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ملخص:
عاقني بصرًيا واملبصرين يف الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة، والكشف هدفت الدراسة إىل معرفة الفروق بني امل

تعرف إمكانية التنبؤ ابالستمتاع ابحلياة من خالل أبعاد الذكاء الروحي لدى ة االرتباطية بني املتغريين ، و عن العالق
. وقد تكونت عينة  الدراسة من ) ( 25-15الزمنية ما بني )( طالٍب وطالبة، تراوحت أعمارهم 120املعاقني بصرًيا

، مت اختيارهم 60( بواقع )1,91(، وابحنراف معياري قدره )19,78سنة، مبتوسط عمر زمين قدره ) ( من املعاقني بصرًيا
من طالب املرحلتني: الثانوية ببعض معاهد النور للمكفوفني وبرامج الدمج مبدن: أهبا، وجازان، وجدة، واجلامعية 

( من  الطالب املبصرين مت اختيارهم بطريقة عشوائية ممن يتجانسون مع 60ازان، طيبة. و)جبامعات: امللك خالد، وج
املعاقني بصرًيا يف النوع، والسن، واملستوى التعليمي. واستخدمت الدراسة مقياسني: أحدمها لقياس الذكاء الروحي، 

( بني 0,05ة إحصائياا عند مستوى )واآلخر لقياس االستمتاع ابحلياة. وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دال
املعاقني بصرًيا واملبصرين يف الدرجة الكلية للذكاء الروحي، وبعديه: التسامي ابلذات، وإدراك معىن احلياة، وعند 

( 0,05( يف بعد التأمل يف الكون والطبيعة لصاحل املبصرين. ووجود فروق دالة إحصائياا عند مستوى )0,01مستوى )
. كما أظهرت النتائج عدم وجود بني املعاقني ب صرًيا واملبصرين يف بعد إدراك املعاانة كفرصة لإلجناز لصاحل املعاقني بصرًيا

فروق دالة إحصائياا بني املعاقني بصرًيا واملبصرين يف بعد: املمارسة الروحية. كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة 
 واملبصرين يف أبعاد االستمتاع ابحلياة ودرجته الكلية، وللك لصاحل ( بني املعاقني بصرًيا 0,01إحصائياا عند مستوى )

( بني الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة 0.01املبصرين. وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياا عند مستوى )
 .  لدى املعاقني بصرًيا

املبررو . -اعاون  صررًا امل –االستمتاع ابحلياة  –* الكلمات املفتاحية: الذكاء الروحي 
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Spiritual Intelligence and Its Relationship with Enjoying Life 
 of a Sample of Individuals with Visual Impairments 

 in Saudi Arabia 

Abstract: 
  The purpose of this study was to identify individual differences 

between students with visual impairments and sighted students in spiritual 
intelligence and the relationship between these variables. The participants 
of this study were 60 visually impaired students and 60 sighted students 
who selected from high schools and universities in Saudi Arabia. The 
Participant's ages were between 15-25 years, ,(DS, 1,91).  and the mean 
age was 19.78. The study used two scales: one to measure spiritual 
intelligence, and the other to measure enjoying life. The results showed 
that there was a statistically significant correlation(0.05) on the total score 
of spiritual intelligence and sub-dimensions: self-transcendence and the 
meaning of life; and (0.01) on dimension of  meditation in the nature and 
universe for sighted students. It also indicated a statistically significant 
correlation(0.05) on dimension of perception of suffering as an opportunity 
for visually impaired students. The results also showed no statistically 
significant differences in spiritual practice; and  there is a statistically 
significant correlation (0.01)  on dimension of enjoying life  and its total 
score for visually impaired students. It showed a positive statistically 
significant correlation(0.01) on of spiritual intelligence and  of enjoying life 
for students with visual impairments. Study recommendations for future 
research are discussed. 
Key words:  Spiritual intelligence - Enjoying Life – Visually Impaired 
Students- Sighted students. 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:
يعد اجلانب الروحي أحد جوانب شخصية اإلنسان ، والذي ال تقل أمهيته يف التأثري على شخصية اإلنسان 
وسلوكه عن جوانب الشخصية األخرى: اجلسمية، والنفسية، واالجتماعية ، وللك من منطلق أن اإلنسان كائن روحي 

كن هناك اهتمام هبذا اجلانب من قبل الباحثني يف علم النفس حىت وقت قريب. بطبعه. وعلى الرغم من للك، فلم ي
، ا أراد اكتشاف للك العامل الروحي( إىل أن اإلنسان حيتاج إىل نوع خاص من الذكاء إلا م2:  2013يشري )عثمان، 

من الذكاء ، والذي أطلقوا  وتوسيع حدود وجوده كإنسان. ولذا بدأ العلماء حديثاا يف االلتفات إىل للك النوع الفريد
"، ونظروا إليه ابعتباره نقطة البداية يف رحلة البحث عن معىن  Spiritual Intelligenceعليه " الذكاء الروحي 

أعظم وأرقى للحياة ، واإلحساس األفضل ابلذات ، والسبيل إىل اكتشاف احلكمة واالستفادة بنورها يف رحلتنا عرب 
 احلياة.

رية ، تدارك املهتمون بعلم النفس للك القصور يف دراسة الشخصية ، وتزايد االهتمام بدراسة ويف السنوات األخ
اجلانــب الروحـي وأتثريه يف شخصية اإلنسان. وقد أسفر هذا االهتمام يف بداية األلفية الثالثة عن ظهور ما يسمى 

 .Gardanerى جاردنر ابلذكاء الروحي  يف الدراسات األجنبية كامتداد للذكاءات املتعددة لد
وميكن القول إن الذكاء الروحي أحدث أنواع الذكاءات املتعددة، وهو أطروحة القرن احلادي والعشرين ؛ فإلا  

أو الوجدان،  اليت كانت مفقودة من قبل "جوملان "،  طت بني العقل و العاطفةكان الذكاء الوجداين هو احللقة اليت رب
اإلشكالية بني مدارس علم النفس بدءاا من التحليل النفسي وانتهاءا ابملعرفية.فإن الذكاء الروحي هو الذي يفض 

وينصف اإلنسان وحيقق له الكمال اإلنساين ووحدته النظرية من حيث كونه يتكون من جسد وعقل ونفس وروح معاا 
 (.125:  2007يف تفاعل وتناغم )أمحد، 

روح يف عالقتهما ابلعامل. وهو يتضمن القدرة على الوصول لفهم ويُعىن الذكاء الروحي ابحلياة الداخلية للعقل وال
أعمق للحياة ولقضاًي الوجود، والقدرة على امتالك البصرية اليت تنتقل بنا إىل مستوًيت متباينة من الوعي ابلذات 

ا ابخلالق عّز وابلوجود، فهو ليس جمرد قدره عقلية معرفية، وإمنا هو حالة خاصة من الوعي ابلذات، والوعي بعالقتن
 (. 2:  2013وجل،  ومن مّث مبخلوقاته وكونه الذي أِلن لنا ابلوجود فيه )عثمان، 

إىل أنه   Ker-Dincerدينسر  -ويرى البعض أن هناك تداخالا بني الذكاء الروحي والدين؛ حيث يشري كري
دة أبية دًينة أو منظومة من املعتقدات ، إلا ما حاولنا النظر إىل الذكاء الروحي من منظور ديين ، جند أنه ال يرتبط بش

ة مثل (التعاطف ، واإليثار، والرمحة(، وهو ما وإمنا يتجاوز للك كثرياا ، ألنه يُقدر كل املفاهيم اجلوهرية للسلوكيات اخلِّريِّ
روحية، يوجد يف جوهر كل الدًيانت إاّل أن الذكاء الروحي هو الذي يساعدان على زًيدة وعينا إلدراك حقيقتنا ال

وتعديلها لنتوافق مع األحوال دائمة التغري يف حياتنا اليومية، وهو الذي يساعدان أيضاا على االرتباط ابإلنسانية من 
حولنا وجيعلنا ننظر هلا نظرة مقدسة مؤداها أننا مجيعاا نعتمد يف وجودان على بعضنا البعض، وميثل كل منا جزءاا من

 (.17: 2013)يف: عثمان،  الصورة الكبرية اليت نكوهنا معاا
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وإلا كان الذكاء الروحي امتداداا لذكاءات جاردنر املتعددة ؛ إال أنه يعد مبثابة مصدر توجيه للذكاءات األخرى 
لدى اإلنسان، لكن االختالف الرئيسي بني الذكاء الروحي وكل من: الذكاء العقلي ، والذكاء الوجداين يتمثل يف أن 

،  what I feel، بينما يرتبط الذكاء الوجداين بـ: فيم أشعر what I thinkفيم أفكر  الذكاء العقلي يرتبط بـ:
،  وأن الذكاء الروحي هــو الذكاء اجلوهري الذي يؤثر يف   what I amأما الذكاء الروحي، فريتبط بـ: فيم أكون 

الت، وعلى عملية إدارة (. إن الذكاء الوجداين يعتمد على االنفعا142:  2012الذكاءات األخرى )الضبع، 
العواطف لتحقيق األهداف، بينما يعتمد الذكاء الروحي على مجيع هذه العناصر، وعلى الشعور والوعي ابلكون ككل 

 (.355:  2013)الربيع، 
وابستعراض الرتاث النفسي الذي تناول مفهوم الذكاء الروحي ، جند تعريفات عديدة له ؛ حيث يعرفه زهار 

(( أبنه الذكاء األمسى الذي ميكن به وضع أفعالنا وحياتنا يف Zohar & Marshall, 2000 : 3ومارشال 
سياق لي معىن،  وأن حنل به مشكالت الكيف والكم ، وأن نضع به خطة أو نرسم به طريق حياتنا. ويعرفه وملان 

