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 ملخص البحح:

ىدفت الدراسة الحالية إلى تشسية الذكاء الروحي لدي طالب السرحمة الثانؾية. وتكؾنت 
الثانؾية. وقامت الباحثة ببشاء مكياس الذكاء ( مؽ طالبات السرحمة ٕٗعيشة الدراسة مؽ )

الروحي وحداب خرائرة الديكؾمترية. وأوضحت الشتائج فعالية البرنامج اإلرشادي في 
تشسية الذكاء الروحي لدى السجسؾعة التجريبية مقارنة بأقرانيؽ في السجسؾعة الزابظة. كسا 

جؾد فروق دالة إحرائيًا بيؽ تؼ االستدالل عمى استسرارية نتائج التدخل مؽ خالل عدم و 
 متؾسظي رتب درجات السجسؾعة التجريبية في الكياس البعدي والتتبعي لمذكاء الروحي.

 .البرنامج اإلرشادي –الذكاء الروحانية  الكمسات السفتاحية:
 

Effectiveness of an instructional program to develop the 

spiritual intelligence of high school students 

By 

Ayesha Alaghdaf 

The present study aimed to develop the spiritual intelligence of high 

school students. The study sample consisted of (96) secondary students. 

The researcher built a measure of spiritual intelligence and calculating the 

characteristics of the psychometric. The results showed the effectiveness of 

the pilot program in developing the spiritual intelligence of the 

experimental group compared to their peers in the control group. The 

continuity of the results of the intervention was also determined by the 

absence of statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group scores in the telemetry and the follow-up of 

spiritual intelligence. 

Keywords: Spiritual Intelligence - Guidance Program. 
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 مكدمة:

بر البرامج االرشادية مؽ الخدمات االرشادية التى تقدم بذكل مشغؼ ومخظط  لطو وفطس اسطس تعت
 عمى اطر نغرية لالستفادة مؽ فشياتيا واستراتيجياتيا فى بشائياعمسية ويتؼ االعتساد 

ولقد اصبحت معغؼ الخطدمات االرشطادية تقطدم فطى شطكل بطرامج ارشطادية وذلطػ باعتبارىطا التشفيطذ 
االرشاد الشفدى مؽ خالل تقديؼ برامج ارشادية وقائية ونسائية لسدطاعدتيؼ عمطى الفعمى لسفيؾم 

 تجاوز السذكالت والتغيرات التى تؾاجييؼ .
، واالرشطاد الشفدطى  يعد الذكاء الروحي مطؽ السفطاليؼ الحدةثطة فطي مجطال عمطؼ الطشفسو 
 فطي تجشطب الستغيطرات فطي عمطؼ الطشفس اإليجطابي، حيطر يعتبطر مطؽ العؾامطل السيسطة، ومطؽ أىطؼ

مباشططر فططي  الخطؾ  مططؽ السرططاعب، والزططغؾو السؾجططؾدة فططي البي ططة السحيظططة، التططي ليططا تططأ ير
، الطؾعي الطداخمي، مسطا ةؾلطد الطييؼ الطذكاء الروحطيلألفراد، وذلػ مطؽ خطالل تشسيطة  الروحيالبعد 

بسيططارات اجتساةيططة وخبططرات، يدططتظيعؾن مططؽ خالليططا مؾاجيططة  نغططرة ايجابيططة لمحيططاة، ويططزودىؼ
 .تؾاجييؼ ذكالت والزغؾو التيالس

 ان التغيططر والتظططؾر الططذي حططدث فططي السجتسعططات البذططرية، يذططير بؾضططؾح الططي مططدي

معغطؼ أىطدا   قدرات الذكاء لطدي اففطراد بظطرق وأسطاليب حدةثطة فن  الحاجة الي قياس وتشسية
 .الذعؾب ال يسكؽ إنجازىا إال باإلعتساد عمي القدرات العقمية

 أكثطر السفطاليؼ التطي ارتبظطت بالتحرطيل الدراسطي والشجطاح فطي فالذكاء بذطكل عطام مطؽ
وطبيعتطو وططرق  السيام التعميسية وغيطر التعميسيطة السختمفطة، ويعطد الؾقطؾ  عمطي مفيطؾم الطذكاء

ضطا  لمشجطاح فطي افو  قياسو مؽ افمؾر التي تداعد عمطي فيطؼ العؾامطل أو السحطددات الرئيدطية
 (.ٕٚٓٓ ,Amram & Alto) السدرسية والحياتية السختمفة

أنطؾا  الطذكاء  فقد اىطتؼ البطاحثؾن بالطذكاء وأنؾاعطو السختمفطة وططرق قياسطو، ومطؽ بطيؽ
  (Spiritual Intelligent) محل افىتسام اآلن ىؾ الذكاء الروحي

وأن ةططدر   فالططذكاء الروحططي يعشططي أن يعططي افندططان نفدططو والعططالؼ الططذي ي ططيش  يططو،
مشفرططمة الؾاحططدة عططؽ  السحيظططة بططو ميسططا بططدت بعيططدة او العالقططة التططي تططرب  افمططؾر والغططؾاىر

مذاعره ومالية وجؾده وىطذا مطا يسثطل  افخري، و وعي السرء لشفدو يعشي أن ةتعسس في نؾةية
 (.٘: ٕٙٓٓ والسرمحيؽ افجتساعييؽ )تؾني بؾزان، قؾة الذخرية التي ةتسيز بيا السفكريؽ
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وذلططػ  الشاحيططة الشغريططة والعسميططة،ومططا أحؾجشططا اليططؾم إلططى االىتسططام بيططذا الجانططب مططؽ 
فطي  أنشطا جسيعطا ن طيش بتظؾير البطرامج التدريبيطة لتشسيطة الشقطاء الروحطي لطدى اإلندطان، وخاصطة

والعسطل والسدرسطة،  عالؼ مميء بالرراعات والسذاحشات والكؾارث وافزمات والزغؾو فطي افسطرة
ذيا مط  حكيقطة أن طبيعطة اإلندطان تس ولذلػ نجد اىتساما عالسيا ودوليا بالتشسية البذرية، وذلػ

واآلخطريؽ مطؽ حؾلطو، فيطؾ اجتسطاعي وعظطؾ  ومتعطاون  ىي الخير، فيطؾ بظبيعتطو يحطب الحيطاة
اإليجابيطة قطد  الرطفات العغيسة عميو. ولكؽ كل ىذه الرطفات اإليجابيطة ومتدامح ويدر  نعؼ هللا

بظرق فعالة، فطالفرد يحتطاج مؾاجيتيا  تتأ ر بافحداث والسؾاقف التي ةؾاجييا الفرد وال يدتظي 
وفطي اآلخطريؽ كطذلػ، ويقبطل عمطى  الثقة بشفدو مؽ جدةطد إلى التؾجيو واإلرشاد الذي يجعمو يعيد

مططؽ أحططداث، وبسعشططى مخططر ةشسططي ذكططاءه الروحططي ومياراتططو الروحيططة، فن  الحيططاة بكططل مططا فييططا
هللا  خيطر وةبطادةالروحطي ىطؾ السحطر  الرئيدطي لنندطان الطذي ةؾجيطو دومطا نحطؾ فعطل ال الطذكاء

ويرططبح أسططيرا  بيقططيؽ وخذططؾ ، ولططذلػ فططهن نقرططانو أو  يابططو يجعططل اإلندططان تائيططا ضططائعا،
 (.ٕٛٓٓؾو، نأر بذرى ممذاتو واحتياجاتو الدنيؾية ) لر باتو وفي إشبا 

قرطؾر ة ا شطاء عسميطا مذطكمة ىطذا البحطر مطؽ خطالل مالحغطات الباحثط نبعطت :مصهلة الدراسة
طططالب نططدرة افبحططاث التططى أجريططت عمططى  الططذكاء الروحططى و فططى  لططدى بعططض الظالبططاتواضططح 

حيططر التذططخيص وتقططديؼ مططؽ وذلططػ عمططى السدططتؾى السحمططى فططى ىططذا السجططال  السرحمططة الثانؾيططة
 ة. عمؼ الباحث فى حدود – التدريبيةالبرامج 

 :التالية افس مةفى  الدراسةمذكمة يسكؽ صياغة ومؽ  ؼ 

 ؟سؾعة التجريبية في الذكاء الروحيالبعدي لدى السجفروق بيؽ الكياسيؽ القبمي و ال ما -ٔ
 السجسؾعتيؽ التجريبية والزابظة في الذكاء الروحي؟ما الفروق  -ٕ

 ؟الذكاء الروحي عي لدى السجسؾعة التجريبية فيبتتبيؽ الكياسيؽ البعدي والما الفروق  -ٖ
 أٍداف الدراسة:

 معرفة:تيد  ىذه الدراسة إلى الكذف عؽ 
رتطططب الكياسطططيؽ القبمطططى والبعطططدى لسكيطططاس الطططذكاء الطططؾحي لطططدى الفطططروق بطططيؽ متؾسطططظى  -ٔ

 السجسؾعة التجريبية.
حطططي لطططدى كطططل مطططؽ رو الفطططروق بطططيؽ متؾسطططظى رتطططب الكيطططاس البعطططدى لسكيطططاس الطططذكاء ال -ٕ

 لزابظو.االسجسؾعة التجريبية و 
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الفروق بيؽ متؾسظى رتب السجسؾعة التجريبيطة فطى الطذكاء الطؾحي فطى كطل مطؽ الكياسطيؽ  -ٖ
 عى.البعدى والتتب

 أٍنية الدراسة:

 األٍنية اليظزية:  – 1

مذططكمة الططذكاء تشبطط  أىسيططة الدراسططة مططؽ نططؾ  السذططكمة التططى تتعططر  ليططا حيططر تتشططاول   - ٔ
 الروحي.

فطى  –وذلػ عمى السدتؾى السحمطى طالب السرحمة الثانؾية ندرة افبحاث التى أجريت عمى  – ٕ
 ة.عمؼ الباحث حدود

بعطض البحطؾث والدراسطات العربيطة وافجشبيطة والتطي تتشطاول  افطى دراسطتي ةدتعر  الباحثطت – ٖ
وذلػ عمى سطبيل  -طالب السرحمة الثانؾية ومشيا مذكمة خفض الذكاء الروحيمذكالت 

 حتى تحقس نسؾ وتراكسية العمؼ.  –السثال ال الحرر 
 األٍنية التطبيكية:   –0

تطؼ إعطداداىا لكطى تدطيؼ فطى  ةتدريبيطإن أىسية الدراسطة يسكطؽ أن ترجط  إلطى تطؾفير بطرامج  – ٔ
مطؽ خطالل عطر  التطراث الدطيكؾلؾجى  طالب السرحمة الثانؾيةلدى الذكاء الروحي تشسية 

 .تدريبيةومشو الدراسات الدابقة التي تؾضح ما تؼ إستخدامو مؽ إستراتيجيات 
ترطسيؼ العدةطد مطؽ افدوات الدططيكؾمترية التطى تدطيؼ فطى تحدةططد أدق وفيطؼ أفزطل لططالدرا   – ٕ

 .  الذكاء الروحيل دليل الغرو  والعؾامل السؤدية لشذأة القرؾر فى مث
مطؽ  الطذكاء الروحطيالتطي تشاولطت   – ةحدود عمؼ الباحثط  –قمة الدراسات العربية وذلػ فى – ٖ

 .  التدريبيةحير التذخيص وتقديؼ البرامج 
ؾن أكثططر قططد يكططو كططؾن و يططس الرططمة بدططمؾكيات أخططرىد وأن إسططتيدافيقططد الططذكاء الروحططي  – ٗ

   ه.أىسية فى نسؾ 
 مصطلحات الدراسة:

 : Spiritual Intelligent :أواًل: الذناء الزوحي

 ةتزططسؽ القططدرة عمططى التدططامي، والقططدرة عمططى الططدخؾل فططي حططاالت عاليططة مططؽ الططؾعي

اإلحدططاس بسططا ىططؾ  الروحططي، والقططدرة عمططى اسططتثسار افنذططظة اليؾميططة وافحططداث والعالقططات مطط 
السذطاكل اليؾميطة، والقطدرة عمطى  سطتخدام السرطادر الروحيطة فطي مؾاجيطةمقطدس، والقطدرة عمطى ا
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، وىؾ الدرجة التي يحرل عمييا ططالب السرحمطة الثانؾيطة عمطى االندماج في الدمؾكيات الفاضمة
 مكياس الذكاء الروحي السعد في الدراسة.

