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فً جامعة جرش فً ضوء بعض  التربوي النفسعلم طلبة مساق  مستوى الذكاء الروحً لدى
 المتغٌرات

 د. تماره محمود نصٌر / جامعة جرش

 ملخص: 

اق علم النفس التربوي فً جامعة سم معرفة مستوى الذكاء الروحً لدى طلبة إلىهدفت هذه الدراسة 
. له األكادٌمًوالتحصٌل  جنس الطالب وكلٌتهكان هذا المستوى ٌختلف باختالف  إذاوما  جرش.

( طالبا وطالبة من طلبة البكالورٌوس فً جامعة جرش، فً الفصل 180تكونت عٌنة الدراسة من )
ً لدى طلبة مستوى الذكاء الروح أننتائج الدراسة  أظهرتم. وقد 2014-2015الثانً من العام 

ولم تكن  (.412.( وبانحراف معٌاري )3.89جامعة جرش كان مرتفعا، حٌث جاء بمتوسط حسابً )
 أوالكلٌة  أوالجنس  ألثرتعزى  (a=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائٌةهناك فروق ذات داللة 

 .األكادٌمًالتحصٌل 

وي.الذكاء الروحً، مساق علم النفس التربالكلمات المفتاحٌة:   

 
Abstract:  
This study aimed to determine the level of spiritual intelligence among 
students of educational psychology course at the Jerash University. 
and whether this level of varies depend on the gender of the student as 
well as the college type. The study sample consisted of (180) male and 
female students of bachelor students at the University Jerash, in the 
second semester of academic year2014-2015. The main results of the 
study were that the level of spiritual 
Intelligence of Jerash University students was high. More over There 
were no statistically significant differences at the level of significance 
(0.05) due to the effect of gender, college type or academic 
achievement 

 
Keywords: spiritual intelligence, course educational psychology. 

 
 المقدمة:

امهاا مان اجال تح ٌاق أهادافها تسعى المؤسسات التعلٌمٌة الن تكون فاعلة وناجحة، وتكرس اهتم       
العلمٌة، السٌما فً عالم الٌوم الذي ٌشهد الوفرة فً الجانب العلماً بارطره النظرٌاة والعملٌاة علاى حاد 
سواء، وبما أن هذا النجاح مرتبط بإقبال الطالب على شتى العلوم المطروحاة فاً المجااالت المختلفاة، 

علمً والعملً لٌكاون لتلاك المؤسساات ااساهام فاً وبمستوٌات التحصٌل التً ٌح  ونها على الصعٌد ال
دفع عجلة الت دم للحضارات، فان دراسة المتغٌرات التً لها صلة بالعملٌة التعلٌمٌة من شانه أن ٌساهم 

تساهم فاً النجااح مثال الاتعلم الجٌاد والعالقاات  أخارىعوامال  أنالرغم من بو فً تح ٌق هذه الغاٌات.
  فً النجاح. األكبرالذكاء هو الذي ٌلعب الدور  أن إالالثبات االنفعالً، والمثابرة والشخصٌة المناسبة 

ل د كانت النظرة السائدة للذكاء انه قدرة عامة تسااعد الفارد علاى حال ماا ٌواجاه مان مشاكالت،         
هااذه النظاارة تباادلت مااع بااداٌات ال اارن  أن إالوان معاماال الااذكاء وحااده ال ااادر علااى التنبااؤ بالنجاااح، 

الرابطة بٌن نتاائج االختباار وانجاازات الحٌااة تتضااءل عنادما ننظار نظارة شااملة  وأصبحتً، الماض
% مان 20 إالالحاالت  أفضلٌشكل فً  التً نمتلكها فً الحٌاة، وان معامل الذكاء ال األخرىللسمات 

تطلاب ، حٌاث ٌاهارى% من النجاح بعوامال 80العوامل التً تحدد النجاح فً الحٌاة، بٌنما تحدد نسبة 
 .النجاح فً الحٌاة امتالك ذكاءات متنوعة
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بطرٌ ة مناسبة من خالل  اانسانًالنظرٌات الت لٌدٌة للذكاء ال ت در الذكاء  أنوٌؤكد جاردنر        
لٌست  أنها إلى بااضافةتعتمد على معدل قلٌل من ال درات الع لٌة،  ألنها ،اختبارات الذكاء الت لٌدٌة

 أنلفظٌة ف ط، فعلى سبٌل المثال نجد  أوحل المشكالت بصورة لغوٌة  ألفراداحٌث تتطلب من  ،عادلة
بناء  أو لألشٌاءالصغار بالمعالجة الٌدوٌة  لألطفالاالختبارات التً ت ٌس ال درة المكانٌة ال تسمح 

نها المدرسً ولك األداء، وفضال عما سبق فان اختبارات الذكاء الت لٌدٌة تستطٌع األبعادتركٌبات ثالثٌة 
المهنً مما ٌدل على وجود فجوة بٌن ال درة الم اسة للطالب  باألداءال ٌمكن التنبؤ من خاللها  أدوات

 (.213: 2001)سٌد،  أخرىمن جهة، وادائة الفعلً من جهة 

( أن اختبارات الذكاء وال درات الع لٌة ذات أهمٌة كبٌرة فً دراستها Brodeyوٌرى برودي )      
تشكل إسهاما كبٌرا موضوعٌا وتطبٌ ا فً علم النفس، وإنها مصممة لحل مشاكل ومناقشتها لكونها 

 (.30: 1981عملٌة وتطبٌ ٌة )شوٌخ، 

فااروع علاام الاانفس  احااد Educational- Psychologyوٌعتباار علاام الاانفس التربااوي         
فااة المراحاال التطبٌ ااً، فهااو ٌهااتم بدراسااة نظرٌااات الااتعلم وٌاادرس التوجٌااه التربااوي والتعلٌمااً فااً كا

ٌعااالج حاااالت الضااعف فااً التحصااٌل الدراسااً، وٌعاازز المتفااوقٌن دراسااٌا. كمااا وٌ اادم التعلٌمٌااة، و
النفسٌة علاى الممارساات التربوٌاة  الم اٌٌس النفسٌة والع لٌة المختلفة وٌطبق كذلك المفاهٌم والنظرٌات

والتربوٌاااة  لنفساااٌةفاااً حجااارة الدراساااة. وٌراعاااً الخصاااائر النمائٌاااة للدارساااٌن وٌحااادد الحاجاااات ا
لااذلك تاام اختٌاااره  للمتعلمااٌن، وٌبااٌن طرائااق التاادرٌس المناساابة وٌشاارف علااى ت ااوٌم العملٌااة التربوٌااة.

 ألغراض هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة:

ل اد خلااق ب ساابحانه وتعاالى اانسااان وحاادة متكاملاة ماان الجسااد والاروح والع اال، والااروح فااً         
ح العالقة بٌن الخالق عز وجل وبٌن عبااده، وبهاا ٌسامو اانساان إلاى أعلاى المفهوم ااسالمً هً مفتا

 الدرجات وٌواجه طغٌان شهواته فٌهذبها، أما طغٌان المادة فٌ وم بتسخٌرها فً طاعة ب عز وجل.

الربط بٌن الروحانٌات ومتغٌرات الح ل التعلٌماً كالدافعٌاة والتحصاٌل األكاادٌمً ومساتوى  إن        
األمر الذي ٌجعل مسالة البحث فاً وجاود عالقاة تارتبط بٌنهماا  ،ما زال فً بداٌة البحث العلمًاألداء 

ومعرفة طبٌعة هذه العالقة ٌعد أمرا مهما فً العملٌة التعلٌمٌة منذ انت اء المناهج الدراساٌة، وتصامٌمها 
ن جوانااب النمااو وأسااالٌب طرحهااا للدارسااٌن. وبمااا أن الجانااب الروحااً لااه أهمٌتااه ألنااه ٌمثاال جانبااا ماا

النفسً وٌؤثر فً توجٌه سلوك الطلبة، فان دراسة هذا الجانب وما ٌتضمنه مان مكوناات ومنهاا الاذكاء 
الروحً ٌؤثر فً سلوك األفراد وتصرفاتهم فاً حٌااتهم المسات بلٌة التاً تانعكس أثارهاا علاى المجتماع 

تغٌارات مثال: الجانس والكلٌاة سلبا أو إٌجابا. لذلك تهدف هذه الدراسة إلاى بحاث عالقتاه ماع بعاض الم
والتحصٌل األكادٌمً للطلبة. ولعل المبرر الختٌار هذه المتغٌرات أن مكونات الذكاء الروحً الرئٌساة 

 كما أشارت إلٌها الدراسات هً مكونات ع لٌة معرفٌة فً طبٌعتها. 