Wolman, 2001: 83،وعلى مواجهة االتصال  (( أبنه قدرة اإلنسان على طرح أسئلة هنائية تتعلق مبعنــى احلياة
 : Vaughan, 2002املستمر بـني الفرد والعــامل الذي نعيش فيه ، ويطلق عليه التفكري ابلروح. ويعرفه فوجان )

( أبنه القدرة على الفهم العميق للقضاًي الوجودية ، والنظرة املتعددة املستوًيت للوعي ، للك الوعي الذي يتضمن 19
 ن والكون، واملوجودات بشكل عام.الوعي ابلتسامي حنو اآلخري

( أبنه قدرة الفرد على التسامي بذاته من خالل االرتباط ابآلخرين وابلكون من 75:  2010وتعرفه )خاطر، 
حوله ، والنظرة الكلية لألمور، مع قدرته على االتصال الدائم ابهلل، وإميانه ابلقوى العليا اليت جيب أن يرتبط هبا حباا 

ه على استخدام مصادره الروحية من صالة ولكر وأتمل يف حل مشكالته احلياتية مع حماولة إجياد معىن ويقيناا ، وقدرت
إجيايب لكل ما حييط به، متحلياا ابلفضائل واألخالق احلميدة من قدرة على التسامح واحلب والعطاء، وضبط النفس، 

 والرمحة، واحلكمة ، والتواضع.
ه جمموعة من القدرات الفطرية اليت تتضمن التسامي، واحلدس، والتأمل، ( أبن13:  2014ويعرفه )إبراهيم، 

واليقظة العقلية، واالستفادة من هذه القدرات متكِّن الفرد من حل املشكالت   وحتقيق األهداف، وإجياد معىن إجيايب 
 لتواضع.يف احلياة، واالتصال الدائم ابآلخرين، والتحلي ابألخالق كالعفو، واحلكمة، واإلحسان، وا

( أن الذكاء الروحي هو الذكاء املطلق ، وميكن فهمه Dhar, et al., 2008 :206ويرى دهر وآخرون  )
 يف ضوء ثالثة مستوًيت:

: يتضمن البحث عن األسئلة األساسية يف الوجود، وحماولة إجياد إجاابت للقضاًي  Cognitiveمعريف 
االت غري املدركة، وجتاوز املواقف واألحداث واألفراد.الوجودية، والغرض يف احلياة، والتفكري يف االحتم
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: يتضمن ما يقوم به الفرد من ممارسة لألنشطة الروحية مثل: اليوجا، والتأمل،  Behavioralسلوكي 
والتسامح، والصدق، واإليثار، استخدام املعاانة لفرص للنمو، والتفاؤل واالبتعاد عن األنظمة اجلامدة، وممارسة 

 والتدابري الصحية.اإلجراءات 
: يتعلق إبحساس الفرد ابلسالم، واملرح، والرمحة، والتعاطف، والغضب، واخلوف، وحب Affectiveوجداين  

 الطبيعة، وقلق املوت، واالستمتاع ابلفن والرسم والنحت واملوسيقى.
الذكاء الروحي ينظرون ( إىل أن الغالبية العظمى من العلماء الذين تناولوا تعريف 48:  2008ويشري )الدفتار، 

إليه على أنه: 
طريقة أمثل  لتحقيق األهداف والغاًيت.-
ه لتحديد االجتاه الصحيح ، واالختيارات الصائبة. - ُمــَوجِّ
وسيلة متكننا من النجاح ابمتياز يف احلياة. -
رؤية حكيمة جلوانب احلياة.-
وعي وفهم أعمق للنفس ولآلخرين ولألحداث اليومية. -
 اضلة كالشفقة ، والرمحة ، واحلكمة ، والتسامح ، والشجاعة.سلوكيات ف -

وقد اهتمت الدراسات السابقة بداية من العقد األول من القرن احلادي والعشرين مبفهوم الذكاء الروحي، وحتديد 
ابية مع مظاهر أبعاده ومكوانته ، وحماولة قياسه. وأسفرت النتائج يف هذا اجملال عن أمهية الذكاء الروحي وعالقاته اإلجي

الصحة النفسية، وخصائص الشخصية اإلجيابية. وقد توافرت دراسات عديدة يف البيئة األجنبية والعربية ، تناولت 
(، واملعلمني 2013الذكاء الروحي لدى فئات وشرائح مهنية خمتلفة يف اجملتمع كالقيادات الرتبوية )عثمان، 

(Jeloudar & Goodarz, 2012 ; George  & Visvam, 2013 ،(، وطلبة اجلامعة )إبراهيم
(، وتالميذ Amrai,  et al., 2011؛  2012؛ اخلفاف، وانصر،  2012؛ الضبع،  2013؛ الربيع،  2014

 & Khorshidi، وموظفي بعض املؤسسات احلكومية Khadivi, et al., 2012املدارس الثانوية ))
Ebaadi, 2012 ،(، واملمرضات )2008( ؛ أمحدFariborsa et al., 2010( واملسنني ،  )Saad, et 

al., 2010( والسجناء ،)Animasahun, 2010 ،وقد أشارت نتائج هذه 2008(، واألطفال )الدفتار .)
الدراسات إىل وجود عالقات ارتباطية موجبة بني الذكاء الروحي وكل من: جودة احلياة، وااللتزام الديين، والتفاؤل، 

 والسعادة النفسية، واحلكمة، والقيادة اخلادمة.والتكيف، والصحة العامة، 
ن فإوعلى الرغم من وفرة الدراسات السابقة اليت تناولت الذكاء الروحي لدى فئات خمتلفة من العاديني 

الدراسات اليت تناولت الذكاء الروحي لدى لوي االحتياجات اخلاصة، والسيما لدى املعاقني بصرًيا تكاد تكون قليلة، 
تعرف الفروق يف الذكاء الروحي بني ( اليت هدفت إىل Bajestani, et al., 2013ة جبستاين وآخرين )ومنها دراس

( فرداا، بواقع 63ثالث جمموعات من األفراد: املكفوفني، وضعاف البصر، والعاديني. وتكونت عينة الدراسة من )
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الرعاية بطهران، كما مت اختيار جمموعة ( فرداا لكل جمموعة، ومت اختيار املعاقني بصرًيا من إحدى مؤسسات 21)
العاديني بطريقة عشوائية ممن يتجانسون معهم يف النوع والسن، واملستوى التعليمي. وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم 
وجود فروق بني اجملموعات الثالث يف الدرجة الكلية للذكاء الروحي، وأبعاده األربعة: الوعي املتسامي ابلذات، 

 روحية، والصرب، والتسامح. واخلربات ال
وهناك دراستان تناولتا الذكاء الروحي لدى فئة املوهوبني؛ حيث هدفت دراسة كوهبانين وآخرين 

(Koohbanani, et al., 2013 إىل ) ،تعرف العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي وكل من الذكاء الوجداين
ملوهوابت ابملدارس الثانوية العليا يف إيران. وطبق على عينة ( طالبة من ا130والرضا عن احلياة لدى عينة بلغت )

( عبارة 42( ، ويتكون من )Badie, et al., 2011الدراسة استبيان الذكاء الروحي من إعداد ابدي وآخرين )
-Problem، والقدرة على مواجهة املشكالت  Beliefsموزعة على أربعة أبعاد، وهي: املعتقدات 

Encountering Ability  واحلقوق األخالقية ،Moral Virtue  والوعي الذايت ،Self-
Conscious وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياا بني الذكاء الروحي، والذكاء .

وبني، ( إىل تنمية الذكاء الروحي لدى املوهSisk, 2008الوجداين، والرضا عن احلياة. كما هدفت دراسة سيسك  )
( 65يف الفصل الدراسي. واشتملت عينة الدراسة على ) Global Awarenessوأثره يف تنمية الوعي الشامل  

موهوابا من الذكور واإلانث. وقد استخدم يف الدراسة برانمج تدرييب لتنمية الذكاء الروحي تضمن اسرتاتيجيات قائمة 
الذكاء الروحي والوعي الشامل يف الفصل الدراسي لدى  على استكشاف أسئلة وجودية. وأسفرت النتائج عن تنمية

 الطلبة املوهوبني. 
( إىل تنمية الذكاء الروحي والوجداين لدى عينة من 2010ويف جمال اإلعاقة احلركية، هدفت دراسة )خاطر، 

ة الربانمج يف تنمية لكور للعينة الضابطة(. وأسفرت النتائج عن فاعلي 8ل كور للعينة التجريبية، و 8املعاقني حركياا )
 الذكاء الروحي والوجداين لدي املعاقني حركياا.

ومن جانب آخر، يعد مفهوم االستمتاع ابحلياة أحد متغريات علم النفس اإلجيايب. وقد تعامل معه شرياي 
درة .( بوصفه حالة نفسية إجيابية فعالة وانضجة ومتوهجة تعكس التمتع ابحلياة ، والقShirai, et alوآخرون  )

على التفاعل اإلجيايب مع البيئة احمليطة على حنو مبهج وإجيايب. وهبذا يصبح االستمتاع ابحلياة حالة ، وليس مسة 
 (. 80:  2013شخصية يشعر الفرد من خالهلا إبحساس غامر ابلسعادة والبهجة واملتعة )يف: أمحد ورمضان، 

دفت دراسة عل هذا يربر قلة الدراسات اليت تناولته، فقد هويعد تناول هذا املفهوم حديثاا يف البيئة العربية؛ ول
تعرف العالقة االرتباطية بني التفكري البنائي واالستمتاع ابحلياة والرضا الوظيفي لدى عينة من ( إىل 2012)الغامدي، 

عمري  ( سنة مبتوسط55- 25( معلمة، تراوحت أعمارهن ما بني )239معلمات املرحلة الثانوية  ابلطائف بلغت )
(. وأشارت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياا بني أبعاد 5,6( واحنراف معياري قدره )37,5قدره )

تعرف و  ( 2013راسة )أمحد  ورمضان، التفكري البنائي اإلجيايب واالستمتاع ابحلياة والرضا الوظيفي. كما هدفت د
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( طالب وطالبة من طالب 150اة والسعادة والتسامح لدى عينة بلغت )العالقة االرتباطية بني االستمتاع ابحلي
وطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية ببنها. وأشارت نتائجها إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ولات داللة إحصائية 

ومقياس التسامح، وأن  ( بني االستمتاع ابحلياة أببعاده الثالثة، وكل من قائمة أكسفورد للسعادة ،0.01عند مستوى )
 الطالبات أكثر استمتاعاا ابحلياة من الطالب.