  الربىامر اإلرشادي:

تعسل عمى إكدطاب الّظمبطة  مؽ افساليب وافنذظة السدونة واليادفة التى ةىؾ مجسؾع
 السحددة في محتؾى البرنامج. ميارات الذكاء الروحي

 الدراسة: حمددات

البرنطططامج، وافدوات السدطططتخدمة،  محتطططؾى بعيشتطططود و تتحطططدد نتطططائج البحطططر الحطططالي 
، والفططرو  الخاصططة بططو، وافسططاليب اإلحرططائية السدططتخدمة فططي معالجططة ووأىدافطط وومرططظمحات

 .وبيانات
 زى للدراسة:اإلطار اليظ

 Robert. A. ةرج  الفزل في إعداد نغرية الذكاء الروحي إلى العالؼ روبرت إيسؾنز

Emmonsفيشططا  كثيططر مططؽ  ، كسططا أن جططذور ىططذا الشططؾ  مططؽ الططذكاء ترجطط  إلططى عيططؾد بعيططدة
ميارات الحياة وتطدرييا، وللطى  اإلشارات في التراث الديكؾلؾجي أكدت أىسية الجانب الروحي في

 ٖٕٜٔمططشيؼ عمططى سططبيل السثططال   ببططر ) يططؾم الططدةشي فططي العسميططات الدططيكؾلؾجيةجططؾىر السف

,Buber)ىيشتركؾبططف ، Hinterkopf (ٜٔٛ٘)،  كامبيططل ومكسططاىؾنMacMahon & 

Campbell (ٜٔٛ٘)تؾل ،Tolle (ٜٜٔٚ)   جؾورسكيJaworski (ٜٜٔٛ). 
ي ذلطػ فط كسا أنو عمطى السدطتؾى العربطي فطهن ىشطا  إشطارة واضطحة لدطيد أحسطد عثسطان

( ٜٔٛٙونسطؾ اإلندطان،  دراسطة فطي الظفؾلطة -السزسار فهن السظطال  لكتابطو )اإل طراء الشفدطي 
لمذكاء الروحطي ذلطػ  يسطا أطمطس عشيطو  سيجد حدةثا واضحا وجميا عؽ مفيؾم أكثر ما يكؾن قربا

 .عمى نؾ  ة ( والتي تدلالروحيسيد عثسان )الحاسة 

وكطذلػ فيطؼ   بأنو القدرة عمى فيؼ الطذات، الذكاء الروحي، Sinetar وعرفت سيشيتر   
وصطحؾة الرطفات الروحيطة  اآلخريؽ، وذلػ مؽ خالل إقامة اسمؾب حدسي، بيؽ التجارب الحية،

 ,Westenberg). االجتساةيططة، والعدالططة الداخميططة لططدى اففططراد، مثططل اإلبططدا  والسدططؤولية

نطو القطدرة عمطى اسطتخدام الطذكاء الروحطي، بأ فقطد عطر ( ٕ٘ٔٓابطؾ الطديار)مدطعد أمطا  (ٕٚٔٓ
التأمططل والتخيططل والترططؾر، لغايططات إخططراج السعططار  الداخميططة  الحططؾاس الستعططددة، التططي تتزططسؽ

 .التي تؾاجيو الداخمية، واستخداميا في ايجاد الحمؾل الذاممة لمسذكالت اليؾمية لمفرد وقدراتو
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نغريطة ىشطا   ، أن(ٕ٘ٔٓ ,Dhatt) السذار اليو في دىطات (Amram) أمرام  يرى و 
االفتراضطات التطي تطدعي أن  شاممة واسعة الشظاق لمذكاء الروحي. وقطد إعتسطد فطي ترطؾره عمطى

الدولطة السؾحطدة(د أو االعتقطاد الروحطي : الذكاء الروحي  قد يختمف عطؽ التجربطة الروحيطة )مثطل
مؾاضططي  رئيدططية فططي بحثططو وىططي: السعشططى وتتزططسؽ  )مثططل: اإليسططان بططاد(، وحططدد فططي سططبعة

افنذظة اليؾمية، أما الؾعي، فيتزسؽ السعرفة العقالنيطةد التركيطز  لسعشى، واليد  فيمؾاجية ا
فيتزطسؽ  والسسارسة، أمطا الفزطل، فيتزطسؽد الثقطة، الحطبد تقطديس اإللطو، أمطا التعطالي، ,الكامل

القبطططؾلد السدطططامحةد  نغريطططة اليؾليدطططؼد رعايطططة العالقطططات والطططرواب ، أمطططا الحكيقطططة، فتتزطططسؽ
اإليغؾليدططشيسد قبططؾل طبيعططة  فيتزططسؽ الحكيقططة، أمططا الخزططؾ  الدططمسي لمططذات،واالنفتططاح عمططى 

الططداخمي، وتتزططسؽ التحططرر مططؽ السمحقططات والسخططاو د  الفططرد الحكيكيططة، وأخيططرا حريططة التؾجيططو
 .التسييزد االستقامة

التفكيطر   وىطي أرب  مكؾنات أساسية لمطذكاء الروحطي (ٕٛٓٓ ,King) كسا حدد السمػ
إنتططاج السعشططى  االنتقططادي، وكططذلػ ي، والططذي يذططير إليططو بططالتفكير الؾجططؾديالؾجططؾدي االنتقططاد

معشططى وىططد  شخرططي فططي جسيطط  التجططارب  الذخرططي، والططذي يعططر  بأنططو القططدرة عمططى بشططاء
وكطذلػ الطؾعي الستدطامي،   إبدا  ولتقان ىد  الحياة، الجددية والعقميةد كسا تذسل القدرة عمى

( )مثل: الذخرطية الذاتيطة أو الستعاليطة بعاد الذات الستعاليةعمى تحدةد أ والذي يذير إلى القدرة
حالططة الططؾعي،  لآلخططريؽ، ولمعططالؼ السططادي )مثططل: الالماديططةد ونغريططة اليؾليدططؼ(، وأخيططرا تؾسططي 

لمطؾعي الروحطي )مثطل: الطؾعي  والتي تعر  بأنيا القدرة عمى الدخؾل والخروج مؽ حاالت أسطسى
)كسا الحال في التفكيطر العسيطسد  لتقدةر الفرد ؾحدانية( وفقاً الرافيد الؾعي الكؾنيد الؾحدةد وال

 .(التأملد التزر 

 دراسات سابكة:

( التحقس مؽ فاعمية برنامج تدريبي قائؼ عمى ٕٕٔٓ ,Gonzalezاستيدفت دراسة )
( ٕ٘ة الذكاء االنفعالي والذكاء الروحي. وتكؾنت عيشة الدراسة مؽ )يالحمقات الحؾارية في تشس

يؽ، مدراء السدارس والسرشدةؽ، والذةؽ تؼ الحرؾل عمييؼ مؽ خالل اإلعالن في مؽ السعمس
أحد الجرائد لمسذاركة في التدخل، حير ةترتب عمييا اجتياز زيادة في الراتب. وتؼ الكياس 

لمذكاء االنفعالي، ومكياس الذكاء الروحي  Wong & Lawباستخدام مكياس وونج ولؾ 
( ساعة بهحدى السدارس الثانؾية. وأسفرت الشتائج ٙٔلتدريبي )التكاممي. واستغرق البرنامج ا
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عؽ فعالية التدخل القائؼ عمى الحمقات الحؾارية في تشسية الذكاء الروحي بسختمف أبعاده 
الستسثمة في تقدةر الجسال، تشسية الثقة، االترال العاطفي بالعالؼ السادي، امتال  حس التأمل 

في الحياة اليؾمية، واستخدام الحدس، واستسرار ىذا اف ر في  الذاتي، تشسية الذعؾر بالقدسية
الكياس البعدي. كسا تحدشت لدى أفراد السجسؾعة التجريبية القدرة عمى استغالل السرادر 

 الروحانية. ولؼ تدفر الشتائج عؽ وجؾد أية تغيرات دالة إحرائًيا في الذكاء االنفعالي. 
( التحقس مؽ فعالية التدريب عمى الذكاء ٕ٘ٔٓ ,.Ebrahimi et alوحاولت دراسة )

الروحي وأ ر في خفض االكت اب، والقمس والزغؾو لدى السراىقيؽ. وتكؾنت عيشة الدراسة مؽ 
( طالب. وتؼ تظبيس ٓٔمجسؾعتيؽ إحداىسا تجريبية وافخرى ضابظة، قؾام كل مشيسا )
( ةبارة ٕٗالسكؾن مؽ ) استسارة البيانات الديسجرا ية، مكياس االكت اب، القمس، والزغؾو

(DASS-ٕٗ وبالشدبة لمشتائج، فقد أوضحت فعالية التدخل في تشسية الذكاء الروحي والذي .)
بدروه أسيؼ في خفض االكت اب، القمس والزغؾو لدى أفراد السجسؾعة التجريبية مقارنة 

 بالزابظة.
في تشسية ( اختبار فاعمية برنامج إرشادي ٕ٘ٔٓأبؾ الديار، مدعد وىدفت دراسة )

الذكاء الروحي وخفض الدمؾ  التشسري لدى عيشة مؽ أطفال السرحمة االبتدائية. واستخدمت 
( ٖ٘.ٕٔ( مؽ افطفال بستؾس  عسري )ٓٗالدراسة السشيج التجريبي، وتزسشت عيشتيا )

( عاًما. وتؼ تظبيس مكياسي الذكاء الروحي والدمؾ  التشسري بجانب ٛ٘.ٕوانحرا  م ياري )
اإلرشادي. وأسفرت نتائج الدراسة عؽ وجؾد فروق دالة إحرائيطططًا في متؾسظات البرنامج 

درجات الذكاء الروحي والدمؾ  التشسري بيؽ التظبيقيؽ القبمي والبعدي لمسجسؾعة التجريبية، 
ولؼ تؾجد فروق في الكياسيؽ البعدي والتتبعي )بعد مرور أربعة أسابي  مؽ تظبيس البرنامج( 

 ت الذكاء الروحي والدمؾ  التشسري لمعيشة التجريبية.في متؾسظات درجا
( إلى التحقس مؽ فعالية التدخل القائؼ ٕ٘ٔٓ ,.Jwaifell et alواستيدفت دراسة )

( كأداة تعميسية في تشسية الذكاء Web Questعمى تؾعيف الرحالت السعر ية عبر االنترنت )
( مؽ ٖٗٔ. وتذكمت عيشة الدراسة مؽ )الروحي لدى تالميذ الفرقة الرابعة بالسدارس افردنية

تالميذ الفرقة الرابعة مؽ كال الجشديؽ، والذةؽ تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ تجريبية وضابظة. 
وأسفرت الشتائج عؽ مكياس الذكاء الروحي لألطفال. وأوضحت الشتائج فعالية التدخل القائؼ 
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تحديؽ الذكاء الروحي  ( فيWeb Questعمى تؾعيف الرحالت السعر ية عبر االنترنت )
 لدى أفراد السجسؾعة التجريبية مقارنة بالزابظة.

