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 المستخلص

برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الروحي لدي طالبات الدراسة التحقق من فاعلية  حاولت

طالبات بكلية التربية بجامعة الجوف. من ال( 02ونت الدراسة من ). وتكالجامعة

وتصميم  السيكومتريةقياس الذكاء الروحي وحساب خصائصه وقامت الباحثة ببناء م

في تنمية الذكاء  اإلرشاديفعالية البرنامج النتائج  وأوضحت. الربنامج االرشادي

قرانهن في المجموعة الروحي لدى المشاركات المجموعة التجريبية مقارنة بأ

تم االستدالل على استمرارية نتائج التدخل من خالل عدم وجود جرى الضابطة. كما 

فروق دالة إحصائيـــًا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس 

 .للذكاء الروحيالبعدي والتتبعي 

The Effectiveness of a Counseling Program to Develop 

Spiritual Intelligence among Female Students at the  

Faculty of Education- Al-Jouf University, KSA 

 

Dr. Amina Mostafa Mohamed Abo- El Naga 

Al-Jouf University 

Abstract: 

 This Study attempted to identify the effectiveness of a 

counseling program to develop spiritual intelligence among 

female university students. The sample consisted of (24) female 
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students at the faculty of education, Al-Jouf University. The 

researcher has designed the Spiritual Intelligence Scale and 

analysed its psychometric properties,and a Counseling Program. 

Results showed that the counseling program was effective in 

developing spiritual intelligence among the female participants 

in the experimental group compared to their counterparts in the 

control one. Additionally, the durability of the intervention was 

evidenced through the absence of significant differences 

between the mean scores attained by the experimental group on 

the post- and follow-up tests of spiritual intelligence.  

 

 مقدمة:

المتغيرات فيي  يعد الذكاء الروحي من المفاهيم الحديثة في مجال علم النفس، ومن أهم

الخيوف مين المصياعب،  مية فيي تجنيبإذ يُعيد مين العواميل الهاعليم الينفس اإليجيابي، 

 الروحيييمباشيير فييي البعييد  والضييغوط الموجييود  فييي البيحيية المحيطيية، التييي لهييا تييأ ير

، الوعي اليداخلي، مميا يوليد الييهم ن ير  الذكاء الروحية لألفراد، وذلك من خالل تنمي

بمهارات اجتماعية وخبرات، يستطيعون من خاللهيا مواجهية  ايجابية للحيا ، ويزودهم

 .تواجههم المشكالت والضغوط التي

 ان التغييير والتطييور الييذي حييدج فييي المجتمعييات البشييرية، يشييير بوضييو  الييي مييدي

مع يم  الذكاء لدي األفراد بطرق وأساليب حديثة ألنقدرات   الحاجة الي قياس وتنمية

 .أهداف الشعوب ال يمكن إنجازها إال باإلعتماد علي القدرات العقلية

 فالذكاء بشكل عام مين أكثير المفياهيم التيي ارتبطيت بالتحصييل الدراسيي والنجيا  فيي

 Alto & Amram, (2007.))  المهام التعليمية وغير التعليمية المختلفة

أنيوا  اليذكاء  البياحثون باليذكاء وأنواعيه المختلفية وطيرق قياسيه، ومين بيين نييفقيد عُ 

  (Spiritual Intelligence) محل األهتمام اآلن هو الذكاء الروحي

وأن يييدر   نسييان نفسييه والعييالم الييذي يعييي  فيييه،فالييذكاء الروحييي يعنييي أن يعييي اإل

منفصيلة الواحيد   بعييد  او العالقة التي تربط األمور وال واهر المحيطة به مهما بيدت

مشياعر  وماهيية وجيود   عن األخري، و وعي المرء لنفسه يعني أن يتعمق في نوعية

والمصييلحين األجتميياعيين  وهييذا مييا يمثييل قييو  الشخصييية التييي يتميييز بهييا المفكييرين

 (.5: 0221 )بوزان،

وذليك بتطيوير  بهذا الجانب من الناحية الن رية والعملية، وما أحوجنا اليوم إلى العناية

فيي  أننيا جميعيا نعيي  ةالنقياء الروحيي ليدى اإلنسيان، وخا يالبرامج التدريبية لتنمية 

 عيالم ملييء بالصيراعات والمشياحنات والكيوارج واألزميات والضيغوط فيي األسير 

تمشييا مي   والعمل والمدرسة، ولذلك نجد اهتماما عالميا ودوليا بالتنمية البشرية، وذلك

واآلخيرين مين حوليه،  سان هيي الخيير، فهيو بطبيعتيه يحيب الحييا حقيقة أن طبيعة اإلن

الع يمية علييه. ولكين كيل  فهو اجتماعي وعطوف ومتعياون ومتسيامح وييدر  نعيم ه

اإليجابية قيد تتيأ ر باألحيداج والمواقيت التيي يواجههيا  الصفات هذ  الصفات اإليجابية
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ليى التوجييه واإلرشياد اليذي مواجهتها بطرق فعالية، فيالفرد يحتيا  إ الفرد وال يستطي 

 وفي اآلخرين كذلك، ويقبل عليى الحييا  بكيل ميا فيهيا الثقة بنفسه من جديد يجعله يعيد

الروحي  من أحداج، وبمعنى آخر ينمي ذكاء  الروحي ومهاراته الروحية، ألن الذكاء

ه بيقيين  هيو المحير  الرئيسيي لانسيان اليذي يوجهيه دوميا نحيو فعيل الخيير وعبياد 

ويصييبح أسيييرا   ، ولييذلك فييقن نقصييانه أو غيابييه يجعييل اإلنسيان تائهييا ضييائعا،وخشيو

 (.0221ملذاته واحتياجاته الدنيوية )أرنوط،  لرغباته وفي إشبا 

 

 :البحثمشكلة 

من  من حدا ة موضو  الذكاء الروحي الذي ظهر كنو  البحث ت هر مشكلة هذا

 يبين فيه أن (Emmons,2000) في مقال نشر  0222أنوا  الذكاء عام 

لهذا نجد أن  .الروحانيات تمثل شكال من أشكال الذكاء أسما  بالذكاء الروحي

  والدراسات العربية الدراسات التي ربطت بين هذ  المتغيرات في حقل البحوج

 .الموضو  واألجنبية علي حد علم الباحثة واطالعها قليلة في هذا

 ة التالية:ومن هنا يمكن بلور  مشكلة الدراسة في األسحل

موعة التجريبية في هل توجد فروق بين القياسين القبلي والبعدي لدى المج -6

 ؟الذكاء الروحي

 هل توجد فروق المجموعتين التجريبية والضابطة في الذكاء الروحي؟ -0

 بعي لدى المجموعة التجريبية فيفروق بين القياسين البعدي والتت هل توجد -3

 ؟الذكاء الروحي

 

 :البحثأهداف 

 إلى الكشت عن معرفة: البحثيهدف 

الفييروق بييين متوسييطى رتييب القياسييين القبلييى والبعييدى لمقييياس الييذكاء الييوحي  -6

 لدى المجموعة التجريبية.

الفروق بين متوسطى رتب القياس البعدى لمقياس الذكاء اليوحي ليدى كيل مين  -0

 المجموعة التجريبية ولضابطه.

حي فيى كيل مين ذكاء الوالفروق بين متوسطى رتب المجموعة التجريبية فى ال -3

 بعى.تتالقياسين البعدى وال

 

 :البحثأهمية 

 األهمية النظرية:  – 2

تتنياول مشييكلة الييذكاء  إذميين نيو  المشييكلة التييى تتعير  لهييا  البحيثتنبي  أهمييية   - 6

 الروحي.

 –وذليك عليى المسيتوى المحليى  الجامعيةندر  األبحاج التى أجريت على طيالب  – 0

 فى حدود علم الباحثة.
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تسييتعر  الباحثيية فييى دراسييتها بعييا البحييوج والدراسييات العربييية واألجنبييية  – 3

وذلييك  -ومنهييا مشييكلة خفييا الييذكاء الروحييي الجامعييةوالتييي تتنيياول مشييكالت طييالب 

 حتى تحقق نمو وتراكمية العلم.  –على سبيل المثال ال الحصر 

 األهمية التطبيقية:   –5

توفير برامج تدريبية تم إعيداداها لكيى تسيهم يمكن أن ترج  إلى  البحثإن أهمية  – 6

ميين خييالل عيير  التييراج  جامعيييةطييالب المرحليية اللييدى الييذكاء الروحييي فييى تنمييية 

السيكولوجى ومنه الدراسيات السيابقة التيي توضيح ميا تيم إسيتخدامه مين إسيتراتيجيات 

 تدريبية.

هيم أفضيل تصميم العدييد مين األدوات السييكومترية التيى تسيهم فيى تحدييد أدق وف – 0

 .  الذكاء الروحيلالدرا  مثل دليل ال روف والعوامل المؤدية لنشأ  القصور فى 

 

 :البحثمصطلحات 

 :أوالً: الذكاء الروحي

المشياكل اليوميية، والقيدر   القيدر   عليى اسيتخدام المصيادر الروحيية فيي مواجهية هيو

 .على االندما  في السلوكيات الفاضلة

  البرنامج اإلرشادي:

ة من األساليب واألنشطة المدونة والهادفة التى تعمل على إكساب الطّلبة هو مجموع

 المحدد  في محتوى البرنامج. مهارات الذكاء الروحي

 :البحثمحددات 

 –والمتمثلة في طالبات كلية التربية بجامعة الجوف  تتحدد نتائج البحث الحالي بعينته

ألدوات المستخدمة، ومصطلحاته البرنامج، وا , ومحتوىالممكلة العربية السعودية 

 وأهدافه، والفرو  الخا ة به، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بياناته.

