األخبلقى  ،ويمكنو مف وضع خطة عمؿ واحدة أو رسـ
طريؽ واحد لمحياة ،ويتضمف الذكاء الروحى أحد عشر بعدا ىى  :الوعى بالذات – العفوية –
وضوح الرؤية – الشمولية – الرحمة – االحتفاء بالتنوع – االستقبلؿ – التواضع – الميؿ إلى
التساؤالت األساسية – القدرة عمى إعادة صياغة المشكمة – االستخداـ اإليجابى لمشدائد.
وينظر سيسؾ) (Sisk,2008:24-25إلى الذكاء الروحى عمى كونو القدرة عؿ
استخداـ المنيج المتعدد الحواس ،والذى يتضمف الحدس والتأمؿ والتصور ،وذلؾ مف أجؿ
الحصو ؿ عمى المعرفة الداخمية التى تسيـ في حؿ المشكبلت  ،ويتضمف ثبلثة أبعاد ىى:

 -6الكذسات

األطاطية :وتشمؿ :االىتماـ بالقضايا الوجودية المطمقة ،وميارات الحدس

والتأمؿ والتصور.

 -7الكيه األطاطية:

وتشمؿ :االرتباط والوحدة مع اآلخر ،واإلحساس بالتوازف والشفقة

والمسئولية

 -8اخلربات األطاطية:

وتشمؿ :الوعى بالقيـ المطمقة ومعانييا واإلحساس بالتسامى

وخبرات القمة.
وباالستفادة مف النماذج المختمفة لمذكاء الروحى سابؽ اإلشارة إلييا توصمت الباحثتاف
إلى نموذج لمذكاء الروحى يضـ أربعة أبعاد ىى:
أ -التأمل الواعى :ويعنى التفكير في القضايا المتعمقة بوجود اإلنساف ،والقدرة عمى
التأمؿ في طبيعة الوجود والكوف والحياة والموت.
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ب -املعيى :ويشير إلى القدرة عمى استخبلص المعنى والغرض مف التجارب والخبرات
واالستفادة منيا في مواجية تحديات الحياة اليومية ،والقدرة عمى تحديد غرض
الحياة ،وربط األفعاؿ واألنشطة والخبرات بقيـ الفرد .

دـ  -الوعى الشوحاىى:

وىو القدرة عمى تعميؽ الوعى بالذات واآلخريف والعالـ المحيط

 ،وادراؾ الجوانب غير المادية والممارسات التى تؤدى إلى تطوير وتسامى الوعى مثؿ:
الصبلة والصياـ.

د – اليكني:

ويعنى اإليماف باهلل تعالى والثقة بعدلو وقدرتو عمى الخمؽ والعطاء،

واإليماف بالغيبيات المؤكدة باألدلة مثؿ الجنة والنار والمبلئكة واليوـ اآلخر ،واإليماف بأف
وراء كؿ محنة خير واف كاف ال يظير لمعياف.
ويضيؼ ماير) (Mayer,2000:48إلى أف الوعى الروحى يتكوف عند الفرد إذا تحققت
الشروط اآلتية:
 -6االنتباه لوحدة العالـ وتجاوز حدود الشخص الذاتية.
 -7الدخوؿ بوعى في حاالت روحية عالية مف التفكير.
 -8االنتباه لؤلحداث والعبلقات اليومية.
 -9بناء الوعى ولذلؾ يتـ النظر إلى المشاكؿ الحياتية في سياؽ االىتمامات النيائية
لمحياة.
 -:الرغبة في األداء وبالتالى التصرؼ بطرؽ ذات فضيمة ( إبداء التسامح – التعبير عف
االمتناف – التواضع – إبداء التعاطؼ).
وينمو الذكاء الروحى ويزداد لدى الفرد عبر ثبلث مراحؿ ىى:

أ – مشحلة البذاية Beginning Stage
حيث يتركز انتباه الفرد في ىذه المرحمة عمى الذات مف خبلؿ التوجو إلى اهلل والصبلة
مف أجؿ الطمأنينة والشعور باألماف أثتاء األزمات التى يمر بيا الفرد.

ب – مظتويات التطامً Conventional Level
وتشير إلى التضامف مع الديف وامتداد اىتماـ الفرد إلى اآلخريف.
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دـ  -مظتويات ما بعذ التطامً Post Conventional Levels
وتشير إلى االنتقاؿ مف مجرد االلتزاـ بالمدركات الدينية والروحية إلى التوجو العاـ لموعى
بالذات وفيـ األساليب المختمفة لئلدراؾ ومعايشة الواقع والحقيقة ( Wilbur, 2001) .
وقد

اتفقت

نتائج

دراسة

كؿ

مف

أحمد

(;،)700

وأمراـ

ودراير) ،)Amram&Dryer,2007وأرنوط (= )700عمى أف الذكاء الروحى ينمو بالتقدـ
في العمر ،في حيف توصمت دراسة جيف وبوروىيت ) )Jain&Purohit,2006إلى أف
الذكاء الروحى يتشكؿ في المراحؿ العمرية المبكرة إال أنو يبزغ في المراحؿ المتقدمة.
وفى إطار عبلقة الذكاء الروحى بأنواع الذكاءات األخرى فقد وضعت وجمسوورث
) (Wigglesworth,2001أنواع الذكاء المختمفة ( الذكاء الجسدى – الذكاء العقمى –
الذكاء الوجدانى – الذكاء الروحى ) في شكؿ ىرـ متدرج ( شكؿ  )6ليحتؿ الذكاء الجسدى
) (PIقاعدة اليرـ ،يتبعو الذكاء العقمى ) (IQفالوجدانى وأخي ار الذكاء الروحى ) (SIالذى
يتصدر قمة اليرـ ،حيث يرتبط األخيراف بشدة ،فالذكاء الروحى يحتاج إلى أساسيات الذكاء
الوجدانى (التعاطؼ -الوعى بالذات ) لكى ينمو.

الذكاء
الروحي

الذكاء الوجداني

الذكاء العقلي

الذكاء الجسدي
شكؿ ( )6العبلقة بيف الذكاءات المختمفة مف وجية نظر وجمسوورث
))Wigglesworth,2011
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وترى وجمسوورث ) (Wigglesworth,2001أنو في مرحمة الطفولة ينصب التركيز
عمى ا لتحكـ في أجسامنا  ،ثـ تبدأ تنمية الميارات المغوية والرياضية وعندما تتوجو األنظار
نحو األعماؿ المدرسية تبدأ ممارسة بعض الميارات االجتماعية المبكرة  ،أما الذكاء الروحى
فإنو يصبح أكثر برو از عندما يتـ البحث عف المعنى والتساؤؿ .
وفى دراسة دينج ار وآخريف

) ( Dhingra et al.,2005والتى ىدفت إلى فحص

العبلقة بيف الذكاء االنفعالى والذكاء الروحى والتوافؽ االجتماعى طبقت عمى ( ):0مف
المياجرات ( 7:امرأة جيدة التوافؽ –  7:امرأة غير متوافقة) ،تراوحت أعمارىف ما بيف (
 9: – 8:عاما) أوضحت النتائج وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف النسبة الروحية
والنسبة االنفعالية ،وبيف التوافؽ االجتماعى وكؿ مف ( الذكاء االنفعالى – الذكاء الروحى ).
وقد أشارت دراسة مشير وىنداؿ ) (Mosher&Handal,1997إلى ارتباط كؿ مف
الذكاء الروحى والعاطفى سمبا بالضغوط النفسية وايجابا بالتكيؼ االجتماعى إال أف الذكاء
الروحى أعمى مف الذكاء العاطفى في عمميات التكيؼ.
والذكاء الروحى يختمؼ عف الذكاء التقميدى إال أنو لو نفس المعايير التى تميز الذكاء
وىى أنو :
أ – يزداد بالتقدـ في العمر وىذا ما أكده " جاردنر"(.)Gardner,6>=8
ب – يعكس نمط األداء العقمى لمفرد  ( .أرنوط ) 689 : 700<،
جػ

-

يتكوف

مف

مجموعة

مف

القدرات

المترابطة

وغير

المستقمة

))Emmons,2000:60
د – يمثؿ التكامؿ لكؿ أنواع الذكاءات األخرى )(Vaughen ,2002:19
وقد عددت ناسؿ ) (Nasel,2004:45عدة اختبلفات بيف الذكاء التقميدى والذكاء
الروحى تتمثؿ في جدوؿ (: )6
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جدوؿ ( )6الفروؽ بيف الذكاء التقميدى والذكاء الروحى مف وجية نظر
ناسؿ)(Nasel,2004:45
الذكاء التقميدى Traditional

الذكاء الروحى Spiritual

Intelligence

Intelligence

محدود

مطمؽ

لفظى

رمزى

يميز بيف األفراد

يوجد بيف األفراد

ضبط الذات

تحقيؽ الذات

كمى

كيقى

دنيوى

روحى

ويعد الذكاء الروحى مصدر توجيو لمذكاءات األخرى ،فيو البوصمة الموجية لمحياة
(أرنوط ) 67>: 700< ،ويرى العديد مف الباحثيف أف أىمية الذكاء الروحى بالمقارنة بأنواع
الذكاءات األخرى انبثقت مف قدرتو عمى تغيير الحياة ،فتنمية الذكاء الروحى ىو تنمية
لمتفاؤؿ والبيجة وزيادة السبلـ الداخمى مع النفس مما يجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى التحكـ في
النفس وتخفيؼ ضغوط الحياة ).) Buzan,2001:121
والذكاء الروحى ال يختمؼ باختبلؼ الديف فقد أكدت دراسة أحمد (; )700أف الديانة
ليس ليا عبلقة بالذكاء الروحى ،حيث لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المسمميف
والمسيحييف في الذكاء الروحى .
واألشخاص الذيف يتمتعوف بقدر كبير مف الذكاء الروحى ىـ مف ذوى الخبرة في حاالت
الوعى ويستخدموف الموارد الفكرية لحؿ األزمات ويتميزوف بالتواضع والتسامح والتعاطؼ
ودرجة عالية مف الضمير وااللتزاـ بالقيـ األخبلقية  ،والتكيؼ مع المشكبلت وقدرة عمى
االندماج والفيـ والتكيؼ وفقا لممستجدات ،والمواجية والتعمـ مف خبرات الفشؿ واالستقبللية
).(Pargament,1997), (Safara&Bhatia,2013
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كما يتصفوف بالصدؽ في عبلقتيـ باآلخريف والمحافظة عمى الصبلة والفرائض والمناسؾ
والشكر والخشوع هلل والتفانى في مساعدة اآلخريف (أرنوط . ) 67> :700< ،
ومف وجية نظر عمـ النفس التشريحى فيشير سمماف وآخروف

(Selman et

) al.,2005:24-25إلى أف الذكاء الروحى مركزه النظاـ العصبى الثالث في الدماغ  ،أو ما
يطمؽ عمييا الذبذبات العصبية المتزامنة التى توحد بيف العمميات العقمية المختمفة فى جميع
أجزاء الدماغ والتى تحدث تكامبل بيف الفكر واالنفعاؿ.

 – 7الكيه اخللكية

Moral Valus

تمثؿ القيـ الخمقية مجموعة مف المبادىء واألخبلؽ ذات الثبات النسبى في سموؾ الفرد
والتى فرضيا اهلل في كتابو العزيز وجاءت عمى لساف رسولو في السنة النبوية المطيرة
ويكتسبيا الفرد داخؿ وسطو االجتماعى الذى يعيش فيو ،ويتمسؾ بيا فك ار وسموكا ويمارسيا
برقابة مف ضميره الحى وتحقؽ لو اليدوء واألمف.
ويرى (الطنطاوى )76 :7069 ،أف القيـ الخمقية (الصدؽ -األمانة – الصبر – اإليثار –
التسامح – تحمؿ المسئولية ) صالحة لكؿ زماف ومكاف حيث ذكرت في نصوص القرآف
ونصوص الكتاب المقدس لتدؿ عمى عالميتيا وعدـ اقتصارىا عمى اإلسبلـ فحسب ،بؿ حثت
عمييا جميع األدياف السماوية.
وىذه القيـ الستة ىى موضع اىتماـ الدراسة الحالية حيث تتبنى الباحثتاف مقياس
(الطنطاوى )76: 7069،والذى قدـ تعريفا لكؿ قيمة كما يمى:

البعذ األول :الصذم

 :Truthfulnessويقيس قوؿ الحؽ ومطابقة أقواؿ وأفعاؿ الفرد

لمواقع والحقيقة.

البعذ الجاىى :األماىة

 :Honestyويقيس حرص الفرد عمى امتبلكو الشىء الذى يخصو

ورد الحؽ لصاحبو ،والمحافظة عمى ممتمكات اآلخريف وعدـ إتبلفيا.
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البعذ الجالح :الصرب Patience

 :ويقيس تسميـ الفرد ألمر اهلل في كؿ ما يتعرض لو

مف تحديات ومشكبلت ،وحفظ لسانو مف الشكوى وجوارحو عف فعؿ
المحرمات.

البعذ الشابع  :اإليجاس

 : Altruismويقيس تفضيؿ الفرد غيره عمى نفسو فيما يحتاج إليو

 ،والسعى نحو مساعدة اآلخريف حتى واف كانت ظروفو ال تسمح .

البعذ اخلامع  :التظامح

 :Forgivenessويقيس عفو الفرد عمف ظممو  ،واحتراـ آ

راء اآلخريف وأفكارىـ وعدـ التعصب لرأى .

البعذ الظادغ  :حتنل املظئولية

 :Responsibility Bearويقيس قدرة الفرد عمى

االعتماد عمى نفسو في تحقيؽ أىدافو  ،وتحمؿ ما يوكؿ إليو مف أعماؿ
دوف استغبلليا استغبلال سيئا
ومجتمع اليوـ في حاجة لمتمسؾ بيذه القيـ وخاصة مع تفشى الغش والسرقة والكذب
وسوء األدب مع الكبار وانتشار الغؿ والحقد واختفاء الضمير واختبلط الحؽ بالباطؿ وغياب
الوازع الدينى وط غياف المادة عمى النفوس مما ينغص عمى الفرد حياتو ويشعره بعدـ الرضا .
وقد توصمت دراسة عبد القادر (;=> ،)6وسوريندر ) ،(Surinder,2012والفقى
( ،)7068والطنطاوى ( ) 7069إلى عدـ ارتباط القيـ بالنوع حيث لـ توجد فروؽ بيف الذكور
واإلناث في تمؾ القيـ ،في حيف ارتبطت القيـ بالنوع لصالح اإلناث في دراسة بركات
(; ،)700وتوماس ) ،(Thomas,2011في الوقت الذى أشارت فيو دراسة كؿ مف أبو
مصطفى وأبو دؼ ( ،)7000وىيبة (  ،)700:وعبد الخالؽ ( )7060إلى وجود فروؽ
لصالح الذكور في بعض القيـ ولصالح اإلناث في قيـ أخرى.
وعف عبلقة الذكاء الروحى بالقيـ الخمقية فإف الذكاء الروحى يمثؿ المدى الذى تؤثر
فيو

