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 البحث:  ممخص
مستوى الذكاء الروحي لدى الطمبة الموىوبين، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى 

توسطة ( طالبًا من المرحمتين الم 260) ، تكونت عينة ىذه الدراسة من وعبلقتو بالذكاء العاطفي
، وقد تم استخدام من مركز االمير فيصل بن خالد لرعاية الموىوبين في منطقة ابيا والثانوية

(، 2012استخدمت الدراسة مقياس الذكاء الروحي )الضبع  ،االرتباطيالمنيج الوصفي التحميمي 
أن مستوى الذكاء شارت نتائج الدراسة إلى أ  ،(Weisinger,1998)ومقياس الذكاء العاطفي 

مستوى  في فروق ذات داللة إحصائية كان مرتفعًا، وأنو ال توجدالموىوبين الروحي لدى الطمبة 
ة الكمية، كما أشارت ، في مختمف المجاالت، وفي الدرجالمرحمةالذكاء الروحي تعزى ألثر 

، وأن ىناك فروق ذات كان متوسطاً  الموىوبين أن مستوى الذكاء العاطفي لدى الطمبة النتائج إلى
في مختمف المجاالت وفي الذكاء العاطفي ككل، وجاءت  المرحمة،تعزى ألثر  اللة إحصائيةد

وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائيًا، بين مستوى الذكاء الفروق لصالح المرحمة الثانوية، وكذلك 
 الروحي وبين الذكاء العاطفي.

 .لموهوبين، الطمبة االذكاء العاطفي  ،الذكاء الروحي  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aimed to recognize the spiritual intelligence's level 

among gifted students and its relation with the emotional intelligence,. 

The study sample consisted of (260) students at the prince Faisal bin 

Khalid centre for gifted in Abha distrect , from both levels: intermediate 

and secondary. The correlative analytic descriptive method was used, and 

this study results indicated the following:  

-The spiritual intelligence's level among gifted students was high. And 

there were no statistical significant differences in the level of spiritual 

intelligence level due to the impact of level, in different fields, and in 

the total degree. Moreover, the results indicated that the emotional 

intelligence level among  gifted students was Average , and there were 

statistical significant differences due to the impact of level, in different 

fields, and in the emotional intelligence as whole; and the differences 

were in favour of secondary level. Also, there was a positive 

statistically significant relationship between the level of spiritual 

intelligence and the emotional intelligence.       

Keywords: spiritual intelligence, emotional intelligence, 

gifted students.    

 

 

 

 

 



خالد عبداهلل الحموريد /                    الطمبة الموهوبين ىالذكاء الروحي لد مستوى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 7102ديسمرب    –العاشزالعدد   -  33  جمللدا      53
 

 

  المقدمة: 

أىم المتغيرات في  ومنالمفاىيم الحديثة في مجال عمم النفس، يعد الذكاء الروحي من 
في تجنب الخوف من المصاعب،  ، حيث يعتبر من العوامل الميمة،عمم النفس اإليجابي

، التي ليا تأثير مباشر في البعد األخبلقي لؤلفراد، وذلك الموجودة في البيئة المحيطةوالضغوط 
الوعي الداخمي، مما يولد الييم نظرة ايجابية لمحياة،  خبلل تنمية القيم الروحية، واألخبلقية،من 

ويزودىم بميارات اجتماعية وخبرات، يستطيعون من خبلليا مواجية المشكبلت والضغوط التي 
 تواجييم. 

  Spiritual Intelligence : الذكاء الروحي

س لدى االفراد، حيث يسمح لبلفراد بالحصول يصف الذكاء الروحي الوعي الذاتي والحد
، من خبلل استخدام سواء كانت سمبية ام ايجابية أحداث الحياة المختمفة نحوعمى نظرة عميقة 

اآلخرين، ونتيجة لذلك بدأ الباحثون االفراد العقبلنية واإلنسانية، والرحمة في التواصل مع 
، والذي يتم لدى االفراد ة الذكاء الروحي، لتطوير وتنميالخاصةعداد البرامج إوالمختصون ب

تعزيزه من خبلل البحث عن األسئمة الوجودية، واكتشافيا، والتعرف كذلك عمى مفيوم الذات 
 .  ( Westenberg, 2017 )لدى االفرادوالثقة بالنفس 

بأن الروحانية يمكن اعتبارىا أحد انواع االيمان المطمق،   Emmonsايمونس  يرى
 المشكبلتالتي تمكن الناس من حل  لعمل والتكيف مع الحياة، وتوفر القدراتكونيا تتوقع ا

وتوضيح المختمفة في تحديد الذكاءات   Gardnerحيث طبق معايير جاردنروتحقيق األىداف، 
 األدلة العصبية، التطورية، التنموية، والنفسية. كما عرض األدب التجريبي ذات الصمة بالدين

حسب نظرية  ى أن الذكاء الروحي، يعتبر من اىم الذكاءات،، وتوصل إلوالروحانيات
 .Gardner   (Amram, 2009)جاردنر

التي  مجموعة من القدرات ، بأنوالذكاء الروحي ((Amram, 2007يعرف أمرام     
الروحية بمجموعة من الطرق، والتي  والسماتالقيم،  لتنميةمن قبل األفراد، وذلك  ايتم إستخدامي
 .والسعادة األداء، وتحقيق الرفاىية ويرتطتؤدي إلى 
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الذكاء الروحي، بأنو القدرة عمى فيم الذات،  وكذلك فيم  Sinetar وعرفت سينيتر    
اآلخرين، وذلك من خبلل إقامة اسموب حدسي، بين التجارب الحية، وصحوة الصفات الروحية 

 (Westenberg,2017). عدالةالداخمية لدى األفراد، مثل اإلبداع والمسؤولية االجتماعية، وال
فقد عرف الذكاء الروحي، بأنو القدرة عمى استخدام الحواس المتعددة،   (2015)أما ابو الديار

خراج المعارف الداخمية لمفرد وقدراتو الداخمية، إالتي تتضمن التأمل والتخيل والتصور، لغايات 
 التي تواجيو.           واستخداميا في ايجاد الحمول الشاممة لممشكبلت اليومية

، أن ىناك نظرية (Dhatt, 2015) المشار اليو في دىات  Amram) يرى  أمرام )    
شاممة واسعة النطاق لمذكاء الروحي. وقد إعتمد في تصوره عمى االفتراضات التي تدعي أن 

حي قاد الرو الذكاء الروحي "قد يختمف عن التجربة الروحية )مثل: الدولة الموحدة(، أو االعت
وحدد في سبعة مواضيع رئيسية في بحثو وىي: المعنى وتتضمن مواجية  ،)مثل: اإليمان باهلل(

المعنى، واليدف في األنشطة اليومية، أما الوعي، فيتضمن المعرفة العقبلنية، التركيز الكامل، 
 ، أما التعالي، فيتضمن نظرية)والممارسة، أما الفضل، فيتضمن، الثقة، الحب، تقديس اإللو

اليوليسم، رعاية العبلقات والروابط، أما الحقيقة، فتتضمن القبول، المسامحة، واالنفتاح عمى 
الحقيقة، أما الخضوع السممي لمذات، فيتضمن  اإليغوليسنيس، قبول طبيعة الفرد الحقيقية، وأخيرا 

  . حرية التوجيو الداخمي، وتتضمن التحرر من الممحقات والمخاوف، التمييز، االستقامة

أربع مكونات أساسية لمذكاء الروحي وىي  التفكير   (King, 2008 )كما حدد الممك   
الوجودي االنتقادي، والذي يشير إليو بالتفكير الوجودي االنتقادي، وكذلك  إنتاج المعنى 
الشخصي، والذي يعرف بأنو القدرة عمى بناء معنى وىدف شخصي في جميع التجارب الجسدية 

تقان ىدف الحياة،  وكذلك الوعي المتسامي، والذي يشير والعقمية، كما ت شمل القدرة عمى إبداع وا 
إلى القدرة عمى تحديد أبعاد الذات المتعالية)مثل: الشخصية الذاتية أو المتعالية( لآلخرين، 
ولمعالم المادي )مثل: البلمادية، ونظرية اليوليسم(، وأخيرا توسيع حالة الوعي، والتي تعرف بأنيا 

درة عمى الدخول والخروج من حاالت أسمى لموعي الروحي )مثل: الوعي الصافي، الوعي الق
 الكوني، الوحدة، والوحدانية( وفقًا لتقدير الفرد)كما الحال في التفكير العميق، التأمل، التضرع.

( إلــى  نمــوذج لمــذكاء الروحــي يتكــون مــن خمســة  بعــاد، 2012وقــد توصــل الضــب  )
 يوضحها الشكل التالي:
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 المقصود بكل بعد من  بعاد الذكاء الروحي: 2012) الضب  )وفيما يمي يوضح 
: يشيييير إليييى القيييدرة عميييى البحيييث عييين قييييم  Self-Transcendenceالتســـامي بالـــذات  -1

وغايات سامية تتخطى الذات ، وتتجاوز المصالح واالىتمامات الشخصية، وقدرة الفيرد عميى 
ميين ذلييك العييالم الكبييير الييذي يعيييش فيييو،  وأن وجييوده يكييون مييؤثرًا بمقييدار  الشييعور بأنييو جييزء

يثاره وتضحيتو من أجميم.  العطاء لآلخرين، وا 
: يشييير إلييى إدراك الفييرد  the meaning of life perceptionإدراك معنــى الحيــاة  -2

قيييا، لمييدف ميين حياتييو، ورسييالتو فييي الحييياة التييي يعيييش ميين أجميييا، ويضييحى فييي سييبيل تحقي
حساسو بقيمتو وأىميتو من خبلل تحقيقو لمعنى حياتو.  وا 

:   Meditation in the nature and the universeالتأمـل فـي الطبيعـة والكـون  -3
الجديدة لمخبرات  بالمعانيييي الوعييي أجييل يشير إلى التفكر والتدبر في مخموقات اهلل تعإلى من

عميى  تسياعده حوليو مين أجيل اشيتقاق اسيتدالالت التيي يتأممييا فيي نفسيو، وفيي الطبيعية مين
 تعميق إيمانو باهلل، وتساعده عمى االستمتاع بحياتو. 

