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—Ü‚n�½a  

ل��حلة  م �الب �ال	ا  ع��ة  ل��  ال�وحي  ال��اء  ت���ة  إلى  ال�ال�ة  ال�راسة  ه�ف  
)  م ال�راسة  وت&%ن  ع��ة  ( ٢٨ال(ان%)ة،   ب� ما  أع�اره+  ت�اوح   �ال-ا،  ) عاًما،  ١٨  -١٦) 

), وق� ت+ تق�6+ الع��ة إلى  ٠.٦١) عاًما، وان��اف مع�ار� ق�ره (١٧.٢٨	�3%س2 ع��� ق�ره (
١٤?�3 ت�9)-�ة وضا	=ة، ق%ام �ل م�ه�ا (م�9%ع�3 م3&اف ) �ال-ا، وت&%ن  أدوات ال�راسة م

)، مق�اس  ٢٠١٩مق�اس ال�36%� االقF3ادE واالج�3اعي وال(قافي ال�3عاص� (إع�اد م��� ب�%مي،  
ال�ة ال-�نامج   ال��اء ال�وحي، وال-�نامج اإلرشادE االن3قائي (إع�اد ال-احL)، وأسف�ت ال�3ائج ع فعَّ

شادE االن3قائي في ت���ة ال��اء ال�وحي ل�� ال��9%عة ال�93)-�ة، ��ا أسف�ت ع اس��3ار)ة  اإلر 
  فعال�ة ال-�امج اإلرشادE االن3قائي في ت���ة ال��اء ال�وحي. 

  ال��اء ال�وحي. –اإلرشاد االن3قائي ال�ل	ات ال	ف�اح�ة: 
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The effectiveness of a program using selective 
counseling to develop spiritual intelligence among 

secondary school students 
 

Dr. Ghada Saber Abu Atta 
 

Abstract 
The current study aimed at developing spiritual intelligence among a 
sample of students of high school, and the study sample consisted of (28) 
students, whose ages ranged between (16-18) years, with an average age 
of (17.28) years, and a standard deviation of (0.61), The sample was 
divided into two equal experimental and control groups, each of them 
consisted of (14) students, and the study tools consisted of the 
contemporary economic, social and cultural level scale (prepared by 
Muhammad Bayoumi, 2019), the scale of spiritual intelligence, and the 
selective counseling program (the researcher's preparation). The results 
showed the effectiveness of the selective counseling program in 
developing spiritual intelligence among the experimental group, as well 
as the continuity of the effectiveness of the selective counseling program 
in developing spiritual intelligence. 
 Keywords: Eclectic counseling – spiritual intelligence. 
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  :الدراســــة  ةــــــدمـــمق
ال�3غ��ات في  Tعــ� الــ��ــاء ال�وحي م ال�فــاه�+ ال�ــ�ی(ــة في م9ــال عل+ ال�فP، وم أه+

  ،VـــــــــــــــاعــFال� عل+ ال�فP اإل9Tــابي، ح�ــT Lع3-� م الع%امــل ال�ه�ــة، في ت�9ــV الW%ف م
  X%ــغ ــ� في ال-ع� ال�وحي لألف�اد، وذل[  ال�%ج%دة في ال-�?ة ال���=ة، ال3ي لها تأث��والYــــ م-اشــــ

̀وده+   م خالل ت���ـة الـ��ـاء ال�وحي، ال%عي الـ�اخلي، م�ـا ی%لـ� ال�ه+ ن�aة ا9Tـاب�ـة لل��ـاة، و)
  .	�هارات اج�3اع�ة وخ-�ات، 36T=�ع%ن م خاللها م%اجهة ال�cdالت والYغ%X ال3ي ت%اجهه+

ــ%ح الي م�E ال�اجة وأن ال3 ــ�� ب%ضـ ــ�)ة، dTـ غ�� وال3=%ر ال�E ح�ث في ال��39عات ال-dـ
معa+ أه�اف الdـع%ب ال   ق�رات ال��اء ل�E األف�اد 	=�ق وأسـال�V ح�ی(ة ألن   الي ق�اس وت���ة

 إن9ازها إال 	اإلع�3اد علي الق�رات العقل�ة.c�T  
ل ال�راســي وال�9اح في ال�هام فال��اء 	dــcل عام م أك(� ال�فاه�+ ال3ي ارت-=  	ال3�Fــ�

