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 إىداء

 أىدي ىذا البحث: 

إلى والدي الحبيبين حفظيما اهلل، ومتعيما بالصحة والعافية، ولساني يميج بالدعاء ليما " رب 

 ارحميما كما ربياني صغيرا"

  ..إجالال وتقديرا حبا و إلى إخوتي وأخواتي،

 زوجي الغالينفس التي آنس بيا وأسكن إلييا... إلى ال

وىي تنتظر مني لحظة قطاف ىذه  ومستبشرةمشجعة  ؛بدعائيا صاحبتنيإلى كل القموب التي 

 .الثمرة..

 وأخيرا..

ومشاعري، وىمتي الطموحة التي دفعتني لمتقدم وحثتني لممضي، مقوية من  إلى خمجات نفسي

عزمي رغم الصعوبات والمعوقات التي واجيتيا، وكمي ثقة بأن ما وصمت إليو ليس سوى ابتداء 

 ...   لمرحمة جديدة، ونجاح أستمد منو القوة لممضي في سبل النجاح

 

 

 الباحثة/

 حنان بنت خمفان بن زايد الصبحية
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 شكر  وتقدير

الحمد هلل واىب النعم ومجزل العطايا، بنعمتو تتم الصالحات، وبالعمل بطاعتو تتنزل      

البركات، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اهلل بإذنو وسراجا 

 محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثيرا، وبعد:، امنير 

فإنو ال يسعني في ىذا المقام بعد شكر اهلل عز وجل إال أن أتوجو بالشكر الجزيل إلى كل      

لمبحث الدكتورة/ ىدى  قدم شكري أوال إلى المشرف الرئيسفي ىذا البحث، وأ لو أثر من لو كان

أحمد الضوي التي طالما أمدتني بالتوجييات والمالحظات والمتابعة التي خدمت ىذا البحث 

ة كبيرة في جميع مراحمو، فميا مني كل الشكر والتقدير، كما أشكر الدكتورة/ آمال محمد خدم

بدوي) المشرف الثاني( لما أبدتو من ترحاب وتقبل لكل ما من شأنو إكمال البحث وتجاوز 

تحفني بمالحظاتو المغوية ستاذ الدكتور/سعيد الزبيدي الذي أ، وأشكر المشرف الثالث األمراحمو

 . ت البحث رصانة في صياغة عباراتوادز  التي

 

أشكر أعضاء ىيئة المناقشة الكرام، الذين أكرموني بوقتيم الثمين لمناقشة ىذا كما          

بداء المالحظات واآلراء فيو، وتقديم النقد اليادف ال   بناء مما زاد البحث رصانة ومتانة،البحث وا 

أشكر أفراد عينة الدراسة والعينة االستطالعية من طالب وطالبات معيد العموم الشرعية عمى و 

 .بكل شفافية أسئمة أدوات الدراسة عمىتكرميم باإلجابة 

وأشكر كذلك، األخ األستاذ الفاضل/ سعيد الحراصي، مسؤول قسم الدراسات بالمركز الثقافي     

ثير من المراجع والدراسات التي ساىمت إسياما كبيرا في بجامعة السمطان قابوس الذي أمدني بك

 كل الشكر وخالص الدعاء بالتوفيق.ىذا البحث، فمو مني 

 



 د
 

وأشكر أيضا أخواتي وزميالتي موظفات معيد العموم الشرعية من المدرسات من أقسام         

شاط الثقافي، والقسم المعيد: قسم الشؤون التعميمية، وقسم الحاسب اآللي وقسم المكتبة وقسم الن

عدادي لمبحث، وأخص  لي وتشجيعين المستمرمعي، الداخمي عمى تعاونين الدائم  فترة دراستي وا 

 ،خبرتيا في إعداد البحث استفدت كثيرا منبالشكر األستاذة الفاضمة/ حاكمة السعدية التي 

الثاني بعد لجنة ، فكانت مرجعي استفساراتما أرجع إلييا فيو من وداعمة لمرحبة  وكانت

 .اإلشراف، فميا مني كل الشكر والتقدير

 

التي كانت أختي وشقيقتي/ ىيام بنت خمفان الصبحية  وأختم بالشكر أختين غاليتين: األولى     

أختي وزميمتي/ زمزم الدىمانية والثانية البحث منسقا بحمتو العممية،  ىذا في إخراجلي العون 

الذي أذكي عزيمتي  نموذجا لالجتياد والطموح تالتي كان ،ح جناتورحميا اهلل تعالى وأسكنيا فسي

                                                   ، سائمة المولى أن يجمعنا بيا في الفردوس األعمى.لممضي والمواصمة والعطاء
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 ممخص الدراسة

معيد  طالب وطالبات األكاديمي لدى: الذكاء الروحي وعالقتو بدافعية اإلنجاز الدراسة عنوان

 العموم الشرعية بسمطنة عمان

 : حنان بنت خمفان بن زايد الصبحيةاسم الباحثة

 : د. ىدى أحمد الضويالمشرف األول

ودافعيدددة اإلنجدددداز  ىددددفت الدراسدددة الحاليددددة إلدددى الكشددددف عدددن العالقدددة بددددين الدددذكاء الروحددددي       

 الشددرعية وعالقتيمددا بددبعغ المتغيددرات الديموجرافيددة لدددى طددالب وطالبددات معيددد العمددوم األكدداديمي

 الجنس، العمر التخصص، سنة الدراسة، الوظيفة(.)

( مدددددن طمبدددددة تخصصدددددي دبمدددددوم وبكدددددالوريوس الدراسدددددات 110تألفدددددت عيندددددة الدراسدددددة مدددددن )       

(، وقدد اسددتخدمت الباحثددة مقيدداس 68اإلندداث ، و  42د العمدوم الشددرعية )الددذكور اإلسدالمية فددي معيدد

(، ومقيددداس دافعيدددة اإلنجددداز األكددداديمي وىدددو مدددن 2011الدددذكاء الروحدددي وىدددو مدددن إعدددداد الغدددداني)

 .(، وتمت معالجة البيانات واستخالص النتائج2012إعداد المشرفي)

 وتوصمت الدراسة إلى نتائج وىي:

درجداتيم فدي مقياسدي الدذكاء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عمدى  -1

 ودافعية اإلنجاز األكاديمي. الروحي

 موجبة بين متغيري الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي.توجد عالقة ارتباطية  -2

ال توجد عالقة ذات داللدة إحصدائية بدين درجدات أفدراد عيندة الدراسدة عمدى مقياسدي الدذكاء  -3

الروحددي ودافعيددة اإلنجدداز األكدداديمي تعددزى لمتغيددرات )الجددنس، العمددر، التخصددص، سدددنة 

 الدراسة، الوظيفة(. 



 و
 

عمددددى  بندددداءيدددداس دافعيددددة اإلنجددداز األكدددداديمي مق عمددددىبدددددرجات أفددددراد العيندددة يمكدددن التنبددددؤ  -4

 عمى مقياس الذكاء الروحي. درجاتيم

 )الكممات المفتاحية: الذكاء الروحي، دافعية اإلنجاز األكاديمي(
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 المقدمة :       
 

اىتمت الحضارات المختمفة بمناقشة وجود القدرات العقمية التي تعكس ذكاء ممتمكيا واستخدامو      

لعقمو وأىمية تمك القدرات، ومع انطالقة عمم النفس تم الكشف عن وجود عدد من القدرات البشرية التي 

مك  انياتو. يمتمكيا األفراد، مما أدى إلى زيادة الرغبة في تعمم المزيد عن العقل البشري وا 

 

عمى الرغم من  ة التي تطرق إلييا عمماء النفس قديما وحديثا،الذكاء من المحاور الرئيسولقد كان      

تعريفو وأصبح من أكثر الميادين التي حظيت بالدراسة والبحث  فيكونو مفيوما افتراضيا كثر الجدل 

كانت النظرة السائدة  لقد و  (2011في مجال الفروق الفردية خصوصا في القرن الماضي )أبو حماد، 

وأن معامل الذكاء وحده القادر  قدرة عامة تساعد الفرد عمى حل ما يواجو من مشكالت،أنو ذكاء لم

 نتائج بين عمى التنبؤ بالنجاح، إال أن ىذه النظرة تبدلت مع بدايات القرن الماضي، و أصبحت الرابطة

نجازات االختبار ة، الحيا في نمتمكيا التي األخرى لمسمات شاممة ةنظر  ننظر عندما تتضاءل الحياة وا 

 الحياة، في النجاح تحدد التي العوامل من% 20 إال الحاالت أفضل في يشكل ال الذكاء معاملوأن 

، حيث يتطمب النجاح في الحياة امتالك ذكاءات أخرى بعوامل من النجاح %80 نسبة تحدد بينما

 (.2000روبنز وسكوت،  ؛2000متنوعة )جولمان، 

 

جود  العديد من و  عنتصوره  (Haward Gardner)ىوارد جاردنرأعمن في بداية السبعينات و       

ي الذي ابتدأه بسبعة أنواع اإلنسانأشار إلييا الحقًا بمصطمح الذكاء  ثمالقدرات الفكرية الذاتية لمبشر، 

من أضيف ليا في مطمع القرن الحالي نوعا عاشرا  تتابعت أنواع أخرى من الذكاء حتى ثممن الذكاء، 
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الدفتار،  ؛2005جاردنر،  ؛2005أحمد، ) (Spiritual Intelligence)الذكاء أال وىو الذكاء الروحي

، وال يرى جاردنر في ىذه األنواع المختمفة من الذكاء قدرات أو مواىب تشكل أبعادا أو عوامل (2011

مع االستقالل والتمايز لكل لكن نوعا خاصا ومستقال من الذكاء، و  لمذكاء بل يرى أن كال منيا يشكل

  (.2006لحل مشاكل الحياة المختمفة)طو،  بشكل متكاملتعمل  إال أنيانوع من أنواع الذكاء 

 

نحو المعنى واالتصال  اإلنسانيمثل سعي ( Spiritual Intelligenceالروحي) فالذكاء      

( أن 2006، ويرى كوفي)(2006طو، )ألنو ييتم بالقضايا الكونية، والخبرات فوق الحسية بالالمحدود

 .ألنو يوجييا ىذا النوع من الذكاء ىو األىم من بين الذكاءات األخرى

 

نفسو والعالم الذي يعيش فيو، وأن يدرك العالقات التي تربط  اإلنسانوىو بطبيعتو يعني أن يعي      

والظواىر المحيطة بو ميما بدت بعيدة أو منفصمة الواحدة عن األخرى، ووعي المرء لنفسو  األمور

يعني أن يتعمق في نوعية مشاعره وماىية وجوده، وىذا ما يمثل قوة الشخصية التي تميز األنبياء 

ل في والمفكرين والمصمحين االجتماعيين كما أنو من السمات التي يتميز بيا بعض األفراد التي تتمث

بوزان، ؛ 2007أحمد، )اإلحساس بالوقت  والنزوع إلى التدين وتطبيق المثل العميا في األخالق والقيم

2005.) 

 

تحقيق وتكرس اىتماميا من أجل   ،ن تكون فاعمة وناجحةأل تسعىة مييعمتات المؤسسأن البما و      

الجانب العممي بأطره النظرية والعممية ة، ال سيما في عالم اليوم الذي يشيد الوفرة في يعمملأىدافيا ا

ىذا النجاح مرتبط بإقبال الطالب عمى شتى العموم المطروحة في المجاالت بما أن عمى حد سواء، و 
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التي يحققونيا عمى الصعيد العممي والعممي ليكون لتمك المؤسسات  بمستويات التحصيلة، و ختمفالم

دراسة المتغيرات التي ليا صمة بالعممية التعميمية من حضارات، فإن اإلسيام في دفع عجمة التقدم لم

 شأنو أن يساىم في تحقيق ىذه الغايات.

 

في التي يمتمكونيا والتي تتمثل  من ىذه الفاعمية يتشكل من قدرات الطالب ار بيك اجزءكما أن      

تأكيده و وتنميتو،  إلى تطويره  التعميمية وىذه القدرات ىي ما تسعى المؤسسات، أنواعو بمختمفالذكاء 

كما أن تنمية ىذه ، تندفع وتتقدم الحضارات وبيذاالطالب لتتولى مؤسسات العمل استثماره،  أذىانفي 

عدادىا لممستقبل يشكل  تحقيق مستويات  بيدف لبذل المزيد من الجيد فعيم يدلمطالب  ىاجساً القدرات وا 

الذكاء يكاد يكون مرادفا لمنجاح ، حيث أصبح والنجاح الدراسي األكاديمي اإلنجازعالية من 

 (.2006الدراسي)طو، 

 

، لإلنجاز األكاديمي دافعيتيممتفاوتون في و  ، ومما ال شك فيو أن الطالب مختمفون في قدراتيم     

والتي  ىذه القدرات التي يتمتع بيا الطالببين ومن ، تحصيل الدراسيلفي ا المستويات التي يحققونياو 

فإن البحث في ولذلك (، Spiritual Intelligenceا يعرف بالذكاء الروحي)م ،خرتختمف من فرد آل

اديمي أمر في غاية األىمية، وذلك ألن دافعية األك اإلنجازدافعية  عمىىذا النوع من الذكاء  أثر

؛ العبداهلل والخميفي، 2005، الشيادياالنجاز األكاديمي ترتبط بالتحصيل الدراسي ارتباطا إيجابيا)

 ,Washington ؛1996الفزاري، ؛ 2006؛ العمي وسحمول، 2010؛ العموان والعطيات، 2001

2009.) 
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 مشكمة الدراسة: 

 

تعمل في مجال تعميم القرآن  ياحيث كون انبثق لدى الباحثة اإلحساس بمشكمة ىذه الدراسة من        

أن غرس الجوانب الروحانية والسعي إلى تنميتيا في نفوس  إذالكريم لطالبات معيد العموم الشرعية، 

القرآن الكريم، كما أن حث الطالبات عمى التعمم والمثابرة واالجتياد، ىدفا أوليا في مادة  البات يعدالط

من األىداف العامة التي يسعى المعممون بشكل  ديين يعدية اإلنجاز األكاديمي لومحاولة تنمية دافع

انبثق لدى الباحثة  اإلحساس بمشكمة ىذه الدراسة التي تتمثل في لذلك ، الطمبةعام تأكيدىا في نفوس 

البحث عن ما إذا كانت ىناك عالقة تربط بين الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي وطبيعة ىذه 

 العالقة.

   

 التيىم المبنة األساسية في المجتمعات  لطمبةخالل كون اكما تظير مشكمة ىذه الدراسة من      

تمكنوا من تسعى الحكومات بشكل عام والمؤسسات التعميمية بشكل خاص لتحسين أدائيم التحصيمي لي

عية التعمم وال يكون ذلك إال من خالل تطوير قدراتيم العممية وتنمية داف ، أداء دورىم في المجتمع

عمى مجموعة تجريبية تدرس باستخدام الذكاءات المتعددة، ( 2008في دراسة قام بيا البادري)، فلدييم

في دافعية اإلنجاز  إحصائيا دال تحسن وجود إلى التوصل تموأخرى ضابطة تدرس باألسموب العادي، 

المتعددة بخالف المجموعة  بعد تدريسيا بطريقة الذكاءات التجريبية المجموعة لصالحاألكاديمي 

 األخرى.

إضافة إلى ذلك أنو في مطمع القرن الحالي بدأ عمماء النفس يمتفتون إلى أىمية الذكاء الروحي       

الذكاء المركزي والميم من بين الذكاء الروحي ىو  ( أن2006في)أثره في مستوى األداء حيث يرى كو و 
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ية لمفرد مثل: الطاقة واإلصرار والحماس وتنمية اليوية يتضمن الصفات الحيو ألنو  الذكاءات األخرى,

المؤسسات  التي تسعىعد من المتطمبات التربوية ت األمورىذه و  ،(2005،األخالقية لمفرد)بوزان

 إلى تحقيقيا. التعميمية

 

من أنواع نوعا ذي ظير كما تظير مشكمة ىذه الدراسة من حداثة موضوع الذكاء الروحي ال      

ن فيو أن الروحانيات تمثل شكال من أشكال بي   (Emmonsفي مقال نشره إيمونز) م2000 عامالذكاء 

 (.2011الذكاء أسماه بالذكاء الروحي)الغداني، 

 

الربط بين الروحانيات ومتغيرات الحقل التعميمي كالدافعية والتحصيل  ومن ناحية أخرى فإن      

ة البحث في وجود األمر الذي يجعل مسأل في بداية البحث العممي، ما زالالدراسي ومستوى األداء 

منذ انتقاء المناىج  أمرا ميما في العممية التعميميةيعد طبيعة ىذه العالقة معرفة و  ،امبينيتربيط عالقة 

 .وتصميميا وأساليب طرحيا لمدارسينالدراسية 

 

ة بمشكمة ىذه الدراسة، وعمى الرغم من أن وعند محاولة الباحثة مسح الدراسات السابقة المتعمق      

من الموضوعات المحورية في الثقافة اإلسالمية، وىذا  تعدالذكاء الروحي ييتم بالجوانب الروحانية التي 

ما يتفق مع مبادئ الدين اإلسالمي واألخالقيات العربية، لكن الدراسات العربية )عمى حد عمم الباحثة 

 الدفتار،)و ،(2007 أرنوط،)و( 2007 أحمد،) مثل  دراسة :ضوع في ىذا المو واطالعيا( قميمة 

، مما شأن مقارنة مع الدراسات األجنبيةوىي دراسات قميمة في ىذا ال(، 2011)الغداني، و( 2009

 يشكل جانبا من جوانب مشكمة الدراسة الحالية.
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في مجال تعميم القرآن  الباحثة من خالل عمميا في معيد العموم الشرعية إضافة إلى ما تقدم فإن      

وتخريجيم دعاة في ، في طالبووانب الروحانية والدينية غرس الجعمى  تم التركيز فيوالذي ي الكريم،

ىل توجد  حصر في اإلجابة عن السؤال الرئيسمشكمة إجراء ىذه الدراسة التي تناستشعرت المجتمع، 

معيد العموم الشرعية عالقة بين الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طالب وطالبات 

  ؟بسمطنة عمان

 

 أسئمة الدراسة:

 

 األسئمة اآلتية: عمىحاولت ىذه الدراسة اإلجابة 

 ما مستوى الذكاء الروحي لدى أفراد عينة الدراسة؟ -1

أفراد عينة الدراسة باختالف متغيرات الجنس والعمر و ىل تختمف درجات الذكاء الروحي لدى  -2

 التخصص وسنة الدراسة والوظيفة؟

 ما مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة؟ -3

ىل تختمف مستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة باختالف متغيرات  -4

 لوظيفة؟الجنس والعمر والتخصص وسنة الدراسة  وا

ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات الذكاء الروحي ومستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي  -5

 لدى أفراد العينة؟

ىل تختمف طبيعة العالقة بين درجات الذكاء الروحي ومستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي  -6

 الدراسة  والوظيفة؟ لدى أفراد عينة الدراسة باختالف متغيرات الجنس والعمر والتخصص وسنة
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ما مدى إسيام درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الذكاء الروحي في التنبؤ بمستوياتيم  -7

 عمى مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي؟ 

 

 أهمية الدراسة: 
 

 ترجع أىمية الدراسة إلى عدة نقاط  أىميا:

يمثل طالب وطالبات معيد تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الفئة المستيدفة، حيث  -

العموم الشرعية  باختالف تخصصاتيم األساس الذي تنطمق منو شخصية الداعية الذي يحتك 

من الذكاء الروحي والطاقة الروحية المتمثمة  يابمختمف شرائح المجتمع مما يتطمب مستوى عال

ة في توجيو واإلصرار، فيم يمثمون أدوات رئيسفي المشاعر والشخصية  والحماس والشجاعة 

 فئات المجتمع نحو االلتزام الديني وعناصر ميمة في بناء األمة.

عربيا وعالميا،  كما تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من حداثة البحث في موضوع الذكاء الروحي -

ن تاريخ ظيور الذكاء الروحي أالذكاء حيث  تحد اإلضافات في مجاالأ مما تمثل ىذه الدراسة

 .وفقا لممقال الذي نشره إيمونز في ذلك العام م2000عام يعود في بدايتو إلى 

 ، سوف يسيم فيمحاولة الكشف عن العالقة بين الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديميأن  -

االستفادة في توجيو نظر التربويين القائمين عمى تصميم المناىج الدراسية والمعممين في وضع 

في توجيو نظر العاممين في اإلرشاد النفسي إلى وضع يا تفاد منوكذلك يس ،األىداف التربوية

 برامج إرشادية في ىذا الشأن.

من الدراسات القميمة التي تناولت المجتمع العماني في مجال الذكاء الروحي، حيث تقدمتيا  دتع -
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وىي دراسة  دراسة واحدة فقط في ىذا المجال )عمى حد عمم الباحثة واطالعيا(

 .(2011الغداني)

 

 أهداف الدراسة:

 :التعرف إلى تيدف ىذه الدراسة إلى

 مستويات الذكاء الروحي لدى طالب وطالبات معيد العموم الشرعية بمختمف تخصصاتيم. -

 العالقة بين الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طالب وطالبات معيد العموم الشرعية. -

افعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة الفروق في مستويات الذكاء الروحي ومستويات د -

 التي قد تعزى إلى بعض المتغيرات الديموغرافية.

 

 حدود الدراسة:

 

 تتحدد ىذه الدراسة بالحدود اآلتية:

 حدود بشرية: طالب وطالبات معيد العموم الشرعية. -

 حدود مكانية: معيد العموم الشرعية بسمطنة عمان بمسقط. -

إلى شير  2013/ 1تطبيق الدراسة في الفترة من شير مدة حدود زمنية: تقتصر ىذه الدراسة عمى  -

 م.2013/ 6

ية اإلنجاز األكاديمي، : تتناول ىذه الدراسة متغيري الذكاء الروحي ودافعالحدود الموضوعية -

، والسنة لى بعض المتغيرات الديموغرافية التي تتمثل في: الجنس، العمر، والتخصصإباإلضافة 
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 الدراسية، والوظيفة. 

الدراسة: مقياس الذكاء الروحي ومقياس دافعية اإلنجاز االكاديمي ، لذلك فإن نتائج ىذه  اأدات -

الدراسة تتحدد بالخصائص السيكومترية ليذين المقياسين وبمدى قدرتيما عمى قياس ما وضعا من 

 أجمو.

 

 مصطمحات الدراسة:
 المتغيرات وفيما يأتي التعريف المحدد لكل منيا:ورد في ىذه الدراسة العديد من 

 
 (Spiritual Intelligenceالذكاء الروحي) 

 
الذكاء الروحي بأنو " طاقة حياة الفرد والجانب غير الجسدي وغير المادي مثل  يعرف بوزان        

واإلصرار، المشاعر والشخصية وىو أيضا يتضمن الطاقة الحيوية مثل الطاقة والحماس والشجاعة 

نمائيا، وتنمي أن  بوزان كما يرى، ة اليوية األخالقية والعاطفية"ويتعمق بكيفية اكتساب ىذه الصفات وا 

تحقيق الذات الذي يعرفو إبراىام ماسمو عمى أنو " حالة روحية يتدفق فييا إبداع المرء ويصبح مرحا 

الحالة من الحكمة والسعادة وكل  ومتسامحا ومثابرا ويكرس نفسو لمساعدة اآلخرين عمى الوصول ليذه

مذكاء آخر ل ا ىو إال مفيومىذا يتحقق في بيئة تمتمئ بالتعاطف والحب "  يرى بوزان أن ىذا الوصف م

 (.12، ص 2005) بوزان، الروحي

( بأنو مجموعة من القدرات واالستعدادات التي تمكن األفراد Emmons, 2000وعرفو إيمونز)       

 .(P13)قيق األىداف في حياتيم اليومية"من حل المشاكل وتح
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أنو " القدرة عمى التصرف بحكمة وشفقة ( Wigglesworth, 2004وتعرفو ويجميسورث  )      

 .(P21)ورحمة مع االحتفاظ بالسالم الداخمي والخارجي بغض النظر عن األحداث الخارجية"

 

 اإلنسانأنو مجموع من السمات الفطرية والقيم األخالقية السامية التي تربط وتعرفو الباحثة       

 التواصل مع مفردات الكون، ليصبح أكثر قدرة عمى؛ ومع ما حولو بخالقو وتنظم عالقاتو مع نفسو

 .والبيئة المحيطة الداخمي مع نفسو تحقيق السالمو  والتعامل اإليجابي مع األحداث اليومية

أنو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا أفراد العينة عمى مقياس الذكاء أما إجرائيا فتعرفو الباحثة        

  الروحي المستخدم في ىذه الدراسة.   

 

 (Academic Achievement Motivationدافعية اإلنجاز األكاديمي)

أن دافعية اإلنجاز األكاديمي ىي " رغبة أو ميل الفرد لمتغمب عمى العقبات، وممارسة  يرى موراي

، 1988القوى والكفاح أو المجاىدة ألداء الميام الصعبة بشكل جيد وبسرعة كمما أمكن ذلك") موراي، 

 (.18ص

 يراىا التي الميام إنجاز عمى الفرد حرص في يتمثل مركب دافع"  أنيا( 1996)الزيات وعرفيا       

 والتفوق اآلخرون ومنافسة الذات عمى والتفوق العقبات عمى والتغمب صعبة، اآلخرون

 .(455)ص"عمييم

 فيو ويحقق ويوجيو، اإلنسان سموك يستثير داخمي عامل"  عن عبارة أنيا( 2001) ممحم ويعرفيا      

نما مباشرة، مالحظتو يمكن وال التكامل،  من يمكننا حتى وجوده نفترض أو السموك من نستنتجو وا 

 .(79)صالسموك تفسير
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التي يظير أثرىا في استثارة سموك والخارجية مجموعة من العوامل الداخمية  أنيا"وتعرفيا الباحثة       

 ."الطالب نحو تحقيق مستويات متقدمة في مجال التحصيل العممي

 

التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس دافعية أنيا: الدرجة الكمية أما إجرائيا فتعرفيا الباحثة       

 اإلنجاز األكاديمي المستخدم في ىذه الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيالفصل الثا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: اإلطار النظري
 الذكاء الروحي

 نشأة نظرية الذكاء المتعدد
 الذكاء الروحيظهور 

 الذكاء الروحي معامل الدليل العممي عمى وجود
 عالقة الذكاء الروحي بالذكاءات األخرى

 العالقة بين الذكاء الروحي والتدين
 العالج النفسي من خالل الذكاء الروحي

 تنمية الذكاء الروحي
 دافعية اإلنجاز األكاديمي

 األكاديمي مفهوم دافعية اإلنجاز
 األكاديمي افعية اإلنجازي دخصائص األفراد ذو 

 األكاديمي تنمية دافعية اإلنجاز
 مكونات دافعية اإلنجاز األكاديمي

 ثانيا: الدراسات السابقة
 دراسات تتعمق بالذكاء الروحي

 دراسات تتعمق بدافعية اإلنجاز األكاديمي
 في عالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي دراسات تتعمق ببعض األبعاد الروحانية أو الذكاءات

 عمى الدراسات السابقةعقيب الت
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 استعراض ليما. أتيري، والدراسات السابقة، وفيما ييتألؼ ىذا الفصؿ مف جزئيتيف وىما: اإلطار النظ

 

 النظريأوال: اإلطار 

 

يتضمف اإلطار النظري في ىذه الدراسة عرضا لمفيوـ الذكاء الروحي وتعريفو ونشأتو والدليؿ         

العممي عمى وجوده وعبلقتو بالذكاءات األخرى والتديف، وأىميتو وكيفية  تنميتو ، ويتضمف كذلؾ دافعية 

 اإلنجاز األكاديمي .