 الروحاً الاذكاء ةأهمٌا إلاى ٌلتفتاون الانفس علمااء بادأ الحاالً ال ارن مطلع فً أنه ذلك إلى إضافة     
الاذكاءات  باٌن مان والمهام المركازي الاذكاء هاو الروحاً الاذكاء حٌاث أن األداء مساتوى فاً وأثاره

والحماااس وتنمٌااة الهوٌااة  وااصاارارمثاال: الطاقااة ٌتضاامن الصاافات الحٌوٌااة للفاارد  ألنااه، األخاارى
   تح ٌ ها. إلى تعد من المتطلبات التربوٌة التً تسعى المؤسسات األمور، وهذه للفرد األخالقٌة

 أسئلة الدراسة: 

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالٌة:

 ؟فً جامعة جرش ما مستوى الذكاء الروحً لدى طلبة مساق علم النفس التربوي .1

فااً مسااتوى الااذكاء  (a=0.05)هاال ٌوجااد فااروق ذات داللااة إحصااائٌة عنااد مسااتوى الداللااة  .2
 ٌة / مستوى التحصٌل األكادٌمً؟الروحً وف ا للمتغٌرات: الجنس / نوع الكل
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 أهداف الدراسة: 

 سعت هذه الدراسة إلى تحقٌق الهدفٌن اآلتٌٌن:

 . معرفة مستوى الذكاء الروحً لدى طلبة مساق علم النفس التربوي فً جامعة جرش .1

معرفة الفروق فً مستوى الذكاء الروحً لدى الطلبة، تبعا لعادد مان المتغٌارات مثال: جانس  .2
 )علمٌة / إنسانٌة(، ومستوى تحصٌله األكادٌمً.الطالب، كلٌته 

 أهمٌة الدراسة:

 :اآلتًفً أهمٌة الدراسة  تتحدد

الفئاة المساتهدفة، حٌاث ٌمثال مسااق علام الانفس الترباوي  أهمٌاةمان  أهمٌتهااتكتسب هذه الدراساة  .1
الااذي تنطلااق ماان شخصااٌة  األساااسباااختالف تخصصاااتهم  اانسااانٌةطااالب وطالبااات كلٌااات العلااوم 

الب الاذي ٌحتاك بمختلاف شارائح المجتماع مماا ٌتطلاب مساتوى عالٌاا مان الاذكاء الروحاً والطاقاة الط
 .وااصرارالروحٌة المتمثلة فً المشاعر والشخصٌة والحماس والشجاعة 

من حداثاة البحاث فاً موضاوع الاذكاء الروحاً عربٌاا وعالمٌاا،  أهمٌتهاكما تكتسب هذه الدراسة  .2
تاارٌخ ظهاور الاذكاء الروحاً ٌعاود  أنفً مجاالت الذكاء حٌاث  ضافاتاااحد  الدراسةمما تمثل هذه 

 م وف ا للم ال الذي نشره اٌمونز فً ذلك العام.2000عام  إلىبداٌته 

الوقاوف علاى مساتوى الاذكاء الروحااً للطلباة فاً مرحلاة مهماة جاادا فاً حٌااتهم، وهاً المرحلااة  .3
وتمكناه مان فهام وتمثال المفااهٌم التاً تضامنها الجامعٌة التً تتمٌز ب درة الطالب على التفكٌر المجارد 

 الذكاء الروحً، وبالتالً فهً تهتم بمرحلة مهمة وحاسمة فً مست بل الطالب.

 :اإلجرائٌةالتعرٌفات 

ٌتحاادد فااً هااذه الدراسااة بالدرجااة التااً ٌحصاال علٌهااا الطالااب علااى م ٌاااس الااذكاء  الذذذكاء الروحذذً:
 خصٌصا لهذا الغرض وٌمتاز بالصدق واثبات. الروحً المستخدم فً هذه الدراسة، الذي اعد

هو المعدل التراكمً للطالب فً جمٌع مواده الدراسٌة فً جامعة جارش، وقاد تام  التحصٌل األكادٌمً:
 // ، عالًفركثر% 80من ) تصنٌفه وفق آالتً:

 منخفض(. %68// اقل من % متوسط 80اقل من  إلى -% 68من 

الااذي ٌتناااول دراسااة الساالوك اانسااانً فااً مواقااف الااتعلم : هااو المساااق مسذذاق علذذم الذذنفس التربذذوي
والتعلٌم، مان خاالل التزوٌاد بالمباادل والمفااهٌم والمنااهج واألساالٌب النظرٌاة التاً تمكان مان حادوث 
عملٌاة الااتعلم والتعلااٌم لاادى األفااراد، وتساااهم فااً التعارف إلااى المشااكالت التربوٌااة والعماال علااى حلهااا 

 (.2010والتخلر منها )الزغول، 

 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة باالتً:

 اقتصرت الدراسة على طلبة جامعة جرش. الحدود المكانٌة:

 م.2014 - 2015هذه الدراسة فً الفصل الثانً لعام   أجرٌت الحدود الزمنٌة: 

 اقتصاارت الدراسااة علااى عٌنااة ماان طلبااة البكااالورٌوس لمساااق علاام الاانفس التربااوي الحذذدود البشذذرٌة:
 م.2014 - 2015اسً الثانً لعام  للفصل الدر
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 اإلطار النظري:

، األفارادمع انطالقة علم النفس تم الكشف عن وجود عادد مان ال ادرات البشارٌة التاً ٌمتلكهاا          
ول د كان الاذكاء مان المحااور . وإمكانٌاتهزٌادة الرغبة فً تعلم المزٌد عن الع ل البشري  إلى أدىمما 

علماء النفس قدٌما وحدٌثا، على الرغم من كونه مفهوما افتراضٌا كثر الجدل  إلٌهاالرئٌسة التً تطرق 
والبحااث فااً مجااال الفااروق الفردٌااة  بالدراسااةالمٌااادٌن التااً حظٌاات  أكثاارماان  وأصاابحفااً تعرٌفااه 

 خصوصا فً ال رن الماضً.

ل ماا ٌواجاه مان الذكاء هو قدره عامة تساعد الفرد على حا أنول د كانت النظرة السائدة آنذاك          
هاذه النظارة تبادلت ماع باداٌات  أن إالمشكالت، وان معامال الاذكاء وحاده ال اادر علاى التنباؤ بالنجااح، 

تتضااءل عنادما ننظار نظارة  الحٌااةالرابطة باٌن نتاائج االختباار وانجاازات  وأصبحتال رن الماضً، 

، أخارىمان النجااح بعوامال % 80التاً نمتلكهاا فاً الحٌااة، بٌنماا تحادد نسابة  األخارىشاملة للسمات 

 (.2011حماد،  أبو) متنوعةامتالك ذكاءات  الحٌاةحٌث ٌتطلب النجاح فً 

الترباوي، كماا أحادثت  علام الانفسأسهمت نظرٌة الذكاءات المتعددة فً تطاوٌر وإثاراء مسااحة         
 .ءن لة هامة فً فضاء التراث السٌكولوجً والتربوي بش ٌه النظري والتجرٌبً على حد سوا

 تصادت للنماو التاً البحثٌة، الجهود من سلسلة نتٌجة المتعددة الذكاءات نظرٌة أفكار خرجت ل د      
 ااصاابات الدماغٌاة، أثنااء الع لٌاة ال ادرات توظفهاا التاً الكٌفٌاة فً والبحث العادٌٌن، فرادلأل الع لً
 مظااهر ولات الدراسااتتنا كماا الادماغً، التلاف حادوث أثنااء الوظائف بعض ف دان مالحظة تم حٌث
 واهتمت للذكاء، الصور المختلفة فهم أجل من طوٌلة سنوات عبر اانسان لدى العصبً الجهاز تطور

 الاتعلم، فاً صاعوبات الاذٌن ٌواجهاون واالنطاوائٌٌن الموهاوبٌن فاراداأل بدراسة أًٌضا البحث مجاالت
 أوجاه فاً البحاث إلاى بااضاافة ،لهاذه الفئاات الع لً السلوك من مختلفة أنماط على التعرف تم بحٌث

 من مختلفة أصناف لدى الذهنً النشاط وفً أشكال مختلفة، لث افات ٌنتمون شعوب لدى الع لً النشاط
 Gardner, 2008).) الحٌوانات

برنمااط  المعلوماات مان محاددة أنمااط تحلٌل على ال درة أنه على الذكاءبتعرٌف  جاردنرلذلك قام       
 كما المشكالت، حل أو لمعالجة المعلومات كامنة بٌونفسٌة قدرة برنها أًٌضا عرفهاو ،الطرق من محددة

 كفاٌاات أن أكد علاى ف د لذلك ووفً ا ،أو أكثر ث افً سٌاق فً قٌمة ذي منتج ابتكار على قدرة اعتبرها
 درةال ا إلاى بااضاافة المشاكالت، لحال الالزماة المهاارات من قائمة تتضمن أن ٌجب الذكاء اانسانٌة

 (.(White, 2008الجدٌدة  المعارف الكتساب أرضٌة تشكل بحٌث مشكالت استحداث أو على إٌجاد

جاردنر تصوره عن وجود العدٌد من ال درات الفكرٌة الذاتٌة للبشر،  أعلنبداٌة السبعٌنات فً و        
تسااتند نظرٌااة  .اءماان الااذك أنااواعبساابعة  ابتاادأهالااذي  اانسااانًالح ااا بمصااطلح الااذكاء  إلٌهااا أشااارثاام 

التاااً قااادمها العاااالم األمرٌكاااً  (Multiple Intelligences Theory)الاااذكاءات المتعاااددة
متعاددة  أناواع( ووضح معالمها فً كتابه "اطر الع ل" على وجاود 1983عام ) (Gardner)جاردنر

    وهااً ماان الااذكاءات، وقااد أشااار إلااى أن لكاال إنسااان ساابعة ذكاااءات تااؤدي كاال منهااا دوراً محاادداً،
 :(2004)المفتً، 

ٌبارز هاذا الاذكاء فاً قادرة  :Verbal/Linguistic Intelligence الذكاء اللفظً/اللغوي- أوال
والبراعاة  الفرد على استخدام اللغة للتعبٌر والتواصل بشكل سلٌم، من خالل استخدام الكلمات بفاعلٌاة،

 .شطة متعددةفً تركٌب الجمل، ونطق األصوات، وفً ال درة على إنتاجها عبر أن

ٌتمثال فاً قادرة  :Logical/Mathematical Intelligence الذذكاء المنطقً/الرٌاضذً -ثانٌا  
 على التفكٌر التجرٌدي، واالستنباطً، والتصوري، وإجاراء العملٌاات الحساابٌة بفاعلٌاة وإدراك الفرد

 .المنط ٌة والعالقات العالقات، واكتشاف األنماط المنط ٌة والعددٌة، والحساسٌة للنماذج أو األنماط
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 ٌظهار فاً قادرة الفارد علاى :Visual/Spatial Intelligence الذذكاء البصذري/المكانً-ثالثذا  
 التصااور البصااري والتمثٌاال الجغرافااً لألفكااار، وإدراك المعلومااات البصرٌااوة والمكانٌااة، وٌتضاامن