: تشير إليى ممارسية العبيادات والطقيوس الدينيية  Spiritual practiceالممارسة الروحية  -4
ل في إطار اليدي القرآني من صبلة وصيام وزكاة وحج وتبلوة لمقرآن الكريم وذكر دائم هلل ج

وعبل مما ييذب النفس ويشعرىا بالراحة والطمأنينية والسيعادة ويينعكس أثرىيا عميى السيموكيات 
 .والتفاعبلت مع اآلخرين

: يشيير  perception of suffering as an opportunityإدراك المعانـاة كفرصـة  -5
دراك إلييى قييدرة الفييرد عمييى اسييتخدام المصييادر الروحييية فييي التعييايش مييع خبييرات المعانيياة، وا  

المشكبلت التي تواجيو في حياتو عميى أنييا فيرص لئلنجياز، وتغييير النظيرة السيمبية ألحيداث 
الحييياة إلييى نظييرة إيجابييية، والبحييث عيين الجوانييب المشييرقة فييييا، واإليمييان بييأن الحييياة ال تييزال 

 تحمل معنى رغم كل الظروف.
بالحياة أن الذكاء الروحي يتصل بشكل مباشر  (Siddiqui,2013) يرى سيديقي
، وعبلقتو بوجوده في ىذا العالم. كما ينطوي الذكاء الروحي عمى لمفرد الداخمية لمعقل والروح

 الذكاء الروحي

 التسامي
 بالذات 
 بالـذات

 

الممارسات  معنى الحياة
 الروحية

 

المعاناة 
 كفرصة

 

التأمل في 
 الطبيعة
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القدرة عمى الفيم العميق لؤلسئمة الوجودية، والبصيرة نحو مستويات الوعي المختمفة، ويشمل 
دم والتطور. أيضًا الذكاء الروحي الوعي بالروح كأساس لموجود، أو كقوة الحياة اإلبداعية لمتق

وبطريقة مثالية، قد يمكننا الذكاء الروحي من رؤية األشياء كما ىي، خالية من أي تشوىات 
غير واعية. وعمى النقيض من التفكير الحكيم أو إدراك اليقين، فإن ممارسة الذكاء ومشكبلت 

اع مع الروحي تنطوي عمى مواجية الحقائق الوجودية، مثل: الحرية، المعاناة، الموت، والصر 
 والسعي الدائم من أجل المعنى، كما أنو جسديًا، يرتبط أحيانًا بتيارات الطاقة الخفية الموجودة في

إلى أن الطمبة المراىقين لدييم قدرة محدودة من  (Kilcup,2016)كيمكوب  ويشيرالجسم.  داخل
غير ناضج الروحانية والخبرات الروحية،حيث ينظر إلى ىؤالء االفراد كون الحكم االخبلقي 

لدييم، مما يجعميم غير قادرين عمى التمكن من الخبرة الروحية العميقة بسبب عدم وجود النمو 
 المعرفي واالنفعالي لدييم.

  The Emotional Intelligence الذكاء العاطفي: 
يعتبر الذكاء العاطفي أحد انواع  الذكاءات اليامة، التي نالت اىتمامات الباحثين حيث 

، مصطمح الذكاء العاطفي في أوائل التسعينات من ) (Salovey & Mayerي وماير قدم سالوف
القرن الماضي، حيث تم تعريف الذكاء العاطفي كشكل من أشكال الذكاء االجتماعي الذي 
ينطوي عمى قدرة الفرد، عمى قراءة " العواطف واستخدام ىذه القراءة إلدارة األفكار الخاصة 

التفاعل التام، و الذكاء العاطفي ايضا باستخدام المشاعر بشكل صحيح، والسموكيات، وقد يتمثل 
فقد عرف  Goleman . أما جولمان  (Ogurlu ,2016) بين اإلدراك والعواطف لدى االفراد

الذكاء العاطفي، بأنو القدرة عمى التعرف عمى مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، وتحفيز ذاتنا، وعمى 
                             عبلقاتنا مع اآلخرين بشكل فعال إدارة انفعاالتنا، وعواطفنا و 

((Morilla-García ,2017. 
ذكاء العاطفي بأنو: إدراك الفرد ال ) (Dughi & Anton,2016وعرف دوجي وانتون  

بما يشعر بو، وما يشعر بو اآلخرون لمعرفة ما عميو القيام بو استجابة لذلك، من خبلل امتبلك 
عرف  اإلدراك العاطفي، والحساسية، لزيادة السعاده لديو واستمرارىا لممدى الطويل. واخيراً 

د عمى تحديد العواطف واالنفعاالت ( الذكاء العاطفي بأنو قدرة الفر Furnham,2006فورنيام  )
مشاعر اآلخرين             وفيميا ، وتنظيم المشاعر بحيث يكون لو تأثير واضح ومباشر في 

. 
أن التطور الشخصي لمفرد، إذا تم )  (Dughi & Anton,2016دوجل وانطون يشير

النظر إليو في ضوء الذكاء العاطفي، يجمب نتائج واضحة وقيمة، في حياة الطمبة، وال يسمح 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Dughi%2C%20Tiberiu%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Dughi%2C%20Tiberiu%22%7C%7Csl~~rl','');
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، لتحقيق أىدافيم الخاصة، دون إستخدام الشخصية الذكاء العاطفي لبلفراد أن ينكروا مشاعرىم
مشاعرىم، وفي ىذه الطريقة، و  قادرون عمى توصيل عواطفيم االطاقة النفسية، حيث يكونو 

، حيث أن القدرة عمى لدى االفراد تظير األعراض النفسية، كنتيجة لبلحداث المتوترة والمتشابكة
التمييز والتعامل مع العواطف، يؤدي إلى أداء أعمى وأفضل في المدرسة والجامعة، وفي مختمف 

 . جتماعيةواال أنواع العبلقات اإلنسانية

الذكاء العاطفي يتكون من جانبين: االول ىو ما يتعمق  أن Jamarisيرى جاماريس   
بفيم النفس، مثل الغرض من الحياة، ومعنى الحياة، واالستجابة لمسموك؛ أما الجانب الثاني فيو 

  (Maukar, 2015). ما يتعمق بفيم مشاعر اآلخرين ويعبر عن مفيوم الذكاء العاطفي

 (Mayer; Salovey &Caruso,2000)مـن مـاير وسـالوفي وكـارزو كـل ويوضـح
 ربعة ابعاد لمذكاء العاطفي وتشمل: إلى  ن هناك 

إدراك االنفعيييياالت والتعبييييير عنيييييا وتقويميييييا : وىييييي  قييييدرة الفييييرد معرفيييية انفعاالتييييو الذاتييييية،  -
 ات.وانفعاالت االخرين، وتحديدىا  في مجاالت معينية، مثل الفنون وغيرىا من المثير 

أن اإلنفعييياالت تعميييل عميييى تسييييير التفكيييير: وذليييك مييين خيييبلل قيييدرة االفيييراد عميييى اسيييتخدام    -
اإلنفعيييياالت واإلحسيييياس بيييييا، وذلييييك لغايييييات نقييييل المشيييياعر وتوظيفيييييا، فييييي عمميييييات النمييييو 

 المعرفية، وميارات حل المشكبلت.

فييم المعموميات  فيم االنفعاالت والمشاعر وتحميميا وتوظيفيا : وذلك من خيبلل القيدرة عميى  -
 االنفعالية، وكيفية ترابطيا وتكامميا، مع بعضيا البعض.

التنظيييييم التييييأممي لبلنفعيييياالت: ويقصييييد بييييو القييييدرة عمييييى اإلنفتيييياح عمييييى مشيييياعر وأحاسيييييس  -
االخيييرين، وتقويمييييا وفقيييا لئلنفعيييبلت الذاتيييية، مييين أجيييل فييييم تميييك المشييياعر وتطيييوير النميييو 

 االنفعالي لمفرد .

دارة  (Moshe,2017)ويوضح موشي  إلى أن الجوانب العاطفية من اإلدراك والفيم، وا 
العاطفة،  قد تمعب دورًا كبيرًا في نجاح الطالب األكاديمي،  نظرًا لوجود عدد كبير من العواطف 
التي يواجيونيا، داخل الفصول الدراسية، بدءًا من القمق والغضب، والحسد، إلى السعادة، 

 واإلندماج االنفعالي.

 ات السابقة:الدراس
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والتي تناولت في مجمميا،  ت األجنبية، والعربية، والمحمية،أجريت العديد من الدراسا 
وعبلقتيا ببعض المتغيرات، وقد اختمفت ىذه الدراسات  مفيوم الذكاء الروحي والذكاء العاطفي،

لمدراسات النتائج(، بالنسبة  المتغيرات، في كل من )االىداف ،العينات، االجراءات، والمناىج،
 التي تناولت الذكاء الروحي.   