  ال3عل���ة وغ�� ال3عل���ة ال�3Wلفة، و)ع� ال%ق%ف علي مفه%م ال��اء و�-�ع3ه و��ق ق�اســــــــــــــه م
األم%ر ال3ي ت6ـــــــاع� علي فه+ الع%امل أو ال���دات ال�ئ�6ـــــــ�ة لل�9اح في األوضـــــــاع ال��رســـــــ�ة 

  ).Alto & Amram, 2007وال��ات�ة ال�3Wلفة (
الـ��ـاء وأن%اعـه ال�3Wلفـة و��ق ق�ـاســـــــــــــــه، وم ب� أن%اع الـ��ـاء م�ـل فقـ� اه3+ ال-ـاح(%ن 	ـ

   (Spiritual Intelligence) األه�3ام اآلن ه% ال��اء ال�وحي
فال��اء ال�وحي Tع�ي أن Tعي اإلن6ــــــــان نف6ــــــــه والعال+ ال�T Eع�q ف�ه، وأن ی�رك العالقة  

Fلة ال%اح�ة ع األخ�E، ووعي  ال3ي ت�2r األم%ر والa%اه� ال���=ة 	ه مه�ا ب�ت 	ع��ة أو م�ف
ال��ء ل�ف6ــه Tع�ي أن ی3ع�s في ن%ع�ة مdــاع�ه وماه�ة وج%ده وه�ا ما �T(ل ق%ة الdــFWــ�ة ال3ي  

 األج�3اع�� )ت%ني ب%زان،  ی��3` بها ال�ف&�(��  ).٥: ٢٠٠٦وال�Fل
وتأتي ال�راســــــــــــة ال�ال�ة ضــــــــــــ� م�اوالت ال%صــــــــــــ%ل بهvالء ال=الب لل3&�ف ال�الئ+ مع 

ع ال���2 به+ ع ��)s تــ�ر)-ه+ على 	عw الق�+ الالزمــة لل3عــامــل مع اآلخ�)، وذلــ[ ال��39
  	اس�W3ام االرشاد االن3قائي ال�6T Eاع�ه+ على مع�فة ال�هام ال�36ه�فة وم�اكاتها وت&�ارها وم
  ث+ إتـقانهـا، حـ�L تع�ـل على ت�6ــــــــــــــ�� ع�ل�3ي تعل�+ وـت�رـ)V هvالء ال=الب، ل�ـا تع�3ـ� علـ�ه م

ل3%ضـــــــــــ�ح وج�ب االن3-اه وز)ادة ال���3` أث�اء أداء ال�هام ال�6ـــــــــــ3ه�فة، وذل[ به�ف  ع�اصـــــــــــ� ا
اك6ـــــــــــــابه+ ال��اء ال�وحي، ح3ى ی�X�W هvالء ال=الب مع 	ق�ة أف�اد ال��39ع 	Fـــــــــــــ%رة مالئ�ة،  

  وrأقل ق�ر م ال�cdالت.
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  مشكلة الدراسة 
  –ب%جه عام   -تdــ�� 	عw ال�راســات ال�ف6ــ�ة إلى أن مdــcالت �الب ال��حلة ال(ان%)ة  

ــ�، و)%اجه �الب ال��حلة  ــcالت ال3ي ت%اجه ال�aام ال3عل��ي في ال%ق  ال�اضـــــــــ م أك(� ال�dـــــــــ
  ،ال(ان%)ة الع�ی� م ال�dــcالت والFــع%rات ال3عل��ة ال3ي ت)�3ل في ال3فاعل وال3&�ف مع اآلخ�(

ــارت الع  أن cT%ن له أث� في م3Wلف ال�dـــــــــcالت ال3ي ی%اجه%نها، ح�L أشـــــــc�T Eوال�  �ی� م
ــ%ر في ال��اء ال�وحي، وأن   ــات واأل�� ال��a)ة إلى �الب ال��حلة ال(ان%)ة ل�یه+ قFــــــــــ ال�راســــــــــ
ــارت إل�ــه دراســـــــــــــــة   خ=� ذلــ[ ی�جع إلى عــ�م القــ�رة على ال3فــاعــل مع اآلخ�)، وهــ�ا مــا أشـــــــــــــ