القيـ

الخمقية

والمعنى

والشعور

باليدؼ

عمى

ق اررات

الفرد

وأفعالو

) ،(Veshoska&Drakulevski,2014:1والذكاء الروحى مف وجية نظر بورؾ
) (Burke,2006يركز عمى القيـ اإلنسانية العميقة ويعمؿ عمى تحسيف السموؾ األخبلقى
عمى المستوى الشخصى والقدرة عمى التحمؿ والتكيؼ.
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ويصؼ بروزاف ) (Pruzan,2004القيادة الروحية بأنيا قيادة مبنية عمى القيـ
والمحاسبة االجتماعية واألخبلقية والمسئولية االجتماعية واالستثمار األخبلقى.
وقد أشار إيمونس) (Emmons,2000:120إلى أف الذكاء الروحى يتضمف القدرة عمى
أف يكوف الفرد مستقيما فاضبل ،فالذكاء الروحى يعكس مالدى الفرد مف قيـ ،إضافة إلى
اللتزاـ بالمعتقدات الدينية ،كما أوضح جاردنر ( )Gardner,7000أف الذكاء الروحى ىو
تطبيؽ لممثؿ العميا في األخبلؽ والقيـ .
وفى اإلسبلـ يتطابؽ الذكا ء الروحى مع القوة الداخمية لمفرد في الحصوؿ عمى قمب نقى،
فالشخص ذو القمب النقى لديو طموح قوى لمتصرؼ بحسف خمؽ وبطريقة تجعمو نافعا دنيا
وآخرة.
)(Abdul Rahman&Shah,2015:135
والشخص الذى يتميز بالذكاء الروحى صادؽ في عبلقتو باآلخريف محافظا عمى الصبلة
والف ارئض ،لديو ضمير حى يدلو عمى الطريؽ السميـ ويمارس الحياة بطريقة صحيحة متوجيا
لعبادة اهلل بصدؽ ويقيف  ،ويمتزـ بالفضائؿ ويستشعر أجر ما يفعمو مف خير ( أرنوط700= ،
.)67> :
وفى إطار العبلقة بيف الذكاء الروحى واألخبلؽ داخؿ المؤسسات يرى كؿ مف جوؿ ودو
) (Gull&Doh,2004أف الروحانية ىى أصؿ الممارسات األخبلقية في مياـ األعماؿ والتى
تؤدى بدورىا إلى اتخاذ الق اررات األخبلقية داخؿ المؤسسة.
وقد توصمت دراسة ياداؼ وآخريف ) (Yadav et al.,2016إلى وجود عبلقة بيف الذكاء
الروحى وكؿ مف المسئولية االجتماعية المينية وأخبلقيات المينة والسموؾ األخبلقى ،كما
أسفرت دراسة فيجوسكى ودراكوليفسكى ) (Veshoska&Drakulevski,2014عف وجود
عبلقة بيف الذكاء الروحى والسموؾ األخبلقى ،وأشارت نتائج دراسة عاشورى
) (Ashoori,2015إلى وجود تأثير لمذكاء الروحى عمى السموؾ األخبلقى  ،ووجود ارتباط
بيف الذكاء الروحى والتديف في دراسة الطراونة والمطارنة (<. )706
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 – 3الشداء Hope
يعد الرجاء مف المفاىيـ الحديثة في مجاؿ عمـ النفس عمى الرغـ مف أىميتو البالغة
ودوره في مواجية الصعوبات واألزمات التى تواجو الفرد في سبيؿ الوصوؿ إلى أىدافو ،فالفرد
في حاجة إلى قوة تد فعو وثقة تممؤه ووعى يعتريو وعمؿ يقوـ بو لموصوؿ إلى غاياتو وىنا
يأتى دور الرجاء كمتغير إيجابى .
ويذكر (عثماف )67-66: 6>=> ،أف الرجاء ىو الماسؾ لمعناصر الحيوية في قمب
اإلنساف التاريخى ،لتقوى وتحيا  ،وىو المحرؾ ليا لتؤثر وتفعؿ ،وىو الحافز ليا لتنمو
وترقى ،ىذا الرجاء اإلنسانى يرد إليو كؿ يعيو اإلنساف لصناعة مصيره "
والرجاء عبارة عف " رغبة مصحوبة بتوقع الحصوؿ عمى ما ىو مرغوب فيو ،أو االعتقاد
أنو يمكف الحصوؿ عميو " )(Magaletta&Oliver,1999:540-541
ويؤكد أفشار وآخراف ) (Afshar et al.,2016:65أف الحياة اليادفة ضرورية لمتنعـ
بحياة سعيدة وحؿ مشكبلت الحياة ،وظيور ردود فعؿ إيجابية وتحقيؽ الصحة العقمية
والنفسية.
ويعتقد سنيدر ) (Snider,2002أف الحياة اليادفة أكثر اتساعا مف الرجاء والرجاء
عنص ار ليا ،ولذلؾ يمكف أف يكوف الرجاء محددا لعقؿ وجسـ سميميف.
وقد تـ إجراء العديد مف البحوث لدراسة تأثير الحياة اليادفة وحدىا ومع األمؿ فيما يتعمؽ
بالصحة العقمية والنفسية والعاطفية والقدرات المعرفية والعاطفة اإليجابية ،وقد أظيرت تمؾ
األبحاث أف األمؿ والحياة اليادفة ليا عبلقة كبيرة بالقدرة عمى حؿ المشكبلت والصحة العقمية
وال نفسية واالستجابات التكيفية لمتوتر واإلجياد الشديد والتعافى مف عبلمات االكتئاب.
)(Afshar et al.,2016:67
وينظر (عثماف )9>: 6>>; ،إلى الرجاء مف منظور نفسى اجتماعى حيث عرفو بأنو "
بشر الروح التى يجعميا أكثر اتساعا وانشراحا واستنارة واقباال ،بؿ وأكثر احتماال لمسعى
المجاىد المجالد وراء المطموب مف الغايات ومعشوقو ".
وفد وضع " عثماف " نموذجو في الرجاء ليشمؿ ثبلثة مكونات ىى :
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 – 6الثقة :وتتضمف:

أ -الجكة باليفع:
ب -الجكة باآلخش:

وتشمؿ ثقة الفرد بنفسو وبالجماعة.

حيث تقاـ عبلقة ثنائية بيف الفرد واآلخر بما يسمح بتعميؽ الثقة

باآلخر.

ج -الجكة بالتاسيخ:

وليا وجياف داخمى وخارجى ،وتتمثؿ نواتج الثقة بالداخؿ في

الثقة بأف مسار تاريخ الوجود المعنوى لئلنساف ىو مسار يزداد بو الفرد وعيا وارادة،
ويتمثؿ الوجو الخارجى في ثقة الفرد في إمكانات الواقع .

 – 7الوعى :

ولموعى مستويات ثبلثة :

أ – الوعى الظاٍش :وىو المستوى مف الوعى الذى يتبلقى مع الواقع ويتجاوب معو .

ب – الوعى الباطً:
دـ

ويتميز فيو الوعى بالتكامؿ واإلكماؿ وىو المصدر المزود لمطاقة .

 الوعى الفائل :وىو وعى تصور وتجديد واعبلء ،وعبلقتو بالرجاء ىى عبلقةإحياء األكمؿ واألمثؿ.

 – 8العنل :

وىو المحقؽ وجودا ومعنى ووظيفة لكؿ مف الثقة والوعى وىو صانع القيـ مثؿ

التشارؾ واإلتقاف واإلبداع واإلمتاع .
وقد حدد"سنيدر" ) (Snyder,1995:355تعريفا لمرجاء مف المنظور العقمى المعرفى
باعتباره " عممية تفكير تتعمؽ بأىداؼ الفرد عمى طوؿ الدافعية (الطاقة) لمتحرؾ تجاه تمؾ
األىداؼ والطرؽ المتنوعة (طرؽ المسار) إلنجازىا .
وعرض "سنيدر" ) (Snyder,2002نموذجو في الرجاء ليتكوف مف ثبلثة عناصر ىى :
أ– األىداؼ  : Goalsوتمثؿ غاية األفعاؿ وىى مكوف معرفى يعكس نقطة النياية المقصودة
التى يرغبيا الفرد  .ب – التفكير في طرؽ المسار  : Pathways Thinkingويرتكز عمى
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الميارات المتاحة مما يستمزـ اكتساب ميارات جديدة  .جػ  -الطاقة  Agencyوىو المكوف
الدافعى وىى القدرة المدركة الستخداـ طرؽ مسار الفرد لموصوؿ إلى األىداؼ .
وىناؾ مف جمع في تعريفو لمرجاء بيف المنظوريف المعرفى واالنفعالى معتمدا عمى تصور
سيكودينامى تتفاعؿ فيو الديناميات النفسية لمرجاء ،حيث عرؼ كؿ مف ستاتس وستاسيف
) (Staats&Stassen,1985,235الرجاء بأنو " ناتج التفاعؿ بيف االنفعاؿ والمعرفة
وسيطرة المشاعر اإليجابية المتوقعة في المستقبؿ عمى المشاعر السمبية ".
ويتم يز ذوو الرجاء المرتفع بتمتعيـ بحالة انفعالية موجبة ولدييـ سعادة أكبر ونيؾ
نفسى أقؿ ،يشعروف بالجدارة والكفاءة وال يعانوف مف قمؽ واكتئاب أو انطواء اجتماعى،
راضوف عف حياتيـ متوافقوف نفسيا  (.عبد المعطى.);:-;9: 7060،
وفى إطار العبلقة بيف السموؾ التنظيمى داخؿ المؤسسات والذكاء الروحى أشار كؿ مف
فاريبورس وآخروف ) (Faribors et al.,2010إلى أف العامميف الذيف يتمتعوف بالذكاء
الروحى سعداء بما فيو الكفاية لمقياـ بعمميـ بشكؿ صحيح وتكمف سر سعادتيـ في كوف
الذكاء الروحى يولد لدييـ البيجة واألمؿ وراحة الباؿ.
ويتمي ز الذكاء الروحى بالقدرة عمى رؤية األفضؿ في ظروؼ قد تبدو مؤلمة
)(Safara&Bhatia,2013:413

وقد

أكدت

دراسة

بيرامى

وموفاىيدى

) (Beyrami&Movahedi,2013عمى ارتباط الذكاء الروحى المرتفع بانخفاض مستوى
االكتئاب ،كما ارتبط الذكاء الروحى بالسعادة

فى دراستى أمراـ

ودراير

) ، )Amram&Dryer,2007والضبع (.)7067
وعف مكنوف العبلقة بيف الذكاء الروحى والرجاء توضح ياغوبى ))Yaghoobi,2008
أف األنشطة التى تتدخؿ فييا الروحانية مثؿ مساعدة اآلخريف والتعاطؼ يمكف أف تخمؽ األمؿ
في الحياة والذى بدوره يجعؿ الفرد أكثر نشاطا وابداعا ويمكنو مف اتخاذ ق اررات أفضؿ.
كما أف الذكاء الروحى وما يترتب عميو مف صبر عمى المحف وقدرة عمى التحمؿ والثبات
في مواجية الصعوبات ال يتـ دوف أمؿ وحياة ىادفة  ،باإلضافة إلى أف األفراد ذوى المعتقدات
الدينية األقوى أقؿ تأث ار باالكتئاب واألمراض النفسية ويتمتعوف بمستوى مرتفع مف الرجاء
واألمؿ في الحياة (Kalyn, 2003:68),(Afshar et al.,2016:66).
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وقد أسفرت نتائج دراسة كؿ مف زىرة أفكارى ) ( Zahra Afkari,2015وأفشار وآخريف
) (Afshar et al.,2016عف وجود عبلقة بيف الذكاء الروحى والرجاء.

 – 4الصنود اليفظى Psycological Recilience
يشيد العصر الحديث العديد مف التحديات والضغوط والصراعات نتيجة التغيرات السريعة
والمتبلحقة في العمـ والتكنولوجيا وسرعة إيقاع العصر وىيمنة العولمة وفتح آفاؽ جديدة
لمغزو الفكرى واألخبلقى ،األمر الذى يتطمب توسيع رقعة البحث عف متغيرات حديثة تتصدى
ليذه التغيرات وتزيد مف قدرة الفرد عمى تحمؿ تمؾ الضغوط.
وقد ظير مفيوـ الصمود النفسى ضمف ىذه المتغيرات كتطور لدراسات عمـ النفس
اإليجابى في محاولة لدعـ التوافؽ الجيد مع متطمبات الحياة وتحمؿ الفرد اإلجياد الناتج عف
الضغوطات بكؿ أنواعيا ( Ahern et al.,2008:33).
ويعرؼ أنجار ) (Ungar,2008:225الصمود النفسى بأنو "قدرة الفرد عمى توظيؼ
المصادر النفسية لمتوافؽ اإليجابى الفعاؿ مع أحداث الحياة الصادمة مع المحافظة عمى
التوازف النفسى ".
ويصفو (أبو حبلوة  )> :7068،بأنو "القدرة عمى الحفاظ عمى الحالة اإليجابية والتأثير
الفعاؿ والتماسؾ والثبات االنفعالى في الظروؼ الصعبة أو المتحدية مع الشعوربحالة مف
االستبشار و التفاؤؿ واالطمئناف إلى المستقبؿ  ،وىى حالة غالبا ماال يحدث ليا كؼ أو
انطفاء "
ويعتبر العديد مف الباحثيف الصمود النفسى سمة فطرية يولد بيا الفرد ويختمؼ األشخاص
وفقا لدرجة امتبلكيا ،ومف الممكف تعزيزىا أو محوىا اعتمادا عمى أحداث الحياة( شاىيف
 ،) ;6<: 7068،في حيف يرى البعض أف الصمود عممية نوعية دينامية وليس قدرة دائمة
 ،فاألفراد الصامدوف لدييـ القدرة عمى التجديد الذاتى  ،في حيف أف األفراد األقؿ صمودا
يجدوف أنفسيـ أكثر إرىاقا وسمبية أماـ مواجية الضغوط ). (Windl,2001:161
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وقد اختمفت اآلراء حوؿ مكونات الصمود النفسى فقد أشار كوف ) (Koen,2010:5إلى
أنو يتضمف :األمؿ والتفاؤؿ والتحمؿ والكفاءات الذاتية والشعور بالتماسؾ  ،في حيف يرى
(محمد )706:،أف الصمود يتكوف مف  :التفاؤؿ واألمؿ والمساندة االجتماعية .
وأصحاب الشخصية الصامدة أفراد يتعرضوف لدرجة عالية مف الضغوط وال يظيروف ما
يشير إلى التأثر بيا  ،ألنيـ أكثر قدرة عمى التكيؼ معيا  ،ويستخدموف استراتيجيات
المواجية التى تركز عمى المشكمة (جوىر ،)7>> :7069،كما أف لدييـ إيماف بأف الضغوط
تزيد الفرد قوة  ،متدينوف  ،مرنوف  ،ويشعروف باالنتماء ويقيموف عبلقات جيدة مع اآلخريف
ويتمتعوف بصحة نفسية جيدة  (Vanet al.,2006:6) .ولدييـ القدرة عمى التكيؼ والتعامؿ
مع ظروؼ الحياة  ، (Flacha,2003:11).مثابروف ومتسامحوف ومتفائموف ( خميؿ ،
<. ) 706
عوامؿ داخؿ الفرد وتشمؿ :

أ – البحث عف معنى  :ويتمثؿ فى  :أساليب المواجية

المعرفية ،ومستويات الكفاءة الذاتية واالجتماعية  .ب – اإلحساس بالضبط :ويتضح في
مواجية الشدائد ،وتراكـ الخبرات والميارات .جػ  -الحفاظ عمى اليوية ويتجسد في :تحقيؽ
األىداؼ الشخصية ،ومواجية التحديات .
 -6عوامؿ خاصة بالمنزؿ وتتضح في :الوضع االقتصادى واالجتماعى وأساليب التنشئة
األسرية ،والقيـ والمبادىء األسرية .
 -7عوامؿ بيئية مجتمعية وتتمخص في :تأثيرالمدرسة والجيراف واألقراف ووسائؿ اإلعبلـ
ودرجة المساندة االجتماعية  (.عبد الرازؽ ) :0; :7067،
ويعرض ( أبو حبلوة  ) 8>: 7068،مجموعة مف مقومات الصمود النفسى ىى:
 تنمية الكفاية الشخصية :أى تنمية قدرات الفرد العقمية والجسمية واالجتماعية ،إذ
تصؿ إلى درجة الميارة والكفاية وتساعد عمى التوافؽ مع متطمبات الحياة .
 القدرة عمى التعامؿ مع العواطؼ :أى نمو قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو والتعامؿ
معيا بمرونة ،والوعى بعواطفو وضبطيا في المواقؼ التى تتطمب ذلؾ ،وافساح المجاؿ
ليا بالتعبير حيثما يتطمب األمر.
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 تنمية االستقبلؿ الذاتى :أى اعتماد الفرد عمى نفسو في إصدار ق اررات تتعمؽ
بمستقبمو وحياتو ،وفى نفس الوقت يستمع إلى نصائح اآلخريف ويستخمص منيا ما
يتماشى مع ذاتو .
 تبمور الذات :أى نمو قدرة الفرد عمى فيـ ذاتو وامكاناتو وتنميتيا ،ويضع ذاتو ضمف
إطار معيف ،إذ يتبلءـ مع الواقع والشعور الواضح لشخصيتو وتأثيرىا في كؿ مف
يحيط بو .
 نضج العبلقات الشخصية :أى القدرة عمى إقامة عبلقات شخصية واجتماعية ،إذ
تصبح متحررة مف االندفاعات وزيادة القدرة عمى التفاعؿ ،واالستجابة بطريقة ليا
عبلقة باستجابة اآلخريف وتكوف مرنة.
ويشير (سميموف  ) 607: 7068،أف لمصمود النفسة ثمرات ومف ثمرات الصمود:
 )6تحسيف الصحة النفسية :وتعنى النضج االنفعالى واالجتماعى وتوافؽ الفرد مع نفسو
ومع العالـ حولو ،والقدرة عمى تحمؿ مسئوليات الحياة ومواجية المشكبلت والشعور
بالرضا والسعادة.
 )7النظرة اإليجابية لمحياة :أى إدراؾ معنى الحياة واإليجابية في تعامؿ الفرد مع ما يدور
حولو مف موجودات .
 )8االستمرارية في العطاء :أى اكتساب الفرد استمرارية ال تعرؼ االنقطاع ،وعممو ال
يعرؼ الكآبة والممؿ ،حيث يواصؿ العمؿ بيمة ونشاط وحماس واتقاف.
 )9االتصاؿ الفعاؿ :أى قدرتو عمى إقامة عبلقات إنسانية ،ولديو القدرة عمى تقبؿ
اآلخريف وعدـ االصطداـ بيـ .
ويذكر تراب ) (Trapp,2010:41-42أف المصادر المخزونة لدى الفرد مف ( األمؿ –
التفاؤؿ ) تساعد الفرد عمى مواجية الظروؼ السمبية  ،وتساعد العواطؼ اإليجابية البناء
الفردى لمصمود النفسى وتوسيع انتباه الفرد وادراكو وزيادة المرونة والتفكير الناقد .
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وقد اتفقت معظـ األطر النظرية عمى أرتباط الذكاء الروحى بالصمود النفسى حيث أكد
ماؾ كوي) (McCoy,2009:5040عمى دور الذكاء الروحى في تغيير سموؾ الفرد مف
السىء لؤلفضؿ واعطاء معنى لمحياة والقدرة عمى مواجية الصعوبات .
كما يسيـ في مقاومة الضغوط وحؿ الصراعات حيث يقرر كؿ مف خالجيخة وبعبائى
) (Khaleghkhah&Babael,2016:398أف الذكاء الروحى يقمؿ مف المشكبلت النفسية
واالجتماعية وأنشطة المواجية ويخفض مف الضغط النفسى ويحد مف التوتر وبالتالى يحسف
األداء.
ويعمؿ كؿ مف سافا ار وبياتيا ) (Safara&Bhatia,2013:413ذلؾ بأف الذكاء
الروحى يعمؿ عمى الحفاظ عمى السبلـ الداخمى والخارجى لمفرد واظيار الحب بغض النظر
عف الظروؼ سواء أكانت ضغوط نفسية أو صراع حاد مما يساعد في حؿ النزاع والتعايش
السممى داخؿ المجتمع.
وقد

