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 ملخص البحح:

ىدفت الدراسة الحالية إلى تنمية الذكاء الروحي لدي طالب المرحمة الثانوية. وتكونت 
الثانوية. وقامت الباحثة ببناء مقياس الذكاء ( مف طالبات المرحمة ٕٗعينة الدراسة مف )

الروحي وحساب خصائصة السيكومترية. وأوضحت النتائج فعالية البرنامج اإلرشادي في 
تنمية الذكاء الروحي لدى المجموعة التجريبية مقارنة بأقرانيف في المجموعة الضابطة. كما 

جود فروؽ دالة إحصائيًا بيف تـ االستدالؿ عمى استمرارية نتائج التدخؿ مف خالؿ عدـ و 
 متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي لمذكاء الروحي.

 .البرنامج اإلرشادي –الذكاء الروحانية  الكممات المفتاحية:
 

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 (24) 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 مف الخدمات االرشادية التى تقدـ بشكؿ منظـ ومخطػط لػو وفػؽ اسػس تعت
 عمى اطر نظرية لالستفادة مف فنياتيا واستراتيجياتيا فى بنائياعممية ويتـ االعتماد 

ولقد اصبحت معظـ الخػدمات االرشػادية تقػدـ فػى شػكؿ بػرامج ارشػادية وذلػؾ باعتبارىػا التنفيػذ 
االرشاد النفسى مف خالؿ تقديـ برامج ارشادية وقائية ونمائية لمسػاعدتيـ عمػى الفعمى لمفيـو 

 تجاوز المشكالت والتغيرات التى تواجييـ .
، واالرشػاد النفسػى  يعد الذكاء الروحي مػف المفػاىيـ الحديثػة فػي مجػاؿ عمػـ الػنفسو 
 فػي تجنػب المتغيػرات فػي عمػـ الػنفس اإليجػابي، حيػث يعتبػر مػف العوامػؿ الميمػة، ومػف أىػـ

مباشػػر فػػي  الخػوؼ مػػف المصػػاعب، والضػػغوط الموجػػودة فػػي البيئػػة المحيطػػة، التػػي ليػػا تػػأثير
، الػوعي الػداخمي، ممػا يولػد الػييـ الػذكاء الروحػيلألفراد، وذلؾ مػف خػالؿ تنميػة  الروحيالبعد 

بميػػارات اجتماعيػػة وخبػػرات، يسػػتطيعوف مػػف خالليػػا مواجيػػة  نظػػرة ايجابيػػة لمحيػػاة، ويػػزودىـ
 .تواجييـ شكالت والضغوط التيالم

 اف التغيػػر والتطػػور الػػذي حػػدث فػػي المجتمعػػات البشػػرية، يشػػير بوضػػوح الػػي مػػدي

معظػـ أىػداؼ  قدرات الذكاء لػدي اففػراد بطػرؽ وأسػاليب حديثػة فف  الحاجة الي قياس وتنمية
 .الشعوب ال يمكف إنجازىا إال باإلعتماد عمي القدرات العقمية

 أكثػر المفػاىيـ التػي ارتبطػت بالتحصػيؿ الدراسػي والنجػاح فػي فالذكاء بشػكؿ عػاـ مػف
وطبيعتػو وطػرؽ  المياـ التعميمية وغيػر التعميميػة المختمفػة، ويعػد الوقػوؼ عمػي مفيػـو الػذكاء

ضػاع لمنجػاح فػي افو  قياسو مف افمور التي تسػاعد عمػي فيػـ العوامػؿ أو المحػددات الرئيسػية
 (.Amram & Alto, 2007) المدرسية والحياتية المختمفة

أنػواع الػذكاء  فقد اىػتـ البػاحثوف بالػذكاء وأنواعػو المختمفػة وطػرؽ قياسػو، ومػف بػيف
  (Spiritual Intelligent) محؿ افىتماـ اآلف ىو الذكاء الروحي

وأف يػػدرؾ  فالػػذكاء الروحػػي يعنػػي أف يعػػي افنسػػاف نفسػػو والعػػالـ الػػذي يعػػيش فيػػو،
منفصػػمة الواحػػدة عػػف  المحيطػػة بػػو ميمػػا بػػدت بعيػػدة او العالقػػة التػػي تػػربط افمػػور والظػػواىر

مشاعره وماىية وجػوده وىػذا مػا يمثػؿ  افخري، و وعي المرء لنفسو يعني أف يتعمؽ في نوعية
 (.٘: ٕٙٓٓ والمصمحيف افجتماعييف )توني بوزاف، قوة الشخصية التي يتميز بيا المفكريف
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وذلػػؾ  الناحيػػة النظريػػة والعمميػػة،ومػػا أحوجنػػا اليػػـو إلػػى االىتمػػاـ بيػػذا الجانػػب مػػف 
فػي  أننػا جميعػا نعػيش بتطوير البػرامج التدريبيػة لتنميػة النقػاء الروحػي لػدى اإلنسػاف، وخاصػة

والعمػؿ والمدرسػة،  عالـ مميء بالصراعات والمشاحنات والكوارث وافزمات والضغوط فػي افسػرة
شيا مػ  حقيقػة أف طبيعػة اإلنسػاف تم ولذلؾ نجد اىتماما عالميا ودوليا بالتنمية البشرية، وذلؾ

واآلخػريف مػف حولػو، فيػو اجتمػاعي وعطػوؼ ومتعػاوف  ىي الخير، فيو بطبيعتػو يحػب الحيػاة
اإليجابيػة قػد  الصػفات العظيمة عميو. ولكف كؿ ىذه الصفات اإليجابيػة ومتسامح ويدرؾ نعـ اهلل

بطرؽ فعالػة، فػالفرد يحتػاج مواجيتيا  تتأثر بافحداث والمواقؼ التي يواجييا الفرد وال يستطي 
وفػي اآلخػريف كػذلؾ، ويقبػؿ عمػى  الثقة بنفسو مف جديػد إلى التوجيو واإلرشاد الذي يجعمو يعيد

مػػف أحػػداث، وبمعنػػى مخػػر ينمػػي ذكػػاءه الروحػػي ومياراتػػو الروحيػػة، فف  الحيػػاة بكػػؿ مػػا فييػػا
اهلل  خيػر وعبػادةالروحػي ىػو المحػرؾ الرئيسػي لننسػاف الػذي يوجيػو دومػا نحػو فعػؿ ال الػذكاء

ويصبح أسػيرا لرغباتػو  بيقيف وخشوع، ولذلؾ فإف نقصانو أو غيابو يجعؿ اإلنساف تائيا ضائعا،
 (.ٕٛٓٓوط، نأر بشرى ممذاتو واحتياجاتو الدنيوية ) وفي إشباع

قصػور ة اثنػاء عمميػا مشػكمة ىػذا البحػث مػف خػالؿ مالحظػات الباحثػ نبعػت :مصهلة الدراسة
طػػالب نػػدرة افبحػػاث التػػى أجريػػت عمػػى  الػػذكاء الروحػػى و فػػى  لػػدى بعػػض الطالبػػاتواضػػح 

حيػػث التشػػخيص وتقػػديـ مػػف وذلػػؾ عمػػى المسػػتوى المحمػػى فػػى ىػػذا المجػػاؿ  المرحمػػة الثانويػػة
 ة. عمـ الباحث فى حدود – التدريبيةالبرامج 

 :التالية افسئمةفى  الدراسةمشكمة يمكف صياغة ومف ثـ 

 ؟موعة التجريبية في الذكاء الروحيالبعدي لدى المجفروؽ بيف القياسيف القبمي و ال ما -ٔ
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في الذكاء الروحي؟ما الفروؽ  -ٕ

 ؟الذكاء الروحي عي لدى المجموعة التجريبية فيبتتبيف القياسيف البعدي والما الفروؽ  -ٖ
 أٍداف الدراسة:

 معرفة:تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 
رتػػػب القياسػػػيف القبمػػػى والبعػػػدى لمقيػػػاس الػػػذكاء الػػػوحي لػػػدى الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطى  -ٔ

 المجموعة التجريبية.
حػػػي لػػػدى كػػػؿ مػػػف رو الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطى رتػػػب القيػػػاس البعػػػدى لمقيػػػاس الػػػذكاء ال -ٕ

 لضابطو.االمجموعة التجريبية و 
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الفروؽ بيف متوسطى رتب المجموعػة التجريبيػة فػى الػذكاء الػوحي فػى كػؿ مػف القياسػيف  -ٖ
 عى.البعدى والتتب

 أٍنية الدراسة:

 األٍنية اليظزية:  – 1

مشػػكمة الػػذكاء تنبػػ  أىميػػة الدراسػػة مػػف نػػوع المشػػكمة التػػى تتعػػرض ليػػا حيػػث تتنػػاوؿ   - ٔ
 الروحي.

فػى  –وذلؾ عمى المستوى المحمػى طالب المرحمة الثانوية ندرة افبحاث التى أجريت عمى  – ٕ
 ة.عمـ الباحث حدود

بعػض البحػوث والدراسػات العربيػة وافجنبيػة والتػي تتنػاوؿ  افػى دراسػتي ةستعرض الباحثػت – ٖ
وذلؾ عمى سػبيؿ  -طالب المرحمة الثانوية ومنيا مشكمة خفض الذكاء الروحيمشكالت 

 حتى تحقؽ نمو وتراكمية العمـ.  –المثاؿ ال الحصر 
 األٍنية التطبيكية:   –0

تػـ إعػداداىا لكػى تسػيـ فػى  ةتدريبيػإف أىمية الدراسػة يمكػف أف ترجػ  إلػى تػوفير بػرامج  – ٔ
مػف خػالؿ عػرض التػراث السػيكولوجى  طالب المرحمة الثانويةلدى الذكاء الروحي تنمية 

 .تدريبيةومنو الدراسات السابقة التي توضح ما تـ إستخدامو مف إستراتيجيات 
تصميـ العديػد مػف افدوات السػيكومترية التػى تسػيـ فػى تحديػد أدؽ وفيػـ أفضػؿ لػالدراؾ  – ٕ

 .  الذكاء الروحيؿ دليؿ الظروؼ والعوامؿ المؤدية لنشأة القصور فى مث
مػف  الػذكاء الروحػيالتػي تناولػت   – ةحدود عمـ الباحثػ  –قمة الدراسات العربية وذلؾ فى – ٖ

 .  التدريبيةحيث التشخيص وتقديـ البرامج 
وف أكثػػر قػػد يكػػو كػػوف وثيػػؽ الصػػمة بسػػموكيات أخػػرى، وأف إسػػتيدافيقػػد الػػذكاء الروحػػي  – ٗ

   ه.أىمية فى نمو 
 مصطلحات الدراسة:

 : Spiritual Intelligent :أواًل: الذناء الزوحي

 يتضػػمف القػػدرة عمػػى التسػػامي، والقػػدرة عمػػى الػػدخوؿ فػػي حػػاالت عاليػػة مػػف الػػوعي

اإلحسػػاس بمػػا ىػػو  الروحػػي، والقػػدرة عمػػى اسػػتثمار افنشػػطة اليوميػػة وافحػػداث والعالقػػات مػػ 
المشػاكؿ اليوميػة، والقػدرة عمػى  سػتخداـ المصػادر الروحيػة فػي مواجيػةمقػدس، والقػدرة عمػى ا
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، وىو الدرجة التي يحصؿ عمييا طػالب المرحمػة الثانويػة عمػى االندماج في السموكيات الفاضمة
 مقياس الذكاء الروحي المعد في الدراسة.

