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 :ملخص

الصمود النفس ي لدى و  الذكاء الروحيكل من هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة 

ين وكذا الكشف عما إذا كانت هناك فروق بعينة من الطالبات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة، 

أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية في كل من الذكاء الروحي والصمود النفس ي، 

ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة ال  لديهن، هذين املتغيرينفحص نوع العالقة بين  لكوكذ

ذكاء طالبة، وقد تمثلت أدوات الدراسة في استبيان ال( 32)احتمالية عن طريق الصدفة مقدارها 

واستبيان الصمود النفس ي من إعداد "كونور  ،الروحي من إعداد "محمد عصام محمد الطالع"

الدراسة دافيدسون" ترجمة " محمد عصام محمد الطالع" لجمع املعلومات، وبعد تطبيق 

 لديهندرجة الصمود النفس ي ، و مرتفعةيهن درجة الذكاء الروحي لدىأن تم التوصل إلى  األساسية 

بين والصمود النفس ي الذكاء الروحي كل من ال توجد فروق دالة إحصائيا في ، وأنها جدا  مرتفعة

ة، كما تم التوصل إلى وجود الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيل

 عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة الدراسة.

 الصمود النفس ي؛ الطالبة الجامعية. ؛الذكاء الروحيمات املفتاحية: الكل

Abstract: 

The present study aimed to identify the degree of spiritual intelligence and psychological 

strength of a sample of female students at Mohammed Boudiaf University in Maseela. It also 

revealed whether there were differences between the sample of the study according to the social 

status variable in both spiritual intelligence and psychological stability. These were the two 
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variable variables. In order to achieve the objective of the study, a random sample of 32 students 

was selected. The tools of the study were the "Spiritual Intelligence Questionnaire" prepared by 

Mohammed Essam Mohammed Al-Tala and the psychological resilience questionnaire by Conor 

Davidson. Mohammed al-Talaa "to collect the knowledge And after the implementation of the 

basic study it was found that the degree of spiritual intelligence to them is high, and the degree 

of psychological steadfastness are very high and that there are no significant differences in both 

the spiritual intelligence and psychological steadfastness between married and unmarried 

students at the University of Mohammed Boudiaf Almmsila, A statistically significant relationship 

between the spiritual intelligence and psychological resilience of the study sample. 

Keywords: spiritual intelligence, psychological resilience, female university students. 

  :مقدمة

يعد االلتحاق بالجامعة خطوة مهمة في حياة الكثير من طالبي العلم، حيث 

تعتبر مؤسسة علمية متطورة ومصدر للمعرفة والثقافة والخبرة التي يحصل منها 

لشهادات عند تخرجهم، التي تؤمن لهم املستقبل، فهي كذلك تسودها الطالب على ا

عالقات وتنظيمات طالبية تربط الطالب بمجتمعه وتشعره بالجو الديمقراطي، لذلك 

يعتبر الطالب الجامعي هو املحور األساس ي الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي 

لجامعة، وقد لوحظ زيادة يهدف إلى تنمية شخصية الطالب طيلة سنوات دراسته با

في عدد الطالبات امللتحقات بالجامعة، بغض النظر عن حالتهن االجتماعية، حيث 

 أن الزواج ال يمنعهن من متابعة مسيرتهن الدراسية.

وبما أننا نعيش عصرا شديد التعقيد مليئا بالتغيرات السريعة والتوترات 

كل جوا مالئما لزيادة والضغوط النفسية وطغيان املادة على القيم مما يش

االضطرابات النفسية واألمراض العقلية واالنحرافات السلوكية وكل ذلك يجعل من 

موضوع الصمود النفس ي والذي يعد أحد الخصائص أو السمات اإليجابية في 

فهو يهم كل فرد في املجتمع وذلك من أجل تحقيق  ،الشخصية موضوع الساعة

تماعي ورغبة في االستمتاع بالحياة والشعور التوافق النفس ي واالنفعالي واالج
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والسعادة وتحقيق معدالت أفضل في اإلنتاج بشتى جوانبه عن طريق بالرفاهية 

استغالل جميع القدرات واإلمكانات إلى أقص ى حد ممكن من أجل مجابهة مطالب 

 الحياة والعيش في سالم وسالمة.

نفس شيوعا واستخداما، ومن ناحية أخرى يعد الذكاء من أكثر مفاهيم علم ال

وغالبا ما ارتبط النجاح بالذكاء سواء أكان ذلك في املهام التعليمية أو غيرها، ويعد 

الوقوف على مفهوم الذكاء وطبيعته من األمور التي تساعد في فهم املحددات 

. وقد تناول الباحثون أنماطا متعددة للذكاء، ومن (2010)غرايبة، الرئيسية للنجاح 

يسمى بالذكاء الروحي، والذي القى اهتماما كبيرا من قبل عدد ال بأس به من بينها ما 

الباحثين، والذي يعنى به "القدرات واالستعدادات التي تعتمد على الجانب الروحي 

وتمكن الفرد من حل املشاكل وتحقيق األهداف في الحياة اليومية" )عبد الجواد 

الروحي يسهم أكثر من غيره في ترك  (، وبالتالي فإن الذكاء2015وعاشور حسين، 

طابع مميز للفرد عن غيره، وقد أشارت الدراسات إلى أن الذكاء الروحي يؤدي دورا 

مهما في التكيف وحل املشكالت، كما أنه يعد عامال مهما في تخفيف مستويات 

 .(2016)الطالع، الشعور باالكتئاب والضغوط 

من املوضوعات املهمة التي استهوت ومنه فإن الذكاء الروحي والصمود النفس ي 

الباحثين في مجال علم النفس، حيث أنهما يعدان أحد أهم مؤشرات الصحة 

النفسية، ال سيما ونحن في عصر ازدادت فيه الضغوطات كما ذكرنا سابقا والتي 

 باتت تواجهنا من كل حدب وصوب.

بالكثير من  وبناء على ما تم ذكره نستنتج أن الذكاء الروحي له ارتباط وثيق

خصائص وسمات الشخصية التي لها عالقة بجميع جوانب الحياة، ومن هنا جاءت 

فكرة دراسة العالقة بينه وبين الصمود النفس ي لدى الطالبات ومعرفة الفروق بينهن 

 حسب متغير الحالة االجتماعية )متزوجة وعازبة(.
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  مشكلة الدراسة:تحديد 

 ت التالية:تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤال 

 . ما درجة الذكاء الروحي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة؟ 1

. ما درجة الصمود النفس ي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف   2

 باملسيلة؟

. هل توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين الطالبات املتزوجات وغير  3

 وضياف باملسيلة؟املتزوجات بجامعة محمد ب

. هل توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النفس ي بين الطالبات املتزوجات وغير 4

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة؟

. هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى 5

 أفراد عينة الدراسة؟ 

 :أهمية الدراسة 

الذكاء هميتها من خالل أهمية املوضوع الذي تتناوله وهو تستمد هذه الدراسة أ

، وأيضا من ناحية طبيعة نالروحي لدى الطالبات وعالقته بالصمود النفس ي لديه

العينة املستخدمة، أال وهي الطالبات الجامعيات، وإظهار حق املرأة في التعليم 

لك قدراتها وكذباعتبارها تمثل نصف املجتمع وكذا إعطائها فرصة تطوير نفسها و 

ألنها تمثل نسبة مرتفعة من املجتمع الجامعي، باإلضافة إلى ندرة املواضيع التي 

بموضوع الذكاء الروحي  نتناولت الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات في عالقته

والصمود النفس ي، لذا جاء هذا املوضوع لتقديم معلومات أساسية عن العالقة التي 

 ات.تربط بين هذه املتغير 

 :أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
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. التعرف على درجة كل من الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى عينة من  1

 طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة.

. الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات حسب 2

عية )متزوجة، عازبة( بجامعة محمد بوضياف باملسيلة في كل متغير الحالة االجتما

 من  الذكاء الروحي والصمود النفس ي.

. الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة  3

 الدراسة.

  : تحديد املفاهيم األساسية للدراسة 

دا بها وتنمو وتزداد مع التقدم هو قدرة فطرية يولد اإلنسان مزو  الذكاء الروحي :. 1

في العمر وتعكس مدى قدرة الفرد على الوعي بذاته والتسامي بها والتوجه نحو 

اآلخرين والتأمل في الكون والطبيعة والتعامل مع املعاناة بشكل إيجابي واتخاذها 

، واملقصود به إجرائيا قدرة الفرد على الوعي (142، 2012)الضبع، فرصة للنمو 

ي واالستسالم هلل واإلحساس بمعنى الحياة والتعامل مع املعاناة كموقف والتسام

تعليمي ونمائي واالستمتاع بالحياة والسالم الداخلي مع النفس ومع اآلخرين ويقاس 

هذا النوع من الذكاء بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة الجامعية جراء 

 م في الدراسة الحالية.اجابتها على استبيان الذكاء الروحي املستخد

هو قدرة الفرد على تحمل أعباء الحياة ومصاعبها والتعاطي مع الصمود النفس ي : . 2

مشكالتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وذلك من خالل التحلي بمجموعة 

من السمات الشخصية التي تترجم لسلوكيات تؤهل الفرد للصمود أمامها كالصبر 

)صالح وأبو لى الضبط والتحكم بالذات والبيئة من حوله والتحدي والقدرة ع

، ويقصد به إجرائيا في الدراسة الحالية قدرة الفرد على (358، 2014هدروس، 

مجابهة مختلف املحن والشدائد والضغوطات التي تعترضه ويتمثل في مجموع 
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نفس ي الدرجات التي تحصل عليها الطالبة من خالل اجابتها على استبيان الصمود ال

 املطبق في الدراسة الحالية.

وهي املرأة التي تزاول دراستها الجامعية في إحدى كليات جامعة الطالبة الجامعية: . 3

  محمد بوضياف باملسيلة بمختلف املستويات والتخصصات.

 : الدراسات السابقة 

ها إلنجاز هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة التي ل       

 ارتباط بموضوع الدراسة بشكل أو بآخر، وهي كما يلي:

هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين (: 2004* دراسة مدثر سليم أحمد )

الذكاء الروحي والتوافق النفس ي واالجتماعي لدى طلبة الجامعة، وقد توصلت هذه 

اء الروحي الدراسة إلى أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الذك

 .(2015)عبد الجواد وحسين، والتوافق النفس ي واالجتماعي لدى عينة الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى فحص طبيعة العالقة (: 2010دراسة ماكسيمو )* 

االرتباطية بين الذكاء الروحي وإدارة الضغوط، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة 

)عبد الجواد و لروحي وإدارة الضغوط ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء ا

 .(2015حسين، 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى (: 2012دراسة فيصل خليل الربيع )* 

الذكاء الروحي لدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك، وما إذا كان هذا املستوى 

ن يختلف باختالف جنس الطالب ومستوى تحصيله، وقد أظهرت نتائج الدراسة أ

مستوى الذكاء الروحي لدى الطلبة كان متوسطا، ولم تكن هناك فروق ذات داللة 

إحصائية ألثر الجنس في مستوى الذكاء الروحي، بينما وجدت فروق ذات داللة 

 إحصائية في مستوى الذكاء الروحي ولصالح ذوي التحصيل املرتفع.
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عالقة بين الذكاء هدفت الدراسة إلى الكشف عن ال(: 2013* دراسة حنان خلفان )

األكاديمي لدى الطلبة، وعالقتهما ببعض املتغيرات  لإلنجاز الروحي والدافعية 

الديمغرافية )النوع، العمر، التخصص، سنة الدراسة، الوظيفة(، وقد أسفرت 

 لإلنجاز النتائج عن وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء الروحي والدافعية 

وجود فروق دالة احصائيا فيهما تبعا للمتغيرات الديموغرافية األكاديمي، وإلى عدم 

 .(2015)عبد الجواد وحسين، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى (: 2017* دراسة منصور وآخرون )

الصمود النفس ي لدى طلبة الجامعة باألردن، وتوصلت إلى أن مستوى الصمود 

 ة واملرتفعة.النفس ي لدى الطلبة يتراوح بين الدرجة املتوسط

هدفت هذه (: 2015* دراسة فؤاد محمد عبد الجواد ورمضان عاشور حسين )

الدراسة إلى الكشف عن طبيعة عالقة الذكاء الروحي بالرضا الوظيفي واالحتراق 

النفس ي، وكذا الكشف عن تأثير النوع والخبرة في الذكاء الروحي، وقد توصلت هذه 

الة احصائيا موجبة بين الذكاء الروحي والرضا الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية د

الوظيفي وسالبة بين الذكاء الروحي واالحتراق النفس ي، وإلى وجود فروق دالة 

 احصائيا في الذكاء الروحي تبعا ملتغيري النوع والخبرة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على (: 2017* دراسة محمد عصام محمد الطالع )

والصمود النفس ي لدى طلبة الجامعة بغزة، كذلك معرفة  مستوى الذكاء الروحي

العالقة بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي، والفرق في درجة الذكاء الروحي 

والصمود النفس ي تبعا للمتغيرات )الجنس، التخصص، املستوى الدراس ي(، وقد 

الروحي أسفرت النتائج على أن طلبة الجامعة بغزة لديهم درجة مرتفعة من الذكاء 

والصمود النفس ي، كما وجدت عالقة طردية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي 
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لديهم، وهناك فروقا في الذكاء الروحي حسب متغير التخصص وعدم وجود فروق 

 دالة احصائيا بالنسبة للمتغيرات األخرى.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على (: 2017* دراسة نور عثمان حسين املصري )

جة الذكاء الروحي لدى مديري املدارس الثانوية، وأظهرت الدراسة أن درجة الذكاء در 

 الروحي لدى مديري املدارس الثانوية متوسطة.   

