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دور جودة الصداقة والذكاء الروحي في التنبؤ بحب الحياة لدى عينة من طالب الجامعة 
 (1)بمدينة حائل 

 إعداد 
 د/ فاطمة خميفة السيد أمل خالد المرشدي
 تاحصح ٍاظغرٍش 

ميٍح اَداب واىعيوً  –قغٌ عيٌ اىْفظ 

 اإلّغاٍّح ظاٍعح اىَيل عثذ اىعضٌض

 أعرار ٍشاسك

ح اَداب واىعيوً ميٍ –قغٌ عيٌ اىْفظ 

 اإلّغاٍّح ظاٍعح اىَيل عثذ اىعضٌض

 الممخص 
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن دور جودة الصداقة والذكاء الروحي في التنبؤ بحب 
الحياة لدى عينة من طبلب الجامعة بمدينة حائل ، وأيضا الكشف عن الفروق في متغيرات 

التخصص  -تغيرات الديموغرافية) الجنسالدراسة والتي تعزى إلى اختبلف بعض الم
( من الطالبات، 402( من الطبلب، و)911(، من بينيم )204العممي(،  وبمغ حجم العينة )

، استخدمت الباحثة مقياس إدراك جودة 911.4، وانحراف معياري  491929بمتوسط عمر 
اد بشرى (  ، مقياس الذكاء الروحي من اعد4092الصداقة من اعداد نشوة كرم عمار )

(، .409(، مقياس حب الحياة من اعداد أحمد محمد عبد الخالق ).409إسماعيل أرنوط  )
أظيرت النتائج أنو توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيا لجودة الصداقة في التنبؤ بحب الحياة ، 
كما أنو توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيا لمذكاء الروحي في التنبؤ بحب الحياة ،وكشفت 

ج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات جودة الصداقة وفقا لبعض النتائ
التخصص العممي( ، كما أظيرت النتائج أن اإلناث أعمى  -المتغيرات الديموغرافية )الجنس

من الذكور في الذكاء الروحي ، في حين كشفت النتائج أن التخصصات األدبية أعمى في 
ائج أن الذكور أعمى من اإلناث في حب الحياة ، في حين الذكاء الروحي، كما أظيرت النت

 كشفت النتائج أن التخصصات العممية أعمى في حب الحياة 1
 الكممات المفتاحية: جودة الصداقة، الذكاء الروحي، حب الحياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعرَذخ ٍادج اىذساعح ٍِ سعاىح ٍاظغرٍش خاصح تاىثاحصح األوىى، ذحد إششاف د/ فاطَح خيٍفح  (9)

ميٍح اَداب واىعيوً اإلّغاٍّح تعاٍعح اىَيل عثذ اىعضٌض.  –اىغٍذ، أعرار ٍشاسك، قغٌ عيٌ اىْفظ 

3122. 
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  مقدمة 
لقد أتى عمى عمماء النفس فترة من الفترات ركزوا فييا عمى الجوانب السمبية لئلنسان مثل : 
القمق، االكتئاب ، الفصام ، وغير ذلك من االضطرابات واألمراض واالنحرافات وكان ليذا 

كن االىتمام ما يسوغو ذلك أن االضطراب يحتاج إلى عبلج واالنحراف يتطمب التقويم ول
باإلضافة إلى ذلك فإن السموك البشري يتضمن جوانب إيجابية يتعين االىتمام بيا ودراستيا 

 (20: 4092)عبدالخالق،
ىذا ويعتبر متغير حب الحياة من متغيرات عمم النفس اإليجابي والتي ليا دور في الحد من 

ولكن نظرا لجدة ( ، 224: .409الضغوط النفسية كما أنيا تجعل لمحياة قوة ومعنى )السيد ،
مفيوم حب الحياة فقد أجري عدد محدود من البحوث بصدده ، حيث ان دراسة متغير حب 

 (29: 4092الحياة يعد إضافة جديدة )عبدالخالق،
ومن أىم القضايا المتأصمة في أعماق اإلنسان ىي طبيعتو االجتماعية ، فحاالت االنتماء  

ميا تنطمق من غريزة حب االجتماع ، كما الجماعي ، والتكتل ضمن إطار تجمع معين ، ك
تعد الحاجة إلى االنتماء والشعور باألمان ىاجس إنساني شغل اإلنسان عمى مر العصور ، 

 (289: .409فيو دائم البحث عن التواصل مع اآلخرين إلشباع ىذه الحاجة )الزيودي،
لصحة النفسية من ان العبلقات االجتماعية والصداقة ليا تأثير حاسم عمى تمتع الفرد با

خبلل إحساسو الدائم بالدعم النفسي واالجتماعي بين األصدقاء والذي يضمن لو التغمب عمى 
 (2: .409الكثير من صعوبات وضغوطات الحياة )أبوبكر،

ان تطوير الصداقة الناجحة يعتبر أحد المعالم التنموية اليامة، وأمر حاسم لمتكيف الصحي 
 & Ghosh, Rayفي تحسين نوعية الحياة )،وىي أيضا تساىم بشكل كبير 

Das,2015:1 كما أنيا تظير أكثر إلحاحا لدى طبلب الجامعة من حيث حاجتيم لمدعم ، )
( ، حيث يمكن لؤلعضاء في 2: .409النفسي واالجتماعي من قبل األصدقاء )أبوبكر،

بعض مجموعة الصداقة أن يساعدوا بعضيم البعض في تحقيق األىداف وتعميم بعضيم ال
 ,Parkerميارات تحقيق األىداف وخمق مناخ من السعي إلى تحقيق األىداف )

Ciarrochi, Heaven, Marshall, Sahdra & Kiuru,2015) 
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يعد الذكاء الروحي من المفاىيم الحديثة في مجال عمم النفس ، ومن أىم المتغيرات في عمم 
الخوف من المصاعب ،  النفس اإليجابي ، حيث يعتبر من العوامل الميمة في تجنب

والضغوط الموجودة في البيئة المحيطة ، التي ليا تأثير مباشر في البعد األخبلقي لؤلفراد ، 
وذلك من خبلل تنمية القيم الروحية ، واألخبلقية ، الوعي الداخمي ، مما يولد لدييم نظرة 

ا مواجية ايجابية لمحياة ، ويزودىم بميارات اجتماعية وخبرات يستطيعون من خبللي
المشكبلت والضغوط التي تواجييم ،ان الذكاء الروحي يصف الوعي الذاتي والحدس لدى 
األفراد ، حيث يسمح لؤلفراد بالحصول عمى نظرة عميقة نحو أحداث الحياة المختمفة سواء 

 (  Westenberg,2017كانت سمبية ام ايجابية ) 
، وبين العقل والجسد ،إنو يسمح لنا بدمج ان الذكاء الروحي يسيل الحوار بين العقل والعاطفة

الشخصية مع االخرين وفيم الفرد لما يدور داخل شخصيتو الذاتية، كما يسمح لنا بتجاوز 
الفجوة بين الذات وغيرىا ، وقد قدم فوغان الوصف الذي يقول: ان "الذكاء الروحي ييتم 

، فالذكاء الروحي ىو أكبر من بالحياة الداخمية لمعقل والروح وعبلقتو بالوجود في العالم  
القدرات العقمية الفردية ، حيث يصل بين الفرد الشخصي بغير الشخصي ، ومن النفس 

لمروح ، وتتعدى كل ما سبق من الوعي الذاتي إلى عبلقتنا باألسمى ولبعضنا ولؤلرض ولكل 
 (Vaughan,2002الكائنات )

ي قوتو من إدراكنا لذاتنا ولمكون حيث يعد الذكاء الروحي من أىم أنواع الذكاءات وتأت
ولمكانتنا اآلن وغايتنا المستقبمية في ىذه الحياة ، فعندما نمتمك ذكاءا روحيا نصبح أكثر قدرة 
عمى فيم ذاتنا ومعرفتيا ومد يد العون لمنيوض والسمو بالمجتمع من حولنا فنحن في األصل 

 (211: 4094)فضل، أرواح متناغمة ربانية تمر برحمة وجيزة في عالم البشرية
فالذكاء الروحي ىو مجموعة من القدرات التي يستخدميا الفرد في حياتو اليومية ، في 

    محاولة التكيف مع أحداث الحياة ، وذلك لموصول إلى حالو من السواء والصحة النفسية 
 (4092) يوسف ، 

تغيير حياة الفرد  ( أىمية الذكاء الروحي في كونو قادر عمى Bozan,2001وأبرز بوزان  ) 
نحو األفضل ، حيث يمكن أن يضع الفرد أمام الجوانب المبيجة في الحياة كما يمكنو إعادة 
اكتشاف نفسو مما يثير دافعيتو لمعمل نحو تحقيق األىداف التي يضعيا لنفسو كونو يصبح 
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يدفعو  أكثر قدرة عمى إدارة ذاتو ، بسبب وصولو لمستويات أعمى من الوعي واإلدراك ، وىذا
 لمسيطرة عمى حياتو بخاصة في عالم يتسم باالندفاع والتطور المتسارع 1

 مشكمة البحث: 
عمى المستوى العالمي  -نرى أنو من بين التوجيات الميمة التي تميز عمم النفس المعاصر 

االىتمام الكبير ببحوث عمم النفس اإليجابي ويتضح ذلك في زيادة عدد البحوث المنشورة  –
لندوات والمؤتمرات في ىذه المجاالت ، كل ذلك يدعونا إلى القول : إننا نعيش في وعقد ا

 (20: 4092عصر عمم النفس اإليجابي )عبدالخالق،
تشكل جماعة الرفاق أحد األوساط االجتماعية الرئيسية التي تؤثر في الفرد عمى مختمف 

، حيث تمثل دراستيا محورا المستويات الشخصية واالجتماعية والعقمية واألكاديمية 111الخ 
الىتمام المتخصصين ، إذ تمتقي أىدافيم حول فيم الكيفية التي تعمل بيا جماعة الرفاق 
كوسيط من وسائط التربية والتنشئة االجتماعية أو كعامل من عوامل التأثير في شخصية 

ى الناشئ من جية وكناقل لثقافة المجتمع وعامل من عوامل التغير فييا من جية أخر 
 (409.1)عمر،

انطبلقا من أىمية الصداقة في إقامة  وتدعيم العبلقات اإلنسانية بين األفراد وتحقيق قدر 
عال من التوافق واالستقرار النفسي كان االىتمام بدراستيا والوقوف عمى أىميتيا وفوائدىا، 