وإلا كانت دراسة اجلانب الروحي ومتغرياته املختلفة كالذكاء الروحي  ضرورية لدى األفراد عامة؛ لكونه من 
 بصرًيا ، واخاصة يف املتغريات الرئيسية اليت يتوقف عليها أمر التوافق والصحة النفسية. فإن أمهيتها تزداد لدى املعاقني

مرحلة املراهقة، حيث تعد مرحلة املراهقة مبثابة امليالد الثاين للفرد ؛ وللك ملا يطرأ عليه من تغريات فسيولوجية 
وانفعالية. ويواجه املراهقون املعاقون بصرًيا العديد من املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تفرضها مرحلة املراهقة 

كالت النامجة عن اإلعاقة البصرية ، حيث يشعرون يف تلك املرحلة مبدى قسوة اإلعاقة البصرية ، ابإلضافة إىل املش
ويبدأون يف إدراك طبيعة العجز الذي يعانون منه ، ويزداد وعيهم ابلقيود اليت تفرضها اإلعاقة عليهم، فإلا كانت مرحلة 

ن املراهقني املعاقني بصرًيا جيدون أنفسهم أمام إعاقة املراهقة تعىن السعي حنو االستقالل واالعتماد على النفس، فإ
تفرض عليهم قيوداا يف احلركة واالعتماد على اآلخرين يف معظم متطلباهتم، وهذا من شأنه أن جيعلهم عرضة للعديد من 

بناءا على نتائج جمموعة من الدراسات أن –( 4:  2014الضغوط اليت  تؤثر عليهم سلبياا، حيث لكر )حممد، 
 املعاقني بصرًيا أكثر شعوراا  ابلضغوط ، وأقل إحساساا ابلتماسك يف املواقف الضاغطة من أقراهنم العاديني.

ميكن القول أن املعاقني بصرًيا يعانون من الشعور ابلعجز والنقص نتيجة إعاقتهم البصرية، وما يرتتب عليه و 
م بعدم الكفاءة الذاتية أو األدائية ؛ مما يكون له أثر  عليها من عدم القدرة على إشباع حاجاهتم املختلفة، وإحساسه

كبري يف ارتباكهم يف احلياة،  وفقداهنم للقيمة واألمهية، وابلتايل عدم االستمتاع ابحلياة ومبغزاها. وقد أكدت نتائج 
ون بضعف األان الدراسات السابقة على أن املعاقني بصرًيا يعانون من سوء التوافق الشخصي واالجتماعي، وأهنم  يتسم

((، وأهنم يعانون من االكتئاب ، والقلق، واخنفاض مفهوم الذات بوالت وآخرون Mishra, 2013ميشرا 
(Bolat, et al., 2011 ،2009(، وصعوبة التعبري عن املشاعر)هدية، 2011(، وخواء املعىن )أبو اهلدى ،)

 .(2007(، واضطراابت النوم )راضي، 2007والعصابية )عبد الوهاب، 
ويف ضوء ما سبق ميكن القول، أن الدراسة احلالية ما هي إال حماولة حبثية لدراسة الذكاء الروحي وعالقته 
ابالستمتاع ابحلياة لدى عينة من املراهقني املعاقني بصرًيا ودراسة الفروق يف هذين املتغريين بينهم، وبني أقراهنم من 

 املبصرين.
 مشكلة الدراسة:

الدراسات السابقة يف البيئة العربية اليت تناولت الذكاء الروحي يف السنوات األخرية لكنها على الرغم من تزايد 
 -عاملياا وعربياا–مازالت قليلة مقارنة بوفرهتا يف الدراسات األجنبية. وقد الحظ الباحث إغفال الرتاث البحثي السابق 

تضح من مقدمة الدراسة احلالية، وفرة الدراسات لدراسة الذكاء الروحي  يف جمال لوي االحتياجات اخلاصة. وكما ا
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اليت تناولت الذكاء الروحي يف جمال العاديني، حيث تنوعت العينات اليت اعتمدت عليها الدراسات السابقة، ومشلت 
فئات اجتماعية خمتلفة من املعلمني، واملسنني، واملمرضات، والسجناء، وطالب اجلامعة، واحملاسبني، واملهندسني، 

يادات الرتبوية. لكن يالحظ أن الدراسات اليت تناولت الذكاء الروحي لدى لوي االحتياجات اخلاصة تكاد تكون والق
، ودراسة  سيسك Bajestani, et al., 2013قليلة، ومنها دراسة جبستاين وآخرين ) ( ، ومتت على املعاقني بصرًيا

(Sisk, 2008( ودراسة كوهبانين وآخرين ، )Koohbanani, et al., 2013  ومت إجراؤمها على عينات ، )
 ( ، ومتت على املعاقني حركياا. 2010من املوهوبني، ودراسة )خاطر، 

، وعدم وجود دراسات ربطت بني  ويف ضوء قلة الدراسات اليت تناولت الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا
علم النفس اإلجيايب ابملتغريات النفسية ومسات  الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة بشكل عام، وانطالقاا من اهتمام

الشخصية اإلجيابية، فضالا عن القدرات الروحية اليت تدعم قدرة الفرد على املواجهة الفعالة للضغوط، يعتقد الباحث أن 
التفكري  دراسة الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا من األمهية مبكان؛ ألنه قد يكون له دور فعال يف صرف انتباههم عن

يف اإلعاقة، واالنشغال مبواطن العجز والقصور لديهم، ويسمح هلم إبعادة النظر إىل حياهتم من جديد، وتقييم قدراهتم 
 وإمكاانهتم بصورة أفضل، مع الوعي أبهدافهم يف احلياة، والنظر إىل اإلعاقة كفرصة لإلجناز، ومن مث استمتاعهم ابحلياة.

ة احلالية يف دراسة الذكاء الروحي وعالقته ابالستمتاع ابحلياة لدى عينة من وابلتايل حتددت مشكلة الدراس
املراهقني املعاقني بصرًيا ودراسة الفروق يف هذين املتغريين بينهم، وبني أقراهنم من املبصرين. وميكن أن تصاغ مشكلة 

 الدراسة يف صورة تساؤالت على النحو التايل:
اء الروحي واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة؟هل توجد عالقة ارتباطية بني الذك

 هل توجد فروق دالة إحصائياا يف الذكاء الروحي بني املعاقني بصرًيا واملبصرين من أفراد عينة الدراسة؟
 عينة الدراسة؟ هل توجد فروق دالة إحصائياا يف االستمتاع ابحلياة بني املعاقني بصرًيا واملبصرين من أفراد 

هل ميكن أن تسهم بعض أبعاد الذكاء الروحي يف التنبؤ ابالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة 
الدراسة؟

 أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:  

 يف الذكاء الروحي.تعرف الفروق بني املعاقني بصرًيا واملبصرين من أفراد عينة الدراسة -
الفروق بني املعاقني بصرًيا واملبصرين من أفراد عينة الدراسة يف االستمتاع ابحلياة.تعرف -
العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة تعرف -

 الدراسة.
تنبؤ ابالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من إمكانية إسهام بعض أبعاد الذكاء الروحي يف التعرف -

 عينة الدراسة. أفراد 
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أمهية الدراسة:
 تتضح أمهية الدراسة احلالية من خالل اجلوانب التالية:

مسايرة الدراسة للتوجهات احلديثة يف علم النفس الذي يركز على اخلصائص اإلجيابية يف الشخصية، واخاصة  .1
 ، والسيما يف جمال اإلعاقة البصرية.لدى لوي االحتياجات اخلاصة

أمهية املرحلة العمرية اليت تتعرض هلا الدراسة احلالية، وهي مرحلة املراهقة، فهي مرحلة حرجة يف حياة الفرد ألهنا  .2
تفرض عليه صعوابت ومشكالت سلوكية ونفسية عديدة. ويزداد األمر سوءاا لدى املراهق املعاق بصرًيا ملا تفرضه

ا من قيود تشعره ابلعجز والدونية، فضالا عن ردود األفعال االجتماعية اليت تفقده الثقة ابلنفس. اإلعاقة لاهت
ا للعديد من 60:  2004ويؤكد للك )حممد،  ( حيث يشري إىل أن اإلعاقة البصرية قد تكون سبباا جديدا

ت مرتفعة من قصور األداء املشكالت، وخاصة يف مرحلة املراهقة ؛ وللك ألن اإلعاقة البصرية ترتبط مبستوًي
 الوظيفي لدى املراهقني املكفوفني، مما يؤثر سلبياا على استقالليتهم وتقديرهم لذواهتم.

