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 من السعادة النفسية وبعض أمناط بكل الروحي وعالقته  الذكاء
 الشخصية لدى طالبات رياض األطفال جبامعة اجلوف

 حصة غازي البجيديد. 
 جامعة اجلوف –أستاذ مساعد قسم املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية 

 د. عال عبد الرمحن علي
 اجلوف مدرس قسم دراسات الطفولة جامعة –أستاذ مساعد قسم رايض األطفال كلية الرتبية 

 جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا للرتبية   
 ملخص

 .الرتاكميل دمناط الشخصية واملعأعادة النفسية، و سال :من كلو  الروحيكاء ذ لا نيإىل التعرف على العالقة ب الدراسةفت ده هدف الدراسة:

جلوف ابململكة ابكلية الرتبية جامعة هـ 5301/5301 األول الدراسيل فصابل الثامنستوى م رايض األطفال ابملسالبات قطالبة من ط 033 راسة مندتكونت عينة ال عينة الدراسة:
 العربية السعودية.

السعادة النفسية،  اس، ومقيAmram& Dryer إعداد أمرام ودراير The Integrated Spiriual Intelligence Scale يحو ر الياس الذكاء قم الدراسة استخدمت ة:ساالدرأدوات 
 .جيزر اير بأمناط الشخصية ملواستبانه 

رجة الروحي )الداء ذكم رايض األطفال على مقياس القسرجات الطالبات بلدموجبة دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية  ارتباطيهنه توجد عالقة إىل أ الدراسة لتتوص نتائج الدراسة:
 احلسابيةبني املتوسطات  ا  يه موجبة دالة إحصائيطعالقة ارتبا دتوجالفرعية(. الكلية واألبعاد درجة الالنفسية ) عادةسس الايمقرجاهتن على دابية لساحلطات وس( وبني املتالفرعيةالكية واألبعاد 

رجة الكلية واألبعاد دال)على مقياس أمناط الشخصية  نرجاهتلدبية احلسااملتوسطات وبني  (رجة الكلية واألبعاد الفرعيةدال) الروحيى مقياس الذكاء علم رايض األطفال قسب الطالباترجات لد
ل دعاملوبني ( رعيةالفدرجة الكلية واألبعاد )ال الروحيكاء ذ ل على مقياس الفارايض األطت الطالبات بقسم رجااملتوسطات احلسابية لدبني  إحصائيا  ة الموجبة د ارتباطيهعالقة توجد (. الفرعية

 لبات.اللط الرتاكمي
 .امعةلبات اجلطا -مناط الشخصيةأ -السعادة النفسية  –الروحي كاء الكلمات املفتاحية: الذ 

Relationship between Spiritual Intelligence, Psychological Happiness and some Personal  
Patterns of Kindergarten Students In Al-Jouf University 

Study aim: The study aimed to exploring the relation between the Spiritual Intelligence and between: Self happiness, Personality Patterns and GPA. 
Sample: The sample consisted of 300 Female students of kindergarten Dept. at 8th Level at 1st semester 2014/2015 at College of Education Al-Jouf 
University KSA. The study used the integrated spiritual Intelligence scale prepared by Amram& Dryer, Self happiness scale, and personality types 
questionnaire by Mayer and Brigez. 
Study results: The study found the most important the following results, There is a positive correlation statistically significant between the averages 
for grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual Intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and the averages for her 
marks to Self happiness scale (total marks and sub-dimensions). There is a positive correlation statistically significant between the averages for 
grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual Intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and the averages for her 
marks to Personality Type scale (total marks and sub-dimensions). There is a positive correlation statistically significant between the averages for 
grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and between GPA of female 
students. 
Keywords: Spiritual Intelligence, Self happiness, Personality Type. University female students. 

 قدمة:م
 إن (Buzan, T 2001) دراسته دراسة علمية ويرى بوزان كافة جماالت احلياة مما يستوجب  يفحياة األفراد  يفري واضح ثوله أت، ميدان العلوم النفسية يفمن املفاهيم احلديثة  الروحيكاء لذ يعد ا

 وط، بشرى إمساعيل،أرن). الروحي الذكاءمية ناك اهتماما عامليا بتن( فهالروحيوير نوالتطور والت الوعيعصر من  تقل فيه العامل من حالة الظلمة الروحانية إىلنوالعشرين هو بداية عصر ي احلاديالقرن 
8332 ،533.) 

ألساسية ااول بعض العناصر نيت الروحيإىل أن الذكاء  Goleman. وأشار جوملان الروحيء كالظهور مفهوم الذ  التمهيد يفأساسيا  مصدرا   Gardaner ظرية الذكاءات املتعددة جلاردنزنوتعد 
الذكاء وهى  متيز اليتري ينر، وله نفس املعادكاءات املتعددة جلار ذ ، كما أنه امتداد الالوجداين الذكاءمكوانت  دأح Empathy لذلك ابلتعاطف ، ولكن ملستوى أعمق وأعطى مثاال  الوجداينللذكاء 

 كاءات األخرى.ذ أنواع الكل   ري إىليشكما أنه  Interdependent لةستقري املغطة بن من جمموعة من القدرات املرتاو تكيرد و فاللدى  العقلييزداد بتقدم العمر ويعكس منط األداء : أنه
ية نو ناالقائل سراية ابملد ثرأك م اخلارجية، كما جيعلهمالتعليمية فضال عن حياهت موقراراهتم وممارساهت املعلمنيحياة  على يؤثر الروحيالذكاء  أن (Hartwick, M, J, 2012) دراسة توأكد
 قبلية.ستهتم املاعلى حي تؤثرقد  اليتوالروحية  الدينيةني نظرهتم بتسائل، و التعليم الستيعاب هذه امل يفاول الدين والقيم الروحية نشأ عن تنت اليت واألخالقية
د. كما فر ة للنفسيهو أداة مفيدة للصحة ال الروحيكاء ذ توصلت إىل أن ال اليت (West, 2004) تسسة و درا يفكما   الروحيكاء ذ توصلت إىل أمهية ال واليتريت العديد من الدراسات أجكما 

 أنقبلية إىل ستم املعلى حياهت الروحيشخصية الطالب مبا فيها الذكاء  يفب املختلفة ناجلوا تنمية االهتمام حاولت الكشف عن أمهية اليت (Deblasio, G, 2011) يوالسراسة دى بدأشارت 
ى علالدراسة  دتتم جبميع احتياجات الطالب كما يقوم بتنمية الذكاءات املتعددة لدى الطالب يعترب أكثر فائدة هلم، كما أكههج شامل للتدريس يمنتتضمن  واليتنا البنرىب هبا ط يتالطريقة ال

 حياهتم اليومية. يفر ثمن أ روحي للطالب ملا لهالأمهية تنمية الذكاء 
طبائع  يف اتري إحداث تغ يفيشهدها العامل كل يوم تساعد  اليتسارعة تأن التحوالت والتغريات امل ماجمال علم النفس، ك يفام العديد من الباحثني تمانلت اه اليتة أحد املفاهيم الشخصي تربوتع

 (.571، 8358)الرشيدي، الرشايدة،  هتماخصيش دوأبعا خصائصهم تعرف علىللوكهم أمناط هؤالء األفراد وسل ىلعالتعرف  وأمناط سلوكهم وشخصياهتم مما يزيد احلاجة إىل اداألفر 
وحي تقبل إىل إعداد جيد من اجلانب الر سرض. لذا فنن هدفنا األمسى هو الوصول مبعلمات املألفس البشرية ابنلا العقل ويلهم الرو  ويربط ينرييفتح القلب و  الروحيكاء ذ أن ال الحظكما ي

 يفى أطفاهلن عل ثرتوجيه سلوك الطالبات املعلمات ومن مث فننه يؤ  يفدون شك بيؤثر  والذيي فسالنانب النمو جانبا من جو  ثلله أمهيته ألنه مي الروحيأن اجلانب ، ومبا والشخصي والنفسي
ى عللدراسة احلالية للوقوف اجبامعة اجلوف لذا جاءت  العلميوالبحث  العليام مشكور من قبل وكالة اجلامعة للدراسات عحظيت بد واليتان، ثتولد فكرة هذه الدراسة لدى الباح تقبل. مماسامل