كؿ

أوضح

مف

)(Palmer,1997:203

بالمر

،

وسناب

وميمر

) (Snape&Miller,2008:220أف التديف واإليماف القوى والذكاء المرتفع مف العوامؿ
الداعمة لتشكيؿ الصمود النفسى ،وأسفرت نتائج دراسة شيماف وآخريف (Schieman et
) al.,2005في دراستيـ أف الثقة باهلل ترتبط ارتباطا وثيقا باإلحساس بالقوة وضبط النفس
وحؿ التوترات والصراعات بالرجوع لكممات اهلل.
وعمى المستوى التجريبى أكدت العديد مف الدراسات عمى ارتباط الذكاء الروحى بالقدرة
عمى

مواجية

في

الضغوط

دراسة

مف

كؿ

(Mosher&Handal,1997),(Paragament,1997),(Kim&Seidlitz,2002), :
al.2008),

et

al.2007),

(Oman

et

(Powers

(Nasirzadeh&Tabatabael,2008) (Nassir&Rassolzadaeh,2008), ,
) ، (Maximo,2010عابديف (.)7067
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مما تكذو ميهً اطتخالص اليكاط اآلتية:
 -6إف الذكاء الروحى مف أكثر أنواع الذكاءات أىمية حيث يعد مصدر إرشاد وتوجيو
لمعديد مف أنواع الذكاءات األخرى بؿ إنو البوصمة الموجية لحياة الفرد ككؿ .
 -7إف الذكاء الروحى يغطى معظـ أىداؼ عمـ النفس ويرتبط بأخبلقيات الديف وعمـ
النفس في آف واحد .
 -8إف الشخصية المتمتعة بمستوى مرتفع مف الذكاء الروحى لدييا شعور بالكماؿ
الشخصى ،وتمتمؾ ىدؼ وخطة عمؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ  ،باإلضافة إلى قدرة
عالية لمواجية المشكبلت .
 -9يعد الذكاء الروحى مفيوـ جديد نسبيا لـ يتـ تناولو عمى نطاؽ واسع عمى المستوى
العربى بالمقارنة بأنواع الذكاءات األخرى .
 -:اختبلؼ عبلقات التأثير والتأثر بيف الذكاء الروحى مف جية والقيـ الخمقية مف جية
أخرى وىذا ما أقرتو األطر النظرية ،ففى الوقت الذى تمثؿ فيو القيـ الخمقية
األساس لمحصوؿ عمى ذكاء روحى بشكؿ متوازف فإف عبلقة الفرد بربو تدفعو
لبللتزاـ بالقيـ الدينية المنصوص عمييا في الكتاب والسنة .
; -اختبلؼ عبلقات التأثير والتأثر بيف الذكاء الروحى والرجاء عمى المستوى النظرى ،
فالرجاء الحقيقى يتحدد بنشاط مواجية العقبات وىو ما توفره الروحانيات  ،كما أف
القدرة عمى التحمؿ والصبر عمى المشاؽ التى توفرىا الروحانيات ال يمكف تحقيقيا
دوف رجاء وحياة ىادفة .
< -ثمة عبلقة ارتباطية بيف الذكاء الروحى والصمود النفسى أشارت إلييا األطرالنظرية،
فمناشدة الفرد لربو ومناجاتو تساعده عمى التحكـ في المواقؼ التى ال يمكف
السيطرة عمييا  ،كما أف المثابرة والصمود أماـ العقبات يكسبو قوة روحانية عالية.
= -أشارت نتائج الدراسات السابقة األجنبية إلى وجودعبلقات ارتباطية موجبة بيف الذكاء
الروحى وكؿ مف القيـ الخمقية والرجاء والصمود النفسى  ،في حيف لـ توجد دراسة
عربية تناولت تمؾ العبلقة .
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> -يعد كؿ مف ( الرجاء – الصمود النفسى ) متغيرات حديثة نسبيا في مجاؿ عمـ النفس
اإليجابى ،حيث مازالت الدراسات محدودة النطاؽ عمى المستوييف العربى والمحمى .
 -60تضارب نتائج الدراسات السابقة عف متغيرات الدراسة في عبلقتيا بالجنس في حيف
لـ توجد أى دراسة – في حدود ما تـ االطبلع عميو – تناولت العبلقة بيف الرجاء
والجنس .

فشوض الذساطة:
 -6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ( ذكور –
إناث) في أبعاد كؿ مف ( الذكاء الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسى) ودرجاتيا الكمية .
 -7توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف أبعاد الذكاء الروحى ودرجتو الكمية
وأبعاد كؿ مف ( القيـ الخمقية – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية.
 -8يمكف التنبؤ بالذكاء الروحى مف خبلؿ كؿ مف ( القيـ الخمقية – الرجاء –
الصمود النفسى) .
 -9تتمايز أبعاد الذكاء الروحى عف أبعاد كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء –
الصمود النفسى) .

امليَر وإدشاءات الذساطة :
 – 0ميَر الذساطة :
تمت االستعانة بالمنيج الوصفى في توضيح وشرح المتغيرات وبياف أىمية الدراسة
وحدودىا واإلطار النظرى والمصطمحات والدراسات السابقة ،وسوؼ تستخدـ معامبلت االرتباط
واختبار " ت " وتحميؿ االنحدار المتعدد والتحميؿ العاممى في التوصؿ إلى النتائج .

 – 9عيية الذساطة :
شممت عينة الدراسة ( )786طالبا وطالبة بكمية التربية – جامعة بيشة بواقع
( )660طالبة بالفرقتيف الثانية والثالثة بالمستويات ( الرابع – الخامس – السادس )
بتخصصى ( عمـ النفس – رياض األطفاؿ )  ،و(<>) طالبا بالمستويات ( الثانى – السادس
– السابع ) بتخصصات ( عموـ – رياضيات – دراسات إسبلمية ) شعبة التعميـ االبتدائى ،
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حيث بمغ متوسط أعمارىـ ( = ) 70.بانحراؼ معيارى قدره (< ، )6.6ويوضح جدوؿ ( ) 7
عدد أفراد عينة الدراسة في كؿ مستوى :
جدوؿ ( )7عدد أفراد عينة الدراسة في كؿ مستوى بشطرى الطبلب والطالبات بكمية التربية –
جامعة بيشة
القسـ

المستوى الرابع

المستوى الخامس المستوى السادس

المجموع

عمـ النفس

78

66

70

:9

رياض األطفاؿ

70

69

77

;:

المجموع

98

7:

97

660

القسـ

المستوى الثانى

المستوى السادس

المستوى السابع

المجموع

عموـ

68

60

>

87

رياضة

=

;6

67

;8

دراسات

60

60

>

>7

اسبلمية
المجموع

86

;8

80

<>

 – 3أدوات الذساطة:
 - 6مكياغ الزناء الشوحي

( إعداد الباحثتيف )

خطوات إعذاد املكياغ:
 -6تـ االطبلع عمى األطر النظرية التي تناولت الذكاء الروحي ومكوناتو ،وبعض
المقاييس العربية واألجنبية بيدؼ االستفادة منيا في إعداد مقياس الذكاء الروحى
ومنيا مقياس كؿ مف  :أحمد(،) Amram&Dryer,2008( ، )7009
و( ،) King.,200والدفتار (> ،)700و الضبع ( ،)7067وعابديف (،)7067
والعطيات ( ، )7069وصبيح وآخراف (<.)706
 -7تكوف المقياس في صورتو األولية مف ( )90عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي
(التأمؿ الواعي – المعنى  -الوعي الروحاني  -اليقيف) حيث احتوى كؿ مف البعديف
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األوؿ والثاني عمى (>) عبارات ،كما احتوى كؿ مف البعديف الثالث والرابع عمى
( )66عبارة.
 -8تـ عرض المقياس في صورتو األولية متضمناً تعريؼ الذكاء الروحي وتعريؼ كؿ

بعد مف أبعاده عمى ستة مف المحكميف بقسـ عمـ النفس والصحة النفسية ،لمحكـ
عمى مدى انتماء كؿ عبارة لمبعد الذي وضعت لقياسو ،ومدى وضوح كؿ منيا
وسبلمة الصياغة المغوية ومدى مبلءمتيا لطبلب وطالبات الجامعة ،وحذؼ أو تعديؿ

أو إضافة ما يرونو مناسباً.

 -9إجراء التعديبلت البلزمة فى ضوء ما اتفؽ عميو المحكموف ،حيث أشاروا بحذؼ
عبارة واحدة ذات صياغة ضعيفة وتعديؿ بعض العبارات .
 -:تـ إجراء التعديبلت البلزمة بناء عمى توجييات السادة المحكميف مف حيث تعديؿ أو
إضافة أو حذؼ العبارات التي تقؿ درجة االتفاؽ عمييا عف ( ،)%=0وأصبح عدد
عبارات المقياس (>)8عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد ويوضح جدوؿ ( )8أبعاد
مقياس الذكاء الروحي بعد التعديؿ وأرقاـ عبارات كؿ بعد .
جدوؿ ( )8أبعاد مقياس الذكاء الروحى وأرقاـ وعدد عبارات كؿ بعد مف أبعاده
عدد

ـ

األبعاد

أرقاـ العبارات

6

التأمؿ الواعي

88-7>-7:-76-6<-68->-:-6

>

7

المعنى

89-80-7;-77-6=-69-60-;-7

>

8

الوعي الروحاني

8>-8<-8:-86-7<-78-6>-6:-66-<-8

66

9

اليقيف

8=-8;-87-7=-79-70-6;-67-=-9

60

العبارات

 -6صياغة تعميمات المقياس وفييا يطمب مف كؿ طالب وطالبة قراءة كؿ عبارة وفيميا
جيداً واختيار استجابة واحدة والتي تعبر عف الواقع (تنطبؽ تماماً ،تنطبؽ إلى حد ما ،ال
تنطبؽ عمى اإلطبلؽ ) ،مع البعد عف التخميف وعدـ اختيار أكثر مف إجابة  ،وعدـ ترؾ

أي عبارة بدوف إجابة.
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اخلصائص الظيهومرتية للنكياغ:
صذم املكياغ :مت حظاب صذم املكياغ مً خالل:
أ – صذم احملهنني:

وذلؾ مف خبلؿ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى ستة مف

المتخصصيف فى عمـ النفس و الصحة النفسية بيدؼ إجراء ما يمزـ عمى عباراتو
مف حذؼ أو تعديؿ أو إضافة ،أواجراء التعديبلت البلزمة عمى التعريؼ الخاص
بالذكاء الروحى وأبعاده والتعرؼ عمى مدى مناسبة العبارات وانتمائيا لكؿ بعد،
وجاءت التعديبلت كما تـ ذكرىا مقدما.
ب – الصدؽ التبلزمى :وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية بمغت (;7
طالبة ) بالمستوى الخامس والسادس بقسـ عمـ النفس ورياض األطفاؿ بواقع
(= )8طالبة بالمستوى الخامس رياض أطفاؿ ،و( )79طالبة بالمستوى السادس
عمـ النفس – حيث مثمت تمؾ العينة عينة التقنيف التى تـ استبعادىا فى التطبيؽ
النيائى – وحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس والدرجة الكمية
لمقياس الذكاء الروحى (إعداد :الضبع )7067 ،حيث بمغ معامؿ االرتباط (==).
مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ.

جػ  -صذم االتظام الذاخلى:

وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات

األبعاد والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد  ،حيث كانت جميعيا دالة عند مستوى
( ،).06وجدوؿ (  ) 9يوضح تمؾ النتائج:
جدوؿ ( )9معامبلت االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الذكاء الروحى والدرجة الكمية لو بعد
حذؼ درجة البعد حيث ف =;7
ـ

البعد

معامؿ

مستوى الداللة

االرتباط
6

التأمؿ الواعى

>6.

.06

7

المعنى

<>.

.06

8

الوعى الروحانى

=<.

.06

9

اليقيف

>8.

.06
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ثبات املكياغ :مت حظاب ثبات املكياغ عً طشيل:
 -6معادلة نشوىباخ ( معامل ألفا للجبات):

حيث بمغ معامؿ الثبات ( ).=6وىو

معامؿ ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا ويمكف الوثوؽ فيو.

 -7ثبات االتظام الذاخلى

 :وذلؾ عف طريؽ حساب االرتباط بيف درجات كؿ

بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لو ،حيث كانت جميعيا مرتفعة ودالة عند
مستوى ( ، ) .06ويوضح جدوؿ (  ):تمؾ النتائج:
جدوؿ ( ):معامبلت االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الذكاء الروحى والدرجة
الكمية لو حيث ف = ;7
ـ

البعد

معامؿ

مستوى الداللة

االرتباط
6

التأمؿ الواعى

=>.

.06

7

المعنى

=;.

.06

8

الوعى الروحانى

<=.

.06

9

اليقيف

=<.

.06

كما تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقياس عف طريؽ حساب االرتباط بيف درجة كؿ مفردة
والدرجة عمى البعد الذى تنتمى إليو  ،حيث كانت جميعيا دالة  ،وجدوؿ (;) يوضح تمؾ
النتائج :
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جدوؿ ( ; ) معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مقياس الذكاء الروحى والدرجة عمى
البعد الذى تنتمى إليو حيث ف = ;7
التأمؿ

معامؿ

الواعى

االرتباط

المعنى

معامؿ

الوعى

معامؿ

االرتباط

الروحانى

االرتباط

اليقيف

معامؿ
االرتباط

6

**.96

7

**.:0

8

**.;6

9

**.89

:

=*.7

;

=*.7

<

;**.8

=

*.80

>

<*.7

60

<**.8

66

*.80

67

<**.8

68

>**.8

69

*.7:

6:

=**.8

;6

**.97

<6

;*.7

=6

**.89

>6

**.97

70

=**.9

76

**.89

77

**.89

78

;**.9

79

<**.8

7:

**.8:

;7

<**.8

<7

<**.9

=7

>**.8

>7

**.9:

80

**.90

86

**.:8

87

**.96

88

>*.7

89

**.8:

8:

**.:0

;8

**.90

<8

=*.7

=8

**.:6

>8

.**.89

.

*داؿ عند مستوى ().0:

**داؿ عند مستوى ().06

الصوسة اليَائية للنكياغ :تكوف المقياس فى صورتو النيائية مف (> )8عبارة موزعة عمى
أربع ابعاد > ( ،لمتأمؿ الواعى ) > ،لممعنى ) 66 ( ،لموعى الروحانى ) 60 ( ،لميقيف )،
وتـ تحديد النيايتيف الصغرى والكبرى لمدرجة الكمية لمطالب عمى المقياس والتى تتراوح ما
بيف (> ) 66< – 8درجة ،حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة الذكاء الروحي،
بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى العكس ،ويعطى الطالب عمى استجابة تنطبؽ تماماً ()8
درجات ،تنطبؽ إلى حد ما (درجتاف) ،ال تنطبؽ عمى اإلطبلؽ ( درجة واحدة ) ،حيث إف جميع

عبارات المقياس موجبة وال توجد عبارات سالبة.
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 –9مكياغ الكيه اخللكية ( إعذاد  :الطيطاوى )9104
استعانت الباحثتاف بيذا المقياس نظ ار الحتوائو عمى معظـ القيـ الخمقية التى نادت بيا
جميع األدياف السماوية والتى تقى الممتزميف بيا مف الوقوع فريسة لممشكبلت واالضطرابات
النفسية و يحتاجيا المجتمع في ىذا العصر عامة وطبلب الجامعة خاصة وىى  :الصدؽ،
واألمانة ،والصب ،واإليثار ،والتسامح ،وتحمؿ المسئولية.
ويتكوف المقياس في صورتو النيائية مف ( )97موقفا سموكيا تقيس ستة أبعاد رئيسة
حددىا واضع االختبار في :الصدؽ – األمانة – الصبر – اإليثار – التسامح -تحمؿ
المسئولية ،وقد شمؿ كؿ م وقؼ ثبلثة بدائؿ ويصحح كؿ موقؼ بطريقة ليكرت ()6-7-8
لتمثؿ (قيـ خمقية عالية -قيـ خمقية متوسطة -قيـ خمقية متدنية ) وذلؾ عمى الترتيب ،
وجدوؿ ( < ) يوضح األبعاد المختمفة لممقياس وأرقاـ المواقؼ التى تقيس كؿ بعد:
جدوؿ (<) أبعاد مقياس القيـ الخمقية وأرقاـ وأعداد المواقؼ التى تقيس كؿ بعد
ـ

األبعاد

أرقاـ العبارات

عدد العبارات

6

الصدؽ

8<-86-7:-6>-68-<-6

<

7

األمانة

97-90-8=-87-7;-70-69-=-7

>

8

الصبر

88-7<-76-6:->-8

;

9

اإليثار

96-8>-89-7=-77-6;-60-9

=

:

التسامح

8:-7>-78-6<-66-:

;

;

تحمؿ المسئولية

;8;-80-79-6=-67-

;

اخلصائص الظيهومرتية للنكياغ:
صذم املكياغ:

قاـ معد المقياس بالتحقؽ مف صدقو باستخداـ صدؽ المحكميف حيث

تراوحت نسب االتفاؽ مابيف (< ،)%600: %:وحساب الصدؽ الذاتى والذى بمغ (<>).
،وصدؽ االتساؽ الداخمى وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ موقؼ وأبعاد المقياس جميعيا
بعد حذؼ درجة المفردة ،واألبعاد والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة المفردة حيث كانت
جميعيا دالة.
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وحلظاب صذم املكياغ فى الذساطة احلالية مت حظاب:
الصذم التالصمى:

مف خبلؿ تطبيقو عمى عينة التقنيف ،وحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة

الكمية لممقياس والدرجة الكمية لمقياس القيـ الخمقية (إعداد :ىيبة  ،)700:،وقد بمغ معامؿ
االرتباط ( ،). =0مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ التبلزمى .
صذم االتظام الذاخلى  :وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة
االستطبلعية عمى أبعاد المقياس والمجموع الكمى لممقياس بعد حذؼ درجة البعد ،حيث كانت
جميع معامبلت االرتباط دالة عند مستوى ( ).06مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية
مف الصدؽ ،والجدوؿ ( = ) يوضح ذلؾ:
جدوؿ (=) معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لمقياس القيـ الخمقية بعد
حذؼ درجة البعد حيث ف = ;7
البعد

معامبلت االرتباط

مستوى الداللة

الصدؽ

=<.