في ضوء ما تم استعراضه في الدراسات السابقة تعقيب على الدراسات السابقة : 

هي الذكاء يمكن استخالص أنها جاءت متنوعة في تناولها ملتغيرات الدراسة، والتي 

الروحي والصمود النفس ي،  حيث أنه تم ربط هذين األخيرين بمتغيرات مختلفة، 

وبالرغم من ذلك تجدر اإلشارة  إلى أن هذه الدراسات كانت تسعى تقريبا إلى تحقيق 

أهداف واحدة والتي هي عبارة عن معرفة درجة كل من الذكاء الروحي والصمود 

هذين املتغيرين، وكذا الفروق في درجتيهما تبعا النفس ي، وفحص طبيعة العالقة بين 

النوع، التخصص ...، كما قد اتفقت هذه  :ملجموعة من املتغيرات والتي من بينها

الدراسات من حيث اختيارها للعينة حيث كانت تتمثل أغلبها في طلبة مرحلة 

اول األدوات املستخدمة، بيئة التن  :الجامعة، وقد اختلفت هذه الدراسات من حيث

و.... إلخ، وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء خلفية نظرية حول 

املوضوع مما مكن الباحثتين من صياغة مشكلة الدراسة وكذا تحديد الفرضيات، 

ن في دراسة "محمد عصام محمد ين املطبقنيكما تم أيضا اعتماد نفس االستبيا

ة ملتغيري الدراسة الحالية، ذلك أن (  كأدوات لقياس الدرجة الكلي2016الطالع" )

هذه الدراسة هي األخرى تناولت الذكاء الروحي وعالقته بالصمود النفس ي، ... وأيضا 

 في تفسير النتائج املتوصل إليها في الدراسة الحالية. ذه الدراسات االستعانة به
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 فرضيات الدراسة : 

مد بوضياف باملسيلة . درجة الذكاء الروحي لدى عينة من طالبات جامعة مح 1

 مرتفعة.

. درجة الصمود النفس ي لدى عينة من طالبات جامعة محمد بوضياف باملسيلة  2

 مرتفعة.

. توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين الطالبات املتزوجات وغير  3

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.

س ي بين الطالبات املتزوجات وغير . توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النف 4

 املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.

 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحي والصمود النفس ي لدى 5

 أفراد عينة الدراسة.  

  : حدود الدراسة 

 يلي : تمثلت حدود الدراسة الحالية في ما

 الحالية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة.: تم إجراء الدراسة  الحدود املكانية.  1

: تم إجراء الدراسة الحالية في شقها التطبيقي خالل الفترة  . الحدود الزمنية 2

 .2017 -12 – 19إلى  2017 -11 -29املمتدة بين: 

: تم إجراء الدراسة الحالية في شقها التطبيقي على مجموعة من . الحدود البشرية 3

 زوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة. الطالبات الجامعيات املت

  : مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الجامعيات بجامعة محمد بوضياف 

 باملسيلة.
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 : ( طالبة32)أجريت الدراسة على عينة ال احتمالية قوامها  عينة الدراسة 

 40.63تزوجة بنسبة )( طالبة م13باملسيلة منها ) بوضياف محمد بجامعة

( % 59.37( طالبة غير متزوجة بنسبة )19( من حجم العينة الكلي، و )%

طريق الصدفة، أي أنه تم  اختيارهن عن، تم من الحجم الكلي للعينة

 بالطريقة املتيسرة.ن اختياره

 : منهج الدراسة 

 قد تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الحالية.

 الدراسة واتأد : 

األول لقياس الذكاء  ،لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على استبيانين       

الروحي والثاني لقياس الصمود النفس ي لدى الطالبات الجامعيات بجامعة محمد 

 بوضياف باملسيلة.

: تم اعتماد استبيان الذكاء الروحي املصمم من طرف استبيان الذكاء الروحي*

بند،  49(، وقد اشتمل هذا االستبيان على 2016" )"محمد عصام محمد الطالع

(، 11إلى  01من البند  -الوعي–مقسمة على أربعة أبعاد هي كالتالي: )البعد األول 

 25من البند  -املعنى–(، )البعد الثالث 24إلى  12من البند  -التسامي–)البعد الثاني 

(، وتتم االستجابة 49إلى  37من البند  -املمارسة الروحية–(، )والبعد الرابع 36إلى 

 على كل بند وفق تدرج ثالثي )دائما، أحيانا، نادرا(.

وأدنى درجة  مقابل دائما، (03تم تصحيح االستبيان بإعطاء أعلى درجة في املقياس )

والفرق بينهما يمثل مدى الفئة مقسوم على عدد الفئات املطلوبة مقابل نادرا، ( 01)

ناءا عليه تم تحديد الدرجات التالية لالستعانة بها في وب 0.66=3(/1-3) كالتالي:وهي 

 تفسير النتائج: 
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( يوضح املقياس الثالثي لتحديد درجات املوافقة على كل بنود 01جدول رقم ) 

 استبيان الذكاء الروحي

 املتوسط الحسابي يتراوح بين تقدير االستجابة للبنود

 ]1.66-1] منخفض 

 ]2.33-1.66] متوسط

 ] 3-2.33] مرتفع

تم اعتماد استبيان الصمود النفس ي لــ "كونور استبيان الصمود النفس ي : *

(، وقد اشتمل هذا 2016دافيدسون" ترجمة " محمد عصام محمد الطالع" )

الكفاءة الشخصية –أبعاد )البعد األول  5بندا، مقسمة على  25االستبيان على 

الثقة في الذات –البعد الثاني (، )25، 24، 23، 17، 16، 12، 11، 10 -والتماسك

التقبل اإليجابي للتغيير –(، )البعد الثالث 20، 19، 18، 15، 14، 7، 6 –والتسامح 

(، )البعد 22، 21، 13 -الضبط–(، )البعد الرابع 8، 5، 4، 2، 1 -والعالقات اآلمنة

 (، وقد تم تقدير االستجابات على هذا9، 3 -التأثيرات الروحية والدينية–الخامس 

وفق تدرج خماس ي: صحيح كل الوقت، صحيح على األغلب، صحيح االستبيان 

 أحيانا، صحيح نادرا، ليس صحيح على اإلطالق.

