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الذكاء الروحي وعالقته بالجنس ومستوى التحصيل لدى طلبة كلية الرتبية في 
  جامعة الريموك باألردن

  * فيصل خليل الربيع
  

 9/7/2013 تاريخ قبوله                   20/11/2012 تاريخ تسلم البحث

هــدفت هـذه الدراســة إلـى معرفــة مسـتوى الــذكاء الروحـي لــدى طلبـة كليــة       :ملخص 
ــة فــي جامعــة ال   ــاختالف جــنس     مــيرمــوك، والتربي ا إذا كــان هــذا المســتوى يختلــف ب

الطالب ومستوى تحصيله، ولمعرفة إمكانية التنبؤ بالتحصيل األكـاديمي مـن مكونـات    
ــي ــة مــــن  . الــــذكاء الروحــ ــة  ) 256(تكونــــت عينــــة الدراســ ــة مــــن طلبــ ــا وطالبــ طالبــ

ــا         ــة فــي جامعــة اليرمــوك، فــي الفصــل الصــيفي مــن الع ــة التربي م البكــالوريوس فــي كلي
أظهــرت نتــائج الدراســة أن مســتوى الــذكاء الروحــي لــدى    . 2011/2012الجــامعي 

ولم تكـن هنـاك فـروق ذات داللـة     . طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك كان متوسطا
 ألثر الجنس في مستوى الـذكاء الروحـي  ) α=0.05( عند مستوى الداللة إحصائية

صائيا في مستوى الذكاء الروحـي  وجدت فروق دالة إح بينما ،أو أي بعد من أبعاده
وأبعاد التفكير الوجودي الناقد، وإنتـاج المعنـى الشخصـي، والـوعي المتسـامي، تبعـا       

كمــا تبــين مــن النتــائج أن أبعــاد   .مرتفــعاللمتغيــر التحصــيل ولصــالح ذوي التحصــيل  
التفكير الوجودي الناقد، وإنتاج المعنى الشخصي، والوعي المتسامي تستطيع التنبؤ 

  .وى التحصيل األكاديميبمست
  ).األآاديمي التحصيل الروحي، الذآاء: الكلمات المفتاحية(

مـن أكثـر مفـاهيم علـم الـنفس شـيوعا        بشـكل عـام   يعد الذكاء :مقدمة
وارتباطا بالتحصيل الدراسي، والنجاح في المهـام التعليميـة وغيـر التعليميـة     

ق قياســه مــن ويعــد الوقــوف علــى مفهــوم الــذكاء وطبيعتــه، وطــر   .المختلفــة
األمــور التــي تســاعد علــى فهــم العوامــل أو المحــددات الرئيســة للنجــاح فــي    

ــة     ــة المختلفـ ــية والحياتيـ ــاع المدرسـ ــة، (األوضـ ــاول  ). 2005غرايبـ ــد تنـ وقـ
البــاحثون أنماطــا متعــددة للــذكاء، ومــن بينهــا مــا يســمى بالــذكاء الروحــي       

فــي فنجــد الــذي القــى اهتمامــا كبيــرا قبــل عــدد ال بــأس بــه مــن البــاحثين،     
أن الـذكاء الروحـي    الثالثية للـذكاء،  (Sternbergs, 1988) نظرية ستيرنبرج

. لعمليـــةاو، واإلبداعيـــة ،ةالتحليليـــ :مزيجـــا مـــن القـــدرات بوضـــوح يتضـــمن
المعنـى   وفـي إنتـاج  القدرات التحليلية توظف في التفكيـر الوجـودي الناقـد،    ف

درجـات   سـتخدم فـي  فت اإلبداعيـة الشخصي، والوعي المتسامي، أما القدرات 
 العمليــةالقــدرات  تتضــمن جميــع قــدرات الــذكاء الروحــي، بينمــا متفاوتــة فــي

ــة توســع        ــوعي المقصــود، وحال ــع القــدرات، مثــل ال ــة لجمي التطبيقــات التكيفي
 .الوعي

، Horn & Cattels)كما يرتبط الذكاء الروحي أيضـا بنظريـة هـورن وكاتـل     
ن فـي القـدرات الفرديـة التـي     وطبقا لهذه النظريـة فـإن الـذكاء السـيال متضـم     

تساعد على االستنتاج فيما يتعلق بقضايا الوجود، والمعنـى، والقـدرة علـى    
ــذكاء الســيال        ــة فــي حــل المشــكالت، ويســاعد ال اســتخدام القــدرات الروحي

وفـي الجهـة   . أيضا في تفسير المرونة العقلية المتضمنة فـي الـذكاء الروحـي   
الـذكاء الروحـي، علـى أنهـا تلـك التـي       مفـاهيم   األخرى يقدم الذكاء المتبلـور 

 المصدر الرئيس ، كما أنيتم تعلمها في التربية، ومن خالل المواقع الثقافية
بثقافة الفرد، مما يجعلها تختلف من ثقافة شخص  يكمن ةتبلورملقدرات الل

 .(King, 2008) آخر إلى
_________________________  

  .األردن جامعة اليرموك ،قسم علم النفس االرشادي والتربوي*    
 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed at exploring the level of Spiritual 
Intelligence among Yarmouk University students, and whether this 
level varies according to students gender and level of achievement. It 
also aimed at determining the possibility of predicting academic 
achievement from the components of Spiritual Intelligence. The 
sample consisted of (256) students selected from the Faculty of 
Education at Yarmouk University. The study results showed that the 
level of Spiritual Intelligence was medium, with no significant 
differences in the level of Spiritual Intelligence or any of its 
dimensions due to the sex factor. Significant differences were found in 
the level of Spiritual Intelligence and the dimensions of Critical 
Existential Thinking, Personal Meaning Production, Transcendental 
Awareness due to achievement level in favor of the high achievement 
level. The results also showed that Critical Existential Thinking, 
Personal Meaning Production, and Transcendental Awareness 
domains can predict academic achievement.(Keywords: Spiritual 
Intelligence, Academic Achievement). 

 ةنتيجة لدمج الذكاء مع الروحي الذكاء الروحيظهر 
(Emmons, 2000a, 2000b; Noble, 2000; Vaughan, 2002; 

Zohar & Marshal, 2000). م وجود تداخل بين الدين ورغ
عموما على اختالفهما، فالدين يركز  ااتفاًق إال أن هناكوالروحية، 

على األشياء المقدسة، أما الروحية فتعود للعناصر التجريبية للمعنى 
  ).Worthington, 2001( والسمو والتفوق

 الروحي الذكاء مفهوم تناول الذي التربوي األدب وباستعراض
 ومارشال زوهار يشير إذ المفهوم، لهذا اتالتعريف بعض نجد

)Zohar & Marshal, 2000 (الروحي الذكاء"  كتابهما في ،
 وهو. الروحي الذكاء وهو الذكاء من ثالث نوع أنه" النهائي الذكاء
 عملنا لتقييم ذكاء وهو ،أوسع مصطلح في السلوك يضع ذكاء

 ليعمل هإلي نحتاج أساس وهو. باآلخرين ةمقارن للحياة وطريقنا
 يشير فيما. األعلى الذكاء وهو بكفاءة، والعاطفي المعرفي ذكاؤنا

 العقلية بالحياة االهتمام" :أنه على) Vaughn, 2002:19(فون  إليه
 يتضمن وأنه الحياة، في بالوجود وعالقته ومزاجه، للفرد، الداخلية
 تبمستويا والتبصر بالوجود، المتعلقة لألسئلة العميق للفهم القابلية
 عرف فقد) Nasel, 2004:42( ناسل أما". الشعور من متنوعة
 المعنى، في والبحث التمييز، على القدرة" أنه على الروحي الذكاء
     ."وروحية وجودية قضايا وحل
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 من العظمى الغالبية أن إلى) 41 :2011( الدفتار وتشير
 أنه على إليه ينظرون الروحي، الذكاء تعريف تناولوا الذين العلماء
 االتجاه لتحديد موجه وأنه والغايات، األهداف لتحقيق مثلى طريقة