  الربىامر اإلرشادي:

تعمؿ عمى إكسػاب الّطمبػة  مف افساليب وافنشطة المدونة واليادفة التى ةىو مجموع
 المحددة في محتوى البرنامج. ميارات الذكاء الروحي

 الدراسة: حمددات

البرنػػػامج، وافدوات المسػػػتخدمة،  محتػػػوىبعينتػػػو، و تتحػػػدد نتػػػائج البحػػػث الحػػػالي 
، والفػػروض الخاصػػة بػػو، وافسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي معالجػػة ووأىدافػػ وومصػػطمحات

 .وبيانات
 زى للدراسة:اإلطار اليظ

 .Robert. يرج  الفضؿ في إعداد نظريػة الػذكاء الروحػي إلػى العػالـ روبػرت إيمػونز

A Emmonsفينػاؾ كثيػر مػف  ، كما أف جػذور ىػذا النػوع مػف الػذكاء ترجػ  إلػى عيػود بعيػدة
لػى  اإلشارات في التراث السيكولوجي أكدت أىمية الجانب الروحي في ميارات الحياة وتػدرييا، وال

 ٖٕٜٔمػػنيـ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ   ببػػر ) يػػـو الػػديني فػػي العمميػػات السػػيكولوجيةجػػوىر المف

,Buber)ىينتركوبػػؼ ، Hinterkopf (1985)، كامبيػػؿ ومكمػػاىوفMacMahon & 

Campbell (1985)توؿ ،Tolle (1997)   جوورسكيJaworski (1998). 
ي ذلػؾ فػ كما أنو عمػى المسػتوى العربػي فػإف ىنػاؾ إشػارة واضػحة لسػيد أحمػد عثمػاف

( ٜٔٛٙونمػو اإلنسػاف،  دراسػة فػي الطفولػة -المضمار فإف المطػال  لكتابػو )اإلثػراء النفسػي 
لمذكاء الروحػي ذلػؾ فيمػا أطمػؽ عنيػو  سيجد حديثا واضحا وجميا عف مفيـو أكثر ما يكوف قربا

 .عمى نوع ة ( والتي تدؿالروحيسيد عثماف )الحاسة 

وكػذلؾ فيػـ   بأنو القدرة عمى فيـ الػذات، الذكاء الروحي، Sinetar وعرفت سينيتر   
وصػحوة الصػفات الروحيػة  اآلخريف، وذلؾ مف خالؿ إقامة اسموب حدسي، بيف التجارب الحية،

 (Westenberg, 2017). االجتماعية، والعدالة الداخمية لدى اففراد، مثؿ اإلبداع والمسؤولية

نػو القػدرة عمػى اسػتخداـ الحػواس الػذكاء الروحػي، بأ فقػد عػرؼ( ٕ٘ٔٓابػو الػديار)مسػعد أمػا 
 التأمؿ والتخيؿ والتصور، لغايات إخراج المعارؼ الداخمية لمفػرد وقدراتػو المتعددة، التي تتضمف

 .التي تواجيو الداخمية، واستخداميا في ايجاد الحموؿ الشاممة لممشكالت اليومية
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نظريػة ىنػاؾ  ، أف(Dhatt, 2015) المشار اليػو فػي دىػات (Amram) أمراـ  يرىو 
االفتراضػات التػي تػدعي أف  شاممة واسعة النطاؽ لمذكاء الروحي. وقػد إعتمػد فػي تصػوره عمػى

الدولػة الموحػدة(، أو االعتقػاد الروحػي : الذكاء الروحي  قد يختمؼ عػف التجربػة الروحيػة )مثػؿ
مواضػػي  رئيسػػية فػػي بحثػػو وىػػي: المعنػػى وتتضػػمف  )مثػػؿ: اإليمػػاف بػػاهلل(، وحػػدد فػػي سػػبعة

افنشطة اليومية، أما الوعي، فيتضمف المعرفة العقالنيػة، التركيػز  لمعنى، واليدؼ فيمواجية ا
فيتضػمف  والممارسة، أمػا الفضػؿ، فيتضػمف، الثقػة، الحػب، تقػديس اإللػو، أمػا التعػالي، ,الكامؿ

القبػػػوؿ، المسػػػامحة،  نظريػػػة اليوليسػػػـ، رعايػػػة العالقػػػات والػػػروابط، أمػػػا الحقيقػػػة، فتتضػػػمف
اإليغوليسػػنيس، قبػػوؿ طبيعػػة  فيتضػػمف الحقيقػػة، أمػػا الخضػػوع السػػممي لمػػذات،واالنفتػػاح عمػػى 

الػػداخمي، وتتضػػمف التحػػرر مػػف الممحقػػات والمخػػاوؼ،  الفػػرد الحقيقيػػة، وأخيػػرا حريػػة التوجيػػو
 .التمييز، االستقامة

التفكيػر   وىػي أرب  مكونػات أساسػية لمػذكاء الروحػي (King, 2008) كما حدد الممؾ
إنتػػاج المعنػػى  االنتقػػادي، وكػػذلؾ ي، والػػذي يشػػير إليػػو بػػالتفكير الوجػػوديالوجػػودي االنتقػػاد

معنػػى وىػػدؼ شخصػػي فػػي جميػػ  التجػػارب  الشخصػػي، والػػذي يعػػرؼ بأنػػو القػػدرة عمػػى بنػػاء
تقاف ىدؼ الحياة، الجسدية والعقمية، كما تشمؿ القدرة عمى وكػذلؾ الػوعي المتسػامي،   إبداع وال

( )مثؿ: الشخصػية الذاتيػة أو المتعاليػة بعاد الذات المتعاليةعمى تحديد أ والذي يشير إلى القدرة
حالػػة الػػوعي،  لآلخػػريف، ولمعػػالـ المػػادي )مثػػؿ: الالماديػػة، ونظريػػة اليوليسػػـ(، وأخيػػرا توسػػي 

لمػوعي الروحػي )مثػؿ: الػوعي  والتي تعرؼ بأنيا القدرة عمى الدخوؿ والخروج مف حاالت أسػمى
)كما الحاؿ في التفكيػر العميػؽ،  لتقدير الفرد وحدانية( وفقاً الصافي، الوعي الكوني، الوحدة، وال

 .(التأمؿ، التضرع

 دراسات سابكة:

( التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى Gonzalez, 2012استيدفت دراسة )
ة الذكاء االنفعالي والذكاء الروحي. وتكونت عينة الدراسة مف يالحمقات الحوارية في تنم

يف، مدراء المدارس والمرشديف، والذيف تـ الحصوؿ عمييـ مف خالؿ اإلعالف ( مف المعممٕ٘)
في أحد الجرائد لممشاركة في التدخؿ، حيث يترتب عمييا اجتياز زيادة في الراتب. وتـ القياس 

لمذكاء االنفعالي، ومقياس الذكاء الروحي  Wong & Lawباستخداـ مقياس وونج ولو 
( ساعة بإحدى المدارس الثانوية. وأسفرت النتائج ٙٔلتدريبي )التكاممي. واستغرؽ البرنامج ا
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عف فعالية التدخؿ القائـ عمى الحمقات الحوارية في تنمية الذكاء الروحي بمختمؼ أبعاده 
المتمثمة في تقدير الجماؿ، تنمية الثقة، االتصاؿ العاطفي بالعالـ المادي، امتالؾ حس التأمؿ 

في الحياة اليومية، واستخداـ الحدس، واستمرار ىذا افثر في  الذاتي، تنمية الشعور بالقدسية
القياس البعدي. كما تحسنت لدى أفراد المجموعة التجريبية القدرة عمى استغالؿ المصادر 

 الروحانية. ولـ تسفر النتائج عف وجود أية تغيرات دالة إحصائًيا في الذكاء االنفعالي. 
( التحقؽ مف فعالية التدريب عمى الذكاء Ebrahimi et al., 2015وحاولت دراسة )

الروحي وأثر في خفض االكتئاب، والقمؽ والضغوط لدى المراىقيف. وتكونت عينة الدراسة مف 
( طالب. وتـ تطبيؽ ٓٔمجموعتيف إحداىما تجريبية وافخرى ضابطة، قواـ كؿ منيما )
( عبارة ٕٗالمكوف مف ) استمارة البيانات الديمجرافية، مقياس االكتئاب، القمؽ، والضغوط

(DASS-42 وبالنسبة لمنتائج، فقد أوضحت فعالية التدخؿ في تنمية الذكاء الروحي والذي .)
بدروه أسيـ في خفض االكتئاب، القمؽ والضغوط لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة 

 بالضابطة.
في تنمية ( اختبار فاعمية برنامج إرشادي ٕ٘ٔٓأبو الديار، مسعد وىدفت دراسة )

الذكاء الروحي وخفض السموؾ التنمري لدى عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية. واستخدمت 
( ٖ٘.ٕٔ( مف افطفاؿ بمتوسط عمري )ٓٗالدراسة المنيج التجريبي، وتضمنت عينتيا )

( عاًما. وتـ تطبيؽ مقياسي الذكاء الروحي والسموؾ التنمري بجانب ٛ٘.ٕوانحراؼ معياري )
اإلرشادي. وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيػػػًا في متوسطات البرنامج 

درجات الذكاء الروحي والسموؾ التنمري بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية، 
ولـ توجد فروؽ في القياسيف البعدي والتتبعي )بعد مرور أربعة أسابي  مف تطبيؽ البرنامج( 

 ت الذكاء الروحي والسموؾ التنمري لمعينة التجريبية.في متوسطات درجا
( إلى التحقؽ مف فعالية التدخؿ القائـ Jwaifell et al., 2015واستيدفت دراسة )

( كأداة تعميمية في تنمية الذكاء Web Questعمى توظيؼ الرحالت المعرفية عبر االنترنت )
( مف ٖٗٔ. وتشكمت عينة الدراسة مف )الروحي لدى تالميذ الفرقة الرابعة بالمدارس افردنية

تالميذ الفرقة الرابعة مف كال الجنسيف، والذيف تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة. 
وأسفرت النتائج عف مقياس الذكاء الروحي لألطفاؿ. وأوضحت النتائج فعالية التدخؿ القائـ 
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تحسيف الذكاء الروحي  ( فيWeb Questعمى توظيؼ الرحالت المعرفية عبر االنترنت )
 لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة.

