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 ملخص البحث

ييجف البحث الحالي الى التعخف عمى مدتػى الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات والفخوق 
, تحجد مجتسع البحث مغ شالبات السخحمة االولى والسخحمة الثانية التخرزاالحرائية حدب متغيخ 

والسخحمة الثالثة لكمية التخبية لمبشات جامعة القادسية لقدع االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي وقج اخحت عيشة 
مدتػى شالبة في كمية التخبية لمبشات جامعة القادسية وتػصمت الى ان  100عذػائية بديصة مؤلفة مغ 

وحي حاضخا في الحكاء الخوحي لجى الصالبات في كمية تخبية لمبشات  احيانا ما يكػن مفيػم الحكاء الخ 
وىحا مؤشخ ايجابي مغ السسكغ تفديخه الى ان الصالبات يتستعغ احيانا بالحكاء , استجابتيع لألمػر 

ضػء الشتائج وضعت  الخوحي والتػجج فخوق احرائية بحدب متغيخي متغيخ السخحمة الجراسية وفي
 الباحثتان عجدا مغ االستشتاجات والتػصيات والسقتخحات .

                                :الحكاء الخوحي .الكلسات السفتاحية 

 

The level of spiritual intelligence of female students of the College 

of Education for Women 

Safaa hussein hameed 

Rana Mohssin Shaiy 

hussein@qu.edu.iq 

Abstract 

The current research aims to identify the level of spiritual intelligence among 

students of the College of Education for Women and the statistical differences 

according to the variable of specialization. In the College of Education for Girls, 

University of Al-Qadisiyah, and concluded that the level of spiritual intelligence 

among female students in the College of Education for Women sometimes the 

concept of spiritual intelligence is present in their response to things, and this is 

a positive indicator that can be explained by the fact that female students 
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sometimes enjoy spiritual intelligence and there are no statistical differences 

according to the variables of the variable of the study stage In light of the 

results, the researchers developed a number of conclusions, recommendations 

and suggestions. 

Keywords: spiritual intelligence. 

 الفرل األول                                   

 السقدمة 

األيام تقجما ممحػضا في كافو السجاالت واألصعجة وقج صاحب ىحا التقجم تغيخا في الكيع يذيج العالع ىحه 
 األخالقية والثقافية وفي عرخ شغت فيو السادية

ىي السحخك األساسي لإلندان, كل ذلظ جعل الفخد معدوال  السادةوشاعت فيو األنانية, عرخا أصبحت  
خ سػى في ضغػط الحياة ومذكالتيا, األمخ الحي أدى عغ نفدو وعغ التفكيخ فييا, حيث أصبح ال يفك

 وسالم نفدي في ضل ىحه األوضاع. بخضاوالعشاء ويحاول جاىجا أن يعير  السذقةإلى أن يكابج 

وتعج مخحمة الجراسة الجامعية مغ أكثخ مخاحل الحياة أىسية لسا ليا مغ دور في صقل شخريو الصالب 
 الشفدية لمزغػطودوره فييا, وكغيخىا مغ السخاحل فإن أفخادىا معخضيغ  السدتقبميةوتحجيج شكل حياتو 

 الشفديةلكثيخ مغ السذكالت  ةعخضالجامعة ىع  ةأن شمب( (Constance, 2004حيث ذكخ 
في  تطيخوالرخاعات, وذلظ نتيجة لمسػاقف واالحجاث الججيجة التي يػاجيػنيا في حياتيع الجامعية والتي 

(, ٠٢٥م, ص٣١٠٢وتحسل السدؤولية واكتداب الجور السيشي واألكاديسي )الحسج,  ةباالستقاللياالحداس 
الشجاح بالحكاء سػاء كان ذلظ  ما يختبطويعج الحكاء مغ أكثخ مفاليع عمع الشفذ شيػعًا واستخجاما وغالبا 

 في السيام التعميسية أو غيخىا. 

عج في فيع السحجدات الخئيدية لمشجاح ويعج الػقػف عمى مفيػم الحكاء وشبيعتو مغ األمػر التي تدا
بالحكاء الخوحي, والحي  ما يدسىوقج تشاول الباحثػن انساشا متعجدة لمحكاء ومغ بيشيا  (٣١٠١)غخابيو, 

الباحثيغ.,والحي يعشي "القجرات واالستعجادات التي تعتسج ٥القى اىتساما كبيخا مغ قبل عجدا ال بأس بو 
مغ حل السذاكل وتحقيق األىجاف في الحياة اليػمية"(, )عبج الجػاد عمى الجانب الخوحي وتسكغ الفخد 

( وبالتالي فإن الحكاء الخوحي يديع أكثخ مغ غيخه في تخك شابع مسيد لمفخد مغ غيخه ٣١٠٤وعاشػر , 
وقج أشارت الجراسات إلى أن الحكاء الخوحي يؤدي دورا ميسا في التكيف وحل السذكالت كسا أنو يعج 

تخفيف مدتػيات الذعػر باالكتئاب والزغػط. وقج بخز مفيػم الحكاء الخوحي في نياية  عامال ميسا في
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القخن الساضي وبجاية القخن الحالي, وقج ازداد اىتسام الباحثيغ بالحكاء الخوحي بذكل كبيخ ويسكغ القػل 
 Zareh, andمعا في مفيػم ججيج( والخوحانيةبأن الحكاء الخوحي ضيخ نتيجة دمج مفيػمي الحكاء 
Golverdi, Esmaili, 2014, Emmons, 2000)  