( نحؾ التحقس مؽ فعالية برنامج ٕ٘ٔٓ ,Ferreira & Schulzeوحاولت دراسة )
انتقائي لتشسية الذكاء الروحي لدى طالب السرحمة الثانؾية. وكانت عيشة الدراسة مكؾنة مؽ 

ببريتؾريا، جشؾب إفريكيا مؽ متعددي الخمفيات ( مؽ طالب الفرقة العاشرة الثانؾية ٓٔ)
( أشير. وتؼ جس  البيانات مؽ خالل السقابالت ٖالثقا ية. وتؼ تظبيس البرنامج في فترة )

الذخرية شبو السقششة، والسالحغات، وافنذظة التأممية. وأوضحت الشتائج فعالية التدخل في 
 تشسية الذكاء الروحي لدى أفراد العيشة.

( إلى التحقس مؽ فعالية التعمؼ السدتشد إلى الدماغ ٕٙٔٓ ,Santosoسة )وىدفت درا
في تحديؽ الذكاء الروحي في الكتابة بالمغة اإلنجميزية. واستخدمت الدراسة مدخل البحر 

( مؽ طالب الجامعة تخرص المغة ٖٓاإلجرائي الرفي. وتكؾنت عيشة الدراسة مؽ )
البيانات باستخدام استبيان الذكاء الروحي،  اإلنجميزية بجامعة شسال سؾمظرة. وتؼ جس 

السالحغة، السقابالت الذخرية، والتحميل الؾ ائقي. وتؾصمت الدراسة إلى وجؾد تحدشات ذات 
داللة إحرائية في مدتؾى الذكاء الروحي في الكتابة بالمغة اإلنجميزية، بسا يذير إلى فعالية 

 التعمؼ السدتشد إلى الدماغ في ىذا الردد.
( إلى التعر  عمي تأ ير برنامج قائؼ ٕٚٔٓمرفت ندا، ، مة مرتزىبت دراسة )عوىدف

عمي اإلرشاد العقالني االنفعالي الدمؾكي في تشسية الذكاء الروحي وأ ره عمي الرضا السيشي 
لدي معمسات التربية الخاصة، ولمتحقس مؽ ىذا اليد  قامت الباحثان بالدراسة السيدانية 

( معمسة مؽ معمسات التربية الفكرية السشخفزات في مدتؾي ٕٕميا )الحالية عمي عيشة قؾا
الذكاء الروحي بسدةشة القاىرة، تؼ تقديسيؽ إلي مجسؾعيؽ تسثل أحداىسا السجسؾعة التجريبية 

( وىي التي تؼ اخزاعيا لمبرنامج اإلرشادي، وافخرى السجسؾعة الزابظة )ن= ٔٔ)ن = 
في كل مؽ العسر، التخرص، السؤىل الدراسي،  (، وتؼ التحقس مؽ تكافؤ السجسؾعيؽٔٔ

الذكاء الروحي، والرضا عؽ العسل، واستخدمت الباحثتان افدوات اآلتية: مكياس الذكاء 
الروحي، مكياس الرضا السيشي، البرنامج اإلرشادي القائؼ عمي اإلرشاد الفالني االنفعالي 

وجؾد فروق دالة إحرائية -ٔلتالية :الدمؾكي مؽ إعداد الباحثتان، وتؾصمت الدراسة لمشتائج ا
بيؽ متؾسظات رتب درجات الكياسيؽ القبمي والبعدي لمسجسؾعة التجريبية في كل مؽ الذكاء 
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-ٕالروحي والرضا السيشي بأبعادىؼ السختمفة، وكانت جسي  الفروق لرالح الكياس البعدي.
ة والتجريبية بعد وجؾد فروق دالة إحرائية بيؽ متؾسظات رتب درجات السجسؾعتيؽ الزابظ

تظبيس البرنامج )الكياس البعدي( في الدرجة الكمية لمذكاء الروحي وجسي  أبعاده،  يسا عدا 
بعد الؾعي بافنا افعمى والفروق كانت لرالح السجسؾعة التجريبية، كسا اتزح وجؾد فروق 

يس دالة إحرائية بيؽ متؾسظات رتب درجات السجسؾعتيؽ الزابظة والتجريبية بعد تظب
البرنامج )الكياس البعدي( في الدرجة الكمية الرضا السيشي وجسي  أبعاده والفروق كانت 

ال تؾجد فروق دالة إحرائية بيؽ متؾسظات رتب درجات -ٖلرالح السجسؾعة التجريبية
الكياسيؽ البعدي والتتبعي لمسجسؾعة التجريبية في كل مؽ الذكاء الروحي والرضا السيشي 

 .بجسي  أبعادىؼ
( إلى التحقس مؽ فعالية ٕٚٔٓ ,.Safa Chaleshtari et alاولت دراسة )وح

التدريب القائؼ عمى الذكاء الروحي وأ ره فعالية الذات والسد ؾلية االجتساةية لدى طالبات 
( مؽ الظالبات بالسدارس الثانؾية ٖٓالسرحمة الثانؾية بذيركرد. وتسثمت عيشة الدراسة في )

كياسي فعالية الذات والسد ؾلية االجتساةية. وانخرطت السذاركات بذير كرد. وتؼ استخدام م
( جمدة. ٕٔفي السجسؾعة التجريبية في اإلرشاد الجساعي القائؼ عمى الذكاء الروحاني في )

وأوضحت نتائج الدراسة وجؾد أ ر دال لمتدخل في تحديؽ فعالية فعالية الذات والسد ؾلية 
 ة التجريبية مقارنة بالزابظة.االجتساةية لدى السذاركات بالسجسؾع

( إلى التحقس مؽ فعالية التدخل ٕٛٔٓ ,Seena & Sundaramوىدفت دراسة )
روحاني في تشسية الذكاء االنفعالي، والذكاء الروحي، والرالبة الشفدية، والرفاىة  –الشفس 

( مؽ ٕٖالشفدية لدى السراىقات افحداث السداء معاممتيؽ. وكانت عيشة الدراسة مكؾنة مؽ )
( عاًما، ٛٔ( إلى )ٕٔالسراىقات افحداث السداء إلييؽ )جشديا( مسؽ تراوحت أعسارىؽ مؽ )

( وافخرى ضابظة )ن= ٘ٔوالالتي تؼ تقديسيؽ إلى مجسؾعتيؽ: إحداىسا تجريبية )ن= 
(. وتؼ جس  البيانت مؽ خالل السقابالت الذخرية والسقاةيس الخاصة بالستغيرات سالفة ٚٔ

التدخل قائؼ عمى العالج العالج السعرفي الدمؾكي، العالج الشفدي القائؼ عمى الذكر. وكان 
العالقات البيشذخرية، واليؾجا. واستغرق ىذا التدخل  ال ة أشير. وأسفرت الشتائج عؽ 
فعالية التدخل في تحقيس أىدافو، والتي تبدت مؽ خالل إعادة الييكمة السعر ية والتعدةل 

السجسؾعة التجريبية، ىذا باإلضافة إلى تحدؽ قدراتيؽ عمى الدمؾكي لدى السذاركات ب
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مؾاجية الزغؾو الحياتية عمى نحؾ أفزل. كسا تحدشت درجات ىؤالء السذاركات الخاصة 
بالذكاء الروحي والذكاء االنفعالي والتي تبدت مؽ خالل الشغرة الذسؾلية والتكاممية لمحياة. 

 لذكاء االنفعالي، والذكاء الروحي والرالبة الشفدية.وأخيًرا، وجدت عالقة دالة إحرائًيا بيؽ ا
 أودُ االستفادة مً الدراسات الشابكة:

مططؽ خططالل اسططتعرا  الدراسططات الدططابقة يسكططؽ القططؾل بأنيططا ال تعكططس واقطط  السذططكالت 
عمطي حطد عمطؼ  –الشاتجة عؽ خفض الذكاء الروحي، ونغًرا لشدرة ىطذه الدراسطات ليطذا السؾضطؾ  

لمسؾضؾ  مؽ أىسية نغرية وتظبيكية، باإلضافة إلي أن نطدرة الدراسطات العربيطة الباحثة، رغؼ ما 
، يسثطل مؤشطرا لزطرورة االىتسطام بدراسطتيا، مط  تجشطب الظطالبالتي تشاولت الذكاء الروحي لطدى 

أوجططو الشقططد التططي وصططفت فططي التعقيططب عمططي الدراسططات بيططد  الؾصططؾل إلططي نتططائج أكثططر قابميططة 
خطتال  الدراسطة الحاليطة عطؽ الدراسطات الدطابقة فطي حدا طة مؾضطؾعيا، لمتعسيؼ، باإلضافة إلي ا

واختيططار عيشاتيططا التططى ىططى فططى حاجططة ماسططة الططى السدططاندة مططؽ قبططل اآلخططريؽ، وقططد اسططتفادت 
الباحثططة مططؽ البحططؾث والدراسططات الدططابقة ومططا تؾصططمت إليططو مططؽ نتططائج فططي صططياغة فططرو  

ومؾاصططفاتيا، واختيططار افسططاليب اإلحرطططائية  الدراسططة، ولعططداد أدوات الدراسططة، وتحدةططد العيشططة
السشاسطططبة لتحميطططل البيانطططات، ىطططذا باإلضطططافة إلطططي سطططعي البطططاحثيؽ فطططى الحطططر  عمطططي التؾاصطططل 
والتكامل بيؽ عر  اإلطار الشغري وتظبيس افساليب وافدوات الخاصة بالدراسة، والدطعي نحطؾ 

ا لمتؾجييطططات التربؾيطططة تقطططديؼ عطططر  متكامطططل ومتفاعطططل وصطططؾاًل إلطططي السدطططتؾي السشذطططؾد وفًقططط
 .  الدعؾدىواإلرشادية الدميسة التي تتالءم م  طبيعة السجتس  

 فكد استفادت الباحجة مً تلو الدراسات والبحوخ يف اآلتي:

 حتديد حذه العيية املختارة:

حير اختارت الباحثة فطي ضطؾء الشتطائج التطي تؾصطمت إلييطا الدراسطات والبحطؾث الدطابقة 
 .السرحمة الثانؾية اتالبطعيشة مشاسبة مؽ 

 حتديد األساليب اإلحصائية:

نغًرا لرغر حجؼ العيشطة سطؾ  تتشطاول الباحثطة اإلحرطاء الطال البطارامتري وىطؾ مطا ةطتالءم 
م  الدراسة الحالية، فدؾ  ةتؼ االستعانة بالستؾسظات واالنحرافات الس ياريطة ومعامطل االرتبطاو 

 ر ويمككدؾن لمعيشة الؾاحدة.واختبار مان ويتشى لمعيشات السدتقمة، واختبا
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 حتديد متػريات الدراسة:

فطططي تشطططاول الباحثطططة وتحميميطططا لمدراسطططات والبحطططؾث الدطططابقة اسطططتظاعت الباحثطططة حرطططر 
متغيططرات الدراسططة فططي متغيططريؽ ىططاميؽ وىسططا: الستغيططر السدططتقل )البرنططامج اإلرشططادي(، الستغيططر 

 التاب  )الذكاء الروحي(.
 صياغة فزوض الدراسة:   

ل االطططال  عمططى افطططر الشغريططة ونتططائج الدراسططات الدططابقة تططؼ صططياغة فططرو  مططؽ خططال 
 الدراسة الحالية عمى الشحؾ التالي:

تؾجد فروق ذات داللة إحرطائية بطيؽ متؾسطظى رتطب درجطات الكيطاس القبمطى والبعطدى  .ٔ
 لسكياس الذكاء الروحي لدى السجسؾعة التجريبية.