إلى التعرف عمى مستوى الذكاء الروحي  (Kilcup,2016)ىدفت دراسة كيمكوب فقد   
، تم استخدام مقياس ( مراىقاً 543لدى المراىقين من الموىوبين، تكونت عينة الدراسة من )

قد اشارت نتائج ىذه الدراسة الذكاء الروحي والروحانية المتكامل، ومقياس الروحانية الذاتية، و 
إلى أن ىناك ثمانية فئات رئيسية من الذكاء الروحي لدى الطمبة وىي: تعريف الروحانية، تعريف 
اهلل، أىمية األسرة، طرق الربط بالخبرات الروحية اإلليية، النماذج، القيم الروحية، والشك في 

اء الروحي لدى الطمبة كانت مرتفعة، الروحانية. كما اشارت النتائج ايضا إلى أن مستويات الذك
 خصوصا في مجال  القيم روحية )مثل اإليثار والرحمة واالنفتاح(، والتجارب الروحية.

دراسة ىدفت الى التعرف ( (Albursan et al., 2016كما أجرى البورسان وآخرون  
 اإلختبلفات في الذكاء الروحي، حسب متغيرات، الصف، ونوع المدرسة، ومستوىعمى 

من  ( طالبًا من الصفين السابع والعاشر، 142التحصيل. تكونت عينة ىذه الدراسة من ) 
مدارس منطقة الطائف بالمممكة العربية السعودية. تم استخدام مقياس التوجيو الديني ومقياس 
الذكاء الروحي، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في 

اء الروحي، وكانت الفروق، لصالح المدارس الدينية. وأنو لم تكن ىناك فروق في مستوى الذك
 مستوى الذكاء الروحي تعزى لمتغير الصف. 

دراسة ىدفت إلى   (hammouri & Alenzi,2016)وأجرى كل من الحموري والعنزي
عينة  لدىالتعرف عمى مستوى الذكاء الروحي واالختبلفات بين الموىوبين و غير الموىوبين 

( طالبًا وطالبة، تم إختيارىم من مدارس الموىوبين 556، وتكونت عينة الدراسة من )اردنية
(، وقد 2012والعاديين في محافظة الزرقاء، تم تطبيق مقياس الذكاء الروحي الذي طوره الضبع)

ين، أشارت نتائج الدراسة، إلى أن مستوى الذكاء الروحي لدى الطمبة الموىوبين، وغير الموىوب
كان مرتفعًا، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المرحمة الدراسية، وكانت الفروق 

 لصالح المرحمة الثانوية .
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( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين الذكاء الروحي 2012) كما أجرى الضبع
من طالبًا، ( 180)والسعادة النفسية، بين المراىقين والراشدين، تكونت عينة ىذه الدراسة من 

طمبة جامعة الممك خالد بأبيا، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن ىناك عبلقة ارتباطية بين 
الذكاء الروحي، والسعادة النفسية، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية، في 

 .لصالح الراشدين            درجات الذكاء الروحي ألفراد العينة تعزى لمتغير الفئة العمرية

فقد ىدفت دراسة كل من كايا العاطفي، الذكاء موضوع اما الدراسات التي تناولت 
إلى مقارنة مستوى الذكاء العاطفي وميارات  )Alkin,2016) ; KanikKaya &وكانيك والكين 

من  ( طالباً 181االتصال بين الطمبة الموىوبين وغير الموىوبين،  تكونت عينة الدراسة من )
ال توجد فروق ذات داللة وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو المدارس المتوسطة في تركيا، 

إحصائية بين الطمبة الموىوبين، وغير الموىوبين في ميارات التواصل؛ ومع ذلك، كان مستوى 
 الذكاء العاطفي لمطمبة الموىوبين، أعمى بكثير من أقرانيم غير الموىوبين.

العبلقة بين الذكاء العاطفي، والنجاح  عمى( إلى التعرف 2015)لعيدوىدفت دراسة ا
، في كمية وغير المتفوقات( طالبة من المتفوقات 340األكاديمي، تكونت عينة الدراسة من )

، وتم تطبيق مقياس الذكاء في المممكة العربية السعودية جامعة حائلالتابعة لاآلداب والفنون 
،  وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة، إلى  (Schutte,et al,.1997 )العاطفي لي" سكوت وآخرون

كان مرتفعًا، حيث إحتل مجال  أن نسبة الذكاء العاطفي لدى الطالبًات المتفوقات أكاديمياً 
)استعمال الوجدان( المرتبة األولى في مستوى الذكاء العاطفي، تبله التنظيم الوجداني، واخيرا 

 .التقدير والتعبير عن الوجدان

إلى التعرف عمى مستوى  الذكاء  ( دراسة ىدفت2015) الرشيديكما أجرت   
( 432العاطفي،  لدى طمبة المرحمة الثانوية، في محافظة الرس، تكونت عينة الدراسة من )

طالبًا وطالبة. استخدمت الباحثة مقياس لمذكاء العاطفي، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن 
ية يتمتعون بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي، وأن ىناك  فروق ذات داللة طمبة المدارس الثانو 

، وكانت الفروق لصالح األدبي، في مستوى الذكاء العاطفيإحصائية، بين طمبة الفرع العممي و 
 طمبة الفرع العممي. 
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دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين نتائج  (Cindea ,2014) وأجرت كنديا   
( 287ناحية، والذكاء العاطفي من ناحية أخرى، تكونت عينة ىذه الدراسة من ) المدرسة من

(، تم استخدام اختبار  Timis, Carasطالبًا وطالبة، من مدارس مقاطعات تيمس وكارسا ) 
وجود عبلقة إيجابية، بين إلى الذكاء العاطفي )نسخة االطفال(، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة، 

 و والذكاء العاطفي، لدى الطمبة. التحصيل االكاديمي
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن مستوى الذكاء العياطفي،  2011) كما وأجرى الغرايبة  

في منطقة القصيم،  تكونت عينة الدراسة من  بية الموىوبين والطمبة العاديين،ليدى عينية مين الطم
ه الدراسة، إلى أن ميستوى اليذكاء ( طالبًا من طمبة المرحمة المتوسيطة، وقدأشارت نتائج ىذ144)

العاطفي لدى الموىوبين كان مرتفعًا، وكذلك وجود فروق دالو إحصائيًا، في مستوى اليذكاء 
 العياطفي بيين الموىيوبين والعاديين، وكانت الفروق، لصالح الموىوبين. 
ىدفت  العاطفي، فقدالذكاء أما الدراسات التي تناولت العبلقة بين الذكاء الروحي و 

إلى التعرف عمى العبلقة بين  الذكاء  Cisheng,et al,.2017)(دراسة كيشينج وآخرون 
( 200الروحي و العاطفي، وتطوير اليوية، لدى الطمبة المراىقين. تكونت عينة الدراسة من )

الذكاء الروحي،  ، طالبًا، من مدارس اسبلم أباد في باكستان، طبق عمييم ثبلثة أدوات لقياس
ء العاطفي،  وتطور اليوية، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة، إلى أن الذكاء الروحي، يرتبط الذكا

بشكل كبير، بمزيد من الذكاء العاطفي، وأن تدني مستوى في الذكاء الروحي، يؤثر عمى 
 مستواىم ، في الذكاء العاطفي. 

تعرف عمى  ( دراسة ىدفت إلى ال (Dash & Patnaik,2015وأجرى داش وباتنيك        
من البالغين،  طالباً (  150دور الذكاء الروحي، في الذكاء العاطفي، تكونت عينة الدراسة من )

،  من اعداد الباحث لمذكاء الروحي، و مقياس لمذكاء العاطفي (King) طبق عمييم مقياس الممك
ء الروحي، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا، بين مستويات الذكا

 العالية والمنخفضة، في جميع أبعاد الذكاء العاطفي .
إلى التعرف عمى  مستوى  ( (Kaur & Bashir,2015وىدفت دراسة كور وباشير    

( مراىقًا، 300الذكاء الروحي، والتنظيم الذاتي والتكيف االجتماعي، تكونت عينة الدراسة من )
، إلى أن ىناك مستوى مرتفع شارت نتائج ىذه الدراسةوقد أمن اقميم  جامو وكشمير في )اليند(، 

من الذكاء الروحي، لدى المراىقين، وكذلك وجود عبلقة إيجابية، بين الذكاء الروحي، والتنظيم 
 الذاتي، والتكيف االجتماعي لممراىقين. 
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دراسة ىدفت إلى  التعرف    kaur & singh,2013)(وأجرى كل من  كاور وسينجو 
 ين الذكاء العاطفي، الذكاء اإلجتماعي، الذكاء الروحي، والرضا عن الحياة ،عمى العبلقة ب

، وقد أشارت نتائج ىذه ( معممًا، من والية البنجاب في اليند 60تكونت عينة الدراسة من ) 
الدراسة إلى أن الذكاء اإلجتماعي والذكاء الروحي، يرتبطان ببعضيم البعض بشكل كبير، وذلك 

 العاطفي والرضا عن الحياة. عند ثبات الذكاء 

من خبلل مطالعة الدراسات السابقة، تبين أن ىناك افتقار لمدراسات العربية واألجنبية 
في حدود اطبلع الباحث عمييا، والتي تتناول العبلقة بين الذكاء الروحي والذكاء العاطفي لدى 

قة بين الذكاء الروحي العبل  (Cisheng,et al,.2017) الطمبة الموىوبين، حيث تناولت دراسة
، دور الذكاء  (Dash & Patnaik,2015)دراسةوالعاطفي لدى المراىقين، بينما تناولت 

العبلقة بين  (kaur & singh,2013)لدى البالغين، وتناولت دراسة الروحي في الذكاء العاطفي 
بحداثتيا من  الذكاء العاطفي، الذكاء الذكاء الروحي، وبخصوص الدراسة الحالية فإنيا تمتاز