)Gonzalez, 2012) دراســة ،(Charkhabi et al., 2014) دراســة ،(Ebrahimi et al., 
)،  ٢٠١٧)، دراسة ع-لة م�تYى وم�ف  ن�ا (Ferreira & Schulze, 2015)، دراسة (2015
)،  Seena & Sundaram, 2018)، دراســـة (Safa Chaleshtari et al., 2017دراســـة (

ــة ع��rة واح�ة  ت�اول  ت�ر)V �الب   –في ح�ود إ�الع ال-اح(ة   -إلى جانV أنه ال ت%ج� دراســــــ
ــاد االن3ـقائي، و    ال��حـلة الـ(ان%ـ)ة على اإلرشــــــــــــc�T هـ�ا أث� ذـل[ على اـل��ـاء ال�وحي ـل�یه+، وم

  بل%رة مcdلة ال�راسة ال�ال�ة في الv6ال ال�ئ�P ال3الي:
ــادE اإلن3قــائي ل���3ــة الــ��ــاء ال�وحي لــ�� �الب ال��حلــة  مــا فعــال�ــة ال-�نــامج اإلرشـــــــــــــ

  ال(ان%)ة؟
  و)3ف�ع م�ه األس?لة ال3ال�ة:

ــا	=ـة في اـل��ـاء مـا الف�وق ب� م3%ســــــــــــــ=ى رـتV درجـات ال��9%ع�3 ا )١ ل�93)-ـ�ة والYــــــــــــ
 ال�وحي 	ع� ت=-�s ال-�نامج؟

ـما الف�وق ب� م3%ســــــــــــــ=ى رـتV درجـات القـ�اســــــــــــــ� الق-لي وال-ـع�E علي مقـ�اس اـل�ـ�اء  )٢
  ال�وحي ل�� ال��9%عة ال�93)-�ة؟

مق�اس ال��اء   ما الف�وق ب� م3%ســــــــــــ=ى رتV درجات الق�اســــــــــــ� ال-ع�E وال33-عي علي )٣
 ال�وحي ل�� ال��9%عة ال�93)-�ة؟
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  أهداف الدراسة 
  ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ما یلى:

ــاد االن3ـقائي فى ت��ـ�ة اـل�ـ�اء ال�وحي ـل�� �الب ال��حـلة  -١ ال&dــــــــــــــف ع فـعالـ�ة اإلرشــــــــــــ
ال(ان%)ة، وذل[ 	إســـ�W3ام ف��ات م3ع�دة وأســـال�V تع�یل ال6ـــل%ك ب%صـــفها إح�� ال��اخل 

 العالج�ة األك(� فعال�ة فى إك6اب مهارات ال��اء ال�وحي.
ــادE االن3قـائي فى ت���ـة اـل��ـاء  -٢ ال3ع�ف على مـ�� اســــــــــــــ��3ار)ـة فعـال�ـة ال-�نـامج اإلرشــــــــــــ

  ــه� م ــى شـــــــــ ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة م خالل الق�اس ال33-عي 	ع� مYـــــــــ
تق�م إلى ال9هات   الق�اس ال-ع��، وذل[ به�ف ال%صــــــــــ%ل إلى ت%صــــــــــ�ات عل��ة وع�ل�ة

ال�6ـــــــ?%لة ل63ـــــــاع�ه+ على فه+ �-�عة �الب ال��حلة ال(ان%)ة وحاجاته+ الWاصـــــــة ال3ى  
ــاع� ب�ل[ القائ�� على ت��rة وتعل�+ هvالء ال=الب على   ی�ف�د بها دون غ��ه، و��ا ت6ــــــــــ

 الW3=�2 ووضع ال�Wمات الالزمة ال��ققة ل�اجاته+.
  أهمية الدراسة 

  یلي:   ت�3(ل أه��ة ال�راسة ف��ا 
   ZòíŠÄäÛa@òîàçþa –أ 
ت�-ع أه��ة ال�راســـــــــة م ن%ع ال�dـــــــــcلة ال3ى ت3ع�ض لها ح�L ت�3اول ال��اء ال�وحي ل��   -  ١