 .الحساسٌة لأللوان، والخطوط، واألشكال، والعالقات بٌن هذه العناصر

 وٌتضمن قدرة الفرد :Bodily/Kinesthetic Intelligence الذكاء الجسمً/الحركً -ا  رابع 
 علاى اساتخدام قدراتاه الحركٌاة الجسامٌة ككال للتعبٌار عان أفكااره ومشااعره، واساتخدام ٌدٌاه انتااج
 األشٌاء، وٌشتمل علاى مهاارات ال اوة والتا زر، والتاوازن، والمروناة، والسارعة، وااحسااس بحركاة

 .وضعهالجسم و

 وٌتمثل فً قدرة الفارد علاى التعارف إلاى :Musical Intelligence:الذكاء الموسٌقى -خامسا   
 األصاوات، والنغماات الموساٌ ٌة، وااٌ اعاات، والتجااوب معهاا وت لٌادها، وإنتااج األلحاان واألغاانً،

 .عر واألفكاروالتمكن من فهم الرموز والمفاهٌم الموسٌ ٌة، واستعمال الموسٌ ى للتعبٌر عن المشا

 : Intrapersonal Intelligence (الذذكاء الضذمن شخصً)الشخصذً أو الذذاتً-سادسذا   
فً قادرة الفارد علاى إدراك ذاتاه بشاكل صاحٌح، والاوعً ب ٌماه ومشااعره ومعت داتاه وأفكااره  وٌظهر

ه وال درة كذلك على تشخٌر ن اط قوته وضعفه، كما ٌتضامن قادرة الفارد علاى تحدٌاد أهدافا ودوافعه،
 .والترمل فً إنجازاته، واستخدام المعلومات المتاحة فً اتخاذ قراراته، وإدارة شؤون حٌاته بنفسه

وٌتمثال فاً قادرة  :Interpersonal Intelligence االجتمذاعً الذذكاء البذٌن شخصذً-سذابعا   
م، علااى التعاارف إلااى الحالااة النفسااٌة والمزاجٌااة لدخاارٌن، وفهاام دوافعهاام ورغباااتهم ومشاااعره الفاارد

 م اصدهم، وإقامة عالقات متمٌزة مع اآلخرٌن.  واكتشاف

 كاء، وهً:من الذ أخرى أنواعثم تتابعت 

 وٌتمثال فاً قادرة الفارد علاى فهام مظااهر :Naturalist intelligence الذذكاء الطبٌعذً -ثامنذا  
شااطها ون الطبٌعة، والسعً نحو اكتشاف خصائر الموجاودات الحٌوانٌاة والنباتٌاة، وفهام نماط حٌاتهاا

 .وسلوكها، واالهتمام بالظواهر الطبٌعٌة

 وٌتمثل فً قدرة الفرد على التفكٌار فاً : Existence Intelligence الذكاء الوجودي -تاسعا   
 ال ضاٌا المتعل ة بالوجود اانسانً مثال الحٌااة، والماوت، وماا وراء الطبٌعاة، والادٌانات، والترمال فاً

 .الكون والخلٌ ة، والخلود

 Spiritual) وهو الذكاء الروحً  أاللها فً مطلع ال رن الحالً نوعا عاشرا من الذكاء  أضٌفحتى 
Intelligence)  ،(.2011) الدفتار 

 وٌتعلاق هاذا الاذكاء بااحسااس الروحاً :Spiritual Intelligence الذذكاء الروحذً -عاشذرا  
 .الحٌاة لتعامل مع مشكالتوالوعً الدٌنً، والتسامً والتمسك بالفضائل، وتوظٌف هذا الوعً فً ا

 : 2013 ) ،رٌان( فً فتمثلت النظرٌة هذه علٌها قامت التً المبادل أو األسس أما

 .ومتنوعة متعددة ذكاءات وإنما واحًدا، نوًعا لٌس الذكاء أن .1

 .الواحد الفرد داخل مستوٌاتها تتفاوت و مست ل   بشكل الذكاءات تعمل .2

 باٌن فٌماا البٌناً أو للفارد، الاداخلً الصاعٌد علاى ،والتطاور النماو فاً الاذكاء أناواع تختلف .3
 .األفراد

 .ودٌنامٌكٌة حٌوٌة كلها الذكاء أنواع .4

 .وتعرٌفها ووصفها وتمٌٌزها الذكاء أنواع على التعرف ٌمكن .5
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 وجاد وإذا الفارد لادى الادافع تاوفر إذا بمساتوٌاتها واالرت ااء المتعاددة الاذكاءات تنمٌاة ٌمكان .6
 .لتنمٌتها ٌنالمناسب التدرٌب والتشجٌع

 أو بمازٌج ٌخاتر شاخر كال أن كماا آلخار شاخر مان ٌختلاف المتعادد الذكاء مستوى أن .7
 تنمٌاة فاً ٌسهم أن ٌمكن الذكاءات أنواع أحد استعمال وأن الذكاءات، هذه من تولٌفة منفردة

 .آخر نوع

دة المتعاد الاذكاءات أناواع مان ناوع كال وراء ت اف التً المعرفٌة الع لٌة ال درات قٌاس ٌمكن .8
 .المتعددة الذكاءات برنواع الخاصة الفرعٌة وال درات المهارات قٌاس وكذلك وت ٌٌمها،

ت اود  أن هذه الذكاءات لٌست نهاٌة العمل، وإنما قد(Gardner, 2003; 2011)وٌرى جاردنر      
لاى إ الجهود البحثٌة مسات بالً إلاى اقتاراح ذكااءات أخارى مثال الاذكاء الجنساً والرقماً، وٌشاٌر أٌضااً 

 ضاارورة إعااادة النظاار فااً طبٌعااة الااذكاءات فااً ضااوء تطااورات المعرفااة البٌولوجٌااة، واخااتالف
مختلاف  الممارسات المعرفٌة والمجتمعٌة، وٌطمح أن ٌ وم بهذا العمل بالتعااون ماع زماالء آخارٌن فاً

 .أنحاء العالم

الذكاء الروحاً  ترصٌلة الكثٌر من الباحثٌن لمحاول أماممن جاردنر فتحت الباب  ااشارةهذه  إن      
ظهر اهتمام متزاٌد من الباحثٌن عن الروحانٌة بوصفها عنصارا مكماال  األخٌرخاصة انه خالل ال رن 

 (.2007والتطور )احمد ، اانسانٌةللخبرات 

م 2000( فاً عاام Emmonsوبعد مجًء جولماان بنظرٌاة الاذكاء الوجادانً، جااء اٌماونز )        
جاااردنر، وهااو الااذكاء  ابتاادأهاقائمااة الااذكاءات التااً  إلااىكاءات ٌضاااف لٌضااٌف نوعااا عاشاارا ماان الااذ

 أنالروحانٌاة ٌجاب  أنوذلك من خالل م ال نشره ٌؤكد فٌاه  ((Spiritual Intelligenceالروحً  
   (.2011تطابق فعال معٌار جاردنر للذكاء )الدفتار ،  وأنهاالذكاء  أنواعتكون نوعا من 

( برنه " مجموعة من ال درات واالستعدادات التً تمكن Emmons,2000وقد عرفه اٌمونز )        
 األفراد من حل المشاكل، وتح ٌق األهداف فً حٌاتهم الٌومٌة ".

( ٌجعاااااااال للااااااااذكاء الروحااااااااً خمسااااااااة أبعاااااااااد وهااااااااً              Emmonsوفااااااااً تعرٌااااااااف اٌمااااااااونز )
(Emmons, 2000.p10:) 

 .ًال درة على التسام 

 ت عالٌة من الوعً الروحً.ال درة على الدخول فً حاال 

 .ال درة على استثمار األنشطة الٌومٌة وااحساس بكل ما هو م دس 

 .ال درة على استخدام المصادر الروحانٌة فً مواجهة المشكالت الٌومٌة 

  ال درة على االندماج فً سلوك الفضاٌلة كالتساامح واالعتاراف بالجمٌال والتواضاع والرحماة
 والحكمة.

( إلااى أن الااذكاء الروحااً ٌتكااون ماان عاادة Emmons, 2000رت اٌمااونز )روباا ضااٌفوٌ       
 مهارات توجد بدرجات متفاوتة من شخر آلخر، وهً:

 ال در على التفوق والسمو. .1

 ال درة فً الوصول إلى حاالت روحانٌة عمٌ ة من التفكٌر كالترمل والخشوع. .2

 الحٌاتٌة. ال درة على توظٌف الموارد واامكانات الروحٌة فً حل المشكالت .3
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ال درة فً المشاركة فً السلوك العفٌف الفاضل الملفت لالنتباه، وٌتجلاى فاً عارض العطااء  .4
 والتسامح والتعبٌر عن االمتنان والتعبٌر عن العطف والتواضع.

ال درة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات الٌومٌة ماع اآلخارٌن وااحسااس باالتوقٌر  .5
 وإجالل الحٌاة والناس.

( انااه ال اادرة علااى التصاارف بحكمااة وشااف ة p5 Wigglesworth, 2004,تعرفااه وٌجلٌسااورث )و
وتبااٌن  ورحمااة مااع االحتفاااظ بالسااالم الااداخلً والخااارجً، بغااض النظاار عاان األحااداث الخارجٌااة.