.06

األمانة

==.

.06

الصبر

<=.

.06

اإليثار

;<.

.06

التسامح

.>6

.06

تحمؿ المسئولية

<9.

.06

ثبات املكياغ:
لحساب ثبات المقياس استخدـ معد المقياس معادلة ألفا كرونباخ حيث حصؿ عمى معامؿ
ثبات قدره ( ، ).>8وطريقة التجزئة النصفية وبمغ معامؿ االرتباط (;= ،).وطريقة إعادة
التطبيؽ حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف (= ).<<:.:و كانت جميعيا دالة .
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وحلظاب ثبات املكياغ يف الذساطة احلالية مت حظاب:
 معامل الجبات باطتخذاو معادلة ألفا نشوىباخ :حيث تـ الحصوؿ عمى معامؿ ثبات قدره( ).>6مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبات .

 -معامل الجبات باطتخذاو طشيكة التذضئة اليصفية:

مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط

بيف درجات نصفى المقياس والذى بمغ (;= ).بمعامؿ ثبات قدره ( ، ).>8مما يشير إلى
تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبات .
 إعا دة التطبيؽ :وذلؾ بتطبيؽ المقياس مرتيف عمى العينة االستطبلعية بفاصؿ زمنى ثبلثةأسابيع ،حيث بمغ معامؿ الثبات (<<. ).وىو معامؿ ثبات مناسب .

 –3مكياغ الشداء ( إعذاد  :عطية ) 9114
يتكوف ىذا المقياس في صورتو النيائية مف ( ; ) 8عبارة موزعة عمى ثبلثة أبعاد ،
بواقع (  ) 67عبارة لكؿ بعد ( الثقة – الوعى – العمؿ ) ،ويتـ تقدير الدرجة عمى كؿ عبارة
وفقا لمدى االنطباؽ ( دائما – غالبا – أحيانا – ناد ار – أبدا ) حيث يتـ تقدير الدرجات (
 :،9،8،7،6عمى التوالى ) ،حيث تقيس العبارات ( )67-6بعد الثقة ،وتقيس العبارات
( ) 79-68بعد الوعى ،وتقيس العبارات ( )8;-7:بعد العمؿ .

صذم املكياغ :
قاـ معد المقياس بحساب صدقو مف خبلؿ الصدؽ التبلزمى وحساب معامؿ االرتباط بيف
الدرجة الكمية لممقياس والدرجة الكمية الستبياف مستوى الطموح ( إعداد كاميميا عبد الفتاح )
حيث بمغ معامؿ االرتباط (< ).8وىو معامؿ داؿ إحصائيا  ،كما تـ االعتماد عمى التحميؿ
العاممى لممقياس لمكشؼ عف العوامؿ المكونة وتشبعات العبارات عمى العوامؿ ومدى اتساقيا
مع األبعاد والعبارات التى تنتمى إلييا وفقا لمتصور النفسى االجتماعى لمرجاء  ،حيث أسفر
التحميؿ العاممى عف وجود ثبلثة عوامؿ ىى ( الثقة :حيث تشبعت عميو (= )6عبارة – العمؿ
 :تشبعت عميو (=) عبارات – الوعى بالذات  :تشبعت عميو (=) عبارات) .
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وفى الذساطة احلالية مت حظاب صذم مكياغ الشداء مً خالل حظاب نل مً:
الصذم التالصمى :وذلؾ مف خبلؿ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ( ف =  ، ) ;7وحساب
معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس والدرجة الكمية لمقياس الرجاء (إعداد :عبد
المعطى  ) 7060 ،حيث بمغ معامؿ االرتباط  .;8مما يدؿ عمى أف مقياس الرجاء يتمتع
بدرجة مناسبة مف الصدؽ .

الصذم

الزاتى :وذلؾ بحساب الجذر التربيعى لمعامؿ الثبات ،حيث كاف معامؿ الثبات

( ،).=0وبالتالى بمغ معامؿ الصدؽ (>= ).مما يدؿ عمى الصدؽ المرتفع لممقياس .

صذم االتظام

الذاخلى :مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات األبعاد والدرجة

الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة البعد  ،حيث كانت جميعيا دالة عند مستوى ( ،).06وجدوؿ
( > ) يوضح تمؾ النتائج :
جدوؿ (>) معامبلت االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الرجاء والدرجة الكمية ليا بعد حذؼ
درجة البعد حيث ف= ;7
معامؿ

مستوى

ـ

البعد

االرتباط

الداللة
.06

6

الثقة

=:.

7

الوعى

=<.

.06

8

العمؿ

<>.

.06

ثبات املكياغ:
تحقؽ معد المقياس مف ثبات المقياس ككؿ حيث بمغ معامؿ ألفا ( ).>7وبمغ معامؿ
الثبات بالتجزئة النصفية (== ).حيث كانت معامبلت دالة عند مستوى ( ، ).06كما تـ
التحقؽ مف ثبات األبعاد حيث بمغ معامؿ ألفا لبعد الثقة ( ).=8ولبعد الوعى ( ).=0ولبعد
العمؿ ( ، ). =:كما بمغت معامبلت ثبات األبعاد بالتجزئة التصفية (<< ).لمبعد األوؿ).<9( ،
لمبعد الثانى ،و(=<  ).لمبعد الثالث  ،كما تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقياس مف خبلؿ
- 6=; -

الذكاء الروحى وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لدى طالبات كلية التربية...........................................

حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األبعاد وكذلؾ األبعاد والمقياس ككؿ والتى تراوحت ما بيف
(<; ).>6 -.حيث كانت جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى(. ).06
وفى الدراسة الحالية تـ حساب ثبات مقياس الرجاء بطريقة التجزئة النصفية واالتساؽ
الداخمى ومعامؿ ألفا كاآلتى:
أ -طشيكة التذضئة اليصفية :حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف مجموع درجات المفردات الفردية
ومجموع درجات المفردات الزوجية ( == ).بمعامؿ ثبات قدره ( ).>8وىو معامؿ ثبات
مرتفع.
ب -ثبات االتساؽ الداخمى :وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة
الكمية لممقياس ،حيث كانت جميعيا دالة عند مستوى ( ،).06وجدوؿ ( )60يوضح
ذلؾ:
جدوؿ ( )60معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد مقياس الرجاء والدرجة الكمية لو
في الدراسة الحالية حيث ف= ;7
البعد

قيـ االرتباط

مستوى الداللة

الثقة

;=.

.06

العمؿ

::.

.06

الوعى بالذات

<9.

.06

 كما استخدمت معادلة " كرونباخ " ( معامؿ ألفا لمثبات ) حيث بمغ معامؿ الثبات ( ).<:وىو معامؿ ثبات مناسب ويمكف الوثوؽ فيو .

 – 4مكياغ الصنود اليفظى

( إعذاد الباحجتني )

خطوات إعذاد املكياغ:
قامت الباحجتاٌ بإعذاد ٍزا املكياغ مً خالل اخلطوات اآلتية:
 -6االطبلع عمى العديد مف األطر النظرية والدراسات  ،والمقاييس العربية واألجنبية التى
تناولت بالبحث الصمود النفسى ومنيا دراسة ،(Conner&Davidson,2003)) :
ابراىيـ (> ، (Karkainen et al.,2009))700األعسر (، )7060عبد السميع
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( ، )7069نعمة ،وبنية ( ، )7069العمى ( ، )706:محمد ( ، )706:عاشور
(<. )706
 -7إعداد المقياس في صورتو األولية حيث تكوف مف (<0عبارة) تمثؿ خمسة أبعاد ىى
(التفاؤؿ – المرونة – الكفاءة الذاتية واالجتماعية – التعامؿ مع المشكبلت – المثابرة )،
وذلؾ بواقع ( 69عبارة) لكؿ بعد .
 -8تـ عرض المقياس في صورتو األولية  -شامبل تعريؼ لمصمود النفسى وتعريؼ كؿ بعد
مف األبعاد الخمسة  -عمى ستة مف المحكميف مف أساتذة عمـ النفس والصحة النفسية
لمحكـ عمى مدى مناسبة المقياس لطبلب الجامعة ومدى انتماء كؿ عبارة لمبعد الخاص
بيا واقتراح التعديبلت البلزمة مف إضافة أو حذؼ أو إعادة صياغة بعض المفردات أو
األبعاد.
 -9اتفقت آراء المحكميف عمى األبعاد الخمسة لمصمود النفسى كأساس يبنى عميو المقياس
والتعريفات الخاصة بكؿ بعد وأوصوا باختصارعدد المفردات داخؿ كؿ بعد إلى  60مفردات
بدال مف  69مفردة وذلؾ باستبعاد بعض المفردات ذات الصياغات الضعيفة .
 -:إعادة صياغة الصورة األولية في ضوء نتائج التحكيـ حيث تـ اختصار عدد مفردات
المقياس ،واستبعاد المفردات الضعيفة والتى لـ تصؿ نسبة االتفاؽ عمييا إلى ،% =0
حيث أصبح عدد مفردات المقياس ( ):0عبارة موزعة عمى خمسة أبعاد ،ويوضح جدوؿ
( ) 66أبعاد مقياس الصمود النفسى وأرقاـ وعدد عبارات كؿ بعد مف أبعاده وأرقاـ العبارات
السالبة :
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جدوؿ ( )66أبعاد مقياس الصمود النفسى وأرقاـ وعدد عبارات كؿ بعد مف أبعاده
وأرقاـ العبارات السالبة
العبارات

عدد

ـ

األبعاد

أرقاـ العبارات

السالبة

العبارات
60

6

التفاؤؿ

;96،9;، 6،;،66،6;،76،7;،86،8

-

7

المرونة

<7،<،67،6<،77،7<،87،8<،97،9

-

60

8

الكفاءة الذاتية

=8،=،68،6=،78،7=،88،8=،98،9

8

60

واالجتماعية
9

التعامؿ مع

>9،>،69،6>،79،7>،89،8>،99،9

المشكبلت
:

المثابرة

، 79

60

99
:،60،6:،70،7:،80،8:،90،9:،:0

9:

60

; – صياغة تعميمات المقياس حيث يطمب مف كؿ طالب وطالبة قراءة كؿ عبارة بشكؿ متأنى
واختيار استجابة واحدة فقط ( تنطبؽ بدرجة كبيرة – تنطبؽ إلى حد ما – ال تنطبؽ عمى
اإلطبلؽ ) م ع البعد عف التخميف  ،وأال يختار أكثر مف استجابة لمعبارة الواحدة وعدـ ترؾ أى
عبارة دوف إجابة.

اخلصائص الظيهومرتية للنكياغ :
صذم املكياغ :مت حظاب صذم املكياغ مً خالل:
 -6صدؽ المحكميف :وذلؾ بعرض المقياس في صورتو األولية عمى ستة مف أساتذة
عمـ النفس والصحة النفسية بيدؼ التحقؽ مف سبلمة التعريؼ اإلجرائى لمصمود
النفسى وتعريؼ كؿ بعد مف أبعاده وتحديد مدى انتماء كؿ عبارة لمبعد الذى وضعت
لقياسو ومبلءمة صياغة العبارات لعينة الدراسة  ،وفى ضوء ذلؾ قامت الباحثتاف
بإجراء التعديبلت المشار إلييا مف قبؿ المحكميف كما تمت اإلشارة إلى ذلؾ مسبقا .
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 -7الصذم الزاتى :وذلؾ بحساب الجذر التربيعى لمعامؿ الثبات  ،وبالتالى فإف الصدؽ
الذاتى لممقياس بعد حساب معامؿ الثبات ( ).=:ىو ( ).>7وىى نسبة عالية تدؿ
عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ .

 -8الصذم

التالصمى :حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس

والدرجة الكمية لمقياس الصمود النفسى ( إعداد  :عبد الفتاح  ،وحميـ )7069 ،حيث
بمغ معامؿ االرتباط ( ).=9مما يدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ
التبل زمى .

ثبات املكياغ :مت حظاب الجبات مً خالل:
 -6معادلة نشوىباخ ( معامل ألفا للجبات) :حيث بمغ معامؿ الثبات (  ).>6وىو معامؿ
ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا ويمكف الوثوؽ فيو .
 -7إعادة التطبيل :أعيد تطبيؽ المقياس مرتيف عمى عينة التقنيف وذلؾ بفاصؿ زمنى
قدره ثبلثة أسابيع  ،وحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس في التطبيقيف
حيث كاف معامؿ االرتباط ( ).=9وىو معامؿ ارتباط مرتفع وداؿ إحصائيا
 -8ثبات االتظام الذاخلى :وذلؾ عف طريؽ حساب االرتباط بيف درجات كؿ
بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لو ،حيث كانت جميعيا مرتفعة ودالة عند مستوى
( ،).06ويوضح جدوؿ ( )67تمؾ النتائج:
جدوؿ ( )67معامبلت االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الصمود النفسى والدرجة الكمية لو
حيث ف = ;7
ـ

البعد

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

6

التفاؤؿ

==.

.06

7

المرونة

=>.

.06

8

الكفاءة الذاتية واالجتماعية

=9.

.06

9

التعامؿ مع المشكبلت

=<.

.06

:

المثابرة

==.

.06
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كما تـ حساب االتساؽ الداخمى لممقياس عف طريؽ حساب االرتباط بيف درجة كؿ مفردة
والدرجة عمى البعد الذى تنتمى إليو  ،حيث كانت جميعيا دالة  ،وجدوؿ ( )68يوضح تمؾ
النتائج:
جدوؿ (  )68معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مقياس الصمود النفسى والدرجة
عمى البعد الذى تنتمى إليو حيث ف = ;7
التفاؤؿ

معامؿ

االرتباط

المرونة

معامؿ

االرتباط

الكفاءة
الذاتية

واالجتماعية

معامؿ

التعامؿ

االرتباط

مع

المشكبلت

معامؿ

االرتباط

المثابرة

معامؿ

االرتباط

6

**.96

7

**.::

8

**.99

9

=**.8

:

>*.7

:

<;**.

;

**.:9

<

**.8:

=

;**.9

60

**.8:

>

<**.8

60

**.:6

66

**.;0

67

**.88

6:

**.96

68

<**.9

69

;*.7

6:

<**.8

;6

=**.9

70

*.7:

<6

;*.7

=6

<**.9

>6

>**.:

70

**.98

7:

**.8:

76

**.97

77

**.98

78

=**.8

79

=*.7

80

*.80

7:

=**.8

;7

**.<8

<7

;**.8

=7

**.:7

8:

**.99

>7

=**.:

80

=*.7

86

**.;:

87

<**.8

90

**.:6

88

>*.7

89

**.<8

8:

**.::

;8

**.9:

9:

<*.7

<8

.**.90

=8

.**.::

:0

>*.7

.