 

( الذكاء الروحيSpiritual Intelligence): 

 

 لـ تزؿمائدة البحث العممي،  التي  عمىالمطروحة الذكاء الروحي مف المواضيع الحديثة   يعد        

ىذا النوع مف الذكاء بشكؿ عاـ  عففإف ما كتب  ة ىذا الموضوع،متعددة،  ونظرا لحداث تطرؽ مف نواح  

 عيا، وفي ىذا الفصؿ عرضحسب عمـ الباحثة واطبل قميمة جداسواء في الدراسات العربية أو األجنبية 

النشأة التاريخية لنظرية الذكاءات المتعددة، ثـ ظيور الذكاء الروحي ، ثـ  بيفلبعض الجوانب التي ت

 الذكاء األخرى، وعبلقتو بالتديف.عبلقتو بأنواع 
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 :نشأة نظرية الذكاء المتعدد وظهور الذكاء الروحي
            

بدأت الدراسة العممية الحديثة لمذكاء والقدرات العقمية التي امتدت مف أواخر القرف التاسع عشر         

 Alfred( و ألفرد بينيو )Francis Galtonوأوائؿ القرف العشريف عمى يد كؿ مف فرانسيس غالتوف) 

Binetسو وبأف ( ، ولقد كاف غالتوف أحد رواد عمـ اإلحصاء، وكاف يؤمف أف كؿ شيء يمكف قيا

 بعد ذلؾدراسة عممية، بينما يعد بينيو المؤسس في ما عرؼ  ةالقياس الكمي ىو المحؾ األوؿ ألي

 .(2006بالمدخؿ السيكومتري لمذكاء والقائـ عمى قياس المستوى العقمي عند األفراد)طو، 

 

محكًا ثـ تتابعت مقاييس الذكاء عمى المنيج نفسو بحيث كانت ترتبط جميعيا بالتحصيؿ الدراسي       

لمصدؽ، بحيث أصبح الذكاء يكاد يكوف المرادؼ لمنجاح المدرسي، وعمى ىذا توارت إلى حد كبير 

مف الوعي المبكر الجوانب األخرى لمذكاء كالعوامؿ االنفعالية والميارات االجتماعية، وذلؾ عمى الرغـ 

        لدى بعض الرواد األوائؿ في دراسة الذكاء بالدور الميـ لمعوامؿ غير العقمية في ىذه الدراسة

 .(2006؛ طو، 2011)أبو حطب، 

 Davidوكاف التطور التالي لمذكاء في التاريخ ما جاء بو عالـ النفس األمريكي ديفيد وكسمر)

Wechsler ات عقمية متعددة لدى اإلنساف، وأف الذكاء ليس قدرة واحدة، بوجود قدر  ( حيث كاف يعتقد

 .(Cherry, 2010ـ)1955ثـ قاـ بتطوير مقياسا لمذكاء لمكبار ونشره في كتابو عاـ 

 

وفي نياية القرف العشريف بدأ اىتماـ عمماء النفس يتطرؽ إلى الجوانب غير العقمية في الذكاء مف      

لى أنواع الذكاء التي ال تقوـ عمى الجوانب العقمية مف ناحية أخرى، وعمى ىذا اتجو اىتماـ  ناحية، وا 
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ب الخبرات العممية ولمنجاح في الكتسا اإلنسافبعض الباحثيف إلى دراسة أنواع الذكاء التي يحتاج إلييا 

 (.2006الحياة بصفة عامة) طو، 

  

نموذجو المعرفي المعموماتي لمقدرات العقمية الذي أشار  بففي مطمع السبعينيات عرض أبو حط       

فيو إلى تصنيؼ أنواع الذكاء إلى ثبلث فئات ىي: الذكاء المعرفي والذكاء االجتماعي والذكاء 

تصنيؼ الذكاء إلى سبع فئات تمتد مف  1978تطويره حتى اقترح في عاـ  الوجداني، واستمر في

استخدـ أبو حطب التصنيؼ الثبلثي ألنواع  1984الذكاء الحسي وحتى الذكاء االجتماعي، وفي عاـ 

الذكاء حسب متغير)نوع التعميمات( إلى: الذكاء الموضوعي)غير الشخصي(، والذكاء االجتماعي) 

(، والذكاء الشخصي) داخؿ الشخص الواحد(، وبعد عشر سنوات مف اقتراح العبلقات بيف األشخاص

مف منطمؽ ىذا الفكر ليطرح فكرة  (Gardner)أبو حطب لمصطمح الذكاء الشخصي جاء جاردنر

أبو وجود الذكاءات الشخصية بصيغة الجمع، وكانت ىذه أوؿ إشارة لممصطمح في الفكر الغربي)

 . (2011؛ الدفتار، 2011حطب، 

 

ربع قرف مف الزمف، نحو إف نظرية الذكاءات المتعددة ىي نتاج دراسات وأبحاث استغرقت       

، عامر ومحمد، ؛ 2010إبراىيـ، ساندتيا أيضا النتائج العممية في عمـ األعصاب وعمـ  المعرفة)

2008)    . 

 

صؿ مف خبلؿ ىذا العمؿ مع فئتي العادييف والمعاقيف فائدة كبيرة حيث تو جاردنر كاف لعمؿ لقد        

و مجموعة مف القدرات ر إليو عمى أنإلى رسالة ميمة وىي أف المخ البشري مف األفضؿ أػف ننظ
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بمجرد امتبلؾ الفرد لثقافة تمكنو مف القدرة عمى حؿ  وكاف يعتقد أن ية المتعددة، واإلنسانوالكفاءات 

ؾ القدرة عمى أنيا ذكاء، وأف تمؾ عمؿ بطريقة معينة فإنو يمكف دراسة تمالمشكمة أو توصمو إلى 

الذكاءات يمتمكيا جميع البشر لكف بدرجات متفاوتة يتـ مف خبلليا فيـ سمسمة عريضة مف القوى 

" نظريتو عف الذكاءات Frames of Mindالعقؿ  في كتابو "أطرجاردنر وطرح  ،البشرية والمواىب

بنظرية الذكاء الوجداني لتعطي   ((Golmanية وعددىا ثمانية أنواع، ثـ جاء بعد ذلؾ جولماف اإلنسان

إبراىيـ معرفية تاسعة)  نظريةيتيا ولتدخؿ مع الذكاءات األخرى بعدا آخر لممشاعر وخطورتيا وأىم

 (.2006؛ عبداهلل، 2011؛ الدفتار، 2010

 

الذكاءات التي حددىا وماذا يمكف أف يضاؼ إلييا مف  عفإف التساؤؿ الذي طرحو جاردنر        

الذكاءات األخرى في مقدمة الطبعة العاشرة لكتابو " أطر العقؿ "  حيث يقوؿ فيو "لـ أجرب حتى اآلف 

تعديؿ تمؾ القائمة التي حصرت الذكاءات األساسية، لكنني مستمر في التفكير في أف ىناؾ شكؿ مف 

 (.2007أحمد،  مف خبلؿ Gardner 1993الذكاء الروحي ربما يوجد)

 

شارة مف جاردنر فتحت الباب أماـ الكثير مف الباحثيف لمحاولة تأصيؿ الذكاء الروحي إف ىذه اإل      

 مكمبلً  اً عنصر  بوصفياالروحانية  عف خاصة أنو خبلؿ القرف األخير ظير اىتماـ متزايد مف الباحثيف

 (.Miller, 1999 ؛2007ية والتطور)أحمد، اإلنسانلمخبرات 

 

ـ 2000في عاـ   ((Emmonsلذكاء الوجداني، جاء إيمونز وبعد مجيء جولماف بنظرية ا        

ليضيؼ نوعا عاشرا مف الذكاءات، يضاؼ إلى قائمة الذكاءات التي ابتدأىا جاردنر، وىو الذكاء 
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وذلؾ مف خبلؿ مقاؿ نشره يؤكد فيو أف الروحانية يجب أف تكوف  (Spiritual Intelligence)الروحي 

 (.2011الدفتار، ؛ 2007جاردنر لمذكاء )أحمد، فعبل معيار تطابؽ نوعا مف أنواع الذكاء، وأنيا 

 

 تعريفات الذكاء الروحي وأبعاده:

أنو " قدرة عميمة وخبرة تعطينا السبيؿ إلى ( 2011في ) الدفتار،  (Maalouf)تعرفو مالوؼ          

  (25)صح بكفاءة واقتدار"المعرفة الذاتية والحكمة الرشيدة وتساعدنا عمى النجا

أنو " مجموعة مف السمات الفطرية التي يتسـ بيا الفرد وتدعميا بيئة ( 2004ويعرفو أحمد)        

طفولتو فتكسبو قدرات روحانية تمكنو مف الدخوؿ في حاالت مف السمو تساعده عمى التركيز والسيطرة 

ومواجية الصدمات  عمى العمميات العقمية والجسمية بما يحقؽ لو إمكانية توجيو عبلقاتو االجتماعية

 .(297)صالنفسية والعاطفية وتزيد مف حدسو"

 

أنو " الذكاء األسمى ( الذكاء الروحي Zohar & Marshil, 2000ويعرؼ زوىار ومارشاؿ)      

الذي يحؿ مشاكؿ المعنى والقيمة، والذكاء الذي يمكف معو رسـ خطة عمؿ واحدة أو رسـ طريؽ واحد 

 ومارشاؿ األبعاد اآلتية لمذكاء الروحي: لمحياة".  ويقترح زوىار

.الوعي الذاتي 

.العفوية واالستجابة لمحظة التي نعيشيا 

.العيش وفؽ الرؤية والقيمة التي تقود الفرد 

.الرؤية الشاممة لؤلنماط والعبلقات واالتصاالت 

.الرحمة مع التعاطؼ 
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. االحتفاء بالتنوع 

عند الفرد. االستقبلؿ عف اآلخريف في حالة وجود قناعات 

.التواضع 

 األمورطرح التساؤالت األساسية التي تؤدي إلى فيـ. 

الشدائد اإليجابية عند( ,p143.) 

أنو " قدرات فطرية يمتمكيا الفرد  تساعده عمى صحوة الضمير والدخوؿ ( 2011وتعرفو الغداني)     

دارة أحداث الحياة التي  يواجييا، والتحكـ في أموره في حاالت مف السمو في التفكير لمواجية وا 

 .(9)صحولو" فخريف وتنظيميا، والتوافؽ مع كؿ موعبلقاتو مع ربو واآل

 

( أف الذكاء الروحي ىو "حقيقة عممية، وىذه الحقيقة Edwards,2001في حيف يرى إدواردز)     

عندما تكوف صادقة عندما تشعر باألمف والسبلـ  والحب والسعادة، وسوؼ ترى وتفعؿ بشكؿ مختمؼ 

تفقد األمف والسعادة والحب، وىذا  الذكاء يمثؿ طريقة تفكير نولد بيا ونعيش عمييا ونستخدميا وال 

 .p3))يمكف أف تنتزع منا"

أنو " ( الذكاء الروحي: 147، ص 2007 ،مد( المشار إليو في )أحWolmanويعرؼ ولماف)       

المعنى والحياة ولمواجية االتصاؿ المستمر بيف الفرد والعالـ  عف ية لسؤاؿ األسئمة النيائيةاإلنسانالقدرة 

 الذي يعيش فيو" وقد حدد سبعة عوامؿ لمذكاء الروحي وىي:

.القدرة الروحانية 

.الشعور بمصدر أعمى لمقوة 

.القدرة عمى التركيز عمى العمميات العقمية والجسمية 
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 الميتافيزيقية(. األمورالحدس) الفيـ البلحسي والقدرة عمى إدراؾ بعض 

.القدرة عمى التعاطؼ االجتماعي والمشاركة االجتماعية 

.القدرة عمى تقبؿ الصدمات النفسية والعاطفية 

.روحانيات الطفولة 

أف أىـ ما يميز أصحاب الذكاء الروحي الوعي باآلخريف ، إلى ( Christianويشير كريستياف)        

، والحكمة وبعد النظر والقدرة عمى اإلحساس بوجود اهلل والتساؤؿ والييبة واإلحساس بما ىو روحي

وسماع نداء التذكير بو، والشعور باألسى مف الفوضى والتناقض ، وىـ أيضا ممتزموف بعقيدتيـ  

 ،2011 الدفتار،في )  ويتفانوف في سبيؿ قضيتيـ ويتمسكوف بتحقيؽ ما التزموا بو مف آماؿ وعيود

 . ( 40-39ص

 

أنو القدرة عمى التصرؼ بحكمة وشفقة ورحمة مع  (Wigglesworthويجميسورث)كما تعرفو         

االحتفاظ بالسبلـ الداخمي والخارجي بغض النظر عف األحداث الخارجية"  وتبيف ويجميسورث أف 

الشفقة والرحمة  يؤكداف االتصاؿ بما ىو إليي ومقدس، وقد حددت ويجمسورث أبعادا لمذكاء الروحي 

 تتمثؿ في:

باألنا األعمى لمذات. الوعي 

.الوعي الشامؿ 

.إعبلء الذات العميا 

.إعبلء الوجود االجتماعي الروحي 

.وجود المعمـ والقائد الحكيـ 
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.وجود عامؿ التغيير الفعاؿ والحكيـ 

.اتخاذ القرارات الحكيمة 

.البيئة اليادئة والمعالجة 

.االندماج مع مجريات الحياة (Wigglesworth,2004, p5) 

 (  يجعؿ لمذكاء الروحي خمسة أبعاد وىي: (Emmonsوفي  تعريؼ إيمونز

 . القدرة عمى التسامي 

.القدرة عمى الدخوؿ في حاالت عالية مف الوعي الروحي 

 .القدرة عمى استثمار األنشطة اليومية واإلحساس بكؿ ما ىو مقدس 

 .القدرة عمى استخداـ المصادر الروحية في مواجية المشكبلت اليومية 

  ،القدرة عمى االندماج في سموؾ الفضيمة كالتسامح، واالعتراؼ بالجميؿ، والتواضع، والرحمة

 (Emmons, 2000, p10) والحكمة".

 

              :عالقة الذكاء الروحي بالذكاءات األخرى 

نموذجا لتوضيح عبلقة الذكاء الروحي بأربعة ذكاءات ( أ(Wigglesworthثعرضت ويجمسور         

( ليظير التتابع والتعاقب في النمو، 1مف الذكاءات المتعددة وعرضت ذلؾ في شكؿ ىرمي  الشكؿ)

حيث تشير فكرة ىذا النموذج أننا في مرحمة الطفولة ينصب تركيزنا عمى التحكـ في أجسامنا 

Physical Intelligence (PQ) ة )نمية الميارات المغوية والرياضي، ثـ نبدأ بعد ذلؾ بت(IQ  وعندما ،

تتوجو األنظار نحو األعماؿ المدرسية فإننا نبدأ في ممارسة بعض الميارات االجتماعية المبكرة 

Emotional Intelligence (EQ)  (ولكف بالنسبة لمكثيريف منا فإف الذكاء الوجداني ،EQ يكثر )
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مرحمة الحقة عندما نحتاج إلى تدعيمو وتنميتو مف خبلؿ التغذية الراجعة في العبلقات استخدامو في 

فإنو يصبح أكثر بروزا عندما نبدأ في البحث عف ( SQالعامة وعبلقات العمؿ، أما الذكاء الروحي )

 المعنى والتساؤؿ.

بحاجة إلى بعض األسس ، ونحف بعضاإف الذكاء الروحي، والذكاء الوجداني مرتبطاف ببعضيما        

مف الذكاء الوجداني مف أجؿ بداية ناجحة لمنمو الروحي، حيث إف التعاطؼ والوعي بالذات ليما أىمية 

 (.Wigglesworth, 2004في ترسيخ النمو الروحي)

كما أف النمو الروحي حيف يبدأ في الظيور تصبح الحاجة داعية إلى تقوية ميارات الذكاء         

الوجداني التي بدورىا تعزز وتساعد في نمو ميارات الذكاء الروحي، وتوضح ويجمسورث ذلؾ في 

 (1الشكؿ )

 
                                         

 (1الشكل )

 في عالقة الذكاء الروحي بالذكاء الوجداني نموذج  ويجمسورث

وتفترض ويجمسورث أف افتقار الفرد إلى الوعي الوجداني بالذات أو إلى ميارات التعاطؼ          

 (.Wigglesworth, 2004يؤدي بو إلى صعوبة شديدة لكي يبدأ في تنمية ميارات الذكاء الروحي)

 

 SQ الروحي الذكاء

 EQ الوجداني الذكاء
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بيف معامؿ الذكاء  إلى أف االختبلؼ الرئيس (Zohar & Marshall)ويشير زوىار ومارشاؿ         

( يكمف في قوتو المحولة، فالذكاء الوجداني يمكف الفرد EQ( ومعامؿ الذكاء الوجداني)SQالروحي )

مف التصرؼ المبلئـ في موقؼ ما، بينما الذكاء الروحي يتيح لمفرد التساؤؿ في ما إذا كاف ذلؾ الفرد 

 (.& Marshall,2000 Zoharلموقؼ أو موقؼ أفضؿ)يرغب في أف يكوف في ذلؾ ا

 

أف االختبلؼ بيف الذكاء الوجداني والذكاء الروحي يكمف في أف  ((Golemanويرى جولماف          

الذكاء الوجداني يستخدـ استعداداتنا الروحية لنصبح عمى وعي بإحساساتنا ومشاعرنا، ثـ يأتي بعد ذلؾ 

 (.Edwards, 2001السبلـ الداخمي لدينا) الذكاء الروحي ليركز عمى وجود 

 

(، Natural Intelligence( تقاربا بيف الذكاء الروحي والذكاء الطبيعي)2011كما ترى الدفتار)     

بالطبيعة وتقدير مكوناتيا، والقدرة عمى التأمؿ والتفكر في  اإلنساففالذكاء الطبيعي بما فيو مف ارتباط 

 كاء الروحي.الكوف بما فيو، يمثؿ جوىر الذ

 

أف قدرا كبيرا مف الحياة الروحانية والدينية ترتبط بشكؿ وثيؽ إلى  Gardner))ويشير جاردنر         

بالذكاء الطبيعي، كما أف مف المبلحظ أف األشخاص الروحانييف والمجتمعات القبمية عبر التأريخ كانوا 

لمكائنات الحية والطبيعة، ويميموف إلى تنمية إدراكيـ معروفيف باىتماميـ بالمحافظة عمى البيئة وتقديرىـ 

 ،(.2005جارندر، ؛ 2005بوزاف، لروعة الكائنات الحية مف حوليـ وروعة ىذا الكوف العمبلؽ)

 

( أف الذكاء الروحي 2005ومف حيث العبلقة بيف الذكاء الروحي والذكاء الشخصي، يرى بوزاف)       
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الشخصي والذكاء االجتماعي، فيو تقدـ طبيعي مف معرفة الفرد عبارة عف خطوة استكمالية لمذكاء 

 يـ الكائنات األخرى والكوف كمو. وفيمو لنفسو مرورا بتقديره وفيمو لآلخريف بؿ وف

 

أحد أنواع كالذي حدده جاردنر  ((Exitstence Intelligenceكما أف الذكاء الوجودي        

في الحياة  وفي معنى الحياة والموت مما يميز  اإلنساف، الذي يتمثؿ في التفكير في وجود الذكاءات

 يعد  أصحاب ىذا النوع مف الذكاء  بالتركيز عمى الديف  والعقيدة والتصوؼ والدراسات الدينية والتاريخية 

 (.2006مؤشرا عمى وجود الذكاء الروحي ويمثؿ أدوات لتنمية الذكاء الروحي )مصباح، 

 

ومف خبلؿ ما تقدـ يتبيف مدى عمؽ العبلقة بيف الذكاء الروحي والذكاءات األخرى التي يشترؾ         

ية التي اإلنسانفييا جميع األفراد مع اختبلؼ نسبيا بينيـ والتي تتمازج مع شخصياتيـ لتكوف النفس 

ت الذكاء األخرى، ويساىـ خمقيا اهلل سبحانو وتعالى وأودع فييا تمؾ القدرات، ويتداخؿ مع كؿ طبقا

 (.2007 ية)أحمد،صأكثر مف غيره في تحديد الشخ

 

اآلخر،  اببعضيالذكاءات أكثر مف ارتباطو  أنواع كما أف االرتباط بيف الذكاء الروحي وبعض       

الذكاء الوجودي والذكاء الوجداني  بعض الذكاءات مثؿ: حيث ترى الباحثة أف الذكاء الروحي أقرب إلى

دراكو لمغاية مف وجوده وتعمقو في فيـ  و الذكاء الشخصي والذكاء الطبيعي، وأف وعي الشخص بذاتو وا 

األمر الذي صؿ الروحي مع نفسو ومع ما حولو، أحاسيسو وحاجاتو النفسية يقوده إلى مزيد مف قوة التوا
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، وصدؽ اهلل سبحانو وتعالى أحوالوجميع  انو وتعالى فيبالتوجو إلى الخالؽ سبح النزوععمى  يحممو

 (1)چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ حيف قاؿ: 

 

 :العالقة بين الذكاء الروحي والتدين

حقيقة الذكاء الروحي مف حيث كونو مرتبطا بعقيدة محددة أو أف  عفتباينت آراء الباحثيف          

 يكوف لو صمة بتديف الفرد.

أف الروحانية والتديف مفيوماف مختمفاف عف بعضيما تماـ إلى ( 2005ويذىب بوزاف)        

االختبلؼ، فامتبلؾ الفرد لمذكاء الروحي تجعمو أكثر إدراكا لمصورة الكاممة لو ولمكوف ولمكانو وغايتو 

 فييا، لكنيا ال تعبر عف مستوى تدينو.

( أف الروحانية ليست مرادفا لمديف، فالديف بناء مؤسسي يضـ مجموعة مف 2007ويؤكد أحمد)       

األفراد الذيف يعتنقوف مجموعة مف العقائد والممارسات والطقوس التي تتعمؽ بقضايا واىتمامات 

ف أو معتقديف روحانية، كما أف ىناؾ الكثير مف الناس يمكف أف يكونوا روحانييف دوف أف يكونوا متديني

 ألية ديانة منظمة، ومف الممكف أف يكوف الشخص متدينا وليس روحانيا. 

  

أيضا أف الذكاء الروحي ليس بالضرورة أف يرتبط بديف ما أو  ((Simpkinsويرى سيمبكينز       

حساس الفرد  عقيدة معينة، بؿ يمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ احتراـ الصدؽ والتعاطؼ والتعاوف البناء وا 

مف فريؽ متكامؿ، والقدرة عمى اندماج في الكوف، واالحساس بالراحة عند ما يكوف المرء مع  اً لكونو فرد
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 .(Simpkins, 2000اآلخريف، والشعور بالوحدة بدونيـ)

 

( إلى أف الذكاء الروحي ال بد أف يرتبط بديف معيف ألنو يتعمؽ في 2011وتذىب الدفتار)        

نما  تنبعث المقاـ األوؿ بكوف الرو  حانية نوعا مف أنواع الذكاء، والروحانية بطبيعتيا ال تأتي مف فراغ وا 

حساس ديني لدى الفرد بوجود خالؽ ومدبر  ورقيب ليذا الكوف بما فيو مف كائنات  مف  وجود وازع  وا 

يمان اً وجمادات، وىذا اإلحساس ال بد أف يكوف مبعثو دين المدبر تؤمف بوجود اإللو الخالؽ  وعقيدةً  اً وا 

 والرقيب.

عبلقة تبادلية، فالذكاء الروحي يقود إلى  والتديف وترى الباحثة أف العبلقة بيف الذكاء الروحي         

التديف ألف الشعور بالسبلـ الداخمي وشعور الشفقة والرحمة يجعبلف الفرد أقرب إلى التديف واالتصاؿ 

بالخالؽ سبحانو، كما أف التديف ينمي ذكاء الفرد الروحي، حيث إف مف متطمبات التديف التأمؿ في 

 مف وسائؿ تنمية الذكاء الروحي.تعتبر يف، وىذه مخموقات اهلل عز وجؿ والشعور باآلخر 

 

 :العالج النفسي من خالل الذكاء الروحي 

ثا بحداثة ىذا أمرا حدي الغربي الدينية والروحانية في الطب النفسي األمورموضوع إدخاؿ  ما زاؿ       

في المجتمعات العربية  مع تكراره ووجوده في برامج اإلرشاد النفسي الجماعي النوع مف الذكاء،

 واإلسبلمية.

( في مراجعتيما لبحوث العبلج   Bergin & Garfiled, 1994ستدؿ بيرجف وجارفيمد)حيث ا      

النفسي أف تنمية االىتماـ بالطرؽ الروحانية في العبلج النفسي يمثؿ اتجاىا مناسبا، كما اقترحت بعض 

ة وجمية في التغيرات التي تطرأ عمى الصحة البحوث أف موضوعات الروحانيات ليا تأثيرات ىام
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 (.2007مية التقدـ العبلجي)أحمد، النفسية، وأف القيـ الروحانية والدينية ربما تيسر عم

وعمى الرغـ مف تجنب مجاالت عمـ النفس واإلرشاد النفسي عمى مدار التاريخ التعرض ليذا       

اـ زائد باليوية الدينية والروحانية لدى الجانب مف حياة المفحوصيف إال أنو أصبح ىناؾ اىتم

المسترشديف خاصة عندما يكوف التعامؿ مع مسترشديف مف مختمؼ األعراؽ والعناصر والذيف تكوف 

أفكارىـ ومفاىيميـ حوؿ صحتيـ العقمية مغروسة بعمؽ في عقائدىـ الدينية ومعتقداتيـ الروحانية، مع 

مف الممكف أف تكوف الروحانية عبلجا ناجعا مف أجؿ صحة وجود األدلة المتنامية التي تشير إلى أنو 

 (.2007الجسـ والعقؿ، التوجو الذي يأخذ في الحسباف الجسـ والعقؿ والروح) أحمد، 

 

 ف كثيرا مف المختصيف في العبلج واإلرشاد النفسي يتوقعوف أف " الذكاءأ( 2007ويؤكد أحمد)      

فيما، وأف استخدامو سوؼ يتسع ويتجدد مف أجؿ ممارسة ثر أكالروحي" سوؼ يصبح أكثر وضوحا و 

العبلج النفسي، حيث مف المفترض أنو مف خبلؿ الدرجات المتفاوتة والمختمفة لنمو شخصية الفرد، فإف 

الروحانية تكوف جزءا مكمبل لمخبرة البشرية، ولذلؾ يمكف أف يكوف مستخدما بشكؿ أكثر وعيا بواسطة 

 العبلج وفي تطور شخصية المفحوص ونموىا. المعالجيف في تيسير عممية

 

أحد جوانب الصحة النفسية في جميع مراحؿ  ومف منظور إسبلمي فإف تنمية الجانب الروحي يعد        

المختمفة، وىذا يؤكد حرص اإلسبلـ عمى تربية الجانب الروحي لديو في مراحؿ عمره المبكرة  اإلنساف

كتمقيف الوليد كممة التوحيد مف خبلؿ ألفاظ األذاف مف ساعة والدتو وتعميمو شؤوف عبادتو وترسيخ 

 (.2000األخبلؽ اإلسبلمية في سنواتو األولى)الصنيع، 

لئلرشاد النفسي مف خبلؿ ترسيخ القيـ الدينية والرجوع إلى ومما يبلحظ في األوساط اإلسبلمية 
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في لغة الخطاب الديني مف خبلؿ  ممحوظاالمصادر الشرعية مف قرآف وسنة وسيرة السمؼ الصالح بات 

الدورات التي يقيميا المتخصصوف في البرامج اإلرشادية عبر وسائؿ اإلعبلـ المتعددة وحتى مف خبلؿ 

  ىذا الجانب.

