
xvii 
 

 البحث صلخستم
 

طالب  يةالعالقة بني الذكاء الروحي و اإليثار يف علم النفس( .  4102. ) علم، حممد سلفي 
 اهلداية الرفاعيكتور د ال: املشرف . اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج  احلكوميةامعة اجل

 املاجستري
 املخابرات الروحية ، اإليثار:  الرئيسية الكلمة

  
االستخبارات الروحي هو أعلى ذكاء البشر ، و هذا الذكاء هو مركز األساسية األكثر 
جوهرية بني االستخبارات األخرى ، و يتصل املخابرات الروحي ل صفات الفرد الداخلية اليت تؤدي 

 .إىل اخلري و احلقيقة
يثار هو عمل الذي يعىى أو موجةة وحو اخآخري،، و تكو  ذات فائد  إاجابية لخآخري، اإل

أو شخص خاضع ل فعل ذلك طوعا و دو  توقع أي شيء يف املقابل ، أو جملرد الصداقة ، ال يقوم 
 . هذا املوقف على قاعد  م، الضغط أو حىت موقف وهذا ميك، أ  تكو  ضار  لل مساعد

ة بني الذكاء الروحي اإليثار مع ة كمية ، واليت هتدف إىل حتديد العالقهذا البحث هو دراس
يف هذه . طالب م، كلية علم النفس يف جامعة والية اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 

الدراسة هناك نوعا  م، املتغريات ، أي متغريات الذكاء الروحي كمتغري مستقل و اإليثار املتغري  
امعة اجل 4102-4101لنفس فرض وكانت عينات م، هذه الدراسة طالب علم ا. كمتغري تابع 

طالبا ، وتقنية أخذ العينات  32ماالنج ما يصل إىل اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم  احلكومية
األدا  املستخدمة هي مقياس الذكاء الروحي وحجم اإليثار . املستخدمة هي العينة العشوائية 
احلصول عليةا م، العالقة حظة صالحية أدوات القياس اليت مت . باستخدام مقياس ليكرت القياس

 α مع النتائج لصاحل املخابرات الروحية و α = 0.912 شخص منتج و كرونباخ ألفا م، املوثوقية

 .أساليب حتليل البيانات باستخدام الشخص حظة املنتج االرتباط. اإليثار  0.913 =
ع اإليثار هو القيمة نتائج هذه الدراسة تشري إىل أ  العالقة بني الذكاء الروحي متعدد  مال
هذا يشري إىل أ  الفرضية املقرتحة يف هذه الدراسة الوارد  يتضح م، عالقة إاجابية .  1.830أمهية 

بني الذكاء الروحي مع اإليثار ، وهذا يعين أ  مستوى أعلى م، مستوى الذكاء الروحي واإليثار 
واخنفاض مستوى اإليثار شخص وارتفاع املرء، على العكس م، اخنفاض مستوى الذكاء الروحي ، 

 .ما
 