                        

  البحث  ةمذكل

يعبخ الحكاء عغ قجره الفخد عمى التكيف وحل السذكالت, وقج استخجم مفيػم الحكاء عمى نصاق واسع, 
والتفاعل معو وفي مجاالت عجة, ويسثل الحكاء الخوحي قجره الفخد عمى الػعي بحاتو وادراكو لمكػن 

لمػصػل إلى مخحمة الدالم الجاخمي الحي يعدز التػافق والتكيف. وقج أجخيت دراسات عجه مشيا دراسة 
م( لتحجيج الستغيخات 2008م, 2007( ودراسة ارنػط )٣١٠٥ودراسة عبج الخزاق ) (,٣١٠٤الذيخاني )

 السختبصة أو تمظ التي تتختب عمى الحكاء الخوحي. 

األخخى مغ الحكاء  باألنػاعمشح نياية القخن الساضي ازداد اىتسام العمساء والباحثيغ باإلضافة إلى أنو و 
والتي تبيغ أن ليا دورا كبيخا في تحقيق الشجاح ومغ ضسغ تمظ األنػاع الحكاء الخوحي, حيث يخى )كػفي( 

 بأنو الحكاء السخكدي بيشسا يذيخ "زوىار ومارشال" إليو بأنو الحكاء األعمى. 

و أخخى عشج محاولة الباحث مدح الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع الحكاء الخوحي, وجج ومغ ناحي
 البحث أن الجراسات العخبية والسحمية التي تشاولت السػضػع كانت قميمو, األمخ الحي يجعل ذلظ مغ مذكمة 

 . الحالية

 الحالية في األسئمة التالية : البحث تتحجد مذكمة 

 ما مدتػى الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات. -٠

 لمبشات.  التخبيةىل تػجج فخوق دالو احرائيا في مدتػى الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية -٣

  البحث أهسية 

يعج الحكاء الخوحي مغ السفاليع الحجيثة في ميجان العمػم الشفدية, ولو تأثيخ عمى حياه األفخاد  -1
 عية والخمكية. االجتسا
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الحالي مغ خالل التعخف عمى مدتػيات الحكاء الخوحي لمصالبات  البحث يسكغ االستفادة مغ  -٣
 والتعخف عمى جػانب القػه والزعف في شخرياتيع.

تعشى بفئة عسخيو وتعميسية ىامو وىع شمبو السخحمة الجامعية, وتعج  البحث تكسغ األىسية في كػن  -3
السخحمة الجامعية مخحمة نسائية تتسيد بالقجرة عمى التفكيخ السشزع واالستجالل واالستشتاج السشصقي السجخد 

 البعيج عغ األشياء السادية. 

الشفدية إلى إجخاء دراسات  قج تمفت ىحه الجراسة نزخ العامميغ والباحثيغ في عمع الشفذ والرحة -4
            أخخى حػل متغيخات الجراسة وربصيا بستغيخات أخخى.                       

 : البحث أهداف 

 التعخف عمى : البحث  حايجف ىي

 الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات. -1

 إنداني(.  –الفخوق اإلحرائية لجى عيشو البحث عمى وفق متغيخ التخرز )عمسي -٣

  البحث مرطلحات 

 الحكاء الخوحي 

"مجسػعة مغ القجرات السػروثة والكامشة لجى الفخد والتي تمعب  بأنو(٢٨٧م,ص٣١٠٢) يعخفو الرسيجعي
سسػا عمى العػاشف واالنفعاالت, وأكثخ البيئة  دورا في دعسيا وتيحيبيا مغ أجل أن يكػن اإلندان أكثخ 

عمى ما يتعخض لو مغ مذكالت وجػدية وروحيو وأكثخ تأثيخا باآلخخيغ والتفػق عمى الحات, ويتدع 
 باإلليام والجسال واالحداس بسعشى الحياة مسا يجعمو أكثخ استقخارا وقجره عمى تحقيق أىجافو وشسػحو "

  البحث حدود 

                                    .2021-2020رباحية لمعام الجراسي شالبات كمية التخبية لمبشات ولمجراسة الشبقت ىحه الجراسة عمى 

   الفرل الثاني                     

 الخوحي  الحكاء

 ال :الذكاء او
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 الذكاء لغة :-١

يعخف السعجع الػسيط الحكاء بأنو "القجرة عمى التحميل والتخكيب والتسييد واالختيار, وعمى التكيف إزاء 
 ( ٢٠٣م, ص٠٨٧٨)مرصفى, الديات, وعبج القادر, والشجار, السػاقف السختمفة 

"وىي كمسو التيشيو   "ciceron"عمى يج الفيمدػف الخوماني شيذخون  "Inteligenceوضيخت كمسة ذكاء 
", ,"Intellectوالفخندية وتعشي لغػيا الحىغ  اإلنجميديةفي  الكمسة"وشاعت ىحه  "Intelligentiaمذتقو مغ 

 (٣٦٨م, ص  ٣١١٢)مشرػر, والذخقاوي, وعد الجيغ,, وابػ عػف,  والحكسةالفيع 

 مفههم الذكاء :-٢

 لمحكاء واجساليا وفق االتي : الذائعةيسكغ ترشيف التعخيفات 

عمى التفكيخ كتعخيف )تيخمان, ميػمان, سبيخمان(, يعخف تيخمان الحكاء بأنو"  القجرةتعخيفات تؤكج -1
عمى التفكيخ السجخد" ويذيخ ميػمان بأنو "االستعجاد العام لمتفكيخ االستجاللي, االبتكاري, واالنتاجي"  القجرة