 .ة وأمناط الشخصيةسيفنعادة السته بكل من القرف على عالعتالللطالبات املعلمات برايض األطفال و  الروحيمستوى الذكاء 
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 حصة غازي البجيديد. 
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 جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا للرتبية   
 ملخص

 .الرتاكميل دمناط الشخصية واملعأعادة النفسية، و سال :من كلو  الروحيكاء ذ لا نيإىل التعرف على العالقة ب الدراسةفت ده هدف الدراسة:
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السعادة النفسية،  اس، ومقيAmram& Dryer إعداد أمرام ودراير The Integrated Spiriual Intelligence Scale يحو ر الياس الذكاء قم الدراسة استخدمت ة:ساالدرأدوات 
 .جيزر اير بأمناط الشخصية ملواستبانه 

رجة الروحي )الداء ذكم رايض األطفال على مقياس القسرجات الطالبات بلدموجبة دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية  ارتباطيهنه توجد عالقة إىل أ الدراسة لتتوص نتائج الدراسة:
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Relationship between Spiritual Intelligence, Psychological Happiness and some Personal  
Patterns of Kindergarten Students In Al-Jouf University 

Study aim: The study aimed to exploring the relation between the Spiritual Intelligence and between: Self happiness, Personality Patterns and GPA. 
Sample: The sample consisted of 300 Female students of kindergarten Dept. at 8th Level at 1st semester 2014/2015 at College of Education Al-Jouf 
University KSA. The study used the integrated spiritual Intelligence scale prepared by Amram& Dryer, Self happiness scale, and personality types 
questionnaire by Mayer and Brigez. 
Study results: The study found the most important the following results, There is a positive correlation statistically significant between the averages 
for grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual Intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and the averages for her 
marks to Self happiness scale (total marks and sub-dimensions). There is a positive correlation statistically significant between the averages for 
grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual Intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and the averages for her 
marks to Personality Type scale (total marks and sub-dimensions). There is a positive correlation statistically significant between the averages for 
grades of the students of kindergarten Department at the of Spiritual intelligence Scale (total marks and sub-dimensions) and between GPA of female 
students. 
Keywords: Spiritual Intelligence, Self happiness, Personality Type. University female students. 
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ألساسية ااول بعض العناصر نيت الروحيإىل أن الذكاء  Goleman. وأشار جوملان الروحيء كالظهور مفهوم الذ  التمهيد يفأساسيا  مصدرا   Gardaner ظرية الذكاءات املتعددة جلاردنزنوتعد 
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 كاءات األخرى.ذ أنواع الكل   ري إىليشكما أنه  Interdependent لةستقري املغطة بن من جمموعة من القدرات املرتاو تكيرد و فاللدى  العقلييزداد بتقدم العمر ويعكس منط األداء : أنه
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 أنقبلية إىل ستم املعلى حياهت الروحيشخصية الطالب مبا فيها الذكاء  يفب املختلفة ناجلوا تنمية االهتمام حاولت الكشف عن أمهية اليت (Deblasio, G, 2011) يوالسراسة دى بدأشارت 
ى علالدراسة  دتتم جبميع احتياجات الطالب كما يقوم بتنمية الذكاءات املتعددة لدى الطالب يعترب أكثر فائدة هلم، كما أكههج شامل للتدريس يمنتتضمن  واليتنا البنرىب هبا ط يتالطريقة ال

 حياهتم اليومية. يفر ثمن أ روحي للطالب ملا لهالأمهية تنمية الذكاء 
طبائع  يف اتري إحداث تغ يفيشهدها العامل كل يوم تساعد  اليتسارعة تأن التحوالت والتغريات امل ماجمال علم النفس، ك يفام العديد من الباحثني تمانلت اه اليتة أحد املفاهيم الشخصي تربوتع
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وحي تقبل إىل إعداد جيد من اجلانب الر سرض. لذا فنن هدفنا األمسى هو الوصول مبعلمات املألفس البشرية ابنلا العقل ويلهم الرو  ويربط ينرييفتح القلب و  الروحيكاء ذ أن ال الحظكما ي

 يفى أطفاهلن عل ثرتوجيه سلوك الطالبات املعلمات ومن مث فننه يؤ  يفدون شك بيؤثر  والذيي فسالنانب النمو جانبا من جو  ثلله أمهيته ألنه مي الروحيأن اجلانب ، ومبا والشخصي والنفسي
ى عللدراسة احلالية للوقوف اجبامعة اجلوف لذا جاءت  العلميوالبحث  العليام مشكور من قبل وكالة اجلامعة للدراسات عحظيت بد واليتان، ثتولد فكرة هذه الدراسة لدى الباح تقبل. مماسامل

 .ة وأمناط الشخصيةسيفنعادة السته بكل من القرف على عالعتالللطالبات املعلمات برايض األطفال و  الروحيمستوى الذكاء 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
 رايض األطفال بكلية الرتبية جبامعة اجلوف؟طالبات  لنفسية لدىالسعادة وا الروحياء ذكدالة إحصائيا بني ال ارتباطيهعالقة هل توجد  .5
 رايض األطفال بكلية الرتبية جبامعة اجلوف؟طالبات  وأمناط الشخصية لدى الروحياء ذكدالة إحصائيا بني ال ارتباطيهعالقة هل توجد  .8
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 اإلطار النظري:
 مرام ودرايراه ف: عر يليمنها ما  الروحيكاء ذ دت تعريفات الدكاء الروحي: تعذ تعريف ال (Amram, Y& Dryer, D, 2007, 2)  ر دى مجسيد وتوظيف املصاعلأبنه هو قدرة الفرد

 .عادةسحتقق الاحلياة و  يفن فاعليتنا اليومية زيد م اليتواملؤهالت الروحية 
يه التفكري علش فيه، ويطلق ييع الذيفرد والعامل المر بني ستتعلق مبعىن احلياة وعلى مواجهة االتصال املتى طر  أسئلة هنائية علأبنه قدرة اإلنسان  (Wolman, 2001; 83) ه وملانفوعر 
 ابلرو .

حياته وأنه  يفل بني اجلوانب غري املادية أو الروحية ماتكالفرد على التكيف والتأقلم وحتقق له ال تساعدأبنه عبارة عن جمموعة من القدرات العقلية  (King, David, 2008) ج ديفيدنوعرف كي
 احلالة الشعورية. يفع سوالتو  مياملتسا والوعي الشخصيالناقد وإنتاج أو إظهار املعىن  الوجوديالتفكري  هييتكون من جمموعة من القدرات الفرعية 

املخلوقات األخرى ومن وصل  ابقين عسان نما مييز اإل أهم الروحي الذكاء تربر، ويععمو كلما زاد التنمرة فطرية ميتلكها األفراد، وتزدهر و دق الروحيء ذكاريفات السابقة أن التعاتضح من ال
كاء يؤثر ذ اب الطالبات املعلمات برايض األطفال هلذا النوع من التسكا  ننم العقل والرو  معا، لذا فخدة ألنه يستقمة ورمحة فائمجعله يتصرف حبك واليتية فننه يشعر ابلرضا والسعادة، نجوهره للروحا
 احلياة. يفوالسعادة  عر ابلرضاشالعقل والرو  معا وي يستخدم جديدربية جيل تاملستقبل مما يؤدى إىل  أطفالعلى أطفاهلن 

  ربني لسثحماولة من قبل الباح يفوم هماذج واملداخل املفسرة هلذا املفننر، توالت الدكاءات املتعددة جلار ذ ظرية الناد لمتدكا  الروحيور مفهوم الذكاء همنذ ظ: وحيالنماذج املفسرة للذكاء الر 
درات فرعية توجد بدرجات قم متعدد األبعاد يتكون من عدة مفهو  الروحيإىل أن الذكاء  Emmons (2000) ميونزإته فقد أشار انأغواره والتعرف على حقيقته واكتشاف أبعاده ومكو 