اعية وىو وان إغفال تنمية الصداقات يعني إغفال جانب ىام من أىم جوانب العبلقات االجتم
إغفال أىم الميارات االجتماعية لؤلفراد التي تمدىم بالمزيد من الخبرات واإلمكانات التي 
تساعدىم عمى الشعور بالرضا والسعادة واألمن ، فيي إحدى الحاجات الضرورية لمحياة ، 
وال يستطيع أن يعيش األفراد بدون أصدقاء في جميع مراحل الحياة ، فالصداقة في كل 

مد الفرد بخبرات وتشبع لديو حاجات تختمف عن المراحل األخرى )الجابري مرحمة ت
 ( 24: 4092،النجيحي ،

ركزت الدراسات واألبحاث المتعمقة بالتربية وعمم النفس الحديث في وقت سابق عمى دراسة 
شخصية اإلنسان بجوانبيا المختمفة والعوامل المؤثرة فييا ، سواء أكانت بيولوجية أو 

أو ثقافية أو نفسية ، ولكنيا اغفمت جوانب ميمة ومؤثرة بشكل كبير في الشخصية اجتماعية 
 (4098والسموك اإلنساني ، وىي الجوانب والمسائل الروحية )الدعيمج،
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يعد موضوع الذكاء الروحي من المواضيع التي تركز عمى الحاجات الداخمية لئلنسان ، لما 
نظرا لما تشيده المجتمعات حاليًا العديد من لو من أىمية كبيرة في مواجية التحديات ، 

مشكبلت السمبية التي تؤثر عمى األفراد ، حيث تسبب التقدم والتطور في عمم النفس من 
جية ، والطبيعة الصعبة في المجتمعات الحديثة من جية أخرى ، إلى الكثير من المشكبلت 

الروحانيات ، لتصبح أكثر والضغوط النفسية لدى األفراد ، واصبحوا بحاجة المجوء إلى 
(، فقد اكتشف العمماء كما اشار كل من 4092أىمية حتى من الحاجات المادية )الحموري،

( أن الذكاء العام وحتى الذكاء العاطفي ، قد Agrawal & Khan,2015أغروال و خان ) 
، ال يمبي جميع حاجات اإلنسان، ولكن ىناك حاجة لعامل ثالث والمسمى بالذكاء الروحي 

وىو أساس يحتاج اليو االفراد لتنمية الذكاء المعرفي والعاطفي بكل كفاءة ، ومن ىنا نرى 
أىمية النظر في مستوى الذكاء الروحي والسيما لدى فئات من مستويات عقمية مختمفة ، ألن 
ذلك يسيم في زيادة الفيم لمثل ىذا الموضوع ، والتعرف كذلك عمى المشكبلت المرتبطة بو 

 المؤثرة فيو1 والعوامل
وبما أن الجانب الروحي لو أىميتو ألنو يمثل جانبا من جوانب النمو النفسي ويؤثر في توجيو 
سموك الطمبة ، فإن دراسة ىذا الجانب وما يتضمنو من مكونات ومنيا الذكاء الروحي يؤثر 

تمع سمبا في سموك األفراد وتصرفاتيم في حياتيم المستقبمية ، والتي تنعكس آثارىا عمى المج
يجابا   1(Bozan,2001)وا 

وفقًا ليذه الرؤية ونتائج الدراسات السابقة فإنو إذا أردنا ليؤالء الطمبة أن يصبحوا إيجابيين ، 
ومنتجين ، وأردنا مساعدتيم عمى تبني وجية نظر إيجابية في حياتيم بشكل عام ، وتحقيق 

فض المستويات المرتفعة من السبلم الداخمي ليم ، وتحسين دوافعيم لمضبط الذاتي ، وخ
الضغوط الناتجة عن الحياة المعاصرة ، كان لزاما االىتمام  بالذكاء الروحي لدى ىؤالء 
الطمبة باعتباره أكثر أنواع الذكاءات أىمية ، بسبب قدرتو عمى التأثير في األفراد ، والتغيير 

 ( 1 ۸۰۰۸، ) الضبع ، (  ۸۰۰۲في الثقافات والمجتمعات ) أرنوط ، 
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان عدم وجود صداقة تتمتع بجودة عالية أو تدني و انخفاض 
الذكاء الروحي قد تعد من العوامل المنذرة لعدم حب الحياة والرضا عنيا ومما يزيد حدة ىذا 
األمر إذا كان لدى عينة تشكل شريحة ىامة في المجتمع وىم طمبة الجامعة الذين يمثمون 
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واعد لممجتمع ومن ىذا المنطمق أرادت الباحثة دراسة دور جودة الصداقة والذكاء المستقبل ال
الروحي كمنبئات عمى حب الحياة ، وعميو يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤالت 

 التالية:
ىل توجد قيمة تنبؤيو دالة لجودة الصداقة في التنبؤ بحب الحياة لدى عينة من  -9

 ائل ؟طبلب الجامعة بمدينة ح
ىل توجد قيمة تنبؤيو دالة لمذكاء الروحي في التنبؤ بحب الحياة لدى عينة من  -4

 طبلب الجامعة بمدينة حائل ؟
ىل توجد فروق في درجات جودة الصداقة لدى عينة من طبلب الجامعة بمدينة  -2

 التخصص العممي(؟  –حائل وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
الذكاء الروحي لدى عينة من طبلب الجامعة بمدينة ىل توجد فروق في درجات  -2

 التخصص العممي(؟  –حائل وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
ىل توجد فروق في درجات حب الحياة  لدى عينة من طبلب الجامعة بمدينة حائل  -4

 التخصص العممي(؟  –وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
 أهداف البحث:

 راسة الحالية إلى:تيدف الد
الكشـف عـن إمكانيـة التنبـؤ بحــب الحيـاة مـن خـبلل جـودة الصــداقة لـدى عينـة مـن طــبلب  -1

 المرحمة الجامعية بمدينة حائل1
الكشف عـن إمكانيـة التنبـؤ بحـب الحيـاة مـن خـبلل الـذكاء الروحـي لـدى عينـة مـن طـبلب  -2

 المرحمة الجامعية بمدينة حائل1 
ة الصــداقة لــدى عينــة مــن طــبلب الجامعــة بمدينــة التعــرف عمــى الفــروق فــي درجــات جــود -3

 التخصص العممي( –حائل وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
التعــرف عمــى الفــروق فــي درجــات الــذكاء الروحــي لــدى عينــة مــن طــبلب الجامعــة بمدينــة  -4

 التخصص العممي( –حائل وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
درجات حب الحياة لدى عينة من طبلب الجامعة بمدينة حائل التعرف عمى الفروق في  -5

 التخصص العممي( –وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
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 أهمية البحث:
 تكمن أىمية ىذه الدراسة في عدة نواحي: 
 األهمية النظرية: -أ

يستمد ىذا الموضوع أىميتو من طبيعة الفئة المستيدفة فطبلب الجامعة يعدون طاقة  -2
ميمو ومؤثرة في كيان المجتمع وتحتاج لمعناية والمحافظة عمييا لتأمين مستقبميا  بشرية

 وتنمية المجتمع1 
تقديم إطار نظري عن متغيرات جديدة نسبيا في مجال عمم النفس اإليجابي كأحد   -3

 المفاىيم األساسية التي تفيد الميتمين في ىذا المجال 1
سة، تجعل من دراستيا امرا ضروريا لمذين ندرة الدراسات حول أىمية متغيرات الدرا  -4

 يتعاممون مع عينة الدراسة، وتحاول الدراسة الحالية سد ثغرة في ىذا الجانب1
تمييد الطريق إلجراء العديد من الدراسات التي تتناول متغيرات الدراسة نفسيا والتي   -5

معرفي والبحثي تضيف المزيد من المتغيرات المؤثرة فييا بما يسيم في تحقيق التراكم ال
ثراء المكتبة العربية بالموضوعات التي تحد من انتشار الظواىر السمبية بالمجتمع  وا 

 العربي 1
 األهمية التطبيقية: -ب

ما ستسفر عنو نتائج الدراسة يساعد عمى إعداد وتطوير برامج تدريبية تساعد عمى  -9
 تنمية الذكاء الروحي لدى طمبة الجامعة1

ؤسسات التعميم كالجامعات في عقد الندوات والمؤتمرات تساعد نتائج الدراسة م -4
 والدورات لمعمل عمى تطوير جودة الصداقة والذكاء الروحي1

توفر الدراسة الحالية من خبلل النتائج والتوصيات التي ستتوصل إلييا خطوات عممية  -2
لحل كثير من المشكبلت التي تقف عائقا أمام تحسن مستوى الصحة النفسية لدى 

 ب1الطبل
تكمن أىمية ىذه الدراسة في إمكانية االستفاده من نتائجيا داخل المؤسسات التربوية  -2

والتعميمية ، وكذلك مساعدة الباحثين والمختصين في مجال عمم النفس في بناء البرامج 
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إثرائية ، وفق برامج وأنشطة يتم تدريب الطمبة عمييا ، لغايات تنمية الذكاء الروحي 
 ائج ىذه الدارسة تسيم بشكل فاعل في رفع مستوى الوعي1لدييم ، كما أن نت

 متغيرات البحث:
  . جودة الصداقة 

يقصد بجودة الصداقة :عبلقة اجتماعية اختيارية ومستمرة بين شخصين أو أكثر من 
نفس النوع، ويكون بينيما تقارب في العمر والسموك واألفكار واألخبلق واالىتمامات وتبادل 

 ((Saber,2011الموجبة المميزة لمصداقة الجيدة لكثير من المظاىر 
كما تعرف بأنيا :استعداد الشخص وأصدقائو لمواجية المشكبلت والضغوط الحياتية 
اليومية والمشاركة الوجدانية وطمب وتقديم المساعدة والثقة واالىتمام واالحترام المتبادل بينيم، 

حدث في العبلقة بين األصدقاء ومحاولة التغمب عمى الصعوبات والمشكبلت التي قد ت
(Hassib,2013) 

( بأنيا : إدراك وتقييم الطالبة الجامعية لجودة .409واعتمدت الباحثة تعريف نشوى كرم )
 -المساعدة والمساندة -عبلقة الصداقة وذلك من  خبلل األبعاد الفرعية:  حسن المصاحبة 

 العبلقات السابقة 1تقييم  -أىمية الصداقة -التعامل مع الخبلف  -التقارب 
  : الذكاء الروحي 

يعرف زوىار ومارشال الذكاء الروحي بأنو : الذكاء األسمى الذي يمكننا من مواجية 
وحل مشكبلت المعنى والقيمة ، الذكاء الذي يمكننا من أن نضع أفعالنا وحياتنا في سياق 