 

 :الذكاء الروحيتنمية 

 

وحدة متكاممة مف الجسد والعقؿ والروح، والروح في  اإلنسافلقد خمؽ اهلل سبحانو وتعالى          

إلى أعمى  اإلنسافالمفيوـ اإلسبلمي ىي مفتاح العبلقة بيف الخالؽ عز وجؿ وبيف عباده، وبيا يسمو 

 (.2005في طاعة اهلل) العناني،  الدرجات ويواجو طغياف شيواتو فييذبيا، وطغياف المادة فيسخرىا

 

الحر صاحب اإلرادة والعقيدة واإليماف، والفرد الذي  اإلنسافتنمية المواطف الصالح، و  يعد  و        

يعيش في سبلـ  مف أىـ أىداؼ التربية والصحة النفسية التي تسعى المجتمعات لتحقيقيا في األفراد 

 (. 2011الدفتار، وزرعيا في النشء منذ نعومة أظفارىـ)

 

( المشار إلييما  في   Merry  &Merryوفي تفسير ظاىرة التديف يفترض ميري وميري)       

 (Religiousأف ظاىرة التديف ظاىرة غريزية بمعنى وجود غريزة دينية لدى الفرد  (2011)الدفتار، 

Instinct ذ أعطي ا يعد  ( وتبعا ليذه النظرية لفرص المناسبة فإنو يكوف الطفؿ متدينا بطبيعتو، وا 

 ة المبلئمة ذات المعنى والداللة.المفاىيـ الديني
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ييـ في ( أيضا أف األطفاؿ يولدوف وىـ يتمتعوف بتوجيو داخمي قوي، يكف2007ويرى أحمد)           

حجر عثرة في طريقيـ، وأف عدـ مساندتيـ في العثور عمى ىذا التوجيو مقاومة العقبات التي تقؼ 

 الداخمي أو حجبو باختيار اآلخريف كفيؿ بتدمير حياتيـ. 

 

في حيف أف كثيرا مف عمماء النفس المحدثيف يعتقدوف  أف األطفاؿ يولدوف ال ىـ طيبوف وال         

وجييا المجتمع فيما بعد إما إلى القنوات الصالحة أشرار، ولكف يولدوف باستعدادات أو إمكانيات عامة ي

( أف الكائف البشري يولد بحالة حيادية 2003أو الشريرة، ويؤكد  سكيز المشار إليو في )العيسوي، 

التي تجعؿ ؿ إنو يممؾ االستعدادات لمتكيؼ، حياؿ الديف، فالرضيع ليس متدينا وال ىو ضد الديف ب

 (.2003والعيسوي،  ؛ 2011ديف) الدفتار، النمو نحو التديف أو معارضة الت

 

( كتابا عف تنمية الذكاء الروحي لدى األطفاؿ، Sinetar, 2000ولقد قدمت مارشا سينيتار)       

وذكرت أف الذكاء الروحي يتناوؿ التوجيو الديني الفطري لمطفؿ، كما أنيا ترى أف الشجاعة والتفاؤؿ 

 جابية في مواجية األخطار والصعوبات تعد سمات روحانية.واإليماف والعمؿ البناء والمرونة واإلي

  

إف الطفؿ الذكي روحانيا ال بد مف تربيتو تربية تعينو عمى تطوير عبلقات أقوى، وتعممو كيؼ        

يعيش حياة أسعد، وكيؼ يستوعب الثمار الدينية مف خبلؿ اآلباء، لذلؾ يجب عمى اآلباء أف يعوا 

ف يحذروا مف دورىـ في تطوير الذكاء الروحي الخاص بأطفاليـ وواجبيـ حياؿ ذلؾ، كما يجب عمييـ أ

أف الخوؼ ال يعيؽ ىذه العممية فحسب، بؿ يؤدي إلى خراب األطفاؿ الروحاني وييدر مف قيمة 

 (.Sinetar, 2000 ؛2007أحمد،التدريب األخبلقي)
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( بأنو ال بد مف أف 2007( المشار إلييما في )أحمد، Rob & Lynكما يفترض روب واليف)      

خبلؿ التواجد مع اآلخريف، ويجب أف يتعمموا االختبلط بالناس  نعمـ أبناءنا الحصوؿ عمى الطاقة مف

لتجنب الشعور بالخجؿ، كما أف االختبلط باآلخريف يشعرىـ بالراحة ويوصميـ إلى االتصاؿ بالسبلـ 

ذا ما تعمـ األطفاؿ ذلؾ فإف ذكاؤىـ الروحي سوؼ يرتفع.  الداخمي، وا 

  

 (دافعية اإلنجاز األكاديميAcademic Achievement Motivation) 

ىنري موراي مف أوائؿ عمماء التنظير في دافعية اإلنجاز، وقد استخدـ مصطمح الحاجة د  يع       

أحد مكونات الشخصية في دراستو " استكشافات في (  Need for Achievementلئلنجاز )

فييا حاجات  التي عرضـ، 1938( التي صدرت عاـ Explorations in Personalityالشخصية )

نفسية كاف مف بينيا الحاجة لئلنجاز، وبذلؾ فتح موراي المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسة دافعية اإلنجاز، 

حيث جاء ماكيبلند وزمبلؤه  ليسيموا في ىذا المجاؿ، حيث وضعوا مصطمح دافعية اإلنجاز 

Motivation Achievement) ،2000( بدال عف الحاجة لئلنجاز) خميفة.) 

 

ويعد أبرز إسياـ لموراي في مجاؿ دافعية اإلنجاز ىو إرساء قواعد قياس دافعية اإلنجاز مف       

: ىذا االختبار الذي  ( Thematic Apperception Test) ( TATخبلؿ اختيار تفيـ الموضوع )

يتكوف مف عدد مف الصور بالمونيف األبيض واألسود التي تعرض عمى المفحوص ليقوـ بتكويف قصة 

ؿ صورة، حيث يسقط مشاعره وحاجاتو مف خبلؿ القصة التي يؤلفيا، فيقوـ الباحث باستنتاج عف ك

 (.1993، ىاؿ، 1990بعض خصائص المفحوص والتي مف بينيا خاصية دافعية اإلنجاز) تركي، 

( بإعداد صورة جماعية الختبار تفيـ Mcelland et. Alقاـ ماكيبلند وزمبلؤه ) وقد        
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ومف ثـ صاغوا نظرية في الدافعية وذلؾ مف خبلؿ قياميـ بقياس مضموف الخياالت ( TATالموضوع)

مف الدوافع، غير أف تركيزىـ  المفحوصوف، حيث يمكف استنتاج عدد  في القصص التي يروييا 

 (.1979واىتماىـ كاف بدافعية اإلنجاز) منصور وقشقوش، 

 

 :مفهوم دافعية اإلنجاز األكاديمي

سموؾ  إلىأنو "حالة مف اإلثارة أو التنبيو داخؿ الكائف الحي، تؤدي يعرؼ الدافع بشكؿ عاـ       

    باحث عف اليدؼ، وتنتج ىذه الحالة عف حاجة ما، وتعمؿ عمى تحريؾ السموؾ وتنشيطو وتوجييو"

 (.205، ص2003)الخولي،

و ميؿ الفرد لمتغمب عمى أ" رغبة  أنيا األكاديمي اإلنجاز( دافعية 1988وقد عرؼ موراي )       

العقبات، وممارسة القوى والكفاح أو المجاىدة ألداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد وبسرعة كمما أمكف 

 .(41)صذلؾ

 

حالة تشير إلى استعداد ثابت "أنيا  (2000المشار إليو في)خميفة،  ماكيبلند وزمبلؤه ياويعرف      

الفرد ومثابرتو في سبيؿ تحقيؽ وبموغ نجاح يترتب عميو نوع مف نسبيا في الشخصية يحدد مدى سعي 

 .(90)صزاإلرضاء، وذلؾ في المواقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضوء مستوى محدد مف االمتيا

 

أنيا " الرغبة أو الميؿ إلى أداء المياـ بسرعة وبأفضؿ ( 1991عبد الخالؽ والنياؿ)  ياا يعرفكم       

 .(23)صطريقة ممكنة

دافع مركب يتمثؿ في حرص الفرد "أنيا  دافعية اإلنجاز األكاديمي  ( 1996الزيات) وعرؼ       
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والتفوؽ عمى الذات ومنافسة عمى إنجاز المياـ التي يراىا اآلخروف صعبة، والتغمب عمى العقبات 

 .(455)ص"عمييـف والتفوؽ ياآلخر 

ويوجيو، ويحقؽ  اإلنسافاخمي يستثير سموؾ أنيا عبارة عف " عامؿ د( 2001ويعرفيا ممحـ)        

نما نستنتجو مف السموؾ أو نفترض وجوده حتى يمكننا مف  فيو التكامؿ، وال يمكف مبلحظتو مباشرة، وا 

 .(79)صتفسير السموؾ

 

تختمؼ عف التحصيؿ الدراسي،  األكاديمي ، أف دافعية اإلنجازعميو ومما يجدر التنبيو       

فالتحصيؿ الدراسي إنجاز واقعي وقابؿ لممبلحظة مف خبلؿ الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد بعد أداء 

ىي عبارة عف اتجاه أو حالة عقمية تبيف مدى رغبة الفرد في  األكاديمي اختبار ما، بينما دافعية اإلنجاز

نجاز المياـ،  وبما أنيا اإلنجاز والنجاح، وتؤدي بو إلى بذؿ الجيد م ف أجؿ التغمب عمى العقبات وا 

 (.1985كذلؾ فيفترض أف توجد بيف جميع األفراد وبمستويات مختمفة) نشواتي، 

        

تكويف فرضي يتضمف الشعور المرتبط  األكاديمي ويفترض ماكيبلند وزمبلؤه أف دافعية اإلنجاز        

 Hope ofور يتضمف جانبيف ىما: األمؿ في النجاح) باألداء بيدؼ المنافسة، وأف ىذا الشع

success(والخوؼ مف الفشؿ )Fear of Failure ) ،اً فرضي  اً (، ونظرا لكونيا تكوين1996) الفزاري 

نما يستدؿ عميو مف خبلؿ األداء الظاىر لمكائف الحي، أو مف خبلؿ فإنيا  ال يمكف مبلحظتو، وا 

 الشواىد السموكية وذلؾ مف خبلؿ:

 زيادة مقدار الطاقة والجيد المبذوؿ . -

 زيادة توتر الكائف الحي نتيجة ليذه الحاجة . -
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 تنظيـ السموؾ وتوجييو بحيث تكوف االستجابة موجية باتجاه تحقيؽ اليدؼ. -

التكيؼ لمظروؼ الخارجية، حيث إف التغير في مستوى المثيرات والمعززات التي يتعرض ليا الفرد،  -

 (.2001، عبد الحميد، 2001استجاباتو بما يبلئـ التغير في المثيرات) ممحـ، تجعمو يغير مف 

 

 :األكاديمي خصائص األفراد ذوي دافعية اإلنجاز

 

بصفات تميزىـ عف غيرىـ في جانب الدافعية، فيـ  األكاديمي دافعية اإلنجاز ويتصؼ األفراد ذو       

أكثر ميبل لمثقة بالنفس وعمى تفضيؿ المسؤولية الفردية، والحصوؿ عمى درجات مدرسية جيدة، 

 (.1988ويقاوموف الضغط االجتماعي الخارجي، ويتميزوف بالطموح العالي) موراي، 

 

بالقدرة عمى ممارسة بعض المياـ  األكاديمي كما يتميز الفرد ذو الدافعية المرتفعة لئلنجاز       

الصعبة، وتنظيـ المعمومات في وقت قصير وبطريقة مستقمة، إلى جانب الرغبة الكبيرة في التفوؽ 

 (.1994والتميز والسعي  نحو الحصوؿ عمى مركز اجتماعي) قطامي، 

 

العالية فإنو مما  األكاديمي ازدافعية اإلنج ولمياـ التي يقوـ بيا  األفراد ذو ومف ناحية طبيعة ا      

% والتي 50يميزىـ الميؿ نحو ممارسة المياـ المتوسطة الصعوبة والتي يكوف احتماؿ النجاح فييا 

توفر لو قدرا كبيرا مف االستقبلؿ والمسؤولية الشخصية، ألف الميمة إف كانت تتميز بالصعوبة فإف 

ا،  كما يتميز بالمثابرة في محاوالتو لتحقيؽ نتائج احتماؿ النجاح فييا يكوف ضعيفا، لذلؾ ىو يبتعد عني

أداء ناجحة بناء عمى األىداؼ التي وضعيا، ولذلؾ ىو يشعر بالسعادة والرضا بمجرد تحقيؽ نتائج 
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إنجاز ناجحة التـز بإنجازىا بصرؼ النظر عف أي عوائد خارجية، ويعتبر نفسو ناجحا إذا كاف مصدر 

 (. 1985، نشواتي، 1992عوامؿ الحظ والصدفة) الكناني والكندري، ، بعيدا عفاً ذاتي اً نجاحو داخمي

 

( أف امتبلؾ الفرد لخصائص 1996( المشار إليو في الزيات) (Atkinsonويرى أتكنسوف         

ميمة مف أجؿ النجاح أمر ضروري جدا, حيث يرى أتكنسوف بأف احتماالت النجاح عندما تكوف عالية 

يريد القياـ بيا فإف القمؽ المرتبط بالفشؿ والخوؼ مف تمؾ الميمة يكوف  لدى الفرد في الميمة التي

قميبل، وفي حالة ضعؼ أو انخفاض احتماالت النجاح لدى الفرد في الميمة التي يريد القياـ بيا 

 وبخاصة حيف تكوف الميمة صعبة جدا، فإف الفشؿ يصبح مؤكدا. 

 

بتنميتو لمستويات داخمية عالية مف  األكاديمي لئلنجازكما يتميز الشخص ذو الدافعية المرتفعة        

التفوؽ واالمتياز واالستقبللية والمثابرة، ومثؿ ىذا الشخص ال يعتمد عمى المساندة الخارجية أو الثناء 

 (.1992االجتماعي، فيو يجتيد ويناضؿ ألف لديو مستوى داخميا مف التفوؽ) عبدالخالؽ والنباؿ، 

 

 تنمي لدى الفرد اآلتي:  ياأن األكاديمي ( أف مف خصائص دافعية اإلنجاز1988االعسر)وترى         

 االتقاف والتميز . -1

 القدرة عمى تحمؿ المسؤولية. -2

 القدرة عمى تحديد اليدؼ.  -3

 القدرة عمى استكشاؼ البيئة. -4

 القدرة عمى التنافس مع الذات. -5
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 القدرة عمى تعديؿ المسار. -6

 عمى التخطيط لتحقيؽ اليدؼ. القدرة -7

 

 :األكاديمي تنمية دافعية اإلنجاز

واإلطار الحضاري الذي يكتسب الفرد دافعية اإلنجاز خبلؿ مراحؿ حياتو المختمفة مف البيئة        

بالسياؽ النفسي االجتماعي لمفرد، حيث يطمؽ عمييا أحيانا " الدوافع  الدافعية تتأثرو يعيش فيو، 

 (.2000السيكولوجية)خميفة، 

 

دافعية اإلنجاز مف السمات الثابتة لدى الفرد، غير أف ىذه السمة ترتبط وتتأثر باألسرة  عدتو       

اعتقادات جيدة فإنو  فيويعتقد  فإف كافتعود إلى ما يعتقده الفرد نحو الشيء المراد إنجازه، و والمجتمع، 

إذا يو تنخفض دافعية اإلنجاز لدفي المقابؿ قبؿ نحوه ويتولد عنده مستوى عاؿ مف دافعية اإلنجاز، و سي  

 (.2001، و ذلؾ األمر ضعيفا)البيمينح ويكاف توج

لذلؾ فإف البيئة ليا دور كبير في دافعية اإلنجاز فيي ترتبط بعدد مف السمات داخؿ البيئة التي       

مف شأنيا أف تعمؿ عمى تقوية دافعية اإلنجاز لدى الفرد كالمنافسة والجدية في العمؿ والسرعة في 

د لمثؿ تمؾ السمات فإف األداء واالستقبللية والثقة بالنفس، أما إذا ضعؼ دور البيئة في إكساب الفر 

دافعية اإلنجاز سوؼ تضعؼ لدى الفرد، لذلؾ نجد أف األسرة التي تشجع وتعزز المبادرة الذاتية 

     والمنافسة وفرص مواجية المشكبلت المختمفة وحميا، تؤدي إلى دافعية عالية لئلنجاز لدى أفرادىا

 (.2002الخولي،  ؛1994قطامي،  ؛2012)المشرفي, 

لديو دافعية قوية بناء عمى ذلؾ فإف تييئة الظروؼ المحيطة بالفرد أمر ميـ حتى تكوف و          
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 بيئة الوالديف مف أخصب البيئات التي تشجع عمى ظيور دافعية اإلنجاز، حيث تذكر دلئلنجاز، وتع

لبيئة وجدوا أف الفروؽ الفردية في قوة دافعية اإلنجاز تتوقؼ عمى ا ءه( بأف ماكيبلند وزمبل1990تركي)

أثناء التربية، كما أنيا ترتبط في واألخص بيئة الوالديف التي تدعـ استقبللية الطفؿ واعتماده عمى ذاتو 

 أثناء سنوات ما قبؿ المدرسة.في بصورة مباشرة بكمية التدريب النوعي الذي يوفره الوالديف ألطفاليـ 

 

وآخروف، بأف األساس الذي يبني عميو دافع اإلنجاز  ( طبقا لماكيبلند2012ويذكر المشرفي)        

ىو ربط العاطفة بالسموؾ، فعندما يمدح الوالداف طفميـ في السنوات األولى لمطفولة عمى النجاحات 

عاقبتو عمى االخفاقات التي تصدر عنو، مف شأنو تكويف دافع اإلنجاز لديو في سف مالتي يحققيا و 

 كشؼ في األنماط المختمفة لمنشاط.ذلؾ إلى حاجة ثابتة تتالخامسة أو السادسة ليتحوؿ بعد 

 

( في دراستو المتعمقة بإدراؾ الطبلب لمقبوؿ والرفض الوالدي وعبلقتو 1995كما توصؿ زيداف)       

بيـ وحبيـ ليـ ومتابعة إنجازاتيـ يشعرىـ بالحب  ئيـإدراؾ األبناء باىتماـ آباأف بدافعية اإلنجاز إلى 

 واألماف النفسي، األمر الذي يؤدي بيـ لمجد واالجتياد والتقدـ والتفوؽ.

 

 :األكاديمي مكونات دافعية اإلنجاز

الباحثيف إلى دراسة لسموؾ مما حدا تتكوف دافعية اإلنجاز األكاديمي مف أنماط مختمفة مف ا      

تربطيا بمتغيرات بيئية وتربوية ونفسية، خاصة أف طبيعة دافعية اإلنجاز األكاديمي العبلقات التي 

( ونظرا لوجود 1996القابمة لمنمو والتطور مف خبلؿ البيئة المحيطة بالطالب وتفاعمو معيا) الحامد، 

         ىذه العبلقات وتفاعبلتيا فإف دافعية اإلنجاز األكاديمي تتكوف مف مكونات، وقد ذكر النابمسي
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 ( ىذه المكونات وىي:1986)

الطموح األكاديمي الذي يمثؿ مستوى اإلنجاز الذي يرغب الطالب في الوصوؿ إليو أو الذي يشعر  -

 أنو يستطيع تحقيقو.

التوجو نحو اليدؼ، وىذا المكوف يعبر عف مدى زيادة ميؿ الفرد نحو االقداـ نحو اليدؼ عف ميمو  -

 عف االحجاـ عنو.

ؿ، وىو شعور الفرد بميؿ قوي نحو إحراز النجاح في كؿ إنجاز يقوـ بو مف أعماؿ التوجو لمتحصي -

 في الحياة.

 وأضاؼ عريفج مكونا رابعا  ليا وىو:

الدافع المعرفي، وىو عبارة عف الحاجة إلى المعرفة والفيـ واالتقاف وحؿ المشكبلت، وينشا مف  -

عممية التفاعؿ المتبادلة بيف الطالب والميمة الموكمة إليو مما يجعمو مدركا لمتطمبات ىذه الميمة، 

 (.2000ويحاوؿ السيطرة عمييا) عريفج، 

 

 

 ثانيا: الدراسات السابقة
 الذكاء الروحيتناولت دراسات 

 
يعد موضوع الذكاء الروحي مف المواضيع الجديدة التي طرحت حديثا عمى مائدة البحث العممي،      

سنوات  قائما بشأنو عمى الرغـ مف مضي أكثر مف عشر ما زاؿومع حداثة ىذا الموضوع فإف الجدؿ 

في قمة الدراسات التي تحدثت مف الذكاء، كما تظير حداثة ىذا الموضوع  مف اإلعبلف عنو نوعًا عاشراً 
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تعرض الباحثة عددا مف الدراسات التي تتحدث عف يأتي مف أنواع الذكاء، وفيما  مستقبلً  اً نوععنو 

 الذكاء الروحي.

 

( بدراسة تطبيقية ىدفت إلى تقصي العبلقة بيف الذكاء الروحي وكبل مف 2003قاـ أحمد)       

خصص، وقد التوافؽ النفسي واالجتماعي والميني لدى عينة مف طبلب الجامعة في ضوء الجنس والت

وطالبة مف كميات جنوب الوادي بأسواف، وكمية الدراسات اإلسبلمية  ( طالباً 453شممت العينة )

ية والعممية، وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية اإلنسانبأسواف، مف الكميات األزىرية و 

ية مقابؿ الكميات اإلنسانفي الذكاء الروحي بيف طبلب الجامعة لصالح طبلب الكميات األزىرية و 

فسي واالجتماعي العممية، كذلؾ توصؿ إلى وجود ارتباط داؿ وقوي بيف الذكاء الروحي والتوافؽ الن

والميني، ظيرت فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء الروحي عدا البعد المتعمؽ 

 فروقات بيف الجنسيف.  ةتظير أي لـ حيث الفضيمة سموؾ  باالندماج في

 

 الذكاء بيف العبلقة فحص إلى ىدفت دراسة( Dhingra,etal,2005) وآخروف دينجرا أجرىو        

 الدراسة عينة وشممت كشمير، في المياجرات النساء لدى االجتماعي بالتوافؽ االنفعالي والذكاء الروحي

-35) بيف أعمارىف وتراوحت االجتماعي، التوافؽ بحسب مجموعتيف عمى تقسيميف تـ امرأة،( 50)

 ارتباطية عبلقة وجود النتائج وأوضحت ،((Jammu مدينة في معسكر Muthi)) يسكف ممف( 45

 إحصائية داللة ذات عبلقة وجود وكذلؾ االنفعالي، والذكاء الروحي الذكاء بيف إحصائيا ودالة موجبة

 .االنفعالي والذكاء الروحي الذكاء مف وكؿ االجتماعي التوافؽ بيف
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( دراسة وصفية ىدفت إلى استعراض الذكاء الروحي لدى الممرضات Yang,2006)وأجرى يانج      

لى معرفة العبلقة بيف الخصائص الديموجرافية لمممرضات والذكاء الروحي لدييف،  في تايواف ، وا 

صور الذكاء الروحي لدى الممرضات والعوامؿ المرتبطة بو، وأجريت الدراسة عمى  إلىوالتعرؼ 

( Wolman,2001ات العاصمة وذلؾ باستخداـ استبياف ولماف )( ممرضة في مختمؼ مستشفي299)

( فقرة موزعة عمى سبعة عوامؿ لمذكاء الروحي وىي: ) األلوىية، والوعي، واإلدراؾ 49والمكوف مف )

خارج الحواس، والبيئة، والتفكير العممي، والصدمات النفسية، والروحانية في مرحمة الطفولة( وقد 

الصدمات النفسية كانت الروحي لدى الممرضات كاف معتدال، بينما  أوضحت النتائج أف الذكاء

والروحانية في الطفولة عالية، وكانت سف الطفولة والروحانية ىي العوامؿ األكثر تأثير في الذكاء 

 الروحي لدى الممرضات.

 

 الروحي الذكاء الكتشاؼ( Yang & Mao,2007) وماو يانج قاـفي دراسة وصفية قاـ بيا و        

 قائمة عمييف تطبق ممرضة( 130) مف الدراسة عينة وتكونت الصيف، في الممرضات مف لدى

 مف يعانيف الممرضات مف% 99 أفإلى  نتائجو في توصؿ، (Wolman,2001) لولماف الروحانية

 فقط ممرضات( 7) توجد ممرضة( 130) بيف مف وأف حياتية، وضغوط  جسمية انفعالية أمراض

 .الروحية بالقيـ وارتباطا روحيا ذكاء أظيرف

 

 جودة بمستوى الروحي الذكاء عبلقة إلى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة( 2007)أرنوط وقامت       

 بمحافظة الحكومية المؤسسات بعض موظفي مف افرد( 163) مف مكونة عينة عمى وذلؾ ، الحياة

 عينة أعمار أفراد تراوحتو  (68) االناث عدد وبمغ ،(95) الدراسة عينة مف الذكور عدد بمغو  الشرقية،
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 بيف إحصائيا داؿ موجب ارتباط وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقدا، عام(40-29) بيف الدراسة

 وجود ، الحياة جودة مقياس و الروحي الذكاء مقياس عمى اإلناث و الذكور مف العينة أفراد درجات

 الدرجة يف ناثاإل و الذكور درجات متوسط بيف(  0.001 مستوى عند)  احصائية داللة ذات فروؽ

 وجود، كما أظيرت النتائج  االناث لصالح الفروؽ وكانت ، األبعاد في وكذلؾ الروحي لمذكاء الكمية

 الكمية الدرجة في ناثواإل الذكور درجات متوسط بيف(  0.001)  مستوى عند حصائياً إ دالة فروؽ

 الرتفاع داؿ أثر وجد، و االناث لصالح كذلؾ الفروؽ وكانت الفرعية األبعاد في وكذلؾ الحياة لجودة

 مف الحياة جودة في أعمى الروحي الذكاء ومرتفع كاف حيث ، الحياة جودة عمى الروحي الذكاء

 – مرتفعي)  الروحي الذكاء مستوى ؿعلتفا إحصائيا داؿ أثر  وجد كما.  الروحي الذكاء منخفضي

 .الحياة جودة في ذلؾ و(  إناث – ذكور)  الجنس مع(  منخفضي

 

قادة الذكاء الروحي لدى ال إلى( بدراسة وصفية ىدفت إلى التعرؼ Lynton,2009وقاـ لينتوف )      

والمقارنة بيف المجموعتيف في مدى استخداميـ لمذكاء الروحي، ، الصينييف واألجانب في الصيف

ف كبل المجموعتيف مف القادة تستخدـ الذكاء الروحي لتحقيؽ نتائج غير أالدراسة إلى  نتائج وتوصمت

 عادية في العمؿ. 