وٌجلٌسااورث أن الشااف ة والرحمااة ٌؤكاادان االتصااال بمااا هااو الهااً وم اادس، وقااد حااددت أبعااادا للااذكاء 
 :الروحً تتمثل فً

 .الوعً باألنا األعلى للذات 

 .الوعً الشامل 

 .إعالء الذات العلٌا 

 .ًإعالء الوجود االجتماعً الروح 

 .وجود المعلم وال ائد الحكٌم 

 .وجود عامل التغٌٌر الفعال والحكٌم 

 .اتخاذ ال رارات الحكٌمة 

 .البٌئة الهادئة والمعالجة 

 .االندماج مع مجرٌات الحٌاة 

( الاذكاء الروحاً اناه: 147، ر 2007فاً )احماد ، إلٌاه( المشار Wolmanوٌعرف ولمان )      
ولمواجهااة االتصااال المسااتمر بااٌن الفاارد  والحٌاااةالنهائٌااة عاان المعنااى  األساائلةلسااؤال  اانسااانٌةال اادرة 

 والعالم الذي ٌعٌش فٌه. وقد حدد سبعة عوامل للذكاء الروحً وهً:

 .ال درة الروحانٌة 

  لل وة. أعلىالشعور بمصدر 

 ل درة على التركٌز على العملٌات الع لٌة والجسمٌة.ا 

  المٌتافٌزٌ ٌة(. األموربعض  إدراكالحدس ) الفهم الالحسً وال درة على 

 .ال درة على التعاطف االجتماعً والمشاركة االجتماعٌة 

 على ت بل الصدمات النفسٌة والعاطفٌة. ال درة 

 .روحانٌات الطفولة 

( الذكاء الروحً على انه "ال درة على التمٌٌز والبحث Nasel,2004; 42وقد عرف ناسل )       
 فً المعنى وحل قضاٌا وجودٌة وروحٌة ".

فالااذكاء الروحااً ٌمثاال سااعً اانسااان نحااو المعنااى واالتصااال بالالمحاادود، ألنااه ٌهااتم بال ضاااٌا       
 (.2006الكونٌة، والخبرات فوق الحسٌة )طه، 
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لفرد والجانب غٌر الجسادي وغٌار الماادي مثال المشااعر والشخصاٌة وٌعرف برنه طاقة حٌاة ا         
وهو أٌضا ٌتضمن الطاقة الحٌوٌة مثل الطاقة والحماس والشجاعة وااصرار، وٌتعلق بكٌفٌاة اكتسااب 

 (.12، ر 2005هذه الصفات وإنمائها وتنمٌة الهوٌة األخالقٌة والعاطفٌة )بوازن، 

قشة وحل المشاكل التً تواجهنا وٌجعلنا أكثر ث ة وإحساس بمعناى هو الذكاء الذي ٌمكننا من مناو      
 (.2012الحٌاة )الخفاق، 

( بان تنمٌة الذكاء الروحً ٌساعد علاى رؤٌاة الجاناب المارح والساعٌد 2011كما ٌرى الف ً )         
ٌاة من األشٌاء، وتشحن النفس بمشاعر الحمااس والطاقاة والعزٌماة وااصارار، كماا تسااعدنا علاى كٌف

تطوٌر ال درة على تح ٌق السالم الداخلً، والساٌطرة علاى الاذات والاتخلر مان أثاار ضاغوط ااٌ ااع 
 السرٌع لحٌاتنا. 

ٌعمال علااى إٌجااد الدرجااة المناسابة ماان التاوازن بااٌن الواقعٌااة وتارى الباحثااة أن الاذكاء الروحااً       
 .والمثالٌة حٌث تتوسط ال ٌم وأخالقٌات السلوك بٌنهما

( الى ان اهم ما ٌمٌز اصحاب الذكاء الروحاً الاوعً بااالخرٌن، Christianٌشٌر كرٌستٌان )و      
 والتساؤل والهٌبة واالحساس بما هو روحً، والحكمة وبعد النظار وال ادرة علاى االحسااس بوجاود ب

وسااماع نااداء التااذكٌر بااه، والشااعور باالسااى ماان الفوضااى والتناااقض، وهاام اٌضااا ملتزمااون بع ٌاادتهم 
 ، ر2011تفانون فً سبٌل قضٌتهم وٌتمسكون ٌتح ٌق ما التزموا به مان اماال وعهاود )الادفتار، وٌ

39-40.) 

( أن الااذكاء الروحااً نمااط متمٌااز للااذكاء ٌتجاااوز MacHovec. 2002وٌاارى ماااك هوفٌااك )       
الروحاً  االختالفات فاً الوقات والث افاة والادٌن، اناه امتاداد لاذكاء جااردنر المتعادد، ورغام أن الاذكاء

 ٌختلف عن الذكاء الت لٌدي إال أن له نفس المعاٌٌر التً تمٌز الذكاء وهً: 

 . انه ٌزداد بت دم العمر.1

 . انه ٌعكس نمط األداء الفعلً لدى األفراد. 2 

 . انه ٌتكون من مجموعة من ال درات المترابطة غٌر المست لة. 3

 . وٌشٌر إلى تكامل كل أنواع الذكاءات األخرى.4

( برناه " مجموعاة مان ال ادرات الع لٌاة ال ائماة علاى التكٌاف King, 2002كاذلك عرفاه كانج )       
 مادي، وجوانب بعٌدة عن الواقع ".وعلى أساس غٌر 

 ( بتحدٌد المكونات التً تصنف مكونات الذكاء الروحً فً اآلتٌة:King, 2008وقام كنج )

(: وتعناً ال ادرة علاى CET( )Critical Existential Thinking) التفكٌذر الوجذودي النا ذد . أ
إنتاااج أو إبااداع المعنااى المبنااً علااى الفهاام العمٌااق لألساائلة المتعل ااة بااالوجود والااوعً، وال اادرة علااى 

 استعمال مستوٌات مختلفة من الشعور لحل المشكالت.

(: PMP ( )Personal Meaning Production) إنتذذاا المعنذذى الذذذاتً أو الشخصذذً . ب
على دمج تجارباه المادٌاة والع لٌاة ماع المعناى الشخصاً، مماا ٌاؤدي إلاى زٌاادة وٌعنً قدرة الشخر 

الرضا. و ٌتضمن أٌضا ال درة ابداع وإت ان أهداف الحٌاة، وبالتالً فان المعنى الشخصاً ٌعاد مكوناا 
 .(Wink & Dillon, 2002)للروحٌة مما ٌتطلب اعتباره ضمن نموذج الذكاء الروحً 

(: وٌعنااً ال اادرة علااى فهاام Transcendental Awareness ) (TA) الذذوعً المتسذذامًج. 
الشخر لعالقاته بجمٌع الكائنات بالوجود، وٌتضمن أٌضا ال ابلٌة للتنسٌق باٌن مشااهد مختلفاة وال ادرة 

 على استعمالها أٌضا لفهم عمٌق للتفاعل والعالقات المتبادلة مع نفسه واآلخرٌن.
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(: وتعنً ال درة على الب اء CSE ( )Conscious State Expansion) . توسٌع حالة الوعًد
فً حالة تركٌز، وال درة على التسامح والتحمل وقباول التجاارب غٌار العادٌاة أو المتناقضاة، كماا أنهاا 

 ترتبط بادراك ن ً ونفاذ بصٌرة وبزٌادة التعاطف وبتركٌز أفضل وحس بدٌهً.

ٌٌن ٌتصافون بماٌلً:الحادس والفهام، ( أن األشاخار الروحاانClive, 2002 وٌوضح كلٌف )        
ااحساس بالعالقات المحٌطة والمرئٌات، الاوعً بالصاالت والاروابط المتداخلاة باٌن األشاٌاء المختلفاة 
والوعً باألنماط الجزئٌة والتزامات وم اٌٌس الحٌاة، التكامل بٌن الجسد والنفس والع ال وباٌن مختلاف 

الدهشة والغموض والرهبة لما هو غٌبً م ادس فاً حٌااة جوانب والتزامات وم اٌٌس الحٌاة، الشعور ب
الفرد، ااحساس بالرضا والسعادة واانسانٌة والتواضاع واحتارام كال ماا هاو جمٌال فاً الحٌااة، األمال 
والطمااوح والتفاااؤل، الطاقااة المتجااددة، االساات اللٌة، ت باال ال ضاااء وال اادر، اللطااف والنباال األخالقااً 

 ر ومراعاة مشاعر اآلخرٌن وحسن الت دٌر للذات.والحساسٌة وعمق النظر والتفكٌ

نفسه والعالم الذي ٌعاٌش فٌاه، وان ٌادرك  اانسانٌعً  أنطبٌعة الذكاء الروحً تعنً  أنكما           
، األخارىمنفصالة الواحادة عان  أووالظواهر المحٌطة به مهما بدت بعٌادة  األمورالعالقات التً تربط 

مق فً نوعٌة مشاعره وماهٌة وجوده، وهذا ٌمثل قوة الشخصاٌة التاً ٌتع أنووعً المرء لنفسه ٌعنً 
اناه مان السامات التاً  علٌهم السالم، والمفكرٌن والعلماء والمصالحٌن االجتمااعٌٌن، كماا  األنبٌاءتمٌز 

 األخالقالتدٌن وتطبٌق المثل العلٌا فً  إلىبالوقت والنزع  ااحساستتمثل فً  األفرادٌتمٌز بها بعض 
 (.2005)بوزان، وال ٌم 

اقترحت بعض البحوث ان موضاوعات الروحانٌاات لهاا تااثٌرات هاماة وجلٌاة فاً التغٌارات  لذلك     
 على الصحة النفسٌة وال ٌم الروحانٌة والدٌنٌة ربما تٌسر عملٌة الت دم العالجً. تطرأالتً 

علاى مادار التاارٌخ  النفساً واارشاادوعلى الرغم من تجنب مجاالت علم النفس وعلم النفس التربوي 
هناك اهتمام زائد بالهوٌة الدٌنٌاة والروحانٌاة  أصبحانه  إال التعرض لهذا الجانب من حٌاه المفحوصٌن

والعناصار، والاذٌن  األعاراقلدى المسترشدٌن خاصة عندما ٌكون التعامل مع مسترشدٌن من مختلاف 
 ومعت ااداتهمئاادهم الدٌنٌااة ومفاااهٌمهم حااول صااحتهم الع لٌااة مغروسااة بعمااق فااً ع ا أفكااارهمتكااون 

تكاون الروحانٌاة عالجاا ناجعاا  أنانه مان الممكان  إلىالمنتامٌة التً تشٌر  األدلةوجود  الروحانٌة، مع
، الصاابحٌةفااً الحساابان الجساام والع اال والااروح ) ٌرخااذماان اجاال صااحة الجساام والع اال، التوجااه الااذي 

2013.) 