رتطب درجطات الكيطاس البعطدى لسكيطاس تؾجد فروق ذات داللو إحرائية بيؽ متؾسطظى  .ٕ
 .ةالذكاء الروحي لدى كل مؽ السجسؾعتيؽ التجريبية والزابظ

ال تؾجططد فططروق ذات داللططو إحرططائية بططيؽ متؾسططظى رتططب درجططات قيططاس السجسؾعططة  .ٖ
 التجريبية فى الذكاء الروحي فى كل مؽ الكياسيؽ البعدى والتتبعى.   

 ميَر الدراسة:

ى السطططشيج التجريبطططى وذلطططػ لمتحطططس مطططؽ اليطططد  الرئيدطططى اعتسطططدت الدراسطططة الحاليطططة عمططط
 لمدراسة 

 عيية الدراسة:

 وصف عيية الدراسة:

 ٙٔ، تراوحطت أعسطارىؼ مطا بطيؽ )السرحمطة الثانؾيطة طالبطات ُأجريت الدراسة عمى عيشة مؽ
 ( عاما، وقد تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ:ٛٔ -
 العيية االستطالعية: -ٔ

لمتأكطد مطؽ صطالحية السقطاةيس مطؽ خطالل ، طالبطة(ٓٓٔ) تكؾنت العيشة االستظالةية مؽ
 عسل الخرائص الديكؾمترية )الردق والثبات( وبالتالى تظبيقيا عمى العيشة افساسية.
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 العيية األساسية: -0

( ٛٔ -ٙٔ، قد تراوحت أعسارىؼ ما بيؽ )طالبة( ٕٗتكؾنت عيشة الدراسة الحالية مؽ )
(، وقد تؼ تقديؼ ٜٖ.ٓا، وانحرا  م يارى قدره )( عامً ٜٗ.ٚٔعام، بستؾس  عسرى قدره )

 العيشة إلى:
 .طالبة( ٕٔط السجسؾعة التجريبية، وعددىؼ )ٔ
 . طالبة( ٕٔط السجسؾعة الزابظة، وعددىؼ )ٕ

، وذلػ عمى الروحيوقد تؼ التكافؤ بيؽ أفراد العيشة، مؽ حير العسر الزمشى، والذكاء 
 الشحؾ التالى:

 شة فى العسر الزمشي لمدراسة: التكافؤ بيؽ مجسؾعات العي 

 (7جذول )

 ركبفؤ يجًىعزٍ انذراسخ فٍ انعًز انزيٍُ

 ٌ انًجًىعخ
يزىسظ 

 انزرت

يجًىع 

 انزرت
u z 

يسزىي 

 انذالنخ

 722.79 76.97 79 رجزثُخ
 غُز دانخ 9.785 26.79

 998.79 76.17 79 ضبثطخ

ؾسططظات رتططب ( عططدم وجططؾد فططروق ذات داللططة إحرططائية بططيؽ متٔةتزططح مططؽ جططدول )
د وىطذا ةطدل عمطي تكطافؤ السجسطؾعتيؽ العسر الزمشيدرجات السجسؾعتيؽ التجريبية والزابظة في 

)التجريبية والزابظة( في التظبيس القبمطيد افمطر الطذي يسيطد لمتظبيطس العسمطي برطؾرة مشيجيطة 
 .صحيحة
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  الروحيالذكاء التكافؤ بيؽ مجسؾعات العيشة فى  : 

 (9جذول )

 ذراسخ فٍ انذكبء انزودٍركبفؤ يجًىعزٍ ان

 ٌ انًجًىعخ األثعبد
يزىسظ 

 انزرت

يجًىع 

 انزرت
u z 

يسزىي 

 انذالنخ

 انصذق
 771.99 75.96 79 رجزثُخ

 غُز دانخ 9.696 87.9
 765.99 77.29 79 ضبثطخ

 األيبَخ
 776.79 75.97 79 رجزَجُخ

 غُز دانخ 9.777 85.7
 767.79 77.12 79 ضبثطخ

 انصجز
 756.79 77.76 79 رجزَجُخ

 غُز دانخ 9.821 89.7
 787.79 75.68 79 ضبثطخ

 اإلَثبر
 766.99 79.99 79 رجزَجُخ

 غُز دانخ 9.586 88.9
 778.99 75.99 79 ضبثطخ

انزسبي

 ح

 756.99 77.71 79 رجزَجُخ
 غُز دانخ 9.289 78.9

 788.99 75.65 79 ضبثطخ

م  ًُّ رذ

انًسئى

 نُخ

 766.99 79.99 79 رجزَجُخ

 غُز دانخ 9.586 88.9
 778.99 75.99 79 ضبثطخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 776.99 75.71 79 رجزَجُخ
 غُز دانخ 9.681 86.9

 769.99 77.65 79 ضبثطخ

( عططدم وجططؾد فططروق ذات داللططة إحرططائية بططيؽ متؾسططظات رتططب ٕةتزططح مططؽ جططدول )
د وىططططذا ةططططدل عمططططي تكططططافؤ روحططططيالالططططذكاء درجططططات السجسططططؾعتيؽ التجريبيططططة والزططططابظة فططططي 

السجسططؾعتيؽ )التجريبيططة والزططابظة( فططي التظبيططس القبمططيد افمططر الططذي يسيططد لمتظبيططس العسمططي 
 .برؾرة مشيجية صحيحة

 أدوات الدراسة:

 استخدمت الباحثة فى دراستيا افدوات التالية:
 )إعداد: الباحثة(. الروحيالذكاء مكياس  -ٔ
 الباحثة(.البرنامج اإلرشادي )إعداد:  -ٕ

 و يسا ةمى تشاول ىذه افدوات بذئ مؽ التفريل:
 )إعداد: الباحثة(. الروحيالذكاء ( مكياس ٔ)
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 مربرات إعداد املكياس:

معغؼ افدوات السدطتخدمة فطى الدراسطات الدطابقة غيطر مالئسطة مطؽ حيطر الرطياغة المفغيطة، 
 وقد ترمح فعسار تختمف عؽ أعسار عيشة البحر:

دتخدمة فى الدراسات الدابقة غير مالئسة مؽ حيطر ططؾل ال بطارة نفدطيا، معغؼ افدوات الس
ا ةؤدى إلى ممل وتعب ىؤالء ال  .تالميذوالتعامل م  ةبارات طؾيمة جدِّ

 معغؼ السفردات وافبعاد فى السقاةيس الدابقة غير مشاسبة لظبيعة عيشة البحر.

 .حيالرو الذكاء وبشاء عمى ما سبس قامت الباحثة بهعداد مكياس 
 قامت الباحجة باالتى: الزوحيالذناء وإلعداد مكياس 

 .الروحيالذكاء اإلطال  عمى اُفطر الشغرية والكثير مؽ الدراسات الدابقة التى تشاولت  -أ
 .الروحيالذكاء تؼ اإلطال  عمى عدد مؽ السقاةيس التى اسُتخِدمت لكياس  -ب

فى صطؾرتو االوليطة، مكؾًنطا مطؽ  الروحيالذكاء ج ط فى ضؾء ذلػ قامت الباحثة بهعداد مكياس 
 ( مفردة.ٕٗ)

وبشاء عمى ذلػ تؼ تحدةد أبعاد السكياس وتحدةد ال بارات مؽ خالل االططال  عمطى العدةطد 
 برفة عامة. الروحيالذكاء مؽ الدراسات الدابقة التى تشاولت 

 اد  ومؽ خالل ما سبس تطؼ إعطداد الرطؾرة افوليطة لمسكيطاس والتطى اشطتسمت عمطى سطتة أبعط
 ىى

    Truthfulness:الُبْعد افول: الردق
   Honesty:الُبْعد الثاني: افمانة
 :Patienceالُبْعد الثالر: الربر 

    Altruism: الُبْعد الراب : اإلةثار
   Forgiveness:الُبْعد الخامس: التدامح 

 Responsibility Bear: الُبْعد الدادس: تحسُّل السد ؾلية 
التى تطؼ تحدةطدىا بظبيعطة وفمدطفة وأىطدا  الدراسطة حيطر يذطتسل كطل وترتب  ىذه افبعاد 

 بعد مؽ ىذه افبعاد عمى مؤشرات وةبارات محرمتيا الشيائية قياس كل بعد عمى حدة.
وبشاء عمى ذلػ تسطت صطياغة ال بطارات الخاصطة بكطل بعطد مطؽ أبعطاد السكيطاس وذلطػ قبطل 

 التحكيؼ وىى:
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 ( مفردات.ٜالبعد الثانى ) -ٕ ( مفردات.         ٚالبعد افول ) -ٔ
 ( مفردات.ٛالبعد الراب  ) -ٗ( مفردات.          ٙالبعد الثالر ) -ٖ
 ( مفردات.ٙالبعد الدادس ) -ٙ( مفردات.        ٙالبعد الخامس ) -٘

 :الزوحيالذناء اخلصائص الشيهومرتية ملكياس 

 أواًل: حشاب صدم املكياس:

 صدم احملهنني: -1

بكميطات التربيطة  عمطؼ الطشفسس فى صؾرتو افولية عمى عدد مؽ أساتذة تؼَّ عر  السكيا
بسختمطف الجامعططات، وتططؼ إجططراء التعططديالت السقترحططة بحطذ  بعططض السفططردات والتططى قططل االتفططاق 

%( بطططيؽ السحكسطططيؽ ولعطططادة صطططياغة مفطططردات أخطططرى وفطططس مطططا اتفطططس عميطططو ٓٛعمييطططا عطططؽ )
يكطؾن لطو أ طر إيجطابي عمطى تستط  السكيطاس %( مسا ٓٛالسحكسؾن، ولؼ تقل مفردة واحدة عؽ )

 بردق عال مؽ الدادة السحكسيؽ.
 الصدم العاملى:  -0

تؼ حداب صدق السكياس بظريقة الرطدق العطاممى لمسكيطاس وذلطػ بتظبيقطو عمطى العيشطة 
مططؽ نفططس مجتسطط  البحططر وخططارج  السرحمططة الثانؾيططةطالبططات ( مططؽ ٓٓٔاالسططتظالةية وقؾاميططا )

 .ذلػ نتائج حطةؾض التالى والجدول، عيشة البحر افساسية
 (5جذول )

 انزودٍانذكبء انزذهُم انعبيهٍ ألثعبد يمُبس 

 َست انشُىع لُى انزشجع ثبنعبيم األثعبد

 9.897 9.117 انصذق

 9.689 9.816 األيبَخ

 9.699 9.856 انصجز

 9.856 9.122 اإلَثبر

 9.685 9.869 انزسبيخ

م انًسئىنُخ  ًُّ  9.775 9.166  رذ

 5.778 انجذر انكبيٍ

 77.259 َسجخ انزجبٍَ

، وبمغططت عمططى عامططل واحططد الروحططيالططذكاء ( تذططب  أبعططاد مكيططاس ٖةتزططح مططؽ جططدول )
 ىالتطط الدططتةىططذه افبعططاد  أنَّ  ىيعشطط( مسططا ٙٔٔ.ٖ(، والجططذر الكططامؽ )ٕٖٜ.ٔ٘ندططبة التبططاةؽ )
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وضط  السكيطاس التطى  الروحطيالطذكاء ىطؾ  تكؾن ىطذا العامطل تعبطر تعبيطرًا جيطدا عطؽ عامطل واحطد
 .بالفعل، مسا ةؤكد تست  السكياس بدرجة صدق مرتفعة الكياسي