بسعشى االستقخاء واالستشباط )الديج,  عمى تجخيج العالقات والتعميقات القجرةفيسا يعخفو سبيخمان "ىػ 
 ( ٠٧٨م, ص٣١١١

" " calvinعمى التعمع ومشيا تعخيف )كالفغ, ديخوبػن, ادواردز(, يعخف كالفغ  القجرةتعخيفات تؤكج -٣
عمى اكتداب  القجرة"بأنو"  "Dearbornعمى التكيف مع البيئة", فيسا يعخفو ديخوبػن  القجرةالحكاء بأنو "

"إلى الحكاء بأنو" القجره عمى تغييخ األداء )عسخان  "Edwardsمشيا ", ويذيخ ادواردز الخبخة واإلفادة 
 (                                         ٣٣١والعجسي, ص

 الذكاء  نظريات

يتكػن الشذاط العقمي مغ مجسػعو مغ العسميات أىسيا التحكخ والتسييد والتخيل والتفكيخ وىي بسجسػعيا 
 التي الشطخياتالتي تسيد الذخرية, ولقج ضيخ العجيج مغ  األساسيةتذكل الحكاء الحي يعج مغ السكػنات 

( وفيسا يمي ٣١٣١والجبالي, حاولت تفديخ الشذاط العقمي لإلندان وتحجيج ماىيتو )غباري, وابػ شعيخه, 
 : الشطخياتعخض لبعس تمظ 

 : Guilfordجيلفهرد  ةريظن-١

" ويتداوى في ذلظ مع " Structure lntellectشػر جيمفػرد نسػذجا أشمق عميو مرصمح بشيو العقل 
 والجافعيةالسداجية  كالحالةأفكار سبيخمان, وثيخستػن, غيخ أن جيمفػرد ادخل الخرائز الالإستعجاديو 
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أبعاد ىي :السحتػى,  ثالثةالتي تختبط باإلبجاع واعتسج جيمفػرد في تفديخه لإلبجاع عمى أنو مكػن مغ 
 .(٠٤٣ – ٠٤٢م, ص ٣١١٦العسميات, الشتاجات. )ابػ جادو ونػفل, 

 

 : Spearmanسبيرمان  ةريظن-٢

 اقتخح سبيخمان بأن الحكاء يتكػن مغ عامل عام واحج, ومغ مجسػعة عػامل خاصة. 

  العامل العام(G)  عمى أداء العالقات واشتخك فيو  القجرةأو  مختمفة:يعشي القجرة عمى أداء ميسات
 .العقميةجسيع األنذصة 

  العامل الخاصS ت.عيغ مغ السيام مثل فيع السفخداعمى أداء نػع م القجرة:يعشي                        
 :Thurstoneثيرستهن  ةريظن

يعارض ثيخستػن مبجأ العامل العام في نزخيو سبيخمان ويخى يان الحكاء يتكػن مغ مجسػعة مغ القجرات 
 (وىي :٧٣م, ص٣١١٤قجرات عقميو أوليو )الحػشان,  ثسانية, وانتج وجػد الستخابصة األوليةالعقمية 

 . المفطية الصالقةالقجره عمى -٠

 القجره العجدية. -٣

 . االستقخائيةالقجرة -٢

 . االستشباشيةالقجره -٣

 . السكانيةالقجره -٤

 . اإلدراكيةالقجره -٥

 . ةالقجره التحكخي-٦

 القجره عمى فيع معاني الكمسات. -٧

 : Sternbergستيرنبرج  ةريظن-٤

 ما يعخفيخى ستيخنبخج أن الحكاء اإلنداني يتزسغ تفاعالت بيغ ثالثة عػامل أو مكػنات رئيدية تذكل 
 (وىحه األقدام ىي :٣٣٣-٣٣٣م, ص٣١٠٠في الحكاء )نػفل وابػ عػاد,  الثالثية بالشطخية
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 الدمػك الحكي الدياقي :ويتزسغ التكيف, االنتقاء والتذكيل -٣

 . السعخفة, واكتداب األدائيةالدمػك الحكي العاممي :يتزسغ العسميات السا ورائيو, العسميات -٣

في حياتو مغ خالل الحجس  الججيجةقجرة الفخد عمى مػاجية السػاقف  يتزسغالدمػك الحكي الخبخاتي :-٢
 .    الججيجةواالستبرار واإلبجاع, لمتسكغ مغ تجبيخ السػاقف 

 الروحانية 

تتػاجج الخوحانية في قمػب وعقػل كل البذخ في كل زمان ومكان بذكل فخدي فصخي, أو مغ خالل 
 ( ٠٢م, ص٣١١٦الستػارثة )حديغ,  الجيشيةالتقاليج 

وتفدخ في ضػء  السادة, وتقػم عمى إثبات الخوح وسسػىا عمى الساديةوتشدب الخوحانية إلى الخوح وتقابل 
 .والدمػك  والسعخفةذلظ الكػن 

( الخوحانية بأنيا ىي السعتقجات والكيع (Selman, Harding, and speck, 2011,p.729وتعخف 
                          . الجيشيةبغايات أو أىجاف, إضافة إلى السعتقجات  الستعمقة