  �الب ال��حلة ال(ان%)ة.
ــات ال3ى أج�)  على �الب ال��حلة ال(ان%)ة وت�3اول ال��اء ال�وحي وذل[ على   –  ٢ ن�رة ال�راســ

  (ة.فى ح�ود إ�الع ال-اح –ال�36%� ال��لى 
ت6ـــــــ3ع�ض ال-اح(ة فى دراســـــــ3ها 	عw ال�راســـــــات الع��rة واألج�-�ة وال3ي ت�3اول مdـــــــcالت –  ٣

ــ-�ل ال�(ال ال  -�الب ال��حلة ال(ان%)ة وم�ها مdـــcلة خفw ال��اء ال�وحي  وذل[ على سـ
 �F�  ح3ى ت�قs ن�% وت�اك��ة العل+.  –ال

   ZòîÔîjİnÛa@òîàçþa  –ب 
 أن  –  ١c�T ة ت+ إع�اداها ل&ى ت6ــه+ فى ت���ة  إن أه��ة ال�راســةTت�جع إلى ت%ف�� ب�امج إرشــاد

ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة م خالل ع�ض ال�3اث ال6ــــ�c%ل%جى �cل 
  وم�ها ال�راسات ال6ا	قة ال3ي ت%ضح ما ت+ اس�W3امه م اس�3ات��9ات ت�ر)-�ة.
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Yــــل ل�هارات ال��اء ال�وحي ل�� تFــــ��+ أدوات ســــ�c%م�3)ة ت6ــــه+ فى ت��ی� أدق وفه+ أف –  ٢
  �الب ال��حلة ال(ان%)ة.

ــاده+ وت�ر)-ه+   –  ٣ ــات ال-�نامج م خالل إرشــ إشــــ�اك 	عw أول�اء األم%ر فى ت�ف�� 	عw جل6ــ
  على األسال�V ال�3-عة في ت���ة ال��اء ال�وحي.

  مصطلحات الدراسة 
حاالت عال�ة م ال%عي   یY3ـــ� الق�رة على ال63ـــامي، والق�رة على ال�خ%ل فيال��اء ال�وحي: 

ال�وحي، والق�رة على اســــــــــ3(�ار األنdــــــــــ=ة ال�%م�ة واألح�اث والعالقات مع اإلح6ــــــــــاس 	�ا ه%  
مق�س، والق�رة على اســـــــــــ�W3ام ال�Fـــــــــــادر ال�وح�ة في م%اجهة ال�dـــــــــــاكل ال�%م�ة، والق�رة على  

ــل عل�ها �ال �FـــــT ال�رجة ال3ي	ــلة، و)ع�ف اج�ائ�ا  ــل%��ات الفاضـــــ ب ال��حلة االن�ماج في ال6ـــــ
  ال(ان%)ة على مق�اس ال��اء ال�وحي ال�ع� في ال�راسة.

ــ=ة االن3قائ�ة ال��ونة والهادفة   ال!�نامج اإلرشــــاد� االن�قائي: ــال�V واألنdـــ ه% م�9%عة م األســـ
ال3ى تع�ل على إك6ـاب �الب ال��حلة ال(ان%)ة ال�هارات االن3قائ�ة ال���دة في م�3%� ال-�نامج،  

  ل��اء ال�وحي.ومع�فة أث�ها على ا
  محددات الدراسة 

  ت3��د ال�راسة ال�ال�ة 	ال���دات ال3ال�ة:
١- pa…†�a@òîvèä½a@ášmë:  
̀ wèäß@ò -أ a‰†Ûa  : ال�ة ال�راســــة  اع��3ت�  ب�نامج  فعال�ة م  لل3�قs  وذل[  ال�93)-ي  ال��هج على  ال

Eع ك�3غ��( ال�وحي ال��اء  ل���3ة)  م6ـــــــــــــ3قل  ك�3غ��(  ان3قائي  ارشـــــــــــــاد	الب ال��حلة  ل��)  تا�
  .ال(ان%)ة