ٌرتبط بدٌن ماا او ع ٌادة معٌناة،  أنضرورة الذكاء الروحً لٌس بال إن( Simpkinsٌرى سٌمبكٌنز )
الفرد لكوناه فاردا  وإحساسبل ٌمكن مالحظة ذلك من خالل احترام الصدق والتعاطف والتعاون البناء 

بالراحااة عنااد مااا ٌكااون الماارء مااع  وااحساااسماان فرٌااق متكاماال، وال اادرة علااى االناادماج فااً الكااون 
 (.Simpkins, 2000والشعور بالوحدة من دونهم ) اآلخرٌن

فاان تنمٌاة الجاناب الروحاً ٌعاد احاد جواناب الصاحة النفساٌة فاً جمٌاع مراحال  إسالمًومن منظور 
علااى تربٌااة الجانااب الروحااً لدٌااه فااً مراحاال عمااره  ااسااالمالمختلفااة، وهااذا ٌؤكااد حاارر  اانسااان

عبادتاه  مان سااعة والدتاه وتعلٌماه شاؤون األذان ألفااظالمبكرة كتل اٌن الولٌاد كلماة التوحٌاد مان خاالل 
 (.2000)الصنٌع،  األولىفً سنواته  ااسالمٌة األخالقوترسٌخ 

، والفرد الاذي ٌعاٌش فاً وااٌمانوالع ٌدة  اارادةالحر صاحب  واانسانوٌعد تنمٌة المواطن الصالح 
وزرعهاا فاً  األفارادالتربٌة والصحة النفسٌة التً تسعى المجتمعات لتح ٌ ها فً  أهداف أهمسالم من 
 .أظفارهمنذ نعومة النشء م

هاااً فااً حٌاتنااا لمعرفااة الفاارق بااٌن األشااٌاء الجٌاادة          وتنبااع أهمٌااة الااذكاء الروحااً فااً كونااه موج 
وخاصة لألشخار الذٌن ٌمتلكون توازناً وٌستطٌعون التحكم برنفسهم، وٌمتنعون عان  واألشٌاء السٌئة،

ر بسابب ضاغوط الحٌااة، وكحال أخٌار عمل أي شاًء مخاالف للمعااٌٌر وال واعاد الساائدة، مثال االنتحاا
لمشكالت الحٌاة، فالشخر الذي ٌمتلك مستوى عالٌا من الذكاء الروحً ٌمنع نفسه من عمل أي شاًء 
مخالف، ألنه ٌمتلك قلبا ن ٌا ٌجعل اانسان ٌسٌطر على أفعاله وهذا ما ٌدفعه إلى عدم التحادث بحالفاة، 
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عاٍل من الذكاء الروحً سبب فً إٌجاد رغباة  أو التصرف برسلوب غٌر مهذب، كما أن وجود مستوى
   لاادى الفاارد لكااً ٌعماال علااى تح ٌااق رغبااات محااددة، وهااذا ٌشااجعه للعماال بشااكل قااوي لٌح ااق أحالمااه

 (.2013لربٌع ،)ا

كما أن جزءا كبٌرا من فاعلٌة المؤسساات التعلٌمٌاة ٌتشاكل مان قادرات الطاالب التاً ٌمتلكونهاا والتاً 
اعااه، وهااذه ال اادرات هااً مااا تسااعى المؤسسااات التعلٌمٌااة إلااى تطااوٌره تتمثاال فااً الااذكاء بمختلااف أنو

وتنمٌته، وتركٌده فً أذهان الطالب لتتولى مؤسسات العمل اساتثماره، وبهاذا تنادفع وتت ادم الحضاارات 
كما أن تنمٌاة هاذه ال ادرات وإعادادها للمسات بل ٌشاكل هاجساا للطاالب ٌادفعهم لباذل المزٌاد مان الجهاد 

 (.2006ت عالٌة من االنجاز والتحصٌل األكادٌمً والنجاح الدراسً )طه، بهدف تح ٌق مستوٌا

 :للذكاء الروحً لدراسات السابقةا

( التً هدفت إلى إعاادة King , 2008دراسة كنج )هذا وقامت مجموعة من الدراسات مثل           
لدراسة الحصول على النظر فً مطالب الذكاء الروحً، التعرٌف، والنموذج، وال ٌاس. وقد استهدفت ا

.إنتاااج المعنااى 2.التفكٌاار الناقااد، 1أدلااة داعمااة لنمااوذج مكااون ماان أربااع عواماال للااذكاء الروحااً هااً: 
( ماان 305علااى ) الدراسااة أجرٌاات حٌااث.توسااٌع الحالااة اادراكٌااة. 4.الااوعً الفااائق، 3الشخصااً، 

ئج التحلاااٌالت ( ف ااارة، وقاااد أدت نتاااا39الطاااالب الجاااامعٌون اساااتعمل فٌهاااا الم ٌااااس المكاااون مااان )
( ف رة، كما أدت نتائج التحلٌل العاملً إلى استب اء 24االستطالعٌة إلى انخفاض عدد ف رات الم ٌاس )

الف رات التً تناسب النموذج الم ترح والمتكون من أربعة عوامل كما أدت النتائج إلاى الحصاول علاى 
عاة عوامال، كماا أظهارت النتاائج صدق داخلً جٌد للم ٌاس لصالح النموذج الم ترح والمتكون مان أرب

 تمتع طلبة الجامعة بالذكاء الروحً.

( ف د استهدفت التعرف علاى Green & Noble , 2008أما دراسة كل من كرٌن ونوبل )          
( طالباا وطالباة 76الذكاء الروحً وتعزٌزه لدى طلبة الجامعة، وأجرٌت الدراساة علاى عٌناة عاددها )

لطااالب الااذٌن كااانوا مسااجلٌن فااً دورة الشاارف حااول الااوعً فااً جامعااة واشاانطن خااالل شااتاء ماان ا
، واسااتعمل فااً هااذه الدراسااة الماانهج التجرٌبااً حٌااث قساامت العٌنااة إلااى مجموعااة تجرٌبٌااة 2008

ومجموعة ضابطة ، طبق على المجموعة التجرٌبٌة برنامج قائم على استكشاف ال اٌم الروحٌاة وتنمٌاة 
النتااائج إلااى أن الطااالب أصاابحوا أكثاار انفتاحااا علااى األفكااار المتنوعااة حااول وعااً  الااوعً، وأشااارت

 الذات، و أكثر دراٌة و أكثر التزاماً، ولدٌهم قدرة على الترمل الذاتً.

( إلاى التح اق مماا إذا Brazdau & Mihai, 2011كاذلك هادفت دراساة بارازداو ومٌهااي )        
وحً( متنبئا باألداء األكادٌمً للطلبة. وقد تكونات عٌناة الدراساة كان الوعً )وهو من أبعاد الذكاء الر

( ذكااور، %18( إناااث، و )%82( طالبااا وطالبااة ماان جامعااة بوخارساات فااً رومانٌااا )138ماان )
عاماا. وأشاارت النتاائج إلاى وجاود تارثٌر أكثار للاوعً فاً األداء  58-18تراوحات أعماارهم ماا باٌن 

 ( من التباٌن فً التحصٌل األكادٌمً.%4ه )األكادٌمً للطلبة، حٌث ٌفسر ما نسبت

( بدراساة هادفت إلاى Ebrahimi & Javdan, 2012وقد قام كل من إبراهٌمً وجافادان )         
فحر العالقة بٌن المرونة والذكاء الروحً والصحة الع لٌة لدى مجموعة من طلبة الجامعات. تكونت 

( فً إٌران. وأشارت النتاائج Hormozgan)( من طلبة جامعة هورمزغان 100عٌنة الدراسة من )
إلى وجود عالقة اٌجابٌة باٌن المروناة والصاحة الع لٌاة وباٌن الاذكاء الروحاً والمروناة، وان الصاحة 

 الع لٌة والذكاء الروحً ٌفسران المرونة.

قٌاااس الااذكاء الروحااً لاادى طااالب الجامعااة  إلااى( التااً هاادفت 2012الخفاااف وناصاار ) دراسااةامااا 
( طالاب وطالباة 200غٌري التخصر والنوع االجتماعً، وقد تكونت عٌنة الدراسة مان )وعالقته بمت

 اارشااادتخصصااات وهااً:  أربعااة( طالبااة ماان 100( طالبااا و )100ماان المرحلااة الجامعٌااة بواقااع )
النتاائج عان عادم وجاود فاروق ذات داللاة  أسفرتالنفسً، والتربٌة الفنٌة، والعلوم، والرٌاضٌات، وقد 

، كماا توصالت )الجانس( ن درجات الذكاء الروحً لدى طالب الجامعاة وف اا لمتغٌار الناوعبٌ إحصائٌة
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باٌن متوساط درجاات الاذكاء الروحاً لطاالب الجامعاة وف اا  إحصائٌةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى
  لمتغٌر التخصر.