( نحو التحقؽ مف فعالية برنامج Ferreira & Schulze, 2015وحاولت دراسة )
انتقائي لتنمية الذكاء الروحي لدى طالب المرحمة الثانوية. وكانت عينة الدراسة مكونة مف 

ببريتوريا، جنوب إفريقيا مف متعددي الخمفيات ( مف طالب الفرقة العاشرة الثانوية ٓٔ)
( أشير. وتـ جم  البيانات مف خالؿ المقابالت ٖالثقافية. وتـ تطبيؽ البرنامج في فترة )

الشخصية شبو المقننة، والمالحظات، وافنشطة التأممية. وأوضحت النتائج فعالية التدخؿ في 
 تنمية الذكاء الروحي لدى أفراد العينة.

( إلى التحقؽ مف فعالية التعمـ المستند إلى الدماغ Santoso, 2016سة )وىدفت درا
في تحسيف الذكاء الروحي في الكتابة بالمغة اإلنجميزية. واستخدمت الدراسة مدخؿ البحث 

( مف طالب الجامعة تخصص المغة ٖٓاإلجرائي الصفي. وتكونت عينة الدراسة مف )
البيانات باستخداـ استبياف الذكاء الروحي،  اإلنجميزية بجامعة شماؿ سومطرة. وتـ جم 

المالحظة، المقابالت الشخصية، والتحميؿ الوثائقي. وتوصمت الدراسة إلى وجود تحسنات ذات 
داللة إحصائية في مستوى الذكاء الروحي في الكتابة بالمغة اإلنجميزية، بما يشير إلى فعالية 

 التعمـ المستند إلى الدماغ في ىذا الصدد.
( إلى التعرؼ عمي تأثير برنامج قائـ ٕٚٔٓمرفت ندا، ، مة مرتضىبت دراسة )عوىدف

عمي اإلرشاد العقالني االنفعالي السموكي في تنمية الذكاء الروحي وأثره عمي الرضا الميني 
لدي معممات التربية الخاصة، ولمتحقؽ مف ىذا اليدؼ قامت الباحثاف بالدراسة الميدانية 

( معممة مف معممات التربية الفكرية المنخفضات في مستوي ٕٕميا )الحالية عمي عينة قوا
الذكاء الروحي بمدينة القاىرة، تـ تقسيميف إلي مجموعيف تمثؿ أحداىما المجموعة التجريبية 

( وىي التي تـ اخضاعيا لمبرنامج اإلرشادي، وافخرى المجموعة الضابطة )ف= ٔٔ)ف = 
في كؿ مف العمر، التخصص، المؤىؿ الدراسي،  (، وتـ التحقؽ مف تكافؤ المجموعيفٔٔ

الذكاء الروحي، والرضا عف العمؿ، واستخدمت الباحثتاف افدوات اآلتية: مقياس الذكاء 
الروحي، مقياس الرضا الميني، البرنامج اإلرشادي القائـ عمي اإلرشاد الفالني االنفعالي 

وجود فروؽ دالة إحصائية -ٔلتالية :السموكي مف إعداد الباحثتاف، وتوصمت الدراسة لمنتائج ا
بيف متوسطات رتب درجات القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في كؿ مف الذكاء 
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-ٕالروحي والرضا الميني بأبعادىـ المختمفة، وكانت جمي  الفروؽ لصالح القياس البعدي.
ة والتجريبية بعد وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف الضابط

تطبيؽ البرنامج )القياس البعدي( في الدرجة الكمية لمذكاء الروحي وجمي  أبعاده، فيما عدا 
بعد الوعي بافنا افعمى والفروؽ كانت لصالح المجموعة التجريبية، كما اتضح وجود فروؽ 

يؽ دالة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية بعد تطب
البرنامج )القياس البعدي( في الدرجة الكمية الرضا الميني وجمي  أبعاده والفروؽ كانت 

ال توجد فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات -ٖلصالح المجموعة التجريبية
القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية في كؿ مف الذكاء الروحي والرضا الميني 

 .بجمي  أبعادىـ
( إلى التحقؽ مف فعالية Safa Chaleshtari et al., 2017اولت دراسة )وح

التدريب القائـ عمى الذكاء الروحي وأثره فعالية الذات والمسئولية االجتماعية لدى طالبات 
( مف الطالبات بالمدارس الثانوية ٖٓالمرحمة الثانوية بشيركرد. وتمثمت عينة الدراسة في )

قياسي فعالية الذات والمسئولية االجتماعية. وانخرطت المشاركات بشير كرد. وتـ استخداـ م
( جمسة. ٕٔفي المجموعة التجريبية في اإلرشاد الجماعي القائـ عمى الذكاء الروحاني في )

وأوضحت نتائج الدراسة وجود أثر داؿ لمتدخؿ في تحسيف فعالية فعالية الذات والمسئولية 
 ة التجريبية مقارنة بالضابطة.االجتماعية لدى المشاركات بالمجموع

( إلى التحقؽ مف فعالية التدخؿ Seena & Sundaram, 2018وىدفت دراسة )
روحاني في تنمية الذكاء االنفعالي، والذكاء الروحي، والصالبة النفسية، والرفاىة  –النفس 

( مف ٕٖالنفسية لدى المراىقات افحداث المساء معاممتيف. وكانت عينة الدراسة مكونة مف )
( عاًما، ٛٔ( إلى )ٕٔالمراىقات افحداث المساء إلييف )جنسيا( ممف تراوحت أعمارىف مف )

( وافخرى ضابطة )ف= ٘ٔوالالتي تـ تقسيميف إلى مجموعتيف: إحداىما تجريبية )ف= 
(. وتـ جم  البيانت مف خالؿ المقابالت الشخصية والمقاييس الخاصة بالمتغيرات سالفة ٚٔ

التدخؿ قائـ عمى العالج العالج المعرفي السموكي، العالج النفسي القائـ عمى الذكر. وكاف 
العالقات البينشخصية، واليوجا. واستغرؽ ىذا التدخؿ ثالثة أشير. وأسفرت النتائج عف 
فعالية التدخؿ في تحقيؽ أىدافو، والتي تبدت مف خالؿ إعادة الييكمة المعرفية والتعديؿ 

المجموعة التجريبية، ىذا باإلضافة إلى تحسف قدراتيف عمى السموكي لدى المشاركات ب
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مواجية الضغوط الحياتية عمى نحو أفضؿ. كما تحسنت درجات ىؤالء المشاركات الخاصة 
بالذكاء الروحي والذكاء االنفعالي والتي تبدت مف خالؿ النظرة الشمولية والتكاممية لمحياة. 

 لذكاء االنفعالي، والذكاء الروحي والصالبة النفسية.وأخيًرا، وجدت عالقة دالة إحصائًيا بيف ا
 أودُ االستفادة مً الدراسات الشابكة:

مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة يمكػػف القػػوؿ بأنيػػا ال تعكػػس واقػػ  المشػػكالت 
عمػي حػد عمػـ  –الناتجة عف خفض الذكاء الروحي، ونظرًا لندرة ىػذه الدراسػات ليػذا الموضػوع 

لمموضوع مف أىمية نظرية وتطبيقية، باإلضافة إلي أف نػدرة الدراسػات العربيػة الباحثة، رغـ ما 
، يمثػؿ مؤشػرا لضػرورة االىتمػاـ بدراسػتيا، مػ  تجنػب الطػالبالتي تناولت الذكاء الروحي لػدى 

أوجػػو النقػػد التػػي وصػػفت فػػي التعقيػػب عمػػي الدراسػػات بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػي نتػػائج أكثػػر قابميػػة 
خػتالؼ الدراسػة الحاليػة عػف الدراسػات السػابقة فػي حداثػة موضػوعيا، لمتعميـ، باإلضافة إلي ا

واختيػػار عيناتيػػا التػػى ىػػى فػػى حاجػػة ماسػػة الػػى المسػػاندة مػػف قبػػؿ اآلخػػريف، وقػػد اسػػتفادت 
الباحثػػة مػػف البحػػوث والدراسػػات السػػابقة ومػػا توصػػمت إليػػو مػػف نتػػائج فػػي صػػياغة فػػروض 

عػػداد أدوات الدراسػػة، وتحديػػد العينػػة ومواصػػفاتيا، واختيػػار افسػػاليب اإلحصػػػائية  الدراسػػة، وال
المناسػػػبة لتحميػػػؿ البيانػػػات، ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػي سػػػعي البػػػاحثيف فػػػى الحػػػرص عمػػػي التواصػػػؿ 
والتكامؿ بيف عرض اإلطار النظري وتطبيؽ افساليب وافدوات الخاصة بالدراسة، والسػعي نحػو 

ا لمتوجييػػػات التربويػػػة تقػػػديـ عػػػرض متكامػػػؿ ومتفاعػػػؿ وصػػػواًل إلػػػي المسػػػتوي المنشػػػود وفًقػػػ
 .  السعودىواإلرشادية السميمة التي تتالءـ م  طبيعة المجتم  

 فكد استفادت الباحجة مً تلو الدراسات والبحوخ يف اآلتي:

 حتديد حذه العيية املختارة:

حيث اختارت الباحثة فػي ضػوء النتػائج التػي توصػمت إلييػا الدراسػات والبحػوث السػابقة 
 .المرحمة الثانوية اتالبطعينة مناسبة مف 

 حتديد األساليب اإلحصائية:

نظرًا لصغر حجـ العينػة سػوؼ تتنػاوؿ الباحثػة اإلحصػاء الػال البػارامتري وىػو مػا يػتالءـ 
م  الدراسة الحالية، فسوؼ يتـ االستعانة بالمتوسطات واالنحرافات المعياريػة ومعامػؿ االرتبػاط 

 ر ويمككسوف لمعينة الواحدة.واختبار ماف ويتنى لمعينات المستقمة، واختبا
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 حتديد متػريات الدراسة:

فػػػي تنػػػاوؿ الباحثػػػة وتحميميػػػا لمدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة اسػػػتطاعت الباحثػػػة حصػػػر 
متغيػػرات الدراسػػة فػػي متغيػػريف ىػػاميف وىمػػا: المتغيػػر المسػػتقؿ )البرنػػامج اإلرشػػادي(، المتغيػػر 

 التاب  )الذكاء الروحي(.
 صياغة فزوض الدراسة:   

ؿ االطػػالع عمػػى افطػػر النظريػػة ونتػػائج الدراسػػات السػػابقة تػػـ صػػياغة فػػروض مػػف خػػال 
 الدراسة الحالية عمى النحو التالي:

توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطى رتػب درجػات القيػاس القبمػى والبعػدى  .ٔ
 لمقياس الذكاء الروحي لدى المجموعة التجريبية.