 الذكاء الروحي 

 مفاهيم وإبعاد الذكاء الروحي 

في  الخوحانيةعمى استخجام السعمػمات والسيارات  القجرة( الحكاء الخوحي بأنو "(Emmonsيعخف إيسػند 
أبعاد أساسية الحكاء  ةحل السذكالت اليػمية وتحقيق األىجاف" ويذيخ "إيسػند" إلى أن ىشاك خسد

 الخوحي وىي :

 القجره عمى الجخػل في حاالت روحانية عالية مغ الػعي. -٠

 بالحات.  القجره عمى التدامي-٠

 في مػاجية السذكالت وحميا.  الخوحانيةالقجرة عمى استخجام السعمػمات والسرادر -٢

 القجره عمى استثسار الخوحانيات في األنذصة اليػمية والعالقات والسػاقف. -٣

 . الفزيمةالقجره عمى االنجماج في سمػك -٣
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 الجاخمية" االىتسام بالحياة العقمية ( إلى الحكاء الخوحي بأنو(Vaughan, 2002, p. 18ويذيخ فػجان 
, والتبرخ بسدتػيات الػجػدية ةلمعقل والخوح وعالقتيا بالػجػد في الحياة, ويتزسغ الفيع العسيق لألسال

 مكػنات وىي : ثالثةمغ الذعػر " ويتزسغ  مختمفة

 الػعي والقجرة عمى استخجام مدتػيات متعجدة مغ الذعػر لحل السذكالت. -٠

 خابط السذتخك بيغ اإلندان وجسيع الكائشات والتدامي. الػعي بال-٣

                      . الػجػديةعمى خمق السعشى الحي يختكد عمى الفيع العسيق لمقزايا  القجرة- ٢

( بأن الحكاء الخوحي ىػ الحكاء الحي يسكششا مغ فيع السػضػعات ((Cook, s, et  al, 2004وتخى 
وتخى "كػك" انو يشصػي  وخمق االختيار الرائب أو األكثخ داللو مغ غيخ, ببجيييو ويداعجنا في تحجيج

 م(. ٣١٠٠, وبعج األىجاف والكيع)الجفتار, اليػيةأبعاد وىي القبػل, وبعج  ثالثةعمى 

انو يسكغ مالحطة أن ىشاك  لمحكاء الخوحي وان اختمفت فيسا بيشيا اال الدابقةويخى الباحث أن الشساذج 
 يشيا ويخى الباحث أن الحكاء الخوحي ىػابعادا مذتخكو ب

فصخية "تمعب البيئة دورا في اكدابيا وتشسيتيا ومغ أجل أن يكػن الفخد أكثخ إدراكا لمػاقع  ة"قجرة بذخي
ذلظ مغ أجل  وتػضيفولمكػن ولمشفذ, والتسدظ بالفزائل والكيع الدامية, ومسارسة األنذصة الخوحية 

 السذكالت التي تػاجيشا.  بمػغ األىجاف وتحكيقيا والتكيف مع

 مراحل نسه الذكاء الروحي :

( إلى أن الحكاء الخوحي يشسػ ويدداد لجى الفخد في ثالثة مخاحل (Wilbur, 2001, p.  18أشار ويمبخ 
 ىي :

 : Beginning stage البجايةمخحمو -٠

وفييا يتخكد االنتباه عمى الحات مغ خالل التػجو الى هللا والتػسل إليو والرالة والذكخ هلل مغ أجل 
 . الذخريةوالذعػر باألمان أثشاء األزمات  والدكيشةالصسأنيشة 

 :Conventional Levelsمدتػيات التزامغ -٣

 و إلى االىتسام باآلخخيغ. الفخد بحات الىتسامإلى التزامغ مع الجيغ وامتجاد  السخحمةتذيخ ىحه 

 : Post Conventional levelsالتزامغ  ما بعجمدتػيات -٢
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والخوحية إلى التػجو العام لمػعي بالحات وفيع  الجيشيةتذيخ إلى االنتقال مغ مجخد االلتدام بالسجركات 
 . والحكيقةإلدراك ومعايذو الػاقع  السختمفةالصخق واألساليب 

 السخاىقة, ومخحمة باالعتساديةابل الشسػ الشفدي, حيث مخحمة الصفػلة التي تتدع وىحه السخاحل الثالثة تق
                     يتسيد بالتفخد والتفكيخ الشاقج. , والخشج الحيباالجتساعيةالتي تتسيد 

 أهسية الذكاء الروحي 

 الخاصةأىسية الحكاء الخوحي تتسثل في حث االفخاد عمى التسيد في حياتيع  بأن (2012تخى عذخيو )
, االحتخام, األمانةوفي العالقة مع أنفديع, ويأتي ذلظ مغ خالل استخجاميع لبعس الكيع مثل, الشداىة, 

 والذجاعة في عالقتيع مع أنفديع ومع اآلخخيغ, كسا يعسل الحكاء الخوحي عمى خمق الجرجة السشاسبة مغ
, حيث تتػسط الكيع وأخالقيات الدمػك بيشيسا, ويتسيد الحكاء الخوحي والسثاليةالتػازن بيغ الػاقعية 

والعفػ عشج السقجرة, وتجشب االنتقام, وتصييخ الشفذ مغ الحقج والكخالية واالبتعاد عغ  والخحسة بالسدامحة
 التعرب. 