  أع�اره+  ت�3اوح  ،�الب ال��حلة ال(ان%)ة  م  م�9%عة  م ال�راسة  ع��ة  ت&%ن  :  òäîÇ@ò a‰†Ûa  -ب
  .�ال-ا) ٢٨( ع�ده+ و)-لغ ال�وحي، ال��اء في انWفاض  م و)عان%ن  عاما،) ١٨-١٦( ب�
ــادE االج�3اعي وال(قافي  :  ال#راســة أدوات  -ج ــ3%� االقF3ـ ــة في مق�اس ال�6ـ ت�3(ل أدوات ال�راسـ

  ، ال-�نامج اإلرشادE االن3قائي.�الب ال��حلة ال(ان%)ةال�3عاص�، مق�اس ال��اء ال�وحي ل�� 
٢- pa…†�a@òîãbØ½a :+ت s�-=ال�ة ال�راسة أدوات  ت�   ال��رسة ال(ان%)ة 	cف� ال�dخ. في ال
٣- pa…†�a@òîäßŒÛa :+ت s�-=ال�ة ال�راسة أدوات  ت�   .م٢٠٢٠ ال�راسي العام في في ال
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٤-  kîÛb ̀ þa@òîöb–̀ y⁄a  :+ام  ت�W3معامل و)ل&%�6ـــــــ%ن،  و)�3ي،  -مان  اخ3-ار  اخ3-ار  اســـــــ  Xارت-ا  
ــ%ن، ــ2  ب��ســـ ــابى، ال�3%ســـ ̀مة خالل م وذل[  ال�ع�ار�،  واالن��اف ال�6ـــ ــائ�ة  ال-�امج ح   اإلحFـــ
  ..SPSSبـ اخF3اراً  وال�ع�وفة االج�3اع�ة للعل%م

  للبحث النظري التأصيل
ا   ��ـا ال3ق�� العـا�فى وال3عـا�ف والـ�وافع والقـ�رة على  3�Tلــ[ الــ��ــاء ال�وحي أه��ــة م6ـــــــــــــــاو)ــة للــ��ــاء العقلي و)����ــا هــ�ا الــ��ــاء ال�وحي وع�ـً��T أنـه 	�dـــــــــــــــاع�نـا ومdـــــــــــــــاع� اآلخ�)

ــ93ا	ة مالئ�ة لآلالم أو ا ــ93ا	ة، اســـــــــ ــار ج%ل�ان  االســـــــــ ل-ه9ة أن معامل ال��اء ال�وحي ��ا أشـــــــــ
م3=لV م ال�3=ل-ات األســــــاســــــ�ة م أجل اســــــ�W3ام العقل اســــــ�W3اما فعاال فإذا أصــــــاب ال3لف 

  م�ا�s ال�ماغ ال3ى نdع� بها ف�c%ن تف&��نا غ�� فّعال.
@ïyëŠÛa@õb×ˆÛa@âìèÐß@ @

) ���ة، وال�9ال في ) 	أنه م�ارســــــــــة ال��W وال�s، وال�ح�٦٣١:  ٢٠١٧ع�فه صــــــــــالح م
ح�ات�ا، وام3الك م%ه-ة ح�سـ�ة، و�دراك الFـ%رة ال&ل�ة للعال+، وأه��ة ال��اة، وال%عي 	األنا وال�ات  
̀ام 	الق%ان� اإلله�ة ��ا جاء في �3اب هللا وســــــــــ�3ه، وال�هارات في اســــــــــ�W3ام ذل[ م أجل  واالل3

ــع��ة وهان?ة؛ وع�فه فه È (ت�ق�s األه�اف وrل%غ ال��اة، وع�q ح�اة ســـــــــ ) 	أنه  ٤:  �٢٠١٩ الع�
م�9%عة م ال6ـــــــــ�ات الف=�)ة والق�+ األخالق�ة ال6ـــــــــام�ة ال3ي ت9عل م األف�اد الق�رة على حل  

  ال�cdالت وت�ق�s األه�اف في ح�اته+ ال�%م�ة.
وم خالل ما ســـــــــ-s تع�ف ال-اح(ة ال��اء ال�وحي 	أنه ال��اء ال�aT Eه�ه �الب ال��حلة 

ال3ي تع�ل على ســــــــــــ�ادة ال�وح ال3&امل�ة في ح�اته ال�%م�ة، ح�L ت�� أن ت���ة  ال(ان%)ة 	ال=�)قة  
مفه%م الــ��ــاء ال�وحي ت3=لــV إدراك الف�د �ــل ج%انــV ال��ــاة، األم� الــ�E ی3=لــV ت%اف� ال�ــ�س 