 االتشام الداخلى للنفزدات مع الدردة للبعد التابع هلا. -3

 (Pearson)وذلػ مؽ خالل درجات العيشة االستظالةية بهيجاد معامطل ارتبطاو بيرسطؾن 
 لى ةؾضح ذلػبيؽ درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدول التا

 (6جذول )

 يعبيالد االررجبط ثٍُ درجبد كم يفزدح وانذرجخ انكهُخ نهجعذ

رلى 

 انًفزدح

رلى  يعبيم االررجبط رلى انًفزدح يعبيم االررجبط

 انًفزدح

يعبيم 

 االررجبط

 **9.866 1 **9.776 6 انصذق

7 9.977* 2 9.781** 6 9.766** 

 انزسبيخ انصجز **9.896 9

5 9.867** 7 9.527** 7 9.891** 

6 9.866** 9 9.876** 9 9.176** 

7 9.791** 5 9.771** 5 9.7782** 

8 9.889** 6 9.996* 6 .572** 

1 9.998* 7 9.566** 7 9.698** 

 **9.677 8 **9.566 8 األيبَخ

م انًسئىنُخ اإلَثبر **9.887 7 ًُّ  رذ

9 9.771** 7 9.898** 7 9.892** 

5 9.891** 9 9.591** 9 9.727** 

6 9.797** 5 9.771** 5 9.887** 

7 9.997* 6  6 9.998* 

8 9.597** 7  7 9.697** 

1 9.679** 8  8 9.876** 

 9.97* يسزىي انذالنخ 

 9.97** يسزىي انذالنخ 

معطامالت ارتباطيطا مؾجبطة  الروحطيالطذكاء ( أنَّ كل مفردات مكياس ٗةتزح مؽ جدول )
 صادقة، ولذلػ يسكؽ العسل بو.ودالة إحرائيِّا، أى أنَّيا 

 ثاىيًا: حشاب ثبات املكياس

 طزيكة إعادة تطبيل املكياس: -1

مطؽ خطالل إعطادة تظبيطس االختبطار بفاصطل الذكاء الروحطي وتؼَّ ذلػ بحداب  بات مكياس 
زمشططى قططدره أسططبؾعيؽ وذلططػ عمططى العيشططة االسططتظالةية، وتططؼ اسططتخراج معططامالت االرتبططاو بططيؽ 



 ..........................فاعلية برانمج إرشادي لتنمية الذكاء الروحي لدي طالبات املرحلة الثانوية ..................

 08 

، وكانطت جسيط  معطامالت االرتبطاو (Pearson)يشة باستخدام معامطل بيرسطؾن الع تالميذدرجات 
( مسا يذير إلى أنَّ االختبار يعظى نفطس الشتطائج تقريبطًا إذا مطا ٔٓ.ٓفبعاد االختبار دالة عشد )

 استخدم أكثر مؽ مرَّة تحت عرو  مسا مة وبيان ذلػ فى الجدول التالى:
 ( 7جذول )

 انزودٍانذكبء َزبئج انثجبد ثطزَمخ إعبدح انزطجُك نًمُبس 

يعبيم االررجبط ثٍُ  ًمُبسانأثعبد 

 انزطجُمٍُ األول وانثبًَ

 يسزىي انذالنخ

 9.97 9.667 انصذق

 9.97 9.296 األيبَخ

 9.97 9.612 انصجز

 9.97 9.271 اإلَثبر

 9.97 9.619 انزسبيخ

م انًسئىنُخ  ًُّ  9.97 9.626  رذ

 9.97 9.656 ذرجخ انكهُخان

( وجططؾد عالقططة ارتباطيططة دالططة إحرططائيِّا بططيؽ التظبيططس افول ٘ةتزططح مططؽ خططالل جططدول )
، والدرجطططة الكميطططة لطططو، مسطططا ةطططدل عمطططى  بطططات الروحطططيالطططذكاء والتظبيطططس الثطططانى فبعطططاد مكيطططاس 

 الططتعمؼ لكيططاس الدططسة التططى ُوضطط  مططؽ الروحططيالططذكاء السكيططاس، ويؤكططد ذلططػ صططالحية مكيططاس 
 أجميا. 

 طريقة معامل ألفا ط كرونباخ:  -ٕ
كرونبططاخ  –باسططتخدام معامططل ألفططا الططذكاء الروحططي حدططاب معامططل الثبططات لسكيططاس  تططؼَّ 

مططؽ  عاليططةلدراسطة االتدططاق الطداخمى فبعططاد السكيطاس وكانططت كطل الكططيؼ مرتفعطة، ويتستطط  بدرجطة 
 ، وبيان ذلػ فى الجدول التالى:الثبات

 (8جذول )

 كزوَجبر –ثبسزخذاو يعبيم أنفب  انزودٍانذكبء يمُبس يعبيالد ثجبد 

 كزوَجبر –يعبيم أنفب  ًمُبسانأثعبد  و

 9.166 انصذق 7

 9.127 األيبَخ 9

 9.671 انصجز 5

 9.186 اإلَثبر 6

 9.117 انزسبيخ 7

م انًسئىنُخ  8 ًُّ  9.177  رذ

 9.182 انذرجخ انكهُخ 1
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، مسطا يعظطى مؤشطرِّا جيطًدا لثبطات لثبات مرتفعطةمعامالت ا أنَّ ( ٙ)جدول خالل ةتزح مؽ 
 .، وبشاء عميو يسكؽ العسل بوالسكياس

 طريقة التجزئة الشرفية: -ٖ
عمططى العيشطة االسططتظالةية التطى اشططتسمت  الروحطيالططذكاء قامطت الباحثطة بتظبيططس مكيطاس 

مطى ،  ؼ تؼ ترحيح السكياس،  ؼ تجزئتو إلى قدسيؽ، القدؼ افول اشطتسل عمطى عطالبة(ٓٓٔ)
حدطاب  عمطى حطدة،  طؼَّ تطؼ تمسيطذالسفردات الفردية، والثانى عمطى السفطردات الزوجيطة، وذلطػ لكطل 

بطيؽ درجطات السفحؾصطيؽ فطى السفطردات الفرديطة،  (Pearson)معامل االرتباو بظريقة بيرسؾن 
بططراون، ومعامططل جتسططان العامططة لمتجزئططة  –والسفططردات الزوجيططة، فكانططت قيسططة ُمعامططل سططبيرمان 

ة مرتفعة، حير تدل عمى أنَّ السكياس ةتستط  بدرجطة عاليطة مطؽ الثبطات، وبيطان ذلطػ فطى الشرفي
 الجدول التالى:   

 (1جذول )

 ثطزَمخ انزجزئخ انُصفُخ انزودٍانذكبء ُيعبيالد ثجبد يمُبس 

 جزًبٌ سجُزيبٌ ـ ثزاوٌ أثعبد انًمُبس و

 9.176 9.127 انصذق 7

 9.126 9.679 األيبَخ 9

 9.672 9.656 انصجز 5

 9.168 9.676 اإلَثبر 6

 9.169 9.126 انزسبيخ 7

م انًسئىنُخ  8 ًُّ  9.177 9.186  رذ

 9.165 9.696 انذرجخ انكهُخ 1

مطؽ أبعطاده بظريقطة بعطد معامالت  بات السكيطاس الخاصطة بكطل  أنَّ ( ٚجدول )ةتزح مؽ 
مسططا ةططدل عمططى أن  بططراون متقاربططة مطط  مثيمتيططا طريقططة جتسططان، طالتجزئططة الشرططفية سططبيرمان 

 .الروحيلمذكاء السكياس ةتست  بدرجة عالية مؽ الثبات فى قياسو 
 طريقة االتداق الداخمى:  -ٗ

الطذكاء بطيؽ أبعطاد  (Pearson)باسطتخدام ُمعامطل بيرسطؾن  رتبطاوال ا تتؼ حدطاب معطامال
خطرى، كل بعد بالدرجة الكمية لمسكيطاس مطؽ ناحيطة أ وببعزيا البعض مؽ ناحية، وارتبا الروحي
 التالى ةؾضح ذلػ: لوالجدو
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 (6جذول )

 انزودٍانذكبء  يصفىفخ اررجبطبد يمُبس

 1 8 7 6 5 9 7 األثعبد  و

       ـ انصذق 7

      ـ **9.667 األيبَخ 9

     ـ **9.826 **9.876 انصجز 5

    ـ **9.852 **9.791 **9.621 اإلَثبر 6

   ـ **9.871 **9.796 **9.726 **9.866 انزسبيخ 7

م  8 ًُّ رذ

  انًسئىنُخ 

  ـ **9.172 **9.826 **9.167 **9.826 **9.871

انذرجخ  1

 انكهُخ

 ـ **9.162 **9.176 **9.825 **9.671 **9.129 **9.166

 (9.97** دال عُذ يسزىي دالنخ )

( مسطا ٔٓ.ٓ( أنَّ جسي  معامالت االرتباو دالة عشد مدتؾى داللطة )ٛةتزح مؽ جدول )
   السكياس باالتداق الداخمى والثبات.ةدل عمى تست

 :  الزوحيالذناء الصورة اليَائية ملكياس 

( ٕٗوىكذا، تؼ التؾصل إلى الرطؾرة الشيائيطة لمسكيطاس، والرطالحة لمتظبيطس، وتتزطسؽ )
 :  التالى عمى الشحؾ الدتةمؾزعة عمى افبعاد  مؾاقف ةكل مفردة تتزسؽ  ال  ة،مفرد

    دات.( مفر ٚ) Truthfulness الردقالُبْعد افول: 
 دات.( مفر ٜ) Honesty الُبْعد الثاني: افمانة
 دات.( مفر ٙ) Patienceالُبْعد الثالر: الربر 

 دات.( مفر ٛ) Altruism اإلةثار الُبْعد الراب :
 دات.( مفر ٙ) Forgivenessالتدامح  الُبْعد الخامس:

 دات.( مفر ٙ) Responsibility Bear  الُبْعد الدادس: تحسُّل السد ؾلية
 تعلينات املكياس:

، حتى ةشعكس ذلطػ عمطى صطدقو الظالبةيجب عشد تظبيس السكياس خمس جؾ مؽ افلفة م   -ٔ
 فى اإلجابة.

يجطب عمططى القططائؼ بتظبيطس السكيططاس تؾضططيح أنَّطو لططيس ىشططا  زمطؽ محططدد لنجابططة، كسططا أنَّ  -ٕ
 اإلجابة ستحاو بدرية تامة.

 لمتأكد مؽ عدم العذؾائية فى اإلجابة. ةتؼ التظبيس بظريقة فردية، وذلػ -ٖ
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يجب اإلجابة عؽ كل ال بارات فنَّطو كمسطا زادت ال بطارات غيطر السجطاب عشيطا انخفزطت دقطة  -ٗ
 الشتائج. 