مقابل صحيح كل ( 05تم تصحيح االستبيان بإعطاء أعلى درجة في املقياس )

والفرق بينهما يمثل مدى مقابل ليس صحيح على اإلطالق، ( 01وأدنى درجة )الوقت، 

وبناءا عليه تم  0.8=5(/1-5م على عدد الفئات املطلوبة وهي كالتالي : )الفئة مقسو 

 :تحديد الدرجات التالية لالستعانة بها في تفسير النتائج
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( يوضح املقياس الخماس ي لتحديد درجات املوافقة على كل بنود 02جدول رقم )

 استبيان الصمود النفس ي

 يتراوح بيناملتوسط الحسابي  تقدير االستجابة للبنود

 ]1.80-1] منخفض جدا

 ]2.6-1.8] منخفض

 ] 3.4-2.6] متوسط

 ]4.2-3.4] مرتفع

 ]5-4.2] مرتفع جدا

 ،وقبل البدء في تطبيق االستبيانين تم عرضهما على مجموعة من املحكمين

أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية بكلية العلوم اإلنسانية  07تألفت من 

حمد بوضياف باملسيلة، وبعد ذلك تم تطبيقهما في الدراسة واالجتماعية بجامعة م

( طالبة جامعية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة من أجل 13االستطالعية على )

 خصائصهما السيكومترية. حساب

 حساب ثبات االستبيانين عن طريق معامل الثبات ألفا كرومباخ : –أ 

ن بتطبيق معادلة ألفا ( يمثل قيمة معامل ثبات االستبياني03جدول رقم )

 كرومباخ

 0.80 معامل الثبات ألفا كرومباخ الستبيان الذكاء الروحي

 0.78 باخ الستبيان الصمود النفس يممعامل الثبات ألفا كرو 

هما على التوالي ين قيمتي( أن معاملي الثبات الذ03يظهر من خالل الجدول رقم )

نين يتمتعان بدرجة عالية من الثبات، ، بما يعني أن االستبياان( عالي0.78( )  0.80)

 وبالتالي يمكن تطبيقهما في الدراسة األساسية.

تم حساب معامالت االرتباط بين  الداخلي: االتساقحساب الصدق عن طريق -ب 

 أبعاد االستبيانين والدرجة الكلية لهما.
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 ي ( يوضح عالقة كل بعد بالدرجة الكلية الستبيان الذكاء الروح04جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 دال 0.01 0.86 01

 دال 0.05 0.68 02

 دال 0.01 0.77 03

 دال 0.01 0.79 04

 - - 1 الدرجة الكلية

أن كل معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية  الجدول نالحظمن خالل 

(، مما يعني أن االستبيان صادق  0.86( و)  0.68دالة إحصائيا، حيث تراوحت بين ) 

 ويمكن تطبيقه في البيئة املحلية .

 ( يوضح عالقة كل بعد بالدرجة الكلية الستبيان الصمود النفس ي 05جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 دال 0.01 0.87 01

 دال 0.01 0.83 02

 دال 0.01 0.85 03

 دال 0.05 0.67 04

 دال 0.05 0.59 05

 - - 1 الدرجة الكلية

من خالل الجدول نالحظ أن كل معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية دالة 

(، مما يعني أن االستبيان صادق ويمكن 0.87( و )0.59إحصائيا، حيث تراوحت بين )

 تطبيقه في البيئة املحلية.

 : األساليب اإلحصائية املستخدمة 

ي هذه الدراسة على جملة من األساليب اإلحصائية ملعالجة البيانات، تم االعتماد ف

، في تطبيق 22وذلك باالستعانة بالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية النسخة رقم 

 التالية:األساليب 
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  اإلحصاء الوصفي باستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية

 لدرجات بالنسبة للفرضية األولى والثانية.واالنحرافات املعيارية لتحديد ا

  معامل االرتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي وكذلك الختبار صحة

 الفرضية الخامسة أو نفيها. 

 .معامل الثبات ألفا كرونباخ 

  اختبارT test .الختبار صحة الفرضيات الثالثة والرابعة أو نفيها 

  و مناقشتها:عرض نتائج الدراسة 

 و مناقشتها:نتائج الفرضية األولى  *عرض

درجة الذكاء الروحي لدى عينة من الطالبات على أن: األولى  نصت الفرضية

بعد معالجة استجابات ، و الجامعيات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة مرتفعة

أفراد العينة وباالعتماد على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بند من 

، باإلضافة إلى والدرجة الكلية لالستبيان لتي تنتمي الستبيان الذكاء الروحيالبنود ا

 منخفضة( -متوسطة -)مرتفعةترتيب كل بند في االستبيان، وباالعتماد على درجة: 

 التي تم اعتمادها كما هو موضح مسبقا، تم الحصول على النتائج التالية:
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ة واالنحرافات املعيارية إلجابات (: يوضح املتوسطات الحسابي06جدول رقم )

 أفراد العينة لكل بند من بنود استبيان الذكاء الروحي.

رقم 

 البند

املتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 33 0.49 2.59 لدي صورة واقعية عن مواطن قوتي وضعفي 01

 مرتفعة 20 0.56 2.75 سا لحياتيأعي الضمير والقيم التي بداخلي وأجعلها نبرا 02

 مرتفعة 21 0.52 2.72 أتأمل بعمق طبيعة العالقة بين االنسان وبين بقية الكون  03

 مرتفعة 39 0.62 2.53 أعي التواصل العميق بيني وبين اآلخرين 04

 مرتفعة 42 0.76 2.47 أعي املظاهر غير املادية من الحياة 05

 مرتفعة 41 0.62 2.47 د التفاعل مع اآلخرينأتحكم في مشاعري وأفكاري عن 06

 مرتفعة 32 0.71 2.59 أضع األشياء التي تمر بي في إطار أوسع كي أدرك أهميتها 07

 مرتفعة 26 0.47 2.69 لبلورة أفكار واضحة أنظر لألمور نظرة شاملة 08

 مرتفعة 19 0.44 2.75 الحقيقة والوجودت طورت نظريات خاصة بي حول أمور مثل الحياة، املو  09

 مرتفعة 15 0.55 2.78 أميل لتوجيه األسئلة الجوهرية عند الحديث عن املواضيع املهمة 10

 مرتفعة 31 0.48 2.66 أنا مستبصر بحقيقة ذاتي، ومعتقد داخليا بصحتها 11

 مرتفعة 03 0.39 2.91 أعامل اآلخرين أفضل مما يعاملونني 12

 مرتفعة 37 0.56 2.56 هم نحوي أحسن الظن باآلخرين في تصرفات 13

 مرتفعة 01 0.17 2.97 في حياتي اليومية أشعر أن عملي يخدم الكون بأسره 14

 مرتفعة 36 0.75 2.56 املكافئات املادية ليست أساس أي عمل أقوم به 15

 مرتفعة 12 0.39 2.81 أبحث عن االندماج مع اآلخرين والتوفيق بينهم 16

 مرتفعة 10 0.44 2.84 داعما، معطاء لآلخرينأميل ألن أكون شخصا  17

 مرتفعة 02 0.24 2.94 أشعر بأني شخص فعال عند تقديم العون لآلخرين 18

 مرتفعة 06 0.33 2.87 في تصرفاتي آخذ بعين االعتبار الصالح العام واملمتد لكل الناس 19

 مرتفعة 09 0.36 2.84 أسلك بناء على القيم السامية التي أملكها 20

 مرتفعة 08 0.44 2.84 أحاول أن أترك ورائي أثرا جيدا 21

 مرتفعة 05 0.49 2.87 أعرف أن علي واجبات تجاه العالم ال بد من تحقيقها والوفاء بها 22