 :للبحثاإلطار النظرى 

 .Robert. يرج  الفضل في إعداد ن رية الذكاء الروحي إلى العالم روبرت إيمونز

A Emmonsفهنا   عيد ، كما أن جذور هذا النو  من الذكاء ترج  إلى عهود ب

مهارات  كثير من اإلشارات في التراج السيكولوجي أكدت أهمية الجانب الروحي في

منهم على  الحيا  وتدريها، وإلى جوهر المفهوم الديني في العمليات السيكولوجية

 MacMahonكامبيل ومكماهون ،Hinterkopf (1985) هينتركوبت) سبيل المثال

& Campbell (1985)تول ،Tolle (1997)   جوورسكيJaworski (1998). 

في ذلك المضمار فقن  عثمانلكما أنه على المستوى العربي فقن هنا  إشار  واضحة 

( سيجد 6111ونمو اإلنسان،  دراسة في الطفولة -المطال  لكتابه )اإل راء النفسي 

للذكاء الروحي ذلك فيما أطلق  حديثا واضحا وجليا عن مفهوم أكثر ما يكون قربا

 .على نو  ة ( والتي تدلالروحيعثمان )الحاسة  عليه

وكذلك فهم   الذكاء الروحي، بأنه القدر  على فهم الذات، Sinetar وعرفت سينيتر   

و حو   اآلخرين، وذلك من خالل إقامة اسلوب حدسي، بين التجارب الحية،

 والعدالة االجتماعية، الصفات الروحية الداخلية لدى األفراد، مثل اإلبدا  والمسؤولية

.(Westenberg, 2017) (0265أما ابو الديار )الذكاء الروحي، بأنه  فقد عرف
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التأمل والتخيل والتصور،  القدر  على استخدام الحواس المتعدد ، التي تتضمن

الداخلية، واستخدامها في ايجاد  لغايات إخرا  المعارف الداخلية للفرد وقدراته

 .التي تواجهه الحلول الشاملة للمشكالت اليومية

هنا  ن رية شاملة  ، أن(Dhatt, 2015)المشار اليه في  (Amram) أمرام  يرىو

االفتراضات التي تدعي  واسعة النطاق للذكاء الروحي. وقد إعتمد في تصور  على

الدولة الموحد (, أو : أن الذكاء الروحي "قد يختلت عن التجربة الروحية )مثل

في بحثه  مواضي  رئيسية باهلل(، وحدد في سبعة االعتقاد الروحي )مثل: اإليمان

األنشطة اليومية، أما الوعي،  وهي: المعنى وتتضمن مواجهة المعنى، والهدف في

والممارسة، أما الفضل، فيتضمن, الثقة،  ,فيتضمن المعرفة العقالنية, التركيز الكامل

العالقات فيتضمن ن رية الهوليسم, رعاية  الحب, تقديس اإلله، أما التعالي،

القبول, المسامحة, واالنفتا  على الحقيقة، أما  والروابط، أما الحقيقة، فتتضمن

اإليغوليسنيس, قبول طبيعة الفرد الحقيقية، وأخيرا  فيتضمن الخضو  السلمي للذات،

الداخلي، وتتضمن التحرر من الملحقات والمخاوف, التمييز,  حرية التوجيه

 .االستقامة

التفكير   وهي مكونات أساسية للذكاء الروحي ةأربع(King, 2008) كما حدد 

إنتا   االنتقادي، وكذلك الوجودي االنتقادي، والذي يشير إليه بالتفكير الوجودي

معنى وهدف شخصي في جمي   المعنى الشخصي، والذي يعرف بأنه القدر  على بناء

وكذلك   ف الحيا ،إبدا  وإتقان هد التجارب الجسدية والعقلية, كما تشمل القدر  على

)مثل:  على تحديد أبعاد الذات المتعالية الوعي المتسامي، والذي يشير إلى القدر 

لآلخرين، وللعالم المادي )مثل: الالمادية, ون رية ( الشخصية الذاتية أو المتعالية

حالة الوعي، والتي تعرف بأنها القدر  على الدخول  الهوليسم(، وأخيرا توسي 

للوعي الروحي )مثل: الوعي الصافي, الوعي الكوني,  ت أسمىوالخرو  من حاال

)كما الحال في التفكير العميق, التأمل,  لتقدير الفرد الوحد , والوحدانية( وفقاً 

 .(التضر 

 

 دراسات سابقة:

( التحقق من فاعلية برنامج تدريبي قائم على Gonzalez, 2012استهدفت دراسة )

كاء االنفعالي والذكاء الروحي. وتكونت عينة الدراسة ة الذيمفي تن الحلقات الحوارية

الحصول عليهم اء المدارس والمرشدين، والذين جرى ( من المعلمين، مدر50من )

من خالل اإلعالن في أحد الجرائد للمشاركة في التدخل، حيث يترتب عليها اجتياز 

للذكاء  Wong & Lawزياد  في الراتب. وتم القياس باستخدام مقياس وونج ولو 

( ساعة 61االنفعالي، ومقياس الذكاء الروحي التكاملي. واستغرق البرنامج التدريبي )

بقحدى المدارس الثانوية. وأسفرت النتائج عن فعالية التدخل القائم على الحلقات 

الحوارية في تنمية الذكاء الروحي بمختلت أبعاد  المتمثلة في تقدير الجمال، تنمية 

عاطفي بالعالم المادي، امتال  حس التأمل الذاتي، تنمية الشعور الثقة، االتصال ال

بالقدسية في الحيا  اليومية، واستخدام الحدس، واستمرار هذا األ ر في القياس 

البعدي. كما تحسنت لدى أفراد المجموعة التجريبية القدر  على استغالل المصادر 
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لة إحصائيــــــًا في الذكاء الروحانية. ولم تسفر النتائج عن وجود أية تغيرات دا

 االنفعالي. 

( التحقق من فعالية التدريب على الذكاء Ebrahimi et al., 2015وحاولت دراسة )

الروحي وأ ر في خفا االكتحاب، والقلق والضغوط لدى المراهقين. وتكونت عينة 

( 62الدراسة من مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، قوام كل منهما )

البيانات الديمجرافية، مقياس االكتحاب، القلق، والضغوط  استبانةب. وتم تطبيق طال

(. وبالنسبة للنتائج، فقد أوضحت فعالية التدخل DASS-42( عبار  )20المكون من )

في خفا االكتحاب، القلق والضغوط بدرو  في تنمية الذكاء الروحي والذي أسهم 

 بالضابطة. وازيةلدى أفراد المجموعة التجريبية م

( اختبار فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء 0265وهدفت دراسة )أبو الديار، 

الروحي وخفا السلو  التنمري لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية. واستخدمت 

( من األطفال بمتوسط عمري 22الدراسة المنهج التجريبي، وتضمنت عينتها )

عامـــًا. وتم تطبيق مقياسي الذكاء الروحي ( 0.51( وانحراف معياري )60.35)

والسلو  التنمري بجانب البرنامج اإلرشادي. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

فروق دالة إحصائيـــًا في متوسطات درجات الذكاء الروحي والسلو  التنمري بين 

لبعدي التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، ولم توجد فروق في القياسين ا

والتتبعي )بعد مرور أربعة أسابي  من تطبيق البرنامج( في متوسطات درجات الذكاء 

 الروحي والسلو  التنمري للعينة التجريبية.

( إلى التحقق من فعالية التدخل القائم Jwaifell et al., 2015واستهدفت دراسة )

ليمية في ( كأدا  تعQuest Webعلى توظيت الرحالت المعرفية عبر االنترنت )

تنمية الذكاء الروحي لدى تالميذ الفرقة الرابعة بالمدارس األردنية. وتشكلت عينة 

( من تالميذ الفرقة الرابعة من كال الجنسين، والذين تم تقسيمهم 632الدراسة من )

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. وأسفرت النتائج عن مقياس الذكاء الروحي 

لية التدخل القائم على توظيت الرحالت المعرفية عبر لألطفال. وأوضحت النتائج فعا

( في تحسين الذكاء الروحي لدى أفراد المجموعة التجريبية Web Questاالنترنت )

 مقارنة بالضابطة.

( نحو التحقق من فعالية برنامج Ferreira & Schulze, 2015وحاولت دراسة )

انوية. وكانت عينة الدراسة انتقائي لتنمية الذكاء الروحي لدى طالب المرحلة الث

( من طالب الفرقة العاشر  الثانوية ببريتوريا، جنوب إفريقيا من 62مكونة من )

( أشهر. وتم جم  البيانات 3متعددي الخلفيات الثقافية. وتم تطبيق البرنامج في فتر  )

 من خالل المقابالت الشخصية شبه المقننة، والمالح ات، واألنشطة التأملية.

 النتائج فعالية التدخل في تنمية الذكاء الروحي لدى أفراد العينة.وأوضحت 

( إلى التحقق من فعالية التعلم المستند إلى الدماغ Santoso, 2016وهدفت دراسة )

في تحسين الذكاء الروحي في الكتابة باللغة اإلنجليزية. واستخدمت الدراسة مدخل 

( من طالب الجامعة 32ن )البحث اإلجرائي الصفي. وتكونت عينة الدراسة م

تخصص اللغة اإلنجليزية بجامعة شمال سومطر . وتم جم  البيانات باستخدام 

استبيان الذكاء الروحي، المالح ة، المقابالت الشخصية، والتحليل الو ائقي. 
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وتو لت الدراسة إلى وجود تحسنات ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الروحي 

جليزية، بما يشير إلى فعالية التعلم المستند إلى الدماغ في هذا في الكتابة باللغة اإلن

 الصدد.