أمهية املتغريات اليت تناولتها الدراسة احلالية؛ فالذكاء الروحي يرتبط ابجلانب الروحي يف الشخصية اإلنسانية، ويعد  .3
راد عموماا، ولدى املعاقني بصرًيا بشكل خاص؛ ألنه قد يلعب دوراا مدخالا مهماا للتغيري والتحسني لدى األف

مهماا يف مساعدهتم على حتقيق مستوى مرتفع من الصحة النفسية، وتقبل إعاقتهم، وختفيف الضغوط اليت 
يتعرضون هلا سواء من انحية إحساسهم ابلعجز والقصور نتيجة اإلعاقة البصرية، أو االجتاهات  املتدنية حنوهم 

 ن قبل أفراد اجملتمع، وابلتايل ميكنهم من االستمتاع ابحلياة.م
اليت تناولت الذكاء الروحي رغم أمهيته لدى لوي  -يف حدود علم الباحث -قلة الدراسات العربية واألجنبية  .4

 ,Bajestaniاالحتياجات اخلاصة بشكل عام، واإلعاقة البصرية خصوصاا ابستثناء دراسة جبستاين وآخرين )
et al., 2013. (. وابلتايل فإن الدراسة احلالية تعد إضافة وإثراءا للدراسات النفسية يف جمال املعاقني بصرًيا

للدراسة احلالية أمهية تطبيقية، ألنه يف ضوء ما قد تسفر عنه من نتائج ميكن إعداد برامج إرشادية تنموية  .5
مع أنفسهم، ومع اآلخرين، ومواجهة  لألشخاص لوي الذكاء الروحي املنخفض حىت ميكنهم حتقيق التوافق

الضغوط الناجتة عن اإلعاقة، وأحداث احلياة الضاغطة بشكل عام.
مرطلحات الدراسة:

 Spiritual Intelligenceالذكاء الروحي 
( للذكاء الروحي،  وهو التعريف الذي يعتمد عليه املقياس 141:  2012يتبىن الباحث تعريف )الضبع، 

احلالية، والذي يشري إىل أن الذكاء الروحي أبنه:" قدرة فطرية يولد اإلنسان مزوداا هبا، وتنمو  املستخدم يف الدراسة
وتزداد مع التقدم يف العمر، وتعكس مدى قدرة الفرد على الوعي بذاته والتسامي هبا ، والتوجه حنو اآلخـرين ، والتأمل 

تعامل مع املعاانة بشكل إجيايب واختالها كفرصة للنمو". يف الكون والطبيعة ، وممارسة كافة اآلنشطة الروحية ،  وال
ويتضمن الذكاء الروحي وفقاا هلذا التعريف األبعاد التالية:
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يشري إىل القدرة على البحث عن قيم وغاًيت سامية و :  Self-Transcendenceالتسامي ابلذات .1
د على الشعور أبنه جزء من للك العامل تتخطى الذات ، وتتجاوز املصاحل واالهتمامات الشخصية ، وقدرة الفر 

 الكبري الذي يعيش فيه ،  وأن وجوده يكون مؤثراا مبقدار العطاء لآلخرين ، وإيثاره وتضحيته من أجلهم.
يشري إىل إدراك الفرد للهدف من حياته و :  the meaning of life perceptionإدراك معىن احلياة .2

ا ، ويضحى يف سبيل حتقيقها، وإحساسه بقيمته وأمهيته من خالل حتقيقه ورسالته يف احلياة اليت يعيش من أجله
 ملعىن حياته.

يشري إىل التفكر و :  Meditation in the nature and the universeالتأمل يف الطبيعة والكون  .3
ويف الطبيعة من والتدبر يف خملوقات هللا تعاىل من أجل الوعي ابملعاين اجلديدة للخربات اليت يتأملها يف نفسه ، 

 حوله من أجل اشتقاق استدالالت تساعده على تعميق إميانه ابهلل ، وتساعده على االستمتاع حبياته. 
: تشري إىل ممارسة العبادات والطقوس الدينية ، مما يهذب النفس ،  Spiritual practiceاملمارسة الروحية .4

 على السلوكيات والتفاعالت مع اآلخرين.ويشعرها ابلراحة والطمأنينة والسعادة ، وينعكس أثرها 
يشري إىل قدرة الفرد و :  perception of suffering as an opportunityإدراك املعاانة كفرصة .5

على استخدام املصادر الروحية يف التعايش مع خربات املعاانة ، وإدراك املشكالت اليت تواجهه يف حياته على 
السلبية ألحداث احلياة إىل نظرة إجيابية، والبحث عن اجلوانب املشرقة فيها ، أهنا فرص لإلجناز ، وتغيري النظرة 

 (.147:  2012واإلميان أبن احلياة ال تزال حتمل معىن رغم كل الظروف )الضبع، 
أبنه الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها املعاق بصرًيا على مقياس الذكاء الروحي املستخدم يف   -إجرائياا-ويُعرف

سة احلالية  سواء الدرجة الكلية أو األبعاد الفرعية. الدرا
 Enjoying Lifeاالستمتاع ابحلياة 

( لالستمتاع ابحلياة، وهو التعريف الذي يعتمد عليه 82:  2013يتبىن الباحث تعريف )أمحد ورمضان، 
يمي يصدره الفرد عن مدى يشري إىل أن االستمتاع ابحلياة هو حكم تقي حيثاملقياس املستخدم يف الدراسة احلالية، 

جودة احلياة اليت حيياها والذي يعتمد على مدى تقبل الفرد لذاته وللحياة اليت حيياها بصورة تعكس حالة نفسية إجيابية 
فاعلة وانضجة ومتوهجة هلذا االستمتاع ابحلياة على حنو مبهج وإجيايب يعرب عنه الفرد مبشاعر البهجة واالستمتاع، 

  مع البيئة احمليطة به. وحيددان ثالثة مكوانت لالستمتاع ابحلياة: والتفاعل اإلجيايب
يشري إىل إدراك الفرد وتقييمه جلوانب حياته املختلفة بصفة عامة، وإقراره ابلرضا عن هذه احلياة و املكون املعريف:  .1

ايب من الصراعات بصفة خاصة واستمتاعه هبا وتوافقه معها بتحمل إحباطاهتا، ومواجهة مشكالهتا والتحرر اإلجي
واخللو من املتناقضات.
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يشري إىل مجلة املشاعر اإلجيابية اليت حتقق للفرد شعوراا عاماا ابملتعة والبهجة واالستمتاع بصورة و املكون الوجداين:  .2
رتياح، يصبح فيها الفرد راضياا عن لاته حمققاا لطموحاته، ملبياا الحتياجاته، حمباا للحياة، وراضياا عنها، فيشعر ابال

 واعتدال املزاج.
يشري إىل قدرة الفرد على ترمجة اإلحساس اإلجيايب ابالستمتاع ابحلياة، والشعور و املكون السلوكي االجتماعي:  .3

ابلسعادة، والتسامح جتاه لاته واآلخرين من حوله يف أداء فعلي يعكس دفء املشاعر، وود العالقة، وحسن 
عن اخلالف، والفوز ابلوفاق، وحسن األخالق، والبعد عن النفاق، والرغبة العشرة، والرغبة يف االئتالف، والبعد 

يف االتساق.
أبنه الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها املعاق بصرًيا على مقياس االستمتاع ابحلياة املستخدم   -إجرائياا-ويُعرف

يف الدراسة احلالية  سواء الدرجة الكلية أو األبعاد الفرعية. 
 Visually handicappedرًا املاعاون  صر

تلعب حاسة البصر دوراا مهماا يف احلياة, إل تُعد وظيفة اإلبصار اليت تقوم هبا العني من الوظائف املهمة واحليوية 
للفرد, حيث حيصل الفرد من خالل اجلهاز البصري على معلومات عن البيئة احمليطة به, وال يشعر الفرد بقيمة هذه 

ا تفقد ُقدرهتا على أداء الوظائف املنوطة هبا, األمر الذي جُيربه على االعتماد على اآلخرين، أو على احلاسة إال عندم
 احلواس األخرى للحصول على املعلومات عن بيئته، والوسط احمليط به

وميكن تعريف اإلعاقة البصرية من الناحية الطبية أبهنا ضعف يف  أي من الوظائف البصرية اخلمسة ، وهى 
بصر املركزي ، البصر احمليطي ، التكيف البصري ، البصر الثنائي  ورؤية األلوان ؛ وللك نتيجة تشوه تشرحيي أو إصابة ال

 (.41:  1998مبرض ،أو جروح يف العني )احلديدي، 
ومن الناحية القانونية ، يعتمد التعريف القانوين لإلعاقة البصرية على حمكني مها :

يقصد هبا مقياس لقدرة العني على أن تعكس الضوء حبيث يصبح مركزاا و  Visual Acuity حـدة اإلصرار: -أ 
(، وللك يعىن أن الفرد يستطيع قراءة األحرف على 6/6( أو )20/20على الشبكية ، وحدة اإلبصار العادية هي )

و دون للك، فهو ( أ20/200( أمتار، فإلا كانت حدة البصر لدى الفرد )6( قدماا أو )20لوحة "سنلن" على بعد )
كفيف قانونياا.

يقصد به اجملال الذي ميكن لإلنسان اإلبصار يف حدوده ويقاس جمال و  Field of Vision:  جمال الرؤية -ب
ا  حبيث يسمى بصرهم ابلبصر النفقي ، ويكون من  الرؤية ابلدرجات فبعض األفراد يكون جمال الرؤية لديهم ضيقاا جدا

( درجة ، حيث 20ن مكان آلخر، وهذا ينطبق على من لديه جمال بصري يقل عن )الصعب على هؤالء االنتقال م
( درجة فالشخص يعد مكفوفاا قانونياا 20( درجة فإلا أصبح أقل من )180إن جمال البصر لإلنسان العادي حوايل )

(.66:  2007)سليمان، 
 وعلى هذا األساس، يصنف املعاقون بصرًيا إىل فئتني مها :
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( مرتاا يف 6/60( قدماا ، أي )20/200هم األفراد الذين تكون حدة إبصارهم )و   Blind: الاعميا  -أ 
أقوى العينني بعد التصحيح ابلنظارات الطبية أو العدسات الالصقة.