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء الروحي Dougherty,2011)وقاـ دوجيرتي     

دا ( فر 150والممارسات القيادية في القيادات الطبلبية في جامعة بريغياـ ، وتكونت عينة الدراسة مف )

مف القيادات الطبلبية في الجامعة، وكشفت النتائج عف وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في ارتباط 

 ( بعشرة مف أبعاد الذكاء الروحي. 50( ممارسة قيادية مف أصؿ )32)
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 بالضغوط الروحي الذكاء عبلقة إلى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة( 2011)الغداني قامت كما      

 الدراسة عينة وتكونت عماف، بسمطنة مسقط محافظة في الحكومية الدوائر موظفي لدى المينية

 ،(2010-2009)  لمعاـ موظفةً ( 225) و اً موظف( 225) بواقع موزعيف وموظفة موظؼ( 500)مف

 الضغوط مستوى أما عالية، العينة أفراد لدى كانت الروحي الذكاء مستويات أف الدراسة نتائج وأظيرت

 الروحي الذكاء درجات بيف سالب ارتباط وجود الدراسة نتائج وبينت متوسطة، كانت فقد المينية

 بدرجات التنبؤ في منخفض بقدر ولكف تسيـ الروحي الذكاء درجات أف كما المينية، الضغوط ودرجات

 .العينة أفراد لدى المينية الضغوط

 

( دراسة ىدفت إلى قياس الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة 2012وأجرت الخفاؼ وناصر)      

( طالب وطالبة مف 200وعبلقتو بمتغيري التخصص والنوع االجتماعي، وقد تكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة مف أربعة تخصصات وىي: اإلرشاد النفسي، 100( طالبا و)100المرحمة الجامعية بواقع )

التربية الفنية، والعموـ، والرياضيات، وقد أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف و 

درجات الذكاء الروحي لدى طبلب الجامعة وفقا لمتغير النوع، كما توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات 

  صص.داللة إحصائية بيف متوسط درجات الذكاء الروحي لطبلب الجامعة وفقا لمتغير التخ

( دراسة ىدفت إلى كشؼ العبلقة بيف الذكاء Yahya & Lutfi,2012)وأجرى يحيى ولطفي     

( مف معممي المدارس الثانوية 117الروحي والرضا الوظيفي لدى المعمميف، وتألؼ عينة الدراسة مف )

داللة في المرحمة المتوسطة والمرحمة النيائية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ذات 

إحصائية بيف الذكاء الروحي لممعمميف ورضاىـ الوظيفي، كما أوضحت النتائج بيف درجات الذكاء 

 الروحي لممعمميف وفقا لممرحمة الدراسية التي يقوموف بتدريسيا.
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التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء الروحي والسعادة  عمى( دراسة ىدفت 2012وأجرى الضبع)     

( طالبا مف جامعة الممؾ خالد بأبيا 180ف والراشديف، وتكونت عينة الدراسة مف )النفسية بيف المراىقي

(، وقد أسفرت نتائج االختبار عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف 91-17تراوحت أعمارىـ بيف )

الذكاء الروحي والسعادة النفسية لمطبلب ، كما أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية في 

 ت الذكاء الروحي ألفراد العينة تعزى لمتغير الفئة العمرية لصالح الراشديف.درجا

 

( دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الذكاء الروحي والرضا Chiraty,2013)وأجرى كيراتي      

( 323الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي لدى موظفي البنوؾ في إيراف، وكانت عينة الدراسة مكونة مف )

الرضا الوظيفي، كما بينت النتائج عدـ  فيأظيرت النتائج أف الذكاء الروحي لو تأثير إيجابي موظفا، و 

 وجود عبلقة بيف الذكاء الروحي وااللتزاـ التنظيمي.

 

عبلقة الذكاء الروحي باستراتيجيات  إلى( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ Azizi,2013)وقاـ عزيزي     

التعمـ في المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لممتعمميف في جامعة شيراز وجامعة آزاد اإلسبلمية بإيراف، 

عبلقة ذات  امعتيف، وتوصمت الدراسة إلى وجود( طالبا وطالبة مف الج120وتألفت عينة الدراسة مف )

تيجية تعمـ المفردات ، كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة داللة إحصائية بيف الذكاء الروحي واسترا

بيف جميع أبعاد الذكاء الروحي واستراتيجية ما وراء المعرفة، كما أوضحت النتائج وجود فروؽ ذات 

 داللة إحصائية بيف درجات الذكور واإلناث عمى مقياس الذكاء الروحي لصالح اإلناث.
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 :كاديميدافعية اإلنجاز األ ناولت دراسات ت
 

موضوع دافعية التعمـ مف المواضيع التي كثر الحديث عنيا في عمـ النفس التربوي قديما  يعد      

عميمية إلى تحقيقيا، وفيما يأتي وحديثا لما ليا مف أىمية في عممية التعمـ التي تسعى المؤسسات الت

 تعرض الباحثة عددا مف الدراسات السابقة التي تحدث عف دافعية اإلنجاز األكاديمي: 

 

مستوى  فيفت إلى معرفة أثر الجنس ودافع اإلنجاز ( بدراسة ىد1996)قاـ الفزاري حيث      

مف  العينة تكونتو التحصيؿ الدراسي لدى طمبة المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية في محافظة مسقط 

الصؼ السادس  مف، فقد بمغ عددىـ سادس االبتدائي والثالث اإلعداديمف طمبة الصفيف ال (760)

أما طبلب الصؼ الثالث اإلعدادي فقد بمغ عددىـ  طالبة (179)و طالبا (215)موزعيف إلى (394)

 نو ال يوجد فرؽ ذا داللة احصائية أشارت النتائج أطالبة، و  (186)طالبا و (180)موزعيف إلى  (366)

في التحصيؿ الدراسي تبعا لمستويات  جنس، بينما توجد فروقاتبيف مستوى التحصيؿ باعتبار ال

 ثر ذا داللة لمتفاعؿ بيف متغيري الجنس والدافعية لئلنجاز.أي أالدافعية لئلنجاز، ولـ تظير النتائج 

 

 مف الدراسية المستويات وبيف الجنسيف بيف الفروؽ بحث إلى ىدفت بدراسة( 1999)الشعراوي وقاـ     

 سمات بيف العبلقة وتحديد الجامعية المرحمة في الحياة عف الرضا في الرابعة إلى األولى السنة

 وقد أخرى، ناحية مف الجامعية الحياة عف الرضا وبيف ناحية مف األكاديمي اإلنجاز ودافعية الشخصية

 النتائج سفرتأ وقد المنصورة، بجامعة التربية كمية طبلب مف وطالبة طالبا( 721) الدراسة عينة شممت

 عف الرضا ودرجات األكاديمي اإلنجاز لدافعية الكمية الدرجة بيف موجبة ارتباطية عبلقة وجود عف



11 

، وتوصمت أيضا إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا تربط بيف دافعية المختمفة بأبعاده الجامعية الحياة

 أو الجنس.اإلنجاز والمستويات الدراسية 

 

 األكاديمي األداء بيف الوظيفية العبلقة معرفة إلى ىدفت بدراسة( 2001)والخميفي العبداهلل وقاـ     

 مف قطرية طالبة (242) مف عينة لدى االستذكار وعادات اإلنجاز ودافعية الدراسة نحو واالتجاىات

 وقد األدبي، التخصص مف طالبة( 144)و العممي، التخصص مف طالبة( 98) منيـ قطر جامعة

 دافعية بينيا ومف الدراسة متغيرات بجميع إيجابي بشكؿ ارتبط األكاديمي األداء أف النتائج أسفرت

 كاف األدبي القسـ طالبات لدى اإلنجاز دافعية خبلؿ مف األكاديمي باألداء التنبؤ أف غير اإلنجاز،

 .العممي القسـ طالبات عند منو  أقوى

 

( دراسة ىدفت إلى معرفة عبلقة بعض المتغيرات بالتحصيؿ الدراسي 2005الشيادي)كما أجرى       

طالبا وطالبة مف الصؼ الحادي عشر  (475)ومف بيف ىذه المتغيرات دافعية اإلنجاز في عينة مف 

طالبة، وقد توصؿ إلى وجود فروؽ في التحصيؿ  (232)طالبا و (234)بمنطقة شماؿ الباطنة منيـ 

حصائيا لصالح ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة في القسـ إاإلنجاز وكانت الفروؽ دالة فعية تعزى لدا

 الفروقات لدى طمبة القسـ العممي.دبي بينما لـ تظير األ

 

 الذات فاعمية بيف العبلقة إلى التعرؼ إلى ىدفت دراسة( 2006)وسحموؿ العمي مف كؿ وأجرى      

 الثانوية طبلب مف عينة لدى األكاديمي التحصيؿ عمى أثرىما وفحص األكاديمي اإلنجاز ودافعية
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 وقد الثانوي، الثاني الصؼ طبلب مف وطالبة طالبا( 1025)مف العينة تكونت وقد صنعاء، بمدينة

 النتائج بينت كما الذات، وفاعمية اإلنجاز دافعية بيف موجبة ارتباطية عبلقة وجود عف النتائج سفرتأ

 لصالح الفروقات وكانت اإلنجاز دافعية إلى يعزى األكاديمي التحصيؿ في إحصائيا دالة عبلقة وجود

 .المرتفعة الدافعية ذوي الطبلب

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز وقمؽ 2006وقاـ عميمات وىواش)      

االمتحاف وأثرىما عمى التحصيؿ في مادة المغة اإلنجميزية لدى طبلب المرحمة األساسية والثانوية في 

ختبلؼ ( طالبا وطالبة، وأسفرت نتائج الدراسة عف عدـ وجود ا180المفرؽ، وقد شممت عينة الدراسة )

بيف الطمبة في دافعية االنجاز باختبلؼ مستوياتيـ الصفية، كما بينت النتائج وجود اختبلؼ في 

 المستوى التحصيمي باختبلؼ دافعيتيـ وال يمكف عزو ذلؾ إلى قمؽ االمتحاف.

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة عبلقة دافعية اإلنجاز بالتحصيؿ الدراسي Ross, 2008)وقاـ روس     

نماذج مف المدارس اآلسيوية والغربية ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الدوافع الذاتية تحدث في عدة 

زيادة في درجات سبعة مف نماذج البمداف الغربية، بينما ال تحدث زيادة كبيرة في النموذج اآلسيوي، 

لبمداف، كما أف وبينت النتائج كذلؾ أف بعد الكفاءة الذاتية يحدث زيادة في درجات الطبلب في جميع ا

ف ىناؾ بعض معنويات الطبلب مرتفعة في نماذج جميع البمداف، وتشير نتائج الدراسة إلى أ

 التي تؤثر في  عبلقة دافعية االنجاز األكاديمي بالتحصيؿ الدراسي. بيف البمداف االختبلفات الثقافية 
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 التعميـ مدارس في الفعالة المدرسة خصائص معرفة إلى ىدفت بدراسة( 2008)الرواحي وقامت      

 وبيئتيا المدرسة نوع أثر إلى لمتعرؼ الدراسة سعت كما المعمميف، نظر وجية مف عماف بسمطنة العاـ

 عينة تكونت وقد ، اإلنجاز بدافعية الفعالة المدرسة عبلقة إلى باإلضافة المدرسة، فاعمية تقدير في

 عماف، بسمطنة شماؿ الشرقية المنطقة تمثؿ وطالبة طالب( 300)و ومعممة معمـ( 300)مف الدراسة

 عالية كانت المعمميف نظر وجية مف العاـ التعميـ مدارس فاعمية درجة أف الدراسة نتائج أوضحت وقد

 العممية مخرجات مجاؿ كاف بينما التعميمية العممية وعمميات التعميمية العممية مدخبلت مجالي في

 المدرسية الفاعمية بيف داللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج أظيرت كما الفاعمية، متوسطة التعميمية

 .الطمبة لدى اإلنجاز ودافعية

 

( دراسة ىدفت إلى معرفة عبلقة دافعية االنجاز Washington, 2009)وأجرى واشنطوف      

( 84وطالبة، ) ( طالب  100ألفت عينة الدراسة مف )والتعرض لمعنؼ واليأس بالتحصيؿ الدراسي، وت

سنة، وأظيرت النتائج وجود عبلقة ذات  68و 22( مف الذكور، تتراوح أعمارىـ بيف 16مف اإلناث و)

 داللة إحصائية بيف مستوى الفرد مف التحصيؿ األكاديمي والدافعية، كما تظير النتائج وجود عبلقة 

 عكسية بيف التعرض لمعنؼ والتحصيؿ الدراسي ودافعية االنجاز.

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف دافعية اإلنجاز والتحصيؿ الدراسي 2009وقاـ الغافري)       

الستذكار واالتجاىات نحو الدراسة لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي بسمطنة عماف، اوعادات 

( طالب، وعدد الطالبات 100( طالبا وطالبة، حيث كاف عدد الطبلب)200وضمت عينة الدراسة)

نو ال توجد عبلقة بيف أطالبة مف الصؼ العاشر في منطقة الظاىرة، وتوصؿ في دراستو إلى ( 100)
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دافعية اإلنجاز ومستوى التحصيؿ الدراسي، بينما توجد عبلقة ارتباطية طردية بيف دافعية اإلنجاز 

وأيضا وعادات االستذكار، كما توجد عبلقة ارتباطية بيف دافعية اإلنجاز واالتجاىات نحو الدراسة، 

 دات االستذكار والتحصيؿ الدراسي.لى وجود عبلقة ارتباطية عكسية بيف عاإتوصؿ في دراستو 

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف دافعية االنجاز 2010)كما قاـ العمواف والعطيات      

( 111)والتحصيؿ األكاديمي لدى طبلب الصؼ العاشر في مدينة معاف باألردف، وقد شممت الدراسة 

( طالبا وطالبة مف ذوي 49( طالبا وطالبة مف ذوي التحصيؿ المرتفع و)62طالبا وطالبة ، منيـ )

التحصيؿ المتدني، وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية بيف الدافعية الداخمية والتحصيؿ 

متدني التحصيؿ لصالح األكاديمي، كما أسفرت عف وجود فروؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ والطمبة 

الطمبة ذوي الدافعية المرتفعة ولـ تظير النتائج وجود فروؽ إحصائية بيف الذكور واإلناث في الدافعية، 

 كما  أظيرت النتائج إمكانية التنبؤ بتحصيؿ الطمبة مف خبلؿ معرفة دافعيتيـ.

 

بيف دافعية االنجاز وموضع  ( بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة2012)وقاـ سالـ وقمبيؿ والخميفة      

الضبط ومستوى الطموح والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة الجامعييف بالسوداف، بمغت عينة الدراسة 

( طالبة ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أنو توجد 134و) ( طالب  101( طالب وطالبة، منيـ )235)

ة ارتباطية طردية بيف دافعية عبلقة عكسية بيف دافعية االنجاز ومستوى الضبط ، كما توجد عبلق

 االنجاز ومستوى الطموح ، وال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف دافعية االنجاز والتحصيؿ الدراسي.
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( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف أبعاد الصبلبة 2012وأجرى المشرفي)      

العبلقة االرتباطية بيف دافعية اإلنجاز وتحقيؽ الذاتػ النفسية ودافعية اإلنجاز وتحقيؽ الذات، ومعرفة 

( مف طمبة التعميـ ما بعد األساسي) الحادي عشر والثاني عشر( مف 406وشممت عينة الدراسة)

( سنة، وقد أظيرت النتائج التي توصؿ إلييا إلى 20-18مدارس سمطنة عماف، وتتراوح أعمارىـ مف )

صبلبة النفسية ودافعية اإلنجاز األكاديمي وتحقيؽ الذات تعزى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ال

 لممستوى التعميمي لدى أفراد العينة.

 

 

 :دراسات تتعمق ببعض األبعاد الروحانية أو الذكاءات في عالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي

 

البحث العممي، فإف الدراسات التي تحدثت عنو  ع الذكاء الروحي فيبالنظر إلى حداثة موضو      

قميمة، كما أف الدراسات التي تجمع بيف متغيري الدراسة تعد نادرة جدا حسب اطبلع الباحثة، وفيما يمي 

تستعرض الباحثة الدراسات السابقة التي تتعمؽ ببعض األبعاد الروحانية أو الذكاء والقدرات العقمية في 

  ز األكاديمي: عبلقتيا بدافعية اإلنجا

 

الفروؽ في الذكاءات المتعددة بيف الطمبة  إلى( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ 2006قامت العمراف )     

ثبلثة عشر تخصصا  إلى( طالبا وطالبة ينتموف 238الجامعييف وفقا لمنوع والتخصص، شممت العينة )

اءات شيوعا عند الطمبة ىما الذكاء أكاديميا بجامعة البحريف، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر الذك

االجتماعي والذكاء الشخصي ، كما أظيرت النتائج وجود أثر لمنوع في الذكاءات المتعددة، حيث تفوؽ 
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الذكور عمى اإلناث في الذكاء الجسمي والذكاء الفضائي، كما أظيرت النتائج  وجود أثر داؿ 

 موسيقي.لمتخصص بالنسبة لمذكاء المنطقي الرياضي والذكاء ال

 

التوافؽ والرضا عف  في( لمعرفة أثر الذكاء الوجداني 2006وفي دراسة قاـ بيا عيسى ورشواف)       

الحياة واإلنجاز األكاديمي، وقد شممت عينة الدراسة تبلميذ الصفوؼ السادس االبتدائي واألوؿ والثالث 

( 14-11ميذ وتمميذة أعمارىـ بيف )( تم300اإلعدادي في مدينة قنا حيث بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )

سنة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى انو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في درجات الذكاء بيف الذكور 

واإلناث، وال توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في الرضا عف الحياة، كما بيت النتائج وجود فروؽ ذات 

 العمر لصالح الفئة األكبر.داللة إحصائية في درجات الذكاء بالنسبة لمتغير 

 

( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر الذكاء العاطفي، وتقدير الذات Oslon, 2008وأجرى أوسموف )     

والقدرات الروحية في االنجاز األكاديمي لمتعميـ العالي المسيحي، وشممت عينة الدراسة عددا مف طبلب 

عدـ وجود عبلقة دالة احصائيا الرتباط الذكاء كمية الكتاب المقدس المسيحي وأظيرت نتائج الدراسة 

وانب العاطفي وتقدير الذات عمى االنجاز األكاديمي، بينما تشير النتائج عف وجود ارتباط قوي بيف الج

 الروحية واالنجاز األكاديمي.

عبلقة الذكاء العاطفي  إلى( دراسة تيدؼ إلى التعرؼ Izaguirre, 2008)وأجرى إيزاغوري       

( طالبا ، وأظيرت 199جاز األكاديمي لدى طبلب السنة األولى مف كمية المجتمع وشممت العينة )باالن

النتائج عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف الذكاء العاطفي والتحصيؿ الدراسي في المقياس الكمي، 

انبية مف بينما توجد عبلقة بيف التحصيؿ الدراسي وبعض الفروع الجانبية الجزئية، مف الفروع الج
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المسؤولية االجتماعية وحؿ المشكبلت، كما تـ العثور عمى عبلقة تنبؤية ضعيفة بالنسبة لبلنجاز 

 األكاديمي في العمر والجنس والحالة االجتماعية.

 

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة االرتباط بيف الذكاء المغوي والذكاء 2008)وقاـ أمزياف       

بلت لدى عينة مف األطفاؿ المغاربة في المرحمة االبتدائية يبمغ متوسط عمرىـ العاـ بأسموب حؿ المشك

عبلقة دالة  كشفت نتائج الدراسة عف وجودقد و ( طالبا وطالبة، 125وتكونت العينة مف)ست سنوات، 

شطة الذكاء المغوي والذكاء العاـ، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ جوىرية حصائيا بيف درجات أنإ

افراد العينة في مجاالت الذكاء المغوي، بينما وجدت ىذه الفروؽ في أساليب حؿ المشكبلت لدى بيف 

 األطفاؿ في مجاالت الذكاء المغوي.

 

( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات التدريس القائمة 2008أجرى البادري)و       

دراسي والدافعية والميوؿ في القراءة لدى طبلب عمى أساس نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيؿ ال

وقد تكونت عينة الدراسة  ،بمدرسة ابف سينا لمتعميـ األساسيالصؼ التاسع مف التعميـ األساسي 

ى مجموعتيف: ( طالبا، وقد استخدـ في دراستو المنيج التجريبي/ حيث قسـ عينة الدراسة إل60مف)

 ( طالبا تـ تدريسيـ وفقا الستراتيجية الذكاءات المتعددة، ومجموعة 30تجريبية مكونة مف) مجموعة

وتوصمت نتائج الدراسة إلى: وجود ، ية( طالبا تـ تدريسيـ وفقا لمطريقة التقميد30ضابطة تكونت مف)

ئلنجاز الدافعية ل و التحصيؿ الدراسي ات:ريبية عمى متغير تحسف داؿ إحصائيا عمى المجموعة التج

 يوؿ بعد التطبيؽ البعدي لممقياس.والم

 



14 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة  إلى ( ىدفت إلى التعرؼ2010)وفي دراسة قاـ بيا المومني       

والنوع في  )عممي، أدبي(المرحمة الثانوية في األردف ومعرفة أثر التحصيؿ األكاديمي ونوع التعميـ

( طالبة مف 229( طالبا و )176( مف الطمبة، منيـ )405لدراسة مف )الذكاء االنفعالي، تكونت عينة ا

بيف أفراد  طبلب الثانوية في محافظة إربد، وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

والنوع، كما توصمت  كاديمي ونوع التعميـ،عمى مقياس الذكاء االنفعالي تعزى لمتحصيؿ األعينة الدراسة 

وجود فروؽ لصالح اإلناث في بعد التعاطؼ ، ووجود فروؽ لصالح الطمبة ذوي التحصيؿ  النتائج إلى

 المرتفع والمتوسط مقارنة بذوي التحصيؿ المنخفض عمى بعد تنظيـ االنفعاالت.

 

خارجي(  –نوع مركز الضبط ) داخمي  إلى( دراسة ىدفت إلى التعرؼ 2011)وأجرى أبو زيتوف      

ومستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة الدراسات العميا في كمية العموـ التربوية بجامعة آؿ البيت، كما 

سعت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الضبط في الذكاء االنفعالي، وأشارت الدراسة إلى أنو ال توجد 

ارت النتائج إلى أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيا بيف مركز الضبط ودرجة الذكاء االنفعالي، كما أش

 فروؽ ذات داللة إحصائية في مركز الضبط تعزى لمتغير الذكاء االنفعالي.

 

 

( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى الذكاء العاطفي والتكيؼ مع الحياة 2011وأجرى الرفوع)      

، ومعرفة أثر كؿ ينيمااسة غمى الكشؼ عف العبلقة بلدى طمبة جامعة الطفيمة التقنية، كما ىدفت الدر 

مف النوع والتخصص والمستوى الدراسي في كؿ مف الذكاء العاطفي والتكيؼ مع الحياة، وقد شممت 

طالبة ، وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ  (184)طالب و (208( طالبا وطالبة )392عينة الدراسة )
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اإلناث والمستوى الدراسي لصالح دالة إحصائيا عمى مقياس الذكاء العاطفي تعزى لمتغير النوع لصالح 

 السنة الرابعة، والتخصص لصالح طمبة التخصصات العممية.

 

( بدراسة ىدفت إلى تقصي أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة 2011)وقاـ السعيدي وآخروف      

الصؼ الثاني عشر بمدرسة كعب بف برشة لمتعميـ العاـ بسمطنة عماف وعبلقتيا بتحصيميـ في مادة 

( طالبا ، وأشارت أىـ نتائج الدراسة إلى وجود تفاوت في 175الكيمياء، وتكونت عينة الدراسة مف )

لى وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف أنماط  مستويات الذكاءات المتعددة لدى أفراد عينة الدراسة، وا 

 الذكاءات المتعددة السائدة لدى الطمبة وبيف تحصيميـ في مادة الكيمياء.

 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر الذكاء االنفعالي وأساليب اإلدارة Dickey,2012)وقاـ ديكي      

التحصيؿ العممي لطبلب المدارس االبتدائية في والية كارولينا  فيالصفية  لمعممي الصؼ الثالث 

( معمما، وأظيرت النتائج عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ذكاء 25الشمالية، شممت الدراسة )

 المعمميف االنفعالي وأساليب إدارتيـ الصفية وبيف التحصيؿ العممي لمطبلب.  

 

( دراسة لمعرفة العبلقة بيف  Roy, Suman & Sinha,2013)وأجرى روي وسوماف وسينيا       

مف الذكور  48( مف الطبلب )105الذكاء االنفعالي ودافعية االنجاز األكاديمي، شممت عينة الدراسة )

مف اإلناث( مف الصؼ الثاني عشر مف باتنا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة إيجابية  57و

اء االنفعالي ودافعية األكاديمي، كما تشير النتائج إلى أف درجات الطبلب ذات داللة إحصائية بيف الذك

 في دافعية االنجاز األكاديمي تختمؼ باختبلؼ درجاتيـ في الذكاء العاطفي.
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 :السابقة الدراسات تمخيص

 تنقسـ إلى قسميف:  يتضح أف الدراسات التي تناولت الذكاء الروحيالدراسات السابقة  عند استعراض

 القسـ األوؿ: الدراسات الوصفية وىي:

 .( yang,2006دراسة يانج )  -1

 .Yang & Mao, 2007)) يانج وماو ودراسة  -2

 (.Lynton,2009دراسة لينتوف ) -3

ىدفت إلى بحث العبلقة بيف الذكاء الروحي ، والقسـ الثاني مف الدراسات كاف منيجيا وصفيا ارتباطيا 

 والمتغيرات اآلتية:

 (.2003االجتماعي والميني )دراسة أحمد، التوافؽ النفسي و  -1

 (.2012الجنس والتخصص )دراسة أحمد ودراسة الخفاؼ وناصر،   -2

 (.2007جودة الحياة )دراسة أرنوط،  -3

 (.2011الضغوط المينية )دراسة الغداني،   -4

     االلتزاـ الديني والتشاؤـ والتفاؤؿ واالكتئاب وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى األطفاؿ  -5

 (.2011راسة الدفتار، )د

 (.Azizi, 2013استراتيجيات التعمـ في المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لممتعمميف )دراسة  -6

 ,Doughertyالممارسات القيادية في القيادات الطبلبية في جامعة بريغياـ )دراسة -7

2011.) 