**داؿ عند مستوى ().06

الصوسة اليَائية

*داؿ عند مستوى ().0:

للنكياغ :تكوف المقياس فى صورتو النيائية مف ( ):0عبارة موزعة

عمى خمسة أبعاد  ،بواقع عشر عبارات لكؿ بعد  ،وتـ تحديد النيايتيف الصغرى والكبرى
لمدرجة الكمية لمطالب عمى المقياس والتى تتراوح ما بيف ( ) 6:0 –:0درجة ،حيث تشير
الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع درجة الصمود النفسى ،بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى العكس،
ويعطى الطالب عمى استجابة تنطبؽ دائما ( )8درجات ،تنطبؽ أحيانا ( درجتاف ) ،ال تنطبؽ
عمى اإلطبلؽ ( درجة واحدة ) وذلؾ لمعبارات الموجبة  ،والعكس فى حالة العبارات السالبة .
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فشوض الذساطة :
الفشض األول:
ينص الفرض األوؿ عمى أنو" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات
أفراد العينة(ذكور واناث) في كؿ مف (الذكاء الروحي -القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود
النفسي) ودرجاتيا الكمية".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة "ت" ،لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطي
درجات أفراد العينة مف الذكور واإلناث في أبعاد كؿ مف (الذكاء الروحي –القيـ الخمقية –
الرجاء – الصمود النفسي) ودرجاتيا الكمية  ،وجدوؿ ( )69يوضح تمؾ النتائج.
جدوؿ ( )69نتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة (ذكور
واناث) في أبعاد(الذكاء  -القيـ الخمقية -الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية
المتغيرات

األبعاد

الجنس

العدد

التأمؿ الواعي

المتوسط االنحراؼ درجات

قيمة

الحرية

" ت"

الحسابي المعياري
ذكور

>9

;77.7

=8.6

إناث

660

79.>7

7.76

ذكور

>9

>79.8

=7.6

إناث

660

=77.7

>8.6

ذكور

>9

>7<.9

8.88

إناث

660

7>.67

7.79

ذكور

>9

7<.6:

=7.:

إناث

660

=7<.9

7.07

الدرجة الكمية

ذكور

>9

>=.7; 606.7

لمذكاء الروحي

إناث

:.0; 608.=0 660

الصدؽ

ذكور

>9

<6=.9

7.98

إناث

660

;<6=.

;7.6

المعنى
الذكاء
الروحي

الوعي الروحاني
اليقيف
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707
707
707
707
707
707

**<.07
**:.97
**9.6:
6.08
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المتغيرات

األبعاد

الجنس

العدد

األمانة

المتوسط االنحراؼ درجات

قيمة

الحرية

" ت"

الحسابي المعياري
ذكور

>9

79.=8

7.<9

إناث

660

=>79.

<7.:

ذكور

>9

6;.9:

>7.0

إناث

660

6;.:6

7.69

ذكور

>9

<76.6

6.>7

إناث

660

76.9:

>;6.

ذكور

>9

6;.:6

=6.9

إناث

660

6;.;8

6.87

ذكور

>9

6:.<9

>6.9

إناث

660

;69.:

=7.0

الدرجة الكمية

ذكور

>9

<=.86 668.6

لمقيـ الخمقية

إناث

;.0< 667.=> 660

الثقة

ذكور

>9

>:0.6

;;.0

إناث

660

=>9;.

;.;8

ذكور

>9

:0.67

;.90

إناث

660

9<.09

<.>7

ذكور

>9

:7.76

=>:.

إناث

660

9>.>0

=;.9

الدرجة الكمية

ذكور

>9

==6:.<7 6:6.

لمرجاء

إناث

6;.09 698.>7 660

التفاؤؿ

ذكور

>9

7;.68

7.6:

إناث

660

7:.06

>=7.

الصبر
القيـ
الخمقية

اإليثار
التسامح
تحمؿ المسئولية

الرجاء

العمؿ
الوعي بالذات
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707
707
707
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707
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707

0.96
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المتغيرات

األبعاد

الجنس

العدد

المرونة

المتوسط االنحراؼ درجات

قيمة

الحرية

" ت"

الحسابي المعياري
ذكور

>9

7:.=:

7.70

إناث

660

79.6:

<;7.

الكفاءة الذاتية

ذكور

>9

=7:.9

<=6.

واالجتماعية

إناث

660

78.0:

>;7.

التعامؿ مع

ذكور

>9

;=79.

7.;0

المشكبلت

إناث

660

78.=8

7.97

المثابرة

ذكور

>9

7:.=:

6.>0

إناث

660

78.=8

=>7.

ذكور

>9

<;.:7 67=.6

إناث

=.<= 66>.=; 660

الصمود
النفسي

الدرجة الكمية
لمصمود النفسي

707
707
707
707
707

>=**9.
=**<.8
**7.>9
<;**:.
;**<.:
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يتطح مً دذول ( )04ما يأتي:
 -6وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.06بيف متوسطي درجات الذكور
واإلناث في جميع أبعاد مقياس الذكاء الروحي ودرجتو الكمية لصالح اإلناث باستثناء
ُبعد اليقيف حيث لـ توجد فروؽ في الجنس في ىذا البعد  ،في حيف وجدت فروؽ
عند مستوى ( ).06بيف الذكور واإلناث في بعد المعنى لصالح الذكور.
 -7ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث في جميع
أبعاد مقياس القيـ الخمقية ودرجتو الكمية باستثناء بعد المسئولية حيث كانت الفروؽ
لصالح الذكور
 -8وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.06بيف متوسطي درجات الذكور
واإلناث في جميع أبعاد مقياس الرجاء ودرجتو الكمية لصالح الذكور.
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 -9وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.06بيف متوسطي درجات الذكور
واإلناث في جميع أبعاد مقياس الصمود النفسي ودرجتو الكمية لصالح الذكور.

وتؼري تلو اليتائر بصفة عامة إىل حتكل ٍزا الفشض دضئياً وميهً تفظري تلو اليتائر
نالتالي:
عً ودود فشوم رات داللة إحصائية بني متوططي دسدات الزنوس واإلىاخ يف مجيع أبعاد مكياغ
الزناء الشوحي ودسدتُ الهلية لصاحل اإلىاخ باطتجياء بُعذي( اليكني – املعيى) حيح ناىت الفشوم
لصاحل الزنوس فيمكف تفسير ذلؾ بأف اإلناث أكثر ارتباطاً بالخالؽ والمجوء إليو والخشوع لو
وتبجيمو ،كما أنيف أكثر حفاظاً عمى الطقوس والممارسات الدينية وأكثر التزاماً بالمعايير

األخبلقية والسموكية ،وأكثر تأمبلَ في الطبيعة  ،ولدييف وقت فراغ أكثر مف الذكور لمتأمؿ في
مخموقات اهلل و أداء العبادات المختمفة عمى العكس مف الذكور الذيف تسمح ليـ الظروؼ

االجتماعية والثقافية بحرية الحركة والخروج والمشاركة في العديد مف المناسبات بخبلؼ
اإلناث .
كما أف طبيعة المجتمع السعودي تعمؿ عمى تنمية الوازع الديني في أبنائيا جميعاُ ذكو ارً

واناثاً إال أنيـ يخصوف اإلناث بتنمية ىذا الوازع والتمسؾ بو وااللتزاـ بالقيـ بشكؿ أكبر مف
الذكور حرصاً عمى اإلناث وخوفاً عمييف  ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف

الرفاعي ( ،) 706:و أرنوط (< ،)700والخفاؼ وناصر ( ،)7067حيث اتفقت نتائج ىذه
الدراسات عمى وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في الذكاء الروحي لصالح اإلناث .
وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف الطبلع(; ،)706وعابديف( ،)7067حيث
أقرت نتائج ىذه الدراسات بعدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء الروحي
ودرجتو الكمية ماعدا ُبعد الممارسة الروحية في دراسة الطبلع(; )706حيث كانت النتائج
لصالح اإلناث.

أما باليظبة لعذو ودود فشوم بني متوططي دسدات الزنوس واإلىاخ يف بُعذ اليكني نأحذ أبعاد الزناء
الشوحي فيرجع إلى قوة الوازع الديني لدى كؿ مف الذكور واإلناث  ،حيث أف جميعيـ يوجيوا
لحفظ القرآف الكريـ وتمقي الدروس الدينية في مرحمة مبكرة مما يزرع بداخميـ عقيدة قوية
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وعبلقة متينة مع الخالؽ الواحد ،واإليماف بقضائو ،كما أف حرص األسرة السعودية عمى أداء
العبادات مثؿ الصبلة والصوـ وغيرىـ مف العبادات جعؿ األبناء لدييـ نفس االلتزاـ وحب
المجوء إلى اهلل والتوكؿ عميو مما يدعـ اليقيف لدييـ جميعاً.
وقذ يشدع ودود فشوم يف بُعذ املعيى بني الزنوس واإلىاخ لصاحل الزنوس إلى كوف الذكور في ثقافة
المجتمع السعودي يتمتعوف بقدر أكبر مف حرية اختيار أىدافيـ وحرية اتخاذ ق اررات مصيرية
خاصة بمستقبميـ  ،والتحرؾ بسيولة لتحقيقيا في أي مجاؿ و أي مكاف دوف قيود مع دعـ
األسرة والمجتمع  ،بينما اإلناث لدييف حرية محدودة في اختيار مجاؿ دراستيـ أو مجاؿ
العمؿ بما يتوافؽ مع ثقافة المجتمع وقيمو ،كما أف األسر نفسيا تفضؿ إلحاؽ اإلناث
بتخصصات دراسية ومجاالت عمؿ معينة تتناسب وطبيعة المجتمع ،لذلؾ فطموح الذكور
وأىدافيـ ليس ليا حدود بينما طموح اإلناث محكوـ بالعادات والتقاليد.

وعً عذو ودود فشوم رات داللة إحصائية بني متوططي دسدات الزنوس واإلىاخ يف مجيع أبعاد
مكياغ الكيه اخللكية( الصذم -األماىة -الصرب -التظامح -حتنل املظئولية) باطتجياء بُعذ
املظئولية حيح ودذت فشوم دالة إحصائياً عيذ مظتوى (  ) 1.10لصاحل الزنوس .
فيمكف تفسير ذلؾ في كوف األسرة السعودية ال تفرؽ في التربية وزرع القيـ وتيذيب
السموؾ بيف الذكور واإلناث فكبلىما ينشأ عمى مراعاة الحقوؽ والواجبات  ،وتقديـ المساعدة
والتعاوف وحسف الخمؽ  ،وىذا نتيجة االلت ازـ بالتعاليـ الدينية وتطبيؽ ما ورد فييا مف نواىي
وأوامر مما جعؿ الذكور واإلناث ال يختمفوف في ىذا األمر.
أما باليظبة لودود فشوم بني الزنوس واإلىاخ يف بُعذ املظئولية لصاحل الزنور فيمكف تفسير ذلؾ
بأف ثقافة المجتمع السعودي تفرض عمى الذكور تحمؿ مسئولية أكبر مف تمؾ اليت تفرضيا
عمى اإلناث مف حيث تحمؿ مسئولية اتخاذ ق اررات مصيرية تتعمؽ بالطالب نفسو في الدراسة
أو العمؿ أو تكويف األسرة و شئوف الحياة بوجو عاـ  ،أما المرأة السعودية فبل تعطى ليا ىذه
الفرصة مما يجعميا أقؿ قدرة عمى تحمؿ المسئولية  ،حتى أنيا تستعيف بخادمة لمساعدتيا
في تربية األبناء وشئوف المنزؿ  ،وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة دراسة
الطنطاوي( ) 7069في عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في القيـ الخمقية في الدرجة
الكمية ،وتختمؼ معيا في أف الدراسة الحالية أوضحت وجود فروؽ بيف الذكور و اإلناث في
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ُبعد المسئولية  ،ويمكف تفسير ذلؾ باختبلؼ البيئة والعينة التي طبؽ عمييا نفس مقياس
القيـ الخمقية حيث أف البيئة المصرية التي طبؽ فييا الطنطاوي( )7069دراستو تتحمؿ فييا
المرأة المسئولية بنفس القدر مع الرجؿ وربما أكثر في بعض الحاالت وىوما يختمؼ عف
طبيعة البيئة السعودية التي طبقت فييا الدراسة الحالية.

ننا ميهً تفظري ودود فشوم بني متوططات دسدات الزنوس واإلىاخ على أبعاد مكياغ
الشداء(الوعي  -الجكة – العنل) ودسدتُ الهلية لصاحل الزنوس بأف الذكور في ثقافة المجتمع
السعودي لدييـ الحرية في تحديد أىدافيـ واالرتفاع بمستوى طموحاتيـ مع تسخير موارد
المجتمع لدعميـ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ والطموحات وتشجيعيـ عمى السير قدماً مف خبلؿ
نسؽ قيمي يرى أف مف حؽ الذكور شؽ طريقيـ لتحقيؽ أىدافيـ واختيار اآللية التي تُحقؽ
بيا تمؾ األىداؼ.
ورغـ أف ىناؾ الكثير مف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع السعودي مف حيث نظرتو
لممرأة ومكانتيا في المجتمع  ،والجيود التي تبذؿ لتمكينيا وتشجيعيا عمى رفع مستوى
طموحيا ،والدفع بيا لمجاالت جديدة في الدراسة والعمؿ إال أنو مازالت التقاليد وثقافة الكثير
مف األُسر تحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ بشكؿ سريع ،خاصة في محافظة بيشة وىي تقع في جنوب
ال مممكة السعودية وبعيدة إلى حد ما عف الحضر وما يزالوف يتمسكوف بوجود فوارؽ بيف
الذكور واإلناث ،وتحجيـ دور اإلناث مما يحد مف تكافؤ الفرص لدييا مقارنة بالذكور.
وال شؾ أف وجود ىذه الثقافة تبعث عمى اإلحباط لدى الطالبة حيث ترى أنيا محكومة
باختيارات محددة في الدراسة والعمؿ ،مما يجعميا تخفض مف حجـ طموحيا ويقمؿ مف
حماسيا لبذؿ الجيد أو تحمؿ المشقة في الدراسة والعمؿ لعدـ ثقتيا في قدرتيا عمى تحقيؽ
أىدافيا و قناعتيا أنيا لف تحظ بالدعـ إال في حدود ما تسمح بو تقاليد وثقافة المجتمع
المحيط بيا.
وال توجد دراسات عربي ة عمى حد عمـ الباحثتيف تناولت الفروؽ بيف الذكور واإلناث في
الرجاء.

وعً ودود فشوم رات داللة إحصائية بني متوططي دسدات الزنوس واإلىاخ يف مجيع أبعاد مكياغ
الصنود اليفظي ودسدتُ الهلية لصاحل الزنوس فيذا يتفؽ مع طبيعة األنثى مف رقة اإلحساس
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والمشاعر والعاطفة حيث أنيا األضعؼ مقارنة بالرجؿ لذلؾ فإنيا تتأثر أكثر باألحداث
والضغوط التي تتعرض ليا خاصة الضغوط األكاديمية بالنسبة لطالبات الجامعة .
وىو ما تؤكد عميو أرنوط (< )700في كوف األنثى ليس لدييا القدرة عمى مواجية
ضغوط الحياة اليومية بخبلؼ الذكور الذيف تطحنيـ ضغوط الحياة اليومية وتكبميـ وتحرقيـ
نفسياً.

المعاشة في محافظة بيشة بما فييا مف تشدد في معاممة اإلناث
كما أف طبيعة البيئة ُ
وتشجيع الذكور دوف اإلناث عمى االستقبلؿ واعطاء الذكور مساحة أكبر لمتعبير عف آرائيـ
داخؿ األسرة وحقوؽ قد تفوؽ حقوؽ اإلناث  ،جعؿ األ نثى غير قادرة عمى التعامؿ مع
المشكبلت المختمفة وأقؿ مرونة عند التعامؿ مع المواقؼ الصعبة .
وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الطبلع (; ،)706حيث أكدت دراستو عمى عدـ
وجود فروؽ في الصمود النفسي بيف الذكور واإلناث (الدرجة الكمية واألبعاد) ،ويمكف تفسير

ذلؾ بأف دراسة الطبلع (; )706طُبقت عمى طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة وال شؾ أف المشاؽ

التي يواجييا كبل الجنسيف في ىذه البيئة وضرورة التكيؼ معيا عوامؿ تسيـ في دعـ

الصمود النفسي لدى الجنسيف ،وىو ما يختمؼ مع ظروؼ البيئة التي طُبقت فييا الدراسة

الحالية وىي البيئة السعودية والتي تسند القدر األكبر مف األعباء إلى الذكور.

الفشض الجاىي:
ينص الفرض الثاني لمدراسة عمى أنو "توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة
إحصائياً بيف أبعاد الذكاء الروحي ودرجتو الكمية وأبعاد كؿ مف القيـ الخمقية –

الرجاء -الصمود النفسي ودرجاتيا الكمية".

الختبار ىذا الفرض تـ إيجاد مصفوفة معامبلت االرتباط لػ" بيرسوف" لتحديد
العبلقة بيف درجات الطبلب في أبعاد الذكاء الروحي ودرجتو الكمية و أبعاد كؿ مف (
القيـ الخمقية – الرجاء -الصمود النفسي) ودرجاتيا الكمية  ،ويوضح جدوؿ ( ) 6:
تمؾ النتائج-:
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جدوؿ( )6:معامبلت االرتباط بيف درجات الطبلب في أبعاد الذكاء الروحي ودرجتو الكمية
وأبعاد كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى ) ودرجاتيا الكمية
الوعي

المتغيرات

التأمؿ الواعي

المعنى

الصدؽ

** 0.99

** 0.;7

;** 0.:

األمانة

** 0.:8

** 0.;0

** 0.;6

الصبر

** 0.;6

** 0.;:

** 0.99

اإليثار

<** 0.:

<;** 0.

** 0.<6

التسامح

** 0.;:

=** 0.:

>** 0.:

تحمؿ المسؤولية

** 0.;6

** 0.:9

** 0.87

الدرجة الكمية

** 0.<9

** 0.=6

** 0.<0

اليقيف

الروحاني

الدرجة الكمية
لمذكاء الروحي

0.96

** 0.;6

**
>0.9

<;** 0.

**
0.98

** 0.;9

**
0.90

** 0.<6

**
0.98

=;** 0.