انو يديع في إعصاء الفخد  فيثل أىسية الحكاء الخوحي تتس بأن ((George, 2006,p.23ويحكخ 
  وىجوءاستبرارا ججيجًا بحاتو ويديج مغ ثقتو بشفدو واآلخخيغ, كسا ويداعج الفخد عمى أن يكػن أكثخ ثباتا 

 ويجعمو أقل ضغصا وتػتخا مع ما يتعارض لو مغ ضغػط نفديو مغ قبل اآلخخيغ.  نفديا,

( بأن الحكاء الخوحي يداىع في التػجيو اليادف والقجرة عمى حل (Sisk, 2002سيدظ  وتزيف
 عمى التقييع الشاجح.  القجرةوإثخاء الخوحانية واكتداب  الحاتيةالسذكالت وتأكيج السفاليع 

 ( في اآلتي :٢٠٨-٢٠٧م,ص٣١١٧وتتسثل أىسية الحكاء الخوحي حدب ارنػط ) 

  يداعج الفخد عمى التػجو لعباده هللا سبحانو برجق ويقيغ 
  خيخ.  ما يفعمويجعل الذخز يمتدم بالفزائل, ويدتذعخ أجخ 
  .يرمح أىػاء الشفذ البذخية وندعتيا 
  .ىػ أساس لبشاء الذخرية, فبجونو يفقج اإلندان الكثيخ مغ السعاني الشبيمة واألحاسيذ الجسيمة 
 لعبادة, ألن العبادة ىي انساء لمجػىخ السالئكي في روح اإلندان. يجعل حياه الذخز بسثابو ا 
     

  ةالدراسات الدابق
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 الدراسات العربية :

 ( :٢١١٣الربيع) دراسة -١

ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفو مدتػى الحكاء الخوحي لجى شمبو كميو التخبية في جامعة اليخمػك. وما إذا 
كان ىحا السدتػى يختمف باختالف جشذ الصالب ومدتػى تحريمو, وقج أضيخت نتائج الجراسة أن مدتػى 

في مدتػى الحكاء  إحرائية ةكان متػسصا ولع تكغ ىشاك فخوقا ذات دالل الصمبةالحكاء الخوحي لجى 
                        الخوحي ولرالح ذوي الحكاء السختفع. 

 (:٢١١٥)عبد الجهاد ورمزان  -2

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ شبيعة عالقة الحكاء الخوحي بالخضا الػضيفي واالحتخاق الشفدي, 
وكحلظ الكذف عغ تأثيخ الشػع والخبخة في الحكاء الخوحي, وقج تػصمت ىحه الجراسة إلى وجػد عالقة 

اء الخوحي واالحتخاق ارتباشيو دالو إحرائيا مػجبو بيغ الحكاء الخوحي والخضا الػضيفي, وسالبو بيغ الحك
 الشفدي, وإلى وجػد فخوق دالو إحرائيا في الحكاء الخوحي تبعا لستغيخ الشػع والخبخة. 

                                 

 الدراسات األجشبية :

 ( :(Lynton, 2009دراسة ليشتهن -١

 الذكاء الروحي والقيادة في الرين  

وتكػنت عيشو الجراسة  وعالقتو بالكيادة لجى زعساء وقاده صيشييغ,استيجفت الجراسة تشسيو الحكاء الخوحي 
(زعيع وقائج صيشي, واستخجم معيع اسمػب السقابمة فزال عغ استعسال استبيان لمحكاء الخوحي 34مغ) 

مغ إعجاد الباحث, وأضيخت الشتائج أن القادة الريشييغ يدتعسمػن تقشيات محجده ثقافيًا لمػصػل الى الحكاء 
الشتائج وجػد عالقو بيغ  اضيختمغ خالل التأمل واستخجام الحجس وسائل لخمق الػعي لجييع كسا  الخوحي

 (. (Lynton, 2009 :3_15الحكاء الخوحي والكيادة لجى القادة الدعساء الريشييغ 

 

 ( :(Green & Nople, 2008دراسه كرين ونهبل -٢

 تعزيز الذكاء الروحي لدى الطلبة الجامعيهن 
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لجراسة التعخف عمى الحكاء الخوحي وتعديده لجى شمبو الجامعة, وأجخيت الجراسة عمى عيشو استيجفت ا
مدجميغ في دوره الذخف حػل الػعي في جامعة  كانػا(شالبا وشالبة مغ الصالب الحيغ 76قػاميا )

 إلى مجسػعو العيشةواستعسل في ىحه الجراسة السشيج التجخيبي, حيث قدست  ٣١١٧واششصغ خالل شتاء 
تجخيبيو ومجسػعة ضابصو, شبق عمى السجسػعة التجخيبية بخنامج قائع عمى استكذاف الكيع الخوحية 

أكثخ انفتاحا عمى االفكار الستشػعة حػل وعي  أصبحػاوتشسية الػعي وأشارت الشتائج إلى أن الصالب 
                  (.(Green & Nople, 2008 :1-45الحات وأكثخ دراية, وأكثخ التداما, ولجييع قجره عمى التأمل الحاتي 

 

 

 خالصه الفرل الثاني 

يعج الحكاء مغ أكثخ مفاليع عمع الشفذ شيػعًا واستخجاما, وعمى مخ األزمشة ضيخت عجيج مغ الشطخيات 
التي حاولت تفديخ الشذاط العقمي لإلندان وتحجيجا ماىيتو, ومغ بيغ تمظ الشطخيات نزخيو "جاردنخ" التي 

را ججيجا لمحكاء بػصفو مجسػعو مغ القجرات وليذ قجره واحجه, ومغ ضسغ تمظ القجرات أعصت ترػ 
 بو رغبو مشيا في فيسو والتأصيل لو  الستعمقة"الحكاء الخوحي" الحي ازدادت الجراسات 

وضيخت العجيج مغ الشساذج التي حاولت تفديخ الحكاء الخوحي وتػضيح مكػناتو وإبعاده, وتختمف تمظ 
تبعا لمتػجيات والسشصمقات التي اتبعيا الباحثػن, ورغع تمظ االختالفات اال ان ىشاك أبعادا السكػنات 

 مذتخكو بيشيسا وىي )الػعي, التدامي, السعشى, السسارسة الخوحية(. 