وحااً التعاارف علااى العالقااة بااٌن الااذكاء الر إلااى( بدراسااة هاادفت 2012قااام الضاابع )كااذلك         
( طالبا من جامعة الملاك 180والسعادة النفسٌة بٌن المراه ٌن والراشدٌن، وتكونت عٌنة الدراسة من )

 ارتباطٌاهعالقاة  نتائج االختباار عان وجاود أسفرت(، وقد 19-17بٌن ) أعمارهمخالد بابها، تراوحت 
ود فاروق ذات داللاة النتائج عان وجا أسفرتموجبة بٌن الذكاء الروحً والسعادة النفسٌة للطالب، كما 

  العٌنة تعزى لمتغٌر الفئة العمرٌة لصالح الراشدٌن. ألفرادفً درجات الذكاء الروحً  إحصائٌة

الكشف عن العالقة باٌن الاذكاء الروحاً  إلىهدفت  دراسة( 2013الصبحٌة ) أجرت فً حٌن         
عالقتهاا باابعض المتغٌاارات لادى طااالب وطالبااات معهاد العلااوم الشاارعٌة و األكااادٌمًودافعٌاة االنجاااز 

عٌنااة الدراسااة ماان  حٌااث ترلفااتالدٌموجرافٌااة )الجاانس، العماار، التخصاار، ساانة الدراسااة، الوظٌفااة(. 
فً معهد العلوم الشرعٌة )الذكور  ااسالمٌة( من طلبة تخصصً دبلوم وبكالورٌوس الدراسات 110)

(، 2011الغادائً ) إعادادمان وقد استخدمت الباحثة م ٌاس الاذكاء الروحاً وهاو  (،68 وااناث، 42
د ووجاعادم (، وكانت ابرز النتاائج 2012المشرفً ) إعدادوهو من  األكادٌمًوم ٌاس دافعٌة االنجاز 

علاى درجاااتهم فاً م ٌاساً الااذكاء الروحاً ودافعٌااة  وااناااثباٌن الاذكور  إحصااائٌةفاروق ذات داللاة 
ٌاري الاذكاء الروحاً ودافعٌاة االنجااز موجباة باٌن متغ ارتباطٌاه. كما وجدت عالقة األكادٌمًاالنجاز 

  .األكادٌمً

معرفة الاذكاء الروحاً لادى طلباة كلٌاة التربٌاة فاً  إلىدراسة هدفت ب( 2013الربٌع ) كما قام        
( طالبااا وطالبااة ماان طلبااة البكااالورٌوس فااً كلٌااة 256جامعااة الٌرمااوك. تكوناات عٌنااة الدراسااة ماان )

مستوى الذكاء الروحً لدى طلبة كلٌاة التربٌاة فاً  أنز النتائج التربٌة فً جامعة الٌرموك. وكانت ابر
أي بعاد مان  أوالجانس  ألثار إحصاائٌةجامعة الٌرموك كان متوسطا. ولم تكان هنااك فاروق ذات داللاة 

   .أبعاده

 :التعقٌب على الدراسات السابقة

قٌاس الذكاء الروحً لدى طالب الجامعة ركزت مجموعة من الدراسات الساب ة على 
(، وكذلك على 2012، الخفاق وناصرمثل دراسة )وعالقته بمتغٌري التخصر والنوع االجتماعً، 

 (.2012، لضبعمثل دراسة )ا العالقة بٌن الذكاء الروحً والسعادة النفسٌة بٌن المراه ٌن والراشدٌن،
عن العالقة بٌن الذكاء الروحً ودافعٌة االنجاز لدى ( 2013، الصبحٌةدراسة ) كشفتكما 

طالب وطالبات معهد العلوم الشرعٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة. كما وهدفت دراسة 
 أما ( بدراسة معرفة الذكاء الروحً لدى طلبة كلٌة التربٌة فً جامعة الٌرموك.2013)الربٌع، 

النظر فً مطالب الذكاء  إعادة إلى( King, 2008ركزت دراسة ) األجنبٌةبالنسبة للدراسات 
 ,Green & Nobleفً حٌن ركزت دراسة كرٌن ونوبل ) روحً، التعرٌف، النموذج، وال ٌاس.ال

بعض  أشارت وأخٌرا .( على التعرف على الذكاء الروحً وتعزٌزه لدى طلبة الجامعة2008
 األكادٌمً باألداءالذكاء الروحً( متنبئا  أبعادكان الوعً ) وهو من  إذاالتح ق مما  إلىالدراسات 

 (.Ebrahimi & Javdanوجافدان ) إبراهٌمًمثل دراسة للطلبة 
طرح  أهمٌةالدراسات الساب ة من حٌث أنها تركز على  نتائج هذه الدراسة مع نتائج تتفق

فً رفع كفاءة الفرد وزرع الث ة بنفسه، كما انه ٌعتبر موجها فً  ألهمٌتهمفهوم الذكاء الروحً نظرا 
مستوى عالً من الذكاء الروحً الحسنة، فالشخر الذي ٌمتلك  اءواألشٌالسٌئة  األشٌاءحٌاتنا لمعرفة 

وٌستطٌع السٌطرة على انفعاالته الن ٌمتلك قلبا ن ٌا ٌجعل ع ل  األخطاءٌمنع نفسه من ارتكاب 
  وانفعاالته. أفعالهٌسٌطر على  اانسان
ى الذكاء الروحً على دراسة مستووتختلف هذه الدراسة عن الدراسات الساب ة فً أنها تركز         

فً مواقف التعلم والتعلٌم من  اانسانًلدى طلبة مساق علم النفس التربوي وهو مساق ٌتناول السلوك 
النظرٌة التً تمكن من حدوث عملٌة التعلم والتعلٌم  واألسالٌبخالل تزوٌد الطلبة بالمبادل والمفاهٌم 

العمل على حلها والتخلر منها. لذلك المشكالت التربوٌة و إلى، وتساهم فً التعرف األفرادلدى 
لمعرفة درجة قدرة تكون عٌنة الدراسة من الطلبة المدركٌن لمفهوم الذكاء الروحً  أنالباحثة  ارترت
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ٌتضمنها الذكاء الروحً، وهً  ًالذي ٌمكنه من فهم وتمثل المفاهٌم الت تفكٌر المجردالطالب على ال
ٌتوقع من خالل هذه الدراسة تسلٌط الضوء  الجامعً. و كذلك تتناول مرحلة مهمة فً مست بل الطالب

 والجنس والكلٌة. على عالقة الذكاء الروحً بكل من التحصٌل الدراسً
 :وإجراءاتهامنهجٌة الدراسة 

 منهج الدراسة:

اعتمادت الدراساة المانهج الوصافً التحلٌلاً، وقاد اعتمادت البٌاناات التاً تام جمعهاا مان خاالل تطبٌاق 
 المناسب. ااحصائًالتحلٌل  أجرىهذه الدراسة، ومن ثم  ألغراضصممت االستبانه التً 

 مجتمع الدراسة وعٌنتها:

والبالاو   ،علام الانفس الترباويالمساجلٌن لمسااق  جامعوة جرش طلبةٌترلف مجتمع الدراسوة من جمٌوع 
الطلباة  ٌاعجم. أماا عٌنواوة الدراساة ف اد تكووناوت ماون فاً كلٌاة التربٌاة طالبا وطالباة (4209عوددهم )
تام  ( طالباً ممن أجابوا عن بناود االساتبانه.180)، والبال  عددهم التربوي علم النفسلمساق  المسجلٌن

بعد أن تم رصد ساجالت الطاالب عبار الحاساب اآللاً بمسااعدة الازمالء  ،ال صدٌةاختٌارهم بالطرٌ ة 
  .فً عمادة شؤون الطلبة

 حسب متغٌراتها. عٌنة الدراسة أفراد(: ٌبٌن توزٌع 1والجدول )
 متغٌرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوٌة

 النسبة لعددا الفئات 

 73.3 132 ذكر الجنس

 26.7 48 انثى

 73.3 132 العلمٌة الكلٌة

 26.7 48 االنسانٌة

التحصٌل 
 األكادٌمً

 11.1 20 %81أكثر من 

 51.1 92 %68 -% 81ما بٌن 

 37.8 68 %68أقل من 

 Total 180 100.0 

 الدراسة: أداة

( 84(، تكاون فاً البداٌاة مان )King , 2008كانج ) م م ٌااس الاذكاء الروحاً الاذي طاورهاستخداتم 
( ف اارة، وبعااد تطبٌااق الم ٌاااس علااى عٌنااة 39التحلٌاال العاااملً علااى ) إجااراءف اارة، ثاام اساات ر بعااد 

م فاً الوالٌاات المتحاادة هاا ( طالاب وطالباة ماان طلباة جامعاة ترنات وكلٌااة دور305اساتطالعٌة مان )
ل كنج م ٌاسه بحٌث تكون من ) األمرٌكٌة  أربعاة( ف رة موزعاة علاى 24من خارج عٌنة الدراسة، عد 

( ف ارات، 5المعناى الشخصاً وت ٌساه ) وإنتااج( ف ارات، 7هً: التفكٌر الوجودي الناقد وت ٌسه ) أبعاد
 ( ف رات.5ه )( ف رات، وتوسٌع حالة الوعً وت ٌس7والوعً المتسامً وت ٌسه )

 صدق المقٌاس:
علاى بتطبٌ اه ( من الصادق العااملً لم ٌااس الاذكاء الروحاً وذلاك King , 2008)تح ق كنج        

وفاً الدراساة الحالٌاة، تح  ات الباحثاة مان الصادق الظااهري  ( طالباا وطالباة.276عٌنة تكونت من )
الختصاار فاً مجاال اادارة مان ذوي الخبارة وا ثمانٌاة مان المحكماٌن، وذلك بعرضاه علاى للم ٌاس

مان اللغاة االنجلٌزٌاة  األداةترجمات الباحثاة  أنبعاد  ،واارشادوالمناهج وعلم النفس التربوي التربوٌة 
والمتخصصاون فاً علام  ،علاى ثالثاة ممان ٌجٌادٌون اللغاة االنجلٌزٌاةاللغاة العربٌاة، ثام عرضات  إلى
إبداء آرائهم حول دقة وصاحة محتاوى  مٌنثم طلب من المحك س التربوي للتح ق من دقة الترجمة.النف

األداة من حٌث: درجة انتماء الف رة لألداة، ووضوح الف رات، والصٌاغة اللغوٌة، ومناسبتها ل ٌااس ماا 
لف ارات لالباحثاة  وذلاك بعاد تعادٌل، وضعت ألجله، وإضاافة أو تعادٌل ماا ٌروناه مناسابا علاى الف ارات

 .األردنٌةبحٌث تناسب البٌئة 
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 الدراسة:ثبات أداة 
-testللتركااد ماان ثبااات أداة الدراسااة، ف ااد تاام التح ااق بطرٌ ااة االختبااار وإعااادة االختبااار ) 
retest )نة من ) حٌث تم طالبا  ( 40تطبٌ ه بعد أسبوعٌن على مجموعة من خارج عٌنة الدراسة مكو 
 ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بٌرسون بٌن ت دٌراتهم فً المرتٌن.وطالبة