**
>0.7

** 0.:9

**
لمقيـ الخمقية

0.:9

** 0.=9

**

الثقة

>** 0.:

** 0.;8

** 0.:7

العمؿ

=;** 0.

** 0.<:

** 0.;9

الوعي بالذات

** 0.<9

** 0.<8

** 0.;6

الدرجة الكمية

** 0.<9

<<** 0.

** 0.;:

0.96

** 0.;:

**
0.:9

=<** 0.

**
0.90

** 0.<:

**
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المتغيرات

التأمؿ الواعي

المعنى

الوعي

اليقيف

الروحاني
لمرجاء

الدرجة الكمية
لمذكاء الروحي

**

التفاؤؿ

** 0.:6

** 0.:6

** 0.88

المرونة

=;** 0.

;;** 0.

** 0.;8

الكفاءة الذاتية

** 0.<8

** 0.=7

<<** 0.

0.7:

>** 0.9

**
0.:7

** 0.<:

**
واالجتماعية

>0.:

<=** 0.

**

التعامؿ مع المشكبلت

;<** 0.

** 0.<8

=** 0.:

المثابرة

>** 0.9

** 0.:7

;** 0.9

الدرجة الكمية لمصمود

<<** 0.

=<** 0.

<;** 0.

0.8:

** 0.<9

**
0.::

** 0.;0

**
النفسي

0.::

** 0.=8

**

** دالة عند مستوى داللة ()0.06

مً دذول( )05يتطح ما يأتي:
 .6توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بيف درجات الطبلب عمى أبعاد مقياس
الذكاء الروحي ودرجتو الكمية وأبعاد مقياس القيـ الخمقية ودرجتو الكمية.

 .7توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بيف درجات الطبلب عمى أبعاد مقياس
الذكاء الروحي ودرجتو الكمية وأبعاد مقياس الرجاء ودرجتو الكمية.

 .8توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بيف درجات الطبلب عمى أبعاد مقياس
الذكاء الروحي ودرجتو الكمية وأبعاد مقياس الصمود النفسي ودرجتو الكمية.

وتؼري تلو اليتائر إىل حتكل ٍزا الفشض وميهً تفظري تلو اليتائر نالتالي:
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عً ودود عالقة استباطية مودبة ودالة إحصائياً بني دسدات الطالب على أبعاد مكياغ
الزناء الشوحي ودسدتُ الهلية وأبعاد مكياغ الكيه اخللكية ودسدتُ الهلية فيمكف تفسير ذلؾ
بأف الشخص الذي يخمص النية في كؿ عمؿ يؤديو ويحاوؿ اتقانو حتى واف لـ يكف عميو
رقيب وحتى لو لـ يحصؿ عمى تقدير مف حولو نجده مستمر في منيجو الرباني أمبلً في
الحصوؿ عمى األجر مف اهلل ،فالفرد يعمـ أنو محاسب عمى ذلؾ ومسئوؿ عنو أماـ اهلل  ،فيو

يجعؿ مف أىداؼ حياتو تقديـ العوف لآلخريف وايثارىـ والتسامح معيـ ،و كميا جوانب
روحانية تنعكس عمى الجانب الخمقي لدي طالب الجامعة ،حيث تنمي الجوانب الروحانية لديو
التسامح والصدؽ واألمانة والمرونة في التعامؿ مع مواقؼ الحياة المختمفة و حؿ مشكبلتو
وتوجيو عبلقاتو االجتماعية مما يزيد مف شعوره بالرضا والسبلـ الداخمي  ،فالجانب الروحي
يؤثر عمى الجانب السموكي لمفرد المتمثؿ في األخبلؽ والقيـ ،وىو ما تؤكد عميو دراسة الضبع
( ،)7067وصبيح وآخريف (< ،)706و الطنطاوي(.)7069
كما أف إدراؾ الفرد لجوانب غير مادية مف ذاتو ،وتسامي الجانب اإليماني لديو يجعمو ال
يياب أحداً إال اهلل لذلؾ فيو يراقب اهلل في كؿ سموؾ يصدر عنو وىوما يجعمو يميؿ إلى

الصدؽ في أقوالو وأفعالو ،حيث أف الصدؽ يشعره بالقيمة ويزيد مف احترامو وتقديره لذاتو

واحتراـ وتقدير اآلخريف.
وىناؾ أيضاً إدراؾ الفرد لمجوانب غير المادية في عبلقتو باآلخريف وىو ما يجعمو قاد ارً

عمى العطاء والتسامح والعفو وتجاوز اإلساءة لمحفاظ عمى عبلقة طيبة معيـ.

كما أف إدراؾ المعنى في كؿ أحداث الحياة والغرض منيا يمنح الفرد قوة داخمية لمصبر
عمى النوائب حتى تزوؿ.
وال شؾ أف سعي الفرد لؤلخذ باألسباب الدنيوية لتحقيؽ األىداؼ وعدـ التواكؿ مع حسف
التوكؿ عمى اهلل وبذؿ الجيد والعمؿ تجعؿ الفرد قاد ارً عمى تحمؿ مسئولية ق ارراتو المصيرية في
سبيؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ.

كما أف مراقبة اهلل في السر والعبلنية والخوؼ مف الوقوع في المعاصي تجعؿ الفرد يحافظ
عمى أمانات اآلخريف مف أسرار و أغراض و أمواؿ و أعراض.
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الطنطاوي ( )7069مف حيث وجود عبلقة موجبة
بيف الذكاء الروحي والقيـ الخمقية (الدرجة الكمية واألبعاد)  ،ودراسة حبيب ( )706:والتي
أوضحت وجود عبلقة موجبة بيف المسئولية االجتماعية والسموؾ الديني.
كما تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة ياداؼ وآخريف ) (Yadav et al.,2016في وجود
عبلقة بيف الذكاء الروحى وكؿ مف المسئولية االجتماعية المينية وأخبلقيات المينة والسموؾ
األخبلقى،

كما

تتفؽ

مع

دراسة

فيجوسكى

ودراكوليفسكى

) (Veshoska&Drakulevski,2014فى وجود عبلقة بيف الذكاء الروحى والسموؾ
األخبلقى ،ومع ماأشارت إليو نتائج دراسة عاشورى ) (Ashoori,2015إلى وجود تأثير
لمذكاء الروحى عمى السموؾ األخبلقى  ،ووجود ارتباط بيف الذكاء الروحى والتديف في دراسة
الطراونة والمطارنة (<. )706

وعً ودود عالقة استباطية مودبة ودالة إحصائياً بني دسدات الطالب على أبعاد مكياغ
الزناء الشوحي ودسدتُ الهلية وأبعاد مكياغ الشداء ودسدتُ الهلية فيمكف تفسير ذلؾ في أف
الذكاء الروحي يعبر عف عبلقة قوية بيف العبد وربو عبلقة قائمة عمى حسف الظف باهلل
واالطمئناف بذكره والتقرب إليو باألعماؿ الصالحة والعيش في معيتو واليقيف بوجود الخير في
قضائو حتى واف كاف ظاىر األمر غير ذلؾ ،وىي عبلقة تبث في نفس الفرد األمؿ في كؿ
وقت واالستمتاع عند السعي وبذؿ الجيد استبشا ارً بالقادـ في المستقبؿ وثقة في أف اهلل ال
يضيع أجر مف أحسف عمبل وأف العمؿ المخمص ىو وسيمة النجاح في الدنيا واآلخرة.

فكمما زاد وعي الفرد الروحاني زادت بصيرتو و زاد وعيو بقدراتو ومياراتو وجوانب
شخصيتو اإليجابية وىو ما يساعده عمى التخطيط الجيد لحياتو واختيار ما يناسبو مف عدة
بدائؿ متاحو.
كما أف قدرتو عمى تحديد أىدافو الحالية والمستقبمية بواقعية واالستفادة مف تجارب
الفشؿ التي مرت بو وتجاوزىا وادراؾ جوانبيا اإليجابية وتوظيفيا في مواجية تحديات الحياة
اليومية ،وسعيو لتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ دراستو وعممو ،يزيد لدى الفرد مستوى الثقة بذاتو و
بمجتمعو الذي يقدـ لو الدعـ المعنوي والمادي لمساعدتو عمى تحقيؽ أىدافو وطموحاتو
واالنتقاؿ إلى أىداؼ وطموحات أعمى  ،كما تزيد ثقتو بجماعتو التي ينتمي إلييا بأنيا لف
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تتخمى عنو حتى يتمكف مف تحقيؽ ذاتو  ،كؿ ذلؾ يبعث لدى الفرد الشعور بالسعادة والراحة
النف سية واالطمئناف لممستقبؿ ويقمؿ مف شعور الكآبة لديو  ،ويدفعو لئلقباؿ عمى الحياة  ،وقد
أكد أفشار وآخروف ) )Afshar,2016أف الحياة اليادفة ضرورية لمحصوؿ عمى حياة
سعيدة وردود أفعاؿ إيجابية.
ومما ال شؾ فيو أف اليقيف بالجزاء عمى اإلخبلص في العمؿ ،يجعؿ الفرد ُيقبؿ عمى بذؿ
الجيد إلتقانو وتحمؿ مشقة ذلؾ  ،مما يساعد الفرد عمى رؤية األفضؿ في ظروؼ قد تبدو
مؤلمة كما أوضح ذلؾ سافا ار ).)Safara,2013
ويتفؽ ىذا مع ما أسفرت عنو نتائج دراسة كؿ مف زىرة أفكارى

( Zahra

) Afkari,2015وأفشار وآخريف ) (Afshar et al.,2016عف وجود عبلقة بيف الذكاء
الروحى والرجاء.

وعً ودود عالقة استباطية مودبة ودالة إحصائياً بني دسدات الطالب على أبعاد مكياغ
الزناء الشوحي ودسدتُ الهلية وأبعاد مكياغ الصنود اليفظي ودسدتُ الهلية فيمكف تفسير
ذلؾ بأف اإليماف باهلل والتوكؿ عميو ،و أداء العبادات والمحافظة عمييا ،يمد الفرد بقوه روحية
تساعده عمى تحمؿ المشاؽ والمثابرة وتخطي الصعاب ،والتغمب عمى العقبات التي يتعرض ليا
خبلؿ سنوات دراستو أو عممو وىوما يحقؽ لديو الصمود النفسي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع
دراسة الطبلع (; ،)706حيث توكد ىذه الدراسة عمى التأثير اإليجابي لؤلنشطة الروحية في
دعـ الصمود النفسي لدى الفرد.
كما أف االنغماس في حاالت إيمانية عالية ،يجعؿ الفرد أكثر تقببلً لحياتو وصب ارً عمى

المشكبلت وأكثر مرونة في حميا ،والتعامؿ معيا وأكثر قدرة عمى مواجية الضغوط التي
يواجييا.
ويتوافؽ ذلؾ مع ما أكدت عميو دراسة عابديف( )7067مف وجود عبلقة عكسية بيف
الذكاء الروحي والتأثر بمواقؼ الحياة الضاغطة في الدرجة الكمية واألبعاد ،وأوضحت أنو كمما
زادت درجة الذكاء الروحي انخفضت درجة التأثر بمواقؼ الحياة الضاغطة.
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كما أف إيجاد معنى لمحياة واستنباط الخبرات والمعاني مف كؿ التجارب يساعد الفرد عمى
التكيؼ مع ظروؼ الحياة ومتغيراتيا ويدعـ لديو الكفاءة الذاتية ،وتتفؽ تمؾ النتيجة مع ما
أشار إليو بوزاف( ) 7006أف الذكاء الروحي يساعد عمى رؤية الجانب المبيج مف األشياء
ويزيد مف سبلمنا الداخمي مما يجعمنا أكثر قدرة عمى ضبط انفعاالتنا والتحكـ في انفسنا
وتخفيؼ الضغوط التي نواجييا.
كما أف اإليماف بالقدر خيره وشره ىو الذي يجنب اإلنساف القمؽ النفسي ويحميو مف
الصراع والحسرة والجزع ويؤدي ىذا اإليماف بالقدر إلى الرضا والشعور باألمف النفسي قاؿ
تعالى "ما أصاب مف مصيبة في األرض وال في أنفسكـ إال في كتاب مف قبؿ أف نبرأىا إف ذلؾ
عمى اهلل يسير"(الحديد)77:
ويذكر كينج ( = ( King ,700أف الذكاء الروحي يسيـ في زيادة الصمود النفسي ،
فاألفراد الذيف لدييـ درجة مرتفعة في الذكاء الروحي لدييـ القدرة عمى التكيؼ مع الضغوط،
وتسيـ القوة الداخمية لدييـ في زيادة قدرتيـ عمى مواجية األلـ في الحياة.
وتتفؽ تمؾ النتائج مع ما أشارت إليو العديد مف الدراسات فى ارتباط الذكاء الروحى
بالقدرة

مواجية

عمى

في

الضغوط

دراسة

كؿ

مف

(Mosher&Handal,1997),(Paragament,1997)),(Kim&Seidlitz,2002),:
al.2008),
,

et

(Oman

)(Nassir&Rassolzadaeh,2008

)al.2007

et

(Powers

(Nasirzadeh&Tabatabael,2008),

) ، (Maximo,2010عابديف (.)7067

الفشض الجالح:
 ينص الفرض الثالث عمى أنو "يمكف التنبؤ بالذكاء الروحي مف خبلؿ أبعاد كؿ مف (القيـالخمقية – الرجاء – الصمود النفسي) ودرجاتيا الكمية".
ولمت حقؽ مف ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد وذلؾ باعتبار أبعاد الذكاء
الروحي ودرجتو الكمية متغير تابع وأبعاد كؿ مف (القيـ الخمقية-الرجاء-الصمود النفسي)
ودرجاتيا الكمية متغيرات مستقمة ،والجدوؿ(; )6يوضح تمؾ النتائج:
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جدوؿ(; )6نتائج تحميؿ االنحدار بيف الذكاء الروحي وأبعاد المتغيرات المستقمة(القيـ
الخمقية-الرجاء-الصمود النفسي) ودرجاتيا الكمية

العوامؿ
المنبئة

معامؿ

معامؿ

االرتباط

االنحدار

الجزئي

الثابت

الجزئي ()B

معامؿ االنحدار

االرتباط

الجزئي (بيتا)

المتعدد

المعدؿ

( )R

( )R

><0.

0.;8

98.6:

القيـ الخمقية

><0.

الثابت

0.90

><0.

القيـ الخمقية

=0.:

0.7:

الرجاء

0.:8

0.9:

0.99

الثابت

المئوية
لمقدرة
عمي

التنبؤ

القيمة

0.;8 % ;8

ؼ
;88=.
8

مستوى
الداللة

القيمة

88=.;8 0.06

مستوى
الداللة
0.06

;=0.

0.<8

7<8.=7 0.06 <=.<7 0.66 % <8

0.06

9.<0

القيـ الخمقية

0.7:

0.68

;0.7

الرجاء

0.:0

0.96

0.90

0.80

;0.7

0.80

النفسي

2

التحديد

;=69.
0.:0

الصمود

معامؿ

معامؿ

التحديد

النسبة

التغير في قيمة معامؿ

قيمة ؼ

<=0.

;<0.

;< 70:.7< 0.06 6>.08 0.07 %

0.06

يتضح مف جدوؿ(; )6ما يأتي:
-6تسيـ أبعاد القيـ الخمقية ودرجتيا الكمية في التنبؤ بالدرجة الكمية لمذكاء الروحي.
-7تسيـ أبعاد الرجاء ودرجتو الكمية في التنبؤ بالدرجة الكمية لمذكاء الروحي.
 -8تسيـ أبعاد الصمود النفسي ودرجتو الكمية في التنبؤ بالدرجة الكمية لمذكاء الروحي.

وتؼري تلو اليتائر إىل حتكل الفشض الجالح وميهً مياقؼة اليتائر الظابكة
ناآلتي:

باليظبة لتيبؤ أبعاد الكيه اخللكية ودسداتَا الهلية بالذسدة الهلية الزناء

الشوحي فكذ أػاست اليتائر إلى تنبؤ ُبعد اإليثار بالدرجة الكمية لمذكاء الروحي ويمكف تفسير
ذلؾ بأف الفرد عندما يدرؾ عبلقة غير مادية بينو وبيف اآلخريف بعيداً عف الجانب النفعي ،
قائمة عمى التراحـ وتقديـ العوف والنصيحة والمشورة ليـ وايثار مصمحة اآلخريف في بعض

المواقؼ عمى المصمحة الشخصية حتى واف كاف ذلؾ يفوؽ إمكاناتو  ،فإف ذلؾ ُيعد تعبي ارً عف
- 70: -

الذكاء الروحى وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لدى طالبات كلية التربية...........................................