( 20/70هم األفراد الذين ترتاوح حدة إبصارهم ما بني )و   Partially Sighted: ضاعاف البرر -ب
( مرتاا، من أقوى العني بعد التصحيح ابلنظارات الطبية أو 6/60( قدماا  أي )20/200( مرتاا ، و)6/20قدماا ، أي)

 (.368:  2005العدسات الالصقة )القريطي، 
، تركز التعريفات الرتبوية لإلعاقة البصرية على ما يعرف ابإلبصار الوظيفي حيث إنه ال ميكن ومن الناحية الرتبوية

الرتبوي يف ضوء معايري حدة اإلبصار، وعيوب جمال الرؤية فقط ، بل جيب أن تعريف اإلعاقة البصرية من املنظور 
نتجاوز للك إىل التعريفات الوظيفية اليت يتم يف ضوئها النظر إىل الطفل الكفيف على أنه هو الذي حيتاج تعليماا 

:  2004ة برا يل )حممد، ووسائل ال تتطلب البصر، وإلا كان لديه لكاء كاٍف ، فإنه سوف حيتاج إىل أن يتعلم بطريق
63-64.) 

وتكمن أمهية التعريفات الوظيفية يف أهنا حتدد على حنو واقعي من الذين يعدون عمياانا  ابلفعل، ومن الذين 
يعدون ضعاف بصر من هؤالء وفقاا لألغراض التعليمية، حبيث تؤخذ يف  االعتبار درجة أتثري اإلعاقة البصرية على 

رجة من ضرورات من حيث الربامج واملواد التعليمية حىت ميكن حتديد اخلدمات التعليمية تعليمهم ،وما تفرضه الد
(.369:  2005الالزمة هلم ، وحتقيق تعليم أكثر فاعلية ابلنسبة هلم )القريطى، 

وىف ضوء للك ، يُعرف املعاق بصرًيا تربوًيا أبنه كل من يعجز عن استخدام بصره يف احلصول على املعرفة ، 
ز عن تلقى العلم يف املدارس العادية وابلطرق العادية واملناهج املوضوعة للطفل العادي، وقد يكون الفرد مكفوفاا  ويعج

 2005كلياا ، وقد ميلك درجة بسيطة من اإلحساس البصري الذي يؤهله للقراءة ابألحرف الكبرية أو اجملسمة )شقري، 
 :151) 

حدود الدراسة:
تعرف الفروق يف الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا وعياا  دت الدراسة احلالية موضحتد

واملبصرين ، ومعرفة العالقة االرتباطية بني الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا ، ومكانياا ببعض 
الد ، وجازان ، وطيبة ابململكة العربية معاهد املكفوفني ومدارس الدمج مبدن أهبا، جازان، وجدة ، وجامعات: امللك خ

هـ.1434/1435السعودية ، وزمانياا ابلفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي واجلامعي 
 فروض الدراسة:

ميكن صياغة فروض الدراسة احلالية على النحو التايل:
ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من توجد عالقة ارتباطية موجبة لات داللة إحصائية بني الذكاء الروحي واالستمتاع 

أفراد عينة الدراسة.
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ال توجد فروق لات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة من املعاقني بصرًيا ، وأقراهنم من 
املبصرين يف الذكاء الروحي.

رًيا ، وأقراهنم من توجد فروق لات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة من املعاقني بص
املبصرين يف االستمتاع ابحلياة ، وللك لصاحل املبصرين.

ميكن التنبؤ ابالستمتاع ابحلياة من خالل بعض أبعاد الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة.
الطريقة واإلجراءات:

 أوالا: املنهج:
قارن، وللك من أجل الكشف عن العالقة االرتباطية بني اعتمد الباحث على املنهج الوصفي االرتباطي امل

، والكشف عن  الفروق بني املعاقني بصرًيا واملبصرين يف الذكاء  الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا
 الروحي واالستمتاع ابحلياة.

 اثنياا: جمتمع الدراسة:
حلة الثانوية يف املنطقة اجلنوبية ابململكة العربية السعودية، وطالب مت حتديد جمتمع الدراسة احلالية يف طالب املر 

املرحلة اجلامعية جبامعات: امللك خالد، وجازان، وطيبة. 
اثلثاا: الاعينة:

( سنة، مبتوسط عمر 25-15وطالبة، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني ) اا ( طالب120كونت عينة الدراسة من )ت
، مت اختيارهم من طالب 60(، وبواقع )1,91راف معياري قدره )(، وابحن19,71زمين قدره ) ( من املعاقني بصرًيا

املرحلتني: الثانوية ببعض معاهد املكفوفني ومدارس الدمج مبدن أهبا، وجازان، وجدة، عسري، وجامعات: امللك خالد، 
يارهم بطريقة عشوائية ممن يتجانسون ( من  الطالب املبصرين مت اخت60وجازان، وطيبة ابململكة العربية السعودية، و)

مع املعاقني بصرًيا يف اجلنس، والسن، واملستوى التعليمي.
راصاعاا: األدوات:

 (:2012مقياس الذكاء الروحي من إعداد )الضبع، 
( هذا املقياس لتقدير الذكاء الروحي من واقع الثقافة اإلسالمية وحمدداهتا، ويتكون املقياس 2012أعدَّ )الضبع، 

( عبارات لكل بعد. واألبعاد هي: التسامي ابلذات، وإدراك معىن 8( عبارة موزعة على مخسة أبعاد، وبواقع )40ن )م
احلياة، واملمارسة الروحية، والتأمل يف الكون والطبيعة، ورؤية املعاانة كفرصة لإلجناز. وجُياب عن كل بند من بنود 

ا(، وتتدرج املقياس تبعاا لالستجاابت التالية: موافق متاما  ا ، موافق ، غري متأكد ، غري موافق، غري موافق أبدا
،  4،  3،  2،  1( للعبارات املوجبة، )1،  2،  3،  4،  5االستجاابت على عبارات املقياس على النحو التايل: ) 

درجات على (، ويرتاوح مدى ال8( ، وأقل درجة )40( للعبارات السالبة، وابلتايل فإن أعلى درجة على كل بعد )5
 ( درجة، وتشري الدرجة املرتفعة إىل متتع الفرد بدرجة مرتفعة من الذكاء الروحي.200 - 40املقياس ككل مابني )
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وقد متتع املقياس اخصائص سيكومرتية جيدة من حيث الصدق والثبات؛ فقد قام الباحث بتطبيقه على عينة 
وللتحقق من صدق املقياس، مت استخدام صدق احملك، وبلغ استطالعية من املراهقني والراشدين من طالب اجلامعة. 

( كما كان للمقياس اتساق 0,74الصورة املختصرة ) -معامل االرتباط بني مقياس الذكاء الروحي، ومقياس جودة احلياة
لى داخلي مرتفع سواء بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية لكل بعد فرعي، أو بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ع

املقياس ككل. كما أظهر املقياس مستوى جيد من الثبات عن طريق إعادة تطبيق املقياس مرة أخرى على أفراد العينة 
( لألبعاد 0,83، 0,71(، وتراوح بني )0,84االستطالعية بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول، وبلغ معامل الثبات )

 الفرعية.
على النحو التايل: هوثباتتحقق من صدق املقياس ويف الدراسة احلالية، قام الباحث ابل

صدق احملكمني:-أ
، فقد كان من الضروري التأكد من مدى مالءمة عبارات نظراا ألن عينة الدراسة احلالية من املعاقني بصرًيا

، ولذا قام الباحث بعرض عبارات املقياس عل ى عدد من املقياس لطبيعة اإلعاقة البصرية، ومناسبتها للمعاقني بصرًيا
معلمي املعاقني بصرًيا  مبنطقة عسري، والذين يتعاملون مباشرة مع أفراد العينة، ابإلضافة إىل جمموعة من أساتذة الصحة 

، وقد أقروا النفسية والرتبية  اخلاصة إلصدار حكمهم على مدى مالءمة عبارات املقياس للتطبيق على املعاقني بصرًيا
. بوضوح عباراته، وأنه مناسب للتطبيق على املعاقني بصرًيا

 االتساق الداخلي للمقياس: -ب
، ومت حساب االتساق الد35مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها ) اخلي للمقياس على ( معاقاا بصرًيا

النحو التايل: 
 االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لبعدها: -(1)

مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه، وتراوحت قيم معامالت 
،  0,33ات البعد الثاين، وبني )( لعبار 0,51، 0,29( لعبارات البعد األول، وبني )0,44، 0,28االرتباط بني )

( لعبارات البعد 0,51،  0,39( لعبارات البعد الرابع، وبني )0,41، 0,27( لعبارات البعد الثالث، وبني )0,56
(. 0,01اخلامس، ومجيعها دالة إحصائياا عند مستوى )

 االرتباطات البينية بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس: -(2)
االرتباط بني درجات األبعاد وبعضها البعض، ودرجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس مت حساب معامالت 

( بني األبعاد الفرعية، وبني 0,53،  0,39على عينة الدراسة االستطالعية، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني ) 
( مما يدل على متتع املقياس 0.01ا عند )( بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية، ومجيعها دالة إحصائيا  0,59،  0,44)

 بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي. 
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ثبات املقياس: -ج
مت حساب معامالت ثبات أبعاد املقياس بطريقة ألفا كرونباخ، وبلغت معامالت االرتباط لألبعاد على الرتتيب ) 

م التجزئة النصفية بلغت معامالت (  وابستخدا0,61( وللدرجة الكلية )0,51، 0,47،  0,61،  0,59،  0,54
(، ومجيعها 0,76(، وللدرجة الكلية )0,55،  053،  0,62،  0,62،  0,55االرتباط لألبعاد الفرعية على الرتتيب )

( مما يدل على متتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات. 0.01دال عند مستوى داللة )
 (:2013مقياس االستمتاع ابحلياة من إعداد )أمحد ورمضا ،

( هذا املقياس لتقدير درجة االستمتاع ابحلياة لدى طالب اجلامعة، ويتكون 2013أعدَّ )أمحد ورمضان، 
( مفردة موزعة على ثالثة أبعاد: البعد املعريف ، والبعد الوجداين، والبعد االجتماعي السلوكي، وتتدرج 60املقياس من )

 60حيث تراوح مدى الدرجات على عبارات املقياس ما بني )( ، 1 – 2 – 3االستجابة على عبارات املقياس من )
مرتفع(. وقد متتع املقياس اخصائص سيكومرتية جيدة من حيث الصدق والثبات يف الدراسة  180 –منخفض 
 األصلية. 