 النجاح من تمكننا وسيلة وهو الصائبة، ختياراتواال الصحيح،
 وعي إلى إضافة ، حكيمة بصورة جوانبها ورؤية الحياة، في متيازاب

 فاضلة وسلوكيات اليومية، ولألحداث ولآلخرين للنفس أعمق وفهم
  ).وشجاعة وتسامح، كمة،وح ورحمة، شفقة،(

 تصف التي المكونات بتحديد) King, 2008( كنج قامو
  :في اآلتية الروحي الذكاء مكونات

 Critical Existential Thinking( الناقد الوجودي التفكير-أ

(CET: بداعإ أو إنتاج على القدرة تعني العقلية القدرة هذهو 
 بالوجود تعلقةالم لألسئلة العميق الفهم على المبني المعنى

 الشعور من مختلفة مستويات استعمال على والقدرة والوعي،
 ويشير وينك وديلون .)Amram,2005:15( المشكالت لحل

(Wink & Dillon, 2002)  إلى أن التفكير الوجودي يشير
إلى التفكير حول وجود الشخص استنادا لمظاهر متعددة 

صي يتضمن ومعقدة للوجود، وأن التفكير حول الوجود الشخ
الحياة، : التفكير حول بعض القضايا والمشكالت، مثل

والموت، والوعي، والكون، والوقت، والحقيقة، والعدل، 
  . والشيطان

 Personal Meaninig( الشخصي أو الذاتي المعنى إنتاج -ب

Production) (PMP: دمج على الشخص قدرة ويتضمن 
إلى  يؤدي مما الشخصي، المعنى مع والعقلية المادية تجاربه
). King, 2008; Zohar & Marshall, 2000(ِ الرضا زيادة
 الروحية، للحقائق العقلية النماذج يبني اإلنسان أن كما

 من المعلومات معالجة خالل من لنفسه بالمعنى ويصبغها
 ).Mayer, 2000( والتجارب األدبية، والنصوص القصص،

حياة، وبالتالي ويتضمن أيضا القدرة إلبداع وإتقان أهداف ال
فإن المعنى الشخصي يعد مكوًنا للروحية، مما يتطلب اعتباره 

   .(Wink & Dillon,2002)ضمن نموذج الذكاء الروحي

: Transcendental Awareness (TA( المتسامي الوعي -ج 
 الكائنات بجميع لعالقاته الشخص فهم على بالقدرة يرتبطو

 مختلفة مشاهد بين قللتنسي القابلية أيضا تضمنيو بالوجود،
)Vaughn, 2002(، عميق لفهم أيضا استعمالها على والقدرة 

 ,King( واآلخرين نفسه مع المتبادلة والعالقات للتفاعل

مقترًحا اعتبر فيه   (Noble, 2000)أضاف نوبلكما  ).2008
الوعي المتسامي هو القدرة على االعتراف بالحقيقة الطبيعية، 

  .متعددة وواسعة ومتعددة  األبعادوأنها متضمنة مع حقيقة 

: Conscious State Expansion (CSE( الوعي حالة توسيع -د
 ,Vital, Gruzelier, Jamienson) وآخرون فيتال يصف

Lehman, Ott,& Sammer, 2005) بالقدرة المكون هذا 
 توجيه عند اإلمتاع على والقدرة تركيز، حالة في البقاء على

 والتحمل، التسامح على والقدرة حليلي،الت والتفكير األهداف،
 ترتبط أنها كما المتناقضة، أو العادية غير التجارب وقبول
 أفضل، وبتركيز التعاطف، وبزيادة بصيرة، ونفاذ نقي، بإدراك
 & Louchakova, 2005; Valentine( أعظم بديهي وحس

Sweet, 1999.(   

 لالعوام نموذج كنج طور المكونات هذه على وباالعتماد
 معتمدا فقرة،) 24( من يتكونالذي  الروحي، لذكاءا لقياس األربعة

 The) يسمى إليه توصل الذي والمقياس الروحية، مقاييس على

Spiritual Intelligence Self-Report Inventory) (SISRI-
 بعضعليه  يعتمد ومرجعا خاصا، معلما كنج جهود وأصبحت )(24

  King & DeCicco, 2009).  ( كوتشودي كنغ: مثل الباحثين

 أساسية عناصر أربعة) Emmons, 2000b(يمونزإ تذكر فيما
 الروحية المصادر من االستفادة على القدرة :وهي الروحي، للذكاء

 الوعي، من قوية حاالت في الدخول على والقدرة المشكالت، لحل
 للسمو والقابلية والعالقات، اليومية النشاطات استثمار على والقدرة

  .    تفوقوال

 لمعرفة حياتنا في موجًها كونه في الروحي الذكاء أهمية وتنبع
 لألشخاص وخاصة السيئة، واألشياء الجيدة األشياء بين الفرق
 ويمتنعون أنفسهم، على السيطرة ويستطيعون ا،توازن يملكون الذين

 االنتحار مثل السائدة، والقواعد للمعايير مخالف شيء أي عمل عن
 الذي فالشخص الحياة، لمشكالت أخير وكحل حياةال ضغوط بسبب
 أي عمل من نفسه يمنع الروحي الذكاء من لياعا مستوى يمتلك
 على يسيطر اإلنسان عقل يجعل نقيا قلبا يمتلك نه؛ ألمخالف شيء

 التصرف أو بجالفة، التحدث عدم إلى يدفعه ما وهذا فعاله،أ
 الروحي ذكاءال من عال مستوى وجود أن كما مهذب، غير بأسلوب

 رغبات تحقيق على يعمل لكي الفرد لدى رغبة إيجاد في بسّب
  . أحالمه ليحقق قوي بشكل للعمل يشجعه وهذا محددة،

 عال مستوى فبوجود الطلبة، في خاص تأثير حيوالر وللذكاء
 السلبية، االتجاهات وتفادي ،مشكالتهم حل الطلبة يستطيع ،همن

 جميع ويمنع التعلم، في لوالكس بالخمول التحكم على ويساعد
 يرتبط الروحي فالذكاء لذا ،الطلبة تفكير تشوش التي االنفعاالت

 ,Saidy, Hassan( عنها ينفصل وال الفرد انفعاالت مع بقوة

Rahman, Jalil, Ismail, & Krauss, 2009(.  