( إلى التعرف علي تأ ير برنامج قائم علي 0261ندا، ى ووهدفت دراسة )مرتض

الرضا المهني في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي في تنمية الذكاء الروحي وأ ر  

ا الهدف قامت الباحثان بالدراسة لدي معلمات التربية الخا ة، وللتحقق من هذ

( معلمة من معلمات التربية الفكرية 00الميدانية الحالية علي عينة قوامها )

المنخفضات في مستوي الذكاء الروحي بمدينة القاهر ، تم تقسيمهن إلي مجموعين 

( وهي التي تم اخضاعها للبرنامج 66تمثل أحداهما المجموعة التجريبية )ن = 

(، وتم التحقق من تكافؤ 66ألخرى المجموعة الضابطة )ن= اإلرشادي، وا

المجموعين في كل من العمر، التخصص، المؤهل الدراسي، الذكاء الروحي، 

والرضا عن العمل، واستخدمت الباحثتان األدوات اآلتية: مقياس الذكاء الروحي، 

النفعالي مقياس الرضا المهني، البرنامج اإلرشادي القائم علي اإلرشاد الفالني ا

وجود فروق دالة -6السلوكي من إعداد الباحثتان، وتو لت الدراسة للنتائج التالية :

إحصائية بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

في كل من الذكاء الروحي والرضا المهني بأبعادهم المختلفة، وكانت جمي  الفروق 

جود فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات و-0لصالح القياس البعدي.

المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج )القياس البعدي( في الدرجة 

الكلية للذكاء الروحي وجمي  أبعاد ، فيما عدا بعد الوعي باألنا األعلى والفروق كانت 

ة بين متوسطات لصالح المجموعة التجريبية، كما اتضح وجود فروق دالة إحصائي

رتب درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج )القياس البعدي( 

في الدرجة الكلية الرضا المهني وجمي  أبعاد  والفروق كانت لصالح المجموعة 

ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات القياسين -3التجريبية

جريبية في كل من الذكاء الروحي والرضا المهني البعدي والتتبعي للمجموعة الت

 .بجمي  أبعادهم

( الكشت عن فعالية برنامج إرشادي في تنمية 0261واستهدفت دراسة )محمد، 

( طالبــــــًا وطالبة 01الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة. وتكونت عينة الدراسة من )

ذا المجموعة الواحد   إناج(. وتم توظيت المدخل شبه التجريبي 62ذكور +  62)

ذات القياس القبلي والبعدي. وكانت األدوات المستخدمة ممثلة في مقياس الذكاء 

الروحي والبرنامج اإلرشادي. وبعد المعالجة اإلحصائية، تو لت النتائج إلى فاعلية 

 -السمو  –المعنى  –النعمة  –التدخل في تنمية جمي  أبعاد الذكاء الروحي )الشعور 

بشكل مؤ ر وواضح وبحجم أ ر كبير، ولم تكن هنا  فروق ذات داللة  الحقيقة(

النعمة  –إحصائية بين القياس البعدي والتتبعي لجمي  أبعاد الذكاء الروحي )الشعور 

الحقيقة(، وأظهرت النتائج تفوق اإلناج على الذكور في بعدي  -السمو  –المعنى  –

 الشعور والنعمة على مقياس الذكور الروحي.

( إلى التحقق من فعالية Safa Chaleshtari et al., 2017اولت دراسة )وح

االجتماعية لدى  والمسؤوليةالتدريب القائم على الذكاء الروحي وأ ر  فعالية الذات 
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( من الطالبات 32طالبات المرحلة الثانوية بشهركرد. وتمثلت عينة الدراسة في )

لية قياسي فعالية الذات والمسؤوخدام مبالمدارس الثانوية بشهر كرد. وتم است

االجتماعية. وانخرطت المشاركات في المجموعة التجريبية في اإلرشاد الجماعي 

( جلسة. وأوضحت نتائج الدراسة وجود أ ر دال 60القائم على الذكاء الروحاني في )

اركات لية االجتماعية لدى المشحسين فعالية فعالية الذات والمسؤوللتدخل في ت

 بالضابطة. ة التجريبية موازيةبالمجموع

 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

من خالل اسيتعرا  الدراسيات السيابقة يمكين القيول بأنهيا ال تعكيس واقي  المشيكالت 

 –، ون ييًرا لنييدر  هييذ  الدراسييات لهييذا الموضييو  الروحيييخفييا الييذكاء الناتجيية عيين 

ية وتطبيقية، باإلضافة إليي أن ، رغم ما للموضو  من أهمية ن رةعلي حد علم الباحث

، يمثل مؤشرا طالب الجامعةلدى  الروحيالذكاء ندر  الدراسات العربية التي تناولت 

لضييرور  االهتمييام بدراسييتها، ميي  تجنييب أوجييه النقييد التييي و ييفت فييي التعقيييب علييي 

اخيتالف الدراسية  فضيالً عينالدراسات بهدف الو ول إلي نتائج أكثر قابلية للتعمييم، 

لية عين الدراسيات السيابقة فيي حدا ية موضيوعها، واختييار عيناتهيا التيى هيى فيى الحا

ميين البحييوج  ةالباحثيي تحاجيية ماسيية الييى المسيياند  ميين قبييل اآلخييرين، وقييد اسييتفاد

والدراسات السابقة وما تو لت إليه من نتيائج فيي  يياغة فيرو  الدراسية، وإعيداد 

ار األسياليب اإلحصيائية المناسيبة أدوات الدراسة، وتحدييد العينية وموا يفاتها، واختيي

سعي الباحثين فيى الحيرع عليي التوا يل والتكاميل  عالو  علىلتحليل البيانات، هذا 

بين عر  اإلطار الن ري وتطبييق األسياليب واألدوات الخا ية بالدراسية، والسيعي 

نحيو تقيديم عيير  متكاميل ومتفاعيل و ييوالً إليي المسيتوي المنشييود وفقًيا للتوجيهييات 

 واإلرشادية السليمة التي تتالءم م  طبيعة المجتم  المصري.  التربوية

 

 من تلك الدراسات والبحوث في اآلتي: ةالباحث تفقد استفاد

 تحديد مجتمع البحث :

قسم الطفولية المبكير  ب المستوى السادسيتمثل مجتم  البحث الحالي في طالبات        

 كلية التربية بجامعة الجوف . –

 ة المختارة:تحديد حجم العين

في ضوء النتائج التي تو لت إليها الدراسات والبحوج السيابقة  ةالباحث تحيث اختار

طالبيية تمثيييل 60 –طالبيية تيييم تقسيييمهم علييى مجمييوعتين  02) قوامهييا عينيية مناسييبة 

طالبييات كلييية ميين طالبيية تمثييل المجموعيية الضييابطة ( 60المجموعيية التجريبييية  ، و

 .العربية السعودية التربية بجامعة الجوف بالمملكة

 تحديد األساليب اإلحصائية:

اإلحصيياء الييال البييارامتري وهييو مييا  ةتنيياول الباحثييتن ييًرا لصييغر حجييم العينيية سييوف 

يتالءم م  الدراسة الحالية، فسوف يتم االستعانة بالمتوسطات واالنحرافيات المعياريية 

ويلككسييون للعينيية ومعامييل االرتبيياط واختبييار مييان ويتنييى للعينييات المسييتقلة، واختبييار 

 الواحد .
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 :البحثتحديد متغيرات 

حصيير  ةالباحثيي تللدراسييات والبحييوج السييابقة اسييتطاع اوتحليلهيي ةفييي تنيياول الباحثيي

(، اإلرشياديمتغيرات الدراسة في متغيرين هامين وهميا: المتغيير المسيتقل )البرنيامج 

 (.الروحيالذكاء المتغير التاب  )

 

 :  البحثصياغة فروض 

 ييياغة جييرى الطييال  علييى األطيير الن رييية ونتييائج الدراسييات السييابقة ميين خييالل ا

 :الدراسة الحالية على النحو اآلتي فرو  

القيياس القبلييى درجيات توجيد فيروق ذات داللية إحصييائية بيين متوسيطى رتييب  .6

 .لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية الروحيالذكاء والبعدى لمقياس 

القيياس البعيدى  درجيات صيائية بيين متوسيطى رتيبتوجد فروق ذات دالله إح .0

لصيييالح  التجريبيييية والضيييابطة تينليييدى كيييل مييين المجميييوع الروحيييياليييذكاء لمقيييياس 

 .المجموعة التجريبية

قيييياس  درجيييات ال توجيييد فيييروق ذات دالليييه إحصيييائية بيييين متوسيييطى رتيييب .3

    التتبعى. والبعدى  ينفى كل من القياس الروحيالذكاء المجموعة التجريبية فى 

 

 :البحثمنهج 

اعتمييدت الدراسيية الحالييية علييى الميينهج التجريبييى وذلييك للتحييق ميين الهييدف الرئيسييى 

  .للدراسة

 

 :البحثعينة 

 البحث :وصف عينة 

الجوف بالمملكية العربيية جامعة  –طالبات كلية التربية أُجريت الدراسة على عينة من 

 ، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين:السعودية

 :قق من الخصائص السيكومتريةعينة التح -2

، للتأكييد ميين طالبيية( 622ميين )التحقييق ميين الخصييائص السيييكومترية عينيية تكونييت 

 يييالحية المقييياييس مييين خيييالل عميييل الخصيييائص السييييكومترية )الصيييدق والثبيييات( 

 وبالتالى تطبيقها على العينة األساسية.