  .م الdع%ر)ة وال��اء وه% م36%� آخ�
@ïyëŠÛa@õb×ˆÛa@òîàçc@ @

، ح�L ن6ـــــ�W3مه لF3ـــــ%)� االح�3االت  Tع� ال��اء ال�وحي ه% ال=�)قة األســـــاســـــ�ة لل�ع�فة
ــف�ة ع ال��اة، و�9Tاد   ــ?لة الفل6ــــ ــال�V ال��=�ة لل��اة، ولفه+ األســــ غ�� ال��ققة، أو ل93اوز األســــ
ــاعـ� فى ت��ـ�ة   ال�ع�ى على ن�% واقعى أو وج%دE؛ و)�� 	عw العل�ـاء أن اـل��ـاء ال�وحي 6Tــــــــــــ

  	عw ال�هارات م�ها: 
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ــى ع��s فى  ت�� دورثى  :  ÕîàÈÛa@ómaˆÛa@óÇìÛa –أ   وصــــــــف ال��اء ال�وحي �%عى نف6ــــــc�T أنه
الف�د ال�� FTـ-ح أك(� فأك(� وع�ا 	أ	عاده ال�ات�ة ول�P م ال6ـهل أن ی3�قs ذل[ 	ال69ـ+ ��ادة 

  ول& م ال69+ وم ال�وح. 
��c�Tـا اـل��ـاء ال�و� م ت���ـة الW-�ة ال-ـا���ـة فـالW-�ة ال-ـا���ـة، هى ج%ه�  :  òî̀ä7bj̀Ûa@ñ9¨a  -ب

و�دراك هــ�ا ال9%ه� ال-ــا��ى ه% ج%ه� �ــل مWل%ق، ح�ــL یــ�خل�ــا الــ��ــاء ال�وحي الى   ال%عي،
  ال%عى األعلى وال�� Tق%دنا الى ال6الم وه% إدراك ال�فع ی�فع ال�د لل3%ح� مع ال&%ن. 

 العقل وحل ال�cdالت، و)أتى م ال��س :  ÕîàÈÛa@;†§a  –جــــــــ �r2 ال��اء ال�وحي ب���ا وrی�
ن م االن6ـــ9ام مع ال��اة، اإلح6ـــاس 	ال�9اعة، وال-�L ع ال�ع�ى فى �ل الع��s وال�� ی3&% 
  ح�ث و�ل م%قف. 

ال��اء ال�وحي ��c�Tا م رؤ)ة الF%رة ال&-��ة واله�ف م أع�ال�ا، و�rل[ 9Tعل  :  òÜØ’½a@Ýy  –د 
  ه�اك مع�ى لل��اة و)6اع�نا فى حل ال�cdالت ال�3Wلفة. 

��ا ال��اء ال�وحي م ال3%ح� مع ال=-�عة و)9عل�ا فى حالة  æìØÛaë@òÈîjİÛa@Éß@†yìnÛa  :c�T -هـــــــــــــ
ان6ــــ9ام وت�اغ+ مع ال��اة ، و)���cا م ال-�L ع اإلح6ــــاس 	ال�9اعة والعالقات لWلs اله%)ة  

. (م�ث� أح��، c�3ال	ال�ع�ى ث+ اإلح6اس    ). ١٣٣:  ١٣١: ٢٠٠٧ال�ات�ة وال-�L ع
ïyëŠÛa@õb×ˆÜÛ@ñŠBÐ½a@pbíŠÄäÛa@ @

  : Emmons (2000)ن*�(ة إ'	&ن%  –أ 
  ت�� ه�ه ال��a)ة أن ه�اك خ�6ة مc%نات أساس�ة لل��اء ال�وحي وهى: 

Tع�ف على أنه ق�رة أســاســ�ة للف�د، ت��cه م اإلح6ــاس 	ال3%افs مع ال��اة وت��ى  ال�,اوز:    -١
 أن ت�فFل أب�ا ح3ى 	ال�%ت. c�Tاإلن6ان�ة وال3ى ال	صل3ه   

ه% ال%عى 	ال�ق�قة ال�هائ�ة وال3ى تأخ� مفه%مها م اإلح6ــاس 	ال3ف�د أو ال%ح�ة، ال�.ـ&ف:    -٢
  ح�L ت3Wفى �ل ال��ود، وت3%ح� �ل األش�اء فى �3لة واح�ة. 