وقج بخز مفيػم الحكاء الخوحي نياية القخن الساضي وبجاية القخن الحالي ويسكغ القػل بأن الحكاء الخوحي 
دمج مفيػمي الحكاء والخوحانية معا في مفيػم واحج ججيج, وتقػم فكختو عمى استغالل ضيخ نتيجة 

واستخجام القجرات والسرادر الخوحانية استغالال مثاليًا مغ اجل بمػغ األىجاف وتحكيقيا وحل السذكالت 
 التي تػاجيشا. 

ضسشيا األساس العربي  والحكاء الخوحي مثمو مثل األنػاع األخخى مغ الحكاء لو معاييخ تسيده, ومغ
فالحكاء  والفديػلػجي في الجماغ, وىشاك تقارب كبيخ بيغ الحكاء الخوحي واالنػاع األخخى مغ الحكاء,

 . األخخى  الحكاءاتالخوحي بذكل أو بآخخ يجسع بيغ شياتو مكػنات 
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 الفرل الثالث

 مشهج البحث 

  .مشيج البحث السعتسج في ىحا البحث ىػ البحث الػصفي 

 مجتسع البحث 

تحجيج مجتسع البحث مغ شمبة كمية التخبية بشات قدع االرشاد حيث تع تحجيج السخحمة الثانية و الثالثة و 

وقدع , شالبة  ( 250) الخابعة لكمية التخبية بشات جامعة القادسية قدع اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي 

( 158و البالغ عجدىع ) 2021-2020) الجراسة الرباحية  لمعام الجراسي التخبية البجنية وعمػم الخياضة 

 .شالبة

 عيشة البحث

مغ السخحمة الثانية مغ  25بػاقع ( شالبة مػزعة حدب السخاحل و التخررات 100مغ )  تتألفعيشة ال

 .شالبة مغ السخحمة الخابعة مغ كل قدع  25لمقدسيغ وكحلظ  ( 50)اي  كل قدع

 اداة البحث

مغ اجل تحقيق اىجاف البحث الحالي تصمب تػفخ اداة تترف بالرجق و الثبات لغخض معخفة مكياس 

( فقخة 30) مكياس ليكخت السكػن مغ تانالباحثتبشت الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات. 

مدتػحاة مغ نطخية و تتدق مع التعخيف الشطخي لمسفيػم و عيشة البحث و تحجيج البجائل التي تشاسب 

 عمى تمظ الفقخات قبل ان يقػم بتحجيج صالحياتيا و عخضيا عمى الخبخاء . جابةاإل
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غيخ مػافق ( عمى الخغع ان السكياس يتدع -نادرا  -احيانا -غالبا –دائسا يجاب عشيا خسذ  بجائل ) و

غ الخصػات االجخائية مغ اجل تكيف السكياس عمى عيشة بالرجق و الثبات اال ان الباحث قام بسجسػعو م

 البحث الحالي 

 صالحية السقياس ) رأي الخبراء(

بعخض مكياس البحث و  تانمغ اجل التعخف عمى مجى صالحية السكياس و تعميساتو و بجائمو  قام الباحث

يجاب عشيا خسذ بجائل عمى مجسػعو مغ السختريغ و الخبخاء الحيغ لجييع فقخة ( 30السكػن مغ )

و جسع اراء الخبخاء و تحميميا حػل فقخات  آرائيع( خبخاء لبيان 10الكفاية في عمع الشفذ و البالغ عجدىع )

                                                                                                                                   .          التػافق بيغ تقجيخات الستحكسيغ  %( و اكثخ مغ اجل تحميل80السكياس اعتسج الباحث ندبة اتفاق )

 تطبيق السقياس

بالتصبيق االستصالعي االول لسكياس ليكخت  عمى مجسػعة مغ شالبات كمية التخبية بشات  تانالباحث تقام

القادسية وذلظ لسعخفة مجى وضػح فقخات السكياس و تعميساتو و بجائمو و وضػح لغتو فزال عغ جامعة 

مغ شالبات كمية  ة(  شالب100وذلظ عمى عيشة عذػائية مكػنو مغ ) لإلجابةحداب الػقت السدتغخق 

غخق في التخبية  لمبشات و تبيغ لمباحث ان التعميسات كانت واضحة و الفقخات مفيػمو وان الػقت السدت

 ( ثانية 30( دقيقة بستػسط )10االجابة يتخاوح بيغ )

 الخرائص االحرائية 

عجد مغ السؤشخات االحرائية )الػسط السخجح . االنحخاف السعياري . الػزن  جاما قام الباحث باستخ

                                       السئػي .