 العينة األساسية: -5

( عاًميا، 06.12بمتوسيط عميرى قيدر  )، طالبية( 02الحالية مين ) البحثتكونت عينة 

 (، وقد تم تقسيم العينة إلى:2.31وانحراف معيارى قدر  )

 .طالبة( 60ـ المجموعة التجريبية، وعددهم )6

 .  طالبة( 60ـ المجموعة الضابطة، وعددهم )0

، وذليك عليى الروحيوقد تم التكافؤ بين أفراد العينة، من حيث العمر الزمنى، والذكاء 

 الى:النحو الت
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 ت العينة فى العمر الزمني التكافؤ بين مجموعا  : 

 (2جدول )

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في العمر الزمني

 ن المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجمو  

 الرتب
u z 

مستوى 

 الداللة

 611.52 62.05 60 تجربية
12.52 2.613 

غير 

 021.52 62.15 60 ضابطة دالة

ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات رتييب ( عييدم وجييود فييروق 6يتضييح ميين جييدول )

, وهيذا ييدل عليي تكيافؤ العمير الزمنييدرجات المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي 

المجمييوعتين )التجريبييية والضييابطة( فييي التطبيييق القبلييي, األميير الييذي يمهييد للتطبيييق 

 .العملي بصور  منهجية  حيحة

  الروحيالذكاء التكافؤ بين مجموعات العينة فى : 

 (5ول )جد

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في الذكاء الروحي

 األبعاد
المجموع

 ة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
u Z 

مستوى 

 الداللة

 الوعي

 

 202.11 2..22 2..1 8... تجربية
08.1 1.200 

غير 

 222.11 28.52 8..1 2.11 ضابطة دالة

 النعمة
 225.11 .25.0 0..1 2.52 تجريبية

.1.1 1.252 
غير 

 11..20 25.88 2..1 2.20 ضابطة دالة

 المعنى
 282.11 .22.2 1.00 02.. تجريبية

02.1 1..50 
غير 

 202.11 28.05 1.00 .2.. ضابطة دالة

 التفوق
 222.11 25.25 2.22 8..22 تجريبية

0..1 1.888 
غير 

 202.11 .25.1 ...1 22.00 ضابطة دالة

 الحقيقة
 200.21 25.52 8..1 20.. تجريبية

0..2 1.52. 
غير 

 228.21 2..25 2..1 52.. ضابطة دالة

 السمو
 200.21 25.52 ...1 0.88 تجريبية

0..2 1.52. 
غير 

 228.21 2..25 2..1 0.02 ضابطة دالة

الدرجة 

 الكلية

 202.11 .25.1 5.00 8..21 تجريبية
0..1 1.525 

غير 

 222.11 25.25 5.22 .22.1 ابطةض دالة

( عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات رتييب 0يتضييح ميين جييدول )

, وهيذا ييدل عليي تكيافؤ الروحيياليذكاء درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيي 

المجمييوعتين )التجريبييية والضييابطة( فييي التطبيييق القبلييي, األميير الييذي يمهييد للتطبيييق 

 .ر  منهجية  حيحةالعملي بصو

 

 :البحثأدوات 

 األدوات التالية: استخدمت الباحثة في بحثها

 )إعداد: الباحثة(. الروحيالذكاء مقياس  -2
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 البرنامج اإلرشادي )إعداد: الباحثة(. -5

 وفيما يلى تناول هذه األدوات بشئ من التفصيل:

 )إعداد: الباحثة(. الروحيالذكاء ( مقياس 2)

 قامت الباحثة باالتى: الروحياء الذكإلعداد مقياس 

الييذكاء اإلطييال  علييى األُطيير الن رييية والكثييير ميين الدراسييات السييابقة التييى تناولييت  -أ

 .الروحي

 .الروحيالذكاء تم اإلطال  على عدد من المقاييس التى استُخِدمت لقياس  -ب

ة، ته االولييفيى  يور الروحيياليذكاء   ـ فى ضوء ذلك قامت الباحثية بقعيداد مقيياس 

 .( فقر 20مكونًا من )

وبنيياء علييى ذلييك تييم تحديييد أبعيياد المقييياس وتحديييد العبييارات ميين خييالل االطييال  علييى 

 بصفة عامة. الروحيالذكاء العديد من الدراسات السابقة التى تناولت 

ومن خالل ما سبق تم إعداد الصور  األوليية للمقيياس والتيى اشيتملت عليى سيتة أبعياد  

 هى

   وعيلاالبُْعد األول: 

   نعمةالبُْعد الثاني: ال

   البُْعد الثالث: المعنى

 تفوقال البُْعد الرابع:

 حقيقةال البُْعد الخامس:

   السموالبُْعد السادس: 
يشيتمل كيل  إذوترتبط هذ  األبعياد التيى تيم تحدييدها بطبيعية وفلسيفة وأهيداف الدراسية 

قيياس كيل بعيد عليى  بعد من هيذ  األبعياد عليى مؤشيرات وعبيارات محصيلتها النهائيية

 حد .

وبناء على ذلك تمت  ياغة العبارات الخا ة بكل بعد مين أبعياد المقيياس وذليك قبيل 

 التحكيم وهى:

 .فقرات( 1البعد الثانى ) -0.          ( فقرات1البعد األول ) -6

 .فقرات( 1البعد الراب  ) -2.          فقرات( 5البعد الثالث ) -3

 .فقرات( 5البعد السادس ) -1.        راتفق( 5البعد الخامس ) -5

 

 :الروحيالذكاء الخصائص السيكومترية لمقياس 

 أوالً: حساب صدق المقياس:

 صدق المحكمين: -2

تمَّ عر  المقياس فى  ورته األولية على عدد من أساتذ  التربيية الخا ية والصيحة 

وتم إجيراء التعيديالت  النفسية وعلم النفس بكليات التربية واآلداب بمختلت الجامعات،

%( بيين المحكميين 12والتيى قيل االتفياق عليهيا عين )الفقرات المقترحة بحذف بعا 

واحيد  عين  فقير أخرى وفق ما اتفق عليه المحكمون، وليم تقيل  فقراتوإعاد   ياغة 

%( مميييا يكيييون ليييه أ ييير إيجيييابي عليييى تمتييي  المقيييياس بصيييدق عيييال مييين السييياد  12)

 المحكمين.



   0202لسنة  اذار ثمانون .وال الحادي ........ العدد......................................مجلة الفتح ......................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-621- 
 

 

 :  لعامليصدق البناء ا -5

تم حساب  دق المقياس بطريقة الصدق العياملى للمقيياس وذليك بتطبيقيه عليى العينية 

مين نفيس مجتمي  البحيث وخيار   طالبيات الجامعية( مين 622االستطالعية وقوامهيا )

 عينة البحث األساسية، والجدول التالى يوضـح نتائج ذلك.

 (8جدول )

 الروحيالذكاء التحليل العاملي ألبعاد مقياس 

 نسب الشيو  قيم التشب  بالعامل األبعاد

 2.126 2.115 الوعي

 2.212 2.111 النعمة

 2.220 2.132 المعنى

 2.131 2.111 التفوق

 2.213 2.112 الحقيقة

 2.553 2.122 السمو

 3.661 الجذر الكامن

 56.130 نسبة التباين

سييبة التبييياين بلغييت ن إذ الروحيييالييذكاء ( تشييب  أبعيياد مقيييياس 3يتضييح ميين جييدول )

( مميا يعنيى أنَّ هيذ  األبعياد السيتة تعبير تعبييراً 3.661(، والجيذر الكيامن )56.130)

التى وض  المقياس لقياسها بالفعيل، مميا يؤكيد تمتي  المقيياس  الروحيالذكاء جيدا عن 

 بدرجة  دق مرتفعة.

 االتساق الداخلى للمفردات مع الدرجة للبعد التابع لها. -8

ات العينييية االسيييتطالعية بقيجييياد معاميييل ارتبييياط بيرسيييون وذليييك مييين خيييالل درجييي

(Pearson) بين درجات كل مفرد  والدرجة الكلية للبعد والجدول التالى يوضح ذلك: 

 (0جدول )

 (211معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد )ن = 

 ىالبعد الخاص بالمعن البعد الخاص بالنعمة البعدالخاص بالوعي
البعد الخاص  البعد الخاص بالتفوق

 بالحقيقة

 البعد الخاص بالسمو

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

دة
فر

لم
 ا
قم

ر
 

معامل 

 االرتباط

دة
فر

لم
 ا
قم

ر
 

معامل 

 االرتباط

دة
فر

لم
 ا
قم

ر
 

معامل 

 االرتباط

دة
فر

لم
 ا
قم

ر
 

معامل 

 االرتباط

2 1.522* 5 1.002** 8 1.220** 0 1.510* 2 1.0.0** 0 1.822** 

. 1.050** . 1.22.** 2 1.20.** 21 1.052** 22 1.20.** 25 1.010** 

28 1.002** 20 1.05.** 22 1.822** 20 1.050** 2. 1.05.** 2. 1.012** 

22 1.0.0** 51 1.252** 52 1.020** 55 1.85.** 58 1..20** 50 1.222** 

52 1.21.** 50 1.512* 5. 1.22.** 5. 1.22.** 52 1.2202** 81 1.002** 

82 1.005** 85 1.852**   88 1.510*     

80 1.80.** 

 1.12* مستوى الداللة 

 1.12** مستوى الداللة 
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معييامالت ارتباطهييا  الروحيييالييذكاء ( أنَّ كييل مفييردات مقييياس 2يتضييح ميين جييدول )

 موجبة ودالة إحصائيًّا، أى أنَّها  ادقة، ولذلك يمكن العمل به.