 (.Chiraty, 2013الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي )دراسة  -8

 (.Yahya & Lutfi, 2012راسة الرضا الوظيفي )د -9
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فيناؾ  في العينات، التي تناولت  الذكاء الروحي كما تستخمص الباحثة، اتفاؽ بعض الدراسات      

     ودراسة دوجيرتي ،(2003دراسة أحمد)دراسات تناولت فئة الطبلب الجامعييف وىي: 

(Dougherty, 2011(ودراسة الخفاؼ وناصر ،)2012،) (ودراسة عزيزيAzizi,2013 وىناؾ ،)

 ,Yang & Mao(، ويانج وماو)Yang, 2006يانج)دراسة  دراسات تناولت فئة الموظفيف وىي:

 & Yahya(، ويحيى ولطفي)2011(، والغداني)Lynton, 2009(، ولينتوف)2007، وأرنوط)(2007

Lutfi, 2012(وكيراتي ،)Chiraty, 2013)إعماـ في  ، ويمكف االستفادة مف ىذا االتفاؽ في العينة

 النتائج المتشابية التي توصمت إلييا الدراسات، ومقارنتيا بالدراسات التي اختمفت عنيا.

 

 فقد كانت دراسات وصفية ارتباطية، بحثتدافعية اإلنجاز األكاديمي  تناولتالتي  تالدراسا أما       

 :المتغيرات اآلتيةب عبلقة دافعية اإلنجاز األكاديمي في

 .(2010ودراسة العمواف والعطيات،  ؛1996الفزاري، )دراسة  الجنس -1

 (.1996اسي )دراسة الفزاري، الدر  التحصيؿ مستوى و مستوى التعميـ الصفي -2

 (.1999) دراسة الشعرواي،  الشخصية سمات -3

) دراسة العبداهلل والخميفي، االستذكار وعادات الدراسة نحو واالتجاىات األكاديمي األداء -4

2001.) 

، ودراسة  2010، ودراسة العمواف والعطيات، 2005)دراسة الشيادي،  الدراسي التحصيؿ  -5

 ، ودراسة2009،  ودراسة الغافري، 1996، ودراسة الفزاري، 2012سالـ وقمبيؿ،

Washington, 2009   ودراسة ،Ross, 2008.) 

 (.2006) دراسة العمي وسحموؿ،  الذات فاعمية  -6
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 (.2012) دراسة المشرفي،  الذات وتحقيؽ النفسية الصبلبة أبعاد -7

 (.2008) دراسة الرواحي،  الفعالة المدرسة   -8

 (.2009)دراسة الغافري،  الدراسة نحو واالتجاىات الستذكار عادات -9

 (.  Washington, 2009اليأس والتعرض لمعنؼ) -10

 

الدراسات التي حاولت الربط بيف بعض أنواع الذكاء أو الروحانية وبيف دافعية  تمخيص ويمكف      

  : ما يأتي في اإلنجاز

 العبلقة معرفة إلى ىدفت(  Roy, Suman & Sinha,2013) وسينيا وسوماف رويدراسة  -1
 .األكاديمي االنجاز ودافعية االنفعالي الذكاء بيف

، الذكاء بالتحصيؿ الدراسي)اإلنجاز األكاديمي(دراسات ىدفت إلى معرفة عبلقة أنواع مف  -2

دراسة و  ،(2011دراسة السعيدي وآخروف)و ، (Dickey,2012دراسة ديكي )وىي: 

دراسة ، و (Izaguirre, 2008دراسة إيزاغوري )و  ،(2008دراسة البادري)، و (2010المومني)

 . (2006دراسة عيسى ورشواف)، و (Oslon, 2008أوسموف )

( ىدفت إلى معرفة الذكاء المغوي والذكاء العاـ وعبلقتيما بأسموب حؿ 2008أمزياف)دراسة  -3

 المشكبلت.

 ( ىدفت إلى معرفة عبلقة الذكاء العاطفي بالتكيؼ مع الحياة الجامعية.2011دراسة الرفوع) -4

 ( ىدفت إلى معرفة الذكاءات المتعددة وعبلقتيا بالنوع والتخصص.2006دراسة العمراف) -5

 (داخمي أو خارجي )مصدر الدافعية ( ىدفت إلى معرفة نوع الضبط2011زيتوف) دراسة أبو -6

 لدى الطبلب وعبلقتو بالذكاء االنفعالي.
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 :جوانب االستفادة من الدراسات السابقة

 

الدراسات السابقة يتبيف أنو ال توجد دراسة جمعت بيف متغيري الدراسة استعراض مف خبلؿ       

لكف ، مع أىمية إجراء مثؿ ىذه الدراسة، و عربية وأجنبية الباحثة مف دراساتالحالية فيما توصمت إليو 

ىناؾ دراسة وحيدة توصمت إلييا الباحثة ربطت بيف الذكاء االنفعالي ودافعية االنجاز األكاديمي وىي 

،  لذلؾ يمكف مقارنة نتائج الدراسة (Roy, Suman & Sinha,2013) روي وسوماف وسينييا دراسة

 قد تشير نتائج المقارنة إلى التنبؤ بارتباط الذكاء االنفعالي بالذكاء الروحي. الية، لذاالدراسة الحالسابقة ب

 

مف الدراسات السابقة المقارنة بيف مجتمع الدراسة الحالية ومجتمعات  الباحثة كما تستفيد      

( إلى عينة 2003الدراسات األخرى، ففيما يتعمؽ بمقياس الذكاء الروحي، تعرضت دراسة أحمد)

وىي  طمبة المرحمة الجامعية حيتيف: المرحمة الدراسية حيث تناولتمشابية لعينة الدراسة الحالية مف نا

 التخصص حيث تناولت مف ناحية كذلؾ، و يندرج تحتيا أفراد عينة الدراسة الحاليةالمرحمة التي 

 الدراسة عينةكما اتفقت ، وىو تخصص أفراد العينة الحالية أيضا أصحاب التخصصات الشرعية

 ةدراس بعض الدراسات مثؿ:لدراسية الجامعية مع الحالية أيضا مف حيث المرحمة ا

 (. Azizi, 2013)ِ (، ودراسة عزيزي2012الخفاؼ وناصر)راسة (، ودDougherty, 2011دوجيرتي)

 

وفيما يتعمؽ بمقياس دافعية االنجاز األكاديمي  كاف مجتمع الدراسة الحالية مف طمبة المرحمة       

(، ودراسة العبداهلل 1999الجامعية مشابيا لمجتمعات الدراسات التالية: دراسة الشعراوي)

 (.2012(، ودراسة سالـ وقمبيؿ)Washington, 2009واشنطوف)(، ودراسة 2001والخميفي)
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ض عبلقة الذكاءات المتعددة وبع التي بحثت فياالستفادة مف الدراسات السابقة  أيضا يمكفو       

ومف بينيا  في توقع عبلقة أنواع الذكاء األخرى )االنجاز األكاديمي(أنواع الذكاء بالتحصيؿ الدراسي

 ى التحصيؿ الدراسي.في مستو الذكاء الروحي 

 

 الديموجرافية متغيراتالاالستفادة مف الدراسات السابقة في مقارنة عبلقة الذكاء الروحي ب يمكفكما      

( 2008مع الدراسات التي تناولت العبلقات بيف أنواع أخرى مف الذكاء بيذه المتغيرات كدراسة أمزياف)

( عف 2006( عف الذكاء االنفعالي، ودراسة عيسى ورشواف)2010عف الذكاء المغوي، ودراسة المومني)

 ( عف الذكاء العاطفي.2011الذكاء الوجداني، ودراسة الرفوع)

 

ويمكف أيضا االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مقارنة نتائج الدراسة الحالية حوؿ عبلقة      

الذكاء الروحي بمتغير النوع االجتماعي ومقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة التي تناولت العبلقة بيف 

(، ودراسة 2013)Azizi(، ودراسة 2007(، ودراسة أرنوط)2003ىذيف المتغيريف وىي دراسة أحمد)

(، وكذلؾ في مقارنة النتائج حوؿ عبلقة الذكاء الروحي بمتغير التخصص مع 2012الخفاؼ وناصر)

 ( التي درست العبلقة بيف ىذيف المتغيريف. 2012دراسة الخفاؼ وناصر)

 

وأيضا يستفاد مف الدراسات السابقة في مقارنة نتائج الدراسة الحالية في دراسة العبلقة بيف دافعية      

االنجاز األكاديمي بمتغير النوع االجتماعي مع نتائج الدراسات السابقة التي درست العبلقة بيف ىذيف 

 (.2010(، ودراسة العمواف والعطيات )1996المتغيريف وىي دراسة: الفزاري)
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كما أف الباحثة استفادت مف الدراسات السابقة في تحديد أدوات الدراسة الحالية، حيث استخدمت       

واستخدمتو في دراستيا، كما استخدمت  (2، ممحؽ)(2011مقياس الذكاء الروحي الذي أعدتو الغداني)

مو في دراستو.واستخد (3، ممحؽ)(2012مقياس دافعية االنجاز األكاديمي الذي أعده المشرفي)  

 

 

 



 

 الفصل الثالث

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

 أدوات الدراسة

 متغيرات الدراسة

 إجراءات الدراسة

 ت.المعالجات اإلحصائية للبيانا
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 فصل الثالثال

جراءاتها      منهجية الدراسة وا 

 

جراءات التحقيق من صدقيا        يتناول ىذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة وعينتيا، وأدواتيا وا 

 وثباتيا، إضافة إلى المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميل بياناتيا.

 

 أوال: منهج الدراسة:

، وىو منيج قائم عمى دراسة العالقة بين في االرتباطياستخدمت ىذه الدراسة المنيج الوص     

عالقة كل متغير أيضا دراسة ، و )الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي(متغيري الدراسة ببعضيما

 .)الجنس، العمر،  التخصص، السنة الدراسية، الوظيفة(منيما بالمتغيرات الديموجرافية

 

  ثانيا: مجتمع الدراسة:

  

والبالغ عددىم  بمسقط معيد العموم الشرعية طالب وطالبات فيمجتمع الدراسة الحالية  تمثل     

، موزعين عمى تخصصي 2013( طالبا وطالبة وفق سجالتيم األكاديمية لمفصل الدراسي ربيع843)

( يوضح توزيع أفراد مجتمع 1، والجدول))طالب وطالبات(والبكالوريوس )طالب وطالبات(،الدبموم

 سب تخصصيم وجنسيم.الدراسة ح

 



06 

 (1الجدول)

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من الطمبة حسب التخصص والجنس

 المجموع التخصص 

 بكالوريوس دبموم

 

 الجنس

 365 250 115 طالب

 473 331 142 طالبات 

 838 581 257 المجموع 

 

 

 :ثالثا: عينة الدراسة

 

بة من طمبة معيد العموم الشرعية بسمطنة عمان، طالبا وطال (110)تكونت عينة الدراسة من       

مختمف سنوات من طالبة، تم اختيارىم بطريقة العينة العشوائية المنتظمة  (68)طالبا، و  (42)بواقع 

، حيث تم البكالوريوس ( –الرابعة( ، ومن تخصصي ) الدبموم  –الثالثة  –الثانية  –الدراسة )األولى 

قاعة، وتم اختيار  17قوائم األسماء لجميع القاعات الدراسية البالغ عددىا  اختيار أفراد العينة من خالل

و....الخ( في قائمة األسماء، وتم توزيع  25و 15و 10و  5الطالب/الطالبة الذي يحمل األرقام ) 

( استبانات لعدم 9( منيا، وبعد مراجعة االستبانات تم استثناء )119( استبانة، واسترجاع )150)

 أعداد االستبانات المسترجعة مع تخصصات الطالب والطالبات: يوضح (2)والجدول  ،اكتماليا
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 (2جدول )

 دراسة حسب التخصص والجنستوزيع أفراد عينة ال

 المجموع التخصص 

 بكالوريوس دبموم

 

 الجنس

 42 22 20 طالب

 68 55 13 طالبات

 110 77 33 المجموع 

 

ة عينة الدراسة من ثمة لمجتمع الدراسة، قامت الباحثة بحساب نسبمن كون عينة الدراسة مم متأكدول    

 ( يوضح ذلك:3، والجدول)حسب الجنس والتخصص والوظيفة المجتمع الكمي

 (3الجدول)

 نسبة عينة الدراسة من مجتمع الدراسة حسب الجنس والتخصص والوظيفة

 نسبة عينة الدراسة من المجتمع عينة الدراسة مجتمع الدراسة 

 %11.50 42 365 كورالذ

 %14.30 68 473 اإلناث

 %13.20 77 581 الدبموم

 %12.80 33 257 البكالوريوس

 %12.70 44 345 الموظفين

 %13.30 66 493 غير الموظفين
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، وأنو يمكن االعتماد العينة ممثمة لمجتمع الدراسةأن  ( تشير إلى3جودة في الجدول )النسب المو      

 .ة عمى إجابات أفراد عينة الدراسةاإلحصائي المبنيالتحميل  عمى نتائج

 

 :الدراسة أدواترابعا: 

 :الدراسة في أداتين باستخدام الباحثةقامت 

 صدق باختبار الباحثةقامت و (، 2011، وىو من إعداد الغداني)الروحي الذكاء مقياس: األولى األداة

 .الدراسة عينة عمى طبيقوت ثم ومنموضوعيتو في القياس،  لضمان وذلك وثباتو المقياس

 الباحثةقامت و  ،(2012المشرفي) إعداد من وىو األكاديمي، اإلنجاز دافعية مقياس: الثانية األداة

، الدراسة عينة عمى تطبيقو ثم ومنموضوعيتو في القياس  من لمتأكد  وثباتو صدقو درجة باختبار أيضا

تم اختيارىم بطريقة  وطالبة طالبا( 44) من تكونت استطالعية عينة عمى المقياس أسئمة توزيعب وذلك

مقياسي الذكاء  وثبات صدق حساب تم ،ينالمقياس أسئمة عمى سترجاع إجاباتيما وبعد ،عشوائية

  .تمك االجابات عمى بناء احصائيا الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي

 

 : متغيرات الدراسة:خامسا

: المتغير التابع وىو الذكاء الروحي، والمتغير المستقل تناولت ىذه الدراسة عددا من المتغيرات     

ر وىو دافعية اإلنجاز األكاديمي، كما تناولت أيضا بعض المتغيرات الديموجرافية وىي: الجنس)ذكو 

ناث(، والعمر موزعا عمى أربع (، 32-28(، الثالثة)27-23(، الثانية)22-18فئات: األولى) وا 

ومتغير التخصص)دبموم لدراسة) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(، فأكثر(، ومتغير سنة ا 33الرابعة)

 وبكالوريوس.
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 مقياس الذكاء الروحي

خمسة  ( فقرة موزعة عمى70) المقياس من يتكون(، و 2(، ممحق)2011وىو من تصميم الغداني)     

قا لطريقة ليكرت فقرة، وقد صمم المقياس بنظام خماسي التقدير وف 14أبعاد، بحيث يتكون كل بعد من 

(Likert و ،)ال  غالبا(، بحيث يكون تقدير الدرجات في الفقرات اإليجابية ال مطمقا ) درجة واحدة      

)درجتين( ومتوسط ) ثالث درجات(، وكثيرا ) أربع درجات(، وكثيرا جدا ) خمس درجات(، والعكس في 

 يوضع توزيع فقرات المقياس عمى أبعاده. (4والجدول ) ،توزيع الدرجات إذا كانت الفقرات سالبة االتجاه

 (4الجدول)

 توزيع فقرات مقياس الذكاء الروحي عمى أبعاده الخمسة

 الفقرات          البعد ت

 66 *61 56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 6 1 القدرة عمى التسامي 1

القدرة عمى الدخول في حاالت  2

 روحانية عالية من الوعي

2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 

القدرة عمى استخدام  3

الروحانيات في مواجية 

 المشكالت

3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68* 

القدرة عمى االندماج في سموك  4

 الفضيمة

4 9 14 19 24 29 34* 39 44 49 54 59 64 69 

القدرة عمى بناء عالقات  5

 روحانية منزىة عن الغرض

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50* 55 60 65 70 

 )*( عبارات سالبة االتجاه وتصحح بطريقة عكسية
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 صدق مقياس الذكاء الروحي:

( لصدق المحكمين الذي أجرتو عمى المقياس،  حيث قامت 2011اكتفت الباحثة بقياس الغداني)    

وي الخبرة الغداني بعرض مقياس الذكاء الروحي عمى مجموعة من األساتذة المحكمين من ذ

( محكما، وقد تم األخذ بآراء 15واالختصاص في مجال عمم النفس واإلرشاد والدين، وبمغ عددىم )

ومالحظات المحكمين وتوصياتيم، وقد تم تثبيت الفقرات التي حصمت عمى نسبة اتفاق أكثر من 

اوي فقرات %( وتم استبعاد الفقرات التي حصمت عمى نسب أقل او أكثر من ذلك وذلك لضمان تس90)

 (.2011كل بعد مع فقرات األبعاد األخرى، وتم تعديل صياغة بعضيا) الغداني، 

ودرجة أبعاد مقياس  حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية: حيث تم االتساق الداخمي -1

 ( يوضح معامالت االرتباط:5الستجابات العينة االستطالعية والجدول ) الذكاء الروحي

 (5جدول)

 عامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية لمقياس الذكاء الروحينتائج م

 معامل االرتباط األبعاد م

 0.92 القدرة عمى التسامي 1

 0.89 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي 2

 0.89 المشكالت مواجية في الروحانيات استخدام عمى القدرة 3

 0.90 االندماج في سموك الفضيمةالقدرة عمى  4

 0.87 القدرة عمى بناء عالقات روحانية منزىة عن الغرض  5

     44ن=



00 

( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء الروحي والدرجة 5ويتبين من خالل الجدول) 

ىذا و  اتو ودرجتو الكمية،االتساق الداخمي بين فقر ب تمتع المقياس ، مما يدل عمىلممقياس عالالكمية 

 بدرجة عالية من الصدق. وتمتعيشير إلى 

 

 ثبات مقياس الذكاء الروحي 

 لمتأكد من ثبات مقياس الذكاء الروحي قامت الباحثة بإجراءين إحصائيين لحساب ذلك: 

 الثبات بمعامل ألفا كرونباخحساب  -1

 ونباخ:( يبين نتائج اختبار الثبات عن طريق معامل ألفا كر 6والجدول )

 (6الجدول)

 وأبعاده نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء الروحي

 معامل ألفا وأبعاده مقياس الذكاء الروحي

 0.94 ثبات المقاس الكمي

 0.72 القدرة عمى التسامي

 0.75 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

 0882 واجية المشكالتالقدرة عمى استخدام الروحانية في م

 0.84 القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.79 القدرة عمى بناء عالقات روحانية منزىة عن الغرض

  44ن=
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( تمتاز بقيم 0.845 – 0.728( يتبين أن قيم ألفا كرونباخ والتي تراوحت بين)6ومن خالل الجدول)

 ت.عالية تؤكد أن المقياس يتصف بدرجة عالية من الثبا

  مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

عمى العديد  االطالعحيث قام بإعداد المقياس بعد  (،3)ممحق (،2012وىو من تصميم المشرفي)     

من المقاييس والدراسات العربية واألجنبية، ومن خالل تمك المقاييس قام بحصر جميع المظاىر 

عمى أساس ما أكدتو البحوث والدراسات السابقة  المرتبطة بيذا المفيوم، وانتقاء األكثر شيوعا منيا

  وذلك لتحديد مفيومو وما يترتب عميو من أبعاد، ويتكون المقياس من أربعة أبعاد عمى النحو التالي: 

بتطبيقو في (، وقام حاجة إلى التحصيل، الدافع المعرفي)الطموح األكاديمي ، التوجو نحو اليدف، ال

بعاد المقياس وفقراتو وجدت الباحثة مالئمة المقياس لعينة الدراسة الحالية، البيئة العمانية، ومن خالل أ

درجة واحدة(، دائما)ثالث درجات(، أحيانا)درجتان(، نادرا)الدرجات في الفقرات اإليجابية: ويكون تقدير 

ث دائما)درجة واحدة(، أحيانا)درجتان(، نادرا)ثال :الفقرات السالبةبينما يكون تقدير الدرجات في 

 أبعاد المقياس، والفقرات السالبة. ( يوضح توزيع الفقرات عمى7والجدول )درجات(، 

 (7الجدول)

 توزيع فقرات مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي والفقرات السالبة

 أرقام   الفقرات السالبة تسمسل الفقرات عدد الفقرات الفقرات

 7 8-1 8 الطموح األكاديمي

 13،14 16-9 8 التوجو نحو اليدف

 - 24-17 8 التوجو لمتحصيل

 27،31 32-25 8 الدافع المعرفي

   32 مجموع الفقرات لممقياس
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وتم احتساب درجة المفحوص عمى المقياس بجمع درجاتو عمى كل بعد وجمع درجاتو عمى جميع       

 96-32ين )االبعاد لحساب الدرجة الكمية لدافعية اإلنجاز، وتتراوح الدرجة عمى المقياس ككل ب

درجة(، وتعبر الدرجة المنخفضة عن ضعف دافعية اإلنجاز األكاديمي، فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن 

 قوة دافعية اإلنجاز األكاديمي.

 

 صدق مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

( لصدق المحكمين الذي أجراه عند تصميم المقياس، حيث 2012اكتفت الباحثة بقياس المشرفي)     

م بعرض المقياس عمى مجموعة من األستاذة الجامعيين المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس قا

 ( محكما، وبناء عمى اقتراحاتيم تم تعديل بعض الفقرات.14بمغ عددىم)

 :اختبار االتساق الداخمي خالل من الصدق اختبارات بإجراء الباحثة قامتكما 

 الستجابات الكمية الدرجة بين االرتباط عامالتم حساب: وذلك من خالل االتساق الداخمي -1

 :االرتباط معامالت يوضح( 8) والجدول ، مقياسال أبعاد ودرجات العينة

 (8الجدول)
 وأبعاده مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمينتائج معامل ارتباط بيرسون ل

 معامل االرتباط األبعاد م

 0.83 الطموح األكاديمي 1

 0.73 التوجو نحو اليدف 2

 0.76 توجو لمتحصيلال 3

 0.99 الدافع المعرفي 4

    44ن=         
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نجاز األكاديمي عال كل بعد من أبعاد مقياس دافعية اإل( يتبين أن الترابط بين 8ومن خالل الجدول) 

 جدا مشيرا إلى وجود االتساق الداخمي لممقياس بين فقراتو والدرجة الكمية، مما يبين اتصافو بالصدق.

 

 بات مقياس دافعية اإلنجاز األكاديميث

 قامت الباحثة بإجراءات اختبار ثبات مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي من خالل:

 الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ:حساب  -1

( قيم 9قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياس مع أبعاده ودرجتو الكمية، والجدول )

 لألبعاد ، والقيمة الكمية لممقياس. ألفا كرونباخ

 

 (9جدول)

 نتائج معامل ألفا كرونباخ لثبات مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

 معامل ألفا مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

 0.812 ثبات المقاس الكمي

 0.48 الطموح األكاديمي

 0.53 التوجو نحو اليدف

 0.55 التوجو لمتحصيل

 0.63 الدافع المعرفي

( عالية جدا تعبر عن 0.81( أن قيمة ألفا لممقياس الكمي والتي بمغت )9ويالحظ من الجدول )       
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( تدل عمى ثبات 0.63-0.48ثبات المقياس، كما أن قيم ألفا ألبعاد المقياس والتي تراوحت بين )

 قياس.الفقرات واتساقيا الداخمي مع الدرجة الكمية لممقياس، وىذا يدل عمى ثبات الم

 

 سادسا: إجراءات الدراسة

بعد التأكد من ثبات وصدق أداتي الدراسة، شرعت الباحثة في تطبيق أداتي الدراسة عمى عينة        

الدراسة، حيث قامت بتسميم االستبانتين بالطريقة الرسمية وذلك بمقاء أفراد عينة الدراسة في مقر 

لمسؤولين عن برنامج الذكور بتسميم االستبانتين دراستيم من فئة اإلناث، وتولى بعض المدرسين وا

لمطالب، ومن ثم قام أفراد عينة الدراسة بإعادة نسخ أداة الدراسة بعد تعبئتيا واإلجابة عن فقراتيا، وقد 

 :اآلتية معادلةوفقا لم المستويات مدىحساب   جرت عممية التطبيق بصورة طبيعية، وتم االعتماد

 5/ في الفقرة استجابة أقل –في الفقرة  استجابة أعمى

5-1/5 =0.80 

لذكاء ( لتفسير نتائج درجات ا10الموضح في الجدول)تصحيح عمى معيار الومن ثم تم االعتماد 

 .الروحي

 (10جدول)

 مقياس الذكاء الروحي  تصحيح معيار

 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا المستوى

 5-4.30 4.20-3.50 3.40-2.70 2.60-1.90 1.80-1 الدرجات

 :التالية لممعادلة وفقاحساب مدى مستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي  كما تم 
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 3/ الفقرة في استجابة أقل - فقرةال في استجابة أعمى

3-1/3 =0.6 ، 

افعية ( لتفسير نتائج درجات د11االعتماد عمى معيار التصحيح الموضح في الجدول )ومن ثم  تم 

 . اإلنجاز األكاديمي

 (11الجدول)

 األكاديمي اإلنجاز دافعية مقياس تصحيح معيار

 مرتفع متوسط منخفض المستوى

 3-2.40 2.30-1.70 1.60-1 الدرجات

 

 سابعا: المعالجة اإلحصائية

بعد تجميع االستبانات من قبل الباحثة، تم إدخال بياناتيا في برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم        

 ( وقد تم تحميل النتائج باستخدام الوسائل اإلحصائية التالية:SPSS-15االجتماعية)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك الختبار مستوى الذكاء الروحي ودافعية  -1

 االنجاز األكاديمي لدى أفراد العينة.

ألكاديمي الختبار ارتباط متغير الذكاء الروحي بمتغير دافعية االنجاز ا ؛معامل ارتباط بيرسون -2

 وأبعادىما، والختبار طبيعة العالقة بينيما.

مقياسي الذكاء  الفروق بين متوسطات أفراد العينة في الختبار؛ T-Test)االختبار التائي ) -3

الختبار الروحي ودافعية االنجاز األكاديمي حسب متغير الجنس والتخصص والوظيفة، وكذلك 
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 .ب المتغيرات السابقةأبعاد المقياسين حسدالالت الفروق في درجات 

الختبار االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء الروحي، وأبعاد مقياس  اختبار االرتباط الجزئي؛ -4

 دافعية االنجاز األكاديمي.

متوسطات أفراد الفروق بين  الختبار لداللة  (؛One Way ANOVAتحميل التباين األحادي) -5

جاز األكاديمي حسب متغير العمر والسنة العينة عمى مقياسي  الذكاء الروحي ودافعية االن

 عاد المقياسين حسب المتغيرين السابقينختبار دالالت الفروق في درجات أبالدراسية، وكذلك ال

 Multiple)المتعدد الخطي االنحدار( و Simple Regressionتحميل االنحدار البسيط ) -6
Regression) افعية االنجاز األكاديمي الختبار تأثير درجات الذكاء الروحي عمى درجات د؛

 وأبعاده.   
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

ل عرضا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا، والتي تمثل إجابات ألسئمة يتضمن ىذا الفص      

 الدراسة التي وردت في الفصل األول.