يومية، القدرة على استخدام  ةأنشط يفرة على استثمار الروحانية د، القالوعيحاالت روحانية عالية من  يفعلى الدخول القدرة  ابلذات، التساميالقدرة على )متفاوتة بني األفراد وهي: 
املتكامل  الروحيكاء لذ أن ا (Amram& Dryer, 2007, 3) ويرى امرام ودراير. (Emmons, 2000; 10) سلوك الفضيلة( يف ماجدرة على االنمواجهة املشكالت، القد يفالروحانيات 
الدالة على  املؤشراتمن عددا  نرو هيظ الروحيكاء ذ . واألشخاص ذوى ال(، النعمة، املعىن، السمو، احلقيقة)الوعيقدرة ومت توزيعها على مخسة أبعاد  88 بلغ عددها اتر قديتكون من ال

حل  يفوتوظيف املوارد واإلمكاانت الروحية  ،كري كالتأمل واخلشوعتفروحانية عميقة من ال حاالت يفمو، القدرة على الدخول سدرة على التفوق والقال: الصحة النفسية والسعادة وهى
ورات لتطقا لبماج والفهم والتكيف طندوع ابإلضافة إىل قدرة الفرد على االتنوم واقعيظر للعامل على أنه مكان نعلى ال هوقدرتاملشكالت احلياتية، واملرونة وتشري إىل مرونة الشخص الذاتية 

ع اآلخرين واإلحساس ية ممرة على استثمار األنشطة واألحداث والعالقات اليو دالواقع، والق يفن يكونوا ماألشخاص للنظر داخليا ملعرفة  ادحيث جيب إعد الذايت والوعيواملستجدات، 
( 013، 8358 اخلفاف، انصر،)و( 078، 8332 أرنوط، بشرى إمساعيل،)ان والعطف والتواضع. تناحلياة والناس، ابإلضافة إىل العطاء والتسامح والتعبري عن االم اللري وإجفابلتو 

يق أهداف احلياة قلبية إىل اإلجيابية، ابإلضافة إىل حتسة النفس البشرية من املشاعر العى إىل معاجلتس واليتكاءات احلديثة عند جاردنر ذ واع النيعترب من أ الروحييتضح مما سبق أن الذكاء 
لتعرف فسية وإن اختلفت بني شخص وآخر ألن السعادة نسبية لذا فنن انيسعى إليها مجيع البشر أال وهى السعادة ال اليتان أن من أمسى األهداف البشرية تا وترى الباحثهنسعى إلي اليت

 للطالبات املعلمات. يةصالشخ ومسات أمناطعلى  ؤثروت يستوى السعادة والتوافق النفسملى ؤثر عت واليتلدى الطالبات املعلمات ابجلامعة يعد من األمور اهلامة  الروحيعلى الذكاء 
 ة تمثلة تعكس شعور الفرد ابلسعادة نتيجة ملا يتعرض له من مصادر السعادة الشخصية مية اجيابينادة أبهنا حالة وجداعالس( 81، 8331 يد،سسية الأم، ياجلند)عرف  :السعادة النفسية

شبه دائم  إجيايب داخليأبهنا شعور ( 870، 8331 ،أماينالوهاب،  عبد)وعرفته املهين(.  ، واملستقبليراسدقة ابلنفس، التعليم والنجا  الثن، الالتديدة، دف حمداالصحة، وجود أه) يف
 &Ryff) جرنذكر ريف وستوالصعوابت بكفاءة. و  تى التعامل مع املشكالعلرة د، وحتقيق الذات، والقالداخلين احلياة، والطمأنينة النفسية والبهجة واالستمتاع، والضبط يعكس الرضا ع

Singer, 2006)  قاللية، التمكن، تاالس)م، وحتدد بستة مكوانت رئيسية هي الفرد عن حياته بشكل عا رضات ستوايمارتفاع  ىعل تدلجمموعة من املؤشرات  النفسية هيأن السعادة
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اإلجيايب الوجدان : وهى ل على ثالثة مكوانت مرتابطة معا  معادة تشتسري من الباحثني أن الثويفرتض ك( ذاتلتقبل ا ،، العالقات اإلجيابية مع اآلخرين، احلياة اهلادفةالشخصيالتطور 
Positive ، السليب وغياب الوجدانAffect Negative ،والرضا عن احلياة Satisfaction Life  بوجه عام، ويعزى املكوانن األوالن إىل املظاهر االنفعالية، بينما يعزى املكون الثالث إىل

اة، ووضع مكانة للفرد بني أقرانه، ومراحل النمو احلي يفية للفرد جيب الرتكيز على نوعية األهداف ستتكامل الرؤية حول السعادة النف لكيأنه  Christopher املظاهر املعرفية، كما يرى
كانة االجتماعية، والصحة اجليدة، وقوة عادة كاملالسإىل وجود عوامل تعزز ( 8331 الفنجرى، حسني،)صلت دراسة تو كما ( 823-877، 8353 هاشم، السيد، )أبواملختلفة له. 
اإلحساس ابلروحانيات العالية يرتبط ابإلحساس العميق  إنرى الباحثتان تس ابلسعادة منها اخنفاض املستوى التعليمي. لذا تضعف من اإلحسا اليتن أهم العوامل مقاء، وأن دالعالقة ابألص

 نظرايت النشاط: عادةسفسري الت تظراينويؤدى إىل الشعور ابلسعادة. ومن أهم  يةتعلى كافة أموره احليا ثرمما يؤ  يشعر ابلرضا العميق دجيعل الفر  الروحيابلسعادة ألن الروحانية والذكاء 
Activity Theories من  ثرفنية سعادة أك قد جيلب نشاط رسم لوحة فمثالالنهاية  ةكثر من الوصول إىل نقطألوك سال إحدى نتائج النشاط أو أداء الإ هيعادة ما ستفرتض أن ال اليت

وى مهارة تسممع  التحدياشى تمي دماترى أن األنشطة تكون أكثر إمتاعا عن اليت Theory of Flow ة التدفقنظري هي ابألنشطةعادة ستربط ال اليتظرايت ناالنتهاء من رمسها. ومن ال
ت ون التحدايتكلب تركيزا شديدا و طنشاط يت يفالشعور ابلقلق أما حني يندمج الفرد  هيالصعوبة ستكون النتيجة  دالفرد. فنذا كان النشاط سهال للغاية سينتج امللل وإذا كان شدي

ريط تشركز على املبادئ املعرفية، ومبادئ الذاكرة، والت اليت Associatic Theoriesاالرتباطيه  تظراينتج عن ذلك خربة متدفقة ممتعة، والناما يمتاوية تسواملهارات املطلوبة ألداء املهمة م
الذين يرون أنفسهم سعداء  اداألفر  لففس الظروف بطرق خمتلفة. وخيتنل يستجيبونذلك ألن الناس  م،ر هبمت اليتكرها الناس عن األحداث ذ ي اليتظرايت املعرفية تعتمد على األسباب نفال

 (.518، 8358 ،فتحيالضبع، )عادة. سمل على استمرار وزايدة التع دموهنا واليتستخي اليتاألساليب املعرفية والدافعية  يفمقارنة بغري السعداء 
ن الرضا وجودة احلياة ميهدف إىل وصول الفرد حلالة  الذي اإلجيايبم النفس علنفس وبصفة خاصة لحظيت ابهتمام الباحثني وعلماء ا ليتااحلديثة يتضح مما سبق يف السعادة من املفاهيم 

رور وحب الفرد لنفسه ولآلخرين والنظر إىل احلياة بعني السؤل و البهجة واملر  والتفاين ان ترى أهنا تعتريفات السعادة النفسية إال أن الباحثعد تتعداؤل والسعادة، وابلرغم من تفوالشعور ابألمل وال
ى السعادة علأشد احلاجة للتعرف  يفالطالبات املعلمات ابجلامعة  إنعادة، لذا رأت الدراسة احلالية سعور الفرد ابملتعة والشية إبجيابية مما يؤدى إىل سلبديل املشاعر التبالرضا والقناعة والقدرة على 