 طزيكة تصحيح املكياس:

حططددت الباحثططة طريقططة االسططتجابة عمططى السكيططاس باالختيططار مططؽ  ال ططة مؾاقططف )السؾقططف 
(، وبطططذلػ تكطططؾن الدرجطططة القرطططؾى ٔلسؾقطططف الثالطططر = ، إ، السؾقطططف الثطططاني = ٖافول = 

، وتطدل الروحطيالطذكاء (، وتدل الدرجة السرتفعة عمى ارتفطا  ٕٗ(، كسا تكؾن أقل درجة )ٕٙٔ)
 .   الروحيلمذكاء الدرجة السشخفزة عمى انخفا  

 ( الربىامر اإلرشادي )إعداد: الباحجة(.0)

 :يف الدراسة احلالية بالربىامر االرشادىالتعزيف 

أنطو عسميطة مشظسطة مخظظطة عمطي أسطس عمسيطة مؾضطؾةية يقرد بو في ىذه الدراسة 
في صطؾرة  ،تتزسؽ مجسؾعة مؽ الخبرات وافنذظة التعميسيةد والسيارات والسسارسات الدمؾكية

سطتعدادات للطدةيؼ عطؽ طريطس تشسيطو قطدرات و  الروحطيالطذكاء لتشسيطة جساةيطة(  -جمدات )فردية
عدد معيؽ مطؽ في خالل فترة زمشية محددة  االرشادويتؼ ذلػ  دمسكؽإلى أقرى حد  التمسيذىذا 

وتتؾقف أىسية البرنامج عمطى أىدافطو ومزطسؾن السيطارات   الجمدات بسا يحقس أىدا  البرنامج
 و يسا ةمي تؾضيح ذلػ: الستزسشة  يو

 أٍنية الربىامر واحلادة إليُ:

 ء بدطي  إسطتشتاج مطديةتزح مسطا سطبس ومطؽ خطالل الدراسطات الدطابقة يسكطؽ باسطتقرا
د ومطؽ ىشطا تتحطدد أىسيطة البرنطامج الروحيالذكاء د لتشسية لمظالباتالحاجة إلي برنامج إرشادى 

 ىؼمطؽ أجطل ارشطاد لمظالبطاتمؽ خالل ما يقدمو مؽ خدمات تربؾية ولرشادية وتأىيمية وتدريبية 
  حتطى يدطتظيعؾا مؽ خالل ىذا البرنامج عمي فشيات وسمؾكيات وميارات يسارسؾنيا م  السجتس

الططذكاء التعطايش والتؾافططس معطود ومططا قططد ةترتطب عمططي ىطذا البرنططامج مططؽ أ طار ايجابيططة فطي تشسيططة 
واالنخراو في جؾ السجتس  إلي حد كبير الذي ي يذطؾن  يطو حيطر تقطل أو تختفطي حطدة  الروحي

 الشبذ والرفض مؽ البذر.
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 األساس اليظزي للربىامر:

وأوجطو  سيطزه عطؽ غيطره مطؽ حيطر أوجطو القرطؾرطبيعة وخرطائص خاصطة ت طالبة لكل
، ومططؽ ىشططا تغيططر الرططعؾبة فططى التعامططل مطط  ىططذه الف ططة، نتيجططة القططؾة التططي تسيططزه عططؽ غيططره

رة كثيط اً ختال  مدطتؾياتيؼ ولمكانيطاتيؼ، ومطؽ خطالل فحطص نغريطات الطتعمؼ نجطد أن ىشطا  طرقطال
ؽ أىططؼ الشغريططات الخاصططة ومطط دتالميططذوتعططدةل سططمؾ  ىططؤالء الومتشؾعططة ةططتؼ مططؽ خالليططا تعمططيؼ 

 .االرشادىبتعدةل الدمؾ ، والتى نركز عمييا عشد تظبيس البرنامج 
 العاو للربىامر: التخطيط

تحدةططططد محتططططؾاه العسمططططي واإلجرائطططططي  اإلرشطططططادىنططططامج ر تذططططسل عسميططططة التخظططططي  لمب
ةططد وتحد تدريبيططة واإلرشططاديةواإلسططتراتيجيات وافسططاليب الستبعططة فططي تشفيططذ وتقيططيؼ الجمدططات ال

 طؼ  البرنطامجدومكطان إجطراء  جمدطةدومطدة كطل  تدريبيطةالسدى الزمشي لمبرنامج وعطدد الجمدطات ال
 ككل ويتكؾن مؽ العشاصر التالية:تقييؼ البرنامج 

 األٍداف:  

ىشا  ىطد  عطام لمبرنطامج االرشطادى الحطالي وكطذلػ أىطدا  إجرائيطة خاصطة ةتسثطل كطل 
 مشيسا  يسا ةمي:

 اهلدف العاو للربىامر: -أ

 .  الروحيالذكاء تشسية 
ويتسثططل التحقيططس اإلجرائططى ليططذا اليططد  فططى إرتفططا  متؾسطط  درجططات أفططراد السجسؾعططة 

 .الروحيالذكاء التجريبية عمى مكياس 
 األٍداف اإلدزائية اخلاصة للربىامر:   –ب 

   في المعب الجساعي.التمسيذ يذار 
  اآلخريؽ. التمسيذةتقبل 

 .ةتعاون م  أقرانو أ شاء المعب 

 التالميذشسية اإلستجابة العاطفية والقدرة عمي التعبيراالنفعالي لدي ت. 
 .يذار  م  زمالئو في افنذظة السختمفة 
 .ةشدجؼ أ شاء المعب 
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  افدوار م  أقرانو. التمسيذةتبادل 
 الفييات واألساليب املشتخدمة يف الربىامر:

  Modeling Technique:فيية الينذدة -(1) 

ات العطالج الدطمؾكي تقطؾم عمطي غطر  نسطؾذج سطمؾكي مباشطر أو تعد الشسذجة أحد فشي
ضططسشي بيططد  تؾصططيل معمؾمططات إلططي السططتعمؼ بقرططد إحططداث تغييططر فططي سططمؾكو باكدططابو سططمؾكا 
جدةدا أو إنقا  عيؾر سمؾ  غير جيد لديو وتقؾم الشسذجطة عمطي اسطتخدام السالحغطة والتقميطد 

بتقميد الشسؾذج سؾاء كان ىطذا الشسطؾذج  لتمسيذاوالتدةيؼ كخظؾات لتعدةل الدمؾ  وبالتالي ةتعمؼ 
 الذي ةتؼ عرضو مؽ جانب اآلباء أو السعمسيؽ أو افقران أو الؾسائ  التربؾية افخري.

 Reinforcement Technique فيية التعزيز: -(0)

ةشص مبدأ التعزيز عمى أن اإلندطان يسيطل إلطى تكطرار الدطمؾ  الطذى يعطؾد عميطو بشتطائج 
رططو مططؽ الشتططائج الدططمبية، وىططذه حكيقططة عمسيططة أوضططحتيا البحططؾث افساسططية إيجابيططة أو يخم

والتظبيكية، وعمى ذلػ فالتعزيز ىؾ أى فعل ةؤدى إلطى زيطادة فطى حطدوث سطمؾ  معطيؽ أو تكطرار 
 حدو و.

 ومً أىواع التعزيز:

 Positive Reinforcement ( التعزيز اإلجيابي:1)

 ب عقطب الدطمؾ  مباشطرة مسطا ةطؤدي إلطيويتزسؽ التعزيز اإليجابي تقطديؼ مثيطر مرغطؾ 

( معططزز االنتبططاه –الشقططؾد  –السططرح  –زيططادة معططدل حدو ططود ولكططي يظمططس عمططي السثيططر )االبتدططام 
 إيجابي البد أن ةزيد مؽ معدل حدوث الدمؾ  أو مدتو أو شدتو.

 ومؽ السعززات اإليجابية التي سؾ  تدتخدميا الباحثة في البرنامج:
 :ؼ إلي نؾعيؽمعززات مادية: وتشقد -
 السأكؾالت والسذروبات: مثل الحمؾي أو العرير أو الذيكؾالتو ....إلخ.  -أ

 افلعاب وافدوات: مثل الدمي أو افقالم ....إلخ. -ب
 معززات نذاطية: وتشقدؼ إلي نؾعيؽ: -
 أنذظة محددة: تكؾن معدة مؽ قبل مثل الرسؼد االستسا  لمسؾسيقي ....إلخ. -أ

 مثل لعب الكرةد التسذية ....إلخ. التمسيذذظة يختارىا أنذظة حرة: أن -ب
 معززات إجتساةية : وتشقدؼ إلي نؾعيؽ: - 
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 لفغية: مثل كمسات السدح والثشاء )برافؾد شاطر....إلخ( -أ
 بدنية: مثل الربت عمي الكتفد التقبيلد االحتزان....إلخ. -ب

 :تالميذالافخذ بيا عشد مكافأة  تؼوىشا  مجسؾعة مؽ االعتبارات 

 نحؾ العسل الدميؼ بسكافأة مشاسبة. التمسيذيجب تحفيز 
 .متشاسبة م  مدتؾى ر باتو ونزواتو التمسيذيجب أن تكؾن مكافأة 

 .تدريبيةيجب أن تكؾن السكافأة وسيمة اترال فى البرامج ال

 عشد طمب العسل مشو. التمسيذيجب مراعاة إمكانيات 

 Negative Reinforcement: التعزيز الشليب –( 0) 
التعزيز الدمبي مثمو مثل التعزيز اإليجابي، حير يدتخدم لزيادة معطدل حطدوث 
الدططمؾ  السرغططؾبد ولذا كططان التعزيططز اإليجططابي ةتزططسؽ تقططديؼ مثيططر سططار بعططد مسارسططة 

لدمؾ  مرغؾبد فهن التعزيز الدمبي ةتزسؽ إزالة مثير غير سار نتيجة مسارسة  التمسيذ
 لدمؾ  مرغؾب. التمسيذ

عطططدم  –التجاىطططل  –مطططؽ ل بطططة  التمسيطططذؽ أمثمطططة التعزيطططز الدطططمبي )حرمطططان ومططط
حرمانططو مططؽ نذططاو يحبططو(د ولكططي يكططؾن التعزيططز الدططمبي ذو فاعميططة فططي  -الترططفيس لططو

 تعدةل الدمؾ  غير السرغؾب  يو يجب أن:
 ةتب  الخظأ مباشرة.

 .التمسيذةشاسب الخظأ الذي إرتكبو 
 باإلىانو والشبذ مؽ اآلخريؽ.حتي اليذعر  التمسيذاليجرح كبرياء 

 اليدتعسل إال عشد الزرورة.
السشبدط  يزطاةف جيطؾده  التمسيطذفقطد وجطد أن  التمسيطذيكؾن مشاسبًا لذخرية 
 السشظؾي ويز ف أداؤه.       التمسيذعقب المؾم في حيؽ يزظرب 

  Role Playing:لعب الدور -( 3)
د حيططر تالميططذبالشدططبة لم إن فشيططة لعططب الططدور مططؽ الفشيططات ذات اف ططر اإليجططابي

حرية اتخاذ أي دور سؾاء كطان لذخرطية واق يطةد أو خياليطة مثطل افب أو  لمتمسيذةتر  
 .مؽ خالل مايقؾم بو مؽ أدوار التمسيذافمد ومؽ ىشا يسكؽ أن نكيس تقدم 
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 Social Approval:  االستحشاٌ االدتناعي -(4)
تدطططامة، واإليسطططاء بطططالرأس يذطططتسل ىطططذا افسطططمؾب عمطططى االترطططال البرطططري، واالب  

واسطططتخدام افلفطططال الدالطططة عمطططى االستحدطططان أو الحركطططات كالترطططفيس والذطططكر والسطططدح 
 واالىتسام وكذلػ المسدات الدالة عمى الرضا.