 إجابة أسئمة الدراسة

 الدراسة؟ عينة أفراد لدى وحي أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما مستوى الذكاء الر

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى       

( يوضح نتائج 12والجدول ) (،10بناء عمى الجدول) الروحي وبيان مستوى الذكاء أفرد عينة الدراسة،

 .مرتبة تنازليابناء عمى إجابات أفراد العينة،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 (12الجدول)

مرتبة فراد عينة الدراسة لمذكاء الروحي أل والمستويات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 تنازليا

 االنحراف المعياري المستوى المتوسط الحسابي األبعاد   م

 0.40 جدا مرتفع 4.32 القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة 1

 0.47 مرتفع 4.11 القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية 2

 0.41 مرتفع 4.11 القدرة عمى بناء عالقات روحانية منزهة عن الغرض 3

 0.39 مرتفع 4.06 القدرة عمى التسامي 4

 0.39 مرتفع 4.06 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي 5

 0.37 مرتفع 4.13 المقياس الكمي 

         110ن = 
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بعاد الذكاء الروحي لدى عينة الدراسة ( يتبين أن درجات متوسطات أ12ول )ومن خالل الجد    

( ، وحصل بعد 4.32-4.06كانت جميعيا مرتفعة، حيث تراوحت المتوسطات ألفراد العينة بين )

وىي قيمة مرتفعة ( 4.32القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة عمى أعمى متوسط حسابي وقيمتو )

القدرة عمى بناء واجية المشكالت اليومية وبعد ات في م، تالىما بعدا القدرة عمى استخدام الروحانيجدا

د ( ، ثم تالىما بع4.11عالقات روحانية منزىة عن الغرض حيث حصال عمى قيمة متساوية وىي )

القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي حيث تساوى بعد القدرة عمى التسامي، و 

 (.4.06حسابي أيضا وكانت قيمتو )متوسطيما ال

( وىذه قيمة 4.13( أيضا إلى أن  المتوسط الحسابي لممقياس الكمي بمغ )12يشير الجدول )كما       

 مرتفعة مما يدل عمى أن مستوى الذكاء الروحي لدى عينة الدراسة كان مرتفعا.

 

 الدراسة عينة أفراد لدى الروحي الذكاء درجات تختمف هلثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 

 والوظيفة؟ الدراسة وسنة التخصص و والعمر الجنس متغيرات باختالف

 

 حسب الجنس -1

لإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واجراء 

( يوضح نتائج 13اختبار ت ألفراد العينة عمى أبعاد الذكاء الروحي حسب متغير الجنس، والجدول )

 االختبار:
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 (13الجدول )

 بعاد الذكاء الروحي حسب الجنسألاختبار ت لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  الجنس األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.54 0.74 0.39 4.03 ذكور القدرة عمى التسامي

 0.40 4.08 إناث

القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية 

 من الوعي 

 0.54 0.74 0.39 4.03 ذكور

 0.40 4.08 إناث

القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة 

 المشكالت اليومية

 0.20 0.87 0.42 4.06 ذكور

 0.49 4.14 إناث

 0.87 1.40 0.36 4.25 ذكور القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.42 4.36 إناث

 0.57 1.09 0.37 4.05 ذكور القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.43 4.14 إناث

 0.91 1.08 0.34 4.08 ذكور  المجموع

 0.39 4.16 إناث

 110، ن =     68،عدد اإلناث =        42عدد الذكور =       

( مما يدل عمى عدم وجود فروق 0.05أن مستوى الداللة أعمى من ) (13من الجدول) الحظوي      
 ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مقياس الذكاء الروحي.

 حسب العمر -2

ولإلجابة عمى ىذا السؤال، قامت الباحثة باستخراج متوسطات العينة وانحرافاتيا المعيارية عمى أبعاد 

 ( يشير إلى ىذه النتائج.14الجدول )الذكاء الروحي حسب متغير العمر، و 
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 (14جدول )

 العمر مى أبعاد الذكاء الروحي حسبنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعينة ع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر األبعاد

 0.41 4.08 (22-18) القدرة عمى التسامي

(23-27) 4.00 0.36 

(28-32) 3.98 0.30 

 0.44 4.12 فأكثر( 33)

 0.41 4.08 (22-18) القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

(23-27) 4.00 0.36 

(28-32) 3.98 0.30 

 0.44 4.12 (فأكثر 33)

 0.43 4.16 (22-18) القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

(23-27) 4.10 0.51 

(28-32) 3.87 0.57 

 0.42 4.14 (فأكثر 33)

 0.41 4.39 (22-18) القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

(23-27) 4.23 0.41 

(28-32) 4.16 0.35 

 0.40 4.31 (فأكثر 33)

 0.41 4.17 (22-18) القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

(23-27) 3.96 0.46 

(28-32) 4.03 0.34 

 0.37 4.15 (فأكثر 33)

 0.37 4.18 (22-18) المقياس الكمي

(23-27) 4.06 0.38 

(28-32) 4.00 0.33 

 0.38 4.17 (فأكثر 33)
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( بين 15ولمعرفة داللة ىذه المتوسطات قامت الباحثة بإجراء اختبار التباين األحادي، والجدول )   

 نتائج االختبار:

 ( 15جدول )

 الذكاء الروحي حسب متغير العمرالتباين األحادي لمتوسطات أبعاد  التحميل اختبار

مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 0.65 0.54 0.08 3 0.26 بين المجموعات القدرة عمى التسامي

 0.16 106 17.02 داخل المجموعات

الدخول في حاالت  القدرة عمى

 روحانية عالية من الوعي

 0.65 0.54 0.08 3 0.26 بين المجموعات

 0.16 106 17.02 داخل المجموعات

القدرة عمى استخدام الروحانيات 

 في مواجهة المشكالت اليومية

 0.22 1.49 0.32 3 0.98 بين المجموعات

 0.22 106 23.29 داخل المجموعات

االندماج في سموك القدرة عمى 

 الفضيمة

 0.21 1.51 0.25 3 0.75 بين المجموعات

 0.16 106 17.49 داخل المجموعات

القدرة عمى بناء عالقات منزهة 

 عن الغرض

 0.20 1.55 0.25 3 0.77 بين المجموعات

 0.166 106 17.58 داخل المجموعات

 0.33 1.14 0.16 3 0.47 بين المجموعات المقياس الكمي

 0.14 106 14.80 داخل المجموعات

 

( مما يشير إلى تساوي 0.05( نجد أن قيم مستوى الداللة أعمى من )15)ومن خالل الجدول     

 مستويات الذكاء الروحي  تعزى إلى متغير العمر. دالةالمجموعات وعدم وجود فروق 
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 حسب التخصص -3

واالنحرافات المعيارية ألبعاد الذكاء الروحي عمى قامت الباحثة بإجراء اختبار ت لممتوسطات الحسابية 

 ( يشير إلى نتائج االختبار:16حسب التخصص، والجدول )

 (16الجدول )

 بعاد الذكاء الروحي حسب متغير التخصصألاختبار ت لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  التخصص األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.18 0.65 0.03 4.02 دبموم القدرة عمى التسامي

 0.42 4.08 بكالوريوس

القدرة عمى الدخول في حاالت 

 روحانية عالية من الوعي

 0.18 0.65 0.03 4.29 دبموم

 0.42 4.08 بكالوريوس

القدرة عمى استخدام الروحانيات 

 في مواجهة المشكالت اليومية

 0.78 0.37 0.48 4.08 دبموم

 0.47 4.12 بكالوريوس

القدرة عمى االندماج في سموك 

 الفضيمة

 0.85 0.95 0.38 4.26 دبموم

 0.421 4.34 بكالوريوس

القدرة عمى إقامة عالقات منزهة 

 عن الغرض

 0.53 1.09 0.38 4.05 دبموم

 0.42 4.14 بكالوريوس

 0.79 0.81 0.33 4.02 دبموم المقياس الكمي

 0.39 4.15 بكالوريوس

 110ن =        77، تخصص البكالوريوس =    33تخصص الدبموم = 
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، وىذا يشير إلى تساوي مجموعتي (0.05يم مستوى الداللة أكبر من )( أن ق16ويالحظ من الجدول ) 

 إحصائية بين المجموعتين. الدبموم والبكالوريوس في الذكاء الروحي وعدم وجود فروق ذات داللة

 

 حسب السنة الدراسية -4

قامت الباحثة بإجراء اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عمى ىذا السؤال     

 ( يعرض نتائج االختبار.17ألبعاد الذكاء الروحي حسب سنة الدراسة، والجدول )

 (17جدول )

 بعاد الذكاء الروحي حسب متغير سنة الدراسةاالنحرافات المعيارية ألنتائج المتوسطات الحسابية و 

المتوسط  السنة األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.32 4.06 األولى القدرة عمى التسامي

 0.36 4.06 الثانية

 0.32 4.16 الثالثة

 0.58 3.91 الرابعة

القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية 

 الوعيعالية من 

 0.32 4.06 األولى

 0.36 4.06 الثانية

 0.32 4.16 الثالثة

 0.58 3.91 الرابعة
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المتوسط  السنة األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة 

 المشكالت اليومية

 0.52 4.18 األولى

 0.42 4.09 الثانية

 0.46 4.17 الثالثة

 0.48 3.95 الرابعة

 0.39 4.36 األولى القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.39 4.28 الثانية

 0.37 4.37 الثالثة

 0.51 4.22 الرابعة

 0.43 4.13 األولى القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.42 4.06 الثانية

 0.32 4.20 الثالثة

 0.47 4.03 الرابعة

 0.36 4.16 األولى المقياس الكمي

 0.34 4.11 الثانية

 0.32 4.21 الثالثة

 0.48 4.00 الرابعة

 110ن =     19، السنة الرابعة:   30، السنة الثالثة:   37، السنة الثانية:   24السنة األولى: 

االختبار يشير ولمعرفة داللة ىذه المتوسطات قامت الباحثة بإجراء اختبار التباين األحادي ، ونتائج  

 ( :18إلييا الجدول )
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 (18الجدول )

 اختبار التباين األحادي لداللة متوسطات أبعاد الذكاء الروحي مع سنة الدراسة

مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 0.18 1.64 0.25 3 0.76 بين المجموعات القدرة عمى التسامي

داخل 

 المجموعات

16.52 106 0.15 

القدرة عمى الدخول في حاالت 

 عالية من الوعي

 0.18 1.64 0.25 3 0.76 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

16.52 106 0.15 

القدرة عمى استخدام الروحانية 

 مواجهة المشكالتفي 

 0.34 1.12 0.24 3 0.74 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

23.53 106 0.222 

القدرة عمى االندماج في سموك 

 الفضيمة

 0.58 0.65 0.11 3 0.33 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

17.91 106 0.16 

القدرة عمى بناء عالقات منزهة 

 عن الغرض

 0.46 0.86 0.14 3 0.43 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

17.92 106 0.16   

 0.27 1.31 0.183 3 0.55 المجموعاتبين  المقياس الكمي

داخل 

 المجموعات

14.73 106 0.13 
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فروق  ( مما يشير إلى عدم وجود0.05أن مستوى الداللة أكبر من )( 18الجدول )ويالحظ من        

 ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة عمى أبعاد الذكاء الروحي تعزى لمتغير سنة الدراسة.

 حسب الوظيفة  -5

لإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار ت لممتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

 ( يبين نتائج االختبار :19أفراد العينة عمى أبعاد الذكاء الروحي حسب متغير الوظيفة، والجدول )

 (19الجدول )

 الروحي حسب متغير الوظيفة بعاد الذكاءألاختبار ت لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط  الوظيفة األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.91 0.17 0.37 4,07 موظف القدرة عمى التسامي

 0.41 4,06 غير موظف

القدرة عمى الدخول في حاالت عالية 

 من الوعي

 0.91 0.17 0.37  4.07 موظف

 0.41 4.06 غير موظف

القدرة عمى استخدام الروحانية في 

 مواجهة المشكالت

 0.57 0.10 0.46 4.10 موظف

 0.48 4.11 غير موظف

 0.84 0.64 0.37 4.28 موظف القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.43 4.34 غير موظف

القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن 

 الغرض

 0.90 0.65 0.40 4.08 موظف

 0.42 4.13 موظفغير 

 0.69 0.21 0.36 4.12 موظف المقياس الكمي

 0.38 4.14 غير موظف

 110، ن =   65، غير موظف =    44موظف =         
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( مما يشير إلى عدم 0.05نالحظ أن قيم مستوى الداللة أكبر من ) (19ومن خالل الجدول )        

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الموظفين وغير الموظفين عمى أبعاد الذكاء الروحي 

 تعزى إلى متغير الوظيفة.

 

 ينة الدراسة؟ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ما مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد ع

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       

معايير  أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي وترتيبيا تنازليا، وبيان المستوى بناء عمى لدرجات 

 ( يوضح نتائج ذلك:20( والجدول )11الجدول) تصحيح

 (20جدول)

سئمة مقياس دافعية اإلنجاز الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عمى أ المتوسطات

 األكاديمي مرتبة تنازليا

 االنحراف المعياري المستوى المتوسط الحسابي األبعاد الترتيب

 0.24 مرتفع 2.53 التوجه نحو الهدف 1

 0.28 مرتفع 2.44 الطموح األكاديمي 2

 0.27 مرتفع 2.42 المعرفي الدافع 3

 0.26 متوسط 2.34 التوجه لمتحصيل 4

 0.18 مرتفع 2.43 المقياس الكمي

( أن المتوسطات الحسابية لدرجات أبعاد دافعية اإلنجاز األكاديمي 20ويالحظ من خالل الجدول )

 -2.34كانت جميعيا مرتفعة باستثناء بعد التوجو لمتحصيل فقد كان متوسطا، وتراوحت قيميا بين )
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( ، تاله بعد 2.53( ، حيث حصل بعد التوجو نحو اليدف عمى أعمى متوسط حسابي وقيمتو )2.53

ل عمى ، ثم بعد الدافع المعرفي وحص(2.44مى متوسط حسابي قيمتو )ل عالطموح األكاديمي وحص

سط الحسابي األقل ، بينما حصل التوجو لمتحصيل عمى المتو (2.42متوسط حسابي قيمتو )

 (.2.34وقيمتو)

( إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات دافعية اإلنجاز األكاديمي في 20كما يشير الجدول )        

( وىذا يشير إلى أن مستوى دافعية 2.43عمى متوسط حسابي مرتفع ومقداره )المقياس الكمي حصل 

 اإلنجاز األكاديمي مرتفع لدى عينة الدراسة.

 

 عينة أفراد لدى األكاديمي اإلنجاز دافعية مستويات تختمف هلرابعا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 

 والوظيفة؟  الدراسة وسنة والتخصص والعمر الجنس متغيرات باختالف الدراسة

 

 حسب الجنس -1

 

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أبعاد دافعية 

اإلنجاز األكاديمي حسب الجنس، وتم استخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق بين ىذه المتوسطات 

 ( يوضح النتائج:21والجدول)
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 (21الجدول )

 بعاد دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب الجنسختبار ت لداللة الفروق في درجات أنتائج ا

المتوسط  الجنس األبعاد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.37 1.12 0.24 2.41 ذكور الطموح األكاديمي

 0.30  2.47 إناث

 0.84 2.28 0.24 2.46 ذكور التوجه نحو الهدف

 0.23 2.57 إناث

 0.89 0,08 0.26 2.33 ذكور التوجه لمتحصيل

 0.27 2.23 إناث

 0.28 2.06 0.29 2.35 ذكور الدافع المعرفي

 0.26 2.46 إناث

       110، ن =   68،اإلناث =   42الذكور =

فروق ذات أن قيم ت أعمى من مستوى الداللة مما يعني عدم وجود ( 21ويتضح من خالل الجدول )

 داللة إحصائية بين أفراد العينة في مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي.

 

 حسب العمر -2

لإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة 

 ( يوضع  النتائج:22عمى أبعاد المقياس حسب العمر، والجدول )
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 (22الجدول)

 عية االنجاز األكاديمي حسب العمردافلدرجات أبعاد بية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسا
االنحراف  المتوسط الحسابي العمر بعاداأل

 المعياري

 0.32 2.47 (22-18) الطموح األكاديمي

(23- 27) 2.43 0.21 

(28-32) 2.40 0.24 

 0.24 2.22 فاكثر( 33)

 0.25 2.56 (22-18) التوجه نحو الهدف

(23- 27) 2.57 0.22 

(28-32) 2.43 0.21 

 0.24 2.46 (فاكثر 33)

 0.24 2.36 (22-18) التوجه لمتحصيل

(23- 27) 2.32 0.32 

(28-32) 2.21 0.22 

 0.27 2.36 (فاكثر 33)

 0.27 2.44 (22-18) الدافع المعرفي

(23- 27) 2.48 0.25 

(28-32) 2.38 0.24 

 0.34 2.40 (فاكثر 33)

 0.20 2.45 (22-18) المقياس الكمي

(23- 27) 2.43 0.16 

(28-32) 2.35 0.12 

 0.18 2.41 (فاكثر 33)
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ولمعرفة داللة الفروق بين ىذه المتوسطات، قامت الباحثة بإجراء اختبار التباين األحادي، وكانت  

 (:23النتائج كما في الجدول )

 (23الجدول )

 دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب العمر أبعادالتباين األحادي لداللة الفروق في درجات تحميل اختبار 

مجموع  مصدر التباين بعاداأل

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 0.76 0.38 0.03 3 0.09 بين المجموعات الطموح األكاديمي

داخل 

 المجموعات

8.54 106 0.08 

 0.14 1.82 0.10 3 0.32 بين المجموعات التوجه نحو الهدف

داخل 

 المجموعات

6.24 106 0.05 

 0.25 1.37 0.09 3 0.29 بين المجموعات التوجه لمتحصيل

داخل 

 المجموعات

7.64 106 0.07 

 0.88 0.22 0.01 3 0.05 بين المجموعات الدافع المعرفي

داخل 

 المجموعات

8.45 106 0.08 

 0.27 1.32 0.04 3 0.13 بين المجموعات المجموع

داخل 

 المجموعات

3.62 106 0.03 

 
( مما يدل عمى عدم 0.05( أن قيمة مستوى الداللة أعمى من )23يتضح من خالل الجدول )و       

 وجود فروق ذات داللة إحصائيا في دافعية اإلنجاز األكاديمي تعزى إلى متغير العمر.
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 حسب السنة الدراسية -3

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية حسب سنوات الدراسة، والجدول 

 ( يوضح نتائج ذلك:24)

 ( 24الجدول)

 دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب سنة الدراسة بعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل

االنحراف  المتوسط الحسابي السنة الدراسية بعاداأل
 المعياري

 0.29 2.38 األولى الطموح األكاديمي
 0.26 2.43 الثانية
 0.17 2.54 الثالثة
 0.39 2.41 الرابعة

 0.24 2.49 األولى التوجه نحو الهدف
 0.24 2.50 الثانية
 0.22 2.59 الثالثة
 0.27 2.51 الرابعة

 0.27 2.33 األولى التوجه لمتحصيل
 0.31 2.28 الثانية
 0.25 2.38 الثالثة
 0.19 2.38 الرابعة

 0.27 2.44 األولى الدافع المعرفي
 0.25 2.37 الثانية
 0.29 2.51 الثالثة
 0.28 2.34 الرابعة

 0.17 2.41 األولى المجموع
 0.18 2.40 الثانية
 0.16 2.51 الثالثة
 0.18 2.43 الرابعة

 

الفروق بين ىذه المتوسطات الحسابية قامت الباحثة بإجراء اختبار التباين األحادي،  ولمعرفة دالالت

 (25وكانت النتائج كما في الجدول )



78 

 (25الجدول )

التباين األحادي لداللة الفروق في درجات دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب السنة  تحميل اختبار

 الدراسية

مجموع  مصدر التباين بعاداأل
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.14 1.81 0.14 3 0.42 بين المجموعات الطموح األكاديمي
داخل 

 المجموعات
8.21 106 0.07 

التوجه نحو 
 الهدف

 0.40 0.97 0.05 3 0.16 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
6.38 106 0.06 

 0.44 0.90 0.06 3 0.19 بين المجموعات التوجه لمتحصيل
داخل 

 المجموعات
7.74 106 0.07 

 0.10 2.09 0.15 3 0.47 بين المجموعات الدافع المعرفي
داخل 

 المجموعات
8.03 106 0.07 

 0.07 3 0.23 بين المجموعات المجموع
 

2.35 0.07 

داخل 
 المجموعات

3.52 106 0.03 

 
( مما يشير إلى عدم وجود عالقة دالة بين 0.05أعمى من )ويالحظ أن قيمة مستوى الداللة       

 دافعية اإلنجاز وسنة الدراسة.
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 حسب التخصص -4

 دافعية أبعاد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عمى لإلجابة

 ىذه بين الفروق داللة لمعرفة" ت" اختبار استخدام وتم ،تخصصال حسب األكاديمي اإلنجاز

 :النتائج يوضح( 26)والجدول المتوسطات

 (26الجدول )

 دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب التخصص أبعادنتائج اختبار ت لداللة الفروق في درجات 

المتوسط  التخصص بعاداأل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.25 1.37 0.27 2.39 دبموم الطموح األكاديمي
 0.28 2.47 بكالوريوس

 0.39 1.05 0.24 2.49 دبموم التوجه نحو الهدف
 0.24 2.54 بكالوريوس

 0.54 0.41 0.24 2.36 دبموم التوجه لمتحصيل
 0.28 2.33 بكالوريوس

 0.14 0.36 0.27 2.41 دبموم الدافع المعرفي
 0.28 2.43 بكالوريوس

 0.05 0.86 0.17 2.41 دبموم المجموع
 0.19 2.44 بكالوريوس

 
( في بعد جميع 0.05( يتضح أن قيم مستوى الداللة أعمى من )26ومن خالل نتائج الجدول )      

دافعية اإلنجاز وفي المقياس الكمي مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  أبعاد

 .والدبموم طالب وطالبات البكالوريوس  بين دافعية اإلنجاز األكاديمي
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 حسب الوظيفة -5

 دافعية أبعاد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عمى لإلجابة 

 المتوسطات ىذه بين الفروق داللة لمعرفة" ت" اختبار استخدام وتم ،وظيفةال حسب األكاديمي اإلنجاز

 :النتائج يوضح( 27)والجدول

 (27الجدول )
 دافعية اإلنجاز األكاديمي حسب الوظيفة أبعادنتائج اختبار ت لداللة الفروق في درجات 

المتوسط  الوظيفة بعاداأل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.42 0.78 0.24 2.42 موظف الطموح األكاديمي
 0.30 2.46 غير موظف

 0.23 0.58 0.22 2.51 موظف التوجه نحو الهدف
 0.25 2.53 غير موظف

 0.26 0.25 0.27 2.32 موظف التوجه لمتحصيل
 0.25 2.34 غير موظف

 0.15 0.07 0.30 2.42 موظف الدافع المعرفي
 0.26 2.42 غير موظف

 0.63 0.61 0.16 2.42 موظف المجموع
 0.19 2.44 غير موظف

  

وفي المقياس  بعاد( في جميع األ0.05( يالحظ أن مستوى الداللة أكبر من )27ومن الجدول )       

الكمي مما يشير إلى تساوي مجموعتي الموظفين وغير الموظفين في دافعية اإلنجاز األكاديمي وعدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بينيم عمى مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي تعزى إلى متغير 

 الوظيفة.
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 الروحي الذكاء درجات بين إحصائيا دالة عالقة توجد هلالسؤال الخامس: با: النتائج المتعمقة خامس

 العينة؟ أفراد لدى األكاديمي اإلنجاز دافعية ومستويات

 

لإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإجراء معامل ارتباط بيرسون الختبار وجود ارتباط بين     

( يعرض نتائج 28مقياس الذكاء الروحي ودافعية االنجاز األكاديمي، والجدول )درجات أفراد العينة في 

 االختبار:

 (28جدول )

 نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين درجات الذكاء الروحي ودرجات دافعية االنجاز األكاديمي

 قيمة مستوى الداللة قيمة االرتباط

0.47 0.00 

        

( وىذا 0.01( عند مستوى داللة )أقل من 0.47نجد أن قيمة االرتباط  ىي)( 28ومن الجدول )      

ضح أن العالقة بين ن، كما أن إشارة درجة االرتباط تو مؤشر عمى وجود عالقة قوية بين المتغيري

 المتغيرين طردية أي أنو كمما زاد مستوى الذكاء الروحي زاد مستوى دافعية االنجاز لدى أفراد العينة.

 

 (:29الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين أبعاد المقياسين، والنتائج في الجدول) ثم قامت
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 (29جدول )

 ة االنجاز األكاديمي لدى أفراد العينةدافعي أبعادو الروحي  الذكاء أبعادمعامالت االرتباط بين 

القدرة عمى  االرتباط 
 التسامي

القدرة عمى 
الدخول في 

حاالت روحانية 
عالية من 
 الروحانية

القدرة عمى 
استخدام 

الروحانيات 
مواجهة 

المشكالت 
 اليومية

القدرة عمى 
االندماج في 

 سموك الفضيمة 

القدرة عمى 
بناء 

عالقات 
منزهة عن 

 الغرض

الطموح 
 األكاديمي

معامل 
 االرتباط

0.33** 0.33** 0.28** 0.34** 0.33** 

مستوى 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

نحو التوجه 
 الهدف

معامل 
 االرتباط

0.40** 0.40** 0.40** 0.33** 0.27** 

مستوى 
 الداللة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

التوجه 
 لمتحصيل

معامل 
 االرتباط

-0.03 -0.03 0.02 0.10 0.01 

مستوى 
 الداللة

0.75 0.75 0.80 0.26 0.85 

الدافع 
 المعرفي

معامل 
 االرتباط

0.49** 0.49** 0.50 0.40** 0.46** 

 (α≤ .0.0** ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

دافعية  أبعادموجبة مع بعض ترتبط بعالقات الذكاء الروحي  أبعاد( أن 29ويتضح من الجدول )     

االنجاز األكاديمي باستثناء ) التوجو لمتحصيل مع جميع أبعد الذكاء الروحي، والدافع المعرفي مع 

 القدرة عمى استخدام الروحانية في حل المشكالت( فال يوجد بينيا عالقة ارتباطية دالة إحصائيا.