األمثل لمحياة  أوسع وأثرى ، سياق يعطى المغزى ، وىو الذي يمكننا من تحديد الطريق
(Zohar&marshall,2000) 

( بأنو قدرة الفرد عمى تطبيق واستخدام وتجسيد amram&dryer,2008ويعرفو )
اإلمكانات والمصادر والخصائص الروحية والتي تزيد فاعميتو في الحياة وتعزز رفاىتو 

 النفسية وتحسن أداء ميامو اليومية1
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 : حب الحياة 
الحياة بأنو:" مدى تعمق الفرد بالحياة )حبو ،أو كرىو ( حب 99:4004يعرف )سالم ،

ليا( ، إضافة إلى نظرة الفرد لمحياة الحالية ، والمستقبمية عمى مستوى المشاعر ، أو الفكر ، 
 أو السموك 1

(، اتجاه Abdel-khalek,2007تعتمد الباحثة في تعريف حب الحياة عمى ما قدمو )
بوجو عام ، والذي يعبر عن حسن التعامل معيا ،  إيجابي لدى الفرد نحو حياتو الخاصة

وفيميا، واالستمتاع بيا ، وتقدير قيمتيا " أي يشير إلى شدة الرغبة في االستمرار والتمسك 
 بالحياة ، والتعمق السار بيا وتقديرىا1

 الدراسات السابقة:
 المحور األول: الدراسات التي تناولت جودة الصداقة :

(  بالكشف عن العبلقة بين الذكاء االنفعالي وجودة الصداقة 4099) اىتمت دراسة عبدالنبي
،والتعرف عمى الفروق بين الجنسين في الذكاء االنفعالي وجودة الصداقة ، استخدم مقياس 

( طالبًا وطالبة  9.0الذكاء االنفعالي ومقياس جودة الصداقة ، تكونت عينة الدراسة من ) 
طالبة ، ومتوسط أعمار عينة (  ۰۰۸( طالبًا ، )  28) بكميتي : التربية واآلداب منيم 

سنة ، واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس  الذكاء االنفعالي ، (  ۸۰الذكور واإلناث ) 
مقياس جودة الصداقة " وكمييما من إعداد الباحثة "، أظيرت نتائج الدراسة أنو توجد عبلقة 

ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء  موجبة بين الذكاء االنفعالي وجودة الصداقة ،
 االنفعالي وجودة الصداقة 1

والتي تيدف إلى دراسة التأثير   Akın& Akın (2015)وفي دراسة أكين وأكين 
الوسيط لمحيوية الذاتية عمى العبلقة بين جودة الصداقة والسعادة الذاتية، اشتممت عينة 

م استخدام مقياس جودة الصداقة، مقياس الحيوية ( طالًبا جامعًيا ،ت 429الدراسة عمى )
الذاتية، ومقياس السعادة الذاتية، أظيرت النتائج أن السعادة الذاتية والحيوية الذاتية يرتبطان 
بشكل إيجابي مع جودة الصداقة، يوجد ارتباط إيجابي بين السعادة الذاتية والحيوية الذاتية، 

 ية توسطت العبلقة بين جودة الصداقة والسعادة الذاتية1باإلضافة إلى ذلك، فان الحيوية الذات



 د/ فبطمت خلُفت السُذ  أمل خبلذ المششذٌ/ الببحثت

 

 2333 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 ,Zuffianò, Eisenberg, Alessandri( 2016واىتمت دراسة زيوفيانو وآخرون )
Luengo Kanacri, Pastorelli, Milioni & Caprara    بالتعرف عمى دور جودة

ت عينة الدراسة من الصداقة كوسيط في العبلقة بين التأييد االجتماعي وتقدير الذات، وتكون
( من الشباب اإليطالي ، تم استخدام مقياس تقديرالذات ومقياس العبلقات االجتماعية 242)

ومقياس الصداقة ، وقد أشارت النتائج إلى أن جودة الصداقة  توسطت العبلقة بين التأييد 
الجتماعي ، يعد االجتماعي وبين احترام الذات ، وقد تم التنبؤ بدور احترام الذات في التأييد ا

 التأييد االجتماعي عامل فعال في زيادة القيمة الذاتية المدركة1
إلى التعرف عمى  Akin,Akin,Ugur( 2016كما ىدفت دراسة أكين وآخرون )

(طالب  422العبلقة بين جودة الصداقة والحيوية الذاتية ، وتكونت عينة الدراسة من) 
لباحثين مقياس جودة الصداقة ، ومقياس سنة(،واستخدم ا 49جامعي )متوسط أعمارىم 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين كل من الحيوية الذاتية ‘ الحيوية الذاتية 
 وجودة الصداقة 1

فإن اليدف من ىذه الدراسة ىو دراسة العبلقة بين   Lin( 2018وفي دراسة لين )
( طالب 204لصداقة ، تتكون عينة البحث من )اإلدراك اإليجابي، والثقة المتبادلة ، وجودة ا

جامعي ، تم اختبار ثبلث فرضيات رئيسية: )أ( التصور اإليجابي يتنبأ بالثقة المتبادلة 
لمطبلب؛ )ب( الثقة المتبادلة تتنبأ بجودة الصداقة؛ و )ج( التصور اإليجابي يتنبأ بجودة 

كبير بالثقة المتبادلة ،عبلوة عمى  الصداقة ، كشفت النتائج أن اإلدراك اإليجابي ينبئ بشكل
 ذلك، فإن الثقة المتبادلة ىي مؤشر قوي عمى جودة الصداقة1

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
كان ىناك ارتباط موجب بين جودة الصداقة واحترام الذات والذكاء االنفعالي في  -

الصداقة إيجابيا مع ، كما ترتبط جودة  Zuffiano(2016)( ودراسة 4099دراسة عبدالنبي )
ودراسة  Akin(2015)الحيوية الذاتية واإلدراك اإليجابي والثقة المتبادلة كما في دراسة 

Akin(2016) (2018ودراسة )Lin  1 
( إلى أنو ال توجد فروق بين الذكور في اإلناث 4099توصمت دراسة عبدالنبي ) -

 في جودة الصداقة1
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 الذكاء الروحي :  المحور الثاني: الدراسات التي تناولت
فحص مستوى  Pant& Srivastava( 2015ىدفت دراسة بانت وسريفاستافا )

الذكاء الروحي وجودة الحياة، لتحديد العبلقة بين ىذين المتغيرين وكذلك لتحديد االختبلف 
في جودة الحياة بناء عمى نوع الجنس والخمفية التعميمية )الفنون والعموم(، تكونت عينة 

( طالب وطالبة من طبلب الجامعة في تخصصات الفنون والعموم 200) الدراسة من
( ،ومقياس منظمة ISIS،استخدمت األدوات التالية: مقياس الذكاء الروحي المتكامل )

، وقد كشفت نتائج الدراسة أنو  WHOQOL-BREFالصحة العالمية لتقييم جودة الحياة 
 توجد فروق بين الطبلب والطالبات في توجد عبلقة بين الذكاء الروحي وجودة الحياة ، ال

 جودة الصداقة ، ال توجد فروق بين طبلب الفن والعموم في جودة الحياة 1
( بالتعرف عمى العبلقة بين الذكاء الروحي .409كما اىتمت دراسة سماوي وحماد )

والتوافق مع الحياة الجامعية في ضوء متغير الجنس ، والتخصص ، والمستوى الدراسي لدى 
  من طمبة جامعة البمقاء التطبيقية ، طبق عمييم استبانة الذكاء الروحي لكنج ( 4۰۰عينة ) 

، وأظيرت نتائج الدراسة (  ۸۰۰۸، والتوافق مع الحياة الجامعية لعمي ) (  ۸۰۰۲) 
المستوى المتوسط لمذكاء الروحي ، وارتفاع التوافق مع الحياة الجامعية ، ووجود عبلقة 

نتاج المعنى الشخصي ، وعبلقة سمبية بين التوافق ايجابية بين اال لتزام بتحقيق األىداف وا 
االنفعالي والذكاء الروحي من جية أخرى ، أن اإلناث أعمى من الذكور في الذكاء الروحي، 
عدم وجود فروق تعزى ألثر التخصص ، أن طبلب المستوى الدراسي الثاني أعمى في 

 ألول والثالث1الذكاء الروحي  من طبلب المستوى ا
( إلى التحقق من مستوى الذكاء المغوي .409ىدفت دراسة بني ياسين وآخرون )

والروحي لدى طمبة جامعة البمقاء األردنية في ضوء بعض المتغيرات ، وطبق عمى عينة 
من (  ۰۰منيم من الطمبة الجدد و ) (  ۰۰طالبا وطالبة ) (  ۰.الدراسة التي بمغت  ) 

طمبة شعبة المغة العربية والمغة اإلنجميزية والرياضيات ،استخدم مقياسا  المتوقع تخرجيم من
لمذكاء المغوي وآخر لمذكاء الروحي)من إعداد الباحثين( ، أظيرت نتائج الدراسة أثرا إيجابيا 
لمخطط الدراسية في الذكاء المغوي والروحي لدى طمبة المغة العربّية واإلنجميزية المتوقع 

الذكاء المغوي ومقياس الذكاء الروحي ؛ فكانت درجة مقياس الذكاء  تخرجيم عمى مقياس
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المغوي ومقياس الذكاء الروحي مرتفعة لكل منيما ، بينما كانت منخفضة لدى طمبة 
الرياضيات المتوقع تخرجيم ، وتبين وجود فرق يعزى إلى التخصص لصالح المغة اإلنجميزية 

ياس الذكاء المغوي والروحي كانت متدنية لدى ، وأظيرت نتائج الدراسة أيضًا أن درجة مق
 الطمبة الجدد في جميع التخصصات1

( بالتعرف عمى مستوى الذكاء الروحي 4092كما اىتمت دراسة العطبي وبديوي )
لدى طمبة الجامعة مرتفعي التحصيل الدراسي والتعرف عمى الفروق في الذكاء الروحي لدى 

ي وفق كل من متغيري الجنس ) ذكور اناث ( ، طمبة الجامعة مرتفعي التحصيل الدراس
انساني ( ، كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  الذكاء الروحي لدى  -التخصص ) عممي 

طمبة الجامعة منخفضي التحصيل الدراسي ، والتعرف عمى الفروق في الذكاء الروحي لدى 
) ذكور اناث ( ، طمبة الجامعة منخفضي التحصيل الدراسي وفق كل من متغيري الجنس 