 

 ثانياً: حساب ثبات المقياس

 طريقة إعادة تطبيق المقياس: -2

من خالل إعاد  تطبييق االختبيار بفا يل  الذكاء الروحي وتمَّ ذلك بحساب  بات مقياس

، وتييم عينيية التحقييق ميين الخصييائص السيييكومتريةزمنييى قييدر  أسييبوعين وذلييك علييى 

اسييييتخرا  معييييامالت االرتبيييياط بييييين درجييييات العينيييية باسييييتخدام معامييييل بيرسييييون 

(Pearson)( مميا 2.26، وكانت جمي  معامالت االرتباط ألبعاد االختبار دالية عنيد )

يشير إليى أنَّ االختبيار يعطيى نفيس النتيائج تقريبياً إذا ميا اسيتخدم أكثير مين ميرَّ  تحيت 

 ظروف مما لة وبيان ذلك فى الجدول التالى:

 ( 2جدول )

 الروحيالذكاء نتائج الثبات بطريقة إعادة التطبيق لمقياس 

معامل االرتباط بين  مقياسالأبعاد 

التطبيقين األول 

 والثانى

 مستوى الداللة

 1.12 02..1 الوعي

 1.12 .1.21 النعمة

 1.12 2...1 المعنى

 1.12 .1.22 التفوق

 1.12 5...1 الحقيقة

 1.12 20..1 السمو

 1.12 .8..1 الدرجة الكلية

( وجيود عالقية ارتباطيية دالية إحصيائيًّا بيين التطبييق األول 5يتضح من خالل جدول )

، والدرجة الكلية له، مما يدل عليى  بيات يالروحالذكاء والتطبيق الثانى ألبعاد مقياس 

اليتعلم لقيياس السيمة التيى ُوضي   الروحييالذكاء المقياس، ويؤكد ذلك  الحية مقياس 

 من أجلها. 

 طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ:  -5

كرونبييا   –باسييتخدام معامييل ألفييا  الييذكاء الروحيييتييمَّ حسيياب معامييل الثبييات لمقييياس 

بعاد المقياس وكانت كل القيم مرتفعة، ويتمت  بدرجة عاليية لدراسة االتساق الداخلى أل

 من الثبات، وبيان ذلك فى الجدول التالى:
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 (0جدول )

 كرونباخ –باستخدام معامل ألفا  الروحيالذكاء معامالت ثبات مقياس 

 كرونباخ –معامل ألفا  مقياسالأبعاد  م

 .0..1 الوعي 2

 22..1 النعمة 5

 .2..1 المعنى 8

 00..1 التفوق 0

 2...1 الحقيقة 2

 22..1 السمو 0

 02..1 الدرجة الكلية .

ا جيييًدا 1يتضييح ميين خييالل جييدول ) ( أنَّ معييامالت الثبييات مرتفعيية، ممييا يعطييى مؤشييّرً

 ، وبناء عليه يمكن العمل به.لثبات المقياس

 

 طريقة التجزئة النصفية: -8

عينيية التحقييق ميين الخصييائص علييى  الروحيييالييذكاء قامييت الباحثيية بتطبيييق مقييياس 

،  ييم تييم تصييحيح المقييياس،  ييم تجزئتييه إلييى طالبيية( 622التييى اشييتملت ) السيييكومترية

قسمين، القسم األول اشتمل على المفردات الفردية، والثانى عليى المفيردات الزوجيية، 

،  يييمَّ تيييم حسييياب معاميييل االرتبييياط بطريقييية بيرسيييون  عليييى حيييد طالبيييةوذليييك لكيييل 

(Pearson) ت المفحو ييين فييى المفييردات الفردييية، والمفييردات الزوجييية، بييين درجييا

بييراون، ومعامييل جتمييان العاميية للتجزئيية النصييفية  –فكانييت قيميية ُمعامييل سييبيرمان 

تييدل علييى أنَّ المقييياس يتمتيي  بدرجيية عالييية ميين الثبييات، وبيييان ذلييك فييى  إذمرتفعيية، 

 الجدول التالى:   

 (.جدول )

 بطريقة التجزئة النصفية يالروحالذكاء ُمعامالت ثبات مقياس 

 جتمان سبيرمان ـ براون أبعاد المقياس م

 .2..1 22..1 الوعي 2

 20..1 25..1 النعمة 5

 22..1 80..1 المعنى 8

 0...1 20..1 التفوق 0

 5...1 20..1 الحقيقة 2

 22..1 .0..1 السمو 0

 8...1 10..1 الدرجة الكلية .

ات المقياس الخا ة بكل بعد مين أبعياد  بطريقية ( أنَّ معامالت  ب1يتضح من جدول )

التجزئة النصفية سبيرمان ـ براون متقاربة مي  مثيلتهيا طريقية جتميان، مميا ييدل عليى 

 .الروحيللذكاء أن المقياس يتمت  بدرجة عالية من الثبات فى قياسه 
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 طريقة االتساق الداخلى:  -0

اليذكاء بيين أبعياد  (Pearson) تم حساب معامالت االرتباط باستخدام ُمعامل بيرسيون

ببعضييها الييبعا ميين ناحييية، وارتبيياط كييل بعييد بالدرجيية الكلييية للمقييياس ميين  الروحييي

 ناحية أخرى، والجدول التالى يوضح ذلك:

 

 (.جدول )

 الروحيالذكاء مصفوفة ارتباطات مقياس 

 . 0 2 0 8 5 2 األبعاد  م

       ـ الوعي 2

      ـ **02..1 النعمة 5

نىالمع 8      ـ **1.020 **.1.02 

    ـ **1.082 **.1.25 **.1.02 التفوق 0

   ـ **.1.02 **.1.25 **1.220 **1.0.0 الحقيقة 2

  ـ **22..1 **1.020 **02..1 **1.020 **.1.02 السمو 0

الدرجة  .

 الكلية

 ـ **02..1 **.2..1 **1.028 **.2..1 **25..1 **.0..1

 (1.12** دال عند مستوى داللة )

( 2.26( أنَّ جميي  معيامالت االرتبياط دالية عنيد مسيتوى داللية )1يتضح مين جيدول )

 مما يدل على تمت  المقياس باالتساق الداخلى والثبات.

 :  الروحيالذكاء الصورة النهائية لمقياس 

وهكييذا، تييم التو ييل إلييى الصييور  النهائييية للمقييياس، والصييالحة للتطبيييق، وتتضييمن 

د  تتضمن  ال ة مواقت موزعية عليى األبعياد السيتة عليى النحيو ( مفرد ، كل مفر20)

 التالى: 

  .  فقرات ( 1) الوعيالبُْعد األول: 

 .فقرات( 1) النعمةالبُْعد الثاني: 

 .فقرات( 5) المعنىالبُْعد الثالث: 

 .فقرات( 1) التفوق البُْعد الرابع:

 .فقرات ( 5) الحقيقة البُْعد الخامس:

 .فقرات( 5)  موالسالبُْعد السادس: 

 طريقة تصحيح المقياس:

حددت الباحثة طريقية االسيتجابة عليى المقيياس باالختييار مين  ال ية مواقيت )الموقيت 

(، وبييييذلك تكييييون الدرجيييية 6، الموقييييت الثالييييث = 0، الموقييييت الثيييياني = 3األول = 

(، وتيدل الدرجية المرتفعية عليى ارتفيا  20(، كميا تكيون أقيل درجية )601القصوى )

 .   الروحيللذكاء ، وتدل الدرجة المنخفضة على انخفا  لروحياالذكاء 
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 ( البرنامج اإلرشادي )إعداد: الباحثة(.5) 

 :البحث الحاليالتعريف بالبرنامج االرشادى في 

مية مخططية عليي أسيس علميية موضيوعية بيه فيي هيذ  الدراسية أنيه عمليية من  يقصد

والمهييييارات والممارسييييات تتضيييمن مجموعيييية ميييين الخبييييرات واألنشيييطة التعليمييييية, 

عيين طريييق  الروحيييالييذكاء جماعييية( لتنمييية  -السييلوكية، فييي  ييور  جلسييات )فردييية

إليى أقصيى حيد ممكين, وييتم ذليك االرشياد خيالل  الطالبياتتنميه قيدرات وإسيتعدادات 

وتتوقيت " فتر  زمنية محدد  في عيدد معيين مين الجلسيات بميا يحقيق أهيداف البرنيامج

افييه ومضييمون المهييارات المتضييمنة فيييه وفيمييا يلييي توضيييح أهمييية البرنييامج علييى أهد

 ذلك:

 أهمية البرنامج والحاجة إليه:

 يتضييح ممييا سييبق وميين خييالل الدراسييات السييابقة يمكيين باسييتقراء بسيييط إسييتنتا  مييدي

, ومين هنيا تتحيدد الروحيالذكاء , لتنمية لطالبات الجامعةالحاجة إلي برنامج إرشادى 

يقدميه مين خيدمات تربويية وإرشيادية وتأهيليية وتدريبيية  أهمية البرنامج مين خيالل ميا

ليي فنييات وسيلوكيات مين خيالل هيذا البرنيامج ع هنمين أجيل ارشياد لهؤالء الطالبيات

التعاي  والتوافيق معيه, وميا قيد يترتيب  ومهارات يمارسنها م  المجتم  حتى تستطعن

و خييراط فييي جييواالن الروحيييالييذكاء علييي هييذا البرنييامج ميين أ ييار ايجابييية فييي تنمييية 

ن فييه حييث تقيل أو تختفيي حيد  النبيذ واليرفا مين المجتم  إليي حيد كبيير اليذي يعيشي

 البشر.