 الروحي الذكاء درجات بين العالقة طبيعة تختمف هلسادسا: النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: 

 والعمر الجنس متغيرات باختالف الدراسة عينة أفراد لدى األكاديمي اإلنجاز دافعية ومستويات
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  والوظيفة؟  الدراسة وسنة والتخصص

 

( (Partial Correlationولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار االرتباط الجزئي     

االرتباطية بين درجات الذكاء الروحي ودرجات دافعية االنجاز األكاديمي لدى أفراد إليجاد العالقة 

 ( يعرض نتائج االختبار.30العينة بعد عزل أثر متغيرات الدراسة، والجدول )

 (30الجدول )
اختبار بيرسون لقياس العالقة بين درجات الذكاء الروحي ودرجات دافعية االنجاز األكاديمي لدى 

 العينة بعد عزل أثر متغيرات الدراسةأفراد 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغير
 0.00 0.46 الجنس
 0.00 1.00 العمر

 0.00 0.35 التخصص
 0.01 0.22 سنة الدراسة 

 0.00 0.67 الوظيفة
      

 عالقة ( يتبين أنو توجد0.05(  وقيم مستوى الداللة التي ىي أقل من)30ومن خالل الجدول )      

وأن ىذه العالقة لم تتغير بعد عزل أثر المتغيرات ، دالة إحصائيا بين المتغيرين التابع والمستقل

ارتباط الذكاء عالقة مما يشير إلى أن  (الوظيفة ،الدراسة سنةالتخصص،  ،العمر، الجنس)لمستقمة ا

 .غير متأثر بمتغيرات أخرىىذا االرتباط الموجب اإلنجاز األكاديمي عالقة أصمية و  الروحي بدافعية

 مقياس عمى الدراسة عينة أفراد درجات إسهام مدى ماسابعا: النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: 

 األكاديمي؟ اإلنجاز دافعية مقياس عمى بمستوياتهم التنبؤ في الروحي الذكاء
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البسيط لدراسة العالقة لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار االنحدار الخطي       

نجاز ي، ودرجاتيم عمى مقياس دافعية اإلالسببية بين درجات أفراد العينة عمى مقياس الذكاء الروح

 (:31األكاديمي، وكانت النتائج كما في الجدول )

 ( 31الجدول )

نجاز درجات دافعية اإل  فينتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط لتأثير درجات الذكاء الروحي 

 األكاديمي نموذج معادلة االنحدار)التنبؤ(

 مستوى الداللة قيمة ت Betaقيمة  Bقيمة  

 0.00 8.37       1.45 الثابت

 0.00 5.64 0.47 0.23 معامل الذكاء الروحي

 0.47معامل التحديد = 

كاء الروحي عمى درجات دافعية ( وجود داللة إحصائية إلسيام درجات الذ31يوضح الجدول )     

( وىي دالة إحصائيا، ومن 0.47جاز األكاديمي، ويؤكد ذلك قيمة معامل االرتباط حيث بمغت )اإلن

% ( من 47( يتبين أن درجات الذكاء الروحي تفسر ما نسبتو )R Squareقيمة معامل التحديد )

م نجاز األكاديمي، وىذا يعني أن درجات الذكاء الروحي تسيتباين الحاصل في درجات دافعية اإلال

نجاز األكاديمي لدى أفراد العينة، وتكون طبيعة المعادلة توسط في التنبؤ بدرجات دافعية اإلبقدر م

 االنحدارية الدالة عمى التنبؤ كما يأتي:

 المتغير المستقل ×المتغير التابع = قيمة الثابت + معامل االنحدار 

 يدرجات الذكاء الروح × 0.47+  1.45نجاز األكاديمي = دافعية اإل
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 درجات الذكاء الروحي × 1.93نجاز األكاديمي = دافعية اإل

ثم قامت الباحثة بإجراء اختبار االنحدار الخطي المتعدد لدراسة العالقة السببية بين درجات أفراد العينة 

( 32نجاز األكاديمي ، والجدول )عمى مقياس دافعية اإلمقياس الذكاء الروحي ودرجاتيم  أبعادعمى 

 ئج االختبار:يشير إلى نتا

 (32الجدول )

 درجات دافعية اإلنجاز ذكاء الروحي فيال أبعادنتائج تحميل االنحدار المتعدد لتأثير درجات 

 األكاديمي

مستوى  قيمة ت Betaقيمة  Bقيمة  

 الداللة

 0.05 1.97 0.24 0.11 القدرة عمى  التسامي

 0.32 0.99 0.14 0.06 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

 0.12 1.55 0.21 0.08 القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

 0.52 0.64 0.10 0.04 القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.60 0.51 0.07 0.03 القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.23معامل التحديد = 

الذكاء الروحي عمى درجات  أبعاد(  وجود داللة إحصائية إلسيام جميع 32ويوضح الجدول )      

( يتبين أن درجات الذكاء  (R Square = 0.23دافعية االنجاز األكاديمي، ومن قيمة معامل التحديد 

%(  من التباين الحاصل في درجات دافعية االنجاز األكاديمي، وىذا يدل 23الروحي تفسر ما نسبتو)

عمى أن درجات الذكاء الروحي تسيم بقدر منخفض في التنبؤ بدرجات دافعية االنجاز األكاديمي لدى 
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 أفراد العينة.

ثم قامت الباحثة بإجراء االختبار الخطي المتعدد لدراسة العالقة السببية بين درجات أفراد العينة        

( يبين نتائج 33دافعية االنجاز األكاديمي، والجدول ) أبعادعمى مقياس الذكاء الروحي ودرجاتيم عمى 

 عمى الطموح األكاديمي:العالقة بين درجات أفراد العينة عمى مقياس الذكاء الروحي ودرجاتيم 

 ( 33الجدول )

 درجات الطموح األكاديمي د لتأثير درجات الذكاء الروحي فينتائج تحميل االنحدار الخطي المتعد

قيمة  Bقيمة  

Beta 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.00 4.48  1.29 الثابت

 0.45 0.75 0.12 0.08 القدرة عمى التسامي

 0.45 0.75 0.12 0.08 روحانية عالية من الوعيالقدرة عمى الدخول في حاالت 

 0.99 0.00 0.00 0.00 القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

 0.40 0.83 0.14 0.09 القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.35 0.92 0.13 0.09 القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.13معامل التحديد = 

 درجات عمى الروحي الذكاء أبعاد جميع إلسيام إحصائية لةدال وجود(  33) الجدول ويوضح       

باستثناء بعد القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجية المشكالت اليومية، فقيمتو  األكاديمي الطموح

 أن يتبين ((R Square=0.13 التحديد معامل قيمة ومن( وىي قيمة غير دالة إحصائية ، 0.00)

 األكاديمي، الطموح درجات في الحاصل التباين من%(  13)نسبتو ما تفسر الروحي الذكاء درجات

 األكاديمي الطموح بدرجات التنبؤ في منخفض بقدر تسيم الروحي الذكاء درجات أن عمى يدل وىذا
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 .العينة أفراد لدى

 أفراد درجات بين السببية العالقة لدراسة المتعدد الخطي االختبار بإجراءومن ثم قامت الباحثة       

 نتائج نييب( 34) والجدول ،بعد التوجو نحو اليدف عمى ودرجاتيم الروحي الذكاء مقياس عمى العينة

 ختبار:اال

 ( 34الجدول )

 درجات التوجه نحو الهدف د لتأثير درجات الذكاء الروحي فينتائج تحميل االنحدار الخطي المتعد
قيمة  Bقيمة  

Beta 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.00 6.25  1.51 الثابت

 0.06 1.87 0.28 0.17 القدرة عمى التسامي

 0.06 1.879 0.289 0.17 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

 0.03 2.10 0.29 0.15 القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

 0.83 0.21 0.03- 0.02- القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.50 0.66 0.09- 0.05- القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

  0.19معامل التحديد = 

الذكاء الروحي عمى بعد التوجو نحو اليدف  بعاد( وجود داللة إحصائية أل34ويوضح الجدول )    

( وىي قيمة غير دالة إحصائيا ، 0.02باستثناء بعد االندماج في سموك الفضيمة حيث كانت قيمتو )

 ما تفسر الروحي الذكاء درجات ( يتبين أنR Square=0.19ومن خالل معامل التحديد ) 

 الذكاء درجات أن عمى يدل وىذا ،اليدفالتوجو نحو  درجات في الحاصل التباين من%(  19)نسبتو

 .العينة أفراد لدى التوجو نحو اليدف بدرجات التنبؤ في منخفض بقدر تسيم الروحي
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ثم قامت الباحثة بإجراء اختبار التحميل الخطي المتعدد لدراسة العالقة السببية بين  درجات أفراد        

( يبين نتائج 35د التوجو لمتحصيل، والجدول )العينة عمى مقياس الذكاء الروحي ودرجاتيم عمى بع

 االختبار: 

 (35الجدول )

 درجات التوجه لمتحصيل د لتأثير درجات الذكاء الروحي فينتائج تحميل االنحدار الخطي المتعد

قيمة  Bقيمة  

Beta 

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.00 7.64  2.21 الثابت

 0.01 1.57 0.26- 0.17- القدرة عمى التسامي

 0.11 1.57 0.26- 0.17- القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

 0.88 0.15 0.02 0.01- القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

 0.03 2.12 0.38 0.25 القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.65 0.45 0.07- 0.04- القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.04معامل التحديد = 

الذكاء الروحي وبعد التوجو  أبعاد( أن ىناك عالقة دالة إحصائيا بين جميع 35ويوضح الجدول )      

لمتحصيل باستثناء بعدي ) القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجية المشكالت اليومية و القدرة عمى 

( عمى الترتيب وىما قيمتان 0.04و  0.01بناء عالقات منزىة عن الغرض ( حيث كانت قيمتيما ) 

( يتبين أن R Square= 0.04مغت ) غير دالتان إحصائيا ، ومن خالل معامل التحديد التي ب

%( من التباين الحاصل في درجات التوجو لمتحصيل وىي 4درجات الذكاء الروحي تفسر ما نسبتو )

قيمة منخفضة جدا مما يدل أن درجات الذكاء الروحي تسيم بشكل منخفض في التنبؤ بدرجات أفراد 
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 العينة في بعد التوجو لمتحصيل.

ببية بين درجات أفراد العينة عمى مقياس الذكاء الروحي وبعد الدافع المعرفي، ولدراسة العالقة الس     

 ( يبين نتائج االختبار:36قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار الخطي المتعدد والجدول )

 ( 36الجدول )

 المعرفيالدافع بعد  درجات لتأثير درجات الذكاء الروحي في  نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد

مستوى  قيمة ت Betaقيمة  Bقيمة  

 الداللة

 0.00 3.43  0.87 الثابت

 0.05 1.94 0.27 0.19 القدرة عمى التسامي

 0.05 1.94 0.27 0.19 القدرة عمى الدخول في حاالت روحانية عالية من الوعي

 0.01 2.55 0.32 0.19 القدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجهة المشكالت اليومية

 0.17 1.35 0.20 0.14- القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة

 0.12 1.56 0.20- 0.14 القدرة عمى بناء عالقات منزهة عن الغرض

 0.31معامل التحديد = 

الذكاء الروحي عمى بعد الدافع  أبعاد( وجود داللة إحصائية لجميع 38ويوضح الجدول )       

( يتبين أن درجات الذكاء الروحي تفسر R Square = 0.31المعرفي ، ومن قيمة معامل التحديد ) 

%( من التباين الحاصل في درجات الدافع المعرفي، وىذا يشير إلى أن درجات الذكاء 31ما نسبتو )

 في لدى أفراد عينة الدراسة.الروحي تسيم بشكل متوسط في التنبؤ بدرجات الدافع المعر 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
درجات كل من الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز  إلىىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف        

األكاديمي لدى عينة من طالب وطالبات معيد العموم الشرعية بسمطنة عمان، ومدى اختالف كل 

منيما باختالف متغيرات الدراس المستقمة والتي تتمثل في الجنس والعمر والتخصص وسنة الدراسة 

 والوظيفة.

العالقة بين درجات الذكاء الروحي ودرجات  إلىكما ىدفت ىذه الدراسة أيضا إلى التعرف        

دافعية اإلنجاز األكاديمي، ودراسة إمكانية التنبؤ بمستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة 

ية اإلنجاز الدراسة وذلك من خالل معرفة مستوى الذكاء الروحي لدييم ودراسة تأثيره في دافع

 األكاديمي.

التي تم عرضيا في تي توصمت إلييا الدراسة الحالية ، وسيتم في ىذا الفصل مناقشة النتائج ال         

 التي التوصيات من عدد طرح الفصل الرابع وربطيا بالدراسات السابقة، كما سيتم في ىذا الفصل

 .األكاديمي المجال في والمختصين والميتمين الباحثين غمى الباحثة توجييا

 

 أوال : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما مستوى الذكاء الروحي لدى أفراد عينة الدراسة؟ 

أشارت نتائج السؤال األول إلى وجود مستوى مرتفع من الذكاء الروحي في الدرجة الكمية لمقياس      

الذكاء الروحي وفي أبعاده المتمثمة في القدرة عمى التسامي، والقدرة عمى الدخول في حاالت روحانية 

ية، والقدرة عمى عالية من الوعي، والقدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجية المشكالت اليوم
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 ( يبين ذلك;3االندماج في سموك الفضيمة، والقدرة عمى بناء عالقات منزىة عن الغرض، والشكل )

 
 (3الشكل )

 المتوسطات الحسابية لمقياس الذكاء الروحي وأبعاده الخمسة
 

ي ويمكن تفسير ارتفاع درجات الذكاء الروحي لدى أفراد العينة من كون طبيعة الدراسة الت     

يدرسونيا دراسة شرعية، تيتم بغرس وتنمية الجوانب الدينية والقيم األخالقية، وىذا ما تذىب إليو 

(  من أن الذكاء الروحي يرتبط بالتدين، ألن الروحانية ال تأتي من فراغ بل تنبعث من 3122الدفتار)

حساس لدى الفرد بوجود الخالق والمدبر والرقيب لمكون بما فيو م ن كائنات، وتتفق ىذه وجود وازع وا 

( التي أشارت إلى أن طالب التخصصات األزىرية واإلنسانية 3114النتيجة مع نتائج دراسة أحمد)

يتمتعون بمستوى عال من الذكاء الروحي مقارنة بطالب التخصصات العممية، كما تفسر الباحثة 

ن معظم األبعاد التي تناوليا ارتفاع مستوى الذكاء الروحي لدى طمبة وطالبات معيد العموم الشرعية بأ

مقياس الذكاء الروحي تعد من األمور الميمة في حياة المسمم؛ فالتسامي، وبناء عالقات منزىة عن 

3.9
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4.2
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4.3

4.35

القدرة على الدخول  القدرة على التسامي
في حاالت عالية من 

 الوعي

القدرة على االندماج 
 في سلوك الفضيلة

القدرة على بناء 
عالقات منزهة عن 

 الغرض

القدرة على استخدام 
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 المقياس الكلي للذكاء
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 الغرض، واالندماج في سموك الفضيمة تمثل قيما وأخالقا وممارسات سموكية تتطمبيا شخصية المسمم.

تختمف مستويات الذكاء الروحي لدى أفراد العينة ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: هل 

 باختالف متغير الجنس والعمر والتخصص والسنة الدراسية؟

( α≤1.16فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم وجود وقد أظيرت نتائج الدراسة      

بعاده الخمسة، وتتفق في مستوى الذكاء الروحي بين الذكور واإلناث في مقياس الذكاء الروحي الكمي وأ

(، في حين أنيا 3122؛ الغداني، 3122الدفتار، ؛ 3123الخفاف وناصر، ىذه النتيجة مع دراسات )

 (  وقد يعود السبب في عدمAzizi, 2013؛ 3118؛ أرنوط، 3114تختمف مع نتائج دراسات )أحمد،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الذكاء الروحي نتيجة تمقي الجنسين في سمطنة 

(، كما أن 3122عمان نفس البرامج التعميمية منذ الصغر وحتى مراحل التعميم الجامعي)الغداني، 

فرق بين وال يوجد نفسيا، الفروض الدينية والشعائر التعبدية والقيم األخالقية الجنسين مطالبان ب

 الجنسين في ذلك.

 

كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الذكاء      

الروحي في المقياس الكمي وال في أبعاده الفرعية لدى أفراد العينة تعزى لمتغير العمر، وىذه النتيجة 

؛ الضبع، 3118؛ أرنوط،3117)أحمد، ; ( بينما يتعارض مع دراسات3122تتفق مع دراسة )الغداني، 

(، وتفسر الباحثة ذلك بأنو ال يوجد تفاوت كبير في أعمار أفراد العينة، إذ أن جميع أفراد العينة 3123

يندرجون تحت فئة الشباب، األمر الذي يجعل االختالف بينيم في قدرة الذكاء الروحي قميمة، كما أن 

رد المسمم باختالف فئاتو العمرية، عدا الممارسات األخالقية والدينية تعد متطمبات ميمة في حياة الف

 المراحل األولى من عمر اإلنسان التي ال يكون فييا مكمفا.  
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كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الذكاء       

 سة الخفاف وناصرالروحي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير التخصص، وىذه النتيجة تتفق مع درا

ي معيد العموم الشرعية (، ويمكن تفسير ذلك ىو أن تخصصي الدبموم والبكالوريوس ف3123)

ن إلى حد كبير جدا، سواء من ناحية النظام اإلداري الذي يخضع لو طالب التخصصين أو متشابيا

طالب التخصصين  من ناحية الخطة الدراسية، كما أن ىناك جممة من المقررات الدراسية المشتركة بين

مثل مقررات القرآن الكريم والتجويد ومساق الفقو بتعدد أقسامو، والنحو وغيرىا من المواد الشرعية 

في أغمب  أنفسيم المدرسينه المواد تدرس لمطالب من قبل والفكرية األخرى، إضافة إلى ذلك أن ىذ

 األحوال، األمر الذي يجعل التجانس بين طالب التخصصين كبير.

 

في مستويات الذكاء  عدم وجود فروق دالة إحصائيا وأظيرت نتائج الدراسة الحالية كذلك        

الروحي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنة الدراسة، ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن الطمبة 

 الكادرع نفس بمختمف سنوات دراستيم من األولى إلى الرابعة يعيشون الجو الدراسي ذاتو، ويتعاممون م

اإلداري والتعميمي في المعيد، كما أنيم يندمجون مع بعضيم في األقسام الداخمية حيث أن غالبية 

ناثا ىم من القسم الداخمي في المعيد توزيعيم في األقسام الداخمية حسب يكون وال  ،الطالب ذكورا وا 

لثقافية نفسيا، كما أنيم يمتقون سنوات الدراسة في أغمب األحيان، لذلك نجدىم يشتركون في األنشطة ا

في المعيد في أوقات االستراحة وىي أوقات مشتركة بينيم ويتبادلون الخبرات األكاديمية ويستفيدون من 

 بعضيم البعض، فيم مجتمع واحد تجمعو كثير من المناشط وتفرقو القاعات الدراسية فحسب.

 

إحصائية في درجات الذكاء الروحي بين أفراد وجود فروق ذات داللة كما أظيرت النتائج عدم       
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جوانب  ميمة في  عنأنيا تعبر اء الروحي بطبيعة الذك، وتفسر الباحثة العينة تعزى لمتغير الوظيفة

المسمم كالتمسك بالقيم الرفيعة، والتخمق بالسموكيات الفاضمة، والتسامي في مواقف الحياة،  شخصية

ل الصالة والصيام والحج تقوي الجانب الروحاني عند المسمم، ن الممارسات الدينية مثوأيضا نجد أ

الطمبة سواء كانوا موظفين ن دراسة العموم الشرعية ىي دعم ليذه الجوانب في حياة إضافة إلى ذلك فإ

 .تعزى ليذا المتغير ، لذلك ال نجد فروقات في درجات الذكاء الروحي لدييمغير موظفينأم 

 

 ما مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة؟ثالثا: االجابة المتعمقة بالسؤال الثالث: 

كاديمي لدى أفراد أشارت نتائج السؤال الثالث إلى وجود مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز األ      

( 4، والشكل )الذي كان فيو المستوى متوسطا العينة في أبعاد المقياس باستثناء بعد التوجو لمتحصيل

 يبين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة في مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي وأبعاده.

 
 (4شكل )

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

 المقياس الكلي للدافعية الدافع المعرفي التوجه نحو الهدف التوجه للتحصيل الطموح  األكاديمي
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 المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة عمى مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي وأبعاده
 

لدى طالب معيد العموم الشرعية  العالية في دافعية اإلنجاز األكاديميثة المستويات وتفسر الباح      

بأن العموم الشرعية من الموضوعات الميمة في حياة الفرد المسمم خاصة ما يتعمق بتعمم الضروريات 

في الدين سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية العبادات؛ لذلك فإن دراسة ىذه العموم الشرعية غالبا ما 

وأداء الواجبات  الطالب ذاتيا نحو البذل في المجال األكاديمي بغية االستبصار في أمور الدينيدفع 

 ودافعية العموم من المتعمم يتمقاه ام  ع الجيدة االعتقادات بين الترابط يمثل ما وىذاالدينية عمى عمم، 

 من عال مستوى عنده ويتولد عميو سُيقبل فإنو ا يتعمموم  ع جيدة اعتقادات يعتقد انفإن ك  ،لديو اإلنجاز

 (.3112البيمي،)اإلنجاز دافعية

 

رابعا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: هل تختمف مستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد    

 عينة الدراسة باختالف متغيرات الجنس والعمر والتخصص وسنة الدراسة والوظيفة؟

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المقياس إلى عدم وقد أظيرت النتائج        

العموان )دراسات;  مع نتائج  تتفقه النتيجة ، وىذلصالح اإلناث الكمي لدافعية اإلنجاز األكاديمي

، وتفسر الباحثة ذلك بأن كال المجمعتين تتعامل مع الكادر (7::2؛ الفزاري، 3121والعطيات،

  يمي نفسو، وتتمقى نفس القدر من الرعاية واألنشطة.اإلداري واألكاد

 

كما أشارت النتائج كذلك إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات دافعية اإلنجاز      

والسبب في  (، :::2وىذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الشعراوي) األكاديمي تعزى لمتغير العمر،
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وجد تفاوت كبير في أعمار أفراد العينة، حيث أن جميع أفراد العينة ذلك حسب رأي الباحثة بأنو ال ي

يندرجون تحت فئة الشباب، كما أن تعمم العموم الشرعية والتي ترتبط بحياة الفرد المسمم ارتباطا وثيقا 

تعتبر مطمبا ميما عند الجميع باختالف فئاتيم العمرية، فيم مطالبون بالتكاليف نفسيا ومدفوعون لتعمم 

 ه العموم لكونيا ترتبط بعقيدتيم وعباداتيم وأسموب حياتيم.ىذ

 

وأظيرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات دافعية اإلنجاز       

، وتفسر (:::2يضا تتفق مع دراسة الشعراوي)وىذه النتيجة أ األكاديمي تعزى لمتغير سنة الدراسة

الكادر اإلداري واألكاديمي، وحصوليم عمى نفس القدر من المحفزات الباحثة ذلك بتفاعل الطالب مع 

 الخارجية كالتوجيو والحث عمى طمب العمم من قبل المدرسين أو تكريم المتفوقين من قبل اإلدارة.

 

وبالنسبة لمتغير التخصص فقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات      

الذاتي وتفسر الباحثة ذلك بالرغبة الداخمية والتوجو ، كاديمي تعزى لمتغير التخصصدافعية اإلنجاز األ

الدرجة العممية التي  بغض النظر عنمن قبل طالب وطالبات معيد العموم الشرعية لدراسة ىذه العموم 

  يدفعيم ذاتيا.عتقاد العتقادىم بأىميتيا في حياتيم، وىذا االصمون عمييا يح

 

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات دافعية اإلنجاز األكاديمي كما     

المجموعتين من الطمبة مندفعة ذاتيا إلى تمقي  كمتا أيضا بأنتعزى لمتغير الوظيفة، وتفسر الباحثة ذلك 

ة المسمم العموم الشرعية بحكم أن ىذا النوع من العموم يعد من المتطمبات الميمة في حياة وشخصي

، حيث أن الطالب والطالبات أو ال سة يتطمع منيا إلى الوظيفةبغض النظر عن كون ىذه الدرا
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الموظفين في الغالب جاءوا لمدراسة عمى نفقتيم الخاصة وليسوا مبتعثين، مما يشير إلى الرغبة الذاتية 

 .في تمقي العموم الشرعية

توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات الذكاء الروحي خامسا: النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: هل 

 ومستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد العينة؟

أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متغيري الدراسة في        

افعية اإلنجاز األكاديمي درجتيما الكمية، أي أنو كمما زاد مستوى الذكاء الروحي لدى الطالب زادت د

لديو، وكمما قل الذكاء الروحي قمت دافعية اإلنجاز األكاديمي، ولعل السبب في ذلك ىو طبيعة الذكاء 

        الروحي التي تمثل مجموعة من القدرات التي تمكن األفراد من حل المشكالت وتحقيق األىداف

(Emmons,2000فالذكاء الروحي يذكي في الفرد دافعية )  اإلنجاز التي تتمثل في حرص الفرد عمى

( ، كما 2:99؛ موراي، 7::2الزيات، بة الفرد في التغمب عمى العقبات)إنجاز الميام وتعبر عن رغ

أن الذكاء الروحي يعد قدرة عممية وخبرة تساعد الفرد عمى النجاح بكفاءة واقتدار، األمر الذي يزيد من 

في نجاح الطالب           الدافعية من أثر إيجابي يساىم دافعية اإلنجاز لدى الطالب لما ليذه 

 (.3117لعمي وسحمول،)ا

 

سادسا: النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: هل تختمف طبيعة العالقة بين درجات الذكاء الروحي  

ومستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة باختالف متغيرات الجنس والعمر وسنة 

 الدراسة والتخصص والوظيفة؟

من خالل النتائج نالحظ أنو يوجد ارتباط موجب بين مستويات الذكاء الروحي ومستويات دافعية        
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اإلنجاز األكاديمي في جميع متغيرات الدراسة المستقمة وىي; )الجنس والعمر والتخصص وسنة الدراسة 

ات المستقمة استمرت العالقة االرتباطية بين والوظيفة(، وأنو بعد عزل أثر كل متغير من المتغير 

العالقة األصمية بين إضعاف ير أي من المتغيرات المستقمة في المتغيرين، وىذا يشير إلى عدم تأث

 مستويات الذكاء الروحي ومستويات دافعية اإلنجاز األكاديمي.

 

 مقياس عمى الدراسة عينة أفراد درجات إسهام مدى ما; سابعا: النتائج المتعمقة بالسؤال السابع

 األكاديمي؟ اإلنجاز دافعية مقياس عمى بمستوياتهم التنبؤ في الروحي الذكاء

%( من 58وقد أظيرت نتائج الدراسة أن درجات الذكاء الروحي يمكن أن تفسر ما نسبتو )      

فإنيا تسيم بقدر متوسط في  لذاالتباين الحاصل في درجات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد العينة، 

التنبؤ بدرجات دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طالب وطالبات معيد العموم الشرعية من خالل معرفة 

 عادأب جميع إلسيام إحصائية لةدال وجوددرجاتيم عمى مقياس الذكاء الروحي، كما أظيرت النتائج 

د القدرة عمى استخدام الروحانيات في باستثناء بع األكاديمي الطموح درجات عمى الروحي الذكاء

كما أظيرت النتائج أن بعد ، ( وىي قيمة غير دالة إحصائية1.11مواجية المشكالت اليومية، فقيمتو )

القدرة عمى االندماج في سموك الفضيمة ىو أكثر مجاالت الذكاء الروحي قدرة عمى التنبؤ بدرجات 

دراسة، وتفسر الباحثة أن بعد االندماج في سموك الفضيمة دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة ال

التي تتناول الجوانب الدينية وتحرص الدراسة في معيد العموم الشرعية أقرب ما يكون ممثال لطبيعة 

 .عمى ربط الطالب بدينو وعقيدتو المستمدة من القرآن الكريم والسنة

الدراسة قد تميزت عن غيرىا من الدراسات السابقة وبناء عمى ما تقدم فإنو يمكن القول بأن ىذه     
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من خالل تناوليا لعدد من البيانات والتحميالت اإلحصائية واإلجابة عمى عدد من األسئمة التي تربط 

حسب ) بين متغيري الذكاء الروحي ودافعية اإلنجاز األكاديمي والتي لم تتناوليا دراسة عربية أو أجنبية

كما تميزت ىذه الدراسة ألنيا جمعت بين متغيرات مستقمة لم تتعرض ليا  عمم الباحثة واطالعيا(،

  ر والتخصص والوظيفة وسنة الدراسة(.الجنس والعم)الدراسات السابقة مجتمعة في دراسة واحدة وىي; 

 

 التوصيات: 

 بناء عمى ما تقدم من نتائج توصمت إلييا الدراسة الحالية، فإن الباحثة توصي باآلتي;

تنمية الذكاء الروحي لدى الطالب والطالبات في شتى مراحميم التعميمية لما في ذلك من أىمية  -2

أثر صحي في حياتيم النفسية من خالل قدرتيم عمى التسامي في المواقف التي تواجييم في 

الحياة، وكذلك قدرتيم عمى مواجية المشكالت وبناء العالقات المنزىة عن الغرض وزيادة 

لمستقبمية، واالندماج في سموك الفضيمة الذي يعكس تمسكيم بقيميم الدينية الوعي بأىدافيم ا

ومبادئيم الثقافية األصيمة التي تعمموىا من خالل تنشئتيم االجتماعية كما أن تنمية الذكاء 

 الروحي من شأنو أن يرفع من مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب.