طالب وطالبة من (  ۰۲۰انساني ( ،تكونت عينة الدراسة من )  -التخصص ) عممي 
( ، أظيرت king,2008جامعة البصرة ،استخدم الباحث مقياس الذكاء الروحي من اعداد )

النتائج  ان طمبة الجامعة مرتفعي التحصيل الدراسي لدييم ذكاء روحي مرتفع ، أن الذكور 
حصيل الدراسي أعمى من اإلناث في الذكاء الروحي، وال توجد فروق تعزى مرتفعي الت

لمتخصص ، ان طمبة الجامعة منخفضي التحصيل الدراسي لدييم ذكاء روحي منخفض، أن 
الذكور منخفضي التحصيل الدراسي أعمى من اإلناث في الذكاء الروحي وال توجد فرق تعزى 

 لمتخصص 1
تقييم عبلقة  Devi, Rajesh & Devi( 2017كما ىدفت دراسة ديفي وآخرون )

( طالبا في ست كميات 440الذكاء الروحي والتكيف بين طبلب الجامعة عمى عينة من )
مختمفة ، وقد تم استخدام مقياس الذكاء الروحي ، ومقياس التكيف ، كشفت النتائج عن 

 عة 1وجود عبلقة إيجابية كبيرة بين الذكاء الروحي والتكيف لدى طبلب الجام
( إلى التعرف عمى اختبلف دافعية اإلنجاز 4098كما ىدفت دراسة آل زاىر )

وعبلقتو بالذكاء الروحي لدى طبلب كمية التربية في جامعة الممك خالد تبعا )العمر ، 
التخصص ، السنة الدراسية (، استخدم الباحث مقياس الذكاء الروحي )من اعداد الباحث( ، 

روق في مستويات دافعية اإلنجاز لدى عينة الدراسة باختبلف توصمت الدراسة أنو توجد ف
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العمر والتخصص وسنة الدراسة ، وال توجد فروق الختبلف درجات الذكاء الروحي باختبلف 
متغيرات العمر والتخصص وسنة الدراسة ، وتوجد فروق في العبلقة بين دافعية اإلنجاز 

 بالذكاء الروحي 1
 ة :التعقيب عمى الدراسات السابق

كان ىناك ارتباط موجب بين الذكاء الروحي وجودة الحياة والتكيف الجامعي في  -
 Devi1 (2017ودراسة )Pant& Srivastava (2015)دراسة 

كان ىناك ارتباط إيجابي بين الذكاء الروحي والتحصيل األكاديمي المرتفع ودافعية  -
( ودراسة العطبي .409اإلنجاز والتوافق مع الحياة في دراسة سماوي وحماد )

 (40981(ودراسة آل زاىر )4092وبديوي)
اختمفت نتائج الدراسات في الفروق بين الجنسين حيث كان الذكور أعمى من  -

(، كان اإلناث أعمى من الذكور 4092اإلناث في الذكاء الروحي في دراسة العطبي وبديوي)
 (409.1في الذكاء الروحي في دراسة سماوي وحماد )

نتائج الدراسات في الفروق بين الطبلب في الذكاء الروحي تبعا لمتخصص اختمفت  -
( عمى أن طمبة التخصص اإلنساني أعمى ، .409العممي حيث أشارت دراسة بني ياسين )

في حين لم تظير ىناك فروق بين الطبلب في الذكاء الروحي تبعا لمتخصص الدراسي في 
 (40921( ودراسة العطبي ).409دراسة سماوي وحماد )

 المحور الثالث: الدراسات التي تناولت حب الحياة : 
( إلى بحث ارتباطات متغير حب الحياة 4090ىدفت دراسة عبدالخالق وعيد والنيال )

في التدين ، وقوة العقيدة ، والصحة الجسمية  -بحسب الجنس والدولة  -ومنبئاتو ، والفروق 
حياة ، وحب الحياة ، واألمل ، والتفاؤل ؛ ، والصحة النفسية ، والسعادة ، والرضا عن ال

باإلضافة إلى التعرف  عمى العبلقة بين متغيرات الدراسة ومتغير حب الحياة ، وتكونت 
طالبًا وطالبة من جامعتي الكويت وبيروت العربية ، تراوحت ( 42۸عينة الدراسة من )

الحياة لدى الكويتيين سنة 1 وأسفرت النتائج عن ارتباط متغير حب  ۸۲ - .9أعمارىم بين 
بالمتغيرات اآلتية : التقدير الذاتي لكل من : الصحة النفسية ، والشعور  -والمبنانيين 

بالسعادة ، والرضا ، ومقاييس : األمل ، والرضا عن الحياة ، والتفاؤل ، وأسفرت النتائج عن 



 د/ فبطمت خلُفت السُذ  أمل خبلذ المششذٌ/ الببحثت

 

 2337 مجمة بحوث كمية اآلداب  

ين والصحة استخراج عاممين ، سميا : " اليناء الشخصي والصحة النفسية " ، و " التد
الجسمية " ، وأظيرت النتائج أن الكويتيين أكثر تدينًا ، وأعمى في قوة العقيدة ، وأكثر رضا 
عن حياتيم من المبنانيين ، كما كان الكويتيون الذكور أكثر سعادة من المبنانيين ، وبينت 

، كما تبين  النتائج أن متغير التفاؤل أىم المنبئات بمتغير حب الحياة في المجموعات األربع 
أن التفاؤل كان أكثر المتغيرات تنبؤًا بقيمة حب الحياة ، ويأتي بعده التقدير الذاتي لمسعادة ، 
ثم مقياس الرضا عن الحياة والتقدير الذاتي لمرضا ، والتقدير الذاتي لمصحة النفسية ، والدولة 

 )الكويت / لبنان ( 1
بحث العبلقة بين كل من التفاؤل وحب  ( إلى4094كما ىدفت دراسة األيوب وعبد الخالق )

الحياة ، والدعم االجتماعي من ناحية ، والصحة النفسية والجسمية من ناحية أخرى ، 
( عاما 0.( من اإلناث بمغت أعمارىم )21(ذكور و)12وتكونت عينة الدراسة من المسنين )

والصحة النفسية ، فما فوقيا ،وقد استخدم في ىذه الدراسة ستة مقاييس لتقدير التفاؤل ، 
وحب الحياة ، والدعم االجتماعي ،والتواصل االجتماعي ، واألعراض الجسمية ، وأظيرت 
النتائج أن متوسطات االناث أعمى من الذكور في مقياس الدعم االجتماعي واألعراض 
الجسمية ، في حين كان الذكور أعمى من االناث في مقياس التواصل االجتماعي ، وكانت 

ات جوىرية إيجابية بين مقاييس الدراسة ،فيما عدا مقياس األعراض الجسمية االرتباط
واستخرج من تحميل المكونات األساسية عامبلن "الحياة الطيبة" و "الدعم والتواصل 
االجتماعي مقابل األعراض الجسمية " وأظير تحميل االنحدار أن المستوى التعميمي والدعم 

 والصحة النفسية عمى التوالي منبئات بالتفاؤل 1 وحجم األسرة وحب الحياة والعمر
والتي ىدفت إلى تقييم الخصائص  Abdel-Khalek( 2016وفي دراسة عبد الخالق)

السيكومترية لمنسخة الفارسية لمقياس حب الحياة والتعرف عمى العبلقة بين حب الحياة 
د أشارت درجات مقياس ( طالبة في الكمية ، وق924والسعادة ، واشتممت عينة الدراسة عمى )

حب الحياة إلى وجود ارتباطات إيجابية كبيرة مع درجات استبيان اكسفورد لمسعادة ومقياس 
الرضا عن الحياة ومقياس الكفاءة الذاتية العام ومقياس األماني لمبالغين ، كما سجل المقياس 

 موت1ارتباطات سمبية مع مقياس كيسمر لبلستغاثة النفسية ومقياس الرغبة في ال
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( الى التعرف عمى السعادة وتقدير الذات بوصفيا منبئات 4092ىدفت دراسة عبد الخالق ) 
( من طبلب المدارس المصريين من 424بحب الحياة ، واشتممت عينة الدراسة عمى )

الجنسين ، واستخدم الباحث استخبارات حب الحياة ، فاعمية الذات ، تقدير الذات ، 
س تقدير لقياس : الصحة الجسمية ، الصحة النفسية ، والسعادة ، باإلضافة إلى خمسة مقايي

والرضا عن الحياة ، والتدين ، وأسفرت النتائج عن حصول الذكور عمى متوسط أعمى 
 جوىريا من االناث في ثبلثة مقاييس ىي : الصحة النفسية ، السعادة ، الرضا عن الحياة 1

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :
راسات اتفقت عمى ارتباط حب الحياة إيجابيا مع متغيرات الحياة الطيبة والدعم معظم الد -

( ودراسة األيوب 4090االجتماعي والسعادة والتفاؤل كما في دراسة عبد الخالق )
 (40921ودراسة عبدالخالق ) Abdel-Khalek(2016)(ودراسة 4094وعبدالخالق )

 فروض البحث:  
الصـــداقة فـــي التنبـــؤ بحـــب الحيـــاة لـــدى عينـــة مـــن طـــبلب توجـــد قيمـــة تنبؤيـــو دالـــة لجـــودة  -9

 المرحمة الجامعية بمدينة حائل1 
توجــد قيمــة تنبؤيــو دالـــة لمــذكاء الروحــي فـــي التنبــؤ بحــب الحيــاة لـــدى عينــة مــن طـــبلب   -4

 المرحمة الجامعية بمدينة حائل1 
توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــي درجـــات جـــودة الصـــداقة لـــدى عينـــة مـــن طـــبلب  -2

التخصــــص  –ة فــــي مدينــــة حائــــل وفقــــا لــــبعض المتغيــــرات الديمغرافيــــة )الجــــنسالجامعــــ
 العممي(1

ـــدى عينـــة مـــن طـــبلب  -2 ـــذكاء الروحـــي ل توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية فـــي درجـــات ال
التخصــــص  –الجامعــــة فــــي مدينــــة حائــــل وفقــــا لــــبعض المتغيــــرات الديمغرافيــــة )الجــــنس

 العممي(1
ب الحيـاة  لـدى عينـة مـن طـبلب الجامعـة توجد فروق ذات داللة احصائية في درجـات حـ -4

 التخصص العممي(1 –في مدينة حائل وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية )الجنس
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 المنهج واإلجراءات 
 أوال: منهج الدراسة: 

المنيج المستخدم في ىذا البحث ىو المنيج الوصفي التنبؤي المقارن لمبلئمتو لطبيعة البحث 
اسة الظاىرة كما توجد في الواقع ويسيم بوصفيا وصًفا دقيًقا الحالية، حيث يعتمد عمى در 