 قبل.ستامل يفم احلصول عليها من أجل إضفاء السعادة على أطفاهلن ومن أين يت
  الصفات العامة وإن اختلف بعضهم عن  يفة أو صنف من الناس أو األفراد الذين يشرتكون ئري إىل فشمفهوم ي :منط الشخصية أبنه( 3-5، 8330 املال ، اندر،)أمناط الشخصية: عرف

مات سلتجمعات. والنمط هو جمموعة من الريها من اغأبهنا مجمع مسات أو امجاهات حبيث ميكن متييزها عن  (8330 الق، أمحد،اخل عبد)فها ه الصفات، وعر ذامهم هبتسدرجة ا يفبعض 
ة فريق العمل لدى طلبة كفاءيف   ةصياهم الشختسبدراسة هدفت إىل معرفة كيف  (Varve L& Adam, et al 2004) وآخرون وأدمقد قام فارفل و يل الشخصية، لحت يفستوى أرقى م وأ

 ط الشخصية ودرجة الكفاءة واالستقاللية للفريق.منرجيز وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط بني بمقياس األمناط ملاير  يقطبترباسكا ومت ناجلامعة جبامعة 
أيضا قائمة ماير  تمداستخ واليتدا يالشخصية لطالب اجلامعة بوالية فلور  للتعرف على العالقة بني السمات (Irami& Seherler et.al, 2003)وآخرون  كلرراىن وسأكما هدفت دراسة 

( النظام والتخطيط مقابل العشوائية واالرمجال & اسحسالتفكري مقابل اإل &ساطية مقابل االنطوائية باالن)ات الشخصية التالية موجبة وقوية بني مس يهاطبرجز للشخصية، أظهرت وجود عالقة ارتب
ابلذكاء كالقدرات واملهارات ملعاجلة املعلومات بشكل فعال.  طرتبت اليت العملياتات الشخصية وبني يعكس التكامل بني عوامل ومس الروحيمونت أن الذكاء دبي أشارتامعية. وقد ومعدالهتم اجل

اط منلأل Carl Jung ونغينظرية  علىاملبىن  Myers- Briggs Type Indicator زجيبر  -ومن التصنيفات الشهرية ألمناط الشخصية تصنيف مايرز(. 501، 8337 وط، بشرى إمساعيل،نأر )
وحكم الفرد على ما حوله من أمور  (سداحلس مقابل احل)، وفهم الفرد للعامل من حوله (اءو االنبساط مقابل االنط)نشاط الفرد  مصدرأربعة أبعاد خمتلفة  يفوهو يقوم على قياس شخصية الفرد 

كل بعد   يفة من الصفات حدن من الصفات حبيث ميتلك كل فرد جمموعة واااقضتتنلكل بعد جمموعتان متقابلتان ومالعرضي( احلسم مقابل التصرف )وعالج الفرد لألمور  (كري مقابل الشعورتفال)
 (.853، 8353 ،هللا مقداد، عبد)منطا خمتلفا من أمناط الشخصية.  51 من األبعاد األربعة مبا ميكن أن يولد

 لسابقة:الدراسات ا
من طلبة  ةطالبا وطالب 811 راسة مندوتكونت عينة ال ،جامعة الريموك يفكلية الرتبية   لدى الروحيهدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى الذكاء (: 8350) يصل خليلفراسة الربيع، د

 جامعة الريموك كان متوسطا. يفالرتبية ية لدى طلبه كل الروحي الذكاء مستوىالبكالوريوس، وتوصلت الدراسة ألهم النتائج التالية أن 
كونت عينة تلطلبة اجلامعة، و  األكادميياء د( متنبئا ابألالروحيوهو من أبعاد الذكاء ) يا إذا كان الوعمم التحقق إىلدراسة هدفت  (Brazdau& Mihai, 2011) وأجرى برازداو وآخرين

 .للطلبة يميكادألداء األايف  للوعيعاما. أشارت نتائج الدراسة إىل وجود أتثري أكثر ( 12-52ارهم ما بني )عماوحت أتر  ومانيار  يفمن طلبة جامعة بوخارست  ةطالبا وطالب 502 الدراسة من
طالبا  من  831 من ومسات الشخصية لدى طالب اجلامعة. وتكونت عينة الدراسة الروحيإىل فحص العالقة بني الذكاء  تفدوه (Amrai, el.al, 2011) وآخرين عمريدراسة  أجرتكما 

 الروحيائيا بني الذكاء صسالبة ودالة إح ارتباطيهوجود عالقة : النتائج التالية أهمصية، وتوصلت الدراسة إىل خمسات الش واستبيان، الروحيطالب جامعة طهران، وطبق عليهم مقياس الذكاء 
 فتا  على اخلربة.نواال الروحيلذكاء ا وجد فروق بنيت، واالنبساطية، ومل احليوكل من املقبولية، والضمري  حيالرو الذكاء  بني اموجبة ودالة إحصائي ارتباطيهوالعصابية، ووجود عالقة 

مت ، واستخدةطالبا وطالب 323 ، وأمناط الشخصية، وتكونت عينة الدراسة منالروحيالتعرف على العالقة بني الذكاء  (Freeman, el.al, 2011)ت دراسة فرى مان وآخرون دفاستهو 
مط نبني ال ةجيابية ودالإ، ووجود عالقة روحي أهم النتائج التالية أن طلبة اجلامعة عموما لديهم ذكاء ىلر، قائمة أمناط الشخصية، وتوصلت إنظرية جاردنوفقا ل الروحيكاء ذ الدراسة مقياس ال

 .الروحيبية مع الذكاء سل ةقالفكانت الع قليديوالت، أما النمط املغامر الروحيومها أحد أمناط الشخصية ابلذكاء  والفين االجتماعي
، الروحيوالسعادة النفسية، وأتثري بعض اخلصائص الدميوغرافية على الذكاء  الروحي الذكاء نيدراسة هدفت إىل فحص العالقات ب (Fariborsa, et.al, 2010) وأجري فارى بورزا وآخرين

 النفسية. والسعادة الروحيرجة الكلية للذكاء دإحصائيا بني ال ةودالموجبة  ارتباطيهة قلدراسة إىل وجود عالممرضة، وأشارت نتائج ا 581 راسة مندوتكونت عينة ال
وب  جن يفإحدى الكليات  يفلدى عينه  األكادمييلني للنجا  تمتني حمئبنبوصفها مت االنفعايل الروحيكاء ذ دراسة هدفت إىل فحص العالقة بني ال (Samples, 2009)ى سامبلز وأجر 

 ة.سرادلعينة ال األكادمييالنجا   يف( الروحيكاء ذ وهو من مرادفات ال) الروحير للنضج ثأد . وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج التالية وجو ةطالبا وطالب 555 ليفورنيا، وتكونت مناك
دى عينه ل األكادمييالتحصيل  يف( م الذات، والصحة والسعادة الروحيةا، واحرت نفعايلاالء اكذ ال)عدد من املتغريات  أتثريدراسة هدفت إىل التعرف على  (Olsen, 2008)ن سأول ىوأجر 

 .صيل الطلبةبني الصحة الروحية وحت إجيايباألمريكية وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود ارتباط املتحدة ال أوهايو ابلوالايت مش يفجامعة صغرية  يف ةطالبا وطالب 513 تكونت من
 إنة، و معلدى طلبة اجلا الروحية الذكاء تنميية تعزيز و ، كما أشارت نتائج الدراسات إىل أمهرمع ازدايد العم اديتكون من عدد من القدرات الفرعية وأنه يزد الروحيلذكاء ق أن ابا سمماتضح 

ة وبصفة خاصة ابململكة بيالبيئة العر  يف الروحياولت الذكاء تن اليتود علم الباحثان( حد يف)رة الدراسات ند، كما اتضح أيضا الذايتقدير تى العلتعتمد  الروحيكاء لذ لقياس ا املستخدمةاملقاييس 
 امعة.جلا وكل من السعادة النفسية وأمناط الشخصية لدى طلبة الروحيقق من العالقة بني الذكاء لتحاجلوف ل منطقةى علة سرادالعربية السعودية لذا أجريت هذه ال