رتػب درجػات القيػاس البعػدى لمقيػاس توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بػيف متوسػطى  .ٕ
 .ةالذكاء الروحي لدى كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابط

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػائية بػػيف متوسػػطى رتػػب درجػػات قيػػاس المجموعػػة  .ٖ
 التجريبية فى الذكاء الروحي فى كؿ مف القياسيف البعدى والتتبعى.   

 ميَر الدراسة:

ى المػػػنيج التجريبػػػى وذلػػػؾ لمتحػػػؽ مػػػف اليػػػدؼ الرئيسػػػى اعتمػػػدت الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػ
 لمدراسة 

 عيية الدراسة:

 وصف عيية الدراسة:

 ٙٔ، تراوحػت أعمػارىـ مػا بػيف )المرحمػة الثانويػة طالبات ُأجريت الدراسة عمى عينة مف
 ( عاما، وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف:ٛٔ -
 العيية االستطالعية: -ٔ

لمتأكػد مػف صػالحية المقػاييس مػف خػالؿ ، طالبػة(ٓٓٔ) تكونت العينة االستطالعية مػف
 عمؿ الخصائص السيكومترية )الصدؽ والثبات( وبالتالى تطبيقيا عمى العينة افساسية.
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 العيية األساسية: -0

( ٛٔ -ٙٔ، قد تراوحت أعمارىـ ما بيف )طالبة( ٕٗتكونت عينة الدراسة الحالية مف )
(، وقد تـ تقسيـ ٜٖ.ٓا، وانحراؼ معيارى قدره )( عامً ٜٗ.ٚٔعاـ، بمتوسط عمرى قدره )

 العينة إلى:
 .طالبة( ٕٔػ المجموعة التجريبية، وعددىـ )ٔ
 . طالبة( ٕٔػ المجموعة الضابطة، وعددىـ )ٕ

، وذلؾ عمى الروحيوقد تـ التكافؤ بيف أفراد العينة، مف حيث العمر الزمنى، والذكاء 
 النحو التالى:

 نة فى العمر الزمني لمدراسة: التكافؤ بيف مجموعات العي 

 (1جذول )

 ركبفؤ يجًىعزٍ انذراسخ فٍ انعًز انزيٍُ

 ٌ انًجًىعخ
يزىسظ 

 انزرت

يجًىع 

 انزرت
u z 

يسزىي 

 انذالنخ

 11...1 12.11 11 رجزثُخ
 غُز دانخ 1.1.0 2.11.

 11..11 12.41 11 ضبثطخ

وسػػطات رتػػب ( عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متٔيتضػػح مػػف جػػدوؿ )
، وىػذا يػدؿ عمػي تكػافؤ المجمػوعتيف العمر الزمنيدرجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

)التجريبية والضابطة( في التطبيؽ القبمػي، افمػر الػذي يميػد لمتطبيػؽ العممػي بصػورة منيجيػة 
 .صحيحة
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  الروحيالذكاء التكافؤ بيف مجموعات العينة فى  : 

 (1جذول )

 ذراسخ فٍ انذكبء انزودٍركبفؤ يجًىعزٍ ان

 ٌ انًجًىعخ األثعبد
يزىسظ 

 انزرت

يجًىع 

 انزرت
u z 

يسزىي 

 انذالنخ

 انصذق
 114.11 10.11 11 رجزثُخ

 غُز دانخ 1.212 1.1.
 120.11 1..11 11 ضبثطخ

 األيبَخ
 111.11 10.11 11 رجزَجُخ

 غُز دانخ 1.111 0.1.
 121.11 .11.4 11 ضبثطخ

 انصجز
 101.11 11.12 11 رجزَجُخ

 غُز دانخ 4...1 1.1.
 1.1.11 .10.2 11 ضبثطخ

 اإلَثبر
 122.11 11.11 11 رجزَجُخ

 غُز دانخ 1.0.1 1...
 11..11 10.11 11 ضبثطخ

انزسبي

 ح

 102.11 11.14 11 رجزَجُخ
 غُز دانخ 1...1 1..1

 11...1 10.10 11 ضبثطخ

م  ًُّ رذ

انًسئى

 نُخ

 122.11 11.11 11 رجزَجُخ

 غُز دانخ 1.0.1 1...
 11..11 10.11 11 ضبثطخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 111.11 10.14 11 رجزَجُخ
 غُز دانخ 1.2.4 2.1.

 121.11 11.10 11 ضبثطخ

( عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات رتػػب ٕيتضػػح مػػف جػػدوؿ )
، وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػي تكػػػػافؤ روحػػػػيالالػػػػذكاء درجػػػػات المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي 

المجمػػوعتيف )التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي التطبيػػؽ القبمػػي، افمػػر الػػذي يميػػد لمتطبيػػؽ العممػػي 
 .بصورة منيجية صحيحة

 أدوات الدراسة:

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

 وفيما يمى تناوؿ ىذه افدوات بشئ مف التفصيؿ:
 )إعداد: الباحثة(. الروحيالذكاء ( مقياس ٔ)
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 مربرات إعداد املكياس:

معظـ افدوات المسػتخدمة فػى الدراسػات السػابقة غيػر مالئمػة مػف حيػث الصػياغة المفظيػة، 
 وقد تصمح فعمار تختمؼ عف أعمار عينة البحث:

ستخدمة فى الدراسات السابقة غير مالئمة مف حيػث طػوؿ العبػارة نفسػيا، معظـ افدوات الم
 .تالميذوالتعامؿ م  عبارات طويمة جدِّا يؤدى إلى ممؿ وتعب ىؤالء ال

 معظـ المفردات وافبعاد فى المقاييس السابقة غير مناسبة لطبيعة عينة البحث.

 .حيالرو الذكاء وبناء عمى ما سبؽ قامت الباحثة بإعداد مقياس 
 قامت الباحجة باالتى: الزوحيالذناء وإلعداد مكياس 

 .الروحيالذكاء اإلطالع عمى اُفطر النظرية والكثير مف الدراسات السابقة التى تناولت  -أ
 .الروحيالذكاء تـ اإلطالع عمى عدد مف المقاييس التى اسُتخِدمت لقياس  -ب

فػى صػورتو االوليػة، مكوًنػا مػف  الروحيالذكاء ج ػ فى ضوء ذلؾ قامت الباحثة بإعداد مقياس 
 ( مفردة.ٕٗ)

وبناء عمى ذلؾ تـ تحديد أبعاد المقياس وتحديد العبارات مف خػالؿ االطػالع عمػى العديػد 
 بصفة عامة. الروحيالذكاء مف الدراسات السابقة التى تناولت 

 اد  ومف خالؿ ما سبؽ تػـ إعػداد الصػورة افوليػة لممقيػاس والتػى اشػتممت عمػى سػتة أبعػ
 ىى

    Truthfulness:الُبْعد افوؿ: الصدؽ
   Honesty:الُبْعد الثاني: افمانة
 :Patienceالُبْعد الثالث: الصبر 
    Altruism: الُبْعد الراب : اإليثار

   Forgiveness:الُبْعد الخامس: التسامح 
 Responsibility Bear: الُبْعد السادس: تحمُّؿ المسئولية 

التى تػـ تحديػدىا بطبيعػة وفمسػفة وأىػداؼ الدراسػة حيػث يشػتمؿ كػؿ وترتبط ىذه افبعاد 
 بعد مف ىذه افبعاد عمى مؤشرات وعبارات محصمتيا النيائية قياس كؿ بعد عمى حدة.

وبناء عمى ذلػؾ تمػت صػياغة العبػارات الخاصػة بكػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس وذلػؾ قبػؿ 
 التحكيـ وىى:
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 ( مفردات.ٜالبعد الثانى ) -ٕ ( مفردات.         ٚالبعد افوؿ ) -ٔ
 ( مفردات.ٛالبعد الراب  ) -ٗ( مفردات.          ٙالبعد الثالث ) -ٖ
 ( مفردات.ٙالبعد السادس ) -ٙ( مفردات.        ٙالبعد الخامس ) -٘

 :الزوحيالذناء اخلصائص الشيهومرتية ملكياس 

 أواًل: حشاب صدم املكياس:

 صدم احملهنني: -1

َـّ عرض المقيا بكميػات التربيػة  عمػـ الػنفسس فى صورتو افولية عمى عدد مف أسػاتذة ت
بمختمػؼ الجامعػػات، وتػػـ إجػػراء التعػػديالت المقترحػػة بحػذؼ بعػػض المفػػردات والتػػى قػػؿ االتفػػاؽ 

عػػػادة صػػػياغة مفػػػردات أخػػػرى وفػػػؽ مػػػا اتفػػػؽ عميػػػو ٓٛعمييػػػا عػػػف ) %( بػػػيف المحكمػػػيف وال
يكػوف لػو أثػر إيجػابي عمػى تمتػ  المقيػاس %( مما ٓٛالمحكموف، ولـ تقؿ مفردة واحدة عف )

 بصدؽ عاؿ مف السادة المحكميف.
 الصدم العاملى:  -0

تـ حساب صدؽ المقياس بطريقػة الصػدؽ العػاممى لممقيػاس وذلػؾ بتطبيقػو عمػى العينػة 
مػػف نفػػس مجتمػػ  البحػػث وخػػارج  المرحمػػة الثانويػػةطالبػػات ( مػػف ٓٓٔاالسػػتطالعية وقواميػػا )
 .ذلؾ نتائج حػيوض التالى والجدوؿ، عينة البحث افساسية

 (0جذول )

 انزودٍانذكبء انزذهُم انعبيهٍ ألثعبد يمُبس 

 َست انشُىع لُى انزشجع ثبنعبيم األثعبد

 11..1 1.441 انصذق

 1.2.1 41..1 األيبَخ

 1.211 02..1 انصجز

 01..1 ..1.4 اإلَثبر

 1.2.0 11..1 انزسبيخ

م انًسئىنُخ  ًُّ  1.110 1.422  رذ

 .0.11 انجذر انكبيٍ

 01..11 َسجخ انزجبٍَ

، وبمغػػت عمػػى عامػػؿ واحػػد الروحػػيالػػذكاء ( تشػػب  أبعػػاد مقيػػاس ٖيتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 ىالتػػ السػػتةىػػذه افبعػػاد  أفَّ  ىيعنػػ( ممػػا ٙٔٔ.ٖ(، والجػػذر الكػػامف )ٕٖٜ.ٔ٘نسػػبة التبػػايف )
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وضػ  المقيػاس التػى  الروحػيالػذكاء ىػو  تكوف ىػذا العامػؿ تعبػر تعبيػرًا جيػدا عػف عامػؿ واحػد
 .بالفعؿ، مما يؤكد تمت  المقياس بدرجة صدؽ مرتفعة القياسي

 االتشام الداخلى للنفزدات مع الدردة للبعد التابع هلا. -3

 (Pearson)وذلؾ مف خالؿ درجات العينة االستطالعية بإيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 
 لى يوضح ذلؾبيف درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد والجدوؿ التا