موقؼ إيماني حث عميو القرآ ف الكريـ ووصؼ بو األنصار مف أىؿ المدينة قاؿ تعالى
“ويؤثروف عمى أنفسيـ ولوكاف بيـ خصاصة"(الحشر)>:
كما أف التسامح كأحد أبعاد القيـ الخمقية يقوي عبلقة الفرد باآلخريف ويزيد المودة بينو
وبينيـ وىو ُخمؽ ينبع مف جانب إيماني داخؿ الفرد أال وىو العفو والتجاوز عف إساءتيـ في
حقو ،وقد ربطت بعض اآليات العفو والتسامح مع اآلخريف بعفو اهلل وصفحو ،قاؿ تعالى
"وليعفوا وليصفحوا أال تحبوف أف يغفر اهلل لكـ" (سورة االنور)77:
ويمثؿ الصدؽ بعد مف أبعاد القيـ الخمقية المحمودة والمشار إلييا في كثير مف نصوص
القرآف والسنة ألىمي تيا في نشر الفضيمة بيف أفراد المجتمع ودعـ الثقة ،فالصدؽ ييدي إلى
البر كما أوضح حديث النبي صمى اهلل عميو وسمـ حيث قاؿ " عميكـ بالصدؽ فإف الصدؽ
ييدي إلى البر واف البر ييدي إلى الجنة وما يزاؿ الرجؿ يصدؽ ويتحرى الصدؽ حتى يكتب
عند اهلل صديقاً  ،واياكـ والكذب فإف الكذب ييدي إلى الفجور واف الفجور ييدي إلى النار
وما يزاؿ الرجؿ يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً" (البخاري.)7: :

واألمانة قيمة خمقية تحمى بيا الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ فقد كاف وصفو
الصادؽ األميف وحينما ىاجر إلى المدينة ترؾ أمانات الناس لعمي بف أبي طالب ليردىا إلى
أصحابيا ،فقد كاف موضع ثقة الناس ألمانتو رغـ أنيـ عمى غير دينو إال أنيـ احترموا أمانتو
وقدروىا ،ومف ىنا كانت األمانة سموؾ يحتاج إليو أفراد كؿ مجتمع وىو سموؾ يشير إلى قوة
الوازع اإليماني لدى الفرد ،واألمانة يمكف أف ُيقصد بيا حفظ ما يخص اآلخريف سواء كاف
مادياً أو معنوياً ومف األحاديث التي جمعت بيف الصدؽ واألمانة قولو صمى اهلل عميو وسمـ
"أربع مف كف فيو كاف منافقاً خالصاً ومف كانت فيو خصمة منيف كانت فيو خصمة مف النفاؽ
حتى يدعيا إذا حدث كذب  ،واذا اؤتمف خاف ،واذا عاىد غدر واذا خاصـ فجر "

(البخاري)6;:
والصبر مع الرضا بقضاء اهلل وقدره وعدـ السخط مبدأ أخبلقي وىو تنفيذ عممي عمى
أرض الواقع لؤلمر اإليماني الموجو لممؤمنيف مف اهلل تعالي والذي ارتبط فيو الصبر بالفبلح ،
قاؿ تعالى "يا أييا الذيف آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعمكـ تفمحوف" (آؿ
عمراف):::
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كما أشارت اآليات القرآنية إلى ضرورة الصبر عند المصائب قاؿ تعالى "ولنبمونكـ
بشيء

مف

الخوؼ

والجوع

ونقص

مف

األمواؿ

واألنفس

والثمرات

وبشر

الصابريف"(البقرة)6<<:
وربط سبحانو وتعالي جزاء الصبر بدخوؿ الجنة قاؿ تعالى "أـ حسبتـ أف تدخموا الجنة
ولما يعمـ اهلل الذيف جاىدوا منكـ والصابريف"(آؿ عمراف)697:
وال شؾ أف أداء العبادات مف األمور التي تُعيف عمى الصبر ،قاؿ تعالي " واستعينوا
بالصبر والصبلة وانيا لكبيرة إال عمى الخاشعيف" (البقرة )9::
ومف اآليات التي ربطت بيف الصبر عمى إساءة اآلخريف والتسامح معيـ قولو تعالى
"ولمف صبر وغفر فإف ذلؾ مف عزـ األمور" (الشورى)98:
وأما قيمة تحمؿ المسئولية سواء مسؤولية الذات بتيذيبيا والمحافظة عمييا مف الوقوع
في الفتف أو األمراض الجسمية والنفسية وتحمؿ مسئولية اآلخريف ممف ىـ تحت رعايتنا أو
تحمؿ مسئولية الحفاظ عمى وطننا الذي ننتمي إليو فميا أىمية كبري وال تصدر إال ممف عرؼ
حقوقو وواجباتو وحرص عمى أدائيا عمى أكمؿ وجو امتثا ًال لموازع اإليماني القوي الذي يدفعو

لفعؿ ما يتوجب عميو تجاه ذاتو وأفراد مجتمعو ووطنو  ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ"

كمكـ ارع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو"(البخاري)69>:

و أما عً تيبؤ أبعاد الشداء ودسدتُ الهلية بالذسدة الهلية للزناء الشوحي

فنجد أف

الوعي كأحد أبعاد الرجاء وىو يتضمف وعي الفرد بإمكاناتو ومياراتو وقدرتو عمى االختيار
الواعي لما يحقؽ أىدافو لف يتحقؽ إال إذا كاف لدى الفرد وعي بالغرض مف حياتو ووجوده،
ومدرؾ لميدؼ مف خمقو.
قاؿ تعالى " وما خمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف" (الذاريات ،):;:حيث يعمؿ الفرد في
ىذه الدنيا مع توجيو كؿ سموكو لتحقيؽ ىذا الغرض األسمى مف وجوده أال وىو عبادة اهلل
واعمار األرض.
وعف ُبعد الثقة فقد أشارت النتائج إلى تنبؤ ُبعد الثقة بالدرجة الكمية لمذكاء الروحي
ويمكف تفسير ذلؾ بأف الفرد يخطط لحياتو ومستقبمو ويضع لنفسو أىدافاً  ،ويقيـ عبلقات
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اجتماعية مع أفراد مجتمعو ،ويشاركيـ في الكثير مف الخبرات والطموح والنجاح ،وكؿ ذلؾ
تجسيد لمثقة المتبادلة بينو وبيف مجتمعو وبينو وبيف أفراد جماعتو ،وعندما يثؽ الفرد في
بل عمى ثقتو باهلل أوالً ووعيو بتوفيؽ اهلل
إمكاناتو وامكانات الواقع مف حولو فإف ىذا يمثؿ دلي ً

لو طالما أنو أحسف الظف بالخالؽ فيصبح عمى يقيف بأف اهلل سيوفقو ويذلؿ لو الصعاب،

فتزداد ثقتو بذاتو وبالظروؼ مف حولو وقدرتو عمى تغيير الواقع والوصوؿ إلى ما يرنو إليو.
ويمثؿ ُبعد العمؿ الجانب التطبيقي ُلبعد الوعي والثقة حيث أف الفرد يعي مياراتو
بناء عمى ذلؾ ثـ يبدأ في األخذ باألسباب الدنيوية
وامكاناتو والغرض مف حياتو ويحدد أىدافو ً
ويبذؿ الجيد ليحقؽ تمؾ األىداؼ ،وال يستطيع الفرد الوصوؿ ألىدافو دوف عمؿ دءوب وجيد

متواصؿ ،والفرد مأمور بإتقاف العمؿ وبذؿ الجيد دوف تراخي لخدمة الديف وتنفيذ األمر اإلليي
وف" (التوبة )60::قاؿ تعالى "لَّ ِذي
سولُ ُو َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
قاؿ تعالي َ"وُق ِؿ ْ
س َي َرى المَّ ُو َع َممَ ُك ْـ َو َر ُ
اع َممُوا فَ َ
يز ا ْل َغفُور(الممؾ)7:
س ُف َع َم ًبل ۚ َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
َخمَ َ
ؽ ا ْل َم ْو َت َوا ْل َح َياةَ لِ َيْبمُ َو ُك ْـ أ َُّي ُك ْـ أ ْ
َح َ

وعً تيبؤ أبعاد الصنود اليفظي ودسدتُ الهلية بالذسدة الهلية للزناء الشوحي
فيذذ أٌ التفاؤل

كأحد أبعاد الصمود النفسي وىو االستبشار بالقادـ وتوقع الخير في كؿ

أمر و رؤية النجاح عند السعي لتحقيؽ األىداؼ كميا مف عبلمات حسف الظف باهلل واإليماف
بو والمسمـ مأمور بحسف الظف باهلل روي عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قولو "ال يموتف
أحدكـ إال وىو يحسف الظف باهلل"(مسمـ ،)770: :كما أف التفاؤؿ مف السنف النبوية وقد
كاف الرسوؿ الكريـ أكثر الناس تفاؤالً رغـ المحف التي مر بيا ،وقد روي عنو صمى اهلل عميو
وسمـ قولو " ال عدوى وال طيره  ،ويعجبني الفأؿ الصالح  :الكممة (مسمـ)6<9;:

أما التشاؤـ فيؤثر عمى تفكير الفرد فيبقى متردداً ال يستطيع اتخاذ القرار ،ويعد التشاؤـ

أحد أىـ الضغوط النفسية التي قد يواجييا الفرد وىو منيي عنو لذلؾ.

وتمثؿ المرونة بعد مف أبعاد الصمود النفسي تساعد عمى تمكف الفرد مف التكيؼ مع
التغيرات داخؿ البيئة التي يعيش فييا  ،وتجعمو يتعايش مع األمور التي يعجز عف حميا،
ويحقؽ التوافؽ مع اآلخريف مف خبلؿ تقبؿ االختبلؼ معيـ كؿ ذلؾ يتأتى مف شعور الفرد
بالطمأنينة والسكينة لقربو مف اهلل وحرصو عمى معالجة األمور بحكمة بعيداً عف التعصب
لرأيو أو التعصب لحموؿ تقميدية.
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وعً بُعذ الهفاءة الزاتية واالدتناعية

حيث أف ميارة الفرد في تقييـ ذاتو ومياراتو

والعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا لتقديـ أداء أفضؿ فيما يسند إليو مف مياـ أو مواجية ما
يقابمو مف مشكبلت ،وأيضاً تقييـ عبلقتو مع اآلخريف بيدؼ المحافظة عمى عبلقة سوية
معيـ والتعرؼ عمى طريقة التعامؿ المناسبة لكؿ فرد مع المحافظة عمى احتراـ الجميع

وتقديرىـ كميا جوانب تؤكد عمى تمتع الفرد بالذكاء الروحي والبصيرة النافذة ووعي بالذات .

أما بُعذ التعامل مع املؼهالت

مف حيث تقبميا والسعي لحميا والنظر لجوانبيا اإليجابية

وىو جانب يؤكد عمى تمتع الفرد بقوة إيمانية تمنحو الدعـ النفسي ليصمد ويكمؿ طريقو دوف
جزع أو سخط.
والمثابرة كبعد مف أبعاد الص مود النفسي تمد الفرد بطاقة لمعمؿ وبذؿ الجيد دوف كمؿ أو
ممؿ أو حتى انتظار شكر مف اآلخريف مع االلتزاـ بأداء المياـ وعدـ التخمي عنيا حتى
نيايتيا يصاحبيا رغبة مف الفرد في أداء مياـ وتكميفات لـ تسند إليو وانما إشباعاً لرغبتو في

العمؿ والنشاط وكؿ ذلؾ يتطمب قوة ا إلرادة وصدؽ العزيمة والتي تتولد مف طاقة روحية
وشعور بالسبلـ الداخمي تدفعو لمعطاء دوف شعور بالتعب  ،والمثابرة ىي أساس النجاح في
أي عمؿ حيث تتكرر المحاوالت حتى يتـ إنجاز العمؿ بالشكؿ المطموب ،وفقداف المثابرة في

اع ُب ْد
أي عمؿ ىي أحد أسباب الفشؿ ،ومف صور المثابرة المداومة في العبادة قاؿ تعالى " َو ْ
وف" (
َرب َ
ص َبل ِت ِي ْـ َد ِائ ُم َ
يف" ( الحجر ،) >>:قاؿ تعالى " الَّ ِذ َ
َّؾ َحتَّ ٰى َيأ ِْت َي َؾ ا ْل َي ِق ُ
يف ُى ْـ َع َم ٰى َ

المعارج ) 78:والمثابرة في العمؿ سواء كاف عبادة أو غيرىا قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
وسمـ" أحب األعماؿ إلى اهلل أدوميا" (مسمـ.) 76<6 ،

الفشض الشابع:
ينص الفرض الرابع عمى أنو "تتمايز أبعاد الذكاء الروحي عف أبعاد كؿ مف (القيـ الخمقية –
الرجاء – الصمود النفسي)".
ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ إجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية والتدوير
المتعامد ألبعاد متغيرات الدراسة ،وكانت النتائج كما ىو موضح في جدوؿ (<: )6
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جدوؿ (< )6نتائج التحميؿ العاممي ألبعاد متغيرات الدراسة (ف=)709
المتغيرات

العامؿ األوؿ

أبعاد المتغيرات
التأمؿ الواعي

الذكاء الروحي

القيـ الخمقية

الرجاء

العامؿ الثاني

الشيوع

0.<8

0.<6

المعنى

0.<6

<<0.

الوعي الروحاني

0.=:

<<0.

اليقيف

0.=6

;;0.

الصدؽ

0.;:

0.:8

األمانة

0.;9

>0.:
=;0.

الصبر

0.;7

اإليثار

>0.:

<0.:

التسامح

<0.:

>0.:

تحمؿ المسؤولية

0.<:

<0.:

الثقة

0.;9

0.;:

العمؿ

;<0.

;;0.

الوعي بالذات

0.<:

0.=7

التفاؤؿ

=<0.

0.;7

المرونة

الصمود النفسي الكفاءة الذاتية واالجتماعية

0.;7

>;0.

0.<7

>=0.

التعامؿ مع المشكبلت
المثابرة

0.<9
0.;7

><0.
<0.9

الجذر الكامف

;.79

;=:.

نسبة التبايف العاممية

;;% 89.

% 87.:8

>% ;<.6

يتضح مف جدوؿ(= )6تحقؽ الفرض الرابع جزئياً حيث تمايزت أبعاد الذكاء الروحي عف أبعاد
كؿ مف (القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسي) في عامميف ،وىما:
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العامؿ األوؿ :بمغ الجذر الكامف ليذا العامؿ ( );.79ويفسر(;; )% 89.مف التبػايف،
وبمغ عدد التشػبعات عمػى ىػذا العامػؿ ( )66تشػبعاً لؤلبعػاد (المعنػى ،الػوعي الروحػاني،

اليقػػػػيف ،الصػػػػدؽ ،األمانػػػػة ،اإليثػػػػار ،التسػػػػامح ،العمػػػػؿ ،المرونػػػػة ،الكفػػػػاءة الذاتيػػػػػة
واالجتماعية ،المثابرة) ،وتراوحت تشبعات ىذه األبعاد بيف (< )0.:إلى (.)0.=:
-

العامػػػؿ الثػػػاني :بمػػػغ الجػػػذر الكػػػامف ليػػػذا العامػػػؿ (;= ):.ويفسػػػر ( )% 87.:8مػػػف
التبػػايف ،وبمػػغ عػػدد التشػػبعات عمػػى ىػػذا العامػػؿ (<) تشػػبعات لؤلبعػػاد (التأمػػؿ ال ػواعي،
الصػػبر ،تحمػػؿ المسػػؤولية ،الثقػػة ،الػػوعي بالػػذات ،التفػػاؤؿ ،التعامػػؿ مػػع المشػػكبلت)،
وتراوحت تشبعات ىذه األبعاد بيف ( )0.;9إلى (=<.)0.

وميهً مياقؼة اليتائر الظابكة نالتالي:
تمايزت أبعاد المتغيرات األربعة لمدراسة في عامميف حيث يشكؿ كؿ منيما مكوف مف
مكونات الشخصية لدى الفرد مما يدؿ عمى وجود بنية عاممية تجمع بيف المتغيرات األربعة .
ففي العامؿ األوؿ اعتمدت طائفية العامؿ عمى التشبعات الدالة المتمثمة في أحد
عشر بعدا ىى عمى الترتيب (الوعى الروحانى – اليقيف – الكفاءة الذاتية واالجتماعية –
المعنى – العمؿ – الصدؽ – األمانة – المرونة – المثابرة – اإليثار – التسامح ) ويمكف
تسمية ىذا العامؿ ( الوعى الروحانى )  ،حيث يؤثر االجانب الروحاني في كؿ متغير مف
متغيرات الدراسة ،فالوعي الروحاني يشير إلى توافر( الذكاء الروحي  -الصمود النفسي –
الرجاء –القيـ الخمقية) لدى الفرد ،فإذا تمتع الفرد بعقيدة قوية وايماف باهلل راسخ ويقيف ال
يتزعزع ،كاف قاد ارً عمى معرفة اليدؼ مف حياتو واليدؼ مف وجوده وأدرؾ المعني مف كؿ

األحداث التي تمر في حياتو مما يشير بصفة عامة إلى تمتع الفرد بذكاء روحي وجانب غير

مادي عميؽ مف ذاتو .
كما أف

الفرد الذي يقيـ عبلقات غير نفعية مع اآلخريف فيؤثرىـ عمى نفسو

ويخصيـ بالمنافع مف دونو و تقوـ عبلقتو بيـ عمى التسامح والعفو ،وكاف مؤتمف عمى
ممتمكاتيـ وأسرارىـ ،صادؽ في أقوالو وأفعالو ،فيذا يعد تطبيؽ عممي لعقيدة إيمانية راسخة
وجانب سموكي لمقيـ الخمقية ويعبر فى ذات الوقت عف كفاءة اجتماعية يتمتع بيا الفرد ،كما
أف الشخص الذي يأخذ باألسباب عند أداء أي عمؿ ويبذؿ فيو الجيد وال يعتمد عمى اآلخريف
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ويراعى اهلل في السر والعمف  ،يشعر بالمتعة في ىذا العمؿ ويسعى لئلتقاف واإلبداع فيو فيذا
يعد تجسيدا لمعنى لمرجاء ،واذا توافرت لدى الشخص قوة داخمية تُعينو عمى تحمؿ الصعوبات
والمشاؽ والمثابرة عمى المياـ المكمؼ بيا حتى نيايتيا ،وقادر عمى وضع حموؿ وبدائؿ لكؿ
ما يواجيو مف مشكبلت مستبش ارً بالنتيجة فيذا شخص يتمتع بقوة ايماف ويقيف قوى بقدرة

اهلل تعالى عمى جعؿ كؿ أمر عسير يسير وأف األمر بيد اهلل ولف يصيبو إال ماكتبو اهلل عميو .