 فروض الدراسة:
 وبني رعية(الف واألبعاد )الدرجة الكلية الروحي اءذكاألطفال على مقياس ال رايض مقسب موجبة دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات ارتباطيهوجد عالقة تاألول:  الفرض .5

 واألبعاد الفرعية(. الكلية)الدرجة  السعادة النفسية مقياسعلى  املتوسطات احلسابية لدرجاهتن
 وبني( واألبعاد الفرعية الدرجة الكلية) الروحي األطفال على مقياس الذكاء رايض بقسم الطالباتت رجاددالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية ل موجبة يهاطتبتوجد عالقة ار  :الثاينرض فال .8

 رجة الكلية واألبعاد الفرعية(.د)ال أمناط الشخصية مقياس على املتوسطات احلسابية لدرجاهتن
وبني ( لكلية واألبعاد الفرعيةا )الدرجة الروحيء اكذ الطالبات بقسم رايض األطفال على مقياس ال تموجبة دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية لدرجا ارتباطيهتوجد عالقة  :الثالث الفرض .0

 للطالبات. الرتاكميل عدامل
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 اإلجراءات املنهجية
 الدراسة: منهج

 باطيتاالر  فية احلالية املنهج الوصاساعتمدت الدر 
 ة:سالدراتمع جم

 .طالبات كلية الرتبية للبنات جبامعة اجلوف
 ة:سالدراعينة 

 هـ.5301/5301 األول الدراسيطالبة من املستوى الثامن ابلفصل  033 تكونت عينة الدراسة من طالبات كلية الرتبية بقسم رايض األطفال جبامعة اجلوف، وبلغت عينة الدراسة
 ة:سالدراأدوات 

 :ةيالتن املقاييس المنت أدوات الدراسة تكو 
 املتكامل يمقياس الذكاء الروح The Integrated Spiriual Intelligence Scale : ام ودرايرعدته أمر أى الفرد، لداملتكامل  الروحيوهو يقيس مستوى الذكاءAmram& Dryer 

سة أنواع من القدرات هذه تكون من عدة قدرات فرعية موزعة على مختعلى اعتبار أنه قدرة  روحيكاء دى الفرد من ذ ل( ويقيس مستوى ما 8358، سليمان )الشاوي، تقنني (2007)
ى علانة( بمت عرض األداة )االست الروحيء اياس الذكقمل الظاهريللتحقق من الصدق  :الروحياحلقيقة(. صدق وثبات مقياس الذكاء  ،وقتف، النعمة، املعىن، الالوعيالقدرات تتضمن: )

 12 صورهتا النهائية مكونة من يفانة تبد من الفقرات لتصبح االسديل بعض فقرات االستبانة وكذلك استبعاد ععدوعة من املتخصصني، ومن خالل مالحظات احملكمني وآرائهم مت تجمم
ساب حالبة، حيث مت ط 03 مكونة منعية طالتا على عينة اسهرات األداة من خالل تطبيققلف الداخليق االتساق دفقرة موزعة على مخسة أبعاد رئيسية. كذلك مت التحقق من ص

 باط بريسون بني فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد.تمعامالت ار 
 :لفقرات األداة الداخلياق تسصدق اال

 ( معامالت ارتباط األبعاد الفرعية ملقياس الذكاء الروحي والدرجة الكلية5جدول )
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط الفقرة رقم معامل االرتباط رقم الفقرة

5 3.7752** 51 3.1753** 03 3.1132** 31 3.1831** 13 3.1171** 
8 3.7151** 57 3.1501** 05 3.1105** 31 3.1370** 15 3.1008** 
0 3.1112** 52 3.1503** 08 3.1287** 37 3.3785** 18 3.3735** 
3 3.1132** 51 3.1035** 00 3.3315** 32 3.1851** 10 3.3351** 
1 3.7151** 83 3.7131** 03 3.3031** 31 3.1580** 13 3.1700** 
1 3.1502** 85 3.1031** 01 3.1182** 13 3.3115** 11 3.3580** 
7 3.1103** 88 3.1501** 01 3.1335** 15 3.1580** 11 3.1380** 
2 3.1205** 80 3.1785** 07 3.1510** 18 3.7803** 17 3.1035** 
1 3.1357** 83 3.1751** 02 3.1753** 10 3.1351** 12 3.1205** 

53 3.1357** 81 3.1580** 01 3.1331** 13 3.3212**   
55 3.7315** 81 3.3715** 33 3.1501** 11 3.1338**   
58 3.1031** 87 3.1180** 35 3.1525** 11 3.3510**   
50 3.3282** 82 3.1250** 38 3.1035** 17 3.1031**   
53 3.1335** 81 3.3351** 30 3.3731** 12 3.1535**   
51 3.7510** 03 3.1112** 33 3.1031** 11 3.1035**   

 3.35 ىو ستمعند ** دالة   3.31 دالة عند مستوى* 
 رجة الكلية( وكانت كماد، النعمة، املعين، التفوق، احلقيقة، الالوعي)ات لكل بعد من أبعاد األداة التالية ثببات أداة الدراسة مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ حلساب معامل الثوللتحقق من 

 (.3.71، 3.20، 3.73، 3.23، 3.25، 3.71) التوايل لي علىي
 ن إعدادمية: وهو نفسعادة السمقياس ال (Ryff, Springer& Hauser, 2006)83 عبارة موزعة على ست أبعاد بواقع 583من مقياس للسعادة النفسية يتكون  د، حيث قامت إبعدا 

الذايت. الل قالستة وهي: االستعبارات لكل بعد من أبعاد السعادة النفسية  1 عبارة بواقع 13 تكون منت واليتالية ا الصورة احلهمن هذا املقياس منديدة رت صور عه، مث ظدعبارة لكل بع
 قبل الذات.ت، و ادفة. والعالقات اإلجيابية مع اآلخرين، واحلياة اهلالشخصي. والتطور البيئيوالتمكن 

 مالحظات احملكمني خالل ن م، و انة( على جمموعة من املتخصصنيتبية مت عرض األداة )االسسعادة النفسملقياس ال الظاهريياس السعادة النفسية للتحقق من الصدق قات ملثبق والدالص
فقرة موزعة على ستة أبعاد رئيسية. كذلك مت التحقق من  38 ائية مكونة منهانة يف صورهتا النتبمن الفقرات لتصبح االس عددعاد تبرات االستبانة وكذلك اسقديل بعض فعوآرائهم مت ت

بريسون بني فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية  طالبة؛ حيث مت حساب معامالت ارتباط 03 عية مكونة منالتطعلى عينة استطبيقها  لفقرات األداة من خالل الداخلياق تسق االصد
 للبعد، كما يتضح من اجلدول التايل.