ــ�ة:   -٣ �T(ل ال=ه� أو الق�ســـــ�ة أ� الع�q م أجل ه�ف اج�3اعى غ�ض نقى  ال1ه�/ الق#سـ
̀ل،   ومـق�س، و)�ـ�ث الaه� أو الـق�ســـــــــــــــ�ة اـل�ی�ـ�ة عـ��ـما تFــــــــــــــ-ح ̀ءا م اـل�ات، الـعائـلة، ال�� ج

  ال%��فة، وتaه� فى األه�اف وفى ح�اة الف�د. 
Tع�ى الق�رة على ال3عامل ال�ی�ى وال�وحي ال�اجح مع ال�dــــــcالت، ال�&اف5 ال#ی3ى وال�وحي:    -٤

  والق�رة على اس�W3ام ال�Fادر ال�وح�ة ل�ل ال�cdالت ال��ات�ة. 
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٥-  òÜ™̀bÐÛa@pbàB̀Ûa  :ال�اضـى إلى ال�اضـ�، والق�رة ال3ى ی63ـ+ بها الف�د لل-قاء    تع3-� مهارات م
  ).Emmons, 2000: 10-13مه�	ا م خالل ال��ارسات ال��ات�ة (

   Úì×@òíŠÄãCook (2004)Z@ -ب
  أ	عادا ج�ی�ة ل�c%نات ال��اء ال�وحي هى:  Cook��ح �%ك 

١-  ÞìjÔÛa@†È̀i  Acceptanceــــــــــــــ�ــلd(واح�3امه+ و   : و العف% ع�ه+،  القــ�رة على حــV اآلخ�)
  	غw ال��a ع�ـا FTـــــــــــــــ�ر ع�ه+ م أق%ال وأفعـال، والقـ�رة على حـV ال�فP 	غw ال��a ع

  ن%احى القF%ر ف�ها.
٢-  òîmaˆÛa@òíìGa@†Èi  Self – Identity  :  ومع�فة ع��قة، وتق-ل Pل الق�رة على مع�فة ال�ف�dT

�اول تقل��  ال�ات وتق-ل أه�افها ون%احى الق%ة والYــــعف بها، وأن cT%ن اإلن6ــــان �Tاه% عل�ه وال�
 .Pال�ف	وال(قة  ،  اآلخ�)

٣-  áîÔÛaë@Òa†ç̀þa@†È̀ i  Purpose and Values:  %ــة   وه ــ�اف واضــــــــــــــ�ـ ــ[ الف�د أهـ أن �Tلـ
وم6ـاه�ات للعال+ م ح%له، وأن cT%ن ل�� الف�د إح6ـاس ع��s 	ال�ع�ى، وأن ی3فه+ األشـ�اء فى  

 & in: Seena)صــــــــــــــ%رتهــا ال&-��، وأن cT%ن الف�د شــــــــــــــ9ــاعــا ع�ــ� م%اجهــة ال�dــــــــــــــcالت  
Sundaram, 2018)  

  :âaŠßc@òíŠÄã Amram (2007) -جـ
  لل��اء ال�وحي هى: أن أه+ مc%نات  Amramی�� أم�ام 

  ص�%ة ال���Y: ت��d إلى ال%عى ال�اتى وال�ع�فة ال�ات�ة م خالل مایلى:  -١
  ال�قaة العقل�ة: مع�فة ال�ات، الع�q ب%عى وت��69 ال%عى وال%ج%د.  -
ما وراء ال�ع�فة العقالن�ة: هى ت6ـــــــــامى ال%اقع واســـــــــ�W3ام ال�Fـــــــــادر ال�وحان�ة ال�3Wلفة م(ل    -