على النحو التايل: هوثباتويف الدراسة احلالية، قام الباحث ابلتحقق من صدق املقياس 
صدق احملكمني:-أ

، فقد كان من الضروري التأكد من مدى مالءمة عباراتنظراا أل ن عينة الدراسة احلالية من املعاقني بصرًيا
، ولذا قام الباحث بعرض عبارات املقياس على عدد من  املقياس لطبيعة اإلعاقة البصرية، ومناسبتها للمعاقني بصرًيا

مع أفراد العينة، ابإلضافة إىل جمموعة من أساتذة الصحة معلمي املعاقني بصرًيا  مبنطقة عسري، والذين يتعاملون مباشرة 
، وقد أقروا  النفسية والرتبية اخلاصة إلصدار حكمهم على مدى مالءمة عبارات املقياس للتطبيق على املعاقني بصرًيا

. بوضوح عباراته، وأنه مناسب للتطبيق على املعاقني بصرًيا
 االتساق الداخلي للمقياس: -ب

، ومت حساب االتساق الداخلي للمقياس على 35ياس على عينة استطالعية قوامها )مت تطبيق املق ( معاقاا بصرًيا
النحو التايل: 

 االرتباط صني درجة كل مفردة والدرجة الكلية لباعدها: -(1)
مت حساب معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه، وتراوحت قيم معامالت 

( 0,47،0,66( لعبارات البعد الثاين، وبني )0,65، 0,37( لعبارات البعد األول، وبني )0,59، 0,42)االرتباط بني
(. 0,01لعبارات البعد الثالث، ومجيعها دالة إحصائياا عند مستوى )

 االرتباطات البينية بني األبعاد والدرجة الكلية للمقياس: -(2)
رجات األبعاد وبعضها البعض، ودرجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس مت حساب معامالت االرتباط بني د

( بني األبعاد الفرعية، وبني 0,59،  0,43على عينة الدراسة االستطالعية، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني ) 
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مما يدل على متتع املقياس ( 0,01( بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية، ومجيعها دالة إحصائياا عند ) 0,61،  0,49)
 بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي. 

 ثبات املقياس: -ج
مت حساب معامالت ثبات أبعاد املقياس ابستخدام التجزئة النصفية، وبلغت معامالت االرتباط لألبعاد الفرعية 

( مما يدل 0,01داللة )(، ومجيعها دال عند مستوى 0,67(، وللدرجة الكلية ) 0,65،  0,63،  0,58على الرتتيب )
على متتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات. 

نتائج الدراسة:
 نتائج الفرض األول:

ينص الفرض على اآليت:" توجد عالقة ارتباطية موجبة لات داللة إحصائية بني الذكاء الروحي واالستمتاع 
 ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة.

ة هذا الفرض مت حساب قيمة معامل ارتباط بريسون بني درجات أفراد عينة الدراسة من والختبار مدى صح
املعاقني بصرًيا على مقياس الذكاء الروحي أببعاده اخلمسة، ودرجاهتم على مقياس االستمتاع ابحلياة أببعاده الثالثة. 

 ( نتائج للك.1ويوضح جدول )
ب املعاقني بصرًيا على مقياس الذكاء الروحي ودرجاهتم على ( : معامالت االرتباط بني درجات الطال1جدول )

مقياس االستمتاع ابحلياة

البعد األبعـــــاد
املعريف

البعد 
الوجداين 

البعد االجتماعي 
السلوكي

الدرجة الكلية 
لالستمتاع ابحلياة

مستوى 
الداللة

0,350,390,320,430,01التسامي ابلذات
0,320,380,290,340,01إدراك معىن احلياة
0,400,440,410,450,01املمارسة الروحية 

0,330,270,280,310,01التأمل يف الكون والطبيعة
0,430,410,410,400,01إدراك املعاانة كفرصة لإلجناز
0,490,380,440,520,01الدرجة الكلية للذكاء الروحي

( بني 0,01( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياا عند مستوى )1ل)يتضح من النتائج الواردة يف جدو 
درجات املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء الروحي )الدرجة الكلية/األبعاد الفرعية(، ودرجاهتم 

 على مقياس االستمتاع ابحلياة )الدرجة الكلية/األبعاد الفرعية(.
مدى صحة هذا الفرض: مت استخدام منحى إحصائي آخر للتعرف على الفروق بني مرتفعي  وإمعاانا يف اختبار

ومنخفضي الذكاء الروحي من املعاقني بصرًيا يف متغري االستمتاع ابحلياة، وللك بتحديد اإلرابعي األعلى واإلرابعي 
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االستمتاع ابحلياة ابستخدام  األدىن يف الذكاء الروحي ، مث حساب داللة الفروق بني متوسطي رتب درجاهتما يف
 ( نتائج للك.2أسلوب "مان وتين". ويوضح جدول )

( : داللة الفروق بني مرتفعي ومنخفضي الذكاء الروحي من املعاقني بصرًيا يف االستمتاع ابحلياة2جدول )
الفـئـة

األبـعـاد
قيمةمرتفعي الذكاء الروحيمنخفضي الذكاء الروحي

(Z)
مستوى
الداللة وسط مت

الرتب
جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب

4,510,01-8,33125,0022,67430,00البعد املعريف 
3,840,01-9,34140,5021.63324,50البعد الوجداين 

البعد االجتماعي 
 السلوكي 

8,90133,5022,10331,50-4,120,01

الدرجة الكلية 
 لالستمتاع ابحلياة

8,00120,0023,00345,00-4,670,01

( يف االستمتاع ابحلياة بني مرتفعي 0,01( وجود فروق دالة إحصائياا عند مستوى )2يتضح من جدول )
ومنخفضي الذكاء الروحي من املعاقني بصرًيا لصاحل مرتفعي الذكاء الروحي، وللك يعين أن املعاقني بصرًيا مرتفعي 

ياة من منخفضي الذكاء الروحي، مما يشري إىل أن االستمتاع ابحلياة لدى املعاقني الذكاء الروحي أكثر استمتاعاا ابحل
بصرًيا يرتفع ابرتفاع الذكاء الروحي، وينخفض ابخنفاضه. وهذه النتائج يف جمموعها حتقق صحة الفرض الثالث.

الروحي واالستمتاع تناولت العالقة املباشرة بني الذكاء -حدود علم الباحث-ونظراا لعدم وجود دراسات يف 
ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة اليت أشارت إىل وجود عالقة مع ابحلياة، فإنه ميكن القول أن هذه النتيجة تتفق 

ارتباطية موجبة ولات داللة إحصائية بني الذكاء الروحي وجودة احلياة على اعتبار أن االستمتاع ابحلياة يعد أحد 
 Esfahani(، وإصفهاين وإمتادي )Singh & Sinha, 2013راسات: سينق وسينها ) مؤشراهتا، ومن هذه الد

& Etemadi, 2012 ،2008(، و)أمحد .) 
( من أن االستمتاع ابحلياة يتضمن القوة 33:  2009كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه )القصري، 

والقناعة والسمو، وحب القيم، والعطاء، والبذل، الروحية اليت تدفع املرء للحب، وتلمس العواطف والشعور ابلرضا 
 والتضحية وتظهر آاثرها على الفرد ابلطمأنينة وقوة الشخصية، والراحة والقدرة على التأثري.

( من أن الذكاء الروحي يساعدان على رؤية اجلانب املبهج واملرح 14:  2007ويتفق للك مع ما لكره )بوزان، 
لداخلي مع أنفسنا ، مما جيعلنا أكثر قدرة على التحكم يف أنفسنا، وعلى ختفي الضغوط من األشياء، وزًيدة سالمنا ا

اليت تواجهنا يف حياتنا املعاصرة إبيقاعها السريع، ومن مث االستمتاع هبا.
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وميكن تفسري للك يف ضوء أن االستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا رغم ظروفهم ومعوقاهتم يرتبط ابستغالل 
ب الروحية يف شخصياهتم، وجتاوز اهتماماهتم الشخصية، والتوجه حنو اآلخرين، كما يرتبط بوجود أهداف يف اجلوان

حياهتم يسعون إىل حتقيقها ،  وتشعرهم ابحرتام اآلخرين هلم. كما يرتبط ابملمارسات الروحية اليت هتذِّب النفس، 
كفرصة لإلجناز،  وللك من خالل قدرته على استخدام وتسمو هبا، فضالا عن إدراكهم خلربات املعاانة يف حياهتم   

املصادر الروحية يف مواجهة مشكالت احلياة اليومية، وما تسببه اإلعاقة من ضغوط. وهذا يعين أن الذكاء الروحي ينمي 
دراسة قدرة املعاق بصرًيا على  استيعاب الصعوابت النفسية الناجتة عن إعاقته. ويتفق للك مع ما أشارت إليه نتائج 

( من وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الذكاء الروحي والتسامح مع Teimuri, et al., 2014تيميوري وآخرين  )
املصائب وخربات املعاانة؛ حيث ميكن الذكاء الروحي الفرد من التكيف مع معاانته، ويزيد من فاعليته يف مواجهة 

الضغوط؛ مما جيعله أكثر استمتاعاا حبياته.
 لفرض الثاين:نتائج ا

" ال توجد فروق لات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة من ينص هذا الفرض على اآليت:
 املعاقني بصرًيا ، وأقراهنم من املبصرين يف الذكاء الروحي.
ات ت للعينات املستقلة حلساب داللة  الفروق بني متوسط -والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار

، وأقراهنم من املبصرين من أفراد عينة الدراسة يف الذكاء الروحي. ويوضح جدول ) ( نتائج 3درجات املعاقني بصرًيا
 للك.