 الفرل الرابع
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 عرض الشتائج وتفديرها :

  البحث اهداف 

 اليجف االول : معخفة مفيػم الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات 

الصالبات و عمى مغ ( 100و لغخض التحقق مغ اليجف االول تع تحميل اجابات عيشة البحث البالغة )

الشتائج ان الػسط  ضيختمكياس الحكاء الخوحي لجى شالبات كمية التخبية لمبشات و بريغتو الشيائية و قج 

(  وعشج مقارنة الستػسط الحدابي 13.23( و بانحخاف معياري )107.7الحدابي لعيشة البحث ىػ )

( باستعسال االختبار التائي لعيشة واحجة ضيخ ان ىشاك فخق بيغ 90بالستػسط الفخضي لمسكياس البالغ )

الججولية البالغة خ مغ الكيسة التائية اكب ىي( و 13.7بمغت ) السحدػبةالستػسصيغ اذ ان الكيسة التائية 

( و باتجاه متػسط العيشة و ىحا يذيخ ان الصمبة 99( ودرجة حخية )0.05( عشج مدتػى داللة )1.98)

 (1كمية تخبية بشات لجييع مفيػم الحكاء الخوحي كسا مػضح في الججول )

 (1ججول )

 

شالبات 
كمية 

التخبية 
 لمبشات

الستػسط  العجد
 الحدابي

 الستػسط
 الفخضي

االنحخاف 
 السعياري 

df t-test 
 

مدتػى  السعشػية الججولية
 الجاللة

100 107.7 90 13.23 99 13.7 1.98 0.00000002 0.05 
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ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة الى و الصالبات في كمية تخبية لمبشات  احيانا ما يكػن مفيػم الحكاء الخوحي  

, وىحا مؤشخ ايجابي  والحي مغ السسكغ  تفديخه الى ان الصالبات  ليع    لألمػرحاضخا في استجابتيع 

 مفيػم حػل الحكاء الخوحي عشجىع .                          

  التخرزمتغيخ  لتعخف عمى الفخوق االحرائية حدباليجف الثاني: ا
 (2ججول )

الػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

t-test df الجاللة السعشػية 
 الججولية السحدػبة 0.05

التخبية البجنية 
 وعمػم الخياضة

 غيخ دالة 0.634 98 2.021 0.477 11.5 108.5 38

االرشاد الشفدي 
 والتػجيو التخبػي 

62 107.2 14.2 

  
السحدػبة ( الى عجم وجػد فخوق في الستػسصات ذات داللة احرائية حيث قيسة )ت( 2يذيخ الججول )

او تقاربيا وىحا  اآلراء( وىحا ما يعشي تداوي 2.02( اقل مغ قيسة )ت( الججولية البالغة )0.477البالغة )
 .و مقبػلية الفقخات بيغ الصالبات  باآلراءما يعشي ان ال يػجج داللة احرائية عمى التذتت 

  االستشتاجات
بأن الحكاء الخوحي لو أىسية  ندتخمزمغ خالل ما تػصمت إليو الجراسة في شقييا الشزخي والتصبيقي 

في مجاالت الحياة اإلندانية وفي كثيخ مغ األحيان يحجد لإلندان رؤيتو وترػره لمكػن والحياة, فالحكاء 
دم بالفزائل التي تسكشو مغ هللا سبحانو وتعالى برجق ويقيغ ويمت لتعبجالخوحي يحخك اإلندان نحػ الغيب 

                     يصة بو, وترجيو لسختمف السذكالت.التػافق مع جسيع الطخوف السح
 لتهصيات ا
زياده الػعي واالىتسام بستغيخات عمع الشفذ اإليجابي ومغ ضسشيا )الحكاء الخوحي( لسا لو مغ دور -٠

 كبيخ في تحقيق التكيف والشجاح. 
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العسل عمى نذخ التػعية بيغ األىالي واألسخ مغ اجل ضخورة االىتسام بالتشذئة األخالقية والجيشية -٣
 وغخس الكيع والفزائل الدامية في أبشاءىع مشح الرغخ. 

الستعجدة التي ليا دور كبيخ في زيادة التحريل  الحكاءاتضخورة االىتسام بالحكاء الخوحي كأحج -٢
 وتحقيق الشجاح. 

و نجوات تشاقر كيفيو االستفادة مغ الحكاء الخوحي في الجػانب اإلندانية وإشخاك ذوي اقام-٣
 التخررات اإلندانية في شخح أفكارىع. 

يجب االىتسام بالسشاىج الجراسية في جسيع االختراصات الجراسية بحيث تعسل عمى تشسية الحكاء -٤
التي تداعج عمى تشسية الػعي واإلدراك الخوحي لجى الصالب وجعميا تقػم عمى األنذصة والتصبيقات 

 والحجس واالبتعاد عغ التمقيغ والحفس. 
 السقترحات 

 واستكساال لجػانب البحث العمسي تقتخح الباحثة ما يأتي :
 مخاىقيغ(.  –قياس الحكاء الخوحي لجى الفئات األخخى في السجتسع )أشفال -٠
اعية أخخى مثل قرج السداعجة, مخكد الزبط, دراسو عالقو الحكاء الخوحي بستغيخات نفدية واجتس-٣

 التفكيخ التأممي والرحة الشفدية وغيخىا. 
 و الجامعة مغ ذوي التخرز العمسي.اثخ بخنامج ارشادي في تشسية الحكاء الخوحي لجى شمب-٢
 