 (2جذول )

 يعبيالد االررجبط ثٍُ درجبد كم يفزدح وانذرجخ انكهُخ نهجعذ

رلى 

 انًفزدح

رلى  يعبيم االررجبط رلى انًفزدح يعبيم االررجبط

 انًفزدح

يعبيم 

 االررجبط

 **12..1 4 **1.112 1 انصذق

1 1.111* . 1.1.4** 1 1.121** 

 انزسبيخ انصجز **12..1 1

0 1..21** 1 1.0.1** 1 1..14** 

2 1..12** 1 1..12** 1 1.412** 

1 1.114** 0 1.114** 0 1.11..** 

. 1...1** 2 1.112* 2 .01.** 

4 1.11.* 1 1.021** 1 1.21.** 

 **1.211 . **1.021 . األيبَخ

م انًسئىنُخ اإلَثبر **1...1 1 ًُّ  رذ

1 1.114** 1 1..1.** 1 1..1.** 

0 1..14** 1 1.014** 1 1.1.1** 

2 1.111** 0 1.114** 0 1...1** 

1 1.111* 2  2 1.11.* 

. 1.011** 1  1 1.211** 

4 1.211** .  . 1..11** 

 1.11* يسزىي انذالنخ 

 1.11** يسزىي انذالنخ 

معػامالت ارتباطيػا موجبػة  الروحػيالػذكاء ( أفَّ كؿ مفردات مقيػاس ٗيتضح مف جدوؿ )
 صادقة، ولذلؾ يمكف العمؿ بو.ودالة إحصائيِّا، أى أنَّيا 

 ثاىيًا: حشاب ثبات املكياس

 طزيكة إعادة تطبيل املكياس: -1

َـّ ذلؾ بحساب ثبات مقياس  مػف خػالؿ إعػادة تطبيػؽ االختبػار بفاصػؿ الػذكاء الروحػي وت
زمنػػى قػػدره أسػػبوعيف وذلػػؾ عمػػى العينػػة االسػػتطالعية، وتػػـ اسػػتخراج معػػامالت االرتبػػاط بػػيف 
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، وكانػت جميػ  معػامالت االرتبػاط (Pearson)ينة باستخداـ معامػؿ بيرسػوف الع تالميذدرجات 
( مما يشير إلى أفَّ االختبار يعطى نفػس النتػائج تقريبػًا إذا مػا ٔٓ.ٓفبعاد االختبار دالة عند )

 استخدـ أكثر مف مرَّة تحت ظروؼ مماثمة وبياف ذلؾ فى الجدوؿ التالى:
 ( 1جذول )

 انزودٍانذكبء َزبئج انثجبد ثطزَمخ إعبدح انزطجُك نًمُبس 

يعبيم االررجبط ثٍُ  ًمُبسانأثعبد 

 انزطجُمٍُ األول وانثبًَ

 يسزىي انذالنخ

 1.11 1.121 انصذق

 1.11 11..1 األيبَخ

 1.11 .1.14 انصجز

 1.11 14..1 اإلَثبر

 1.11 1.141 انزسبيخ

م انًسئىنُخ  ًُّ  1.11 1.1.2  رذ

 1.11 1.101 ذرجخ انكهُخان

( وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيِّا بػػيف التطبيػػؽ افوؿ ٘يتضػػح مػػف خػػالؿ جػػدوؿ )
، والدرجػػػة الكميػػػة لػػػو، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ثبػػػات الروحػػػيالػػػذكاء والتطبيػػػؽ الثػػػانى فبعػػػاد مقيػػػاس 

 الػػتعمـ لقيػػاس السػػمة التػػى ُوضػػ  مػػف الروحػػيالػػذكاء المقيػػاس، ويؤكػػد ذلػػؾ صػػالحية مقيػػاس 
 أجميا. 

 طريقة معامؿ ألفا ػ كرونباخ:  -ٕ
َـّ  كرونبػػاخ  –باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا الػػذكاء الروحػػي حسػػاب معامػػؿ الثبػػات لمقيػػاس  تػػ

مػػف  عاليػػةلدراسػػة االتسػػاؽ الػػداخمى فبعػػاد المقيػػاس وكانػػت كػػؿ القػػيـ مرتفعػػة، ويتمتػػ  بدرجػػة 
 ، وبياف ذلؾ فى الجدوؿ التالى:الثبات

 (.جذول )

 كزوَجبر –ثبسزخذاو يعبيم أنفب  انزودٍانذكبء يمُبس يعبيالد ثجبد 

 كزوَجبر –يعبيم أنفب  ًمُبسانأثعبد  و

 1.421 انصذق 1

 1.4.1 األيبَخ 1

 1.114 انصجز 0

 1.4.2 اإلَثبر 2

 1.441 انزسبيخ 1

م انًسئىنُخ  . ًُّ  1.411  رذ

 ..1.4 انذرجخ انكهُخ 4
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، ممػا يعطػى مؤشػرِّا جيػًدا لثبػات لثبات مرتفعػةمعامالت ا أفَّ ( ٙ)جدوؿ خالؿ يتضح مف 
 .، وبناء عميو يمكف العمؿ بوالمقياس

 طريقة التجزئة النصفية: -ٖ
عمػػى العينػػة االسػػتطالعية التػػى اشػػتممت  الروحػػيالػػذكاء قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس 

مػى ، ثـ تـ تصحيح المقياس، ثـ تجزئتو إلى قسميف، القسػـ افوؿ اشػتمؿ عمػى عطالبة(ٓٓٔ)
َـّ تػـ تمميػذالمفردات الفردية، والثانى عمػى المفػردات الزوجيػة، وذلػؾ لكػؿ  حسػاب  عمػى حػدة، ثػ

بػيف درجػات المفحوصػيف فػى المفػردات الفرديػة،  (Pearson)معامؿ االرتباط بطريقة بيرسوف 
بػػراوف، ومعامػػؿ جتمػػاف العامػػة لمتجزئػػة  –والمفػػردات الزوجيػػة، فكانػػت قيمػػة ُمعامػػؿ سػػبيرماف 

ة مرتفعة، حيث تدؿ عمى أفَّ المقيػاس يتمتػ  بدرجػة عاليػة مػف الثبػات، وبيػاف ذلػؾ فػى النصفي
 الجدوؿ التالى:   

 (4جذول )

 ثطزَمخ انزجزئخ انُصفُخ انزودٍانذكبء ُيعبيالد ثجبد يمُبس 

 جزًبٌ سجُزيبٌ ـ ثزاوٌ أثعبد انًمُبس و

 1.411 1.4.1 انصذق 1

 1.4.2 1.111 األيبَخ 1

 .1.11 1.102 انصجز 0

 .1.41 1.112 اإلَثبر 2

 1.411 1.4.2 انزسبيخ 1

م انًسئىنُخ  . ًُّ  1.411 1.4.1  رذ

 1.410 1.112 انذرجخ انكهُخ 4

مػف أبعػاده بطريقػة بعػد معامالت ثبات المقيػاس الخاصػة بكػؿ  أفَّ ( ٚجدوؿ )يتضح مف 
ممػػا يػػدؿ عمػػى أف  بػػراوف متقاربػػة مػػ  مثيمتيػػا طريقػػة جتمػػاف، ػالتجزئػػة النصػػفية سػػبيرماف 

 .الروحيلمذكاء المقياس يتمت  بدرجة عالية مف الثبات فى قياسو 
 طريقة االتساؽ الداخمى:  -ٗ

الػذكاء بػيف أبعػاد  (Pearson)باسػتخداـ ُمعامػؿ بيرسػوف  رتبػاطال ا تتـ حسػاب معػامال
خػرى، كؿ بعد بالدرجة الكميػة لممقيػاس مػف ناحيػة أ طببعضيا البعض مف ناحية، وارتبا الروحي
 التالى يوضح ذلؾ: ؿوالجدو
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 (1جذول )

 انزودٍانذكبء  يصفىفخ اررجبطبد يمُبس

 4 . 1 2 0 1 1 األثعبد  و

       ـ انصذق 1

      ـ **1.121 األيبَخ 1

     ـ **2...1 **11..1 انصجز 0

    ـ **.0..1 **1.114 **1.2.4 اإلَثبر 2

   ـ **14..1 **1.111 **1.1.2 **12..1 انزسبيخ 1

م  . ًُّ رذ

  انًسئىنُخ 

  ـ **.1.41 **2...1 **1.421 **2...1 **14..1

انذرجخ  4

 انكهُخ

 ـ **.1.42 **1.411 **0...1 **1.114 **1.4.1 **1.421

 (1.11** دال عُذ يسزىي دالنخ )

( ممػا ٔٓ.ٓ( أفَّ جمي  معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللػة )ٛيتضح مف جدوؿ )
   المقياس باالتساؽ الداخمى والثبات.يدؿ عمى تمت

 :  الزوحيالذناء الصورة اليَائية ملكياس 

( ٕٗوىكذا، تـ التوصؿ إلػى الصػورة النيائيػة لممقيػاس، والصػالحة لمتطبيػؽ، وتتضػمف )
 :  التالى عمى النحو الستةموزعة عمى افبعاد  مواقؼ ةكؿ مفردة تتضمف ثالث ة،مفرد

    دات.( مفر ٚ) Truthfulness الصدؽالُبْعد افوؿ: 
 دات.( مفر ٜ) Honesty الُبْعد الثاني: افمانة
 دات.( مفر ٙ) Patienceالُبْعد الثالث: الصبر 

 دات.( مفر ٛ) Altruism اإليثار الُبْعد الراب :
 دات.( مفر ٙ) Forgivenessالتسامح  الُبْعد الخامس:

 دات.( مفر ٙ) Responsibility Bear  الُبْعد السادس: تحمُّؿ المسئولية
 تعلينات املكياس:

، حتى ينعكس ذلػؾ عمػى صػدقو الطالبةيجب عند تطبيؽ المقياس خمؽ جو مف افلفة م   -ٔ
 فى اإلجابة.

يجػػب عمػػى القػػائـ بتطبيػػؽ المقيػػاس توضػػيح أنَّػػو لػػيس ىنػػاؾ زمػػف محػػدد لنجابػػة، كمػػا أفَّ  -ٕ
 اإلجابة ستحاط بسرية تامة.

 لمتأكد مف عدـ العشوائية فى اإلجابة. يتـ التطبيؽ بطريقة فردية، وذلؾ -ٖ
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يجب اإلجابة عف كؿ العبػارات فنَّػو كممػا زادت العبػارات غيػر المجػاب عنيػا انخفضػت دقػة  -ٗ
 النتائج. 