 :لفقرات األداة الداخلياق تسصدق اال
 لألبعاد لدرجة الكليةالسعادة النفسية اب( معامالت ارتباط األبعاد الفرعية ملقياس 2جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط ةرقم الفقر 
5 3.7253** 53 3.3875** 51 3.1311** 82 3.3110** 07 3.3313** 
8 3.1051** 55 3.1581** 83 3.3251** 81 3.1853** 02 3.1138** 
0 3.1015** 58 3.1583** 85 3.1381** 03 3.3085** 01 3.1857** 
3 3.1138** 50 3.1075** 88 3.3115** 05 3.1138** 33 3.3875** 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط ةرقم الفقر 
1 3.3131** 53 3.1250** 80 3.3731** 08 3.1003** 35 3.1302** 
1 3.1532** 51 3.3083** 83 3.1053** 00 3.1803** 38 3.1533** 
7 3.1705** 51 3.3731** 81 3.3823** 03 3.1135**   
2 3.1310** 57 3.1731** 81 3.3105** 01 3.3031**   
1 3.1181** 52 3.3303** 87 3.3531** 01 3.1131**   
الل الذايت، التمكن تقاالس) التوايلة على بات لكل بعد من أبعاد األداة التاليثت أداة الدراسة مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ حلساب معامل الاثبية: للتحقق من نفسات مقياس السعادة الثب

 (.3.23، 3.77، 3.28، 3.71، 3.21، 3.71، 3.25يلي )قبل الذات الدرجة الكلية( كما تع اآلخرين، احلياة اهلادفة، مالبيئي، التطور الشخصي، العالقات اإلجيابية 
 عبارات.  7 راك(، لكل بعدداإل -الشعور، احلكم -احلدس، التفكري -االنطواء، احلس -بعد االنبساط)أبعاد  أربعةبرجيز ألمناط الشخصية وهو يتكون من  -ملايرز: اط الشخصيةمنمقياس أ

تارها خي اليتد العبارات ديتم مجع ع ات ابملركب،مسن جمموعات المكل جمموعة   تسمىاجملموعة املقابلة.  الثاين ثلات وميمساألول إحدى جمموعة ال ثل، ميينكل عبارة على خيار   حتتوي
ه، ويتم تصنيف منط ثلمي الذيمات أو املركب سجمموعة ال هيون تكاألكرب عدد ال ىحتصل عل اليتل اجملموعة املقابلة، واجملموعة متث اليتالعبارات  اجملموعة األوىل وعدد ثلمت واليتاملفحوص 

 اء على جمموعات السمات األربع أو املركبات.نخصية بشال
د من دانة وكذلك استبعاد عتبعة من املتخصصني، ومن خالل مالحظات احملكمني وآرائهم مت تعديل بعض فقرات االسمو االستبانة( على جم)ري: مت عرض األداة دق الظاهصق املقياس: الدص

 فقرة موزعة على أربعة أبعاد رئيسية. 82 النهائية مكونة منيف صورهتا الفقرات لتصبح االستبانة 
طالبة، حيث مت  03 نمى عينة استطالعية مكونة علن خالل تطبيقها مملقياس أمناط الشخصية خلي اق الداتسق االدمن ص ققاألداة: مت التح اتلفقر  الداخلياق تسوحلساب صدق اال

د نع( 3.1130 -3.0235) رجة الكليةدنة والاتبتراوحت قيم معامالت االرتباط بني فقرات االس دحساب معامالت ارتباط بريسون بني فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية على املقياس، وق
رجة الكلية على املقياس درات مقياس أمناط الشخصية مع القهناك ارتباط ذو داللة إحصائية بني درجات الطالبات على لف أنمما يشري إىل ، 3.35 ومستوى داللة، 3.31 ى داللة أقل منتو سم

 ككل.
، 3.71، 3.71، 3.75يلي )ات الكلى كما ثببات لكل بعد من أبعاد األداة وكذلك حساب معامل الثعادلة ألفا كرونباخ حلساب معامل البات أداة الدراسة مت استخدام مثومت التحقق من 

3.25 ،3.72.) 
 نتائج الدراسة وتفسريها:

  الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية( وبني )كاء الروحي ذ على مقياس البريسون بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات  ارتباطلإلجابة على الفرض األول مت حساب مصفوفة معامالت
 رجة الكلية واألبعاد الفرعية( كما يلي:دعادة النفسية )السياس القم علىاملتوسطات احلسابية لدرجاهتن 

 ( مصفوفة معامالت االرتباط بني مقياس الذكاء الروحي ومقياس السعادة النفسية3جدول )

 سيةمقياس السعادة النف
 مقياس الذكاء الروحي

 (5البعد )
االستقالل 

 الذايت

 (2البعد )
 البيئي التمكن

 (3البعد )
التطور 
 الشخصي

 (4البعد )
العالقات اإلجيابية 

 مع اآلخرين

 (1البعد )
 احلياة اهلادفة

 (1البعد )
 تقبل الذات

الدرجة الكلية على 
مقياس السعادة 

 النفسية
 3.585 3.331 3.328 3.311 3.581 3.352 3.380 اليقظة -(5-5البعد الفرعي )
 *3.517 3.313 3.371 3.312 3.505 3.313 3.330 التوفيق -(8-5البعد الفرعي )

 *3.535 3.310 3.371 3.371 *3.507 3.333 3.381 الوعي -(5البعد الرئيس األول )
 *3.571 3.318 *3.518 3.328 *3.513 3.385 3.380 اجلمال -(5-8البعد الفرعي )
 3.385 3.382 3.358 -3.315 3.371 -3.32 3.310 الفطنة -(8-8البعد الفرعي )
 3.333 -3.311 -3.355 -3.301 3.351 3.333 3.311 االلتزام -(0-8البعد الفرعي )

 3.301 -3.305 3.333 3.351 3.333 3.355 3.350 االستمتاع -(3-8البعد الفرعي )
 3.32 3.338 3.3.17 -3.333 3.535 -3.383 3.332 النعمة -(8البعد الرئيس الثاين )

 3.583 3.530 3.311 3.533 3.317 3.357 -3.303 رضغال -(5-0البعد الفرعي )
 3.300 3.355 3.318 3.355 3.371 3.311 -3.353 اخلدمة -(8-0البعد الفرعي )

 3.321 3.311 3.321 3.311 3.317 3.333 3.381 (0) الثالثالبعد الرئيس 
 *3.581 3.311 3.537 3.321 3.351 3.371 *3.588 التفوق -(5-3عد الفرعي )الب

 *3.511 3.325 **3.511 **3.510 3.318 3.315 3.371 علو الذات -(8-3البعد الفرعي )
 **3.571 *3.511 *3.515 *3.532 *3.501 3.310 3.373 املمارسة -(0-3البعد الفرعي )
 3.311 3.317 *3.501 3.328 3.382 3.375 3.323 الرتابطية -(3-3البعد الفرعي )

 *3.513 *3.588 **3.511 *3.501 3.321 3.303 3.533 التفوق -(3البعد الرئيس الرابع )
 3.313 3.538 *3.551 3.335 3.303 3.327 3.310 الرزانة -(5-1البعد الفرعي )
 -3.313 -3.318 -3.553 *-3.533 -3.333 3.583 *3.557 التعامل -(8-1البعد الفرعي )

 -3.337 3.307 3.313 -3.373 -3.30 3.537 3.338 الثقة -(0-1البعد الفرعي )
 3.388 -3.383 3.315 3.358 3.310 3.381 -3.308 فهم الذات -(3-1البعد الفرعي )
 3.333 -3.335 3.318 3.322 3.381 -3.353 3.351 حضور الذهن -(1-1البعد الفرعي )

 -3.312 -3.31 3.331 -3.351 -3.303 3.312 -3.313 احلقيقة -(1مس )البعد الرئيس اخلا
 3.551 3.583 3.511 3.537 3.313 3.338 3.311 الدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي ككل

 3.35 ىو ستمعند ** دالة إحصائيا    3.31 عند مستوىإحصائيا  دالة * 
( بني درجات الطالبات على بعض األبعاد الفرعية والرئيسية للذكاء الروحي، وبني  =3.31)عند مستوى الداللة  إحصائياموجبة دالة  باطيهارتعالقة  در من اجلدول السابق ما يلي: توجهيظ

 (Fariborsa, et.al, 2010) ورزا وآخرينيبة فار (، ودراس8358 الرمحن، عبد )فتحيتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: الضبع، ت. و النفسيةسية للسعادة يدرجاهتم على بعض األبعاد الفرعية والرئ
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 ارتباطيهوجود عالقة  يف (Amram& Dyer, 2007)تفق أيضا مع أمرامودراير ت، و النفسيةعادة سوال كاء الروحيذ رجة الكلية للدة إحصائيا بني الالموجبة ود ارتباطيهوجود عالقة  إىلرت أشا اليت
والسعادة النفسية. وميكن تفسري  الروحيكاء ذ ال بنيموجبة  ارتباطيهقة الإىل وجود ع توصلت اليت، (Poweres, et.al., 2007) وآخرينز والسعادة، بوير وكل من اإلهلام  الروحيء اكذ دالة بني ال