 األهداف: 

هنا  هدف عام للبرنامج االرشادى الحالي وكيذلك أهيداف إجرائيية خا ية يتمثيل كيل 

 منهما فيما يلي:

 الهدف العام للبرنامج: -أ

 تنمية الذكاء الروحي. 

ئيى لهييذا الهييدف فيى إرتفييا  متوسييط درجيات أفييراد المجموعيية ويتمثيل التحقيييق اإلجرا

 التجريبية على مقياس الذكاء الروحي.

 التخطيط العام للبرنامج:

تشييييمل عملييييية التخطيييييط للبرنييييامج اإلرشييييادى تحديييييد محتييييوا  العملييييي واإلجرائييييي 

واإلسييتراتيجيات واألسيياليب المتبعيية فييي تنفيييذ وتقييييم الجلسييات التدريبييية واإلرشييادية 

تحديييد المييدى الزمنييي للبرنييامج وعييدد الجلسييات التدريبييية ومييد  كييل جلسيية, ومكييان و

 إجراء البرنامج,  م تقييم البرنامج ككل ويتكون من العنا ر التالية:
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 (2جدول )

 جلسات البرنامج االرشادى

ة 
حل

مر
ال

ية
اد

ش
الر

ا
 

ة 
حل

مر
ال
ن 

و
ضم

م

ية
اد

ش
الر

ا
 

 عدد الجلسات
 

 رقم الجلسة

 

 عنوان الجلسة

 

 الفنيات واألساليب المستخدمة

يد
مه

لت
وا

ة 
يئ

ته
ال

ت 
سا

جل
لل
د 

هي
تم

ال
 

ن 
نا

اث
 

2 

 

والباحثة  الطالباتالتعارف بين 

 والتعارف بين بعضهم بعضاً 

أسلوب المحاضرة والمناقشة  

 التعزيز التعليمات

5 

 

للمشاركة في  الطالباتتهيئة 

 البرنامج
 التعزيز المحاضرة المناقشة

 ا
لة

ح
مر

 ال
ع
اب

ت
ية

عل
لف

 ا
و
 أ
ية

اد
ش

الر
 

 

مة
نع

وال
ي 

ع
و
ال

 

ع
س

ت
ت 

سا
جل

 

 الوعي والنعمةتنمية  8

النمذجه ، الشرح والمناقشة ، 

 لعب الدور، الواجب المنزلي

 

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  0

النمذجه، الشرح والمناقشة، 

 لعب الدور، الواجب المنزلي

 

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  2
شة، التعزيز، لعب الشرح والمناق

 الدور، قلب الدور

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  0
التعليمات والشرح، المناقشة، 

 التعزيز، الواجب المنزلي

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  .

الشرح المناقشة، النمذجة، 

التعزيز، النمذجة، الواجب 

 المنزلي

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  .
لجماعية، التعزيز المناقشة ا

 الموجب، فنية إقامة الرحالت

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  2

الشرح والمناقشة، التعزيز، لعب 

الدور، النمذجة، الواجب 

 المنزلي.

 الوعي والنعمةاستكمال تنمية  21

الشرح والمناقشة، التعزيز، لعب 

الدور، النمذجة، الواجب 

 المنزلي.
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ة 
حل

مر
ال

ية
اد

ش
الر

ا
 

ة 
حل

مر
ال
ن 

و
ضم

م

ية
اد

ش
الر

ا
 

 عدد الجلسات
 

 رقم الجلسة

 

 عنوان الجلسة

 

 الفنيات واألساليب المستخدمة

 الوعي والنعمةة استكمال تنمي 22
الشرح والمناقشة، النمذجة، 

 التعزيز

ية
عل

لف
 ا
أو

ة 
بي

ري
تد

 ال
لة

ح
مر

 ال
ع
اب

ت
 

 

ق
فو

لت
وا

ى 
عن

لم
ا

 

ع   
رب

أ
ت 

سا
جل

 

 

25 

 
 المعنى والتفوقتنمية 

الشرح، والمناقشة، النمذجة، 

 لعب الدور، التعزيز

 المعنى والتفوقاستكمال تنمية  28
الشرح، والمناقشة ،النمذجة، 

 دور، التعزيزلعب ال

 المعنى والتفوقاستكمال تنمية  20
الشرح، والمناقشة، النمذجة، 

 لعب الدور، الواجب المنزلي

 المعنى والتفوقاستكمال تنمية  22
الشرح، والمناقشة، النمذجة، 

 لعب الدور، الواجب المنزلي

ية
عل

لف
 ا
أو

ة 
بي

ري
تد

 ال
لة

ح
مر

 ال
ع
اب

ت
 

 

و
سم

ال
 و

قة
قي

ح
ال

 

ت
سا

جل
ت 

س
 

 الحقيقة والسمومية تن 20
الشرح، والمناقشة، لعب الدور، 

 التعزيز، النمذجة

 الحقيقة والسمواستكمال تنمية  .2
الشرح، والمناقشة، لعب الدور، 

 التعزيز، النمذجة

2. 

 
 الحقيقة والسمو استكمال تنمية ا

الشرح، والمناقشة ، لعب الدور، 

 التعزيز، النمذجة

 حقيقة والسموال استكمال تنمية 22
الشرح، والمناقشة، لعب الدور ، 

 التعزيز، النمذجة

 الحقيقة والسمواستكمال تنمية  51
الشرح والمناقشة، النمذجة، 

 لعب الدور، الواجب المنزلي
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ة 
حل

مر
ال

ية
اد

ش
الر

ا
 

ة 
حل

مر
ال
ن 

و
ضم

م

ية
اد

ش
الر

ا
 

 عدد الجلسات
 

 رقم الجلسة

 

 عنوان الجلسة

 

 الفنيات واألساليب المستخدمة

 الحقيقة والسمواستكمال  52
الشرح والمناقشة  التعزيز، 

 النمذجة، الواجب المنزلي.

ء
ها

إلن
ا

 

إنهاء 

الجل

سات 

االر

شاد

 ية

دة
ح

وا
ة 

س
جل

 

 التطبيق البعدي وإنهاء الجلسات 55
المحاضرة والمناقشة الجماعية 

 التعزيز الموجب –

عة
اب

مت
ال

 

متابع

ة 

النتا

ئج 

االر

شاد

 ية

دة
ح

وا
ة 

س
جل

 

 المحاضرة والمناقشة الجماعية تطبيق ما بعد المتابعة 58

 

 األساليب اإلحصائية:

 مين مجموعية باسيتخدام عليهيا حصيولال تيم التيي البيانيات بمعالجية الباحثية قاميت

 للعلييوم اإلحصييائية البييرامج حزميية علييى باالعتميياد األسيياليب اإلحصييائية

أن حجييييم عينيييية الدراسيييية ميييين  إذ، .SPSSاختصيييياراً  والمعروفيييية االجتماعييييية

( ضيييييابطة، فقيييييد تيييييم اسيييييتخدام 60( تجريبيييييية، )60( )02النيييييو  الصيييييغير )ن = 

بيانيييات التيييي تيييم الحصيييول عليهيييا، حييييث أسييياليب إحصيييائية البارامتريييية لمعالجييية ال

تُعيييد األنسيييب لطبيعييية متغييييرات الدراسييية الحاليييية، وحجيييم العينييية وقيييد تمثليييت هيييذ  

 األساليب في: 

اعتميييدت الباحثييية فيييى التحلييييل اإلحصيييائى لبيانيييات الدراسييية الحاليييية عليييى األسييياليب 

  -اإلحصائية التالية:

 الفيروق داللية رالختبيا z، وقيمية  Mann-Whitney ميان ويتنيي اختبيار -

 اختبيار وفيي والضيابطة التجريبيية المجميوعتين بيين أ نياء التكيافؤ مسيتقلتين، لعينتيين

 . أيضاً  الفرو  بعا  حة

 لعينتيين الفيروق داللية الختبيار zوقيمية  Willcoxon ويلكوكسيون اختبيار -

 .  حة الفرو  اختبار أ ناء وذلك مرتبطتين

 معامل االرتباط لبيرسون. -

 سابية.المتوسطات الح -

 االنحرافات المعيارية. -

وذلييك ميين خييالل حزميية البييرامج اإلحصييائية للعلييوم االجتماعييية والمعروفيية اختصيياراً 

 ..SPSSبـ
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 نتائج الدراسة: 

 :األولنتائج الفرض 

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين  للدراسييية عليييى أنيييه " األوليييينص الفييير  

للددذكاء اس القبلددي والبعدددي متوسددطي رتددب درجددات المجموعددة التجريبيددة فددي القيدد

والختبيار  يحة هيذا الفير   يم اسيتخدام اختبيار  " لصدالح القيداس البعددى الروحي

 " ويوضح الجدول التالى نتائج هذا الفر . wويلكوكسون " 

 (21جدول )