 مرتفعة 30 0.70 2.66 أكظم غيض ي وأعفو عمن ظلمني 23

 مرتفعة 25 0.53 2.69 أشارك باهتمامات بارزة في مجتمعي 24

 مرتفعة 14 0.39 2.81 نى لحياتي يجعلني أكثر تكيفا مع الضغوطإيجاد مع 25

 مرتفعة 29 0.60 2.66 أتخذ قراراتي في ضوء أهدافي وطموحاتي 26

 مرتفعة 04 0.33 2.88 أفكر في معنى الحياة باستمرار 27

 مرتفعة 44 0.66 2.41 أعيش حياتي بأهداف واضحة تماما 28

 مرتفعة 43 0.56 2.44 ى للحياةلدي قدرة قوية على إيجاد معن 29
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 مرتفعة 13 0.39 2.81 أتعايش مع املعاناة، وأحاول الحصول على أفضل ما فيها 30

 مرتفعة 24 0.69 2.69 أؤمن بقيمة كل ما أسعى لتحقيقه في حياتي 31

 مرتفعة 16 0.55 2.78 اإلنجازات التي أحققها تخلق لحياتي معنى 32

 مرتفعة 48 0.53 2.31 مثيرة لالهتمام تبدو الحياة بالنسبة لي 33

 مرتفعة 40 0.71 2.47 أشعر بأن الحياة تستحق أن أعيشها 34

 مرتفعة 23 0.59 2.69 أعتبر حياتي ذات قيمة وأحاول االستفادة من كل لحظة فيها 35

 مرتفعة 28 0.48 2.66 من املهم بالنسبة لي أن أكرس حياتي لهدف ما 36

 مرتفعة 22 0.64 2.69 سعادة عند تأدية الشعائر الدينيةأشعر بحالة من ال 37

 مرتفعة 07 0.42 2.87 أعمل على تناغم حياتي مع ما يحبه هللا ويرضاه 38

أنمي نفس ي روحيا من خالل ممارسات منتظمة كالصالة، والصيام، وقراءة  39

 القرآن

 مرتفعة 18 0.50 2.75

 مرتفعة 46 0.75 2.37 أقض ي وقتا للتأمل والتفكر في سنن الكون  40

 مرتفعة 17 0.62 2.75 أعتمد على اإليمان العميق باهلل عند مواجهة مشكالت الحياة 41

 مرتفعة 47 0.74 2.34 في أوقات املعاناة أتذكر العبر والقصص املأثورة 42

 مرتفعة 35 0.61 2.56 أداء العبادات يعينني على مواجهة تحديات الحياة 43

 مرتفعة 38 0.76 2.53 ياء التي تذكرني بعظمة وحكمة الخالقأستخدم األش 44

 مرتفعة 45 0.60 2.38 أخصص لنفس ي أوقات للتأمل الذاتي والتجديد 45

 مرتفعة 11 0.47 2.81 املداومة على ذكر هللا يشعرني بالطمأنينة 46

 مرتفعة 27 0.48 2.66 تأمل الطبيعة من حولي يشعرني بالروعة والجمال 47

 متوسطة 49 0.82 1.97 سلك بناء على القيم الروحانية التي أملكهاأ 48

 مرتفعة 34 0.75 2.56 أحرص على إخالص النية في كل عمل أقوم به 49

 مرتفعة  6.98 130.22 املحور ككل

ــــظ 06مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم ) ــــود أن ( نالحـــ ـــــابية للبنـــ ــــطات الحســ ـــــيم املتوســـ قــ

ـــين ) ـــم أن، (2.97 -1.97تراوحــــت بـ ـــع العلـ ( وأعلــــى قيمــــة 01أدنــــى قيمــــة لإلجابــــة هــــي ) مـ

( فـي الرتبــة األولــى بمتوسـط حســابي قيمتــه 14(، حيــث كـان البنــد رقــم )03لإلجابـة هــي )

( فقد احتل املرتبة األخيـرة 48(، أما البند رقم )0.17( وانحراف معياري قيمته )2.97)

ـــتب0.82( وانحــــراف معيــــاري قيمتــــه )1.97بمتوســــط حســــابي قيمتــــه ) يان ككــــل (، واالسـ

(، وبعــــد حســــاب القيمــــة الحقيقيــــة للمتوســــط 130.22) فقــــد بلــــغ متوســــطه الحســــابي

] أي أن  3 -2.33( هــذه القيمــة تنتمــي إلــى املجـــال ]2.65الحســابي الــذي بلغــت قيمتــه )

درجــــة الــــذكاء الروحــــي لــــدى الطالبــــات بجامعــــة ومنــــه نســــتنتج أن الدرجــــة مرتفعــــة، 
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ـــير هــــذه النتيجــــة بنــــاءا علــــى املبــــادئ يمكــــن تفمحمــــد بوضــــياف باملســــيلة مرتفعــــة،  سـ

والقــــيم الروحيــــة التــــي لهــــا دور أساســــ ي فــــي تنميــــة الــــذكاء الروحــــي واملتمثلــــة فــــي الرحمــــة 

والتعــاطف والتضــحية واإليثــار وكظــم الغــيض والتســامح والتعــاون .... الــخ املنتشــرة فــي 

ــــى املجتمـــــع الجزائـــــري، والتـــــي هـــــي مغروســـــة داخـــــل األســـــر الجزائريـــــة، وبالتـــــالي تنت ـــل إلــ قــ

وهـــــذا باالتفـــــاق مـــــع مـــــا توصـــــلت إليـــــه دراســـــة "محمـــــد عصـــــام محمـــــد الطـــــالع"  ،األبنـــــاء

ــــابه2016) ـــين متشــ ــ ــــث أن املجتمعـ ـــن  ان( حيــ ــ ـــا أن ديــ ــ ـــــيم بمـ ـــس القـ ــ ـــــا نفـ ـــالن تقريبــ ــ ويحمـ

الـــــدولتين هـــــو اإلســـــالم، حيـــــث أنـــــه توصـــــل مـــــن خـــــالل دراســـــته إلـــــى أن مســـــتوى الـــــذكاء 

نت نتيجة الدراسة الحالية أيضا قريبة الروحي لدى عينة دراسته كان مرتفعا، وقد كا

ـــل 2017مــــــن نتــــــائج دراســــــتي كــــــل مــــــن "نــــــور عثمــــــان حســــــين املصــــــري" ) ( و"فيصــــــل خليـــ

ويمكــن تفســير  ،( واللتــان توصــلتا إلــى أن درجــة الــذكاء الروحــي متوســطة2012الربيــع" )

عـدم تطــابق النتيجتـين إلــى االخـتالف فــي العينـة، وذلــك علـى ضــوء نظريـة النمــو املعرفــي 

يــــــــث أن الفئـــــــــة العمريـــــــــة لطلبــــــــة الجامعـــــــــة تتســـــــــم بالقــــــــدرة علـــــــــى التفكيـــــــــر املـــــــــنظم، "ح

واالستدالل املنطقي بعيدا عن األشياء املادية وإنما على أساس رمزي تجريـدي، وذلـك 

علــــى مقيــــاس الــــذكاء الروحــــي  ن، وبالتــــالي ارتفــــاع درجــــاتهنأســــهم فــــي زيــــادة الــــوعي لــــديه

 .(112، 2016)الطالع، 

على أن:  الثانية نصت الفرضيةية الثانية ومناقشتها : عرض نتائج الفرض*

درجة الصمود النفس ي لدى عينة من الطالبات الجامعيات بجامعة محمد 

بعد معالجة استجابات أفراد العينة وباالعتماد على ، و بوضياف باملسيلة مرتفعة

الستبيان املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بند من البنود التي تنتمي 

، باإلضافة إلى ترتيب كل بند في والدرجة الكلية لالستبيان الصمود النفس ي

 -منخفضة -متوسطة -مرتفعة -)مرتفعة جدااالستبيان، وباالعتماد على درجة: 
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التي تم اعتمادها كما هو موضح مسبقا، تم الحصول على النتائج  منخفضة جدا (

 التالية:

الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات  (: يوضح املتوسطات07جدول رقم )

 أفراد العينة لكل بند من بنود استبيان الصمود النفس ي.