ت اجيابية مع اقالع ينته واهتماماته، ابإلضافة إىل تكو الحتياجا ية وفقايئظيم الظروف البنت يفرته على اختاذ القرارات، وقدرته على التحكم دتقاللية الفرد، وقستبط ابتر عادة سضوء أن ال يفلك ذ
تقارب، تمكوانت السعادة النفسية فنجد إهنا  هي هذهبربه مقتنع بذاته وبقدراته وان كانت  مؤمن وقابل للتحقيق وهو موضوعيبشكل  حتديد أهدافهمن قدرة الفرد على ذا كل ه اآلخرين، وينبع

م لذا فيوجد ارتباط بني الذكاء عهأبنفسهم وبواق الذايت والوعيوالسمو، والقدرة على العطاء واملشاركة واملرونة، تفوق مون ابلقدرة على التسذوى الذكاء الروحي فيتفق مع مسات األشخاص تبل 
الوصول للرضا والسعادة فنن إدراك معىن احلياة أييت على قمة  إىل إجيابية أمال يف عادة ترتبط إبدراك الفرد ملعىن احلياة وحتويل األفكار السلبيةسضح أيضا أبن اليتالروحي والسعادة النفسية، كما 

 حة الفرض األول.حتقق ص نشودة. وبذلكاملعى إلشباعها والرضا عن النفس وعن احلياة بتحقيق األهداف يس الذيالروحي  الروحانيات يف الذكاء
 وبني  ()الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية الروحيسطات احلسابية لدرجات الطالبات بقسم رايض األطفال على مقياس الذكاء مت حساب معامل ارتباط بريسون بني املتو  :الفرض الثاين

 الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية(.)املتوسطات احلسابية لدرجاهتن على مقياس أمناط الشخصية 
ن الكلية واألبعاد الفرعية( وبني املتوسطات احلسابية لدرجاهت الروحي )الدرجةكاء ذ مقياس ال علىالطالبات  اتدرجل احلسابية املتوسطاتبني  نسو ي الت ارتباط بمعاممصفوفة  (4)جدول 

 الكلية واألبعاد الفرعية( )الدرجة الشخصية أمناطعلى مقياس 
 الشخصية أمناطمقياس 

 مقياس الذكاء الروحي
 (5البعد )

 االنبساط واالنطواء
 (2البعد )

 احلسي واحلدسي
 (3البعد )

 التفكيي والشعوري
 (4البعد )

 احلكمي واإلدراكي
الدرجة الكلية على أمناط 

 الشخصية
 3.321 *3.531 3.337 3.531 3.315 اليقظة -(5-5البعد الفرعي )
 3.535 *3.511 3.330 3.555 3.325 التوفيق -(8-5البعد الفرعي )

 3.535 *3.511 3.331 3.532 3.375 الوعي -(5البعد الرئيس األول )
 3.538 3.373 3.313 **3.572 3.315 اجلمال -(5-8البعد الفرعي )
 3.328 **3.517 3.321 3.301 3.337 الفطنة -(8-8البعد الفرعي )
 3.381 3.381 3.301 3.330- 3.370 االلتزام -(0-8البعد الفرعي )

 3.331 3.313 3.305 3.317 3.331 االستمتاع -(3-8البعد الفرعي )
 3.313 3.371 3.310 3.311 3.317 النعمة -(8رئيس الثاين )البعد ال

 3.377 3.311 3.550 3.307 3.315 رضغال -(5-0البعد الفرعي )
 3.311 3.371 3.300 3.311 3.303 اخلدمة -(8-0البعد الفرعي )

 3.312 3.321 3.370 3.317 3.332 (0) الثالثالبعد الرئيس 
 3.531 *3.577 3.372 3.551 3.331 التفوق -(5-3البعد الفرعي )

 3.58 *3.517 *3.535 3.321 3.318 علو الذات -(8-3البعد الفرعي )
 3.582 *3.573 3.532 3.311 *3.510 املمارسة -(0-3البعد الفرعي )
 3.310 *3.511 3.328 3.382 3.317 الرتابطية -(3-3البعد الفرعي )

 3.555 *3.512 3.538 3.373 3.535 التفوق -(3البعد الرئيس الرابع )
 3.321 3.371 3.312 3.537 3.371 الرزانة -(5-1البعد الفرعي )
 3.310 3.311 3.323 3.331 3.310 التعامل -(8-1البعد الفرعي )

 3.538 *3.510 3.315 3.328 3.370 الثقة -(0-1البعد الفرعي )
 3.325 3.311 3.321 3.310 3.585 فهم الذات -(3-1البعد الفرعي )
 3.318 *3.571 3.301- **3.532 3.371 حضور الذهن -(1-1البعد الفرعي )

 3.327 *3.530 3.318 3.371 3.312 احلقيقة -(1البعد الرئيس اخلامس )
 3.321 3.551 3.375 3.371 3.373 الدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي ككل

 3.35 ىو ستمعند ** دالة إحصائيا    3.31 عند مستوىإحصائيا  دالة * 
 :السابق ما يلي لو داجلمن  رهيظ

الذات( املمارسة، علو  اليقظة، التوفيق، التفوق، الفطنة،) درجات الطالبات على األبعاد الفرعية التالية ني( ب =3.31)ستوى الداللة مموجبة دالة إحصائيا عند  ارتباطيهتوجد عالقة  .5
 واإلدراكي(. )احلكميالرابع من أبعاد أمناط الشخصية  دعلى البع وبني درجاهتم (حضور للذهن ،قةثالرتابطية، ال

، التفوق، احلقيقة( وبني درجاهتم على البعد الرابع من الوعيبني درجات الطالبات على األبعاد الرئيسية التالية ) ( =3.31)د مستوى الداللة نموجبة دالة إحصائيا ع ارتباطيهتوجد عالقة  .8
 واإلدراكي(. حلكمي)اأبعاد أمناط الشخصية 

أمناط الشخصية عاد من أب الثاين)اجلمال( وبني درجاهتم على البعد  الفرعيى البعد علجات الطالبات بني در  ( =3.35)ستوى الداللة مموجبة دالة إحصائيا عند  ارتباطيهقة الجد عو ت .0
 سي(.دواحل سياحل)

ية، والضمري لاجلامعة )املقبو الب ومسات الشخصية لدى ط الروحيوجود عالقة بني الذكاء ثبتت أ اليت (Amrai, el.al, 2011)وآخرين  عمري: دراسة منكل   دراسةتيجة مع نال هذه قتفوت
سة وبني العوامل اخلمسة ار داألبعاد( لدى أفراد :عينة ال -رجة الكليةد)ال الروحيتوصلت إىل وجود ارتباط موجب داال إحصائيا بني الذكاء  ( اليت8337) ، واالنبساطية(، ودراسة أرنوطاحلي

 والفين االجتماعي، ووجود عالقة إجيابية ودالة بني النمط روحي ذكاءتوصلت إىل أن طلبة اجلامعة عموما لديهم  اليت (Freeman, et.al, 2011)وآخرون الكربى للشخصية، ودراسة فرى مان 
اط دال موجب إحصائيا بني كل تب. كما اتضح أيضا صن النتيجة السابقة وجود ار الروحيكاء ذ ت العالقة سلبية مع النفكا ديوالتقلي، أما النمط املغامر الروحيشخصية ابلذكاء ال ومها أحد أمناط

يله، والتوفيق بني وجهات دأو تععي الو رة على إاثرة ديكون لديه الق الوعيم ابلبعد األول تسلك أبن الفرد املذويفسر  يط الشخصية احلكمبعادهم الفرعية مع منأمن البعد األول، الرابع، اخلامس و 
وربط األفعال عىن اط البعد الثالث )املعىن( ابلنمط التحكمى فننه يشري إىل قدرة الفرد على اإلحساس ابملتبادته، كما اتضح ار عاحلياة وس يفالنظر املتعددة كمحاولة لزايدة فعالية الفرد اليومية 