حيث تناوليا موضوع الذكاء الروحي، وعبلقتو بالذكاء العاطفي لدى الموىوبين، حيث تأتي ىذه 
و الذكاء العاطفي،  لندرة الدراسات  العربي في مجال  الذكاء الروحي، الدراسة إلثراء األدب

 ات الدراسة.العربية في ىذا المجال، وخصوصًا في ضوء متغير 

  مشكمة الدراسة:
، من المواضيع التي تركز عمى الحاجات الداخمية لئلنسانعد موضوع الذكاء الروحي ي

العديد من  لما لو من اىمية كبيرة في ومواجية التحديات، نظرا لما تشيده المجتمعات حالياً 
حيث تسبب التقدم والتطور في عمم النفس من جية، مشكبلت السمبية التي تؤثر عمى االفراد، 

إلى الكثير من المشكبلت والضغوط بة في المجتمعات الحديثة من جية أخرى، والطبيعة الصع
الروحانيات، لتصبح أكثر أىمية حتى من المجوء الى بحاجة  النفسية لدى االفراد، واصبحوا

 & Agrawal )آغروال و خان كلفقد اكتشف العمماء كما اشار ، الحاجات المادية
Khan,2015)  ذكاء العاطفي، قد ال يمبي جميع حاجات اإلنسان، أن الذكاء العام وحتى ال

وىو أساس يحتاج اليو االفراد لتنمية ولكن ىناك حاجة لعامل ثالث، والمسمى بالذكاء الروحي، 
، ومن ىنا، يرى الباحث أىمية النظر في مستوى الذكاء الذكاء المعرفي والعاطفي بكل كفاءة

ختمفة، ألن ذلك يسيم في زيادة الفيم لمثل ىذا الروحي والسيما لدى فئات من مستويات عقمية م
وفي ضوء ذلك والتعرف كذلك عمى المشكبلت المرتبطة بو والعوامل المؤثرة فيو،  ،الموضوع

  :يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 7102ديسمرب   –العاشز العدد   -  33  جمللدا        68
 

: ما مستوى الذكاء الروحي لدى الطمبة الموىوبين، في مركز االمير فيصل بن السؤال األول
 ابيا. منطقة الد لمموىوبين في خ

/ ثانوية، لدى  ةىل توجد فروق مستوى الذكاء الروحي تعزى لممرحمة متوسط السؤال الثاني:
 ؟ابيامنطقة لمموىوبين في  الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالد

خالد  ما مستوى الذكاء العاطفي لدى الطمبة الموىوبين االمير فيصل بن السؤال الثالث:
 ابيا. منطقة لمموىوبين في 

/ ثانوية، لدى  ةىل توجد فروق مستوى الذكاء العاطفي تعزى لممرحمة متوسط السؤال الراب :
 ؟ابيامنطقة لمموىوبين في  الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالد

لذكاء العاطفي ىل توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الذكاء الروحي وا السؤال الخامس:
 ابيا.منطقة لدى الطمبة الموىوبين في مركز االمير فيصل بن خالد لمموىوبين في 

  الدراسة: همية 
تأتي أىمية الدراسة من خبلل تناوليا جانبًا عمى درجة من األىمية في عمم النفس، 
 المتمثل بالكشف عن مستوى الذكاء الروحي وعبلقتو بالذكاء العاطفي، حيث كانت معظم
الدارسات تتناول كل مفيوم بشكل مستقل عن االخر، واستنادًا إلى ما سبق، فإن أىمية الدراسة 

 تبرز من خبلل:

سيتزود الدارسية الحاليية المكتبية التربويية النفسيية بشيكل خياص بموضيوع عميى  الجانب النظـري:- 
 درجة كبيرة من األىمية النظرية.

الدراسييية مييين الناحيييية التطبيقيييية، فيييي إمكانيييية  تكمييين أىميييية ىيييذه الجانـــب العممـــي التطبيقـــي: -
االسيييييتفاده مييييين نتائجييييييا داخيييييل المؤسسيييييات التربويييييية والتعميميييييية، وكيييييذلك مسييييياعدة البييييياحثين 
والمختصيييين فيييي مجيييال عميييم الييينفس والموىبييية والتفيييوق فيييي بنييياء البيييرامج إثرائيييية، وفيييق بيييرامج 

حي والعاطفي لدييم، كما أن نتائج وأنشطة يتم تدريب الطمبة عمييا،  لغايات تنمية الذكاء الرو 
ىييذه الدارسيية تسيييم بشييكل فاعييل فييي رفييع مسييتوى الييوعي المعرفييي، لييدى المعممييين والمرشييدين 

 التربويين، عن الذكاء الروحي وعبلقتو بالذكاء العاطفي.
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  مصطمحات الدراسة:
 الذكاء الروحي بأنو (King & DeCicco ,2009يعرف كينج وديسكسو ) الذكاء الروحي:

مجموعة من القدرات العقمية التي تساىم في الوعي، والتكامل، وتطبيق التكيف من غير المادية 
ويعرف إجرائيا بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص من  والجوانب المتتالية من وجود الفرد.

 لمذكاء الروحي، والتي يمكن بواسطتو (2012الضبع ) خبلل العبارات التي يختارىا من مقياس
 الروحي لديو. الذكاءمستوى 

الذكاء العاطفي، بأنو القدرة (Mayer et al,.2008)   يعرف ماير وأخرون  الذكاء العاطفي:
عمى المشاركة في معالجة المعمومات ، حول إنفعاالت الفرد الخاصة، وتمك التي لدى االخرين، 

رف إجرائيا بأنو الدرجة التي ويع والقدرة عمى استخدام تمك المعمومات، كموجو لمتفكير والسموك.
 (Weisinger,1998) يحصل عمييا المفحوص من خبلل العبارات التي يختارىا من مقياس

 الذكاء، والتي يمكن بواسطتو مستوى العاطفيلمذكاء  (Chapman,2001)والتي تبناىا تشبمان 
 لديو. العاطفي

قبل المرحمة األساسية   اىم الطمبة الذين يتم تشخيصيم في مرحمة م :نالطمبة الموهوبو
، مرتفعة والثانوية في المدارس، عمى أنيم يمتمكون قدرات عقمية أو إبداعية أو أكاديمية أو قيادية

لتطوير ىذه اإلمكانيات والقدرات  ،خاصةالرعاية الخدمات و مجموعة من الوبذلك فيم بحاجة إلى 
   ( .2016إلى الحد األقصى )جروان، 
مركز االمير فيصل بن خالد لرعاية الموىوبين يم الطمبة الممتحقين بويعرفوا اجرائيًا بان

يتم اختيارىم بناء عمى مجموعة و ( سنو، 18-13تتراوح اعمارىم ما بين ) و ،ابيامنطقة في 
من المعايير،  والتي تعتمد عمى التحصيل االكاديمي، باإلضافة إلى اختبار الذكاء وممف 

 الطالب .
 حدود الدراسة :

د تعميم نتائج الدراسة الحالية بمجتمع الدراسة وعينتيا، حيث طبقت أداتي الدراسة يتحد 
عمى عينة من الطمبة الموىوبين في مركز االمير فيصل بن خالد لمموىوبين، أختيرت بالطريقة 

. كما يتحدد تعميم نتائج الدراسة 1437/1438العشوائية، لمفصل الثاني من العام الدراسي 
كل من مقياس قياس الذكاء الروحي وأداة قياس الذكاء العاطفي، حيث استخدم  الحالية بأداة

تم بناؤه، باإلعتماد عمى والذي الذكاء االنفعالي،  ( لمذكاء الروحي، ومقياس2012)الضبع،
 .(Chapman, 2001 )تشبمان والتي تبناىا  (Weisinger,1998)أعمال وزينجر 
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جراءاتها  :منهج الدراسة وا 
لمكشف عن اإلرتباطي، الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي  إعتمدت    

العبلقة بين الذكاء الروحي والذكاء العاطفي، لدى الطمبة الموىوبين في مركز االمير فيصل بن 
 خالد لمموىوبين في ابيا، كونو المنيج المبلئم ألىدف ىذه الدراسة .

 عينة الدراسة:  
ن الطمبة الموىوبين في مركز االمير فيصل بن خالد لرعاية تألفت عينة ىذه الدراسة م 

 حيث بمغ ، تم إختيارىم عشوائياً ، حيث في المممكة العربية السعودية أبيامنطقة الموىوبين في 
 ( طالبًا. 260عددىم ) 

 الدراسة: وات د
ء ( ، لميذكا2012إسيتخدمت الدراسية الحاليية مقيياس )الضيبع،  وال: مقياس الـذكاء الروحـي:

والييذي قييام بتطبيقييو عمييى البيئيية السييعودية، حيييث تتكييون األداة ميين الروحييي لمراشييدين والمييراىقين، 
ذات تيييدريج خماسيييي عميييى سيييمم ليكيييرت )موافيييق تماًميييا، موافيييق، غيييير متأكيييد، غيييير  ( مفيييردة،40)

لييييدى الفييييرد ضييييمن خمسيييية لمييييذكاء الروحييييي وتقيييييس فقييييرات المقييييياس موافييييق، غييييير موافييييق أبييييًدا(. 
وتييييييصحح عمييييييى التييييييوالي بالييييييييدرجات ( عبيييييارات، 8حييييييث يشيييييتمل كيييييل بعيييييد عميييييى )، وبمجييييياالت

التسيييييامي باليييييذات، إدراك معنيييييى الحيييييياة، التأميييييل فيييييي الطبيعييييية والكيييييون،  ( وىيييييي ) (5,4,3,2,1
 الممارسة الروحية، إدراك المعاناة كفرصة(.