 (2جذول )
 جهسبد انجزَبيج االرشبدي

خ 
ده
ًز
ان

َخ
بد
ش
الر
ا

 

 ٌ
ى
ضً

ي
خ 
ده
ًز
ان

َخ
بد
ش
الر
ا

 

عذد 
 انجهسبد

 
رلى 
 انجهسخ

 
 عُىاٌ انجهسخ

 
بد واألسبنُت انفُُ

 انًسزخذيخ

خ 
ُئ
زه
ان

ُذ
ه
زً
ان
و

 

انزًهُذ 
 نهجهسبد

 ٌ
ُب
اث

 

7 
 

 زاليُذانزعبرف ثٍُ ان
وانجبدثخ وانزعبرف ثٍُ 

 ثعضهى ثعضب  

أسهىة انًذبضزح 
وانًُبلشخ  انزعزَز 

 انزعهًُبد

9 
 

نهًشبركخ  زاليُذرهُئخ ان
 فٍ انجزَبيج

انزعزَز انًذبضزح 
 انًُبلشخ

بد
ش
الر
 ا
هخ
د
ًز
ان
ع 
بث
ر

ُخ
عه
نف
 ا
أو
خ 
َ

 
 

َخ
يب
أل
وا
ق 
صذ

ان
 

ع
س
ر

د 
سب
جه

 
انًُذجه ، انشزح  رًُُخ انصذق واأليبَخ 5

وانًُبلشخ ، نعت 
انذور، انىاجت 

 انًُزنٍ
 

اسزكًبل رًُُخ انصذق  6
 واأليبَخ

انًُذجه، انشزح 
وانًُبلشخ، نعت 
انذور، انىاجت 

 انًُزنٍ
 

اسزكًبل رًُُخ انصذق  7
 واأليبَخ

، انشزح وانًُبلشخ
انزعزَز، نعت انذور، 

 لهت انذور

اسزكًبل رًُُخ انصذق  8
 واأليبَخ

انزعهًُبد وانشزح، 
انًُبلشخ، انزعزَز، 
 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصذق  1
 واأليبَخ

انشزح انًُبلشخ، 
انًُذجخ، انزعزَز، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصذق  6
 واأليبَخ

انجًبعُخ، انًُبلشخ 
انزعزَز انًىجت، 
 فُُخ إلبيخ انزدالد

اسزكًبل رًُُخ انصذق  2
 واأليبَخ

انشزح وانًُبلشخ، 
انزعزَز، نعت انذور، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ.
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اسزكًبل رًُُخ انصذق  79
 واأليبَخ

انشزح وانًُبلشخ، 
انزعزَز، نعت انذور، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ.

ًُُخ انصذق اسزكًبل ر 77
 واأليبَخ

انشزح وانًُبلشخ، 
 انًُذجخ، انزعزَز

ُخ
عه
نف
 ا
و
 أ
ُخ
َج
ذر
نز
 ا
هخ
د
ًز
ان
ع 
بث
ر

 
 

بر
َث
إل
وا
ز 
صج

ان
 

ع   
رث
أ

د 
سب
جه

 
 

79 
 

انشزح، وانًُبلشخ،  رًُُخ انصجز واإلَثبر
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انزعزَز

اسزكًبل رًُُخ انصجز  75
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ 
ت ،انًُذجخ، نع

 انذور، انزعزَز

اسزكًبل رًُُخ انصجز  76
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصجز  77
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

ُخ
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نف
 ا
و
 أ
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َج
ذر
نز
 ا
هخ
د
ًز
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ع 
بث
ر
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 ا
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ذًُّ
ور
خ 
بي
س
نز
ا

 

د
سب
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ذ 
س

 
م  78 ًُّ رًُُخ انزسبيخ ورذ

 انًسئىنُخ
انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور، انزعزَز، 

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  71
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور، انزعزَز، 

 انًُذجخ

76 
 

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ 
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ ، 
نذور، انزعزَز، نعت ا

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  72
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور ، انزعزَز، 

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  99
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  97
م انً ًُّ  سئىنُخورذ

انشزح وانًُبلشخ  
انزعزَز، انًُذجخ، 
 انىاجت انًُزنٍ.

ء
هب
إلَ
ا

 

إَهبء 
انجهسبد 
خ  االرشبدَخ

س
جه

ذح
د
وا

 

انزطجُك انجعذٌ وإَهبء  99
 انجهسبد

انًذبضزح وانًُبلشخ 
انزعزَز  –انجًبعُخ 

 انًىجت

ثع
زب
نً
ا

ح
 

يزبثعخ 
انُزبئج 
خ  االرشبدَخ

س
جه

ذح
د
وا

 

ضزح وانًُبلشخ انًذب رطجُك يب ثعذ انًزبثعخ 95
 انجًبعُخ
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 األساليب اإلحصائية:

 مجسؾعطة باسطتخدام عمييطا الحرطؾل تطؼ التطي البيانطات بسعالجطة الباحثطة قامطت
 االجتساةيطة لمعمطؾم اإلحرطائية البطرامج حزمطة عمطى باالعتسطاد افسطاليب اإلحرطائية مطؽ

)ن = ، حيطططر أن حجطططؼ عيشطططة الدراسطططة مطططؽ الشطططؾ  الرطططغير .SPSSاخترطططارًا  والسعروفطططة
( ضطططططابظة، فقطططططد تطططططؼ اسطططططتخدام أسطططططاليب إحرطططططائية البارامتريطططططة ٕٔ( تجريبيطططططة، )ٕٔ( )ٕٗ

لسعالجطططة البيانطططات التطططي تطططؼ الحرطططؾل عمييطططا، حيطططر ُتعطططد افندطططب لظبيعطططة متغيطططرات الدراسطططة 
 الحالية، وحجؼ العيشة وقد تسثمت ىذه افساليب في: 

لحاليطططة عمطططى افسطططاليب اعتسطططدت الباحثطططة فطططى التحميطططل اإلحرطططائى لبيانطططات الدراسطططة ا
   -اإلحرائية التالية:

 مدطتقمتيؽ، لعيشتطيؽ الفطروق  داللة الختبار z، وقيسة  Mann-Whitney مان ويتشي اختبار
 الفطرو  بعطض صطحة اختبطار وفطي والزطابظة التجريبيطة السجسطؾعتيؽ بطيؽ أ شطاء التكطافؤ

 . أيزاً 
 مطرتبظتيؽ لعيشتطيؽ ق الفطرو داللطة الختبطار zوقيسطة  Willcoxon ويمكؾكدطؾن  اختبطار

 . صحة الفرو  اختبار أ شاء وذلػ
 معامل االرتباو لبيرسؾن.

 الستؾسظات الحدابية.
 االنحرافات الس يارية.

وذلططػ مططؽ خططالل حزمططة البططرامج اإلحرططائية لمعمططؾم االجتساةيططة والسعروفططة اخترططارًا 
 ..SPSSبط

  :ىتائر الدراسة

 ول:ىتائر الفزض األ

  تؾجططططططد فططططططروق ذات داللططططططة إحرططططططائية بططططططيؽ  نططططططوأةططططططشص الفططططططر  االول عمططططططى 
 عططططديمتؾسططططظي رتططططب درجططططات السجسؾعططططة التجريبيططططة والسجسؾعططططة الزططططابظو فططططي الكيططططاس الب

  والختبطططار صطططحة ىطططذا الفطططر  تطططؼ اسطططتخدام  لرطططالح السجسؾعطططة التجريبيطططة الروحطططيلمطططذكاء 
 ويؾضح الجدول التالى نتائج ىذا الفر : مان ويتشىاختبار 
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 ( 79جذول )

فً يمُبس انذكبء  وانضبثطخ انزجزَجُخ النزهب نهفزق ثٍُ يزىسطً ررت درجبد انًجًىعزٍُود zلًُخ 

 انزودٍ

 يزىسظ ٌ انًجًىعخ االثعبد
اَذزاف 

 يعُبري

يزىسظ 

 انزرت

يجًىع 

 انزرت
u z 

يسزىي 

 انذالنخ

 انصذق
 999.99 76.79 7.91 71.99 79 انزجزَجُخ

9.99 6.995 9.97 
 16.99 8.79 9.12 79.27 79 انضبثطخ

 األيبَخ
 999.99 76.79 7.78 99.96 79 انزجزَجُخ

9.99 6.727 9.97 
 16.99 8.79 9.28 75.97 79 انضبثطخ

 انصجز
 999.99 76.79 7.96 76.76 79 انزجزَجُخ

9.99 6.959 9.97 
 16.99 8.79 9.88 79.96 79 انضبثطخ

 اإلَثبر
 999.99 76.79 7.57 78.79 79 انزجزَجُخ

9.99 6.999 9.97 
 16.99 8.79 9.17 79.65 79 انضبثطخ

 انزسبيخ
 999.99 76.79 7.99 76.79 79 انزجزَجُخ

9.99 6.999 9.97 
 16.99 8.79 9.17 79.78 79 انضبثطخ

م  ًُّ رذ

 انًسئىنُخ

 999.99 76.79 7.65 76.88 79 انزجزَجُخ
9.99 6.976 9.97 

 16.99 8.79 9.89 79.99 79 انضبثطخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 999.99 76.79 6.78 22.55 79 انزجزَجُخ
9.99 6.788 9.97 

 16.99 8.79 5.75 87.97 79 انضبثطخ

 التجريبيطة ان الفرق بيؽ متؾسطظى رتطب درجطات السجسطؾعتيؽ (ٓٔ)ةتزح مؽ الجدول 
البعطدى وىؾ فى اتجاه الكيطاس  (ٔٓ.ٓ) مدتؾى  عشددال  الروحيالذكاء فى مكياس  والزابظة

 ول.وىذا ما يحقس صحة الفر  اف 
 والذكل البياني التالي ةؾضح ذلػ:

0

20

40

60

80

100

المجموعة التجريبية 17 22.08 14.58 16.5 14.5 14.66 99.33

المجموعة الضابطة 10.91 13.25 10.08 10.83 10.16 10 65.25

الصدق األمانة الصبر اإليثار التسامح
ل  تحمُّ

المسئولية

الدرجة 

الكلية

 
 (7شكم )

 َزُجخ انفزض األول
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 ىتائر الفزض الجاىى:

تؾجطططد فطططروق ذات داللطططة إحرطططائية بطططيؽ    أنطططو ةطططشص الفطططر  الثطططانى لمدراسطططة عمطططى
لرطالح  وحطيالر لمطذكاء متؾسظي رتب درجات السجسؾعة التجريبية في الكيطاس القبمطي والبعطدي 

  ويؾضطح  wوالختبطار صطحة ىطذا الفطر   طؼ اسطتخدام اختبطار ويمكؾكدطؾن   الكياس البعدى   
 .الجدول التالى نتائج ىذا الفر 

 (77جذول )

دالنزهب انفزق ثٍُ يزىسطً ررت درجبد انمُبسٍُُ انمجهً وانجعذي نذي انًجًىعخ انزجزَجُخ  zلًُخ 

 انزودٍعهً يمُبس انذكبء 

االَذزاف  انًزىسظ مُبسان ٌ األثعبد
 انًعُبري

انمُبس 
 انمجهٍ/ انجعذٌ

 يزىسظ  انعذد
 انزرت

يجًىع 
 انزرت

 انذالنخ zلًُخ 

 انزرت انسبنجخ 7.99 79.65 لجهً 79 انصذق
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.796 9.97 

 7.91 71.99 ثعذي 79

 انزرت انسبنجخ 9.28 75.97 جهًل 79 األيبَخ
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.962 9.97 

 7.78 99.96 ثعذي 79

 انزرت انسبنجخ 9.29 2.67 لجهً 79 انصجز
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.911 9.97 

 7.96 76.76 ذيثع 79

 انزرت انسبنجخ 7.99 79.79 لجهً 79 اإلَثبر
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.797 9.97 

 7.57 78.79 ثعذي 79

 انزرت انسبنجخ 9.11 2.55 لجهً 79 انزسبيخ
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.968 9.97 