ويوضح خصائصيا عن طريق جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا، ومن ثم تقديم النتائج في 
 (4001ضوئيا1)أبو عبلم، 
 ثانيا: عينة الدراسة:

اعتمدت الباحثة في حصوليا عمى عينة البحث عمى الطريقة العشوائية واشتممت     
( طالب وطالبة، حيث كان متوسط عمر العينة 204نة البحث عمى عينة إجمالية قدرىا )عي
 (911.41( وبانحراف معياري )491929)

 توزيع أفراد العينة وفق لمتغير الجنس:
 ( التوزيع التكراري لمعينة وفقا لمتغير الجنس1جدول )

 النسبت المئىَت التكشاساث الجنس

 %53.6 233 ركش

 %61.6 314 أنثً

 %211 513 المجمىع

( طالب وىو ما يشكل 911تتكون عينة البحث في ضوء متغير الجنس من )
 % من حجم العينة  4014( طالبة وىو ما يشكل 402% من حجم عينة البحث، و)2114
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 ( ان عدد الطالبات في العينة كانت األكبر عددا من طبلب  9ويتضح من الرسم البياني ) 
 نة وفق لمتغير التخصص:توزيع أفراد العي

 ( التوزيع التكراري لمعينة وفقا لمتغير التخصص2جدول )
 النسبت المئىَت التكشاساث التخصص

 %57.6 221 العلمٍ

 %64.6 326 األدبٍ

 %211 513 المجمىع

( طالب وطالبة من 982تقسم عينة البحث في ضوء متغير التخصص إلى )
( طالب وطالبة 494من حجم عينة البحث، و) %2.14التخصصات العممية وىو ما يشكل 

 % من حجم العينة  4214من التخصصات األدبية وىو ما يشكل 

 
( ان عدد طبلب وطالبات التخصصات األدبية في  4ويتضح من الرسم البياني ) 

 العينة أكبر من عدد الطبلب والطالبات في التخصصات العممية 1
 العينة االستطبلعية 
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تطبيق األدوات عمى عينة أولية استطبلعية من غير عينة البحث األساسية، قامت الباحثة ب
( 491944( طالب وطالبة من طبلب جامعة حائل، بمتوسط عمري )84تكونت من )

(، والتي ىدفت الباحثة منيا التحقيق من الخصائص السيكومترية 91921وانحراف معياري )
نفعيتيا وقدرتيا عمى قياس ما وضعت  لؤلدوات المستخدمة في الدراسة، لبلطمئنان عمى

 لقياسو1
 أدوات البحث:

استخدمت الباحثة عدد من األدوات لجمع بيانات عينة البحث، لتحميميا إحصائيا 
 واختبار صحة فروض البحث، وتشمل:

 (:2117مقياس جودة الصداقة : من إعداد نشوة عمار  ) -1
: )حسن المصاحبة ، ( أبعاد.( عبارة،  مقسمة إلى )28يتكون المقياس من )

المساعدة والمساندة، التقارب، التعامل مع الخبلف، أىمية الصداقة، تقييم عبلقات الصداقة 
)درجة، وكانت االستجابة 420 -28السابقة(، وتتراوح درجات االستجابة عمى المقياس بين )

 -محاي -ال اتفق إلى حد ما -عمى عباراتو وفقا لمقياس ليكرت الخماسي)ال اتفق إطبلقا
اتفق تماما( وقد أعطيت االستجابات عمى عبارات المقياس قيما، وىي  -اتفق إلى حد ما

( عمى ذات الترتيب، وقد كانت جميع عبارات المقياس إيجابية ، وتدل 9-4-2-2-4)
 الدرجة المرتفعة عمى المقياس عمى درجة مرتفعة من جودة الصداقة لمفرد1

صدق المقياس: كانت قيم معامبلت االرتباط وفي البحث الحالي، بعد التحقق من 
( ، في حين تراوحت قيم معامبلت 01829 -01281لمعبارات عمى أبعادىا تتراوح بين )

( ، وجميعيا كانت دالة 01824 -01442االرتباط لؤلبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس بين )
لفا كرونباخ لؤلبعاد بين ، وبالنسبة لثبات المقياس: فقد تراوحت قيم معامل ثبات ا0109عند 

(، في حين .0119(، في حين كان معامل الفا كرونباخ الكمي لممقياس ).0184 -01.20)
وقيمة معامل جتمان  01.14براون -كان معامل ثبات التجزئة النصفية  لمعامل  سبيرمان

 وىي قيم ثبات مرتفعة لمقياس جودة الصداقة1 01.20
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 (:2116بشرى إسماعيل ) مقياس الذكاء الروحي: من إعداد -2
القدرات  -( مجاالت: )اليقظة الروحية2( فقرة مقسمة إلى )42يتكون المقياس من )

درجة، ( 908 -42الوجود الروحي(، وتتراوح درجات االستجابة عمى المقياس بين) -الروحية
( وقد كثيرا -أحيانا  -قميبل -وكانت االستجابة عمى عبارتو وفقا ألربعة استجابات ىي )نادرا

(عمى ذات الترتيب، 2-2-4-9أعطيت االستجابات عمى عبارات المقياس قيما، وىي )
حيث كانت جميع عبارات القياس في االتجاه اإليجابي، وتدل الدرجة المرتفعة عمى المقياس 

 عمى درجة مرتفعة من الذكاء الروحي1
لي، وبعد التحقق من صدق المقياس: كانت قيم معامبلت االرتباط وفي البحث الحا

( ،في حين تراوحت قيم معامبلت 01.12 -01282لمعبارات عمى أبعادىا تتراوح بين )
(، وجميعيا كانت دالة .0184 -01282االرتباط لؤلبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس بين )

ت قيم معامل ثبات الفا كرونباخ لؤلبعاد بين ، وبالنسبة لثبات المقياس: فقد تراوح 0109عند 
(، في حين 018.9(، في حين كان معامل الفا كرونباخ الكمي لممقياس )01892 -01284)

وقيمة معامل جتمان  012.2براون -كان معامل ثبات التجزئة النصفية  لمعامل سبيرمان
 وىي قيم ثبات مرتفعة لمقياس الذكاء الروحي 1  012.4

 (:2116حياة : من إعداد أحمد عبد الخالق )مقياس حب ال -3
( عبارة موزعة عمى ثبلثة أبعاد فرعية وىي: )التوجو .9يتكون المقياس من )

المعنى اليادف لمحياة(، وتتراوح درجات  –العواقب السارة لحب الحياة  -اإليجابي نحو الحياة
ستجابة عمى ( درجة، حيث استخدم الباحث تدرجا خماسيا لبل80 -.9المقياس بين )

ال ( وقد  -قميبل -متوسط -كثيرا -عبارات المقياس كبدائل لبلستجابة ،وىي )كثيرا جدا
( عمى ذات الترتيب، 9-4-2-2-4أعطيت االستجابات عمى عبارات المقياس قيما، وىي )

وكانت جميع العبارات إيجابية1 وتدل الدرجة المرتفعة عمى درجة مرتفعة من حب الحياة لدى 
 الفرد1

في البحث الحالي، وبعد التحقق من صدق المقياس: كانت قيم معامبلت االرتباط و 
( ،في حين تراوحت قيم معامبلت 01812 -01204لمعبارات عمى أبعادىا تتراوح بين )

( ، وجميعيا كانت دالة 01122 -01822االرتباط لؤلبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس بين )
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ياس: فقد تراوحت قيم معامل ثبات الفا كرونباخ لؤلبعاد بين ، وبالنسبة لثبات المق 0109عند 
(، في حين .0114(، في حين كان معامل الفا كرونباخ الكمي لممقياس ).0182 -01224)

وقيمة معامل جتمان  01814براون -كان معامل ثبات التجزئة النصفية  لمعامل سبيرمان
 وىي قيم ثبات مرتفعة لمقياس حب الحياة 1 01819

 ائج الفروض ومناقشتها وتفسيرها:نت
 مناقشة الفرض األول: 

" توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيا لجودة الصداقة في  ينص الفرض األول عمى انو
 التنبؤ بحب الحياة لدى عينة من طالب جامعة حائل ".

لمتحقق من صحة الفرض المتعمق بتحديد إمكانية التنبؤ بدرجات حب الحياة من 
صداقة لدى عينة من طبلب جامعة حائل ، استخدمت الباحثة تحميل االنحدار خبلل جودة ال

 البسيط، وتوضح الجداول التالية نتائج التحقق من صحة الفرض1
 ( تحميل التباين النحدار جودة الصداقة بحب الحياة 3جدول )

( وجود تأثير دال إحصائيا لكل من الدرجة الكمية لجودة الصداقة 2يوضح الجدول )
ئيا عند مستوى ( وىي دالة إحصا4411282عمى حب الحياة،  حيث كانت قيمة ف )

 ، مما يدل عمى إمكانية التنبؤ بحب الحياة من خبلل نموذج االنحدار لجودة الصداقة01091
نتائج االنحدار البسيط لجودة الصداقة في التنبؤ بحب الحياة (4جدول )  

المتغُش 

 التببع

المتغُشاث 

 المستقلت

نسبت 

إسهبم 

 النمىرج

مشبع 

معبمل 

 االستببط

 بُتب
اختببس 

 )ث(

 مستىي

 الذاللت

حب 

 الحُبة

 الثببث
1.717 1.471 

1.743 3.161 1.152 

 1.111 26.253 1.422 جىدة الصذاقت

 المتغُشاث
مصذس 

 التببَن

مجمىع 

 المشبعبث

دسجبث 

 الحشَت

متىسط 

 المشبعبث
 اللتالذ قُمت ف

جىدة 

 الصذاقت 

 

 26413.411 2 26413.411 االنحذاس

 71.127 436 37512.552 البىاقٍ 1.111 333.521

  437 52261.222 المجمىع
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( ان نسبة إسيام نموذج االنحدار لجودة الصداقة في حب 2يتضح من الجدول ) 
( وىي 941921، حيث كانت قيمة اختبار )ت( لجودة الصداقة )) %.01.الحياة بمغت )

مما يدل عمى إمكانية التنبؤ بحب الحياة من خبلل  0109توى داللة دالة إحصائيا عند مس
 جودة الصداقة1

(، وقيمة 21.21كما يوضح الجدول ان قيمة معامل بيتا لمثبات النموذج كانت ) 
(، مما يدل عمى ان زيادة درجة واحدة عمى مقياس 01299معامل الثابت لجودة الحياة )