عية اإلنجاز األكاديمي األمر الذي يساعد عمى رفع التركيز عمى ضرورة رفع مستوى داف  -3

مستوى التحصيل االكاديمي لدييم، وذلك من خالل تييئة الجو التعميمي المناسب من توفير 

األدوات التعميمية المتعددة المناسبة لمبيئة التعميمية، وتوفير الخبراء التربويين والمرشدين 

 وبات األكاديمية والنفسية.النفسيين لمساعدة الطالب عمى اجتياز الصع

 

 البحوث المقترحة: 
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 استكماال لمتطمبات ىذه الدراسة، فإن الباحثة تقترح إجراء البحوث والدراسات العممية اآلتية;

إجراء الدراسة الحالية مع عينة تشمل طالب وطالبات الجامعات والكميات الخاصة والحكومية  -2

 الجامعي.وطالب وطالبات مرحمة ما قبل التعميم 

 إجراء الدراسة الحالية عمى طمبة التعميم ما قبل الجامعي في شتى محافظات السمطنة. -3

رشاد مدرسي تيدف إلى تنمية الذكاء الروحي لدى الطالب  إقامة برامج إرشاد -4 جمعي وا 

 والطالبات في مختمف مراحل التعميم األساسي وما بعد األساسي والجامعي.

ف إلى تنمية دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب والطالبات تيد جمعي إقامة برامج إرشاد -5

 في مختمف مراحل التعميم األساسي وما بعد األساسي والجامعي. 

 التحصيل الدراسي)اإلنجاز األكاديمي(.وحي بدراسة عالقة الذكاء الر  -6
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 التحصيل والدافعيةاستخدام الذكاءات المتعددة كمدخل لتحسين (. 7114.بن مبارك بن سالم)البادري، سعود 

 رسالة ماجستيرشمال بسمطنة عمان ) والميول في القراءة لدى طالب الصف التاسع بمنطقة الباطنة         
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 جامعة القاىرة.معيد البحوث والدراسات التربوية،  (غير منشورة         

 . الرياض6 مكتبة جرير.قوة الذكاء الروحي(. 7111بوزان، توني.)

 دراسة دافعية االنجاز وتطورها وعالقتها ببعض المتغيرات لدى تالميذ المرحمة (. 0551تركي، آمنة عبداهلل.)

 كمية التربية، جامعة عين شمس. (رسالة دكتوراه غير منشورة )االبتدائية بدولة قطر     

  والتوزيع. دار الفالح لمنشر الكويت6 (3ط ) عمم النفس التربوي وتطبيقاته(. 7110).داهللالبيمي، محمد عب

 . ترجمة عبد الحكم الخزامي، القاىرة6 دارالذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرون(. 7111جاردنر، ىاورد.) 

 الفجر لمنشر والتوزيع.       

 . عّمان6 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.المخ البشري(. تربويات 7113حسين، محمد عبداليادي.) 

 مجمة كمية معة.الذكاء الروحي لدى طالب الجا(. 7107).الخفاف، إيمان عباس عمي وناصر، أشواق صبر

 .111-333 ،(31) ساسية،األ التربية        

 لمطباعة والنشر.. القاىرة6 دار غريب الدافعية لإلنجاز (.7111خميفة، عبدالمطيف محمد.)

 (. الذكاء العاطفي والذكاء االنفعالي. عّمان6 دار الشروق لمنشر والتوزيع.7111خوالدة، محمود عبداهلل.)

 (. األساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس. القاىرة6 دار الكتاب الحديث.7113الخولي، ىشام محمد.)

 .دار الفكرعّمان6  عند األطفال.الذكاء الروحي (. 7100).الدفتار، خديجة إسماعيل

 العموم التربوية مجمة  .الذكاء العاطفي وعالقتو بالتكيف مع الحياة الجامعية .(7100) .الرفوع، محمد أحمد

 .002-43 ،(7) 07 ،كمية التربية جامعة البحرين والنفسية       

      نظر المعممينمدى توافر خصائص المدرسة الفعالة من وجهة (. 7114).الرواحي، زيانة بنت ياسر بن خميس

 والدراسات العربية  معيد البحوث )رسالة ماجستير غير منشورة( قتها بدافعية اإلنجاز لدى الطالبوعال        

 بالقاىرة، قسم الدراسات التربوية، جامعة الدول العربية.        

 القاىرة6 دار النشر  والمنظور المعرفي. االرتباطيسيكولوجية التعمم بين المنظور (. 0552).الزيات، فتحي محمد

 .لمجامعات        

 .071-013(، 33) 01(. المجمة التربوية جامعة الكويت، 0551زيدان، عبدالمنعم الشناوي.)

 افعية اإلنجاز بمركز(. عالقة د7107سالم، ىبة اهلل محمد الحسن وقمبيل، كبشور كوكو والخميفة، عمر ىارون.)
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 المجمة العربيةالضبط ومستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى طالب مؤسسات التعميم العالي بالسودان.     

 .52-40(، 1) 3جامعة الخرطوم،  ،لتطوير التفوق    

   (7100بن عبداهلل.) السعيدي، أحمد بن محمد والجيوري، ناصر بن عمي وخطابية، عبداهلل محمد والمرزوقي، عمي

  كعب بن برشة لمتعميم العام بسمطنة  أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة الصف الثاني عشر بمدرسة         

 كمية التربية، جامعة البحرين مجمة العموم التربوية والنفسية، عمان وعالقتيا بتحصيميم في مادة الكيمياء.         

         07 (3)، 775-712. 

 بالرضا عن الحياة في سمات الشخصية والدافع لإلنجاز األكاديمي وعالقتيما (. 0555).الشعراوي، عالء محمود

 .052-015 ،10، جامعة المنصورة مة كمية التربية،مجالمرحمة الجامعية.         

       والجنس وتأثيرها  اإلنجازاالعتماد، االستقالل ودافعية (. 7111).الشيادي، محفوظ بن سميمان بن مبارك الشيادي

  رسالة) الباطنة شمال بسمطنة عمانفي التحصيل الدراسي لدى طمبة الصف الحادي عشر بمنطقة        

 .س، سمطنة عمانجامعة السمطان قابو  (ير منشورةماجستير غ       

   المراىقينالذكاء الروحي وعالقتو بالسعادة النفسية لدى عينة من (. 7107).الضبع، فتحي عبدالرحمن

 .032 -033 ،(75) 0 دراسات عربية في التربية وعمم النفس، والراشدين،     

 (. الذكاء اإلنساني. الكويت6 عالم المعرفة.7112طو، محمد.)

 المتعددة، عّمان6 دار السحاب  لمنشر والتوزيع. (. الذكاءات7114عامر، طارق عبدالرؤوف.)

 (. عمم النفس التربوي. عّمان6 دار صفاء لمنشر والتوزيع.7110عبدالحميد، حنان.)

 (، 1(. الدافع لإلنجاز وعالقتو بالقمق. مجمة عمم النفس، )0550عبدالخالق، أحمد محمد، والنيال، مايسة أحمد.)

          234-245. 

 (. مقدمة في عمم النفس التربوي. عّمان6 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.7111مطي.)عريفج، سامي س

 (. العالقة بين دافعية االنجاز وقمق االمتحان وأثرىما في7112عميمات، محمد منيزل و ىواش، خالد خميف.)

 ي محافظة المفرق. مجمة التحصيل في مادة المغة االنجميزية لدى طمبة المرحمة األساسية والثانوية ف       

 .777-710(، 3) 3العموم التربوية والنفسية كمية التربية جامعة البحرين،        

 (. الذكاء الوجداني وتأثيره عمى التوافق والرضا عن الحياة 7112عيسى، جابر محمد و رشوان، ربيع عبده.)
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 (،  1) 07ية كمية التربية جامعة حموان، واإلنجاز األكاديمي لدى األطفال. دراسات تربوية واجتماع       

       12-031. 

    االنجاز ودافعيةأثر كل من االتجاىات نحو الدراسة (. 7110.)العبداهلل، يوسف محمد، والخميفي، سبيكة يوسف

 جامعة المجمة التربوية جامعة قطر.وعادات االستذكار عمى األداء األكاديمي لدى عينة من طالبات        

 .15 -01 ،21 ،قطر       

 وأثرىما عمى  العالقة بين فاعمية الذات ودافعية اإلنجاز (. 7112).العمي، نصر محمد، سحمول، محمد عبداهلل

  لمعموم التربوية مجمة جامعة أم القرى وأثرىما في التحصيل األكاديمي لدى طمبة الثانوية بمدينة صنعاء.       

                                                                  .031 -57 ،(0) 04 ،واإلنسانيةواالجتماعية        

 وفقا لمنوع الذكاءات المتعددة لمطمبة البحرينين في المرحمة الجامعية  .(7112).العمران، جييان أبو راشد

  العموم التربوية والنفسية، مجمة. لطالب المناسب في التخصص المناسبوالتخصص األكاديمي، ىل ا        

 .11-03 ،(3) 3ية التربية جامعة البحرين،كم        

 المتعددة في تحسينفاعمية برنامج تعميمي قائم عمى نظرية الذكاءات (. 7112).العنيزات، صباح حسن حمدان

 جامعة عّمان  غير منشورة(دكتوراه رسالة ) بة لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمممهارات القراءة والكتا       

 العربية لمدراسات العميا، عمان.       

     وعادات االستذكار العالقة بين دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي(. 7115).بدر بن سعيد بن ساعد، الغافري

 رسالة ماجستير غيربسمطنة عمان واالتجاهات نحو الدراسة لدى طالب الصف العاشر األساسي        

 القاىرة. معيد البحوث والدراسات التربوية، جامعة  (منشورة       

 الدوائر الحكومية الذكاء الروحي وعالقته بالضغوط المهنية لدى موظفي (. 7100).الغداني، فاطمة بنت محمد

 جامعة نزوى، سمطنة عمان. (رسالة ماجستير غير منشورة) نفي محافظة مسقط بسمطنة عما       

 االنجاز عمى مستوىثر الجنس ومستوى التعميم الصفي ودافع أ(. 0552الفزاري، ناصر بن سعيد بن محمد.)

  رسالة ماجستير غير) محافظة مسقطالتحصيل لدى طمبة نهاية المرحمتين االبتدائية واإلعدادية في       

 ان.عمّ  ،الجامعة االردنية (منشورة      

 أثر النوع وموقع الضبط والمستوى األكاديمي عمى دافع اإلنجاز لدى طمبة التوجييية  (.0551قطامي، نايفة.)
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 .71-3(، 1) 07. دراسات الجامعة األردنية في العموم اإلنسانية، العامة       

 6 مكتبةكويتال .سيكولوجية التعمم وأنماط التعميم(. 0557).الكناني، ممدوح عبدالمنعم والكندري، أحمد مبارك

 .عوالتوزيالفالح لمنشر       

 ،  دمشق6 دار الفكر.7(. العادة الثامنة. ط7112كوفي. ر. ستيفن.)

 .دار وائل لمنشر والتوزيع عّمان6 .الذكاء أساسيات ومفاهيم حديثة(. 7114).الماموط، موسى توفيق

 المتغيرات المعرفية (. الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة وعالقتو ببعض 7117محمود، عبدالمنعم أحمد.)

 .377-775(، 1، )دراسات تربوية واجتماعيةوالمزاجية.       

 الصالبة النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز وتحقيق الذات لدى عينة(. 7107المشرفي، راشد بن سالم بن محمد.)

 كمية التربية، جامعة   (رسالة ماجستير غير منشورة) من طمبة التعميم ما بعد األساسي في سمطنة عمان       

 عين شمس.       

 القاىرة6 الدار المصرية المبنانية. العبقرية والذكاء واإلبداع.(. 7112مصباح، عبداليادي.)

 عّمان6 دار المسيرة. سيكولوجية التعميم والتعمم االسس النظرية والتطبيقية،(. 7110ممحم، سامي محمد.)

 القاىرة6 مكتبة األنجمو المصرية. دافعية اإلنجاز وقياسها، (.0535منصور، طمعت وقشقوش، إبراىيم.)

 ترجمة أحمد عبدالعزيز سالمة ومحمد عثمان  نجاتي، القاىرة6  الدافعية واالنفعال.(. 0544موراي، إدوارد.)

 دار الشروق.      

 كتبة األنجمو المصرية.القاىرة6 م مقياس الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدين.(. 0543موسى، فاروق عبد الفتاح.) 

  بعض المتغيرات. الذكاء االنفعالي لدى طمبة المرحمة الثانوية في ضوء .(7101).المومني، عبدالمطيف عبدالكريم

 .371-750 ،(0) 00كمية التربية جامعة البحرين،  مجمة العموم التربوية والنفسية،       

  (دكتوراه غير منشورة رسالة) وعالقتها بأسموب حل المشكالتمكونات دافعية اإلنجاز (. 0542).النابمسي، نظام

                                                                                                                                              كمية التربية، جامعة طنطا، مصر.       

 .دار الفرقان لمنشر والتوزيععّمان6 ( 7ط) عمم النفس التربوي(. 0541).نشواتي، عبدالمجيد
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    ( نموذج مقياس الذكاء الروحي2ممحق ) 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أخي الطالب، أختي الطالبة:
الذكاء الروحي وعالقته بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طالب تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان: 

، ومن ضمن إجراءات ىذه الدراسة قياس الذكاء وطالبات معهد العموم الشرعية بسمطنة عمان
الطالب والطالبات بالمعيد، ولذلك أضع بين يديك الروحي و دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى 

 الذكاء الروحي مستوى ، والثاني لقياسدافعية اإلنجاز األكاديميمقياسين: األول لقياس مستوى 
وفي  ( ثالثة اختيارات) دائما _ أحيانا _ نادرالديك، وأمام كل عبارة اختيارات: في المقياس األول

كثيرا جدا(،(، والمطموب  –خمسة اختيارات) ال مطمقا _ نادرا _ متوسط _ كثيرا المقياس الثاني 
التي تعبر عنك  منك تكرما بعد أن تقوم بتعبئة بياناتك أن تقرأ كل عبارة بدقة، وتختار المفردة

 (، مع العمم أن ليس ىناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، شاكرة لك حسن تعاونك.√واضعا إشارة)
 الباحثة/
 حنان بنت خمفان بن زايد الصبحية
 معيد العموم الشرعية

 
 .............................................................. اسم الطالب/ الطالبة) اختياري( 
 

 ( فوق)         فما  33(،  )       32-28(، )         27-23)       (، 22-18  :العمر
 

 :   ذكر)       (،    أنثى)       (الجنس
 

 (  الرابعة)         (،  الثالثة)        (،        الثانية)    (،      )  األولى  :الدراسية السنة
 

 (    بكالوريوس)       ، (  دبموم)       :التخصص
 

  (   موظف)       (، غير موظف)       : الوظيفة



 د

 

 مقياس الذكاء الروحي
وثٍشاوثٍشاِزٛعؾٔبدساالِطٍمباٌفمشادَ

جذا

أشعشثبٌشادخدٍّٕبأرمٓع1ًٍّ





أعزّزعثزأًِاٌّخٍٛلبدِٓد2ًٌٛ





أرّزعثغعخطذسفًِٛاجٙخاٌؼغٛؽ3





أرغبِخِعِٓأخطأفًدم4ً





رزغُعاللزًِعاِعشحثبٌطٍتٚاٌزعب5ْٚ





أعزطٍعأْأرّبٌهٔفغًعٕذاٌغؼت6





أشعشثأْأٌبًِِششلخ7





أٚاجٗاٌّشىالددٌْٚأط8





أٌزّظاٌعزسٌضِالئًعٕذاٌخطأ9





اٌّذغٛثٍخعاللزًِعاَخشٌٓثعٍذحع11ٓ





ٌغعذًٔرمذٌُاَخشٌٓعٍىٔفغ11ً





أرعبًِِعاَخشٌٓثز٘ٓطبف12ً





أشكؽشٌمًثظجشٚثجبد13





ألذَشىشيٚاِزٕبًٌٌّٔٓمذًٌَاٌع14ْٛ





عاللبرًِعصِالئًفًإؽبسرطٌٛشاٌع15ًّ





أعبًِاَخشٌٓأفؼًِّبٌعب16ًٍِٕٔٛ





أٔظشإٌىِبأٍِهٌٍٚظإٌىِبٌٍّىٗاَخش17ْٚ





أِزٍهاٌذىّخفًإداسحأِٛسي18





أدزشَاٌىجٍشٚأعطفعٍىاٌظغٍش19







 س

 

ٌذياإلدغبطثشٚحاٌفشٌك21





أرجبً٘اِلٛاياٌزًرغجتًٌثعغاٌؼٍك21





وًشًءِٓدًٌٛج22ًٍّ





أثكفًأْوثٍشآِاٌّشبوًاٌزًرٛاجًٕٙعٛفٌىٌْٛٙب23

دً





أععذثئظٙبسدجًِعشر24ً





أدغٓإٌىاَخشٌٓدْٚغبٌخأِٚظٍذخ25





ٔذٛيأدغٓاٌظٓثبَخشٌٓفًرظشفبر26ُٙ





أدظثأْاٌىْٛخٍكثمذسحعظٍّخٚسائعخ27





ثمٛحٚٔفظساػٍخأخشجِٓاِصِبد28





أرغُثبٌظذقِعٔفغ29ً





رزغُعاللزًثبَخشٌٓثبٌشفبفٍخٚاٌٛػٛح31





أثزعذعٓاٌشجٙبد31





ٌذيإدغبطثّشبوًاَخش32ٌٓ





أيِشىٍخرٛاجًٌٕٙضٌذإٌّبًٔثأْلٛحهللااٌعظٍّخرذشع33ًٕ





أعبءإًٌِٓاٌظعتأْأدغ34ٌّٓٓ





ألذَاٌخذِبدٌُخشٌٓثىًطذقٚأِبٔخ35





أدشصعٍىأْأالأرذذسفًاِشٍبءاٌزبفٙخ36





ِٓاٌغًٙأْأدسنثٛعًِشبعشاَخش37ٌٓ





إرأمضشًءِّبأٍِهألٛير٘تاٌمًٍٍٚثمًاٌىثٍش38





أشعشثظفبءإٌفظعٕذِبأعبِخأدذ39





أعًّاٌخٍشدْٚأزظبساٌشدِٓاَخش41ٌٓ



 ج

 



أفزشعفًصِالئًدغٓإٌٍخعٕذِبٌخطئْٛفًدم41ً

أِزٍهِٙبسحاٌزجظشفًاٌّٛالفاٌزًأِشثٙب42





أشعشثأْلٛحهللارمفثجبٔجًفًأفعبياٌخٍش43





أعطًا٘زّبًٌٌِّٓذزبج44ًٌ





عاللزًِعاَخشٌٓلبئّخعٍىاالدزشاَٚاٌزمذٌش45





أدبٚيأالأوشٌِٖٓغًءًٌ،فىًإٔغبِْعشعٌٍخطأ46





أرأًِفًطٛسحاٌىْٛاٌّجٙجخ47





أشعشثبٌشػبعٓدٍبرًٌٚٛثألًاٌم48ًٍٍ





ٌغعذًٔأْأوْٛشخظبٍِزضِبِٚزفبٍٔب49





ٌّشبسوخاَخشٌٓفًأفشادُٙٚأدضأُٙأجذطعٛثخ51





أخٍضإٌٍخفًعًٍِّباعزطعذ51





أشعشٚوأْاٌطجٍعخخٍمذِٓأجًأْٔشعشثعظّخهللا52





أدظثمٛحإٌّبًٔدٍّٕباٚاجِٗشىٍخ53





أرٛاػعفًعٍٛو54ً





أثبدسٌّغبعذحإٌبط55





ِشاعبحشعٛساَخشٌٓأدشصعٍى56





أشعشأْوثٍشآِاٌّخٍٛلبدرزّزعثجّبيسائع57





أعزطٍعأْأفشقثٍِٓشبوًٍاٌخبطخٚعاللزًثبٌٕبط58





أشعشثبالِزٕبٌّْٓد59ًٌٛ





أجذاٌّزعخفًِغبعذحِٓد61ًٌٛ





أرعبًِِعاَخشٌٓعٍىدغتِعبٍِز61ًٌُٙ







 ح

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٕ٘بنوثٍشِٓاِشٍبءدًٌٛرغزذكاٌزأ62ًِ





أشعشأْطجشيعٍىاٌّزبعتٌؤوذعالِزًٚإٔغبٍٔز63ً





أرعبؽفِعِٓد64ًٌٛ





أ٘زُثٌّٓطٍتِغبعذر65ً





أدشصعٍىأْألذَأفؼًِبٌذيفًاٌع66ًّ





ٚاٌجّبيدٍّٕبارأًِِبدًٌٛأشعشثبٌشٚعخ67





أشعشثعذَاٌشػبعٓدٍبر68ً





ٌظعتعًٍٔىشاْجًٍّاَخش69ٌٓ





أدشصعٍىِجبٍِخأطذلبئًفًإٌّبعجبداٌّخزٍفخ71







 ر

 

 مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي( نموذج  3ملحق )



 نادرا أحيانا دائما فقراتال م
 الطموح األكاديميالبعد األول:     
    أتشوق باستمرار ألحقق األفضل في أدائي الدراسي 1
    أشعر أن مستوى دراستي الحالية أقل من أمنياتي العممية 2
    أرغب أن أكون في الصدارة في الصف الدراسي 3
    أضع لمستقبمي األكاديمي خططا باستمرار 4
    المواد الدراسيةأغتنم كل الفرص المتاحة لي لمتفوق في  5
    ينتابني القمق واالنزعاج لعدم حصولي عمى مستوى دراسي عال بين زمالئي 6
    أتجنب منافسة زمالئي في الصف الدراسي 7
    أبذل قصارى جيدي ألكون أفضل من زمالئي في دراستي 8

 البعد الثاني: التوجه نحو الهدف
    إيجابيةأسعى جاىدا لتحقيق األىداف بطريقة  9

    أسعى إلى بناء أىداف بديمة إذا واجيتني صعوبات قد يستحيل تجاوزىا 10
    أعمل عمى إقامة عالقات إيجابية مع زمالئي المتفوقين دراسيا 11
    حياتي تعمل وفق خطة واضحة في ذىني 12
    أعتقد أن الوصول إلى اليدف غالبا مسألة حظ 13
    األىداف الصعبة وأبحث عن األسيلأشعر بالخوف تجاه  14
    أعتقد أن الحمم ىو جانب ميم في حياتنا 15
    أسعى جاىدا لتحقيق ما أفضل في حياتي 16

 البعد الثالث: التوجه لمتحصيل
    أميل إلى االستزادة من التحصيل الدراسي لمحصول عمى مركز اجتماعي مرموق 17
    التحصيل الدراسي لمحصول عمى مستوى اقتصادي أفضلأميل إلى االستزادة من  18
    أجتيد بجد في تحصيمي الدراسي ألصل إلى مستوى أكاديمي أعمى 19
    أعتقد أن نجاحي في الدراسة مسألة مصيرية 20



 د

 

    أقضي أوقات طويمة في دراستي دون أن اشعر بالممل أو اإلحباط 21
    أخاف من الفشليرتفع إنجازي الدراسي عندما  22
أشعر بالخجل من معممي عندما أحصل عمى درجات منخفضة عما يظنو حقيقة  23

 بي
   

    أشعر أن نجاحي في التحصيل الدراسي يكسبني االحترام والتقدير 24
 البعد الثالث: الدافع المعرفي

    أستمر في حل المشكمة التي تواجيني ولو كان األمل ضعيفا في حميا 25
    أستمتع بحل المشكالت التي تواجو الدراسة ويعتبرىا بعض الزمالء مستحيمة 26
    ة إلى وقت قد يكون غير مناسبالدراسيرجاء واجباتي إأميل إلى  27
    أناقش زمالئي في الغموض الذي يحيط بالدراسة بغرض التوضيح 28
    سيةدراى نفسي أثناء أدائي لواجباتي الأفضل االعتماد عم 29
    أممك اىتمامات تحصيمية ورغبات لمتحصيل متنوعة 30
    تيتز ىمتي عند مواجية أية مشكمة أثناء أداء واجباتي 31
    سية في مواعيدىا دون تأخيردراأبدأ واجباتي ال 32
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Abstract 

 

Name of study: Relationship between Spiritual intelligence and academic 

achievement motivation of students of the Institute of sharia science in the Sultanate 

of Oman. 

Name of researcher: Hanan Bint Khalfan Bin Zaid Alsubhia.  

The first supervisor: Huda Ahmed Aldawi. 

   
        The present study aimed to clarify the relationship between spiritual intelligence 

and academic achievement motivation, among students of the Institute of Sharia 

Science in the Sultanate of Oman and their relationship to some demographic 

variables (gender, age, specialization, the year of the study, post). 

 
               The study sample consisted of (110) students from the Specialist Diploma 

and Bachelor of Islamic Studies at the Institute of Sharia Science (male 42, female 

68), The researcher used measure of spiritual intelligence which is prepared by 

Algdani(2011), and the measure of motivation academic achievement, prepared by 

Almesharfi(2012), and processing data and draw conclusions using the program 

SPSS. The study result are:  

1- There are no statistically significant differences between males and females on 

their scores in the Spiritual Intelligence and Academic Achievement Motivation.  

2-There is a strong positive relationship between spiritual intelligence and academic 

achievement motivation  

3-There is no statistically significant relationship between the scores of the sample of 

the study on a standard IQ Spiritual Intelligence and Academic Achievement 

Motivation  to the variables (gender, age, specialization on employment, year of the 

study).  

4- Ability to predict moderate with the simple scores on the measure of Academic 

Motivation through their scores on the measure of Spiritual Intelligence. 

((Key words: spiritual intelligence, motivation academic achievement). 

 