 7.99 76.79 ثعذي 79

م  ًُّ رذ
انًسئىنُخ 

  

 انزرت انسبنجخ 7.99 2.79 لجهً 79
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.797 9.97 

 7.65 76.88 ثعذي 79

انذرجخ 
 انكهُخ

 جخانزرت انسبن 7.26 89.65 لجهً 79
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
79 
 صفز
79 

9.99 
8.79 

9.99 
16.99 

5.989 9.97 

 6.78 22.55 ثعذي 79
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الفرق بيؽ متؾسظى رتب درجات الكياسيؽ القبمى ( أن ٔٔ)ةتزح مؽ الجدول 
 فى اتجاه الكياس البعدى وىذا ما يحقس صحة الفر  الثانى. (ٔٓ.ٓ)والبعدى دال عشد 

 ل البياني التالي ةؾضح ذلػ:والذك

0

20

40

60

80

100

القياس القبلي 10.83 13.25 9.41 10.5 9.33 9.5 62.83

القياس البعدي 17 22.08 14.58 16.5 14.5 14.66 99.33

الصدق األمانة الصبر اإليثار التسامح
ل  تحمُّ

المسئولية

الدرجة 

الكلية

 
 (9شكم )

 َزُجخ انفزض انثبًَ

  الجالح:ىتائر الفزض 

 تؾجطد فطروق ذات داللطة إحرطائية بطيؽ رتطب متؾسطظي ال نو  أعمى  الثالرةشص الفر  
الططذكاء درجططات السجسؾعططة التجريبيططة فططي الكيططاس البعططدي والكيططاس التتبعططي عمططي مكيططاس  رتططب

  والجطدول التطالى  wلفطر  تطؼ اسطتخدام اختبطار ويمكؾكدطؾن     والختبطار صطحة ىطذا ا الروحي
 ةؾضح نتائج ىذا الفر :
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 (79جذول )

وانززجعً نذي انًجًىعخ و دالنزهب نهفزق ثٍُ يزىسطً ررت درجبد انمُبسٍُ انجعذي  Zلًُخ 

 انزودٍانزجزَجُخ عهً يمُبس انذكبء 

االَذزاف  انًزىسظ انمُبس ٌ األثعبد

 انًعُبري

عذي/ انمُبس انج

 انززجعً

 يزىسظ  انعذد

 انزرت

يجًىع 

 انزرت

لًُخ 

z 

 انذالنخ

 انزرت انسبنجخ 7.91 71.99 ثعذي 79 انصذق

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

5 

2 

79 

9.99 

9.99 

9.99 

8.99 

7.15

9 

غُز 

 7.97 71.97 رزجعً 79 دانخ

 انزرت انسبنجخ 7.78 99.96 ثعذي 79 األيبَخ

 ججخانزرت انًى

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

5 

2 

79 

9.99 

9.99 

9.99 

8.99 

7.15

9 

غُز 

 7.95 99.55 رزجعً 79 دانخ

 انزرت انسبنجخ 7.96 76.76 ثعذي 79 انصجز

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

9 

79 

79 

9.99 

7.79 

9.99 

5.99 

7.67

6 

غُز 

 7.96 76.17 رزجعً 79 دانخ

 انزرت انسبنجخ 7.57 78.79 يثعذ 79 اإلَثبر

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

6 

6 

79 

9.99 

9.79 

9.99 

79.9

9 

9.99

9 

غُز 

 7.77 78.65 رزجعً 79 دانخ

 انزرت انسبنجخ 7.99 76.79 ثعذي 79 انزسبيخ

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

6 

6 

79 

9.99 

9.79 

9.99 

79.9

9 

9.99

9 

غُز 

 7.77 76.65 رزجعً 79 دانخ

م  ًُّ رذ

انًسئى

  نُخ 

 انزرت انسبنجخ 7.65 76.88 ثعذي 79

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

 صفز

79 

79 

9.99 

9.99 

9.99 

9.99 

غُز  7.99

 7.65 76.88 رزجعً 79 دانخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 انزرت انسبنجخ 6.78 22.55 ثعذي 79

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 الجًبنًا

 صفز

2 

5 

79 

9.99 

7.99 

9.99 

67.9

9 

9.19

7 

غُز 

 1..7 01...7 تتبعى ٕٔ دانخ

بيؽ متؾسظى رتب درجات الكياسطيؽ  و ال تؾجد فروق دالةنأ (ٕٔ)ةتزح مؽ الجدول 
 .الثالروىذا ما يحقس صحة الفر   الروحيوالتتبعى فى مكياس الذكاء البعدى 

 ػ:والذكل البياني التالي ةؾضح ذل
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120

القياس البعدي 17 22.08 14.58 16.5 14.5 14.66 99.33

القياس التتبعي 17.25 22.33 14.75 16.83 14.83 14.66 100.67

الصدق األمانة الصبر اإليثار التسامح
ل  تحمُّ

المسئولية

الدرجة 

الكلية

 
 (5شكم )

 َزُجخ انفزض انثبنث

 ثالًجا: مياقصة ىتائر الدراسة:

فططى لططو أ ططر واضططح لبرنططامج اإلرشططادي نتططائج الدراسططة الحاليططة عمططى أن ا أشططارت
، وكطان ذلططػ فططى السؾاقطف السختمفطة لططدى تالميطذ السرحمطة الثانؾيطة الروحطيتشسيطة الطذكاء 

و احرططائيا بططيؽ السجسؾعططة واضططحا فططي نتططائج الفططر  افول حيططر كططان ىشططا  فططروق دالطط
التجريبية والزطابظة لرطالح السجسؾعطة التجريبيطة وكطذلػ فطي الفطر  الثطانى حيطر كطان 
ىشا  فرق بيؽ االختبار القبمي والبعدي لرالح االختبار البعدي، وكذلػ وضحت فاعميطة 
البرنططامج مططؽ الفططر  الرابطط  حيططر أنططو لططؼ ةؾجططد فططرق بططيؽ االختبططار البعططدي والتتبعططي، 

عشطد السجسؾعطة التجربيطة، أن البرنطامج اإلرشطادي  الروحطيالباحثة تشسيطة الطذكاء وتفدر 
السدتخدم بشى عمى اشرا  أفطراد العيشطة فطي انذطظو فشيطو، ةتفطاعمؾا مط  بعزطيؼ الطبعض 

، واسطتسرار فاعميتطو إلطي الطذكاء الروحطيوىذا يعشي فاعمية البرنامج اإلرشادي في تشسية 
وبطذلػ تتفطس بيطذا فأنطة مطا تؾصطمت إليطة الدراسطة الحاليطة، ما بعد انتياء قترة الستابعطة و 

سميؼ مد ر دراسة عسؾمية نتائج ىذه الدراسة م  الشتائج التى تؾصمت إلييا دراسات كل 
(ٕٓٓٙ ،)Amram & Alto (ٕٓٓٚ) ، (ٕٚٓٓأرنطؾو ) دراسة بذرى ،Yang & 

Mao (ٕٓٓٚ) ،( ٕٛٓٓدراسططة بذططرى أرنططؾو)،Dryer & Amram (ٕٓٓٛ) ؛
 طالبات لدي الذكاء الروحييرت غالبية ىذه الدراسات وجؾد مذكالت كثيرة فى حير أع
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، بيشسا أعيرت بعض الدراسات سالفة الذكر وجؾد فطروق دالطة إحرطائيا السرحمة الثانؾية
 .الذكاء الروحيلرالح السجؾعة التجريبية، وقد أعيروا تحدشا في 

لتجريبططة فن البرنططامج لططدى السجسؾعططة االططذكاء الروحططي كسططا يفدططر ايزططا تشسيططة 
 .الذكاء الروحياستخدم بعض الفشيات التى ليا أىسية كبيرة في تشسية 

وتغير فعالية وأىسيطة البرنطامج اإلرشطادي، وتطؼ التركيطز فطى البرنطامج اإلرشطادي 
عمى افىدا  التى صطاغتيا الباحثطة فطى الجمدطات اإلرشطادية، والسرتبظطة بذطكل مباشطر 

 .الذكاء الروحيعمى تشسية  التالميذتذجي  ، و الذكاء الروحي بتشسية 
يؼ ائكسا أمد البرنامج افسرة بسعمؾمطات عطؽ أسطاليب السعاممطة الدطؾية تجطاه أبشط

مثل الربر والسداواة بيشو وبطيؽ أخؾتطو فطى السعاممطة ولبطداء االىتسطام بطو وعطدم تفزطيل 
ؾافقططو أحططد مططؽ افسططرة عميططو كططأن يذططعر بأنططو كططائؽ لططو قيسططة ومعشططى مسططا ةططؤ ر عمططى ت

 .ةالروحيالكيؼ االجتساعى التدريب عمى 
( عططام وىططؾ عسططر العيشططة ٛٔ-ٙٔ) فططى ىططذه العسططر مططؽ تمسيططذكسططا يالحطط  أن ال

الحالية لديو ميل إلطى الطتعمؼ والتجطاوب مط  مطؽ حؾلطو مطؽ اآلخطريؽ والتعبيطر عطؽ نفدطو 
بذططتى الظططرق والتجططاوب مطط  اآلخططريؽ، ويحتططاج إلططى مططؽ يقططدم لططو السدططاعدة، وأحيانططا 

 .تعسس لدية الذعؾر بالعجزة
 توصيات الدراسة:

بعطططض  ةالباحثططط تقطططدمفطططي ضطططؾء مطططا أسطططفرت عشطططو نتطططائج الدراسطططة الحاليطططة 
 التؾصيات التالية:

فطططي السراحطططل التعميسيطططة السختمفطططة، الطططذكاء الروحطططي ضطططرورة االىتسطططام ببطططرامج تشسطططي 
 واستخدام استراتيجيات تعميسية مشاسبة لتشسيتيا.

سعمسططططيؽ والسططططؾجييؽ، وتذططططجيعيؼ عمططططى اسططططتخدام وتظبيططططس عقططططد دورات تدريبيططططة لم
بعد ذلػ عمى التعاون  أبشائيؼ، لتذجي  الذكاء الروحياستراتيجيات معيشة لتشسية 

 والتفاعل م  اآلخريؽ.
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 التالميطذلطدى الطذكاء الروحطي تشسيطة االستفادة التربؾية مؽ نتائج الدراسة الحاليطة فطى 
بيطشيؼ ومطؽ اآلخطريؽ فطى السؾاقطف ساةيطة السيطارات االجتمؽ خالل التطدريب عمطى 

 .السختمفة
 .السراىقيؽاالىتسام بديكؾلؾجية 

 :حبوخ مكرتحة

أ ار ما جطاء فطي الدراسطة الحاليطة مطؽ عطر  لنططار الشغطري وتحميطل لمدراسطات 
الدططابقة ذات الرططمة، فزططاًل عططؽ نتططائج الدراسططة الحاليططة، العدةططد مططؽ التدططاؤالت التططي 

راسططات لنجابططة عشيططا، و يسططا ةمططي تعططر  الباحثططة بعططض تحتططاج إلططي إجططراء بعططض الد
 الدراسات التي ةري إمكانية إجرائيا في السدتقبل:

اسطتخدام اسطتراتيجيات تعميسيططة أخطرى غيططر التطي اسطتخدمتيا الدراسططة الحاليطة ومعرفططة 
 لدى تالميذ الرفؾ  الدراسية السختمفة.الذكاء الروحي أ رىا عمى 

 .السراىقيؽلدى الذكاء الروحي رات االجتساةية وأ ره في السيافعالية التدريب عمى   
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