داللتها الفرق بين متوسطى رتب درجات القياسيين القبلى والبعدى لدى  zقيمة 

 الروحيس الذكاء المجموعة التجريبية على مقيا
االنحراف  المتوسط القياس ن األبعاد

 المعيارى

القياس 

القبلي/ 

 البعدي

 متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 الداللة zقيمة 

 الوعي

الرتب  2..1 8... قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

25 

 صفر

25 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.528 1.12 

 1.21 20.22 بعدى 25

 النعمة

الرتب  0..1 2.52 قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

25 

 صفر

25 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.1.. 1.12 

 2.15 20.20 بعدى 25

 المعنى

الرتب  1.00 02.. قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

25 

 صفر

25 

 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.1.2 1.12 

 2.88 8..25 بعدى 25

 التفوق

الرتب  2.22 8..22 قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

25 

 صفر

25 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.1.0 1.12 

 .2.5 20.52 بعدى 25

 الحقيقة

الرتب  8..1 20.. قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 الجمالىا

 صفر

25 

 صفر

25 

 

 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.1.. 1.12 

 .2.1 25.02 بعدى 25

 السمو

الرتب  ...1 0.88 قبلى 25

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

25 

 صفر

25 

1.11 

0.21 

1.11 

...11 

8.211 1.12 

 .2.1 .25.1 بعدى 25

 1.12 8.100 1.11 1.11 صفرالرتب  5.00 8..21 قبلى 25الدرجة 
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االنحراف  المتوسط القياس ن األبعاد

 المعيارى

القياس 

القبلي/ 

 البعدي

 متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 الداللة zقيمة 

 السالبة 8.15 0.00. بعدى 25 الكلية

الرتب 

 الموجبة

 التساوى

 االجمالى

25 

 صفر

25 

0.21 ...11 

( أن الفييرق بييين متوسييطى رتييب درجييات القياسييين القبلييى 62يتضييح ميين الجييدول )

  ( فييى اتجييا  القييياس البعييدى وهييذا مييا يحقييق  ييحة الفيير2.26والبعييدى دال عنييد )

 .األول

 والشكل البياني التالي يوضح ذلك:

0

20

40

60

80

100

القياس القبلي 8.83 9.25 7.41 11.83 7.16 6.33 50.83

القياس البعدي 14.91 16.16 12.83 16.25 12.41 12.08 84.66

الوعي النعمة المعنى التفوق الحقيقة السمو
الدرجة 

الكلية

 
 األولنتيجة الفرض  (5شكل )

 نتائج الفرض الثاني:

توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين يييييينص الفييييير  الثييييياني عليييييى أنيييييه " 

متوسدددددطي رتدددددب درجدددددات المجموعدددددة التجريبيدددددة والمجموعدددددة الضدددددابطه فدددددي 

" والختبيييييار  ةالقيددددداس البعددددددي للدددددذكاء الروحدددددي لصدددددالح المجموعدددددة التجريبيددددد

 ييييحة هييييذا الفيييير  تييييم اسييييتخدام اختبييييار مييييان ويتنييييى ويوضييييح الجييييدول التييييالى 

 نتائج هذا الفر :
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 ( 22جدول )

 التجريبية وداللتها للفرق بين متوسطى رتب درجات المجموعتين zقيمة 

 فى مقياس الذكاء الروحي والضابطة

 متوسط ن المجموعة االبعاد
انحراف 

 معيارى

متوسط 

 تبالر

مجموع 

 الرتب
u z 

مستوى 

 الداللة

 الوعي
 000.22 61.52 2.12 62.16 25 التجريبية

2.22 2.032 2.26 
 11.22 1.52 2.11 1.21 25 الضابطة

 النعمة
 000.22 61.52 6.20 61.61 25 التجريبية

2.22 2.000 2.26 
 11.22 1.52 2.11 1.33 25 الضابطة

 المعنى
 000.22 61.52 6.33 60.13 25 التجريبية

2.22 2.005 2.26 
 11.22 1.52 2.11 1.26 25 الضابطة

 التفوق
 000.22 61.52 6.01 61.05 25 التجريبية

2.22 2.005 2.26 
 11.22 1.52 2.12 66.51 25 الضابطة

 الحقيقة
 000.22 61.52 6.21 60.26 25 التجريبية

2.22 2.056 2.26 
 11.22 1.52 2.11 1.26 25 الضابطة

 السمو
 000.22 61.52 6.21 60.21 25 التجريبية

2.22 2.061 2.26 
 11.22 1.52 2.11 1.52 25 الضابطة

الدرجة 

 الكلية

 000.22 61.52 3.20 12.11 25 التجريبية
2.22 2.061 2.26 

 11.22 1.52 0.00 56.33 25 الضابطة

 التجريبية رتب درجات المجموعتين( ان الفرق بين متوسطى 66يتضح من الجدول )

( وهو فى اتجيا  القيياس 2.26والضابطة فى مقياس الذكاء الروحي دال عند مستوى )

 والشكل البياني التالي يوضح ذلك: .الثانيالبعدى وهذا ما يحقق  حة الفر  

0

20

40

60

80

100

المجموعة التجريبية 14.91 16.16 12.83 16.25 12.41 12.08 84.66

المجموعة الضابطة 9.08 9.33 7.41 11.58 7.41 6.5 51.33

الوعي النعمة المعنى التفوق الحقيقة السمو
الدرجة 

الكلية

 
 الثاني( نتيجة الفرض 2شكل )

 نتائج الفرض الثالث: 

جددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين رتددب ال تو" ييينص الفيير  الثالييث علييى أنييه 

متوسدطي رتددب درجدات المجموعددة التجريبيدة فددي القيداس البعدددي والقيداس التتبعددي 

" والختبييار  ييحة هييذا الفيير  تييم اسييتخدام اختبييار  الروحدديالددذكاء علددي مقيدداس 

 " والجدول التالى يوضح نتائج هذا الفر : wويلكوكسون " 
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 (25جدول )

بين متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى لدى و داللتها للفرق  Zقيمة 

 الروحيالمجموعة التجريبية على مقياس الذكاء 
االنحراف  المتوسط القياس ن األبعاد

 المعيارى

القياس البعدى/ 

 التتبعى

 متوسط  العدد

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 الداللة zقيمة 

 الوعي

 الرتب السالبة 1.21 20.22 بعدى 25

 بةالرتب الموج

 التساوى

 االجمالى

 صفر

2 

22 

25 

1.11 

2.11 

1.11 

2.11 

غير  2.111

 2..1 22.11 تتبعى 25 دالة

 النعمة

 الرتب السالبة 2.15 20.20 بعدى 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

5 

 صفر

21 

25 

2.21 

1.11 

8.11 

1.11 

غير  2.020

 2..1 20.11 تتبعى 25 دالة

 المعنى

 الرتب السالبة 2.88 8..25 ىبعد 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

 صفر

2 

22 

25 

1.11 

2.11 

1.11 

2.11 

غير  2.111

 2.82 25.22 تتبعى 25 دالة

 التفوق

 الرتب السالبة .2.5 20.52 بعدى 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

2 

 صفر

22 

25 

2.11 

1.11 

2.11 

1.11 

غير  2.111

 2.22 20.20 تتبعى 25 دالة

 الحقيقة

 الرتب السالبة .2.1 25.02 بعدى 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

5 

 صفر

21 

25 

2.21 

1.11 

8.11 

1.11 

غير  2.020

 1.20 25.52 تتبعى 25 دالة

 السمو

 الرتب السالبة .2.1 .25.1 بعدى 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

2 

 صفر

22 

25 

2.11 

1.11 

2.11 

1.11 

غير  2.111

 2.10 25.11 تتبعى 25 دالة

الدرجة 

 الكلية

 الرتب السالبة 8.15 0.00. بعدى 25

 الرتب الموجبة

 التساوى

 االجمالى

8 

 صفر

2 

25 

5.11 

1.11 

0.11 

1.11 

غير  2.088

 1..5 0.88. تتبعى 25 دالة

ة بين متوسطى رتب درجيات القياسيين ( أنه ال توجد فروق دال60يتضح من الجدول )

 وهذا ما يحقق  حة الفر  الثالث. الروحيالبعدى والتتبعى فى مقياس الذكاء 
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 والشكل البياني التالي يوضح ذلك:

0

20

40

60

80

100

القياس البعدي 14.91 16.16 12.83 16.25 12.41 12.08 84.66

القياس التتبعي 15 16 12.91 16.16 12.25 12 84.33

الوعي النعمة المعنى التفوق الحقيقة السمو
الدرجة 

الكلية

 
 نتيجة الفرض الثالث (8شكل )

 ثالثًا: مناقشة نتائج الدراسة:

ليه أ ير واضيح فيى تنمييية  أشيارت نتيائج الدراسية الحاليية عليى أن البرنييامج اإلرشيادي

فيى المواقيت المختلفية، وكيان ذليك واضيحا فيي  طالبيات الجامعيةليدى  الروحيالذكاء 

كييان هنييا  فييروق دالييه احصييائيا بييين المجموعيية التجريبييية  إذنتييائج الفيير  األول 

والضييابطة لصييالح المجموعيية التجريبييية وكييذلك فييي الفيير  الثييانى حيييث كييان هنييا  

ي والبعيدي لصيالح االختبيار البعيدي، وكيذلك وضيحت فاعليية فرق بيين االختبيار القبلي

أنه لم يوجد فرق بين االختبار البعدي والتتبعي، وتفسير  إذالبرنامج من الفر  الراب  

عنيييد المجموعييية التجربيييية، أن البرنيييامج اإلرشيييادي  الروحييييالباحثييية تنميييية اليييذكاء 

فياعلوا مي  بعضيهم اليبعا المستخدم بنى على اشرا  أفراد العينة في انشيطه فنييه، يت

، واسيتمرار فاعليتيه اليذكاء الروحييوهذا يعنيي فاعليية البرنيامج اإلرشيادي فيي تنميية 

 إلي ما بعد انتهاء قتر  المتابعة.