رقم 

 البند

املتوسط  العبارة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة جدا 16 0.91 4.41 لدي القدرة على التكيف مع مواقف الحياة املتغيرة 01

 مرتفعة جدا 18 1 4.34 ى الثقةلدي عالقات قائمة عل 02

 مرتفعة جدا 15 1.01 4.41 أعتقد بأن هللا خالق األقدار سيساعدني 03

 مرتفعة  23 1.12 4.13 أستطيع التعامل مع كل ما سوف يأتي من مواقف جديدة 04

 مرتفعة جدا 05 0.87 4.59 تعطيني نجاحات املاض ي الثقة في التحديات الجديدة 05

 مرتفعة جدا 01 0.44 4.75 لجانب املبهج من األشياءأنظر إلى ا 06

 مرتفعة  14 1.13 4.41 يجعلني التعامل مع مواقف الحياة الضاغطة أكثر قوة وأكثر إصرارا 07

 مرتفعة جدا 03 0.54 4.66 عادة ما أستعيد توازني بعد املرض، أو بعد التعرض للمعاناة 08

 مرتفعة جدا 10 0.75 4.56 تحدث األشياء نتيجة لسبب ما 09

 مرتفعة جدا 13 0.91 4.47 أفضل أن أبذل الجهد بغض النظر عن النتيجة املتوقعة 10

 مرتفعة  08 0.75 4.59 يمكنني تحقيق أهدافي الخاصة 11

 مرتفعة جدا 06 0.87 4.59 عندما تبدو األمور ميؤوسا منها ال أستسلم بسرعة 12

 مرتفعة جدا 19 0.93 4.34 أعرف من أين أحصل على املساعدة 13

 مرتفعة جدا 24 1.22 4.09 في املواقف الضاغطة يمكنني التركيز والتفكير بوضوح 14

 مرتفعة جدا 17 0.97 4.37 أفضل أخذ زمام املبادرة في حل املشكالت 15

 مرتفعة جدا 02 0.53 4.69 عزيمتي ال تفتر أمام الفشل 16

 رتفعة جدام 20 1.03 4.31 أرى نفس ي شخصا قويا 17

 مرتفعة جدا 22 0.85 4.28 يمكنني اتخاذ القرارات الصعبة 18

 مرتفعة جدا 25 1.13 4.06 يمكنني التعامل مع املشاعر غير السارة  19

 مرتفعة جدا 12 0.84 4.47 يمكنني االعتماد على إحساس ي وبصيرتي وإن لم تكن األمور واضحة تماما  20

 مرتفعة جدا 21 1.12 4.31 لدي هدف واضح في الحياة 21

 مرتفعة جدا 09 0.71 4.56 لدي القدرة على ضبط حياتي 22

 مرتفعة جدا 07 0.66 4.59 أحب التحدي 23

 مرتفعة جدا 11 1.84 4.50 أعمل على تحقيق أهدافي 24

 مرتفعة جدا 04 0.75 4.62 أنا فخور بإنجازاتي 25

   9.09 111.13 املحور ككل
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( نالحظ أن قيم املتوسطات الحسابية للبنود 07) من خالل الجدول رقم

( وأعلى قيمة 01مع العلم أن أدنى قيمة لإلجابة هي ) ،(4.75 -4.06تراوحت بين )

( في الرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 06(، حيث كان البند رقم )05لإلجابة هي )

ملرتبة األخيرة ( احتل ا19(، أما البند رقم )4.44( وانحراف معياري قيمته )4.75)

(، واالستبيان ككل 1.13( وانحراف معياري قيمته )4.06بمتوسط حسابي قيمته )

(، وبعد حساب القيمة الحقيقية للمتوسط 111.13) فقد بلغ متوسطه الحسابي

( أي أن 5 -4.2( هذه القيمة تنتمي إلى املجال )4.44الحسابي الذي بلغت قيمته )

ت بجامعة محمد بوضياف باملسيلة مرتفعة درجة الصمود النفس ي لدى الطالبا

يمكن تفسير هذه النتيجة على ضوء ما توصلت إليه دراسة "محمد عصام جدا. 

( والذي توصل إلى أن عوامل التعرض للضغوط النفسية 2016محمد الطالع" )

تساهم في تقوية عوامل التكيف، ذلك أن الطالب في مرحلة الجامعة هو في آخر 

قتها مراحل عدة اعترضته وجابهته فيها مشكالت مختلفة أكسبته مرحلة تعليمية سب

القدرة على مواجهتها وتحقيق التكيف معها، وهذا أيضا ما أكدته دراسة "منصور 

(، أي أن الطالبات عبر مختلف مراحلهن العمرية استطعن اكتساب 2017وآخرون" )

تي تعترضهن من عادات مناسبة وفعالة تمكنهن من مواجهة املواقف الضاغطة الال

 أجل تحقيق التوافق السليم.

 و مناقشتها:*عرض نتائج الفرضية الثالثة 

توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء الروحي بين  نصت الفرضية الثالثة على أنها: "

للتحقق من  الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة"

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  صدق الفرضية، وباالعتماد على

 للطالبات املتزوجات وغير املتزوجات، حيث أسفر اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة

 على النتائج التالية: الذكاء الروحي
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(: يوضح داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة على الدرجة 08جدول رقم )

 ملتغير الحالة االجتماعية الكلية الستبيان الذكاء الروحي تبعا

الحالة  

 االجتماعية

N  املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 الداللة

الدرجة 

 الكلية  

 غير دال - 0.46 2.22 5.48 13 املتزوجات

 2.43 5.48 19 الغير متزوجات

( غيــر 0.46ا )التــي بلغــت قيمتهــ )ت(نالحــظ أن قيمــة (08مــن خــالل الجــدول رقــم )

ـــا ال 0.01و  0.05دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتويي الداللــــة  ـــتنتج أنهـ توجــــد فــــروق ، إذا نسـ

دالة إحصائيا في الذكاء الروحي لدى الطالبات بجامعة محمد بوضـياف باملسـيلة تبعـا 

ملتغيــر الحالــة االجتماعيــة )متزوجــة، عازبــة(. يمكــن تفســير هــذه النتيجــة   باالتفــاق مــع 

( والتـي توصـلت إلـى أن الـذكاء الروحـي ال يتـأثر بـاملتغيرات 2013فـان" )دراسة "حنـان خل