 خبلل ما يمي:تم التحقق من صدق ىذا المقياس،  بعد إخراجو بالصورة النيائية من  الصدق:

تيييم عيييرض المقييييياس  عميييى مجموعييية مييين المحكميييين المختصييييين  : اواًل: الصـــدق الظـــاهري
(، من أعضاء ىيئية التيدريس ، وذليك لبييان ميدى صيدقيا فيي قيياس اليذكاء الروحيي 11وعددىم )

. الظياىري بالصيدق  ليدى الطمبية الموىيوبين، وتبيين مين خيبلل ىيذه اآلراء أن ىيذه األداة تتمتيع 
%( فأكثر العتماد كل فقره من الفقيرات ، وتعتبير 85مدت نسبة االتفاق بين المحكمين )حيث اعت

  ىذه النسبة مقبولة .
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السييتخراج دالالت صييدق البنيياء لممقييياس، إسييتخرجت معييامبلت إرتبيياط  : صــدق البنــاء: ثانيــاً 
ت ميين تكونييإسييتطبلعية ميين خييارج عينيية الدراسيية، فقييرات المقييياس مييع الدرجيية الكمييية،  فييي عينيية 

كيل  إرتبياط، حيث تم تحمييل فقيرات المقيياس،  وحسياب معاميل طالبًا، من الطمبة الموىوبين (45)
يمثييل دالليية لمصييدق،  بالنسييبة لكييل فقييرة،  فييي  ىنييا اإلرتبيياطفقييرة ميين الفقييرات، حيييث أن معامييل 

يييا صييورة معامييل إرتبيياط، بييين كييل فقييرة وبييين الدرجيية الكمييية ميين جييية، وبييين كييل فقييرة وبييين إرتباط
والدرجة الكمية، من جية أخرى، وقد تراوحيت معيامبلت  مجال، وبين كل بالمجال التي تنتمي إليو

 (0,32-0,94)                    ومع المجال ،0,30-0,93))مع األداة ككل إرتباط الفقرات 
 .( يوضحان ذلك(1,2والجدولين 

 ( 1جدول رقم )

 التي تنتمي إليه والمجالمية معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الك 

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 االرتباط

 مع األداة

1 0.72 0.76 15 0.83 0.85 29 0.86 0.86 

2 0.74 0.73 16 0.79 0.84 30 0.83 0.86 

3 0.65 0.71 17 0.85 0.67 31 0.87 0.63 

4 0.68 0.72 18 0.73 0.84 32 0.55 0.74 

5 0.66 0.85 19 0.90 0.66 33 0.71 0.73 

6 0.80 0.74 20 0.75 0.85 34 0.68 0.83 

7 0.79 0.81 21 0.88 0.87 35 0.69 0.85 

8 0.79 0.63 22 0.81 0.85 36 0.86 0.72 

9 0.56 4354 23 0.86 0.88 37 0.80 0.50 

10 0.32 0.74 24 0.80 0.81 38 0.52 0.81 

11 0.72 0.72 25 0.79 0.93 39 0.79 0.87 

12 0.74 0.88 26 0.94 0.90 40 0.87 0.76 

13 0.85 0.81 27 0.88 0.70    

14 0.78 0.86 28 0.75 0.85    
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  (2)رقم  جدول
 عضها والدرجة الكمية المجاالت ببمعامالت االرتباط بين 

 انمجال

انتسامٍ 

 بانذاث

إدراك معىً 

 انحُاة

انتأمم فٍ 

انطبُعت 

 وانكىن

انممارست 

 انزوحُت

إدراك 

انمعاواة 

 كفزصت3

 انذكاء

 انزوحٍ

      1 انتسامٍ بانذاث

     1 **933. إدراك معىً انحُاة

عللت انتأمللم فللٍ انطبُ

 وانكىن
.864** .856** 1    

   1 **926. **886. **919. انممارست انزوحُت

إدراك انمعاوللللللللللللللاة 

 كفزصت3
.885** .890** .899** .904** 1  

 1 **957. **970. **952. **950. **959. انزوحٍ انذكاء

(.  **دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 0,05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
(0,01.) 

ودالييييية  وتجيييييدر اإلشيييييارة أن جمييييييع معيييييامبلت االرتبييييياط كانيييييت ذات درجيييييات مقبولييييية   
 ، ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات.إحصائيا

 ثبات  داة الدراسة:
عييييييييادة االختبيييييييياراالداة لمتأكيييييييد ميييييييين ثبييييييييات                    ، فقيييييييد تييييييييم التحقييييييييق بطريقييييييية االختبييييييييار وا 

(test-retest،بتطبيييق المقييياس )  عييادة تطبيقييو بعييد أسييبوعين عمييى مجموعيية ميين خييارج عينيية وا 
نية ميين ) (، ومين ثييم تيم حسيياب معاميل ارتبياط بيرسييون بيين تقييديراتيم فيي المييرتين. 45الدراسية مكون

وتييم أيضييًا حسيياب معامييل الثبييات بطريقيية االتسيياق الييداخمي حسييب معادليية كرونبيياخ ألفييا، والجييدول 
فق معادلية كرونبياخ ألفيا وثبيات اإلعيادة لممجياالت واألداة ( يبين معامل االتساق الداخمي و 3رقم )

 ككل واعتبرت ىذه القيم مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.
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  (5جدول رقم )

 معامم االتساق انداخهٍ كزووباخ أنفا وثباث اإلعادة نهمجاالث واندرجت انكهُت  

 االتساق انداخهٍ ثباث اإلعادة انمجال

 4334 4333 انتسامٍ بانذاث

 4337 4334 إدراك معىً انحُاة

 4337 4334 انتأمم فٍ انطبُعت وانكىن

 4336 4334 انممارست انزوحُت

 4334 4335 إدراك انمعاواة كفزصت3

 4333 4338 انزوحٍ انذكاء

 تصحيح المقياس : 
تييم اعتميياد سييمم ليكييرت الخماسييي لتصييحيح  اداة الييذكاء الروحييي ، بإعطيياء كييل فقييرة ميين 

واحدة من بين درجاتو الخمس )موافيق تماًميا، موافيق، غيير متأكيد، غيير موافيق، غيير فقراتو درجة 
وقييد تييم اعتميياد المقييياس التييالي ألغييراض تحميييل  (5،4،3،2،1 ) موافييق أبييًدا(. وىييي تمثييل رقمييياً 

                              متوسييييييييييييييط،  –2.34 - 3.67 ميييييييييييييينخفض ، ميييييييييييييين  1.11-2.33 النتيييييييييييييائج:)من
 مرتفع(. 3.68- 5.11من 

 ثانيًا: مقياس الذكاء العاطفي:
تيييم بنييياؤه باالعتمييياد عميييى أعميييال وزينجييير تيييم اسيييتخدام مقيييياس اليييذكاء االنفعيييالي، واليييذي  

(Weisinger,1998)  فييي الييذكاء االنفعييالي والتييي تبناىييا تشييبمان(Chapman,2001)  ، فييي
                              ة العربييييييييييييةلمبيئييييييييييي وتطيييييييييييويره  كتابيييييييييييو لقيييييييييييياس اليييييييييييذكاء االنفعيييييييييييالي ، حييييييييييييث قيييييييييييام بترجمتييييييييييييا

(، عميييييييييييييى البيئييييييييييييية االردنيييييييييييييية، 2112( ، واسيييييييييييييتخدميا )أبيييييييييييييو زيتيييييييييييييون،2115)السيييييييييييييامرائي، 
(، عمييى البيئيية السييعودية، حيييث تتكييون األداة ميين خمسيية وعشييرون فقييرة،  2115وكذلك)الرشيييدي،

الوعي بالذات، إدارة العواطيف، الدافعيية الذاتيية، إدارة  )وتشمل عمى موزعة عمى خمسة مجاالت 
 العبلقات، تدريب العواطف(. 

 تم التحقق من صدق ىذه المقياس من خبلل ما يمي: :الصدق 
تيييم عيييرض المقيييياس، عميييى مجموعييية مييين المحكميييين المختصيييين،   : اواًل: الصـــدق الظـــاهري

مدى صدق المقياس فيي قيياس (،  من أعضاء ىيئة التدريس ، وذلك لبيان 11وعددىم )
المحكمييين، تييم إعتبييار ىييذه األداة،  تتمتييع بالصييدق  آراء الييذكاء العيياطفي،  وميين خييبلل 

%( فيأكثر، العتمياد مجياالت 85الظياىري.  وتيم االعتمياد نسيبة االتفياق بيين المحكميين )
  وفقرات المقياس.
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رجت معييامبلت إرتبيياط السييتخراج دالالت صييدق البنيياء لممقياس،إسييتخ ثانيــًا : صــدق البنــاء:
تكونيت إستطبلعية من خارج عينية الدراسية، فقرات المقياس، مع الدرجة الكمية، في عينة 

كييل فقييرة ميين  إرتبيياطحيييث تييم تحميييل فقييرات المقييياس، وحسيياب معامييل  طالبييًا، (45ميين )
ىنا، يمثل داللية لمصيدق بالنسيبة لكيل فقيرة، فيي صيورة  اإلرتباطالفقرات، حيث أن معامل 

بييين كييل فقييرة وبييين الدرجيية الكميية ميين جييية، وبييين كييل فقييرة وبييين إرتباطيييا  إرتبيياط معاميل
والدرجية الكميية مين جيية أخيرى، وقيد تراوحييت  مجيال، وبيين كيل بالمجيال التيي تنتميي إلييو