 ب الحياة وفقا لمعادلة االنحدار التالية:جودة الصداقة، فانو يمكن التنبؤ بح
 جودة الصداقة(× 1.311+ )7.639حب الحياة = 

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بان العبلقات االجتماعية والصداقة وما تتمتع بو من جودة، 
ينعكس عمى  الصحة النفسية لمطالب أو الطالبة،  فمشاعر الدعم النفسي واالجتماعي بين 

سيم في التغمب عمى العديد من صعوبات وضغوطات الحياة1 كما ترى األصدقاء، قد ت
الباحثة ان خمو العبلقات االجتماعية والصداقة يجعل من الطالب أو الطالبة في موقف 

( ان قدرة الفرد عمى Ryff،  (1989المواجية المتفردة مع منغصات الحياة، ويرى رايف 
دارة العبلقات  االجتماعية وجعميا عبلقات دافئة ومشبعة مقاومة الضغوط االجتماعية وا 

تممؤىا الثقة مع اآلخرين واالىتمام بسعادة اآلخرين والشعور بالتعاطف والتواد والتآلف معيم 
 ، وان يكون متفيما ألسموب األخذ والعطاء في العبلقات اإلنسانية1

متينة بين األفراد ، حيث تشير النظرية المعرفية االنفعالية  إلى أىمية العبلقات اإليجابية ال
والعبلقات الحميمة التي يسودىا الثقة 1 وينظر إلى القدرة عمى الحب واالنتساب لآلخرين 
كمكون رئيسي لمصحة النفسية1 وان غياب ىذه العبلقات اإليجابية ينعكس سمبا عمى الفرد 

 (Diener, 20001وحياتو1)
اة ان عدد األصدقاء وطبيعة و أشار بريكمان وكامبل  في دراسة لو عن مصادر حب الحي

العبلقات معيم،  تحقق الذات االجتماعية لمفرد، ومتى  تضمنت ىذه العبلقات مشاعر قوية 
من التعاطف والمودة تجاه اآلخرين ، وقدرة عمى عقد عبلقات حب وصداقة عميقة معيم1 

 (40021كانت ىذه  العبلقات معيارًا أساسيًا لمنضج والصحة النفسية )الرواحي، 
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في حين يرى اتجاه المقارنة االجتماعية انو الطبيعة اإلنسانية ان يجعل الفرد نفسو في 
موضع المقارنة باالخرين، فتكوين  الصداقات يكون أيضا في موضع المقارنة باالخرين، فإذا 
استطاع الطالب ان يكون صداقات إيجابية اكثر من االخرين، فإن ىذا يجعمو سعيدا 

       ستطيع تكوين الصداقات فإنو سيكون حزينا وغير راضي عن حياتو وراضيا، واذا لم ي
 (40081) راضي، 

 مناقشة الفرض الثاني
" توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيا لمذكاء الروحي في  ينص الفرض الثاني عمى انو  

 التنبؤ بحب الحياة لدى عينة من طالب جامعة حائل".
د إمكانية التنبؤ بدرجات حب الحياة من لمتحقق من صحة الفرض المتعمق بتحدي

الذكاء الروحي لدى عينة من طبلب جامعة حائل، استخدمت الباحثة تحميل االنحدار 
 البسيط، وتوضح الجداول التالية نتائج التحقق من صحة الفرض1

 ( تحميل التباين النحدار الذكاء الروحي بحب الحياة 5جدول )

( وجود تأثير دال إحصائيا لكل من الدرجة الكمية لمذكاء الروحي 4يوضح الجدول )
، 0109( وىي دالة إحصائيا عند مستوى 221222؛ حيث كانت قيمة ف )عمى حب الحياة

 مما يدل عمى إمكانية التنبؤ بحب الحياة من خبلل نموذج االنحدار لمذكاء الروحي1
نتائج االنحدار البسيط لمذكاء الروحي في التنبؤ بحب الحياة (6جدول )  

المتغُش 

 التببع
 المتغُشاث المستقلت

نسبت 

إسهبم 

 النمىرج

شبع م

معبمل 

 االستببط

 بُتب
اختببس 

 )ث(

مستىي 

 الذاللت

حب 

 الحُبة

 الثببث
1.437 1.261 

45.256 3.122 1.111 

 1.111 2.677 1.461 الزكبء الشوحٍ

 المتغُشاث
مصذس 

 التببَن

مجمىع 

 مشبعبثال

دسجبث 

 الحشَت

متىسط 

 المشبعبث
 الذاللت قُمت ف

الزكبء 

 الشوحٍ

 

 7667.222 2 7667.222 االنحذاس

 23.465 436 46335.111 البىاقٍ 1.111 14.414

  437 52261.222 المجمىع
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( ان نسبة إسيام نموذج االنحدار لمذكاء الروحي في حب .يتضح من الجدول ) 
( وىي دالة ..814ء الروحي )، حيث كانت قيمة اختبار )ت( لمذكا) %.211الحياة بمغت )

مما يدل عمى إمكانية التنبؤ بحب الحياة من خبلل الذكاء  0109إحصائيا عند مستوى داللة 
 الروحي1
(، وقيمة 221924كما يوضح الجدول ان قيمة معامل بيتا لمثبات النموذج كانت ) 

عمى مقياس (، مما يدل عمى ان زيادة درجة واحدة 01242معامل الثابت الذكاء الروحي )
 الذكاء الروحي، فانو يمكن التنبؤ بحب الحياة وفقا لمعادلة االنحدار التالية:

 الذكاء الروحي(× 1.357+ )34.145حب الحياة= 
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بانو متى ما تمتع الطالب الجامعي بقدر مرتفع من المرونة وقدرة 

ة عمى االندماج مع الحياة الجامعية، وكان عمى التغير من سياق الى اخر، وكانت لديو القدر 
اكثر فيما وتكيفا مع التطورات والمستجدات التي يمر بيا خبلل دراستو، ومواجية خبرات 
الفشل والتعمم منيا، في جو يتسم بالتفاؤل والشجاعة والتعاطف، كان اكثر قدرة عمى تكوين 

 &Malhotra ماليوترا و كاثوريامشاعر إيجابية نحو حياتو، تمكنو من تحقيق أىدافو، ويرى 
Kathuria,2017)  ان تحقيق الفرد الىدافو مكونا أساسيا في حب الفرد لحياتو، من ،)

خبلل تكوين العديد من المعاني العميقة لحياتو، مما يجعمو يعمل بثقة اكبر، باذال اقصى 
 جيد، سعيدا عن تقديمو لممساعدات لبلخرين، مضيفا قيمة لحياتو الخاصة1

رى الباحثة ان الذكاء الروحي كمفيوم نفسي إيجابي، يعمل عمى اكساب األساليب وت
وفقا  (Gardner,1999)اإليجابية لمفرد التي تجعمو محبا لحياتو، حيث يشير جاردنر 

الى ان الذكاء الروحي  " "Multiple Intelligences لنظريتو حول الذكاءات المتعددة
التي تستخدم المواد الروحية لزيادة السعادة والقدرة عمى  يتضمن مجموعة القدرات واإلمكانات

 Gao, Wang, Wang) .التكيف والتقميل من السموك غير التكيفي حتى يسعد الفرد بحياتو
& Shi, 2017) 

وتتسم الحياة الجامعية بالعديد من المشكبلت التعميمية أو االجتماعية أو غير ذلك، و التي 
ياليا، وقد يتطمب األمر منو حل ىذه المشكمة بقدر من يجب عمى الطالب اخذ قرار ح

الروحانية العالية، والتي تؤثر عمى سموكياتو في المواقف المختمفة، وىذا ما قدمو ايمونز 
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Emmons,2000) حول مفيوم الذكاء الروحي، حيث يرى ان التسامي بالذات والدخول )
نشطة اليومية روحيا، وحل المشكبلت في روحانية عالية من الوعي، والقدرة عمى ممارسة األ

باستخدام الروحانية، واالندماج في السموكيات الفضيمة، تجعل من حياة الفرد اكثر سعادة 
 وتكون لديو اتجاىات إيجابية نحوىا1

وترى الباحثة ان ما يسعى اليو الطالب من تحقيق لذاتو من خبلل دراستو لممرحمة الجامعية، 
الخبرات الروحية التي ال تيدف الى تحقيق ذاتو فقط، بل تعد  قد يجعمو يمر بالعديد من

مؤشرا عمى ذكاءه الروحي، وان الطالب يبحث عن معنى ليذه الخبرات بشكل يتكامل مع 
حياتو الشخصية واالجتماعية والتي تنعكس عمى حياتو البيولوجية والنفسية والعقمية 

 نت ىذه المعاني إيجابية1واالجتماعية، والتي تجعمو محبا لحياتو متى ما كا
 مناقشة الفرض الثالث: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات جودة الصداقة ينص الفرض الثالث عمى انو:" 
التخصص  -لدى عينة من طالب جامعة حائل وفقا لبعض المتغيرات الديموغرافية )الجنس

 العممي(.
غير عمى حدة، حيث يتفرع من ولمناقشة الفرض ستناقش الباحثة الفروق وفقا لكل مت

 ىذا الفرض الفروض التالية: 
  ستناقش الباحثة دراسةة الفةروق فةي جةودة الصةداقة وفقةا لممتغيةرات الديموغرافيةة كمةا

 يمي:
  )الفروق في جودة الصداقة في ضوء متغير الجنس( 

ة ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لمعينتين المستقمتين لممقارن
بين المتوسطات والكشف عن الفروق في جودة الصداقة لدى عينة البحث في ضوء 

 متغير الجنس، وكانت النتائج كما يمي: 
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 اختبار )ت( لمكشف عن الفروق في جودة الصداقة وفقا لمتغير الجنس (7جدول )
 العذد الجنس المتغُش

المتىسط 

 الحسببٍ

االنحشاف 

 المعُبسٌ

قُمت 

 )ث(

دسجبث 

 الحشَت

مستىي 

 الذاللت

جىدة 

 الصذاقت

 23.3214 221.1243 233 ركش
1.632 511 1.632 

 31.2711 213.133 314 أنثً

( عند قيمة داللة 01418( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )2من خبلل الجدول )
 ، مما يدل عمى عدم وجود فروق في جودة الصداقة وفقا لمتغير الجنس01041أكبر من  

( حيث ال يوجد فروق 4099ه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة عبدالنبي )وتتفق ىذ
 بين الذكور واإلناث في جودة الصداقة 1

وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بان ما يحممو الطالب أو الطالبة من مفيوم لمصداقة، 
 يختمف من طالب الى اخر، فالبعض يرى انو بمجرد تكوين عبلقة الصداقة مع االخرين فان
مستوى العبلقة يعد مرتفعا، في حين يرى البعض ان عبلقة الصداقة ال تعد جيدة إال متى 
كانت تحقق  المعايير التي يضعيا، كما ترى الباحثة ان الصداقة في المرحمة الجامعية 
يسودىا الثبات بخبلف المراحل التي تسبقيا، حيث تتسم ىذه العبلقات بالنضج االنفعالي 

 تمبي العديد من الحاجات لدى الطالب أو الطالبة عمى حد سواء1واالجتماعي، كما 
 ) الفروق في جودة الصداقة في ضوء متغير التخصص العممي( 

ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لمعينتين المستقمتين لممقارنة 
وء بين المتوسطات والكشف عن الفروق في جودة الصداقة لدى عينة البحث في ض

 متغير التخصص العممي، وكانت النتائج كما يمي: 
 اختبار )ت( لمكشف عن الفروق في جودة الصداقة وفقا لمتغير التخصص العممي (8جدول )

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

جودة 
 الصداقة

 4012292 928181.9 982 عممي
91412 200 01918 

  98918.22 494 أدبي
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( ، عند قيمة 91412( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )8من خبلل الجدول )
، مما يدل عمى عدم وجود فروق في جودة الصداقة وفقا لمتغير 0104داللة أكبر من 

 التخصص العممي1
ة من خبلل تكوين عبلقات وتفسر الباحثة ىذه النتيجة ان ما يسعى اليو الطالب أو الطالب

الصداقة مع االخرين، ال يرتبط مع ما يتعممو الطالب خبلل دراستو باختبلف تخصصو، 
فالصداقة تعمل عمى تحسين النمو المعرفي من خبلل العمل الجماعي خبلل عممية التعمم، 
حيث تعكف المرحمة الجامعية في مجمميا عمى جعل الطالب في موقف الباحث عن المعرفة 

حل المشكبلت التي يمر بيا في جميع التخصصات الجامعية، وتعد الصداقات الجيدة معينا و 
 لمطالب أو الطالبة في الحصول عمى التعمم الجامعي1

 مناقشة الفرض الرابع:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الذكاء الروحي ينص الفرض الرابع عمى انو:" 

التخصص  -قا لبعض المتغيرات الديموغرافية )الجنسلدى عينة من طالب جامعة حائل وف
 "1العممي(

ولمناقشة الفرض ستناقش الباحثة الفروق وفقا لكل متغير عمى حدة، حيث يتفرع من 
 ىذا الفرض الفروض التالية: 

  سةةتناقش الباحثةةة دراسةةة الفةةروق فةةي الةةذكاء الروحةةي وفقةةا لممتغيةةرات الديموغرافيةةة
 كما يمي:

  ء الروحي في ضوء متغير الجنس()الفروق في الذكا 
ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لمعينتين المستقمتين لممقارنة 

لدى عينة البحث في ضوء  بين المتوسطات والكشف عن الفروق في الذكاء الروحي 
 متغير الجنس، وكانت النتائج كما يمي: 

وفقا لمتغير الجنس لذكاء الروحيااختبار )ت( لمكشف عن الفروق في  (9جدول )  
 العذد الجنس المتغُش

المتىسط 

 الحسببٍ

االنحشاف 

 المعُبسٌ

قُمت 

 )ث(

دسجبث 

 الحشَت

مستىي 

 الذاللت

 الزكبء الشوحٍ
 22.365 25.6363 233 ركش

3.441 511 1.131 
 23.222 27.3271 314 أنثً
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( عند مستوى 41222( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )1من خبلل الجدول )
، مما يدل عمى وجود فروق في الذكاء الروحي وفقا لمتغير الجنس1 0104داللة  إحصائية  

 حيث كانت الفروق لصالح اإلناث1
( أن اإلناث .409وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة سماوي وحماد )

 أعمى من الذكور في الذكاء الروحي1
الطالبة لدييا القدرة عمى االندماج والتكيف مع  وتفسر الباحثة ىذه النتيجة ان

التطورات والمستجدات اكثر من الطالب، فيي اكثر مرونة وتقبل لمواقع، كما ان الخبرات 
الروحية التي تمر خبلليا الطالبة توسم سموكياتيا بالعاطفة والرحمة وااليمان، فيي تميل الى 

ياة اليادئة، ولدييا شعف لمعمل الجاد، لدييا العمل الرحيم والتعامل العطوف، والبحث عن الح
المقدرة عمى استخدام الروحانيات في مواجية المشكبلت، كل ذلك يجعل مستوى الذكاء 

 الروحي لدييا اكثر من الطالب الجامعي 1
 ) الفروق في الذكاء الروحي في ضوء متغير التخصص العممي( 

)ت( لمعينتين المستقمتين لممقارنة  ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار
بين المتوسطات والكشف عن الفروق في الذكاء الروحي لدى عينة البحث في ضوء 

 متغير التخصص العممي، وكانت النتائج كما يمي: 
اختبار )ت( لمكشف عن الفروق في الذكاء الروحي وفقا لمتغير التخصص  (11جدول )
 العممي

 العذد التخصص المتغُش
ط المتىس

 الحسببٍ

االنحشاف 

 المعُبسٌ

قُمت 

 )ث(

دسجبث 

 الحشَت

مستىي 

 الذاللت

الزكبء 

 الشوحٍ

 24.4475 21.7152 221 علمٍ
4.673 511 1.111 

 6.4512 27.5371 326 أدبٍ

( وىي قيمة دالة 214.4( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )90من خبلل الجدول )
فروق في الذكاء الروحي وفقا لمتغير التخصص ، مما يدل عمى وجود 0109إحصائيا عند 

 العممي، حيث كانت ىذه الفروق لصالح طبلب التخصصات األدبية1
( أن طبلب .409وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة بني ياسين )

 التخصصات األدبية أعمى في الذكاء الروحي1
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تي يمر بيا الطالب أو الطالبة وتفسر الباحثة ىذه النتيجة ان جممة الخبرات الروحية ال
في التخصصات األدبية، تجعل منو اكثر قدرة عمى اكتساب معاني لمتسامي عن الذات، 
ظيار مشاعر الرحمة ليم، يتسمون بالتناغم مع الطبيعة والكون،  والعطف عمى االخرين، وا 

 لدييم القدرة عمى اكساب معاني عميقة لحياتيم وحياة االخرين1 
 الخامسمناقشة الفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات حب ينص الفرض الخامس عمى انو:"    
 -الحياة لدى عينة من طالب جامعة حائل وفقا لبعض المتغيرات الديموغرافية )الجنس

 "1التخصص العممي(
ولمناقشة الفرض ستناقش الباحثة الفروق وفقا لكل متغير عمى حدة، حيث يتفرع من 

 فروض التالية: ىذا الفرض ال
  سةةتناقش الباحثةةة دراسةةة الفةةروق فةةي حةةي الحيةةاة  وفقةةا لممتغيةةرات الديموغرافيةةة كمةةا

 يمي:
  )الفروق في حب الحياة في ضوء متغير الجنس( 

ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لمعينتين المستقمتين لممقارنة 
لدى عينة البحث في ضوء  اة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في حب الحي

 متغير الجنس، وكانت النتائج كما يمي: 
وفقا لمتغير الجنس حب الحياةاختبار )ت( لمكشف عن الفروق في  (11جدول )  

 العذد الجنس المتغُش
المتىسط 

 الحسببٍ

االنحشاف 

 المعُبسٌ

قُمت 

 )ث(

دسجبث 

 الحشَت

مستىي 

 الذاللت

 حب الحُبة
 2.2514 73.3772 233 ركش

7.372 511 1.111 
 22.3314 71.1665 314 أنثً

( عند مستوى 14.9.( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )99من خبلل الجدول )
، مما يدل عمى وجود فروق في حب الحياة وفقا لمتغير الجنس1 حيث 0109داللة إحصائية 

 كانت الفروق لصالح الذكور1
ليو الطالب الجامعي من خبلل دراستو وما وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن ما ييدف ا

بعدىا، من حياة عممية واجتماعية، يكون لديو العديد من مشاعر السعادة، بسبب اقترابو من 
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تحقيق أىدافو، حيث تعد ىذه األىداف مصاعب بالنسبة لو، ومتى استطاع تحقيق ىذه 
ن ىذه المصاعب األىداف شعر بتحقيق ذاتو، مما يكسبو مشاعر حب الحياة، حيث يرى ا

عبارة عن مصاعب ممتعة ذات معاني جميمة، كما ان مشاعر االمل والتفاؤل والثقة تعد 
 دوافع إيجابية لتحقيق أىداف حياتو، ويعكس ذلك في أفكاره ومشاعره وسموكياتو1 

  ) الفروق في حب الحياة في ضوء متغير التخصص العممي( 
ختبار )ت( لمعينتين المستقمتين لممقارنة ولمتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة ا

بين المتوسطات والكشف عن الفروق في حب الحياة لدى عينة البحث في ضوء متغير 
 التخصص العممي، وكانت النتائج كما يمي: 

اختبار )ت( لمكشف عن الفروق في حب الحياة وفقا لمتغير التخصص  (12جدول )
 العممي

 العذد التخصص المتغُش
المتىسط 

 لحسببٍا

االنحشاف 

 المعُبسٌ

قُمت 

 )ث(

دسجبث 

 الحشَت

مستىي 

 الذاللت

 حب الحُبة
 1.253 77.7225 221 علمٍ

4.542 511 1.112 
 22.621 72.6615 326 أدبٍ

( وىي قيمة دالة 21228( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بمغت )94من خبلل الجدول )
ب الحياة وفقا لمتغير التخصص ، مما يدل عمى وجود فروق في ح0109إحصائيا عند 

 العممي، حيث كانت ىذه الفروق لصالح التخصصات العممية1
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة ان ما يمر بو الطالب أو الطالبة في التخصصات العممية 
من دراسة لمطبيعة ومبلمسة واقعيا وخوض التجارب العممية حوليا، كي يفيميا و يستمتع 

أو الطالبة مشاعر اإلنجاز وتحقيق اليدف، مما يشعره بتحقيقو لذاتو،  بيا، يكون لدى الطالب
( انو عندما 2007) Abdel-khalekمما يشعره باتجاه إيجابي عن حياتو، حيث يشير 

يحسن الفرد التعامل مع حياة العامة والخاصة، ويستمتع بيا ، ولديو القدرة عمى فيميا، مقدرا 
  لقيمتيا، فانو يكون محبا لحياتو1