الديموغرافيـــــة "علـــــى عكـــــس نتـــــائج دراســـــات كـــــل مـــــن "محمـــــد عصـــــام محمـــــد الطـــــالع" 

( "فيصــل خليــل 2015(، "فــؤاد محمــد عبــد الجــواد ورمضــان عاشــور حســين" )2016)

تبعــا ملجموعــة مــن  ( والــذين توصــلوا إلــى وجــود فــروق فــي الــذكاء الروحــي2012الربيــع" )

املتغيرات، ويمكن ارجاع هذا االختالف في النتائج إلى خصوصية املجتمع املدروس من 

ـــا  ــ ـــي إليهـــ ــ ـــي تنتمـــ ــ ـــــر التـــ ــــة األســ ــ ــــة وطبيعــ ــ ـــئة االجتماعيــ ــ ـــــث التنشـــ ـــن حيــ ــ ــــه، ومـــ ــ ـــــث ثقافتــ حيــ

الطالبـــــــات، أو حتـــــــى إلـــــــى تبـــــــاين األدوات املســـــــتخدمة فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــات، وأيضـــــــا إلـــــــى 

حيــث ، جميــع جوانبهــا الفكريــة  واالجتماعيــة والنفســية ...خصــائص مرحلــة الجامعــة ب

نجد أن مختلف املبادئ املنتشـرة فـي املجتمـع تنتقـل إلـى جميـع أفـراده وذلـك بدايـة مـن 

وبالتــــالي فـــــإن األفــــراد فـــــي هـــــذه املرحلــــة يكونـــــون قــــد اكتســـــبوا جميـــــع  ،مرحلــــة الطفولـــــة

 وعدم االختالف.  وبالتالي تجانس بين املجموعتين ،املبادئ والقيم الروحية
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 ومناقشتها: *عرض نتائج الفرضية الرابعة 

توجد فروق دالة إحصائيا في الصمود النفس ي  نصت الفرضية الرابعة على أنها: "

 " بين الطالبات املتزوجات وغير املتزوجات بجامعة محمد بوضياف باملسيلة

للتحقق من صدق الفرضية، وباالعتماد على املتوسطات الحسابية  

واالنحرافات املعيارية للطالبات املتزوجات وغير املتزوجات، حيث أسفر اختبار )ت( 

 على النتائج التالية: الصمود النفس ي لداللة الفروق في درجة

(: يوضح داللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة على الدرجة 09جدول رقم )

 الكلية الستبيان الصمود النفس ي  تبعا ملتغير الحالة االجتماعية

( غيــر 0.60التــي بلغــت قيمتهــا ) )ت(نالحــظ أن قيمــة (09مــن خــالل الجــدول رقــم )

ـــائيا ـــا ال 0.01و  0.05عنــــد مســــتويي الداللــــة  دالــــة إحصـ ـــتنتج أنهـ توجــــد فــــروق ، إذا نسـ

دالـــة إحصـــائيا فـــي الصـــمود النفســـ ي بـــين الطالبـــات بجامعـــة محمـــد بوضـــياف باملســـيلة 

حســـب متغيـــر الحالـــة االجتماعيـــة )متزوجـــة، عازبـــة(. وهـــذا يمكـــن أن يكـــون راجعـــا إلـــى 

كقــدرتهن علــى مجابهــة  اتهــنو مجموعــة مــن العوامــل ســواء خاصــة بالطالبــات فــي حــد ذ

مختلــف الضــغوطات التــي يمكــن أن تنــتج عــن مختلــف املواقــف الحياتيــة، أي قــدرتهن 

على التأقلم مع معطيات مختلف املجاالت، أو إلى املحيط االجتماعي الذي يعشن فيه 

حيـث أنـه ينظـر بـنفس الطريقـة إلـى الطالبـات بغـض النظـر عـن حـالتهن االجتماعيــة، أو 

تــــوفير الفــــرص التعليميــــة بــــنفس الــــوتيرة  :مــــي دور مهــــم فــــي ذلــــك مثــــلأن للجانــــب التعلي

للجميـــع دون االهتمـــام بحـــاالتهن االجتماعيـــة، وكـــذلك دور الجامعـــات فـــي محاولـــة رفـــع 

الحالة  

 االجتماعية

N  املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة )ت(

 الداللة

 الداللة

 غير دال - 0.60 3.30 1.99 13 املتزوجات الدرجة الكلية  

 3.33 1.99 19 العازبات
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املســتوى التعليمــي للطالبــات مــن خــالل املســاواة فــي التشــجيع لهــن ســواء املتزوجــات أو 

د عصــــام محمــــد الطــــالع" غيــــر املتزوجــــات، وهــــذا مــــا خلصــــت إليــــه أيضــــا دراســــة "محمــــ

( والتــي كــان مفادهــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي الصــمود النفســ ي تبعــا 2016)

 ملجموعة من املتغيرات. 

 عرض ومناقشة الفرضية الخامسة:*

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء  نصت الفرضية الخامسة على أنه "

 راسة "الروحي والصمود النفس ي لدى أفراد عينة الد

 وبعد املعالجة تم الحصول على النتائج التالية :

يوضح العالقة بين درجات أفراد عينة الدراسة في الذكاء الروحي  (:10)جدول رقم 

 والصمود النفس ي

 الداللة مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون  حجم العينة املتغيرات

 دال 0.01 0.64 32 الذكاء الروحي

 32 الصمود النفس ي

يتضــح مــن خــالل الجــدول أن معامــل االرتبــاط بــين الدرجــة الكليــة للــذكاء الروحــي 

( قـــــوي 0.64والدرجــــة الكليـــــة للصـــــمود النفســـــ ي لـــــدى الطالبــــات والـــــذي بلغـــــت قيمتـــــه )

بين بأنها توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية ودال إحصائيا، إذا نستنتج 

. أي أنـــه كلمــا ارتفعـــت اد عينـــة الدراســةوالصـــمود النفســ ي لـــدى أفــر  الــذكاء الروحــي

درجـــة الـــذكاء الروحـــي ارتفعـــت معهـــا درجـــة الصـــمود النفســـ ي، وكلمـــا انخفـــض مســـتوى 

الــــذكاء الروحــــي انخفــــض معــــه مســــتوى الصــــمود النفســــ ي، ولعــــل الســــبب فــــي ذلــــك هــــو 

طبيعـــة الـــذكاء الروحـــي التـــي تمثـــل مجموعـــة مـــن القـــدرات التـــي تمكـــن األفـــراد مـــن حـــل 

يـــق األهـــداف، فالـــذكاء الروحـــي ينمـــي مســـتوى الصـــحة النفســـية للفـــرد املشـــكالت وتحق

والتــــي تتمثــــل فــــي قــــدرة الفــــرد علــــى التوافــــق مــــع مختلــــف املطالــــب الحياتيــــة مــــن خــــالل 

التغلــب علــى جميــع العقبــات التــي تعرقلــه بكفــاءة واقتــدار، األمــر الــذي يزيــد مــن درجــة 
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إيجـابي يسـاهم فـي نجـاحهن  الصـمود النفسـ ي لـدى الطالبـات، ملـا لهـذا الصـمود مـن أثـر 