-0,38)وميع المجيال ، (0,66-0,35)بيين  ميامع األداة ككيل الفقرات  إرتباطمعامبلت 
 .لك( يوضحان ذ(4,5 والجدولين  (0,73

 (4دول رقم )ج

 انتٍ تىتمٍ إنُه وانمجالمعامالث االرتباط بُه انفقزاث واندرجت انكهُت  

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 انفقزة

معامم 

 االرتباط

 مع انمجال

معامم 

 اطاالرتب

 مع األداة

1 0.60 0.52 10 0.38 0.41 19 0.46 0.39 

2 0.72 0.59 11 0.63 0.49 20 0.51 0.66 

3 0.41 0.44 12 0.53 0.58 21 0.67 0.59 

4 0.48 0.46 13 0.57 0.56 22 0.57 0.47 

5 0.53 0.55 14 0.64 0.42 23 0.70 0.59 

6 0.53 0.54 15 0.50 0.41 24 0.49 0.48 

7 0.54 0.39 16 0.52 0.41 25 0.73 0.54 

8 0.57 0.55 17 0.53 0.35    

9 0.67 0.65 18 0.50 0.62    

 (  5رقم ) جدول

 عضها واندرجت انكهُت انمجاالث ببمعامالث االرتباط بُه 

 انىعٍ بانذاث  

ادارة 

 انعىاطف

اندافعُت 

 انذاتُت

ادارة 

 انعالقاث

تدرَب 

 انعىاطف

انذكاء 

 انعاطفٍ

      1 نذاثانىعٍ با

     1 **578. ادارة انعىاطف

    1 **720. **704. اندافعُت انذاتُت

   1 **648. **600. **560. ادارة انعالقاث

  1 **734. **757. **693. **809. تدرَب انعىاطف

 1 **926. **820. **890. **835. **842. انذكاء انعاطفٍ

 (.0,01.  **دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )(0,05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

، وداليية إحصييائيا وتجييدر اإلشييارة أن جميييع معييامبلت االرتبيياط كانييت ذات درجييات مقبوليية
 ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات.
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عييادة    ثبــات  داة الدراســة: لمتأكييد ميين ثبييات أداة الدراسيية، فقييد تييم التحقييق بطريقيية االختبييار وا 
عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعية مين خيارج test-retestاالختبار ) ( بتطبيق المقياس، وا 

نة من ) ( طالبًا ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتيم في 45عينة الدراسة مكون
المييرتين. وتييم أيضييًا حسيياب معامييل الثبييات بطريقيية االتسيياق الييداخمي حسييب معادليية كرونبيياخ ألفييا، 

( يبييييين معامييييل االتسيييياق الييييداخمي وفييييق معادليييية كرونبيييياخ ألفييييا، وثبييييات اإلعييييادة 6) والجييييدول رقييييم
 لممجاالت واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مبلئمة لغايات ىذه الدراسة.

 ( 6جدول رقم )

 معامم االتساق انداخهٍ كزووباخ أنفا وثباث اإلعادة نهمجاالث واندرجت انكهُت

 خهٍاالتساق اندا ثباث اإلعادة انمجال

 0.74 0.84 انىعٍ بانذاث

 0.74 0.87 إدارة انعىاطف

 0.73 0.88 اندافعُت انذاتُت

 0.79 0.90 إدارة انعالقاث

 0.75 0.89 تدرَب انعىاطف

 0.92 0.91 انذكاء انعاطفٍ

 تصحيح المقياس :
، بإعطياء كيل فقيرة مين  العياطفيتم اعتماد سيمم ليكيرت الخماسيي لتصيحيح  اداة اليذكاء  

)موافيق تماًميا، موافيق، غيير متأكيد، غيير موافيق، غيير تو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس فقرا
           وقيييييد تيييييم اعتمييييياد المقيييييياس التيييييالي ألغيييييراض (  (5,4,3,2,1وىيييييي تمثيييييل رقمييييييًا موافيييييق أبيييييًدا(. 

                     ميييييييين متوسييييييييط، –3,67-2,34  ميييييييين ميييييييينخفض ، 2,33-1,00تحميييييييييل النتييييييييائج:)من 
 مرتفع(.   3,68-5,00

المعيارية، وكذلك  واالنحرافات الحسابية، إستخدم الباحث المتوسطات  المعالجة االحصائية:
 ، ومعامل إرتباط بيرسون.(T-test)إختبار " ت " 

 نتائج الدراسة وتفسيراتها:
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األول، والذي ينص عمى " ما مستوى الذكاء الروحي لدى  النتائج المتعمقة بالسؤال
 ؟ابها" منطقة لمموهوبين في  موهوبين في مركز األمير فيصل بن خالدالطمبة ال

المعيارية لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
لمموىوبين في  مستوى الذكاء الروحي لدى الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالدل

 .يوضح ذلك التاليوالجدول  ،ابيامنطقة 
 (7جدول رقم )

            مستىي انذكاء انزوحٍ ندي انطهبتنانمتىسطاث انحسابُت واالوحزافاث انمعُارَت   

نزعاَت انمىهىبُه فٍ ابها مزتبت  انمىهىبُه فٍ مزكش األمُز فُصم به خاند

 ً  حسب انمتىسطاث انحسابُت                تىاسنُا

 انمجال انزقم انزتبت
انمتىسظ 

 انحسابٍ

وحزا  اال

 انمعُارٌ
 انمستىي

 مزتفع 326. 4.29 انممارست انزوحُت 4 1

 مزتفع 345. 4.24 انتسامٍ بانذاث 1 3

 مزتفع 446. 4.21 انتأمم فٍ انطبُعت وانكىن 3 2

 مزتفع 413. 4.05 إدراك انمعاواة كفزصت3 5 4

 مزتفع 407. 3.85 إدراك معىً انحُاة 2 5

 زتفعم 309. 4.13 انذكاء انزوحٍ - -

-3,85)، قد تراوحت مابينالروحي لمذكاءالمتوسطات الحسابية أن ( 7يبلحظ من الجدول رقم )
، (4,29)متوسط حسابي بمغ بأعمى في المرتبة األولى،  "الممارسة الروحية"مجال  حيث جاء،  (4,29

وبمغ المتوسط  (،3,85في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" "إدراك معنى الحياةبينما جاء مجال 
كان الموىوبين ن مستوى الذكاء الروحي لدى الطمبة أ(، حيث 4,13) ككل مذكاء الروحيلالحسابي 
الموىوبين  عمى المرتبة األولى،  إلى أن الطمبة الممارسة الروحيةويعزو الباحث حصول مجال   مرتفعًا.

نفسية، والمشكبلت التي تواجييم، من الضغوط ال لمحديعتبرون الممارسة الروحيو، من األمور اليامة، 
وبالتالي يسعون إلى زيادة معرفتيم بالدين، و المجوء إلى اإلكثار من العبادات الدينية، نظرًا  لما يتمتعون 
بو من تفكير أخبلقي كبير،  ومشاركة وجدانية فاعمة، تساعدىم عمى زيادة التقرب إلى اهلل، وىذا األمر 

ون أساليب عقبلنية، تمنعيم من إلحاق األضرار بأنفسيم وباألخرين، الطمبة الموىوبين يستخدم يجعل
عواطفيم، أما حصول مجال "المعاناة كفرصة"  عمى والسيطرة القدرة عمى ضبط إنفعاالتيم، ويصبح لدييم

إلى أن الطمبة الموىوبين، يفضمون دائما عمى أدنى متوسط حسابي، حيث يفسر الباحث ىذه النتيجو 
جواء التي تسودىا  المشاكل والضغوط،  نظرا النشغاليم بما ىو أىم أال وىي النواحي اإلبتعاد عن اال

االكاديمية، وتطوير مفيوم الذات لدييم، ويفسر الباحث أيضا حصول الذكاء الروحي ككل، عمى درجة 
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يق فيم أبنائيم إلى أن أساليب التربية الدينية السميمة، من قبل األسرة بالدرجة األولى، وتعمنظرًا مرتفعة،  
، في تنمية الجانب في المممكة العربية السعودية ، إضافة إلى الدور اليام لوزارة التعميملمدين، وثقتيم  باهلل

، والتي تتضمن عمى الكثير من القيم الروحية الدراسية الروحي لدى الطمبة، وذلك من خبلل المقررات
التي توصمت الييا الدراسة، ونتائج دراسة كل من  تائجوتتفق ىذه الن ،لدى الطمبة الموىوبين واالخبلقية

(Kilcup,2016) ودراسة ،(hammouri & Alenzi,2016)  والتي أشارت نتائجيما، إلى أن مستوى ،
 الذكاء الروحي كان مرتفعًا لدى الطمبة الموىوبين.