ت  لداللة الفروق بني متوسطي درجات املعاقني بصرًيا ، واملبصرين يف الذكاء  –( : نتائج اختبار 3جدول )
الروحي

الفـئـة
األبـعـاد

قيمةبصروناملاملعاقون بصرًيا 
)ت(

مستوى
الداللة عمعم

27,862,5830,234,752,560,05التسامي ابلذات
26,144,4128,434,892,050,05إدراك معىن احلياة
غ دالة29,032,2428,704,200,39املمارسة الروحية 

25,064,1529,463,343,750,01التأمل يف الكون والطبيعة
32,113,4430,602,592,370,05ك املعاانة كفرصة لإلجنازإدرا

140,2311,45147,4315,232,240,05الدرجة الكلية
( بني املعاقني بصرًيا ، 0,05( وجود فروق دالة إحصائياا عند مستوى )3يتضح من النتائج الواردة يف جدول )

( يف بعد التأمل يف 0,01حلياة، والدرجة الكلية. وعند مستوى )واملبصرين يف بعدي: التسامي ابلذات، وإدراك معىن ا
( بني املعاقني بصرًيا ، واملبصرين يف 0,05الكون والطبيعة لصاحل املبصرين. ووجود فروق دالة إحصائياا عند مستوى )
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. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دا لة إحصائياا بني املعاقني بعد إدراك املعاانة كفرصة لإلجناز لصاحل املعاقني بصرًيا
 بصرًيا ، واملبصرين يف بعد: املمارسة الروحية. وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرض الثاين بشكل جزئي.

( اليت أشارت Bajestani, et al., 2013وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة جبستاين وآخرين  )
ين يف الذكاء الروحي أببعاده املختلفة، وقد يُعزى للك إىل نتائجها إىل عدم وجود فروق بني املعاقني بصرًيا واملبصر 

 اختالف أدوات القياس والبيئات الثقافية اليت أجريت فيها الدراستان. 
وميكن تفسري اخنفاض درجة التسامي ابلذات، وإدراك معىن احلياة ، والتأمل يف الكون والطبيعة لدى املعاقني 

يف ضوء أن التسامي ابلذات يتضمن البحث عن غاًيت تتخطى الذات، وتتجاوز  بصرًيا مقارنة أبقراهنم من املبصرين
االهتمامات الشخصية، والتوجه حنو اآلخرين، وهذا يقابله تدعيم اجتماعي سليب مبىن على هتميش الدور الذي يقوم 

ا عن به الكفيف، وعدم اقتناع اآلخرين أبي دور يقوم به، وابلتايل، يتمركز حول لاته، ويعيش يف ع امله اخلاص به بعيدا
اآلخرين. ومن جانب آخر، ميكن القول أن اإلعاقة البصرية وما يرتتب عليها من شعور الفرد ابلعجز قد تقف عائقاا 
أمام إشباع احلاجات األساسية للفرد مما ُيشعره ابإلحباط واخيبة األمل يف حتقيق أهدافه، وجيعل حياته بال هدف وال 

( من إحساس 1998افعيته يف احلياة. وهذا يتفق مع ما أشارت إليه نتائج دراسة )معوض، معىن  فيفقد محاسه ود
( اليت أشارت إىل أن املبصرين أكثر إدراكاا ملعىن احلياة 2011املكفوفني اخواء املعين، وأيضاا نتائج دراسة )أبو اهلدى، 

. وفيما يتعلق ابلتأمل يف الطبيعة والكون، ميكن اإلعاقة البصرية حترمهم من اخلربات  أن  القول إىل من املعاقني بصرًيا
 البصرية اليت متكنهم من االستمتاع جبمال الطبيعة ، والنظر يف خملوقات هللا والعامل احمليط هبم.

. وميكن تفسري للك يف  وأشارت النتائج إىل وجود فروق يف إدراك املعاانة كفرصة لإلجناز لصاحل املعاقني بصرًيا
عور ابلنقص ورغبة املعاقني بصرًيا يف التخلص من املعاانة تدفعهم إىل التفوق والتعويض.ضوء عامل الش

، واملبصرين يف بعد املمارسة الروحية يف ضوء طبيعة اجملتمع م وجود فروق بني املعاقني بصرًيا وميكن تفسري عد
شرب األبناء هلذه القيم والتزامهم هبا يف السعودي املتدين بطبعه، واحملافظ على عاداته وقيمه اإلسالمية، وحرصه على ت

. سلوكهم يف سن مبكرة، ويستوي يف للك مجيع األبناء سواء املبصرين أو املعاقني بصرًيا
 نتائج الفرض الثالث:

ينص هذا الفرض على اآليت: " توجد فروق لات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة من 
والختبار صحة هذا الفرض مت  راهنم من املبصرين يف االستمتاع ابحلياة، وللك لصاحل املبصرين.املعاقني بصرًيا ، وأق

، وأقراهنم من  -استخدام اختبار ت للعينات املستقلة حلساب داللة  الفروق بني متوسطي درجات املعاقني بصرًيا
 نتائج للك.( 4املبصرين من أفراد عينة الدراسة يف االستمتاع ابحلياة. ويوضح جدول )

، واملبصرين  –( : نتائج اختبار 4جدول ) ت  لداللة الفروق بني متوسطي درجات املعاقني بصرًيا
 يف االستمتاع ابحلياة

مستوى قيمة العاديون املعاقون بصرًيا  الفـئـة
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الداللة)ت( عمعماألبـعـاد
43,262,7347,263,864,990,01البعد املعريف لالستمتاع ابحلياة

41,375,7846,776,603,640,01البعد الوجداين لالستمتاع ابحلياة
40,313,9946,294,196,100,01البعد االجتماعي السلوكي لالستمتاع ابحلياة

124,946,86140,3111,326,870,01الدرجة الكلية لالستمتاع ابحلياة
، 0,01ود فروق دالة إحصائياا عند مستوى )( وج4يتضح من النتائج الواردة يف جدول ) ( بني املعاقني بصرًيا

واملبصرين يف أبعاد االستمتاع ابحلياة ودرجته الكلية، وللك لصاحل الطالب املبصرين.
. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  وتشري هذه النتيجة إىل أن املبصرين أكثر استمتاعاا حبياهتم من املعاقني بصرًيا

أشارت إىل اخنفاض جودة احلياة لدى املعاقني بصرًيا مقارنة ابملبصرين ، وللك من منطلق أن  دراسات عديدة
ا من أبعاد جودة احلياة، ومؤشراا عليها. ومن هذه الدراسات )اخش،  (.2005االستمتاع ابحلياة يعد بعدا

ختلفة، مما يصيبهم وميكن تفسري للك يف ضوء العجز الناشئ عن اإلعاقة الذي ينعكس على سلوكياهتم امل
يت حيصل ؛ حيث يؤثر للك العجز على مستوى خرباهتم ومعلوماهتم الياهتم، ومن مث عدم االستمتاع هباابالرتباك يف ح

، واليت يعتمدون يف احلصول عليها على ما تبقى لديهم من حواس يف عاملهم احملدود. وابلتايل، عليها من العامل اخلارجي
، عاملٌ له رائحة وطعم وملمس وصوت؛ إال أنه حتيطه ظلمة حتدده إعاقتهم إىل درجة كبرية اصفهم  يعيشون يف عامل خ
، واليت تظهر يف معاانهتم من التوجيه احلركي والتنقل ، وشعورهم بضـآلة خـربهتم ابلعامل اخلارجي شاملة، ومن مث يتميزون

(.32:  1998ا  والسيطرة عليها )حممود، ، وفهمهم هليف التحكم يف البيئة احمليطة هبمالعام بقلة الكـفاءة 
 وميكن حتديد عوامل عدم االستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا يف اجلوانب التالية:

عجزهم عن استقبال اخلربات احلسية البصرية ، واليت يتوقف عليها تشكيل املدركات واملفاهيم البصرية اليت  .1
(، وهذا يعين أهنم غري مستمتعني  2005عريف لديهم )القريطي، تسهم يف إرساء أساس قوى للنمو العقلي امل

يف الدراسة والتعلم واللذان يعتمدان بشكل كبري على حاسة اإلبصار. وإن كان للك حمل نظر اآلن يف ضوء 
 املستحداثت التكنولوجية اليت يسَّرت أمر تعلمهم.