 طزيكة تصحيح املكياس:

حػػددت الباحثػػة طريقػػة االسػػتجابة عمػػى المقيػػاس باالختيػػار مػػف ثالثػػة مواقػػؼ )الموقػػؼ 
(، وبػػػػذلؾ تكػػػػوف الدرجػػػػة القصػػػػوى ٔلموقػػػػؼ الثالػػػػث = ، إ، الموقػػػؼ الثػػػػاني = ٖافوؿ = 

، وتػدؿ الروحػيالػذكاء (، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفػاع ٕٗ(، كما تكوف أقؿ درجة )ٕٙٔ)
 .   الروحيلمذكاء الدرجة المنخفضة عمى انخفاض 

 ( الربىامر اإلرشادي )إعداد: الباحجة(.0)

 :يف الدراسة احلالية بالربىامر االرشادىالتعزيف 

أنػو عمميػة منطمػة مخططػة عمػي أسػس عمميػة موضػوعية يقصد بو في ىذه الدراسػة 
في صػورة  ،تتضمف مجموعة مف الخبرات وافنشطة التعميمية، والميارات والممارسات السموكية

سػتعدادات ال لػدييـ عػف طريػؽ تنميػو قػدرات و  الروحػيالػذكاء لتنميػة جماعيػة(  -جمسات )فردية
عػدد معػيف فػي خػالؿ فتػرة زمنيػة محػددة  االرشػادويػتـ ذلػؾ  ،ممكػفإلى أقصى حػد  التمميذىذا 

وتتوقػػؼ أىميػػة البرنػػامج عمػػى أىدافػػو ومضػػموف   مػػف الجمسػػات بمػػا يحقػػؽ أىػػداؼ البرنػػامج
 وفيما يمي توضيح ذلؾ: الميارات المتضمنة فيو

 أٍنية الربىامر واحلادة إليُ:

 ء بسػيط إسػتنتاج مػدييتضح ممػا سػبؽ ومػف خػالؿ الدراسػات السػابقة يمكػف باسػتقرا
، ومػف ىنػا تتحػدد أىميػة البرنػامج الروحيالذكاء ، لتنمية لمطالباتالحاجة إلي برنامج إرشادى 

رشادية وتأىيمية وتدريبية   ىـمػف أجػؿ ارشػاد لمطالباتمف خالؿ ما يقدمو مف خدمات تربوية وال
  حتػى يسػتطيعوا مف خالؿ ىذا البرنامج عمي فنيات وسموكيات وميارات يمارسونيا م  المجتم

الػػذكاء التعػايش والتوافػػؽ معػو، ومػػا قػػد يترتػب عمػػي ىػذا البرنػػامج مػػف أثػار ايجابيػػة فػي تنميػػة 
واالنخراط في جو المجتم  إلي حد كبير الػذي يعيشػوف فيػو حيػث تقػؿ أو تختفػي حػدة  الروحي

 النبذ والرفض مف البشر.
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 األساس اليظزي للربىامر:

وأوجػو  ميػزه عػف غيػره مػف حيػث أوجػو القصػورطبيعة وخصػائص خاصػة ت طالبة لكؿ
، ومػػف ىنػػا تظيػػر الصػػعوبة فػػى التعامػػؿ مػػ  ىػػذه الفئػػة، نتيجػػة القػػوة التػػي تميػػزه عػػف غيػػره

مكانيػاتيـ، ومػف خػالؿ فحػص نظريػات الػتعمـ نجػد أف ىنػاؾ طرقػال رة كثيػ اً ختالؼ مسػتوياتيـ وال
ف أىػػـ النظريػػات الخاصػػة ومػػ ،تالميػػذوتعػػديؿ سػػموؾ ىػػؤالء الومتنوعػػة يػػتـ مػػف خالليػػا تعمػػيـ 

 .االرشادىبتعديؿ السموؾ، والتى نركز عمييا عند تطبيؽ البرنامج 
 العاو للربىامر: التخطيط

تحديػػػػد محتػػػػواه العممػػػػي واإلجرائػػػػػي  اإلرشػػػػػادىنػػػػامج ر تشػػػػمؿ عمميػػػػة التخطػػػػيط لمب
يػػد وتحد تدريبيػػة واإلرشػػاديةواإلسػػتراتيجيات وافسػػاليب المتبعػػة فػػي تنفيػػذ وتقيػػيـ الجمسػػات ال

ثػـ  البرنػامج،ومكػاف إجػراء  جمسػة،ومػدة كػؿ  تدريبيػةالمدى الزمني لمبرنامج وعػدد الجمسػات ال
 ككؿ ويتكوف مف العناصر التالية:تقييـ البرنامج 

 األٍداف:  

ىناؾ ىػدؼ عػاـ لمبرنػامج االرشػادى الحػالي وكػذلؾ أىػداؼ إجرائيػة خاصػة يتمثػؿ كػؿ 
 منيما فيما يمي:

 اهلدف العاو للربىامر: -أ

 .  الروحيالذكاء تنمية 
ويتمثػػؿ التحقيػػؽ اإلجرائػػى ليػػذا اليػػدؼ فػػى إرتفػػاع متوسػػط درجػػات أفػػراد المجموعػػة 

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

  في المعب الجماعي.التمميذ يشارؾ 
  اآلخريف. التمميذيتقبؿ 

 .يتعاوف م  أقرانو أثناء المعب 

 التالميذنمية اإلستجابة العاطفية والقدرة عمي التعبيراالنفعالي لدي ت. 
 .يشارؾ م  زمالئو في افنشطة المختمفة 
 .ينسجـ أثناء المعب 
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  افدوار م  أقرانو. التمميذيتبادؿ 
 الفييات واألساليب املشتخدمة يف الربىامر:

  Modeling Technique:فيية الينذدة -(1) 

ات العػالج السػموكي تقػـو عمػي غػرض نمػوذج سػموكي مباشػر أو تعد النمذجة أحد فني
ضػػمني بيػػدؼ توصػػيؿ معمومػػات إلػػي المػػتعمـ بقصػػد إحػػداث تغييػػر فػػي سػػموكو باكسػػابو سػػموكا 
جديدا أو إنقاص ظيور سموؾ غير جيد لديو وتقـو النمذجػة عمػي اسػتخداـ المالحظػة والتقميػد 

بتقميد النموذج سواء كاف ىػذا النمػوذج  لتمميذاوالتدعيـ كخطوات لتعديؿ السموؾ وبالتالي يتعمـ 
 الذي يتـ عرضو مف جانب اآلباء أو المعمميف أو افقراف أو الوسائط التربوية افخري.

 Reinforcement Technique فيية التعزيز: -(0)

ينص مبدأ التعزيز عمى أف اإلنساف يميػؿ إلػى تكػرار السػموؾ الػذى يعػود عميػو بنتػائج 
صػػو مػػف النتػػائج السػػمبية، وىػػذه حقيقػػة عمميػػة أوضػػحتيا البحػػوث افساسػػية إيجابيػػة أو يخم

والتطبيقية، وعمى ذلؾ فالتعزيز ىو أى فعؿ يؤدى إلػى زيػادة فػى حػدوث سػموؾ معػيف أو تكػرار 
 حدوثو.

 ومً أىواع التعزيز:

 Positive Reinforcement ( التعزيز اإلجيابي:1)

 ب عقػب السػموؾ مباشػرة ممػا يػؤدي إلػيويتضمف التعزيز اإليجابي تقػديـ مثيػر مرغػو 

( معػػزز االنتبػػاه –النقػػود  –المػػرح  –زيػػادة معػػدؿ حدوثػػو، ولكػػي يطمػػؽ عمػػي المثيػػر )االبتسػػاـ 
 إيجابي البد أف يزيد مف معدؿ حدوث السموؾ أو مدتو أو شدتو.

 ومف المعززات اإليجابية التي سوؼ تستخدميا الباحثة في البرنامج:
 :ـ إلي نوعيفمعززات مادية: وتنقس -
 المأكوالت والمشروبات: مثؿ الحموي أو العصير أو الشيكوالتو ....إلخ.  -أ
 افلعاب وافدوات: مثؿ الدمي أو افقالـ ....إلخ. -ب
 معززات نشاطية: وتنقسـ إلي نوعيف: -
 أنشطة محددة: تكوف معدة مف قبؿ مثؿ الرسـ، االستماع لمموسيقي ....إلخ. -أ
 مثؿ لعب الكرة، التمشية ....إلخ. التمميذشطة يختارىا أنشطة حرة: أن -ب
 معززات إجتماعية : وتنقسـ إلي نوعيف: - 
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 لفظية: مثؿ كممات المدح والثناء )برافو، شاطر....إلخ( -أ
 بدنية: مثؿ الربت عمي الكتؼ، التقبيؿ، االحتضاف....إلخ. -ب

 :تالميذالافخذ بيا عند مكافأة  تـوىناؾ مجموعة مف االعتبارات 

 نحو العمؿ السميـ بمكافأة مناسبة. التمميذيجب تحفيز 
 .متناسبة م  مستوى رغباتو ونزواتو التمميذيجب أف تكوف مكافأة 

 .تدريبيةيجب أف تكوف المكافأة وسيمة اتصاؿ فى البرامج ال

 عند طمب العمؿ منو. التمميذيجب مراعاة إمكانيات 

 Negative Reinforcement: التعزيز الشليب –( 0) 
التعزيز السمبي مثمو مثؿ التعزيز اإليجابي، حيث يستخدـ لزيادة معدؿ حػدوث 
ذا كػػاف التعزيػػز اإليجػػابي يتضػػمف تقػػديـ مثيػػر سػػار بعػػد ممارسػػة  السػػموؾ المرغػػوب، وال

لسموؾ مرغوب، فإف التعزيز السمبي يتضمف إزالة مثير غير سار نتيجة ممارسة  التمميذ
 لسموؾ مرغوب. التمميذ

عػػػدـ  –التجاىػػػؿ  –مػػػف لعبػػػة  التمميػػػذف أمثمػػػة التعزيػػػز السػػػمبي )حرمػػػاف ومػػػ
حرمانػػو مػػف نشػػاط يحبػػو(، ولكػػي يكػػوف التعزيػػز السػػمبي ذو فاعميػػة فػػي  -التصػػفيؽ لػػو

 تعديؿ السموؾ غير المرغوب فيو يجب أف:
 يتب  الخطأ مباشرة.

 .التمميذيناسب الخطأ الذي إرتكبو 
 باإلىانو والنبذ مف اآلخريف.حتي اليشعر  التمميذاليجرح كبرياء 

 اليستعمؿ إال عند الضرورة.
المنبسػط يضػاعؼ جيػوده  التمميػذفقػد وجػد أف  التمميػذيكوف مناسبًا لشخصػية 
 المنطوي ويضعؼ أداؤه.       التمميذعقب الموـ في حيف يضطرب 

  Role Playing:لعب الدور -( 3)
، حيػػث تالميػػذبالنسػػبة لم إف فنيػػة لعػػب الػػدور مػػف الفنيػػات ذات افثػػر اإليجػػابي

حرية اتخاذ أي دور سػواء كػاف لشخصػية واقعيػة، أو خياليػة مثػؿ افب أو  لمتمميذيترؾ 
 .مف خالؿ مايقـو بو مف أدوار التمميذافـ، ومف ىنا يمكف أف نقيس تقدـ 



 ..........................فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الروحي لدي طالبات المرحلة الثانوية ..................