 الروحي، الذكاء مفهومي بين يخلط البعض أن ويالحظ
 يزودنا حيث بينهما، كبير زتماي وجود رغم االنفعالي والذكاء

 ,Ayranci)المشار إليه في آيرانسي  )Bozdag, 2005( جبوزدا

 والذكاء االنفعالي، الذكاء بين للفرق مختصر بتفسير (2011
  :يتمثل في اآلتية الروحي

 الذكاء يركز بينما وثابتة، واضحة أهداف له االنفعالي الذكاء -أ
  .المهام زإنجا من أكثر الشعور تقدم على الروحي
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 إدارة عملية وعلى ،االنفعاالت على يعتمد االنفعالي الذكاء -ب
 على الروحي الذكاء يعتمد بينما األهداف، لتحقيق العواطف

  .ككل بالكون والوعي الشعور وعلى العناصر، هذه جميع

) Zohar & Marshall, 2000( ومارشال زوهار يميز فيما
 مبني االنفعالي الذكاء أن في ي،االنفعال والذكاء الروحي، الذكاء بين
 يطرح الروحي الذكاء أن حين في االنفعاالت الذاتية للفرد، على

 االجتماعية الحياة على مبني وهو القيم، أو المعنى حول أسئلة
 فعال، بشكل اإلنسان عقل إلدارة كطريقة يبدو فإنه لذلك والروحية،

 لذكاءا من ياعال مستوى يمتلك الذي الشخص أن يعني وهذا
 تفكير قوة تلكموي جيد، بشكل نفعاالتهبا التحكم يستطيع الروحي
  .جيدة

 الدراسات من العديد أن يالحظ التربوي األدب مراجعة ولدى
 أولسن دراسة تناولت فقد الروحي، الذكاء حول أجريت قد االجنبية،

)Olsen, 2008 (المتغيرات من عدد تأثير )االنفعالي، الذكاء 
 األكاديمي التحصيل في) الروحية والسعادة والصحة الذات، واحترام

 في صغيرة جامعة في وطالبة طالبا) 150( من تكونت عينة لدى
 الدراسة نتائج شارتأ. األمريكية المتحدة بالواليات أوهايو شمال

  .الطلبة تحصيلو الروحية الصحة بين يجابيإ رتباطا وجود إلى

 العالقة فحص ىإل) Samples, 2009( سامبلز دراسة وهدفت
 محتملين متنبئين بوصفها نفعالياال والذكاء الروحي الذكاء بين

 ،كاليفورنيا جنوب في الكليات إحدى في عينة لدى األكاديمي للنجاح
 وجود لىإ الدراسة نتائج أشارت. وطالبة طالبا) 111( منتكونت 

 النجاح في) الروحي الذكاء مرادفات من وهو( الروحي للنضج أثر
  .الدراسة لعينة ديمياألكا

 )Rustan, 2010( روستان دراسة هدفت ذاته، اإلطار وفي
 األداء في الروحي الذكاء تأثير حول التجريبية األدلة فحص إلى

 الدراسة عينة تكونت. وسيط كمتغير االنفعالي الذكاء مع الوظيفي
 نتائج بينت. اليابان في عامة مؤسسات في يعملون فردا) 83( من

  .واألداء الروحي الذكاء بين إيجابية عالقة جودو الدراسة

 ,Shabani( وبابا حمدأو وحسان شاباني دراسة أما

Hassan, Ahmed & Baba, 2011 (إذا ما فحص إلى هدفت فقد 
 العقلية، للصحة متنبئين يعدان نفعالياال والذكاء الروحي الذكاء كان
 الروحي الذكاء بين العالقة في للجنس أثر هناك كان إذا وما

 طلبة من) 247( من الدراسة عينة تكونت. نفعالياال والذكاء
 بين أعمارهم تتراوح طالبة) 123(و طالبا) 124( العليا المدارس

 نتائج أشارت. بإيران طهران في المدارس إحدى في ةسن 14-17
 الروحي بالذكاء تتأثر أن يمكن العقلية الصحة أن إلى الدراسة
 بين العالقة في للجنس أثر أي يثبت لم أنه كما نفعالي،الا والذكاء
  .االنفعالي والذكاء الروحي الذكاء

 ,Brazdau & Mihai( وميهاي برازداو دراسة وهدفت

 الذكاء أبعاد من وهو( الوعي كان إذا مما التحقق إلى) 2011
 من الدراسة عينة تكونت. الطلبة األكاديمي باألداء بئامتن) الروحي

 (%82) رومانيا في بوخارست جامعة طلبة من وطالبة طالبا) 138(
. عاما 58-18أعمارهم ما بين  ذكور، تراوحت (%18)إناث، و 

األداء  في للوعي أكثر تأثير وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
من التباين في  (%4)األكاديمي للطلبة، حيث يفسر ما نسبته 

  .التحصيل األكاديمي

 إلى) Mossa  & Ali, 2011( وعلي موسى دراسة وهدفت
 تكونت. الوالدية التنشئة وأنماط الروحي الذكاء بين العالقة فحص
 في العليا الدراسات طلبة من وطالبة طالبا) 160( من الدراسة عينة

 بإمكان أن إلى الدراسة نتائج أشارت. إيران في عباس بندر مدينة
  .الروحي بالذكاء التنبؤ الوالدية التنشئة أنماط

 وجافدان وديغهاني كيهورسفاني راهيميإب دراسةأما 
(Ebrahimi, Keykhosrovani, Dehghani & Javdan, 2012) 

 والصحة الروحي، والذكاء المرونة بين العالقة فحص إلى هدفت فقد
 من الدراسة عينة تكونت. الجامعات طلبة من مجموعة لدى العقلية

. إيران في) Hormozgan( مزغانوره جامعة طلبة من) 100(
 والصحة المرونة بين يجابيةإ عالقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
 والذكاء العقلية الصحة أنو والمرونة، الروحي الذكاء بينو العقلية،
  .المرونة يفسران الروحي

 ,Jeloudar & Goodarzi( وجودرازي جوليدار دراسة أما

 والرضا الروحي الذكاء بين العالقة عن الكشف إلى فهدفت) 2012
) 177( من الدراسة عينة تكونت. المعلمين من عينة لدى الوظيفي

 الدراسة نتائج أشارت. إيران في الثانوية المدارس في ومعلمة معلما
 للمعلمين الروحي الذكاء بين إحصائيا دالة إيجابية عالقة وجود إلى

 الذكاء متوسطات في إحصائيا دالة فروق وجودو، الوظيفي ورضاهم
 مستوى لصالح األكاديمي المستوى لمتغير تبعا نللمعلمي الروحي
  . الماجستير حملة

 البحث إلى) Khoshtinat, 2012( كوشتنات دراسة وهدفت
 تكونت). الروحي( الديني والتوافق الروحي الذكاء بين العالقة في
 نور بايام جامعة طلبة من وطالبة طالبا) 8000( من الدراسة ينةع
 بين يجابيإ رتباطا وجود إلى راسةالد نتائج أشارت. إيران في

 من أعلى الروحي الذكاء أنو الديني، والتوافق الروحي الذكاء
  .وإناثا ذكورا الدراسة عينة أفراد لدى إحصائيا دال بشكل المعدل

 & Khorshidi( وعبادي خورشيدي دراسة بحثت فيما

Ebaadi, 2012 (الوظيفي والرضا الروحي الذكاء بين العالقة .
 الوطنية طهران جامعة من موظفا) 231( من الدراسة عينة تكونت
. فأعلى البكالوروس مستوى من علمية مؤهالت يحملون ممن بإيران
 الروحي الذكاء بين يجابيةإ عالقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت
 متوسطات في دالة فروق وجود عدمو للموظفين، الوظيفي والرضا
  .الجنس لمتغير تعزى للمستخدمين الروحي الذكاء

 بين العالقة تفسيرإلى ) Gupta, 2012( جوبتا دراسة وهدفت
 الذاتي والتنظيم الذاتية الكفاءة مع نفعالياال والذكاء الروحي الذكاء
) 40(و طالبا) 40( من الدراسة عينة تكونت. الكليات طلبة لدى
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. في الهند) Kurukshtra( كروكشيترا  جامعة طلبة من طالبة
 نفعالياال والذكاء الروحي الذكاء أن إلى الدراسة جنتائ أشارت

 أشارتو. الذاتي والتنظيم الذاتية الكفاءة مع دال بشكل يرتبطان
 تعزى الروحي الذكاء في إحصائيا دالة فروق وجود إلى أيضا النتائج
  .الذكور ولصالح للجنس

 قد الروحي الذكاء متغير أن السابقة الدراسات من يالحظ
 رفع في ألهميته نظرا األجانب، الباحثين من العديد باهتمام حظي
 تناولت إذ ؛تحصيله مستوى ورفع ،بنفسه الثقة وزرع الفرد، كفاءة
 كالذكاء أخرى متغيرات مع الروحي الذكاء الدراسات هذه بعض