ىل توجد فروق مستوى الذكاء "الثاني، والذي ينص عمى  النتائج المتعمقة بالسؤال
 الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالد/ ثانوية، لدى  ةالروحي تعزى لممرحمة متوسط

 ؟ابيا"منطقة لمموىوبين في 
مستوى ل استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لئلجابة عن ىذا السؤال

متوسطات الحسابية تم ولبيان الفروق اإلحصائية بين الالمرحمة، حسب متغير الذكاء الروحي 
 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، استخدام اختبار "ت"

 (8جدول رقم )

 مستىي انذكاء انزوحٍانمزحهت عهً ألثز انمتىسطاث انحسابُت واالوحزافاث انمعُارَت واختبار "ث"   

 انعدد انمزحهت انمجاالث
انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحزا  

 انمعُارٌ

 قُمت

 "ث"

درجاث 

 انحزَت

 اندالنت

 اإلحصائُت

 226. 258 1.212 262. 4.27 138 انمزحهت انثاوىَت انتسامٍ بانذاث

    419. 4.22 122 انمزحهت انمتىسطت

إدراك معىً 

 انحُاة

 225. 258 1.216 327. 3.88 138 انمزحهت انثاوىَت

    482. 3.81 122 انمزحهت انمتىسطت

انتأمم فٍ 

 انطبُعت وانكىن

 482. 258 704.- 434. 4.19 138 انمزحهت انثاوىَت

    459. 4.23 122 انمزحهت انمتىسطت

انممارست 

 انزوحُت

 322. 258 993.- 325. 4.28 138 انمزحهت انثاوىَت

    327. 4.32 122 انمزحهت انمتىسطت

إدراك انمعاواة 

 كفزصت3

 036. 258 2.105 407. 4.10 138 انمزحهت انثاوىَت

    413. 4.00 122 انمزحهت انمتىسطت

 462. 258 736. 278. 4.14 138 انمزحهت انثاوىَت انذكاء انزوحٍ

    341. 4.11 122 انمزحهت انمتىسطت

تعزى ألثر  ( α)  0.05 ≤ وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  (8يتبين من الجدول ) 
دراك المعاناة إ في جميع المجاالت،  وفي الدرجة الكمية، بإستثناء المجال الخامس " المرحمة
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ويمكن تفسير ذلك  نظرًا لمقدرات العقمية  "، وجاءت الفروق لصالح المرحمة الثانوية.كفرصة
العقمية والنمو المعرفي القدرات  أنوالمعرفية،  سواء المرحمة المتوسطة او الثانوية، حيث 

كما يمكن  ير.يرتبطان بالنمو من الناحية األخبلقية، وكذلك الروحية، لدى الموىوبين بشكل كب
تفسير ىذه النتيجة ايضًا، إلى ما يتمتع بو المجتمع السعودي، من إلتزام بأحكام الدين االسبلمي 
وقيمو، كونو المنيج الرئيسي في حياة األفراد، فالمجوء إلى الروحانيات، غالبًا ما يؤدي، إلى 

 ل في الحياة العامة.ومشاك تيذيب النفس واإلبتعاد، عن ما يحيط األفراد، من ضغوطات نفسية،

 ) et alAlbursan(2016 .,نتائج دراسة البورسان وزمبلئو   وتتفق ىذه النتائج    
               والتي  اشارت إلى انو ال توجد فروق ذات داللو احصائية في الذكاء الروحي يعزى

 لمتغير الصف. 

والتي اشارت   (hammouri & Alenzi,2016)ختمف ىذه النتائج مع نتائج دراسةوت
إلى وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير لممرحمة الدراسية لدى الطمبة الموىوبين وغير 

(، والتي أشارت (2012وكذلك دراسة الضبعالموىوبين، وكانت الفروق لصالح المرحمة الثانوية .
تعزى لمتغير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، في مستوى الذكاء الروحي، ألفراد العينة 

 .الفئة العمرية لصالح الراشدين

ما مستوى الذكاء العاطفي لدى الثالث، والذي ينص عمى " النتائج المتعمقة بالسؤال
 أبيا". منطقة الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالد لرعاية الموىوبين في 

المعيارية،  حرافات لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالن 
مستوى الذكاء العاطفي لدى الطمبة الموىوبين ، في مركز األمير فيصل بن خالد لمموىوبين في ل

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،أبيا
 
 

 (9جدول رقم )

مستىي انذكاء انعاطفٍ ندي انطهبت انمىهىبُه فٍ مزكش نانمتىسطاث انحسابُت واالوحزافاث انمعُارَت 

 مزتبت تىاسنُا  حسب انمتىسطاث انحسابُت خاند نزعاَت انمىهىبُه فٍ أبها األمُز فُصم به
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 انمجال انزقم انزتبت
انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحزا  

 انمعُارٌ
 انمستىي

 متىسظ 389. 3.18 انىعٍ بانذاث 1 1

 متىسظ 384. 3.15 اندافعُت انذاتُت 3 2

 متىسظ 348. 3.12 تدرَب انعىاطف 5 3

 متىسظ 392. 3.06 إدارة انعىاطف 2 4

 متىسظ 438. 2.91 ادارة انعالقاث 4 5

 متىسظ 261. 3.09 ككم انعاطفٍانذكاء   

حيث ،  (3,18-2,91)المتوسطات الحسابية، قد تراوحت مابينأن ( 9يبين الجدول )  
 ، بينما جاء،(3,18)متوسط حسابي، بمغ بأعمى "، في المرتبة األولى، مجال "الوعي بالذات جاء

(، وبمغ المتوسط 2,91في المرتبة األخيرة،  وبمتوسط حسابي بمغ )"ادارة العبلقات"  مجال
(. ويمكن تفسير حصول مجال الوعي بالذات عمى 3,09) ككل" كاء العاطفيذم" ل الحسابي

الطمبة الموىوبين لدييم ثقو كبيره بأنفسيم، من خبلل االستقبللية الفردية،  كون المرتبة األولى، 
سؤوليو الذاتية والمجتمعية، والقدرة عمى إتخاذا القرارات المصيرية، من خبلل وتحمل الم

 إستخداميم لبلساليب العقبلنية.
أما تفسير حصول مجال "ادارة العبلقات"، عمى مستوى متوسط، حيث يمكن تفسير     

 كون ىؤالء الطمبة، يسعون في كثير من األحيان إلى تكوين شبكو من االصدقاء، تكونذلك 
قريبة من تفكيرىم ومستواىم األكاديمي، واالجتماعي، حيث أنيم ال يحبذون األصدقاء، األقل 
منيم تحصيبل، كونيم ال يحبون  اإلنخراط  في المشكبلت االجتماعية المحيطة، لما يترتب 

  عمييا، من تأثيرات سمبية عمييم .
أن لدى الطمبة اما حصول الذكاء العاطفي لدييم عمى درجة متوسطة،  يعود ذلك 

 القدرة لدييم يزيد بشكل اإلنجازات، الموىوبون، لدييم مشكبلت كبيرة، وذلك لغايات الوصول إلى 
يتخذوىا، وبالتالي فيم يمتازون في تحقيق تمك  التي مواقفيم جميع في قراراتيم،  إتخاذ عمى

عمى اإلستفادة من ، إضافة إلى ذلك، نجد ىؤالء الطمبة،  لدييم القدرة االنجازات بكل كفاءة
خبراتيم السابقة، في حل المشكبلت، وأدارة الغضب والضغوطات النفسية، التي قد تواجييم، 
سواء كانت في المدرسة، أو البيئة المحيطو بيم، وبالتالي يستطيعون التكيف مع الظروف ميما 

  بمغت حدتيا.

ان متوسطًا، نظرًا  ويمكن تفسير أن مستوى  الذكاء العاطفي لدى الطمبة الموىوبين ك
إلى طبيعة نضج الطمبة الموىوبين، فيؤالء الطمبة، عمى درجة من النضج اإلنفعالي، حيث 
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يستطيعون  تنظيم  إنفعاالتيم، والسيطره عمييا، وىي من المجاالت الرئيسية لمذكاء العاطفي؛ 
مبية، والقدرة فيستطيعون التحكم في مشاعرىم وتصرفاتيم، من خبلل السيطره عمى  مشاعرىم الس

 عمى معرفة وفيم مشاعر اآلخرين،  حيث يعدن الطمبة الموىوبين من الشرائح االجتماعية الواعية
مشكبلت الحياة، والتمكن من حميا، نتيجة تمتعيم الضغوطات و ، والقادرة عمى مواجية والمثقفة

والرضا  بمرونة عقمية، تجعل من عبلقاتيم العامة واالجتماعية، عمى درجة من القبول،
والتي  (Kaya ; Kanik & Alkin,2016)ونتائج دراسة  ىذه النتائج وتختمف  االجتماعي.

، وكذلك دراسة أشارت نتائجيا، إلى أن مستوى الذكاء العاطفي لدى الطمبة الموىوبين كان مرتفعا
يميا، إلى أن نسبة الذكاء العاطفي، لدى الطالبًات المتفوقات أكادوالتي أشارت (،  2015العيد)

إلى ، والتي أشارت نتائجيا ((2015الرشيدي ونتائج دراسة  ىذه النتائج وتختمفكما ، كان مرتفعاً 
، ، يتمتعون بمستوى مرتفع من الذكاء االنفعاليفي منطقة القصيم أن طمبة المدارس الثانوية

ل عبلقة إيجابية، بين التحصيإلى أنو يوجد ، والتي أشارت )Cindea,2014( وكذلك دراسة
(، 2011ىذه النتائج ونتائج دراسة )الغرايبة، وتختمفو  االكاديمي لمطالب، والذكاء العاطفي.