 - ٖٙ٘ - 

 Social Approval:  االستحشاٌ االدتناعي -(4)
تسػػػامة، واإليمػػػاء بػػػالرأس يشػػػتمؿ ىػػػذا افسػػػموب عمػػػى االتصػػػاؿ البصػػػري، واالب  

واسػػػتخداـ افلفػػػاظ الدالػػػة عمػػػى االستحسػػػاف أو الحركػػػات كالتصػػػفيؽ والشػػػكر والمػػػدح 
 واالىتماـ وكذلؾ الممسات الدالة عمى الرضا.

 (.جذول )
 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

 

1 
 

 زاليُذانزعبرف ثٍُ ان
وانجبدثخ وانزعبرف ثٍُ 

 ثعضهى ثعضب  

أسهىة انًذبضزح 
وانًُبلشخ  انزعزَز 

 انزعهًُبد

1 
 

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 0

وانًُبلشخ ، نعت 
انذور، انىاجت 

 انًُزنٍ
 

اسزكًبل رًُُخ انصذق  2
 واأليبَخ

انًُذجه، انشزح 
وانًُبلشخ، نعت 
انذور، انىاجت 

 انًُزنٍ
 

اسزكًبل رًُُخ انصذق  1
 واأليبَخ

، انشزح وانًُبلشخ
انزعزَز، نعت انذور، 

 لهت انذور

اسزكًبل رًُُخ انصذق  .
 واأليبَخ

انزعهًُبد وانشزح، 
انًُبلشخ، انزعزَز، 
 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصذق  4
 واأليبَخ

انشزح انًُبلشخ، 
انًُذجخ، انزعزَز، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصذق  1
 واأليبَخ

انجًبعُخ، انًُبلشخ 
انزعزَز انًىجت، 
 فُُخ إلبيخ انزدالد

اسزكًبل رًُُخ انصذق  .
 واأليبَخ

انشزح وانًُبلشخ، 
انزعزَز، نعت انذور، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ.
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اسزكًبل رًُُخ انصذق  11
 واأليبَخ

انشزح وانًُبلشخ، 
انزعزَز، نعت انذور، 
انًُذجخ، انىاجت 

 انًُزنٍ.

ًُُخ انصذق اسزكًبل ر 11
 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

 
 

11 
 

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

 انزعزَز

اسزكًبل رًُُخ انصجز  10
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ 
ت ،انًُذجخ، نع

 انذور، انزعزَز

اسزكًبل رًُُخ انصجز  12
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انصجز  11
 واإلَثبر

انشزح، وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

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

 
 

ُخ
ىن
سئ
نً
 ا
م
ذًُّ
ور
خ 
بي
س
نز
ا

 

د
سب
جه
ذ 
س

 
م  .1 ًُّ رًُُخ انزسبيخ ورذ

 انًسئىنُخ
انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور، انزعزَز، 

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  14
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور، انزعزَز، 

 انًُذجخ

11 
 

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ 
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ ، 
نذور، انزعزَز، نعت ا

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  .1
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح، وانًُبلشخ، 
نعت انذور ، انزعزَز، 

 انًُذجخ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  11
م انًسئىنُخ ًُّ  ورذ

انشزح وانًُبلشخ، 
انًُذجخ، نعت انذور، 

 انىاجت انًُزنٍ

اسزكًبل رًُُخ انزسبيخ  11
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  11
 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 10
 انجًبعُخ

 



 ..........................فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الروحي لدي طالبات المرحلة الثانوية ..................

 - ٖٙٚ - 

 األساليب اإلحصائية:

 مجموعػة باسػتخداـ عمييػا الحصػوؿ تػـ التػي البيانػات بمعالجػة الباحثػة قامػت
 االجتماعيػة لمعمػـو اإلحصػائية البػرامج حزمػة عمػى باالعتمػاد افسػاليب اإلحصػائية مػف

)ف = ، حيػػػث أف حجػػػـ عينػػػة الدراسػػػة مػػػف النػػػوع الصػػػغير .SPSSاختصػػػارًا  والمعروفػػػة
( ضػػػػػابطة، فقػػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ أسػػػػػاليب إحصػػػػػائية البارامتريػػػػػة ٕٔ( تجريبيػػػػػة، )ٕٔ( )ٕٗ

لمعالجػػػة البيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا، حيػػػث ُتعػػػد افنسػػػب لطبيعػػػة متغيػػػرات الدراسػػػة 
 الحالية، وحجـ العينة وقد تمثمت ىذه افساليب في: 

لحاليػػػة عمػػػى افسػػػاليب اعتمػػػدت الباحثػػػة فػػػى التحميػػػؿ اإلحصػػػائى لبيانػػػات الدراسػػػة ا
   -اإلحصائية التالية:

 مسػتقمتيف، لعينتػيف الفػروؽ داللة الختبار z، وقيمة  Mann-Whitney ماف ويتني اختبار
 الفػروض بعػض صػحة اختبػار وفػي والضػابطة التجريبيػة المجمػوعتيف بػيف أثنػاء التكػافؤ

 . أيضاً 
 مػرتبطتيف لعينتػيف ؽالفػرو داللػة الختبػار zوقيمػة  Willcoxon ويمكوكسػوف اختبػار

 . صحة الفروض اختبار أثناء وذلؾ
 معامؿ االرتباط لبيرسوف.
 المتوسطات الحسابية.
 االنحرافات المعيارية.

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ حزمػػػة البػػرامج اإلحصػػائية لمعمػػػـو االجتماعيػػة والمعروفػػة اختصػػػارًا 
 ..SPSSبػ

  :ىتائر الدراسة

 ول:ىتائر الفزض األ

  توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف  نػػػػػػوأيػػػػػػنص الفػػػػػػرض االوؿ عمػػػػػػى 
 عػػػػديمتوسػػػػطي رتػػػػب درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة والمجموعػػػػة الضػػػػابطو فػػػػي القيػػػػاس الب

  والختبػػػار صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ اسػػػتخداـ  لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة الروحػػػيلمػػػذكاء 
 ويوضح الجدوؿ التالى نتائج ىذا الفرض: ماف ويتنىاختبار 
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 ( 11جذول )

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
 111.11 11.11 1.14 14.11 11 انزجزَجُخ

1.11 2.110 1.11 
 41.11 11.. .1.4 1..11 11 انضبثطخ

 األيبَخ
 111.11 11.11 .1.1 11.11 11 انزجزَجُخ

1.11 2.1.1 1.11 
 41.11 11.. ...1 10.11 11 انضبثطخ

 انصجز
 111.11 11.11 1.12 12.11 11 انزجزَجُخ

1.11 2.101 1.11 
 41.11 11.. ...1 11.11 11 انضبثطخ

 اإلَثبر
 111.11 11.11 1.01 11..1 11 انزجزَجُخ

1.11 2.111 1.11 
 41.11 11.. 1.41 11.10 11 انضبثطخ

 انزسبيخ
 111.11 11.11 1.11 12.11 11 انزجزَجُخ

1.11 2.111 1.11 
 41.11 11.. 1.41 .11.1 11 انضبثطخ

م  ًُّ رذ

 انًسئىنُخ

 111.11 11.11 1.20 ...12 11 انزجزَجُخ
1.11 2.111 1.11 

 41.11 11.. 1..1 11.11 11 انضبثطخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 111.11 11.11 .2.1 00... 11 انزجزَجُخ
1.11 2.1.. 1.11 

 41.11 11.. 0.10 1.11. 11 انضبثطخ

 التجريبيػة اف الفرؽ بيف متوسػطى رتػب درجػات المجمػوعتيف (ٓٔ)يتضح مف الجدوؿ 
البعػدى وىو فى اتجػاه القيػاس  (ٔٓ.ٓ) مستوى عندداؿ  الروحيالذكاء فى مقياس  والضابطة

 وؿ.وىذا ما يحقؽ صحة الفرض اف 
 والشكؿ البياني التالي يوضح ذلؾ:

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

 
 (1شكم )

 َزُجخ انفزض األول
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 ىتائر الفزض الجاىى:

توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف    أنػػػو يػػػنص الفػػػرض الثػػػانى لمدراسػػػة عمػػػى
لصػالح  وحػيالر لمػذكاء متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القيػاس القبمػي والبعػدي 

  ويوضػح  wوالختبػار صػحة ىػذا الفػرض ثػـ اسػتخداـ اختبػار ويمكوكسػوف   القياس البعدى   
 .الجدوؿ التالى نتائج ىذا الفرض

 (11جذول )

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 1.11 11.10 لجهً 11 انصذق
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.111 1.11 

 1.14 14.11 ثعذي 11

 انزرت انسبنجخ ...1 10.11 جهًل 11 األيبَخ
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.11. 1.11 

 .1.1 11.11 ثعذي 11

 انزرت انسبنجخ 1..1 21.. لجهً 11 انصجز
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.144 1.11 

 1.12 12.11 ذيثع 11

 انزرت انسبنجخ 1.11 11.11 لجهً 11 اإلَثبر
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.111 1.11 

 1.01 11..1 ثعذي 11

 انزرت انسبنجخ 1.44 00.. لجهً 11 انزسبيخ
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.11. 1.11 

 1.11 12.11 ثعذي 11

م  ًُّ رذ
انًسئىنُخ 

  

 انزرت انسبنجخ 1.11 11.. لجهً 11
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.111 1.11 

 1.20 ...12 ثعذي 11

انذرجخ 
 انكهُخ

 جخانزرت انسبن 2..1 1.10. لجهً 11
انزرت 
 انًىججخ
 انزسبوي
 االجًبنً

 صفز
11 
 صفز
11 

1.11 
..11 

1.11 
41.11 

0.1.1 1.11 

 .2.1 00... ثعذي 11



 ..........................فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الروحي لدي طالبات المرحلة الثانوية ..................