وتتسق نتائج الدراجة بشكل جزئي م  ما تو ل إليه نتائج بعا الدراسات التجريبية 

( التي استهدفت ,Gonzalez 2012التي استهدفت تنمية الذكاء الروحي كدراسة )

( التي Ebrahimi et al., 2015المعلمين، مدراء المدارس والمرشدين، ودراسة )

( Jwaifell et al., 2015( و)0265أجريت على المراهقين، ودراسة  )أبو الديار، 

 & Ferreiraالتي طبقتا على عينة من أطفال المرحلة االبتدائية، ودراسة )

Schulze, 2015 دراسة كل من )، والمرحلة الثانوية( على طالبSantoso, 

ودراسة )مرتضى وندا، ( التي طبقتا على طالب الجامعة، 0261( ومحمد )2016

 Safaودراسة )( التي تمثلت عينتها في معلمات التربية الخا ة، 0261

Chaleshtari et al., 2017.التي أجريت على طالبات المرحلة الثانوية ) 
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 :توصيات الدراسة

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث بعا التو يات التالية:

في المراحل التعليمية المختلفية،  الذكاء الروحيضرور  االهتمام ببرامج تنمي  .6

 واستخدام استراتيجيات تعليمية مناسبة لتنميتها.

تطبييق عقد دورات تدريبيية للمعلميين والميوجهين، وتشيجيعهم عليى اسيتخدام و .0

بعييد ذلييك علييى التعيياون  أبنييائهم، لتشييجي  الييذكاء الروحييياسييتراتيجيات معينيية لتنمييية 

 والتفاعل م  اآلخرين.

لييدى  الييذكاء الروحيييتنمييية االسييتفاد  التربوييية ميين نتييائج الدراسيية الحالييية فييى  .3

ميين خييالل التييدريب علييى المهييارات االجتماعييية بييينهم وميين اآلخييرين فييى  التالميييذ

 لفة.المواقت المخت

 .طالب الجامعة بوجه عامبسيكولوجية  العناية .2

 

 :بحوث مقترحة

أ ار ما جاء في الدراسة الحالية من عر  لاطار الن ري وتحليل للدراسات السيابقة 

ذات الصلة، فضالً عن نتائج الدراسة الحالية، العدييد مين التسيا الت التيي تحتيا  إليي 

ي تعر  الباحثة بعا الدراسات التي إجراء بعا الدراسات لاجابة عنها، وفيما يل

 يري إمكانية إجرائها في المستقبل:

اسييتخدام اسييتراتيجيات تعليمييية أخييرى غييير التييي اسييتخدمتها الدراسيية الحالييية  .6

 لدى تالميذ الصفوف الدراسية المختلفة. الذكاء الروحي فيومعرفة أ رها 

لييدى  الروحيييالييذكاء فييي فعالييية التييدريب علييى المهييارات االجتماعييية وأ يير   .0

 .طالب الجامعة

 

 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

اختبييار فاعلييية برنييامج إرشييادي فييي  :(0265)، أبييو الييديار مسيعد نجييا  الرفيياعي .3

تنمييية الييذكاء الروحييي وخفييا السييلو  التنمييري لييدى عينيية ميين أطفييال المرحليية 

 .11-21(، 6)23جامعة الكويت،  –مجلس النشر العلمي االبتدائية. 

اليذكاء الروحيي وعالقتيه بسيمات الشخصيية  : (0221) أرنوط،  ى أسماعيلبشر .2

 -602(، 10) 61جامعية بنهيا،  - مجلية كليية التربييةلدى عينيات عمريية مختلفية. 

612. 

مجلية  .الذكاء الروحي وعالقته بجود  الحيا  : (0221) أرنوط،  بشرى أسماعيل .5
 .625 - 52(، 6) 0رابطة التربية الحديثة، 

 .. الريا : مكتبة جريرقو  الذكاء الروحي(. 0221) زان، بو توني .1

قيياس اليذكاء الروحيي ليدى بعيا الشيرائح المهنيية  : (0221) مد ر،  سليم أحمد .1

المجلييية المصييييرية وعالقتيييه بييييبعا األبعييياد الديموجرافييييية )دراسييية تطبيقييييية(. 
 (.56)61النفسية،  للدراسات
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امج إرشيادي فيي تنميية اليذكاء فعالية برن : (0261) محمد،   ال  محمد محمود .1

-162(، 3)61جامعية األزهير،  –مجلة كلية التربيية الروحي لدى طلبة الجامعة. 

123. 

فاعلية برنيامج قيائم عليى  : (0261) وندا،  مرفت العدروس مرتضى لة محمدعب .1

اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي في تنمية اليذكاء الروحيي وأ ير  عليى الرضيا 

 –مجليية كلييية التربييية فييي العلييوم النفسييية علمييات التربييية الخا يية. المهنييي لييدى م
 .  620-21(، 3)06جامعة عين شمس، 
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 (2) الدراسة حقمال

 مقياس الذكاء الروحي

 إعداد الباحثة

إلى  تنطبق العبارات م

حد 

 ما

ال 

 تنطبق

أتوقت مرات عديد  وأتروى جيًدا قبل أن أحكم على  6

 الموقت.

   

    ا أفعله.أنا ملتزم بمبادئي وأخالقياتي في كل م 0

أفكر بطريقة اعتيادية عندما يتفق ذلك م  أهدافي  3

 التي أنشدها.

   

اتبنى وجهة ن ر كلية وشاملة من أجل التو ل إلى  2

 الحلول الممكنة لمشكالتي.

   

    أتقبل ذاتي كما هي بكل نقاط قواتها وضعفها. 5

    التعاطت هو مبدأي في معامالتي م  اآلخرين. 1

والتآلت وقبول وجهات الن ر المتعارضة  الصدق 1

 هي مبدأي في الحيا .

   

    أالحظ وأقدر الجمال في حياتي. 1

http://www.tandfonline.com/author/Westenberg%2C+Leonie
http://www.tandfonline.com/toc/cijc20/current
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إلى  تنطبق العبارات م

حد 

 ما

ال 

 تنطبق

    أعمالي تتفق م  أهدافي العليا. 1

أتذكر القصص والعبر والحكم المأ ور  في أوقات  62

 المحن والشدائد.

   

أبحث عن نقاط التقاء م  اآلخرين حتى في حاالت  66

 عهم.االختالف م

   

    تتجاوز أهدافي حدود العالم المادي. 60

أبحث عن االندما  م  اآلخرين والتوفيق بين  63

 وجهات الن ر المتعارضة.

   

    أعبر عن نفسي بشكل مبد . 62

أتخذ الع ة والعبر  من المحن واألالم التي تواجهني  65

 في حياتي.

   

أمل لتساعدني أ دي طقوســـــًا يومية كالصال  والت 61

 على تحقيق التوازن في حياتي.

   

    ال أحمل ضغينة ضد من يصارحني بأخطائي. 61

    أعي  واعمل وأنا على وعي تام بحقيقة الفناء. 61

    أعتمد على حدسي عند اتخاذي للقرارات الهامة. 61

    أشعر باالمتنان لكثر األشياء اإليجابية في حياتي. 02

    ا أفعله يفيد العالم من حولي.أشعر أن م 06

يزداد شعوري بأنني شخص فعال ومؤ ر عند  00

 تقديمي العون لآلخرين.

   

عندي إيمان و قة بأن األمور تسير نحو األفضل  03

 دئمـــــــــــًا.

   

    أهتم بالمعنى الحقيقي لألشياء وليس م هرها. 02

    أنصت جيًدا لكل ما يقال وما ال يقال. 05

أشعر بالحرية حتى لو أتيحت أمامي خيارات  01

 محدود .

   

أعتقد أن تقدمي فيما أفعله سبب رئيسي ألعمل بجد  01

 واجتهاد.

   

أعي  في انسجام م  الكون والطبيعة مما يدفعني  01

 إلى التصرف بدقة وسالسة.

   

    العمل بالنسبة لي شئ مقدس. 01

ن أعي  كل لح ة حياتي هبة من ه وتستحق أ 32

 فيها.
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إلى  تنطبق العبارات م

حد 

 ما

ال 

 تنطبق

    أحاول اكتشاف نقاط القو  والضعت الخا ة بي. 36

    أحاول االستمتا  بكل ما أقوم به من أعمال. 30

    أواجه الخبرات غير السار  بفعالية. 33

أالحظ األفكار واألحاسيس التي تنساب إلى عقلي  32

 وال استطي  التحدج بها.

   

 

 أبعاد مقياس الذكاء الروحي توزيع العبارات على

مجمو  عبارات  العبارات مسمى البعد م

 البعد

 1 36 – 05 – 61 – 63 – 1 – 6 الوعي 6

 1 30 – 01 – 02 – 62 – 1 – 0 النعمة 0

 5 01 – 06 – 65 – 1 – 3 المعنى 3

 1 32 – 33 – 01 -  00 – 61 – 62 – 2 التفوق 2

 5  01 – 03 – 61 – 66 – 5 الحقيقة 5

 5 32 - 02 – 61 – 60 – 1 السمو 1

 32 إجمال عبارات المقياس

 

 