 ووأولسن ،)Samples, 2009( سامبلز :دراسةك ،االنفعالي
)Olsen, 2008(، ووروستان )Rostan, 2010(، وبتاوج )Gupta, 

 الرضا مع الروحي الذكاء بعضها اآلخر تناول فيما). 2012
 & Geloudar( وجوردازي جوليدار: كدراسة الوظيفي،

Goordazi, 2012(، وعبادي خوشيدي ودراسة (Khorshidi & 

Ebaadi, 2012 .(أثر وجود إلى أخرى دراسات أشارت فيما 
 ,Samples( مبلزسا: كدراسة األداء، في الروحي للذكاء إيجابي

) Rustan, 2010( ناوروست ،)Olsen, 2008( ووأولسن ،)2009
كما يالحظ أن هذه الدراسات تناولت  ).Brazdau, 2011( واوبرازد

 وحسان شابانيفئات مختلفة، حيث تناولت طلبة المدارس، كدراسة 
، )Shabani, Hassan, Ahmed & Baba, 2011( وبابا حمدأو

 ,Rustan( ناروستئة الموظفين كدراسة وبعضها اآلخر تناول ف

 ,Khorshidi & Ebaadi)( وعبادي خوشيدي، ودراسة )2010

 ,Olsen( أولسن، وبعضها تناول المرحلة الجامعية كدراسة )2012

 برازداوودراسة  ،)Samples, 2009( سامبلز، ودراسة )2008
 ,Gupta( جوبتا، ودراسة )Brazdau & Mihai, 2011( وميهاي

وجافدان  وديغهاني وكيهورسفاني إبراهيمي دراسةودراسة ، )2012
(Ebrahimi, Keykhosrovani, Dehghani & Javdan, 2012)   

وقد يأتي هذا . )Mossa  & Ali, 2011( وعلي موسى، ودراسة 
التركيز على المرحلة الجامعية نظرا لطبيعة المرحلة النمائية التي 

التي تتصف بقدرة األفراد جيه تمتاز بالتفكير المجرد وفق نظرية بيا
فيها على امتالك القدرة على التفاعل بكفاءة مع االفتراضات اللفظية، 
واالعتماد القليل على الحوادث واألشياء الحقيقية الواقعية في حل 
المشكالت، واستخدام ما يمكن اعتباره الطريقة اللفظية االستداللية 

، والجراح، وأبو العتوم، وعالونه(في البحث وحل المشكالت 
وبما أن الذكاء الروحي نوعا جديدا من الذكاء، فإن .  2005)غزال،

الباحث يحاول في هذه الدراسة دراسة العالقة بين الذكاء الروحي 
حيث . ومستوى التحصيل الدراسي للطلبة في ضوء متغير الجنس

إن الدراسات التي تم استعراضها لم تتطرق إلى متغيري الجنس 
بشكل مباشر ومحدد كمتغيرين يمكن أن يرتبطا والتحصيل 

  .بمستوى الذكاء الروحي

  وأهميتها الدراسة مشكلة

يرتبط الذكاء الروحي عند الفرد بعدد من العوامل المتعلقة 
وتهدف الدراسة الحالية إلى بحث عالقته مع . بالفرد والبيئة المحيطة

ات الذكاء التحصيل، ولعل المبرر الختيار التحصيل كمتغير أن مكون
الروحي الرئيسة كما أشارت إليها الدراسات هي مكونات عقلية 

 ترد كما. الدراسة هذه فكرة نبثقتا هنا ومن .معرفية في طبيعتها
 هل: الروحي الذكاء دراسة عند التالية التساؤالت الباحث ذهن إلى

يختلف مستوى مكونات الذكاء الروحي باختالف جنس الطالب، 
 هذه عن إلجابةا الدراسة هذه حاولت بالتاليو ؟ومستوى تحصيله

  .التساؤالت

تناولها موضوعا يعد نادرا في  في الدراسة هذه أهمية وتكمن
 على بالوقوف تهتم ، كما أنها-حسب علم الباحث –البيئة العربية 

 ،حياتهم جدا في مهمة مرحلة في للطلبة الروحي الذكاء مستوى
قدرة الطالب على التفكير المجرد التي تتميز ب الجامعية المرحلة وهي

 ،تمكنه من فهم وتمثل المفاهيم التي تضمنها الذكاء الروحي
. الطالب مستقبل في وحاسمة مهمة بمرحلة تهتم فهي وبالتالي
 الروحي الذكاء دور على الضوء إلقاء النتائج خالل من ويتوقع

  .ومساهمته في تحصيل الطلبة

  الدراسة أهداف

  :اآلتيين الهدفين قيقتح إلى الدراسة سعت

 في التربية كلية طلبة لدى الروحي الذكاء مستوى معرفة .1
  .اليرموك جامعة

 تبعا الطلبة، لدى الروحي الذكاء مستوى في الفروق معرفة .2
  .تحصيله ومستوى الطالب، جنس: مثل المتغيرات من لعدد

  الدراسة أسئلة

  :التالية سئلةاأل عن االجابة الدراسة هذه حاولت

 جامعة في التربية كلية طلبة لدى الروحي الذكاء مستوى ما -1
  اليرموك؟

) مجاالته من مجال وكل( الروحي الذكاء مستوى يختلف هل -2
 ومستوى الطالب جنس باختالف التربية، كلية طلبة لدى

   تحصيله؟

 لدى األكاديمي بالتحصيل الروحي للذكاء التنبؤية القدرة ما -3
  اليرموك؟ جامعة طلبة

  راسةالد مصطلحات

 يحصل التي بالدرجة الدراسة هذه في ويتحدد: الروحي الذكاء
 هذه في المستخدم الروحي الذكاء مقياس على الطالب عليها

  . والثبات بالصدق ويمتاز الغرض، لهذا خصيصا ُأعد الذي الدراسة،

  .وإناث ذكور مستويان وله: الجنس

 مواده جميع في الطالب التراكمي معدلال هو: الدراسي التحصيل
، وقد تم تصنيفه وفق اآلتي اليرموك جامعة في درسها التي الدراسية
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 68متوسط، وأقل من  68 -% 80عال، أقل من  %80أكثر من (
  ).منخفض

  :باآلتية الدراسة تتحدد: الدراسة حدود 

 كلية طلبة من عينة على الدراسة اقتصرت: المكانية الحدود -
  .األردن في اليرموك جامعة في التربية

 خالل المسجلين الطلبة على الدراسة اقتصرت: الزمانية الحدود -
  .2012 -2011 الدراسي العام من الصيفي الفصل

 طلبة من عينة على الدراسة اقتصرت: البشرية الحدود -
 النفسي، اإلرشاد: التالية التربوية التخصصات في البكالوريوس

  .الطفل وتربية الصف، ومعلم

  اتهاجراءإو الدراسة منهج

 وأسلوب التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة هذه اعتمدت
 خالل من جمعها تم التي البيانات اعتمدت وقد الميدانية، الدراسات

 ُأجري ثم ومن الدراسة، هذه ألغراض صممت التي ستبانةالا تطبيق
  .المناسب اإلحصائي التحليل

  مجتمع الدراسة وعينتها

كلية التربية في جامعة تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة 
اليرموك والمسجلين خالل الفصل الدراسي الصيفي للعام 

2011l2012 حسب إحصائيات  -طالبا وطالبة )2121( موبلغ عدده
طالبا وطالبة، منهم  (256)وتم اختيار  -دائرة القبول والتسجيل

، حيث ةطالبة، بالطريقة العشوائية العنقودي (215)طالبا و  (41)
وروعي أن تكون مشتملة على  ،ة هي وحدة االختياركانت الشعب