اً حساااب معاماال الثبااات بطرٌ ااة االتساااق الااداخلً حسااب معادلااة كرونبااا  ألفااا، وتاام أٌضاا 
( ٌباٌن معامال االتسااق الاداخلً وفاق معادلاة كرونباا  ألفاا وثباات ااعاادة للمجااالت 2والجدول رقام )

 واعتبرت هذه ال ٌم مالئمة لغاٌات هذه الدراسة. ،واألداة ككل
 

 ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلٌة معامل االتساق الداخلً كرونباخ:(2جدول )

 االتساق الداخلً ثبات ااعادة البعد

 1.88 1.91 التفكٌر الوجودي الناقد

 1.91 1.87 انتاج المعنى الشخصً

 1.86 1.85 الوعً المتسامً

 1.91 1.89 توسٌع حالة الوعً

 1.95 1.88 الدرجة الكلٌة

 
 معٌار تصحٌح أداة الدراسة:

 تماد النموذج ااحصائً التالً للحكم على نتائج الدراسة. تم اع
 فئة المتوسطات الحسابٌة            مستوى الذكاء الروحً  

 فرعلى 3.67 – 5.00                           مرتفع     
 2.34 – 3.66                       متوسط     

 1.00 – 2.33                            منخفض
 ،علما أن المعٌار الذي تم ذكره؛ قد تم التوصل إلٌه عن طرٌق حساب المدى لتادرٌج لٌكارت الخماساً

 كما ٌلً:
 4= 1 -5التدرٌج األدنى =  –المدى = التدرٌج األعلى 

ثم تم حساب طول كل فئة من فئات المعٌار بعد تبنً عدد األحكام المرغوب بها كما ٌلاً:  طاول الفئاة 
 1.33=      4  =      المدى   = 

         3   ماألحكاعدد 
 

 متغٌرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على نوعٌن من المتغٌرات، هما:

 
 *الجنس: )ذكر/أنثى ( . المتغٌرات المست لة؛ وهً:1

                                            العلمٌة/اانسانٌة( الكلٌة: ) نوع *                                
 األكادٌمًالتحصٌل  *مستوى                                

 
 المتغٌرات التابعة؛ وهً:  .3

 فً جامعة جرش. التربوي علم النفسمستوى الذكاء الروحً لدى طلبة مساق 
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 عرض النتائج ومنا شتها: 
 

 ؟ما مستوى الذكاء الروحً لدى أفراد عٌنة الدراسةالسؤال األول: 
المعٌارٌة لمستوى الذكاء ن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات لإلجابة ع

 والجدول أدناه ٌوضح ذلك. الروحً لدى أفراد عٌنة الدراسة،
المتعلقة بمستوى الذكاء الروحً  لفقراتلالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  :(2جدول )

 لٌا  حسب المتوسطات الحسابٌةمرتبة تنازلدى أفراد عٌنة الدراسة 

 الف رات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 المستوى

1 15 
عندما أمر بتجربة فاشلة، أستطٌع أن آخذ منها 

 العبرة
 مرتفع 933. 4.42

2 21 
أتعرف على نوعٌة الناس )معادن( والتً لها 

معنى أكثر من أجسامهم أو شخصٌاتهم أو 
 عواطفهم

 مرتفع 774. 4.40

 مرتفع 879. 4.38 أستطٌع أن اتخذ قراراتً وف ا لهدفً فً الحٌاة 19 3

4 21 
أترمل بعمق فٌما إذا كان هناك بعض ال وى 

الخارقة مثل )ب عز وجل، اآللهة، إنسان م دس 
 ، طاقة خارقة(

 مرتفع 960. 4.29

5 7 
قدرتً على إٌجاد معنى أو هدف للحٌاة ٌساعدنً 

 م مع المواقف المجهدةفً الترقل
 مرتفع 802. 4.27

 مرتفع 665. 4.22 أعً عمق صلتً بنفسً واآلخرٌن 11 6

7 2 
استطٌع أن أتعرف على جوانبً النفسٌة أكثر من 

 الظاهرة
 مرتفع 827. 4.18

 مرتفع 941. 4.09 قادر على إٌجاد معنى وهدف لتجاربً الٌومٌة 23 8

 مرتفع 844. 4.04 أستطٌع أن أدخل فً حاالت الوعً 4 9

10 9 
طورت نظرٌاتً الخاصة عن الحٌاة والموت 

 والواقع والوجود
 مرتفع 858. 3.98

 مرتفع 968. 3.96 أنا قادر على تحدٌد سبب وجودي )أو حٌاتً( 11 11

 مرتفع 896. 3.96 أترمل بشكل عمٌق عن معنى األحداث فً حٌاتً 13 11

 مرتفع 882. 3.93 ةغالبا ما أتساءل عن طبٌعة الح ٌ  1 13

 مرتفع 1.193 3.91 أستطٌع أن أترمل بعمق ما سٌحدث بعد الموت 5 14

 مرتفع 808. 3.87 أدرك بعمق األبعاد غٌر المادٌة فً الحٌاة 18 15

15 22 
تعرف األبعاد غٌر المادٌة فً الحٌاة تساعدنً فً 

 التركٌز حول نفسً
 مرتفع 861. 3.87

17 16 
الخٌارات أوضح عندما مرارا أرى ال ضاٌا و

 أكون فً حاالت أعلى من الوعً
 مرتفع 827. 3.82

 مرتفع 931. 3.73 أعرف نفسً بنفس أكثر عم ا وال مادٌة 14 18

19 3 
أمضٌت وقتا طوٌال وأنا أنرمل بعمق عن سبب 

 وجودي
 متوسط 1.148 3.58

20 17 
غالبا أترمل فً العالقة بٌن االنسان وباقً 

 المخلوقات
 متوسط 1.150 3.53

21 12 
أنا قادر على أن أتحرك بحرٌة بٌن مستوٌات 

 الوعً والالوعً
 متوسط 912. 3.49

21 24 
طورت أسالٌبً الخاصة للوصول لحاالت الوعً 

 والالوعً
 متوسط 1.006 3.49
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 الف رات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 المستوى

23 8 
أستطٌع السٌطرة والضبط عندما أدخل فً حاالت 

 الوعً والالوعً
 متوسط 1.274 3.38

24 6 
لً أن أشعر بري شًء غٌر األشٌاء من الصعب 

 المادٌة
 متوسط 1.411 2.56

 مرتفع 408. 3.89 الدرجة الكلٌة  

  
، حٌاث جااءت (4.42-2.56المتوسطات الحسابٌة قد تراوحت مابٌن ) أن( 2ٌبٌن الجدول )           

فً المرتباة " برةعندما أمر بتجربة فاشلة، أستطٌع أن آخذ منها الع" والتً تنر على( 15رقم ) ةالف ر
من الصعب لاً أن أشاعر "ونصها ( 6)رقم  ةبٌنما جاءت الف ر، (4.42األولى وبمتوسط حسابً بل  )

وبلاا  المتوسااط  .(2.56بالمرتبااة األخٌاارة وبمتوسااط حسااابً بلاا  )" بااري شااًء غٌاار األشااٌاء المادٌااة
 (.3.89للدرجة الكلٌة ) الحسابً

 
الطلبااة فااً هااذه المرحلااة العمرٌااة ٌتمتعااون بمهااارات  أن لااىإوتعاازو الباحثااة هااذه النتٌجااة            

ممارسة اساتراتٌجٌات الاذكاء الروحاً، كاردوات ماؤثرة فاً شخصاٌاتهم وتنمٌتهاا، فبعضاهم ٌعادها مان 
مهارات الحٌاة، والبعض اآلخر ٌعادها مان الروحانٌاات التاً الباد مان فهمهاا وممارساتها خاالل الحٌااة 

جاة فاً ضاوء معناى التفكٌار الوجاودي الناقاد الاذي ٌعناً تولٌاد المعناى الٌومٌة. وٌمكن تفسٌر هذه النتٌ
المبنً على الفهم العمٌق لألسئلة المتعل ة بالوجود وباالوعً وبال ادرة علاى اساتعمال مساتوٌات مختلفاة 

 من الشعور لحل المشكالت.
ن معظم األبعاد كما تفسر الباحثة ارتفاع مستوى الذكاء الروحً لدى طلبة مساق علم النفس التربوي با

التً تناولها م ٌاس الذكاء الروحً تعاد مان األماور المهماة فاً حٌااة المسالم، فالتساامً وبنااء عالقاات 
منزهااة عاان الغاارض واالناادماج فااً ساالوك الفضااٌلة تمثاال قٌمااا وأخالقااا وممارسااات ساالوكٌة تتطلبهااا 

 شخصٌة المسلم، بما ان جمٌع الطلبة كانوا مسلمٌن.
 

ٌختلذذف مسذذتوى الذذذكاء الروحذذً بذذاختلف كذذل مذذن الجذذنس  والكلٌذذة  مسذذتوى السذذؤال الثذذانً: هذذل 
 التحصٌل األكادٌمً؟

  
تام اساتخراج المتوساطات الحساابٌة واالنحرافاات المعٌارٌاة لمساتوى  لإلجابة عن هذا السؤال          

باٌن الذكاء الروحً حساب متغٌارات الجانس، والكلٌاة، ومساتوى التحصاٌل األكاادٌمً والجادول أدنااه ٌ
 ذلك.

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمستوى الذكاء الروحً حسب  :(3جدول ر م )
 متغٌرات الجنس  والكلٌة  ومستوى التحصٌل األكادٌمً

 
 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 436. 3.85 ذكر الجنس
 291. 4.01 انثى 

 416. 3.89 العلمٌة الكلٌة
 391. 3.90 االنسانٌة 

التحصٌل 
 األكادٌمً

 219. 4.34 %81أكثر من 
 388. 3.85 %81 -% 68ما بٌن 

 397. 3.80 %68أقل من 

  
لمستوى ( تباٌناً ظاهرٌاً فً المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 3) ٌبٌن الجدول         

ولبٌان  تحصٌل األكادٌمًالذكاء الروحً بسبب اختالف فئات متغٌرات الجنس، والكلٌة، ومستوى ال
 (.4داللة الفروق ااحصائٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة تم استخدام تحلٌل التباٌن الثالثً جدول )
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تحلٌل التباٌن الثلثً ألثر الجنس  الكلٌة  ومستوى التحصٌل األكادٌمً على مستوى  :(4جدول )
 الذكاء الروحً.