فــــي مختلــــف مجــــاالت الحيــــاة، وهــــذا مــــا أثبتتــــه دراســــة "محمــــد عصــــام محمــــد الطــــالع" 

( والتـــــــي توصـــــــلت هـــــــي األخـــــــرى إلـــــــى وجـــــــود عالقـــــــة موجبـــــــة بـــــــين الـــــــذكاء الروحـــــــي 2016)

والصمود النفس ي لدى الطلبة، وكذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل 

ـــ (، "حنـــــان خلفـــــان" 2015واد ورمضـــــان عاشـــــور حســـــين" )مـــــن "فـــــؤاد محمـــــد عبـــــد الجــ

ــــد" )2013) ــــليم أحمــ ــــدثر سـ ـــيمو" )2004(، "مـ ــــود 2010(، "ماكســ ــــى وجــ ــــي التوصــــــل إلـ ( فـ

عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الروحـي ومختلـف السـمات الشخصـية األخـرى 

انيــة التــي هــي جــزء مــن علــم الــنفس اإليجــابي،  وذلــك ألن الــذكاء الروحــي عبــارة عــن إمك

الفـــــرد علــــــى إدراك العالقـــــات الروحيــــــة، فهــــــو بـــــذلك يــــــرتبط بالحيـــــاة الداخليــــــة للعقــــــل 

والروح والوجود في العالم، لذا فإن الذكاء الروحي ال يقتصر على القدرات العقلية بل 

يظهـــر كاتصـــال شخصـــ ي بـــين ذات الفـــرد والنـــاس والحيـــاة والكـــون، وبـــذلك فـــإن الـــذكاء 

ــــه الروحــــــي يتضــــــمن تطــــــوير الجانــــــب ال ــــتهم بــــــاآلخرين، إذ أن توجيــ نفســــــ ي لألفــــــراد وعالقــ

ي بالحياة الروحية، وبهذا يسـاعد عاالنتباه إلى األفكار واملشاعر والتعاطف يزيد من الو 

الذكاء الروحي على اكتشاف املنابع الخفية للحب والبهجة وسط ضغوط واضطرابات 

  الحياة اليومية وبالتالي بلوغ أعلى مستوى من الصمود النفس ي. 

 عام:استنتاج  

نسـتخلص بــأن  والتطبيقــي ها النظـري يمـن خـالل مــا توصـلت إليــه الدراسـة فـي شــق

الــذكاء الروحــي لــه أهميــة كبيــرة فــي كافــة مجــاالت الحيــاة اإلنســانية، ذلــك أن لــه أدوارا 

ـــن أبعـــــاده  ـــر مــ ـــي كثيــ ـــلوكياته وفــ ــــة ســ ــــذلك فـــــي تنميـ ـــير اإلنســـــان، وكـ ــــي تحديـــــد مصــ عـــــدة فـ

حيـان يحــدد لإلنسـان رؤيتـه وتصـوره للكـون والحيـاة، فالــذكاء الذاتيـة، وفـي كثيـر مـن األ 

الروحــــــــي يحــــــــرك اإلنســــــــان نحــــــــو الغيــــــــب ليتعبــــــــد هللا ســــــــبحانه بصــــــــدق ويقــــــــين ويلتــــــــزم 
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بالفضائل، التي تمكنه من التوافق مع جميـع الظـروف املحيطـة بـه، وتصـديه ملختلـف 

  .املشكالت التي تعترضه

  و اقتراحات:توصيات 

 التالية:ل إليه في هذه الدراسة نقترح التوصيات من خالل ما تم التوص

زيادة الوعي بضرورة االهتمام بمتغيرات علم النفس اإليجابي والتي من بينها الذكاء -

الروحي والصمود النفس ي واللذان يعتبران أساسا لبلوغ أعلى مستوى من الصحة 

 النفسية.

دة التي لها دور كبير في زيادة ضرورة االهتمام بالذكاء الروحي كأحد الذكاءات املتعد -

 التحصيل وتحقيق النجاح.

العمل على نشر التوعية داخل األسر وداخل املؤسسات التعليمية من أجل ضرورة  -

االهتمام بالتنشئة الروحية من خالل غرس القيم والفضائل السامية في األفراد عبر 

 مختلف املراحل العمرية.

ملتغيرين بمتغيرات أخرى في مراحل عمرية إجراء دراسات أخرى تربط هذين ا -

 مختلفة.

 إعادة الدراسة الحالية مع توسيع في املجتمع ومحاولة بناء أدوات جديدة. -

 تصميم برامج إرشادية لتنمية الذكاء الروحي والصمود النفس ي. -

 املراجع:قائمة 

ستراتيجيات مواجهة (، الصمود النفس ي وعالقته با2014. أبو هدروس وصالح. عايدة وياسرة )01

تحديات الحياة املعاصرة لدى النساء األرامل بقطاع غزة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 

 ، الجزء الثاني.50العدد 

(، الذكاء الروحي وعالقته بالجنس ومستوى التحصيل لدى طلبة 2013الربيع. فيصل خليل ). 02

 -353، 4، العدد9جلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد كلية التربية في جامعة اليرموك باألردن، امل

364. 
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(، الذكاء، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، 2000. السيد. فؤاد البهي )03

 القاهرة.

(، الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة النفسية لدى عينة من 2012. الضبع. فتحي عبد الرحمان )04

 .1، الجزء29اشدين، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد املراهقين والر 

(، الذكاء الروحي وعالقته بالصمود النفس ي لدى طلبة 2016. الطالع. محمد عصام محمد )05

الجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير في الصحة النفسية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

 بغزة.

(، درجة الذكاء الروحي لدى مديري املدارس الثانوية 2017ن حسين ). املصري. نور عثما06

الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بدرجة ممارستهم للقيادة التحويلية من وجهة نظر 

املعلمين، رسالة ماجستير في التربية، تخصص قيادة وإدارة تربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة 

 الشرق األوسط.

 (، الصحة النفسية، الطبعة الثالثة، املركز الثقافي العربي، بيروت.2006جازي. مصطفى )ح. 07

 (، صناعة الذكاء، بدون طبعة، اإلبداع الفكري، الكويت2010. سويدان. طارق )08

(، الذكاء الروحي وعالقته بالذكاء 2015. عبد الجواد وحسين. وفاء محمد ورمضان عاشور )09

لنفس ي لدى عينة من معلمي ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين، مجلة الوظيفي واالحتراق ا

 ، 2، العدد 2العلوم التربوية، املجلد

(، أنماط التعلم املفضلة حسب نظرية هيرمان الكلية وعالقتها بالذكاء 2010. غرايبة. أحمد )10

 يرموك باألردن.االنفعالي والتكامل الحركي البصري، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ال

 (، رحلة عقل، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.2011. شريف. عمرو )11

(، الذكاء الوجداني والتفكير االبتكاري عند األطفال، الطبعة 2009. محمد. عالء عبد الرحمان )12

 األولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
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