 ).أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة(جميع المستويات الدراسية للطلبة 
  .متغيراتها حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يبين) 1( والجدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها): 1(جدول 
ــبة العدد  المستوى المتغير النســـــــــــــــــــ

  المئوية
  %16  41  ذكور سالجن

  %84  215  أناث
  %100  256  الكلي

  %38  97  مرتفع مستوى التحصيل
  %48  123  متوسط
  %14  36  منخفض

  %100  256  الكلي 
 أداة الدراسة

 طوره الذي الروحي لذكاءا مقياس الدراسة هذه في ستخدما
فقرة، ثم استقر بعد  (84)، تكون بداية من  (King, 2008)كنج

وبعد تطبيق المقياس على . فقرة (39)ل العاملي على إجراء التحلي
طالب وطالبة من طلبة جامعة ترنت   (305)عينة استطالعية من

(Trent) ،  وكلية دورهام (Durham)  في الواليات المتحدة
مقياسه  (King)األمريكية من خارج عينة الدراسة، عّدل كنج 

 فقرة )24( من بحيث تكون وأصبح يعرف بصورته المختصرة،
) 7( وتقيسه الناقد الوجودي التفكير: هي أبعاد، أربعة على موزعة
 والوعي فقرات،) 5( وتقيسه الشخصي المعنى وإنتاج فقرات،

) 5( وتقيسه  الوعي حالة وتوسيع فقرات،) 7( وتقيسه المتسامي
  .فقرات

 العاملي الصدق من  (King, 2008) كنج تحقق: المقياس صدق
 طالبا) 276( من تكونت عينة على وذلك ، يالروح الذكاء لمقياس
   .وطالبة

 الظاهري الصدق من الباحث تحقق الحالية، الدراسة وفي
 النفس علم تخصص في محكمين عشرة على بعرضه وذلك للمقياس،
 المقياس على مالحظاتهم كانت وقد اليرموك، جامعة في التربوي،

 بها األخذ وتم الفقرات، لبعض اللغوية الصياغة تعديل على ةكزتمر
  . جميعا

 العامة بالسمة المقياس أبعاد ارتباط من التثبت من ولمزيد
 الدرجة على بين بيرسون ارتباط معامل حساب تم الروحي، للذكاء
 األخرى، واألبعاد بعد كل وبين أبعادها، من بعد وكل الكلية األداة

 طالبا وطالبة من مجتمع (62)وذلك من خالل تطبيق المقياس على 
 والتي القيم، هذه يبين) 2( والجدولالدراسة وخارج عينة الدراسة، 

 بعض واستقالل تقيسها، التي الكلية بالسمة األبعاد ارتباط تؤكد
  .األخرى األبعاد عن األبعاد هذه

  الروحي الذكاء لمقياس بيرسون ارتباط معامالت قيم ):2( جدول
التفكير  البعد

الوجودي 
  الناقد

إنتاج 
المعنى 

  خصيالش

الوعي 
  المتسامي

 )السمو( 

توسيع 
حالة 
 الوعي

 الكلي

التفكير
الوجودي 

  الناقد

1 0.517** 0.598** 0.447** 0.825** 

إنتاج
المعنى 

 الشخصي

 1 0.564** 0.400** 0.761** 

الوعي
المتسامي 

 )السمو(

  1 0.567** 0.864** 

توسيع
حالة 
 الوعي

   1 0.737** 

 1     الكلي

  )α =0.05( مستوى عند صائياإح دالة** 

 تساقاال ثبات من  (King, 2008) كنج تحقق: المقياس ثبات
 هذه تراوحت وقد ألفا، كرونباخ معادلة بتطبيق للمقياس الداخلي

  .القيم تلك يوضح) 3( والجدول ،)0.91-0.78( بين القيم



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 358

 االتساق ثبات من الباحث تحقق ،الحالية الدراسة وفي
طالبا وطالبة  (62)الل تطبيق المقياس على من خ أيضا، الداخلي

 بين القيم وحتاتر وقد .من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة
 يتيح الثبات من مقبول مستوى إلى تشير والتي ،)0.72-0.78(

 ).3( الجدول في القيم هذه وتظهر الحالية، الدراسة في استخدامه

معادلة كرونباخ ألفا قيم ثبات االتساق الداخلي من خالل  ):3(جدول 
  ألبعاد مقياس الذكاء الروحي

 ثبات االتساق الداخلي  البعد
 ,King)عند كنج  

2008)  

ثبات االتساق
  الداخلي 

 في الدراسة الحالية

التفكير الوجودي 
  الناقد

0.78
0.72 

إنتاج المعنى 
  الشخصي

0.78 
0.78 

0.870.72  الوعي المتسامي
  0.910.72  توسيع حالة الوعي

  0.920.88 الكلي

 غير من المقياس على االستجابة نمط يتدرج: المقياس تصحيح
 خمس وتأخذ بشدة موافق إلى واحدة درجة وتأخذ بشدة، موافق

 الذكاء مستوى على للحكم التالي المعيار اعتماد وتم درجات،
  :الروحي

  .منخفض مستوى) 2.33-1( من الدرجات

 .سطمتو مستوى) 3.67 -2.34( من الدرجات

 .مرتفع مستوى) 5 -3.68( من الدرجات

  :التالية الخطوات وفق الدراسة تمت: الدراسة إجراءات

 ثم العربية، اللغة إلى نجليزيةاإل اللغة من األداة ترجم الباحث
 في والمتخصصين اإلنجليزية، اللغة يجيدون ممن اثنين على عرضت

  .الترجمة دقة من للتحقق التربوي النفس علم

 عينة على بتوزيعها ها،األداة وثبات صدق دالالت من قالتحق تم
 .الباحث قبل من والثبات الصدق

 مرحلة في المسجلين الطلبة على األداة بتوزيع الباحث قام
 الفترة متوسط وبلغ اليرموك، جامعة في التربية كلية البكالوريوس

 .يباتقر دقائق) 8( ستباناتاال تعبئة في الطلبة استغرقها التي الزمنية

 برنامج واستخدام الحاسوب، ذاكرة إلى البيانات إدخال تم
 أسئلة عن لإلجابة البيانات تحليل في SPSS اإلحصائية الرزم

 .الدراسة

  نتائج الدراسة

ما مستوى الذكاء الروحي : السؤال األولبالنتائج المتعلقة 
هذا  عنلدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك باألردن؟ لإلجابة 

المعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  حسابلسؤال، تم ا
، أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحي جميعلمجاميع ودرجات 

أن مستوى الذكاء الروحي لدى طلبة كلية التربية في جامعة وتبين 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي اليرموك في األردن كان متوسطا

  ).3.38(الستجابات العينة 

هل يختلف مستوى الذكاء : نياالنتائج المتعلقة بالسؤال الث
لدى طلبة كلية التربية، باختالف )  وكل مجال من مجاالته(الروحي 

هذا  عنجنس الطالب، ومستوى تحصيله األكاديمي؟ تمت اإلجابة 
  :السؤال من خالل جزأين

هل يختلف مستوى الذكاء الروحي لدى طلبة كلية التربية، 
 عنس الطالب، ومستوى تحصيله األكاديمي؟ لإلجابة باختالف جن

نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال حسابهذا الجزء، تم 
درجات الطلبة على مقياس الذكاء الروحي حسب متغيري الجنس، ل

  ).3(، كما يبينها الجدول األكاديمي ومستوى التحصيل

أفراد  الستجاباتيارية المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المع ):3(جدول 
  عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي

متوسط   المستوى المتغير
  حسابي

 نحراف معياريإ

  0.79 3.13  ذكور الجنس
 0.59 3.42  أناث

 0.62 3.38  الكلي

مستوى
  التحصيل

 0.64 3.48  مرتفع
 0.53 3.39  متوسط
 0.74 3.04  منخفض

 0.62 3.38  كلي 

أن المتوسط الحسابي لمستوى الذكاء ) 3(ل يتبين من الجدو
بدرجة  لدى اإلناث، فيما كان مرتفعا )3.13(الروحي الذكور بلغ 

  ). 3.42(أكبر من الذكور، إذ بلغ 

وجود فروق ظاهرية في ) 3( كما يتبين من الجدول
فراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء أالمتوسطات الحسابية ألداء 

ولمعرفة داللة  .لجنس ومستوى التحصيلتبعا لمتغيري ا الروحي
هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس، 

  .ذلك) 4(ومستوى التحصيل في الذكاء الروحي، ويبين الجدول 

 تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس، ومستوى التحصيل ):4(جدول 
   في الذكاء الروحي

مصدر
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجة
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  ف

 0.123 2.40 0.88 1 0.87 الجنس

مستوى
  التحصيل

3.16 2 1.58 4.33 0.014* 

     0.37 252 92.13 الخطأ
       256 3014.15 الكلي
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حصائية إعدم وجود فروق ذات داللة  )4(يتبين من الجدول 
ألثر الجنس في مستوى  تعزى) α=0.05(عند مستوى الداللة 

  .اء الروحيالذك

وجود فروق ذات داللة احصائية  )4(كما يتبين من الجدول 
تعزى ألثر متغير مستوى ) α=  0.05(عند مستوى الداللة 

ولبيان توجه الفروق تم  .التحصيل في مستوى الذكاء الروحي
 استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيه، كما هو مبين في الجدول

)5.(  

ه لمعرفة داللة الفروق في الذكاء الروحي شيفي اختبار ):5(جدول 
  تبعا لمتغير التحصيل

المتوسط  المستوى
  الحسابي

 منخفض متوسط مرتفع

 *0.080.44  - 3.40 مرتفع

*0.35  -0.08 - 3.33 متوسط

  - *0.35 -*0.44 - 3.03 منخفض

عند  وجود فروق دالة إحصائيا) 5(يتضح من الجدول 
 ي مستوى الذكاء الروحي بينف) α=  0.05(مستوى الداللة 

مستوى التحصيل  وذويمرتفع المستوى التحصيل  الطلبة ذوي
كما يتضح . مرتفعالمستوى التحصيل  يولصالح ذو ،منخفضال

بين ) α=  0.05(عند مستوى الداللة  وجود فروق دالة إحصائيا
مستوى التحصيل  يمتوسط وذوالمستوى التحصيل  يذو
  . متوسطالالتحصيل  مستوى يولصالح ذو ،منخفضال

هل يختلف مستوى " :جابة عن الجزء الثاني من السؤالولإل -ب
الذكاء الروحي بمجاالته باختالف متغيري الدراسة، تم حساب 

أفراد عينة  ألداءنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال
يبين ) 6(الدراسة على مجاالت الذكاء الروحي، والجدول 

  .ذلك

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الم ):6(جدول 
  أفراد عينة الدراسة على أبعاد الذكاء الروحي

مستوى   الجنس المجال
  التحصيل

المتوسط العدد
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

 
  التفكير
  

  الوجودي

  
  
  ذكور

63.290.99  مرتفع
183.280.67  متوسط
172.810.98  منخفض
413.090.87  كلي

   الناقد
  اإلناث

 0.75 3.61 91 مرتفع
 0.68 3.44 105 متوسط
 0.69 3.18 19  منخفض
 0.72 3.49 215 كلي

 
  
  
  إنتاج
  المعنى

  الشخصي

  
  الذكور

 0.47 3.70 6 مرتفع
 0.65 3.68 18 متوسط
 1.17 2.96 17  منخفض
 0.94 3.38 41 كلي

  
  

  اإلناث

 0.77 3.88 91 مرتفع
 0.76 3.76 105 توسطم

 0.87 3.60 19  منخفض
 0.77 3.80 215 كلي

 
  
  

  الوعي
  المتسامي

  
  )السمو(

  
  

  الذكور

 1.04 2.90 6 مرتفع
 0.53 3.38 18 متوسط
 0.94 2.64 17  منخفض
  0.85  3.00 41 كلي

  
  
  

  اإلناث

 0.76 3.19 91 مرتفع
 0.74 3.31 105 متوسط
  0.67 3.15 19  منخفض
 0.74 3.25 215 كلي

 
  

  توسيع
  
  حالة
  

  الوعي

  
  

  الذكور

 0.79 3.45 6 مرتفع
 0.67 3.32 18 متوسط
 0.74 2.72 17  منخفض
 0.77 3.09 41 كلي

  
  اإلناث

 0.80 3.28 91 مرتفع
 0.72 3.14 105 متوسط
 0.73 3.21 19  منخفض
  0.76 3.20 215 كلي

فروق ظاهرية في وجود ) 6(يتبين من الجدول 
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

ولبيان توجه هذه الفروق تم استخدام  .مقياس الذكاء الروحي
  .يبين ذلك) 7(تحليل التباين المتعدد، والجدول 
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  تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس، ومستوى التحصيل في أبعاد الذكاء الروحي ):7(جدول 
  داللة  ف  متوسط المربعات  درجة الحرية مجموع المربعات المجال 

  الجنس
  هوتلنج
 0.171 :القيمة

 0.026:داللة

 0.60 3.55 1.9111.91 التفكير الوجودي الناقد

 0.06 3.36 2.1312.13 إنتاج المعنى الشخصي

 0.20 1.61  0.9210.92 )السمو(الوعي المتسامي

 0.9 0.02 0.0110.01 توسيع حالة الوعي

  مستوى التحصيل
 0.908:القيمة

  0.002: داللة

 *0.007 5.02 5.4022.70 التفكير الوجودي الناقد

 *0.021 3.94 5.0022.50 إنتاج المعنى الشخصي

 *0.037 3.34 3.8021.90 )السمو(الوعي المتسامي

 0.14 2.00 2.3021.15 توسيع حالة الوعي

     135.662520.54 وجودي الناقدالتفكير ال  الخطأ
     159.872520.63 إنتاج المعنى الشخصي

     143.352520.57 )السمو(الوعي المتسامي
      144.882520.57 توسيع حالة الوعي

  الكلي
  
  

    

      3151.08256 التفكير الوجودي الناقد
      3737.84256 إنتاج المعنى الشخصي

      2783.52256 )موالس(الوعي المتسامي
      2749.53256 توسيع حالة الوعي

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ) 7(ين من الجدول بيت
كما يتضح . جميع أبعاد مقياس الذكاء الروحي تعزى لمتغير الجنس

وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى بعد التفكير الوجودي الناقد، 
ه هذه الفروق تم استخدام ولمعرفة توج .تعزى لمتغير التحصيل

  .)8(اختبار شيفيه، كما هو مبين في الجدول 

ختبار شيفيه ألثر بعد التفكير الوجودي الناقد في ا ):8(جدول 
  مستوى التحصيل

مستوى
 التحصيل

المتوسط 
  الحسابي

 منخفض متوسط مرتفع

*0.170.59   3.59 مرتفع

*0.414 0.17- 3.42  متوسط

 *0.41-*0.59- 3.00  منخفض

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 8(يتضح من الجدول 
في مستوى بعد التفكير الوجودي ) α=  0.05( مستوى الداللة

 مستوى يذوومرتفع، المستوى التحصيل  يذو الطلبة الناقد، بين
كما يتضح .  عمرتفالولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضالالتحصيل 

 0.05( عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية أيضا
 =α (يذوومتوسط، المستوى التحصيل  يذو الطلبة بين 

  . متوسطالولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضالالتحصيل  مستوى

وجود فروق دالة إحصائيا في ) 7( كما يتبين من الجدول
ولمعرفة  .مستوى بعد إنتاج المعنى الشخصي تبعا لمتغير التحصيل

خدام اختبار شيفيه كما هو مبين في توجه هذه الفروق تم است
  ).9(الجدول 

  

على بعد إنتاج المعنى الشخصي، تبعا  شيفيهختبار انتائج  ):9(جدول 
   لمتغير مستوى التحصيل

مستوى 
  التحصيل

المتوسط 
  الحسابي

  منخفض  متوسط  مرتفع

 *0.58 0.13   3.88  مرتفع

 *0.45   0.13- 3.75  متوسط

   *0.45- *0.58- 3.30  منخفض

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 9(يتضح من الجدول 
في بعد إنتاج المعنى الشخصي بين ) α=  0.05(مستوى الداللة 

التحصيل  وذوي مستوىمرتفع الالتحصيل  ىالطلبة ذوي مستو
كما يتضح وجود فروق . مرتفعالولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضال

في مستوى بعد  )α=  0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا ةدال
متوسط الستوى التحصيل الطلبة ذوي م االنتاج الشخصي بين

ولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضالمستوى التحصيل وذوي 
  .متوسطال

وجود فروق دالة إحصائيا عند ) 7(كما يتبين من الجدول 
في بعد الوعي المتسامي تبعا )  α=  0.05(مستوى الداللة 

ذه الفروق، تم استخدام اختبار لمتغير التحصيل، ولمعرفة توجه ه
  .)10(شيفيه كما هو مبين في الجدول 

  نتائج إختبار شيفيه على بعد الوعي المتسامي تبعا لمتغير التحصيل ):10(جدول 
المتوسط   المستوى

  الحسابي
 منخفض  متوسط  مرتفع

 0.27 0.15.-  3.17  مرتفع

 *0.42  0.15 3.32  متوسط

   *0.42- 0.27- 2.90  منخفض
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وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 10(ضح من الجدول يت
بين في بعد الوعي المتسامي ) α=  0.05(عند مستوى الداللة 

التحصيل  مستوى المتوسط وذويمستوى التحصيل  ذوي ةالطلب
  . المتوسطولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضال

ما القدرة التنبؤية لمكونات الذكاء الروحي في : السؤال الثالث
؟ للكشف عن القدرة كية التربيةل األكاديمي لدى طلبة يالتحص

التنبؤية ألبعاد الذكاء الروحي بالتحصيل األكاديمي، استخدم تحليل 
  .يوضح نتائج هذا التحليل  )11(، والجدول االنحدار

  القدرة التنبؤية ألبعاد الذكاء الروحي بالتحصيل األكاديمي ):11(جدول 
  معامل  المتنبْي

األنحدار 
عياري الم
  بيتا

معامل 
  االنحدار

غير  
 المعياري

R R2 Tمستوى
  الداللة

التفكير
الوجودي 

  الناقد

-0.226  -0.203  0.238 0. 
058 

-2.88 0.004

نتاجإ
المعنى 

  الشخصي

-0. 168 -0.138 0.2070.43-
2.180 

0.030

0.0580.0032.1440.033 0.155 0.174 السمو

توسيع
حالة 

  الوعي 

-0.038  0.034 -  0.1350.018-
0.486 

0.627

أن مجال التفكير الوجودي الناقد ) 11(جدول اليالحظ من 
من التباين في التحصيل، وهي نسبة دالة ) %5.6(يفسر ما نسبته 

) %4.3(نتاج المعنى الشخصي فسر ما نسبته إوأن مجال . إحصائيا
يضا أكما يالحظ . من التباين في التحصيل، وهي نسبة دالة إحصائيا

من التباين في ) 3(% أن مجال الوعي المتسامي فسر ما نسبته
   .التحصيل، وهي نسبة دالة إحصائيا

  مناقشة النتائج

تبين أن مستوى : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
الذكاء الروحي لدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك في األردن 

هذه النتيجة مع نتيجة متوسطا، وتختلف  جاء أي) 3.38( كان
التي أشارت إلى ارتفاع ) Khostinat, 2012(دراسة كوشتينات 

يمكن تفسير هذه و. مستوى الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة
النتيجة في ضوء أن المناهج التي يتعرض لها الطلبة سواء في 
المدرسة أو في المرحلة الجامعية، ال تنمي مثل هذا النوع من أنواع 

ن في كافة المراحل الدراسية ال وكما يمكن أن يكون المدرس الذكاء،
  .يولون هذا النوع من الذكاء االهتمام الكافي

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

حصائية عند مستوى إيالحظ عدم وجود فروق ذات داللة 
. ألثر الجنس في مستوى الذكاء الروحي)  α=0.05( الداللة

مع نتيجة دراسة خورشيدي وعبادي  وتتفق هذه النتيجة
)Khorshidi & Ebaadi, 2012.(   

ضوء أن مكونات الذكاء يمكن تفسير هذه النتيجة في و
التفكير الوجودي الناقد، وإنتاج المعنى الشخصي، : الروحي

والسمو، وتوسيع حالة الوعي، تعاني من التجاهل وعدم التركيز 
اث، في كافة المراحل عليها في المناهج المقدمة للذكور واإلن

كما يالحظ وجود فروق دالة . بما فيها المرحلة الجامعية ةالدراسي
في مستوى الذكاء ) α=  0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا

 مرتفع وذوي مستوىالالروحي بين ذوي مستوى التحصيل 
كما . مرتفعالولصالح ذوي مستوى التحصيل  ،منخفضالالتحصيل 

=  0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيا يتضح وجود فروق دالة
α (مستوى التحصيل  يمتوسط وذوالمستوى التحصيل  يبين ذو
يمكن و. متوسطالمستوى التحصيل  يولصالح ذو ،منخفضال

 & Zohar)تفسير هذه النتيجة في ضوء رأي زوهار ومارشال 

Marshall, 2000)  بأن الذكاء الروحي يقود الشخص إلى أن يكون
يؤثر   فإن الذكاء الروحي) Vaughan, 2002( لفونا مبدعا، وطبق

 وكما يشير سايدي وآخرون. الشخص بزيادة اإلنجاز في حياته في
)Saidy, et, all. 2009 (أن وجود مستوى عال من الذكاء  إلى

الروحي يكون سببا في إيجاد رغبة لدى الفرد لكي يعمل على 
ي ليحقق تحقيق رغبات محددة، وهذا يشجعه للعمل بشكل قو

 الطلبةأحالمه، ومع مستوى عال من الذكاء الروحي، أيضا يستطيع 
، وتفادي االتجاهات السلبية، والتحكم بالخمول مشكالتهمحل 

تشوشهم، والتي  التينفعاالت األخرى والكسل في التعلم، وبمنع اال
مستوى تعلمهم، لذا فالذكاء الروحي  فيقد تقودهم إلى آثار سلبية 

ويمكننا تفسير هذه  .نفعاالت الفرد وال ينفصل عنهااع يرتبط بقوة م
من أن الذكاء الروحي  (2011)النتيجة في ضوء ما تراه الدفتار 

يساعد الفرد على النجاح بامتياز في الحياة، وهو أيضا موجه 
وبالتالي فإن كل هذه . لتحديد االتجاه الصحيح واالختيارات الصائبة

  .ا على ارتفاع مستوى التحصيلالعوامل والصفات تنعكس إيجابًي

حصائيا في جميع أبعاد إأيضا عدم وجود فروق دالة  ويتبين
مقياس الذكاء الروحي تعزى لمتغير الجنس، ويمكن تفسير هذه 
النتيجة في ضوء تشابه المجتمع الذي ينتمي اليه هؤالء الطلبة، 