مجموع  مصدر التباٌن
 المربعات

 رٌةدرجات الح
متوسط 
 المربعات

 قٌمة ف
 الداللة

 ااحصائٌة

 001. 10.830 1.452 1 1.452 الجنس
 033. 4.631 621. 1 621. الكلٌة

 000. 20.343 2.728 2 5.456 التحصٌل األكادٌمً
   134. 175 23.466 الخطر
    179 29.847 الكلً

  
 اآلتً:( 4)  ٌتبٌن من الجدول

الجنس، وقد ٌعزى ذلك الهتمام ( تعزى ألثر 1.15=  ئٌة )وجود فروق ذات داللة إحصا -
 10.830عٌنة الدراسة من كال الجنسٌن بامتالك الذكاء الروحً، حٌث بلغت قٌمة ف  أفراد

 ااناث، ولصالح 0.001بلغت  إحصائٌةوبداللة 
 الكلٌة، حٌث بلغت قٌمة ف ( تعزى ألثر 1.15=  وجود فروق ذات داللة إحصائٌة ) -

 اانسانٌة، ولصالح الكلٌات 0.033بلغت  إحصائٌةوبداللة 4.631
التحصٌل األكادٌمً، حٌث بلغت  ( تعزى ألثر1.15=  وجود فروق ذات داللة إحصائٌة ) -

ولبٌان الفروق الزوجٌة الدالة إحصائٌا ، 0.000بلغت  إحصائٌةوبداللة  20.343قٌمة ف 
لبعدٌة بطرٌ ة شفٌه كما هو مبٌن فً بٌن المتوسطات الحسابٌة تم استخدام الم ارنات ا

 (.5الجدول )
 

 على مستوى الذكاء الروحً.ألثر التحصٌل األكادٌمً  شفٌةالمقارنات البعدٌة بطرٌقة : (5جدول )

 
المتوسط 
 الحسابً

أكثر من 
81% 

 -%  68ما بٌن
81% 

 %68أقل من 

    4.34 %81أكثر من 

   *49. 3.85 %81 -%  68ما بٌن

  05. *54. 3.80 %68أقل من 

 (.1.15=  دالة عند مستوى الداللة ) *
أكثر من فئة  ( بٌن1.15=  )( وجود فروق ذات داللة إحصائٌة 5ٌتبٌن من الجدول ) 

من جهة أخرى، وجاءت الفروق  %68أقل من و %81 -%  68ما بٌنمن جهة وبٌن كل من  81%
 .%81أكثر من لصالح 

على تحدٌد هدف ومعنى للحٌاة،  ونقادر وي التحصٌل المرتفعب بان الطلبة ذوتعزو الباحثة السب
ُتظهر بامتالك  والتً . وٌعتبر التكٌف من متطلبات الجامعة،وكذلك التكٌف مع المواقف الصعبة

هذه ال درات قد  لكتمهارات لحل المشكالت واتخاذ ال رارات البناءة والهامة فً حٌاته، لذا فمن ٌم
 .األكادٌمًحصٌله ٌنعكس اٌجابٌا على مستوى ت

من المعت دات المادٌة، ومتفتحون  أكثرالطلبة الذٌن لدٌهم مستوى عال من السمو والتفوق النفسً  إن
  تجاههم. اآلخرونبالحٌاة واقل تعل ا بما ٌفكر  أهدافهمللتجارب وٌكافحون بشكل واع نحو  أكثر

من حل  األفرادات التً تمكن طبٌعة الذكاء الروحً التً تمثل مجموعة من ال در أنولعل السبب 
، فالذكاء الروحً ٌذكً فً الفرد دافعٌة التحصٌل واالنجاز التً تتمثل فً األهدافالمشكالت وتح ٌق 

الذكاء  أنحرر الفرد على انجاز المهام وتعبر عن رغبة الفرد فً التغلب على الع بات. كما 
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الذي ٌزٌد من دافعٌة  األمرفاءة واقتدار، الروحً ٌعد قدرة علمٌة وخبرة تساعد الفرد على النجاح بك
 التحصٌل لدى الطالب لما لها من اثر اٌجابً ٌساهم فً نجاح الطالب.

 
 التوصٌات:

 فً ضوء نتائج الدراسة توصً الباحثة باالتً:
 
، لما فً ذلك من ٌفضل توفٌر مساقات تحوي مفهوم الذكاء الروحً من خالل المناهج الجامعٌة  .1

هم النفسٌة من خالل قدرتهم على التسامً فً المواقف التً تواجههم فً اثر صحً فً حٌات
الحٌاة، وكذلك قدرتهم على مواجهة المشكالت وبناء العالقات المنزهة عن الغرض وزٌادة 

المست بلٌة واالندماج فً سلوك الفضٌلة التً تعكس تمسكهم ٌ ٌمهم الدٌنٌة  برهدافهمالوعً 
 .لتً تعلموها من خالل تنشئتهم االجتماعٌةا األصٌلةومبادئهم الث افٌة 

 
 تشجٌع البحث العلمً لمفاهٌم حدٌثة ومواكبة للعصر. .2
 
 
الدراسة الحالٌة على عٌنة تشمل  إجراءواستكماال لمتطلبات هذه الدراسة، فان الباحثة ت ترح  .3

علٌم ، وطالب وطالبات مرحلة ما قبل التوالحكومٌةطالب وطالبات الجامعات والكلٌات الخاصة 
 الجامعً.
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 االستبانة

فً  التربوي علم النفسطلبة مساق  مستوى الذكاء الروحً لدى  :بعنوان بدراسة الباحثة ت وم
 تكونت إستبانة الباحثة أعدت ف د الدراسة أهداف ولتح ٌق. جامعة جرش فً ضوء بعض المتغٌرات

 عاد:أب أربعة من مكونة . ف رة (24) من

 ( 21-17-13-9-5-3-1التفكٌر الوجودي الناقد ) :األول البعد 

 (23-19-15-11-7إنتاج المعنى الشخصً ) :الثانً البعد أما 

 (22-21-18-14-11-6-2الوعً المتسامً )السمو( ) :الثالث والبعد 

 (24-16-12-8 -4توسٌع حالة الوعً ) :الرابع والبعد 

 التً المعلومات برن   علما ,وموضوعٌووة بدقة االستبانة ف رات عن بةااجا فً تعاونكم الباحثة وترمل
 .التامة بالسرٌة وستعامل العلمً البحث ألغراض تستخدم سوف ست دمونها

 االحترام واقبلوا

 د. تماره نصٌر : الباحثة

 

 الجنس:

 أنثى                   ذكر         

 

 الكلٌة:

 اانسانٌة              العلمٌة           

 

 التحصٌل األكادٌمً:

   %68اقل من                    %80اقل من                   %80أكثر من  
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 اإلستبانة

 

 

 الرقم
 

غٌر صحٌح   الف رات
 تماما

غٌر 
 صحٌح

ال 
 ادري

صحٌح  صحٌح 
 تماما

      غالبا ما أتساءل عن طبٌعة الح ٌ ة. 1

وانبً النفسٌة أكثر من الظاهرة ) جوانبً استطٌع أن أتعرف على ج 2
 الجسدٌة(.

     

      أمضٌت وقتا طوٌال وأنا أترمل بعمق عن فً سبب وجودي. 3

      استطٌع أن ادخل فً حاالت الوعً. 4

      استطٌع أن اتامل بعمق ماذا سٌحدث بعد الموت. 5

      من الصعب لً أن اشعر بري شًء غٌر األشٌاء المادٌة. 6

قدرتً على إٌجاد معنى أو هدف للحٌاة ٌساعدنً فً الترقلم مع  7
 المواقف المجهدة.

     

استطٌع السٌطرة والضبط عندما ادخل فً حاالت الوعً او  8
 الالوعً.

     

رت نظرٌاتً الخاصة عن الحٌاة والموت والواقع والوجود. 9       طو 

      أعً عمق صلتً بنفسً و اآلخرٌن. 10

      أنا قادر على تحدٌد سبب وجودي )أو حٌاتً(. 11

      أنا قادر على أن أتحرك بحرٌة بٌن مستوٌات الوعً والالوعً. 12

      اتامل بشكل عمٌق عن معنى األحداث فً حٌاتً. 13

      اعرف نفسً بنفس أكثر عم ا وال مادٌة. 14

      العبرة. عندما أمر بتجربة فاشلة، استطٌع أن اخذ منها 15

مرارا أرى ال ضاٌا والخٌارات أوضح عندما أكون فً حاالت أعلى  16
 من الوعً.

     

      غالبا ما اتامل فً العالقة بٌن اانسان وباقً المخلوقات. 17

      أدرك بعمق األبعاد غٌر المادٌة فً الحٌاة. 18

      استطٌع أن اتخذ قراراتً وف ا لهدفً فً الحٌاة. 19

أتعرف على نوعٌة الناس )معادن( والتً لها معنى أكثر من  20
 عواطفهم. أوأجسامهم أو شخصٌاتهم 

     

اتامل بعمق فٌما إذا كان هناك بعض ال وى الخارقة مثل ) ب عز  21
 وجل، اآللهة، إنسان م دس، طاقة خارقة(.

     

لتركٌز حول تعرف األبعاد غٌر المادٌة فً الحٌاة تساعدنً فً ا 22
 نفسً.

     

      قادر على إٌجاد معنى وهدف لتجاربً الٌومٌة. 23

      طورت أسالٌبً الخاصة لدخول حاالت الوعً والالوعً. 24