وفي العامؿ الثاني :اعتمدت طائفية العامؿ عمى التشبعات الدالة المتمثمة في سبعة
أبعاد ىى عمى الترتيب ( التفاؤؿ – تحمؿ المسئولية – الوعى بالذات – التعامؿ مع المشكبلت
– التأمؿ الواعى – الصبر – الثقة ) ويمكف تسمية ىذا العامؿ ( التفاؤؿ ) ويمثؿ الجانب
النفسي في شخصية الفرد ويؤثر في كؿ متغير مف متغيرات الدراسة ،فالتأمؿ الواعي ُيمكف
الفرد مف التدبر في خمؽ اهلل والوقوؼ عمى حكمة اهلل في خمقو وابداعو في ىذا الخمؽ فيقوى

لديو الثقة في اهلل ويدعـ الجانب الروحي مف شخصيتو ،إال أف الشخص ميماً كانت درجة

إيمانو فإف الصبرعمى المصائب ىو خير اختبار لقوة ىذا اإليماف ،والصبر ينبع مف تفاؤؿ
الفرد بفرج قريب مف اهلل عز وجؿ  ،كما أف تحمؿ الفرد لمسئولياتو وعدـ تخميو عف واجباتو

ينبع مف تفاؤلو وايمانو بأف اجتياده سوؼ يكممو اهلل تعالى بالنجاح  ،فالمسئولية ىى قيمة
خمقية حث عمييا اإلسبلـ ويتوقؼ عمييا نجاح األفراد والمجتمعات ،وتعد الثقة باآلخريف
وبالمجتمع الذي ننتمي إليو مف العوامؿ التي تبعث عمى الطمأنينة وتُحفز عمى العمؿ و تزيد
الشعور بالرضا والسعادة وبالثقة يتحقؽ الرجاء ،كما أف التفاؤؿ ال يتحقؽ إال بوجود الوعى
بوجود اهلل فيو الذى يضر وينفع وال يتحقؽ أيضا إال بوعي الفرد بجوانب القوة لديو وامكاناتو
ومياراتو وامكانية توظيفيا بشكؿ مناسب مما يوفر عمى الفرد الوقت والجيد في تحقيؽ
أىدافو ،وكمما كاف الفرد مستبش ارً بالقادـ ،يرى المستقبؿ أفضؿ ويحمؿ معو الخير كمما زاده
ذلؾ حماساً وبث فيو قوة ايجابية تدعـ صموده النفسي وتقوي عزيمتو لمواجية العثرات

والسير قُدماً في طريؽ النجاح .
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توصيات بالبحوخ املظتكبلية:
 – 6إجراء دراسات أخرى مشابية لمدراسة الحالية عمى طبلب المرحمة الثانوية
لمتوصؿ إلى نتائج أكثر تعميما  ،وموازنة تمؾ الدراسات مع نتائج البحث الحالى .
 – 7إعداد دراسة عاممية لمكونات الذكاء الروحى فى مراحؿ عمرية مختمفة .
 – 8حساب الفروؽ فى الذكاء الروحى وفقا لمتغيرات ديمجرافية أخرى مثؿ ( الحالة
االجتماعية واالقتصادية – المناطؽ السكنية – التخصص )
 – 9إعداد دراسة نمائية لنمو الذكاء الروحى عبر مراحؿ عمرية مختمفة .
 – :إجراء دراسة مقارنة لمذكاء الروحى بيف فئات مجتمعية مختمفة (المعمميف – األطباء
– الميندسيف – الممرضيف ...وغيرىـ )
; – إعداد دراسة عاممية تتناوؿ العبلقة بيف متغيرات الدراسة األربعة مجتمعة ( الذكاء
الروحى – القيـ الخمقية – الرجاء – الصمود النفسى )
< – إعداد برامج تدريبية لتنمية متغيرات الدراسة الثبلثة ( القيـ الخمقية – الرجاء –
الصمود النفسى ) والتعرؼ عمى أثرىا فى تنمية الذكاء الروحى.
= – التنبؤ بالذكاء الروحى مف خبلؿ متغيرات شخصية أخرى ( التفكير االبتكارى –
المسئولية االجتماعية – الذكاءات المتعددة – تقدير الذات – استراتيجيات مواجية
الضغوط ) .
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املشادع:
الكشآٌ الهشيه.
إبراىيـ ،ىبة سامي(>:) 700المرونة اإليجابية وعبلقتيا بوجية الضبط لدى عينة مف الشباب
الجامعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
أبو حطب ،فؤاد(;>>:)6القدرات العقمية ،مكتبة األنجمو المصرية ،ط.7
أبو حبلوة ،محمد (:) 7068المرونة ،ماىيتيا ،ومحدداتيا ،وقيمتيا الوقائية ،شبكة العموـ
النفسية العربية ،العدد(> ،)7ص ص.::-6
أبو مصطفى  ،نظمي ،وأبو دؼ ،محمود( :)7007ممارسة طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة
لبعض الفضائؿ الخمقية وعبلقتيا ببعض المتغيرات  ،مجمة القياس والتقويـ النفسي والتربوي
بغزة ،العدد الثاني ،ص ص.<>-6.
أحمد ،مدثر سميـ( :)7009الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة وعبلقتو بتوافقيـ النفسي
االجتماعي وتوافقيـ الميني "دراسة تطبيقية" ،بحوث المؤتمر السنوي الحادي عشر ،الشباب
مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس ،المجمد األوؿ ،ص
ص>=.886-7
أحمد ،مدثر سميـ(; :) 700قياس الذكاء الروحي لدى بعض الشرايح المينية وعبلقتو ببعض
األبعاد الديموجرافية (دراسة تطبيقية)،المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،المجمد(;،)6
العدد( ،):7ص ص.966:8<8
أحمد ،مدثر سميـ (< :)700الذكاء الروحي ،المكتب الجامعي الحديث‘ اإلسكندرية.
أرنوط ،بشرى إسماعيؿ(< :)700الذكاء الروحي وعبلقتو بسمات الشخصية لدى عينات
عمرية مختمفة ،مجمة كمية التربية جامعة بنيا ،العدد( ،)<7المجمد(< ،)6ص ص-.679
.6>0
أرنوط ،بشرى إسماعيؿ(= :)700الذكاء الروحي وعبلقتو بجودة الحياة ،مجمة رابطة التربية
الحديثة ،المجمد األوؿ ،العدد الثاني ،ص ص.8=>-868.
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األعسر ،صفاء( :) 7060الصمود مف منظور عمـ النفس اإليجابي ،الجمعية المصرية
لمدراسات النفسية ،العدد(<<) ،ص ص.6;-66.
بركات ،زياد أميف(; :) 700االتجاه نحو االلتزاـ الديني وعبلقتو بالتكيؼ النفسي واالجتماعي
لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث  ،المجمد الثاني ،العدد
الثاني ،ص ص.68>-660.
بوزاف ،توني(< :)700قوة الذكاء الروحي ،ترجمة(منظمة سمطاف البقمي) ،مكتبة جرير،
الرياض.
جوىر ،إيناس(:)7069الصمود النفسي وعبلقتو بأساليب مواجية الضغوط النفسية لدى عينة
مف أميات األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ،مجمة كمية التربية جامعة بنيا  ،المجمد األوؿ
العدد(<>) ،ص ص.889-7>9
خاطر ،إبراىيـ محمود(;:)700فعالية برنامج لئلرشاد الديني في خفض تأثير ضغوط أحداث
الحياة لدى عينة مف الشباب الجامعي ،رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية ،جامعة
الزقازيؽ.
الخفاؼ ،إيماف عباس ،وناصر ،أشواؽ صبر( :)7067الذكاء الروحي لدى طمبة الجامعة،
مجمة كمية التربية األساسية ،العدد( ،)<:ص ص<<.99;-8
خميفة ،فاروؽ(>=> :) 6تحميؿ محتوى النصوص األدبية المقررة عمى الحمقة الثانية مف
التعميـ األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية.
خميؿ ،عفراء إبراىيـ(< :) 706الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة في ضوء بعض المتغيرات،
مجمة األستاذ ،المؤتمر العممي الخامس ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)96ص ص.53-34
الدفتار ،خديجة إسماعيؿ (:)7066الذكاء الروحي لدى األطفاؿ  ،دار الفكر ،عماف.
الدفتار ،خديجة إسماعيؿ(> :)700الذكاء الروحي لدى األطفاؿ وعبلقتو ببعض المتغيرات
االجتماعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس.
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سميموف ،ريـ( :)706:الصمود النفسي ومعنى الحياة والتدفؽ مف وجية نظر عمـ النفس
اإليجابي ،مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية ،المجمد(< ،)8العدد الرابع ،ص
ص>=.60:-
سميموف ،ريـ( :)706:الصمود النفسي ومعنى الحياة والتدفؽ مف وجية نظر عمـ النفس
اإليجابي ،مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية ،المجمد(< ،)8العدد الرابع ،ص
ص.60:-=>.
السيد ،فؤاد البيي(><>:) 6عمـ النفس اإلحصائي وقياس العقؿ البشري ،دار الفكر العربي،
القاىرة.
شاىيف ،ىياـ صابر(:) 7068األمؿ والتفاؤؿ مدخؿ لتنمية الصمود النفسي لدى عينة مف
المراىقيف ضعاؼ السمع ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،المجمد(،)69العدد الرابع ،ص
ص;.;:8-86
صبيح ،سجاد رشدي ،وحسف ،كرار موسى ،وكاظـ ،سناء عبد الجميؿ(< :)706الذكاء
الروحي وعبلقتو بااللتزاـ الديني لدى طمبة كمية اآلداب ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة القادسية،
بحث مقدـ إلى مجمس قسـ عمـ النفس كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة البكالوريوس ،ص
ص.70-6
صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ وسننو وأيامو (د.ت):لمحمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل البخاري الجعفري  ،دار
طوؽ النجاة(مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي).
صحيح مسمـ المسمى :المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى
اهلل عميو وسمـ(د.ت) :لمسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري (المحقؽ محمد
فؤاد عبد الباقي) ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت.
الضبع ،فتحي عبد الرحمف ( :)7067الذكاء الروحي وعبلقتو بالسعادة النفسية لدى عينة
مف المراىقيف والراشديف ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس  ،المجمد األوؿ ،العدد(>)7
 ،ص ص.6<;-68:
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الطراونة ،أحمد عبد اهلل ،و المطارنة ،أحمد جبريؿ(< :)706الذكاء الروحي لدى طمبة جامعة
مؤتة وعبلقتو بالتديف ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد) ،(78العدد الثاني ،ص
ص.90-68.
الطنطاوي ،حازـ شوقي ( :) 7069القيـ الخمقية وعبلقتيا بجودة الحياة لدى عينة مف طبلب
الجامعة ،رسالة ما جستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بنيا.
عابديف ،حسف محمود(:)7067الذكاء الروحي وفعالية الذات وتأثيرىما في مواقؼ الحياة
الضاغطة لدى طبلب الجامعة ،مجمة كمية التربية جامعة األزىر ،العدد( ،)6:0الجزء الثاني،
ص ص.900-88<.
عاشور ،باسؿ عبد اهلل(< :)706الصمود النفسي وعبلقتو باالتزاف االنفعالي لدى ممرضي
العناية الفائقة ف ي المستشفيات الحكومية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.
عبد الرازؽ  ،محمد مصطفى(:)7067الصمود النفسي مدخؿ لمواجية الضغوط األكاديمية
لدى عينة مف طبلب الجامعة المتفوقيف عقمياً ،مجمة اإلرشاد النفسي ،العدد( ،)87ص

ص.:<>-:00.

عبد السميع ،ورد مختار( :)7069الصمود النفسي وعبلقتو بالرضا عف الحياة واألداء
األكاديمي لدى الطالبة الجامعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية البنات ،جامعة عيف
شمس.
عبد الفتاح ،فاتف فاروؽ ،وحميـ ،شيري مسعد( :)7069الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة
وعبلق تو بكؿ مف الحكمة وفعالية الذات لدييـ ،مجمة كمية التربية ،جامعة بور سعيد،
العدد( ،)6:ص ص.689->0
عبد القادر ،أشرؼ (;=> :) 6القيـ الدينية وعبلقتيا ببعض سمات الشخصية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة بنيا.
عبد المعطي ،أميرة أحمد( :)7060الرجاء دراسة نظرية تحميمية إمبريقية ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
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عثماف ،سيد أحمد(>=> :)6التعمـ عند برىاف اإلسبلـ الزرنوجي ،القاىرة ،مكتبة األنجمو
المصرية ،القاىرة ،ط.7
عثماف ،سيد أحمد( :)6>>9اإلثراء النفسي(دراسة في الطفولة ونمو اإلنساف) ،مكتبة األنجمو
المصرية ،القاىرة.
عثماف ،سيد أحمد(;>> :) 6التحميؿ األخبلقي لممسئولية االجتماعية  ،مكتبة األنجمو
المصرية ،القاىرة ،ط.7
العطيات ،خالد عبد الرحمف( :)7069مستوى الذكاء الروحي لدى طمبة جامعة الحسيف بف
طبلؿ في ضوء بعض المتغيرات  ،مجمة الطفولة والتربية ،كمية رياض األطفاؿ ،جامعة

اإلسكندرية ،المجمد السادس ،العدد(> ،)6ص ص>.8<<-89

عطية ،أشرؼ ( :)7066الصمود األكاديمي وعبلقتو بتقدير الذات لدى عينة مف طبلب
التعميـ المفتوح ،مجمة دراسات نفسية ،المجمد( ،)76العدد الرابع ،ص ص.;76-:<6.
عطية ،كماؿ إسماعيؿ ( :)7009د ارسة لبعض المتغيرات النفسية المرتبطة بمفيوـ الرجاء،
مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،المجمد ( ،)69العدد(= ،)6:ص ص .<9-86.العمي،
ندى( :) 700:الصمود النفسي وعبلقتو بأساليب مواجية الضغوط لدى المرأه المطمقة في
مممكة البحريف ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة البحريف .
العمى ،ندى( :)706:الصمود النفسي وعبلقتو بأساليب مواجية الضغوط لدى المرأة المطمقة
في مممكة البحريف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة البحريف.
الفقي ،آماؿ إبراىيـ(:)7068القيـ وعبلقتيا بمستوى الشعور بالرضا عف الحياة لدى طبلب
الجامعة( دراسة سيكومترية كميني كية)،المؤتمر الدولي األوؿ لقسـ الصحة النفسية "قضايا
الشباب المعاصرة والمواطنة مف منظور اجتماعي – نفسي" ،كمية التربية جامعة الزقازيؽ في
الفترة مف < 7=-7أكتوبر ،ص ص.7;-79
الكردي ،ميا(:) 7009القيـ في برامج األطفاؿ في القنوات التميفزيونية المحمية لمجتمع
الصعيد في مصر "دراسة في تحميؿ المضموف ،مجمة الطفولة والتنمية ،المركز القومي
لمبحوث االجتماعية والجنائية ،المجمد الرابع ،العدد(  ،) 6:ص ص.9=-6:
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محمد ،أسيؿ صبار( :)706:الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة النازحيف وغير النازحيف،
مجمة كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد( ،)669ص ص.;7;-;07
مرعي ،أحمد حسف( :) 6>>:القيـ الخمقية اإلسبلمية في محتوى كتب التربية الدينية
اإلسبلمية بالمرحمة الثانوية العامة "دراسة تقويمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،جامعة الزقازيؽ.
مصطفى ،عمي خميؿ(==> :)6القيـ اإلسبلمية والتربية ،مكتبة حمبى ،المدينة المنورة.
ناصح ،عبد اهلل( :)6>=6تربية األوالد في اإلسبلـ ،دار السبلـ لمطباعة ،حمب ،ط.8
نعمة ،غازي ،و بنية ،ىناء حسيف( :)7069تقويـ الصبلبة النفسية لبلعبي خماسي كرة
القدـ في محافظة بغداد ،مجمة الفتح لمبحوث النفسية والتربوية ،العدد(> ،):ص ص-6
>.6
ىادي ،ابتساـ راضي( :) 7069الذكاء االنفعالي وعبلقتو بجودة الحياة لدى طمبة الجامعة،
مجمة كمية التربية األساسية ،العدد(  ،)=7ص ص.<89-;>6
ىيبة ،حساـ إسماعيؿ (:)700:دراسة لبعض القيـ الخمقية السائدة لدى طبلب كمية التربية،
المؤتمر السنوي الثاني عشر "اإلرشاد النفسي مف أجؿ التنمية في عصر المعمومات ،مركز
اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس في الفترة مف  7<-7:ديسمبر ،ص ص ><<=89-
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