، فهم حالًيا لها نويتعرضو سابًقا وتشابه الظروف التي تعرضوا
للمناهج وتعرضوا  ،في المدارس الثانوية هاسوا المناهج نفسدر

  .في دراستهم الجامعية نفسها أيضا

كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 يفي بعد التفكير الوجودي الناقد، بين ذو) α=  0.05( الداللة

 ،منخفضالالتحصيل  مستوى يمرتفع وذوالمستوى التحصيل 
كما يتضح من الجدول السابق . مرتفعالحصيل ولصالح ذوي الت

) α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
متوسط، وذوي مسستوى التحصيل البين ذوي مستوى التحصيل 

يرى الباحث أنه و. متوسطالولصالح ذوي التحصيل  ،منخفضال
لتي لى مجمل فقرات هذا المجال اإيمكن تفسير هذه النتيجة بالنظر 
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تشير إلى قدرة الطالب على التفكير العميق باألحداث، والتأمل 
، بما قد ينعكس إيجابًيا على ارتفاع العميق، والتفكير بسبب الوجود
  .مستوى التحصيل لدى الطلبة

فسير هذه النتيجة أيضا في ضوء معنى التفكير تويمكن 
ى الفهم الوجودي الناقد الذي يعني إنتاج أو إبداع المعنى المبني عل

العميق لألسئلة المتعلقة بالوجود والوعي، والقدرة على استعمال 
، )Amram, 2005( المشكالتمستويات مختلفة من الشعور لحل 

 ينعكس إيجابيا قد هذه القدرات وبالتالي فإن الطالب الذي يملك
  .على مستوى تحصيله األكاديمي

ى ويتبين أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
في بعد إنتاج المعنى الشخصي، بين مستوى ) α=0.05(الداللة 

ولصالح ذوي  ،منخفضالمرتفع ومستوى التحصيل ال التحصيل
عند  إحصائيا ةكما يتضح وجود فروق دال. مرتفعالالتحصيل 

نتاج الشخصي في مستوى بعد اإل) α=  0.05(مستوى الداللة 
 ،منخفضلامتوسط ومستوى التحصيل البين مستوى التحصيل 
ر ييرى الباحث أنه يمكن تفسو. متوسطالولصالح ذوي التحصيل 

هذه النتيجة بالنظر الى مجمل فقرات هذا المجال التي تشير الى 
قدرة الطالب على إيجاد هدف ومعنى للحياة، والتكيف مع المواقف 

، وبالتالي تخاذ قرارات بناءة وهامة في حياتهاالصعبة، والقدرة على 
ذه القدرات قد تنعكس إيجابيا على مستوى تحصيله فمن يمتلك ه

  .األكاديمي

وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في بعد الوعي المتسامي بين ) α=  0.05(عند مستوى الداللة 

ولصالح  ،منخفضالومستوى التحصيل  المتوسطمستوى التحصيل 
تيجة في ضوء ما يمكن تفسير هذه النو. متوسطالذوي التحصيل 
أن الوعي المتسامي يعني أن  في) James ,2002(وصفه جيمس 

يكون لدى الفرد الفهم واإلدراك على أن في هذه الحياة الواسعة  ما 
هو أوسع من هذا العالم األناني، والمصالح الصغيرة، واالتهامات، 

، ويمكن تفسير هذه النتيجة وإذا جاز لنا التعبير وجود قوة مثالية
 (Lukey & Baruss, 2004)ضوء ما أشار إليه لوكي وباروس  في

اللذان درسا العالقة بين معتقدات الوعي المتسامي والتفوق، وقياس 
الذكاء، وسمات الشخصية، وتوصال إلى أن معتقدات السمو 
والتفوق ترتبط مع براعة أعظم باكتساب المعرفة واستعمالها، 

لعمل بظروف جديدة غير وقدرات نفسية أحسن مما يساعده على ا
الذاكرة، والسرعة في : مألوفة، وهذه القدرات النفسية تتضمن

معالجة المعلومات، واإلدراك الحسي، والسرعة في معالجة 
المعلومات التخيلية، واألحكام النقدية، والدافعية، واإلصرار، وبالتالي 
فإن  كل هذه العوامل والصفات قد تنعكس بشكل إيجابي على 

  .مستوى التحصيل ارتفاع

الثالث يالحظ أن مجال التفكير الوجودي  وفيما يتعلق بالسؤال
من التباين في التحصيل، وهي نسبة ) 5,6(الناقد يفسر ما نسبته 

يمكن تفسير هذه النتيجة في أن التفكير الوجودي و .دالة إحصائيا
: مثل والمشكالتالناقد يتضمن القدرة على التفكير ببعض القضايا 

 & Wink(اة، والوقت، والحقيقة، والعدل، والوعي، والكون الحي

Dillon, 2002(اقد في ن، كما يمكن أن يطبق التفكير الوجودي ال
وبشكل عام  ).Gardner, 1995(أي مشكلة أو قضية في الحياة 

يتصف من لديه قدرة عالية على التفكير الناقد، بأنه منفتح على 
إلى معلومات أكثر حول شيء  األفكار الجديدة، ويعرف متى يحتاج

ما، ويتساءل عن أي شيء غير مفهوم، ويحاول الفصل بين التفكير 
العاطفي والتفكير المنطقي، ويستخدم مصادر علمية موثوق بها، 

) 2004؛ قطامي، 1999جروان، (ويتوخى الدقة في تعبيراته 
وبالتالي فإن من يملك هذه الصفات ستنعكس إيجابيا على مستوى 

  .تحصيله

نتاج المعنى الشخصي فسر ما نسبته إكما يالحظ أن مجال 
يمكن و. من التباين في التحصيل، وهي نسبة دالة إحصائيا) 4,3(

تفسير هذه النتيجة بأن الطالب هو المسؤول عن تعلمه، والقادر 
ة على اشتقاق الهدف والمعنى من األحداث، والتجارب اليومي

)King, 2008( هدف في الحياة، وامتالك ، والقادر على امتالك
، وهذا بالتالي سيؤثر إيجابا )Raker, 1997(اإلحساس بالسيطرة 

كما يالحظ ايضا أن مجال الوعي المتسامي . مستوى تحصيله في
من التباين في التحصيل، وهي نسبة دالة ) 0.3( فسر ما نسبته

ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن الوعي المتسامي يرتبط  .إحصائيا
درة على استعمال الطاقة التي يمتلكها الفرد لفهم عميق للتفاعل بالق

، كما أن )King, 2008(مع اآلخرين، وإقامة عالقات متبادلة معهم 
السمو يساعد الفرد على تكوين فهم وإدراك على أن في هذه الحياة 

 ,James( ما هو أوسع من هذا العالم األناني والمصالح الصغيرة

 في ان يمتلك هذه القدرات ستؤثر إيجابي، وبالتالي فم)2002
ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا في ضوء ما يراه  .مستوى تحصيله

من أن الطلبة  (Jewkess & Baruss,2000)جيكويز وباروس 
الذين لديهم مستوى عال من السمو والتفوق النفسي أكثر من 
المعتقدات المادية، أكثر فضوال حول العالم، ومنفتحون أكثر 
للتجارب، ويكافحون بشكل واع نحو أهدافهم بالحياة، وأقل تعلقا 

  .بما يفكر اآلخرون تجاههم

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،  :توصيات الدراسة
  :يمكن التوصية بما يأتي

تنمية مكونات الذكاء الروحي من خالل المناهج الجامعية لعالقته  -
  .بالتحصيل

ول العالقة بين مكونات الذكاء الروحي إجراء دراسات الحقة ح -
 .ومتغير الجنس
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