 - ٙٗٓ - 

الفرؽ بيف متوسطى رتب درجات القياسيف القبمى ( أف ٔٔ)يتضح مف الجدوؿ 
 فى اتجاه القياس البعدى وىذا ما يحقؽ صحة الفرض الثانى. (ٔٓ.ٓ)والبعدى داؿ عند 

 ؿ البياني التالي يوضح ذلؾ:والشك

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

 
 (1شكم )

 َزُجخ انفزض انثبًَ

  الجالح:ىتائر الفزض 

 توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف رتػب متوسػطي ال نو  أعمى  الثالثينص الفرض 
الػػذكاء درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي والقيػػاس التتبعػػي عمػػي مقيػػاس  رتػػب

  والجػدوؿ التػالى  wلفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار ويمكوكسػوف     والختبػار صػحة ىػذا ا الروحي
 يوضح نتائج ىذا الفرض:
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 (11جذول )

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 1.14 14.11 ثعذي 11 انصذق

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

0 

. 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

..11 

1.40

1 

غُز 

 1.11 14.11 رزجعً 11 دانخ

 انزرت انسبنجخ .1.1 11.11 ثعذي 11 األيبَخ

 ججخانزرت انًى

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

0 

. 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

..11 

1.40

1 

غُز 

 1.10 11.00 رزجعً 11 دانخ

 انزرت انسبنجخ 1.12 12.11 ثعذي 11 انصجز

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

1 

11 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

0.11 

1.21

2 

غُز 

 1.11 12.41 رزجعً 11 دانخ

 انزرت انسبنجخ 1.01 11..1 يثعذ 11 اإلَثبر

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

2 

1 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

11.1

1 

1.11

1 

غُز 

 1.11 10..1 رزجعً 11 دانخ

 انزرت انسبنجخ 1.11 12.11 ثعذي 11 انزسبيخ

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

2 

1 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

11.1

1 

1.11

1 

غُز 

 1.11 12.10 رزجعً 11 دانخ

م  ًُّ رذ

انًسئى

  نُخ 

 انزرت انسبنجخ 1.20 ...12 ثعذي 11

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 االجًبنً

 صفز

 صفز

11 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

غُز  1.11

 1.20 ...12 رزجعً 11 دانخ

انذرجخ 

 انكهُخ

 انزرت انسبنجخ .2.1 00... ثعذي 11

 انزرت انًىججخ

 انزسبوي

 الجًبنًا

 صفز

. 

0 

11 

1.11 

1.11 

1.11 

21.1

1 

1.41

1 

غُز 

 1..7 01...7 تتبعى ٕٔ دانخ

بيف متوسطى رتب درجػات القياسػيف  و ال توجد فروؽ دالةنأ (ٕٔ)يتضح مف الجدوؿ 
 .الثالثوىذا ما يحقؽ صحة الفرض  الروحيوالتتبعى فى مقياس الذكاء البعدى 

 ؾ:والشكؿ البياني التالي يوضح ذل
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0
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80

100

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

 
 (0شكم )

 َزُجخ انفزض انثبنث

 ثالًجا: مياقصة ىتائر الدراسة:

فػػى لػػو أثػػر واضػػح لبرنػػامج اإلرشػػادي نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة عمػػى أف ا أشػػارت
، وكػػاف ذلػػؾ فػػى المواقػػؼ المختمفػة لػدى تالميػػذ المرحمػػة الثانويػة الروحػػيتنميػة الػػذكاء 

و احصػػائيا بػػيف المجموعػػة واضػػحا فػػي نتػػائج الفػػرض افوؿ حيػػث كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػ
التجريبية والضػابطة لصػالح المجموعػة التجريبيػة وكػذلؾ فػي الفػرض الثػانى حيػث كػاف 
ىناؾ فرؽ بيف االختبار القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي، وكذلؾ وضحت فاعميػة 
البرنػػامج مػػف الفػػرض الرابػػ  حيػػث أنػػو لػػـ يوجػػد فػػرؽ بػػيف االختبػػار البعػػدي والتتبعػػي، 

عنػد المجموعػة التجربيػة، أف البرنػامج اإلرشػادي  الروحػيالباحثة تنميػة الػذكاء وتفسر 
المستخدـ بنى عمى اشراؾ أفػراد العينػة فػي انشػطو فنيػو، يتفػاعموا مػ  بعضػيـ الػبعض 

، واسػتمرار فاعميتػو إلػي الػذكاء الروحػيوىذا يعني فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية 
وبػذلؾ تتفػؽ بيػذا فأنػة مػا توصػمت إليػة الدراسػة الحاليػة، ما بعد انتياء قترة المتابعػة و 

سميـ مدثر دراسة عمومية نتائج ىذه الدراسة م  النتائج التى توصمت إلييا دراسات كؿ 
(ٕٓٓٙ ،)Amram & Alto (2007) ،(ٕٚٓٓأرنػوط ) دراسػة بشػرى ،Yang & 

Mao (2007) ،( ٕٛٓٓدراسة بشرى أرنوط)،Dryer & Amram (2008) حيػث ؛
 طالبػػات لػػدي الػػذكاء الروحػػييػػرت غالبيػػة ىػػذه الدراسػػات وجػػود مشػػكالت كثيػػرة فػػى أظ
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، بينما أظيرت بعض الدراسات سالفة الذكر وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا المرحمة الثانوية
 .الذكاء الروحيلصالح المجوعة التجريبية، وقد أظيروا تحسنا في 

لتجريبػػة فف البرنػػامج لػػدى المجموعػػة االػػذكاء الروحػػي كمػػا يفسػػر ايضػػا تنميػػة 
 .الذكاء الروحياستخدـ بعض الفنيات التى ليا أىمية كبيرة في تنمية 

وتظير فعالية وأىميػة البرنػامج اإلرشػادي، وتػـ التركيػز فػى البرنػامج اإلرشػادي 
عمى افىداؼ التى صػاغتيا الباحثػة فػى الجمسػات اإلرشػادية، والمرتبطػة بشػكؿ مباشػر 

 .الذكاء الروحيعمى تنمية  التالميذتشجي  ، و الذكاء الروحي بتنمية 
يـ ائكما أمد البرنامج افسرة بمعمومػات عػف أسػاليب المعاممػة السػوية تجػاه أبنػ

بػداء االىتمػاـ بػو وعػدـ تفضػيؿ  مثؿ الصبر والمساواة بينو وبػيف أخوتػو فػى المعاممػة وال
وافقػػو أحػػد مػػف افسػػرة عميػػو كػػأف يشػػعر بأنػػو كػػائف لػػو قيمػػة ومعنػػى ممػػا يػػؤثر عمػػى ت

 .ةالروحيالقيـ االجتماعى التدريب عمى 
( عػػاـ وىػػو عمػػر العينػػة ٛٔ-ٙٔ) فػػى ىػػذه العمػػر مػػف تمميػػذكمػػا يالحػػظ أف ال

الحالية لديو ميؿ إلػى الػتعمـ والتجػاوب مػ  مػف حولػو مػف اآلخػريف والتعبيػر عػف نفسػو 
بشػػتى الطػػرؽ والتجػػاوب مػػ  اآلخػػريف، ويحتػػاج إلػػى مػػف يقػػدـ لػػو المسػػاعدة، وأحيانػػا 

 .تعمؽ لدية الشعور بالعجزي
 توصيات الدراسة:

بعػػػض  ةالباحثػػػ تقػػػدـفػػػي ضػػػوء مػػػا أسػػػفرت عنػػػو نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة 
 التوصيات التالية:

فػػػي المراحػػػؿ التعميميػػػة المختمفػػػة، الػػػذكاء الروحػػػي ضػػػرورة االىتمػػػاـ ببػػػرامج تنمػػػي 
 واستخداـ استراتيجيات تعميمية مناسبة لتنميتيا.

معممػػػػيف والمػػػػوجييف، وتشػػػػجيعيـ عمػػػػى اسػػػػتخداـ وتطبيػػػػؽ عقػػػػد دورات تدريبيػػػػة لم
بعد ذلؾ عمى التعاوف  أبنائيـ، لتشجي  الذكاء الروحياستراتيجيات معينة لتنمية 

 والتفاعؿ م  اآلخريف.
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 التالميػذلػدى الػذكاء الروحػي تنميػة االستفادة التربوية مف نتائج الدراسة الحالية فػى 
بيػنيـ ومػف اآلخػريف فػى المواقػؼ ماعيػة الميػارات االجتمف خػالؿ التػدريب عمػى 

 .المختمفة
 .المراىقيفاالىتماـ بسيكولوجية 

 :حبوخ مكرتحة

أثار ما جػاء فػي الدراسػة الحاليػة مػف عػرض لنطػار النظػري وتحميػؿ لمدراسػات 
السػػابقة ذات الصػػمة، فضػػاًل عػػف نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة، العديػػد مػػف التسػػاؤالت التػػي 

راسػػات لنجابػػة عنيػػا، وفيمػػا يمػػي تعػػرض الباحثػػة بعػػض تحتػػاج إلػػي إجػػراء بعػػض الد
 الدراسات التي يري إمكانية إجرائيا في المستقبؿ:

اسػتخداـ اسػتراتيجيات تعميميػػة أخػرى غيػػر التػي اسػتخدمتيا الدراسػػة الحاليػة ومعرفػػة 
 لدى تالميذ الصفوؼ الدراسية المختمفة.الذكاء الروحي أثرىا عمى 

 .المراىقيفلدى الذكاء الروحي رات االجتماعية وأثره في الميافعالية التدريب عمى   
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 املزادع:

 أوال: املزادع العزبية:

(. الػػذكاء الروحػػي وعالقتػػو بسػػمات الشخصػػية لػػدى عينػػات عمريػػة ٕٚٓٓبشػػرى أسػػماعيؿ أرنػػوط )
 .ٜٓٔ -ٕٗٔ(، ٕٚ) ٚٔجامعة بنيا،  - مجمة كمية التربيةمختمفة. 
مجمة رابطػة التربيػة الحديثػة،  (. الذكاء الروحي وعالقتو بجودة الحياة.ٕٛٓٓبشرى أسماعيؿ أرنوط )

ٕ (ٔ ،)٘ٗ - ٔٓ٘. 
 .. الرياض: مكتبة جريرقوة الذكاء الروحي(. ٕٙٓٓبوزاف، توني )

(. قياس الذكاء الروحي لدى بعض الشرائح المينيػة وعالقتػو بػبعض افبعػاد ٕٙٓٓسميـ أحمد مدثر )
 – ٗٙ(، ٔ٘) ٙٔالنفسػية،  يقية(. المجمة المصرية لمدراسػاتالديموجرافية )دراسة تطب

ٕٔٓ. 
(. فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى اإلرشػػاد العقالنػػي ٕٚٔٓعبمػػة محمػػد مرتضػػى، مرفػػت العػػدروس نػػدا )

االنفعػػالي السػػموكي فػػي تنميػػة الػػذكاء الروحػػي وأثػػره عمػػى الرضػػا المينػػي لػػدى معممػػات 
(، ٖ)ٕٔجامعة عيف شػمس،  –مـو النفسية مجمة كمية التربية في العالتربية الخاصة. 

ٗٛ-ٕٔٗ  . 
(. اختبػار فاعميػة برنػامج إرشػادي فػي تنميػة الػذكاء الروحػي ٕ٘ٔٓمسعد نجاح الرفاعي أبػو الػديار )

مجمػس النشػر العممػي وخفض السموؾ التنمري لدى عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية. 
 .ٚٛ-ٜٗ(، ٔ)ٖٗجامعة الكويت،  –
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