:  2003ومـية ، وهو ما أطلقت عليه )الدهان، عجزهم عن إدارة شـئون حياهتم ، وفقدانـهم لفنيات احلياة الي .2
( السلوك اإلداري للمراهق الكفيف أو مهارات احلياة املستقلة اليت حتقق له إدارة حياته اليومية مثل: 526

اختيار مالبسه ،والعناية هبا ،والتعامل مع النقود ، وإعداد الطعام ، وقيامه بشراء احتياجاته اخلاصة، وغريها. 
فنيات احلياة اليومية هو الفقدان الرئيس يف حياة الكفيف ملا ينطوي عليه من مضايقات، حيث  ويعد فقدان

تفرض عليه التبعية، ومشاعر االرتباك اليت يتولد عنها. وهبذا الفقدان يصبح الكفيف أقل من نظريه املبصر من 
ياة. ويشري الباحث من خالل حيث الكفاءة الذاتية ، والكفاءة األدائية، وهذا جيعله أقل استمتاعاا ابحل

، واخاصة من لوي اإلعاقة اجلزئية إىل أهنم يتقنون العديد  مالحظاته يف الوقت احلاضر لعدد من املعاقني بصرًيا
 من مهارات احلياة اليومية السابقة الذكر، وإن كان هذا ال يُتاح للكثري منهم.
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إلعاقة البصرية الفرد عن أداء أدواره االجتماعية ، عجزهم عن القيام أبي دور مؤثر يف اجملتمع ، حيث تعطل ا .3
أثناء احتكاكه يف واملشاركة اإلجيابية يف  أنشطة احلياة ، وللك بسبب ما ينتابه من مشاعر اخلجل والقلق 

ابآلخرين، على الرغم من أنه ال ميكن تعميم هذا الرأي؛ حيث يوجد منط من املعاقني بصرًيا حتدوا ظروفهم 
روا إعاقتهم، ونبغوا يف جماالت عديدة، ويؤكد الواقع على للك فهناك  العديد من العلماء الصعبة ، وقه

وأساتذة اجلامعات من لوي اإلعاقة البصرية الذين يؤثرون بشكل كبري يف اجملتمع، والسيما يف جمال العلوم 
 الشرعية واإلنسانية.

البصرية من اإلعاقات اليت تقلل من ممارسة  عجزهم عن املشاركة يف األنشطة املختلفة ، حيث تعد اإلعاقة .4
األنشطة الرتوحيية ، وأنشطة وقت الفراغ كاألنشطة الرًيضية ، واألنشطة الفنية مما يؤثر سلبياا على استمتاعهم 

(( Robinson & Lieberman, 2004: 362ابحلياة. ويؤكد للك ما أشار إليه روبنسون وليربمان 
تعتمد   physical activitiesإىل أن ممارسة األنشطة البدنية  -لدراساتبناء على نتائج جمموعة من ا–

ن ممارسة األنشطة لدى املكفوفني لدى الفرد ، وأ functional visionعلى درجة اإلبصار الوظيفي 
م كون قليالا مقارنة ابملبصرين على الرغم من أنه ووفقاا ملعطيات العصر، فإن التقنيات احلديثة يسَّرت هلتكاد ت

 ممارسة األلعاب اإللكرتونية، واليت تعتمد على الصوت، إضافة إىل ممارسة كرة اهلدف. 
بصرًيا يرتبط جبودة احلياة اليت ون كن القول إن إشباع حاجات املعاقعجزهم عن إشباع حاجاهتم ، حيث مي .5

تاجون إىل العيشيعيشوهنا ، والذي يعد مؤشراا مهـماا على جودة اخلدمات اليت تقدم هلم. فاملعاقني حي
ابستقاللية ، ومعاملتهم كراشدين ، واحلصول على مهنة لات قيمة، كما أن لديهم الرغبة يف بناء عالقات 
اجتماعية مع اآلخرين وتكوين أسرة ، وأن إشباع تلك احلاجات لديهم حيدد إدراكهم جلودة احلياة، ويؤدي إىل 

(.138:  2001استمتاعهم هبا )موسى، 
 الراصع: نتائج الفرض

ينص الفرض على اآليت: "ميكن التنبؤ ابالستمتاع ابحلياة من خالل أبعاد الذكاء الروحي ودرجته الكلية لدى 
 املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة".

على اعتبار   Stepwiseوالختبار مدى صحة هذا الفرض مت حساب حتليل االحندار متعدد اخلطوات بطريقة 
ياة متغري بابع وأبعاد الذكاء الروحي متغري مستقل، وللك هبدف معرفة أي من أبعاد الذكاء الروحي أن االستمتاع ابحل

( نتائج للك.5ميكن من خالهلا التنبؤ ابالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا من أفراد عينة الدراسة. ويوضح جدول )
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االستمتاع ابحلياة ( : معامالت االحندار املتعدد للذكاء الروحي على5جدول )

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

( إىل أن أبعاد الذكاء الروحي تسهم يف التنبؤ ابلدرجة الكلية لالستمتاع 5تشري النتائج الواردة يف جدول )
( ملعامالت احندار 0‚01داللة إحصائية عند مستوى )ابحلياة لدى أفراد عينة الدراسة من املعاقني بصرًيا ، حيث توجد 

( إلدراك معىن احلياة، وإدراك املعاانة كفرصة لإلجناز، واحنصرت قيمة بيتا بني 0‚05املمارسة الروحية، وعند مستوى )
(، R2= 0,49( للممارسة الروحية ، وكانت نسبة املسامهة  ) 0,51( إلدراك املعاانة كفرصة لإلجناز، و)0,35)
%( من التباين يف الدرجة الكلية لالستمتاع ابحلياة. وميكن صياغة 49يعين للك أن أبعاد الذكاء الروحي يفسرون )و 

 املعادلة التنبؤية على النحو التايل:
إدراك املعاانة   X 0,35إدراك معىن احلياة  + 0,39Xاملمارسة الروحية +  0,51Xاالستمتاع ابحلياة = 

 . 97‚ 81كفرصة لإلجناز + 
وتشري هذه النتيجة إىل أن املمارسة الروحية جاءت كأقوى أبعاد الذكاء الروحي يف حتقيق االستمتاع ابحلياة، يليه 

( اليت 2008بعد إدراك معىن احلياة ، مث بعد إدراك املعاانة كفرصة لإلجناز. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )أمحد، 
نبؤية جبودة احلياة.أشارت إىل أن الذكاء الروحي له قدرة ت

 توصيات الدراسة:
من واقع نتائج الدراسة احلالية ميكن تقدمي بعض التوصيات منها:

ضرورة تركيز الدراسات النفسية على املتغريات واجلوانب اإلجيابية لدى املعاقني بصرًيا بشكل خاص واملعاقني  
ملعاق واجملتمع، ومن هذه املتغريات: الذكاء الروحي عامة؛ ملا هلذه املتغريات من أتثري إجيايب على مستوى الفرد ا

واالستمتاع ابحلياة.
االهتمام بتنمية قدرات الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا ، ملا هلا من دور فاعل يف حتقيق االستمتاع ابحلياة 

لديهم.

املتغريات املستقلة
املنبئة

املتغري
التابـع

االرتباط الثابت
Rاملتعدد

نسـبة 
R²املسامهة

قيمة بيتا
Beta

قيمة ت
وداللتها

الدرجة الكلية  إدراك معىن احلياة
لالستمتاع 

ابحلياة
81 

‚97
70 ‚ 49 ‚

39 ‚0 35 ‚2*
**4‚ 0,5169املمارسة الروحية

اك املعاانة  إدر 
كفرصة لإلجناز

35 ‚0 08 ‚2*
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ارات التفكري العلمي والعقالين االهتمام ابلربامج اإلرشادية للطالب املعاقني بصرًيا اليت هتدف إىل إكساهبم مه
وحل املشكالت، وكيفية التعامل مع ظروف احلياة الضاغطة الناجتة عن إعاقاهتم، وتكوين اجتاهات إجيابية حنوها ، 

والنظر إىل خربات معاانهتم كفرص لإلجناز.
 حبنث مقرتحة:

ل لوي االحتياجات اخلاصة، فإن استكماالا حللقة البحث يف جمال الذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة يف جما
 الدراسة احلالية تقرتح البحوث املستقبلية التالية:

دراسة مقارنة للذكاء الروحي واالستمتاع ابحلياة  لدى فئات خمتلفة من لوي االحتياجات اخلاصة. 
 .  دراسة تطورية لنمو الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا

.دراسة أثر متغريات: النوع ، ودرجة ا إلعاقة على الذكاء الروحي ، واالستمتاع ابحلياة لدى املعاقني بصرًيا
 . دراسة إرشادية لتنمية الذكاء الروحي لدى املعاقني بصرًيا
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مراجــــع:ـال
: املراجع الاعرصية: أوالا

الكورتيزول لدى طالبات (. تنمية الذكاء الروحي والصمود النفسي خلفض هرمون 2014إبراهيم، إميان السعيد )
 اجلامعة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية، جامعة عني مشس.

(. دراسة سيكومرتية كلينيكية لقلق املستقبل وعالقته مبعىن احلياة ووجهة الضبط 2011أبو اهلدى، إبراهيم حممود )
.822-789(، 35)3ة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، لدى عينة من املعاقني بصرًيا واملبصرين، جمل

 .389-13(، 2)1(. الذكاء الروحي وعالقته جودة احلياة، جملة رابطة الرتبية احلديثة، 2008أمحد، بشرى إمساعيل )
(. الذكاء الروحي وعالقته بسمات الشخصية لدي عينات عمرية خمتلفة، جملة كلية 2007أمحد، بشرى إمساعيل )

 .190-124(، 72)17جامعة بنها،  الرتبية،
(. االستمتاع ابحلياة يف عالقته ببعض متغريات الشخصية اإلجيابية 2013أمحد، حتية حممد، ورمضان ، مصطفى علي )

 .165-78، 93" دراســـة يف علـــم النفـــس اإلجيــابــي"، جملة كلية الرتبية، جامعة بنها، 
حي لدى طالب اجلامعة وعالقته بتوافقهم النفسي واالجتماعي وتوافقهم (. الذكاء الرو 2004أمحد، مدثر سليم )

املهين )دراسة تطبيقية(، املؤمتر السنوي احلادي عشر لإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عني مشس، 
289-331.

اديني ابململكة العربية (. جودة احلياة وعالقتها مبفهوم الذات لدى املعاقني بصرًيا والع2006اخش، أمرية طه )
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