 ميستوى اليذكاء العاطفي لدى الموىوبين، كان مرتفعًا.إلى أن نتائجيا أشارت والتي  

: "ىل توجد فروق مستوى الذكاء الرابع، والذي ينص عمى النتائج المتعمقة بالسؤال
لدى الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن خالد ممرحمة متوسطو ثانوية العاطفي تعزى ل

 ؟لرعاية الموىوبين في أبيا" 

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لئلجابة عن ىذا السؤال  
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات حسب متغير المرحمة، مستوى الذكاء العاطفي، ل
 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، حسابية تم استخدام اختبار "ت"ال

 
  (9جدول رقم )

 مستىي انذكاء انعاطفٍانمزحهت عهً ألثز انمتىسطاث انحسابُت واالوحزافاث انمعُارَت واختبار "ث"  

 انعدد  
انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحزا  

 انمعُارٌ

 قُمت

 "ث"

درجاث 

 انحزَت

اندالنت 

 اإلحصائُت
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 000. 258 3.912 373. 3.27 138 انمزحهت انثاوىَت ثانىعٍ بانذا

    386. 3.09 122 انمزحهت انمتىسطت

 085. 258 1.730 405. 3.10 138 انمزحهت انثاوىَت إدارة انعىاطف

    373. 3.01 122 انمزحهت انمتىسطت

 045. 258 2.018 390. 3.19 138 انمزحهت انثاوىَت اندافعُت انذاتُت

    374. 3.10 122 نمتىسطتانمزحهت ا

 040. 258 2.059 333. 2.96 138 انمزحهت انثاوىَت ادارة انعالقاث

    527. 2.85 122 انمزحهت انمتىسطت

 124. 258 1.544 301. 3.16 138 انمزحهت انثاوىَت تدرَب انعىاطف

    393. 3.09 122 انمزحهت انمتىسطت

 001. 258 3.416 227. 3.14 138 انمزحهت انثاوىَت انعاطفٍ انذكاء

    284. 3.03 122 انمزحهت انمتىسطت

تعزى ألثر الرحمة  (α)  0.05 ≤( وجود فروق ذات داللة إحصائية 9يتبين من الجدول )
في جميع المجاالت  وفي الذكاء العاطفي ككل، باستثناء مجال "إدارة العواطف" ومجال "تدريب 

 مرحمة الثانوية.   العواطف"، وجاءت الفروق لصالح ال

ويمكن تفسير ىذه النتيجو إلى التجانس الكبير بين طمبة المرحمة المتوسطة والمرحمة 
، حيث تم اختيارىم بناء يالثانوية من  حيث حيث الموىبة وكذلك التفوق االكاديمي واالبداع

 االعتداليعمى مستوى التحصيل المرتفع وكذلك درجة الذكاء المرتفعو، وبالتالي فان التوزيع 
لمقدرات العقمية لدييم متقارب، إضافة إلى ذلك فأن ىؤالء الطمبة،  ينتمون إلى نفس البيئة 
التعميميو والتربوية، من حيث البرامج التعميمية، التي يتم تزويدىم بيا، والتي غاليًا ما  تركز في 

يم إلى فمسفة تربوية مجمميا، عمى المناىج االثرائية، وبرامج التسريع االكاديمي، وكذلك خضوع
واحدة، وتقارب في البيئة الثقافية واالجتماعية، من ىنا نجد بأن تمك المتغيرات كافة، تؤدي 
بطبيعة الحال، إلى عدم وجود فروق جوىرية بين طمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية، في مستوى 

 نتائج.ولم يجد الباحث أي دراسة تتفق او تختمف مع ىذه الالذكاء العاطفي. 
ىل توجد عبلقة إرتباطية دالة الخامس، والذي ينص عمى  النتائج المتعمقة بالسؤال

إحصائيًا بين الذكاء الروحي والذكاء العاطفي لدى الطمبة الموىوبين في مركز األمير فيصل بن 
 ؟ابيا منطقةخالد لمموىوبين في 

وبين الذكاء الروحي ن بيتم استخراج معامل ارتباط بيرسون  لئلجابة عن ىذا السؤال  
 ( يوضح ذلك.10والجدول ) ،والذكاء العاطفيمستوى 

 (10جدول رقم )
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 انذكاء انعاطفٍوبُه انذكاء انزوحٍ بُه مستىي نهعالقت معامم ارتباط بُزسىن 

   انمجال 

إدارة  انىعٍ بانذاث

 انعىاطف

اندافعُت 

 انذاتُت

ادارة 

 انعالقاث

تدرَب 

 انعىاطف

انذكاء 

 انعاطفٍ

امٍ انتس

 بانحُاة

 **289. *159. **223. **297. **198. *124. معامم االرتباط ر

 000. 010. 000. 000. 001. 046. اندالنت اإلحصائُت

 260 260 260 260 260 260 انعدد

إدراك معىً 

 انحُاة

 **164. **176. **183. **182. **329. **216. معامم االرتباط ر

 008. 004. 003. 003. 000. 000. اندالنت اإلحصائُت

 260 260 260 260 260 260 انعدد

انتأمم فٍ 

انطبُعت 

 وانكىن

 **286. **191. **213. **278. **266. **160. معامم االرتباط ر

 000. 002. 001. 000. 000. 010. اندالنت اإلحصائُت

 260 260 260 260 260 260 انعدد

انممارست 

 انزوحُت

 **279. **291. **221. **239. **322. **179. معامم االرتباط ر

 000. 000. 000. 000. 000. 004. اندالنت اإلحصائُت

 260 260 260 260 260 260 انعدد

إدراك 

انمعاواة 

 كفزصت3

 **352. **216. **295. **205. **305. *140. معامم االرتباط ر

 000. 000. 000. 001. 000. 024. اندالنت اإلحصائُت

 260 260 260 260 260 260 انعدد

انزوحٍ 

 ككم

 **221. **370. **252. **165. *146. *135. معامم االرتباط ر

 000. 000. 000. 008. 019. 029. الداللة اإلحصائية
 260 260 260 260 260 260 العدد

 (.0,01ة )(.  **دالة إحصائيا عند مستوى الدالل0,05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

( وجود عبلقة ايجابية دالة إحصائيًا بين مستوى الذكاء الروحي 10يتبين من الجدول )
مميا يعنيي أنيو كمميا كيان الفيرد عميى ميستوى مرتفع مين اليذكاء الروحي،   وبين الذكاء العاطفي.

ي ضيوء المنظومية كمميا كيان يتمتيع بذكاء عاطفي بصورة  كبيرة، ويمكين تفيسير ىيذه النتيجية في
و  إدراك معنى الحياة اإليجابيية التيي يتكيون منييا اليذكاء الروحي، و المتمثمية )بالتسامي بالحياة و

دراك المعاناة كفرصة، والممارسة الروحية، و التأمل في الطبيعة والكون ، حيث تعمل ىذه  ا 
ميى مواجيية الضغوط النفسية، المنظومة المتكاممة، عمى جعل الطمبة الموىوبين، أكثير قيدرة ع

وكذلك األزميات التي تواجييم في حياتيم اليومية، فكمميا ارتفعت درجة الطالب في  اليذكاء 
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دارة العواطف، الروحي، كمميا أدى ذليك إلى إحيساسو بالدافعية الذاتية  والتفياؤل والرفاىية، و، وا 
، في  اليذكاء الروحي، يؤدى ذلك عمى النقيض من ذلك، نجد أنو كمما إنخفضت درجة الطمبة

إلى تدعيم التوقعات السمبية لديو،  ويصبح اقل تحمبًل عمى مواجية الضغوط التي تواجيو، في 
مختمف مناحي الحياو؛ ويكون مفيوم الذات لديو منخفض، وترى الدراسية الحاليية أيضا أن 

طفي، وىو منطمق  لتحقييق اليذكاء الروحي، ىيو المدخل لممشاعر اإليجابيية، والذكاء العا
، وذلك الوعي بالذات الرفاىية، و السعادة الحقيقية، لدى الطمبة،  فالذكاء الروحي يسيطر عمى

بالتخفيف من حدة  اآلثار السمبية لبلنفعاالت العاطفية، التي من شيأنيا التأثير عمى  اسيتقرار 
 .الطمبة

إلى أن   والتي أشارت(Cisheng,et al,. 2017)ونتائج دراسة  ىذه النتائج وتتفق 
 ( (Dash; Patnaik,2015وكذلك دراسةالذكاء العاطفي، بالذكاء الروحي يرتبط  بشكل كبير 

أشارت نتائجيا إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات  الذكاء الروحي العالية  والتي
ص المرتفع في الذكاء والمنخفضة في جميع أبعاد الذكاء العاطفي، مما يشير إلى أن الشخ

الروحي، يكون عاطفيا أكثر،  ولديو صحة نفسية أفضل من أولئك الذين لدييم ذكاء روحاني 
( والتي أشارت إلى أن ىناك  عبلقة إيجابية  (Kaur & Bashir,2015وكذك دراسة منخفض. 

شارت اوالتي  ،(kaur & singh,2013)كبيرة بين الذكاء الروحي، التنظيم الذاتي، ودراسة 
 نتائجيا  إلى أن ىناك ارتباط بين الذكاء اإلجتماعي و الروحي .

 

 

    التوصيات:
مسيتوى اليذكاء  بإسيتثمار إرتفياع  الباحيث، يوصيي ونتائجييا الدراسية أىيداف ضيوء وفيي

، النجياح، فيي الحيياة العمميية والعمميية عميى مسياعدتيم الروحيي ليدى الطمبية الموىيوبين، مين أجيل
كما وتوصي ىذه الدراسة، بإجراء المزيد من الدراسات في ىذا الصدد، عمى  ،عمى كافة االصعدة

فئييات عمرييية مختمفيية ميين الطمبيية الموىييوبين،  وغييير الموىييوبين، ودراسيية عبلقتيييا مييع المتغيييرات 
، وعميل دورات لتنميية األخرى مثل: الذكاء الوجداني، الفاعميية الذاتيية االبداعية،واليذكاء االخبلقيي

  في لدى الطمبة الموىوبين.الذكاء العاط
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 قائمة المراج :
 بالمغة العربية: المراج :  والً 

(. فاعمية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء الروحي وحفض السموك 2015بو الديار، مسعد. )ا
 -مجمة العموم االجتماعية التنمري لدى عينة من أطفال المرحمة الثانوية. 

 . 87-49(، 1)43 ،جامعة الكويت
 والتوزيع. لمنشر الفكر دار :عمان .والتفوق الموىبة (.2016) فتحي ،جروان
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