 اوال :السراجع العربية 
الحجيثة, العجد الثاني,  التخبيةاء الخوحي وعالقتو بجػده الحياة, مجمو رابصو م(.الحك٣١١٧ارنػط, بذخى )
 . ٢٧٥-٢٠٢ص ص 
, مجمة كميو مختمفةي وعالقتو بدسات الذخرية لجى عيشات عسخيو (.الحكاء الخوح2007ارنػط, بذخى. )

 . 190 – 125(ص72) 17, التخبية
م(.الحكاء الخوحي وعالقتو بجػدة الحياه, مجمو رابصو التخبية الحجيثة, العجد الثاني, ٣١١٧ارنػط, بذخى. )
 (.٢٧٥ – ٢٠٢ص ص)

واإلندانية في القخن العذخيغ )العمػم  العمسيةم(حراد القخن :السشجدات ٣١١٦الببالوي, حازم وآخخون. )
 مؤسدة الحسيج شػفان.  االندانية واالجتساعية(. عسان:
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 م(. الحكاء الخوحي وعالقتو بشسط الذخرية )االنبداط, االنصػاء(.  2015جبخ, عجنان والسػسػي, دمحم )
. القاىخة: دار العمػم لمشذخ ٠مسي إلى قػه الحكاء الخوحي. طم(. دليمظ الع٣١١٦حديغ, دمحم عبج اليادي )

 والتػزيع. 
معية في ضػء بعس م(. الزغػط الشفدية التي تػاجو شالبات كمية اربج الجا 2013الحسج, نايف. )

 . 154 – 136(,ص3) 14الستغيخات, مجمو العمػم التخبػية والشفدية 
 , عسان :دار الذخوق. ٠م(:عمع الشفذ بيغ يجيظ. ط٣١١٤الحػشان, بذخى كاضع. )

 الفكخ.. عسان :دار ٠م(.الحكاء الخوحي لجى األشفال. ط٣١١٠الجفتار, خجيجو إسساعيل. )
م(,الحكاء الخوحي وعالقتو بالجشذ ومدتػى التحريل لجى شمبو كمية التخبية ٣١٠٢الخبيع, فيرل خميل. )

( ص 4(,العجد )٨في جامعة اليخمػك باألردن, السجمة األردنية في العمػم التخبػية, السجمج )
(٢٥٣-٢٤٢.) 

 م,  ٣١٠٥ يػنيػ, ٢يػليػ( حكيقو الحكاء الخوحي, تاريخ االشالع :٧, 200٨رفشجي, إسساعيل. )
 :دار الفكخ العخبي لمشذخ والتػزيع.  . القاىخة٤م(. الحكاء. ط٣١١١الديج, فؤاد البيي. )

م(. الحكاء الخوحي وعالقتو بالرحة الشفدية لجى شالب جامعو السمظ  2015الذيخاني, حدام بغ ثابت. )
 خالج. )رسالو ماجدتيخ غيخ مشذػرة( جامعو السمظ خالج, السسمكة العخبية الدعػدية. 

م(. الحكاء الخوحي وعالقتو بأساليب التفكيخ وبعس سسات الذخرية لجى ٣١٠٢الرسيجعي, نسيخ )
 شمبو الجامعة,)رسالو دكتػرا غيخ مشذػرة(, جامعو تكخيت, العخاق. 

لحكاء الخوحي وعالقتو بالحكاء الػضيفي م(.ا٣١٠٤عبج الجػاد وحديغ, وفاء دمحم ورمزان عاشػر )
واالحتخاق الشفدي لجى عيشو مغ ذوي االحتياجات الخاصة والعادييغ, مجمو العمػم التخبػي, السجمج 

 .٣, العجد٣
م(.الحكاء الخوحي لجى عيشو مغ شمبة جامعة بغجاد في ضػء بعس الستغيخات. ٣١٠٣العبيجي, عفخاء. )

 .٤٢-٢٣(,ص ص٣٠, العجد )مجمو البحػث التخبػية والشفدية
م(.مدتػى الحكاء الخوحي لجى شمبو جامعو الحديغ بغ شالل في ضػء بعس ٣١٠٣العصيات, خالج )

 .٢٦٦-٢٣٨(,الدشو الدادسة ٠٨الستغيخات. مجمو الصفػلة والتخبية, العجد )
, الكػيت ٠(.اسذ عمع الشفذ التخبػي :رؤيو تخبػية اسالميو, ط٣١١٤عسخان, دمحم, والعجسي, حسج. )

 :الكػيت. 
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. عسان :مكتبو ٠م(.عمع الشفذ العام. ط٣١١٧صفيو ) غباري, ثائخ, وابػ شعيخه, خالج, والجبالي,
 السجتسع العخبي. 

وعالقاتيا بالحكاء االنفعالي  الكمية(. أنساط التعمع السفزمة حدب نزخيو ىيخمان 2010غخابيو, أحسج. )
 والتكامل الحخكي البرخي )رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. 

م(.السعجع ٠٨٧٨مرصفى, إبخاليع, والديات,أحسج حدغ, وعبج القادر, حدغ, والشجار, دمحم عمي )
 :دار الجعػة. الػسيط.القاىخه 

م(. أسذ عمع الشفذ ٣١١٢مشرػر, شمعت, والذخقاوي, أنػر, وعد الجيغ, عادل, وابػ عػف, فاروق. )
 العام. القاىخة :مكتبو األنجمػ السرخية. 

 . عسان :دار السديخة. ٠م(.عمع الشفذ التخبػي. ط٣١٠٠نػفل, دمحم, وأبػ عػاد, فخيال. )
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