وترى الباحثة ان طالب أو طالبة التخصصات العممية، يمرون بالعديد من التجارب 
العممية التي تممئ دراستو الجامعية بالمتعة والمعاني السارة التي تجعمو اكثر سعادة من 

 التخصصات األدبية1 
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 التوصيات:
صيات وىي كما في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي تقدم الباحثة بعدد من التو 

 يمي:
تقديم البرامج اإلرشادية والتدريبية لطبلب الجامعات بيـدف تعـريفيم بأىميـة وأثـر الصـداقة  -9

 عمى صعيد حياتيم الشخصية والسموكية واألدائية1
عمل برامج توعوية وتنموية لتدريب وتنمية قـدرات الشـباب بصـفة عامـة وطـبلب المـدارس  -4

فيـة مواجيـة الضـغوط النفسـية واالجتماعيـة التـي بالمراحل المختمفة بصـفة خاصـة عمـى كي
 تسبب عدم الشعور بحب الحياة عمى كافة المستويات 1 

ثرائيـــا بـــالمفردات التـــي تزيـــد مـــن فاعميـــة الـــذكاء الروحـــي لـــدى الطـــبلب  -2 تـــدعيم المنـــاىج وا 
بجميــــع المراحــــل الدراســــية بمــــا يتــــيح لمطمبــــة فرصــــة التفكيــــر التــــأممي ويــــزودىم بخبــــرات 

دراك المعاني التي تستحق العيش من أجميا 1  تساعدىم عمى  اكتشاف ذواتيم ، وا 
 المقترحات  

استكمااًل لمجيد الذي بدأتو الباحثة في ىذا البحث وما توصل إليو من نتائج، ومن خبلل 
اطمعت عميو من بحوث ودراسات في ىذا المجال، أدركت الباحثة وجود مجاالت بحثية  ما

 حتاج إلى البحث والتقصي، ومنيا:متعمقة بطبيعة ىذا البحث ت
إجــراء المزيــد مــن الدراســات المســتقبمية وبــالتركيز عمــى األبعــاد النوعيــة لمصــداقة بــداًل مــن  -9

األبعــاد الكميــة ، حيــث يمكــن إجــراء ىــذه الدراســة بــنفس متغيراتيــا عمــى عينــات أخــرى فــي 
 ية أخرى 1مراحل تعميمية مختمفة ، كما يمكن إجراء ىذه الدراسة عمى متغيرات نفس

إجراء مزيد من الدراسات المستقبمية تخص الذكاء الروحي ، وعبلقتو بعـدد مـن المتغيـرات  -4
 المعرفية والشخصية ، لدى طبلب الجامعات 1

إجراء دراسات تربط بين حب الحياة ومتغيرات نفسية أخرى عمى عينـات مختمفـة فـبل تـزال  -2
 ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت ىذا المتغير1
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 المراجع العربية 
، اىقاهشج: 7. طٍْاهط اىثحس فً اىعيوً اىْفغٍح واىرشتوٌح (.3113أتو عالً، سظاء. ) -

 داس اىْشش ىيعاٍعاخ.

إدساك ظووودج اىاووذاقح واىَشوواسمح اىوظذاٍّووح ىَشذفعووً (.3127أتوووتنش، ّشوووم مووشً .) -
.ٍعيوح  خوٍْخفضً االعرخذاً اىغًء ىوعائو اىرواصو اإلىنرشوًّ ىذم عٍْح ٍِ اىطاىثوا

 .36-2(،65سعاىح اىرشتٍح وعيٌ اىْفظ ،)

.ٍعيوح ساتطوح  اىزماء اىشوحً وعالقره تعودج اىحٍاج(. 3112أسّوط ، تششم إعَاعٍو .) -

 .423-424(،3)2اىرشتٍح اىحذٌصح ،

دافعٍووح اإلّعوواص وعالقرووه تاىووزماء اىشوحووً ىووذم طووالب (.3122آه صاهووش، عثووذم أحَووذ.) -
.اىَعيوووووح اىعشتٍوووووح ىيذساعووووواخ اىرشتوٌوووووح خاىوووووذ ميٍوووووح اىرشتٍوووووح فوووووً ظاٍعوووووح اىَيووووول

 .341-324(،23واالظرَاعٍح،)

اىرفووا ه وحووة اىحٍوواج واىووذعٌ (.3123األٌوووب، حاووح طوواسال عثووذاىخاىم، أحَووذ ٍحَووذ.) -
.ٍعيووووح اىذساعوووواخ االظرَوووواعً وعالقراووووا تاىاووووحح اىْفغووووٍح واىعغووووٍَح ىووووذم اىَغووووٍِْ

 .542-534(،4)33اىْفغٍح،

(. ٍغوروم 3127ض، أٍعذ ٍحَذلاىَوًٍْ، فخشي فوالغ.)تًْ ٌاعٍِ، ٍحَذ فوصيل اىعضٌ -
.ٍعيووح اىووزماء اىييوووي واىشوحووً ىووذم طيثووح ظاٍعووح اىثيقوواء فووً توووء تعوو  اىَريٍووشاخ

 .611-513(،273)4ٍاش،-اىرشتٍح)ظاٍعح األصهش(

اىاوذاقح وعالقاذاوا تَغوروٌاخ (.3124اىعاتشي، أعَاء عثوذاىعاهلاىْعٍحً، شْواء اىغوٍذ.) -
 .56-52(،63)27.ٍعيح دساعاخ اىطفوىح،ْح ٍِ اىَشاهقٍِاألٍِ اىْفغً ىذم عٍ

ٍغوووروم اىوووزماء اىشوحوووً ىوووذم اىطيثوووح اىَوهووووتٍِ (. 3121اىحَووووسي، خاىوووذ عثذاىيوووح.) -
 .72-45(،21)44.ٍعيح ميٍح اىرشتٍح،وعالقره تاىزماء اىعاطفً

اىزماء اىشوحوً وعالقروه تاىحوو اإلتوذاعً ىيَشونالخ ىوذم (. 3122اىذعٍيط، هٍفاء حَذ.) -
 .622-654(،4)45.ٍعيح ميٍح اىرشتٍح،طيثح اىَوهوتٍِ فً اىََينح اىعشتٍح اىغعودٌحاى

اىفشوا فً اىاْاء اىْفغً وذقذٌش اىزاخ تٍِ اىَوشاهقٍِ ٍوِ أعوش (.3112ساتً، عفاف.) -
 . سعاىح ٍاظغرٍش، ميٍح اَداب واىعيوً واىرشتٍح، ظاٍعح عٍِ شَظ.ٍطيقه وغٍش ٍطيقه

ٍغووروم اىووزماء اىشوحووً ىووذم طاىثوواخ ميٍووح اىعيوووً . (3122اىششووٍذي، فاطَووح عووحاب.) -
 .74-51(،41.ٍعيح دساعاخ وأتحاز،)واَداب فً اىََينح اىعشتٍح اىغعودٌح

اىحاظاخ اإلسشادٌح ىطيثوح اىَالحةوح األمادٌٍَوح تعاٍعوح (.3111اىشواحً، ٍحَذ ععٍذ.) -
اىغوووويطاُ قووووواتوط وأقووووشاّاٌ ٍوووووِ اىطيثووووح اىعوووووادٌٍِ فووووً تووووووء تعوووو  اىَريٍوووووشاخ 

 .سعاىح ٍاظغرٍش،ميٍح اىرشتٍح، ظاٍعح عَاُ.َوغشافٍحاىذٌ

. ذطوس ظَاعح اىشفاا فً اىَعرَعاخ اىعشتٍوح اىَعاصوشج(.3127اىضٌودي، ٍاظذ ٍحَذ.) -

 .611-513(،5)35ٍعيح اىعيوً اىرشتوٌح،

.سعواىح دمروساج،قغوٌ ٍعْى اىحٍواج وتعو  اىَريٍوشاخ اىْفغوٍح(.3116عاىٌ، عاٍشٍحَذ.) -

 وي،اىذساعاخ واىثحوز اىرشتوٌح،ظاٍعح اىقاهشج.اإلسشاد اىْفغً واىرشت
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اىوزماء اىشوحوً وعالقروه تواىروافم ٍو  (.3127عَاوي، فادي ععودل حَاد،هثح إتشاهٌٍ.) -
.ٍعيوح ميٍوح  اىحٍاج اىعاٍعٍح ىذم اىطيثح اىعاٍعٍٍِ فً األسدُ فً توء تع  اىَريٍوشاخ

 .26-61(،5)75اىرشتٍح ،

ح وعالقراوا توثع  ٍريٍوشاخ عيوٌ اىوْفظ اإلٌعواتً اىعذواٍّ(. 3127اىغٍذ، حْاُ اىغعٍذ.) -
 .512-544(،57.ٍعيح االسشاد اىْفغً،)ىذم عٍْح ٍِ اىطالب واىَوظفٍِ

اىزماء اىشوحً وعالقره تاىغعادج اىْفغوٍح ىوذم عٍْوح (.3123اىضث  ،فرحً عثذاىشحَِ .) -
 .217-246(،33)2.دساعاخ عشتٍح فً اىرشتٍح وعيٌ اىْفظ ، ٍِ اىَشاهقٍِ واىشاشذٌِ

اىغوعادج وذقوذٌش اىوزاخ توصوفاا ٍْثبواخ تحوة اىحٍواج (.3121عثذ اىخواىم ،أحَوذ ٍحَوذ .) -
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Abstract  

The present study aimed at uncovering the role of quality of friendship 

and spiritual intelligence in predicting the love of life in a sample of Hail 

University students. Also, the study revealed the differences in the study 

variables which are attributed to the difference of some demographic 

variables (gender - scientific specialization), the sample size was   (402), 

including ( 199 ) students, ( 203 ) female students, with an average age of 

21,131, and a standard deviation of 1,962, The researcher used the scale of 

the recognition of the quality of friendship prepared by Nashwa Karam 

Ammar (2017), the measure of spiritual intelligence by the numbers of 

Bashir Ismail Arnaut  ( 2016), the measure of the love of life prepared by 

Ahmed Mohamed Abdel-Khaliq ( 2016 ) , the results showed that there is a 

predictive value statistically significant for the quality of friendship in 

predicting the love of life, The results revealed that there are no significant 

statistical differences in the quality of friendship according to some 

demographic variables ( gender - scientific specialization ). The results also 

showed that females are higher than males in spiritual intelligence, while 

Results revealed that for higher literary disciplines in spiritual intelligence, 

and results showed that males were higher than females in love of life, while 

results revealed that scientific disciplines were higher in love of life. 
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