رته على أن قديتسم ب الذي( )احلكميتفق هذه الصفات مع أمناط الشخصية تأوقات الشدائد واحملن و  يفن فاعلية الفرد وسعادته حىت م زيدات بطريق تشطة واخلربات بقيم الفرد، وتكوين تفسري نواأل
د وبذلك يوجد ارتباط موجب بني البعد األول واخلامس يسعى لتحقيقها وحاسم ال يرتد اليتم األمور، ويشعر بسعادة كبرية بعد اختاذ القرارات، كما أنه يقوم ابلعمل أوال ويصيغ األهداف سحي

من  تزيدماج والتآلف بطرق ندق على الذاتوية لالو السمو والتف علىأيضا ويفسر ذلك ابن القدرة  احلكميقة، وحضور الذهن واحلقيقة ومنط الشخصية ثأببعادهم الفرعية. كما وجد ارتباط بني ال
ومن  احلدسي، وأيضا وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا بني حضور الذهن والنمط دسيط الشخصية احلمن)اجلمال( و  الثاين الفرعيموجبة بني البعد  ارتباطيهة املقابل توجد عالق يففعالية الفرد. و 
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م وواضح وملتزم ومبدع وحمب للجمال، الد الكديد، وحمفل املعم، ويفضل الوموضوعي واقعيأبنه  احلدسي: يتصف صاحب منط الشخصية يليهبذين البعدين ما  ي املرتبطسدأهم مسات النمط احل
 الفرعياط البعد تبل، حضور الذهن( وأخريا يفسر ار ا)اجلمببعدي على نفسه صادق جدا ولذا فهو يتسم بعلو الذات لذا ارتبط هذا النمط  رة على التكيف مع الواقع، ويقول احلق ولوديه القلدو 

 أمناط الشخصية. ضوبع الروحيكاء ذ ال بوجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني الثاينك حتقق الفرض ذل. وبتفكرييالط الشخصية معلو الذات( بن)الثالث 
 الدرجة  الروحيكاء لذ الطالبات بقسم رايض األطفال على مقياس الدرجات اط بريسون بني املتوسطات احلسابية تبلث مت حساب معامل ار لثاالفرض الثالث: وللتحقق من صحة الفرض ا(

 الرتاكمي للطالبات.الكلية، واألبعاد الفرعية( وبني املعدل 
املعدل الرتاكمي الكلية واألبعاد الفرعية( وبني  الروحي )الدرجةكاء ذ مقياس ال علىالطالبات  اتدرجل احلسابية املتوسطاتبني  نسو ي الت ارتباط بمعاممصفوفة ( يوضح 1جدول )

  لطالبات
 معامل االرتباط ملعدل الرتاكميا مقياس الذكاء الروحي

 **5.33  اليقظة -(5-5البعد الفرعي )
 **3.117  التوفيق -(8-5البعد الفرعي )

 **3.111  الوعي -(5البعد الرئيس األول )
 **3.118  اجلمال -(5-8البعد الفرعي )
 **3.178  الفطنة -(8-8البعد الفرعي )
 **3.378  االلتزام -(0-8البعد الفرعي )

 **3.333  االستمتاع -(3-8البعد الفرعي )
 **3.113  النعمة -(8البعد الرئيس الثاين )

 **3.338  الغرض -(5-0البعد الفرعي )
 **3.013  اخلدمة -(8-0البعد الفرعي )

 **3.383  (0البعد الرئيس الثالث )
 **3.385  التفوق -(5-3البعد الفرعي )

 **3.132  تعلو الذا -(8-3البعد الفرعي )
 **3.011  املمارسة -(0-3البعد الفرعي )
 **3.331  الرتابطية -(3-3البعد الفرعي )

 **3.155  التفوق -(3البعد الرئيس الرابع )
 **3.331  الرزانة -(5-1البعد الفرعي )
 **3.837  التعامل -(8-1البعد الفرعي )

 **3.870  الثقة -(0-1البعد الفرعي )
 **3.033  فهم الذات -(3-1ي )البعد الفرع

 **3.810  حضور الذهن -(1-1البعد الفرعي )
 **3.352  احلقيقة -(1البعد الرئيس اخلامس )

 **3.700  الدرجة الكلية على مقياس الذكاء الروحي ككل
 3.35 ىو ستمعند ** دالة إحصائيا    3.31 عند مستوىإحصائيا  دالة * 

 ح مما سبق أنه:تضا
وبني املعدل  الروحيبني درجات الطالبات بقسم رايض األطفال على مجيع األبعاد الفرعية ملقياس الذكاء  ( =3.35) مستوى الداللة دعن إحصائيا  موجبة دالة  ارتباطيه توجد عاقة .5

 للطالبات. الرتاكمي
 للطالبة. الرتاكميككل وبني املعدل   الروحيللطالبة على مقياس الذكاء  بني الدرجة الكلية ( =3.35)موجبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ارتباطيهقة التوجد ع .8

، دراسة وأجرى األكادميي( على التحصيل الروحيللوعي )أحد أبعاد الذكاء  ثرأثبتت وجود أ اليت (Brazdau,& Mihai, 2011) وميهاى يجة مع دراسة كل من: برازداوتق هذه النتتفو 
 ,Olsen)ن لستفق أيضا مع دراسة أو تلطلبة اجلامعة، و  األكادمييالنجا   يف( الروحيوهو من مرادفات الذكاء ) الروحير للنضج ثوصلت الدراسة إىل وجود أت اليت (Samples, 2009) سامبلز

 للطلبة ابجلامعة، وبذلك حتقق صحة الفرض الثالث. األكادميي بني الصحة الروحية والتحصيل إجيايبنتائجها إىل وجود ارتباط  توصلت ( اليت8350) ، ودراسة الربيع، فيصل خليل(2008
 التوصيات واملقرتحات:

 يوالنفس اسيته ابلتوافق الدر القوع الروحيمن األحباث والدراسات حول الذكاء  دلدى طالبات اجلامعة وخاصة معلمات رايض األطفال، إجراء املزي الروحيت الذكاء ار دمية قناالهتمام بت
 لدى طالبات اجلامعة. الروحيمية الذكاء تنلشادية ريبية وبرامج إر دتدورات  قدللطالبات، ع

لدى الطالبات املعلمات  النفسياق رت ه ابالحتوعالق الروحياء ذكلطلبه اجلامعة، إجراء دراسات عن ال الوجودي، والذكاء الوجداين، والذكاء الروحياملقرتحات فحص العالقة بني الذكاء  منو 
 جلامعة.ا اتلطالب النفسيةعلى الضغوط  هري ثية وأتذاتوالفاعلية ال الروحيقائم على الذكاء  ديإرشا وبرانمج ،برايض األطفال
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 ملراجع:ا
. جامعة ي. مركز اإلرشاد النفسياد النفسشطالب اجلامعة. جملة اإلر  ىخصية والشعور ابلسعادة لدشالعفو كمتغري وسيط بني العوامل اخلمسة الكربى لل(. 8331أمحد ) دالبهاص، سي .5

 .072-087 صص الثالث والعشرون. عدد مشس. ال عني
( 18) العدد(. 51) فسية. اجمللدنب كلية الرتبية. جامعة اإلسكندرية. اجمللة املصرية للدراسات الاللط الوجداينمصادر الشعور ابلسعادة وعالقتها ابلذكاء . (8331، أمسية السيد )اجلندي .8

 .73-55. ص ص فرباير
 .311-077 ص اخلامس والسبعون، صالعدد لية الرتبية األساسية. العراق. كلدى طلبة اجلامعة، جملة   الروحي( الذكاء 8358 )رب، أشواق صانصر &باسع إميانخلفاف، ا .0
ص ص  3عدد  1د العلوم الرتبوية جمل يف األردنية. اجمللة دنجامعة الريموك ابألر  يفى التحصيل لدى طلبة كلية الرتبية و ستموعالقته ابجلنس و  الروحي( الذكاء 8350)الربيع فيصل خليل  .3
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