  ال�F ، ال��س، األحالم) لل%ص%ل الى ال�ع�فة.   (ال3أمل، الFالة،
  ال��ارسة: اس�W3ام م�9%عة م�3%عة م ال��ارسات ل���3ة ال%عى والFفات ال�وح�ة.  -
  ال�ع�ة: تع�ى االن96ام 	�V وثقة مع ال��اة م خالل األتى:  -٢
  الق�س�ة: أن Tع�q الف�د فى ان96ام مع هللا.  -
  حV ال��اة واالم�3ان والف�ح.   حV ال��اة: الdW%ع واس3عادة -
  ال(قة: األمل وال3فاؤل على أساس اإل�Tان الFادق.  -
  ال�ع�ى: ت��ی� األه�اف والق�رة على م%اجهة األل+ م خالل:  -٣
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  اله�ف: ال-�L ع اله�ف.  -
  ال�Wمة: ال-�L ع اله�ف.  -
ــ�اء ال�ادTة، و�قامة  -٤ ــامى ف%ق اآلشــــ ــامى: ق�رة ال�ات على ال63ــــ عالقات ج��ة م خالل  ال63ــــ

  مایلى: 
ال�3ا	=ـ�ة: العالـقات ال9ـ��ة مع ال��39ع، الق-%ل، االح�3ام، ال3عـا�ف، ال�ح�ـة، ال��ـ-ة وال3%جـه  -

  لآلخ�. 
  ال&�ال: االس3فادة م خالل ال�ؤ)ة م م�a%ر شامل، ال%ح�ة، ال�3ا	2، ال�3%ع وال��3`.  -
  ال�ق�قة: الق�رة على ال3ق-ل وحV ال��اة واألخ�) م خالل مایلى:  -٥
-  .V�  الق-%ل: الق�رة على العف% وت-�ى ال
  االنف3اح: ف3ح القلV، العقل، الفY%ل، االح�3ام وال��cة م وراء تقالي م3ع�دة.  -
ال6ــل��ة: االســ63ــالم ال6ــل�ى فى تق�)� ال�Fــ�� م خالل الdــع%ر 	ال6ــالم ال�ف6ــى ال�اخلى   -٦

  وتY3ح فى: 
  ال��c6ة: الق�رة على اله�وء وق-%ل ال�ات.  -
��ث. إن&ار ال�ات: الق�رة على ال3ق-ل، ال3%اضع -T أن V�  ، االس63الم، وال�6اح ل�ا ی�)� و)
̀اهة، اإلب�اع، و�اقة    -٧ ــ9اعة، ال� ــ�ف 	dــــ االت9اهات ال�اخل�ة: ت�3ع الف�د 	الف=�ة، ح�)ة الF3ــــ

  ال��ح م خالل: 
  ال��)ة: الق�رة على ال3��ر م ال�Wاوف، ال9dاعة، اإلب�اع وال��ح.  -
  للف�د (ال���Y) وال��cة ل�ع�فة ال�ق�قة  الف=�ة: الق�رة على اس�W3ام ال��س ال�اخلى -
̀اهة: ق�رة الف�د على ال�F3ف 	�6?%ل�ة وال3%اؤم مع الق�+  -   (Amram, 2009)ال�
  : wäî×@òíŠÄã King (2008) -د

  ح�د ���ج أرrعة مc%نات لل��اء ال�وحي ت�3(ل ف��ا یلى: 
١-  †Ó̀bä̀Ûa@ô…ìuìÛa@LØÐnÛa :-�عـ�ة ال%اقع، ال&%ن، الف�اغ، ال%قـ ، القـ�رة على ال3ف&�� ب%اقع�ـة فى 

	أنها م�اقdــة القYــاTا ال�وح�ة واألســ?لة ال�=لقة م(ل (ال�%ت،   Nasel (2004)ال�%ت ووصــف 
  ).King, 2008 :56وما	ع� ال��اة) واالت9اه ن�% ال�ع�ى واله�ف فى ال��اة (

٢- ó–‚’Ûa@óäÈ½a@õbäi: �  �اة. ه% الق�رة على اع=اء مع�ى ت��ل الغ�%ض فى م%اقف ال
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̀� ألحـــ�اث   Nasel (2004: 45)و)ق�3ح   أن الـــ��ـــاء ال�وحي یY3ــــــــــــــ� ال3ـــأمـــل ال�م
  ال�FWdة وال�aوف إل9Tاد الغ�ض وال�ع�ى ل&ل خ-�ات ال��اة.

وه�اك مc%ن 6Tـ�ى 	الق�سـ�ة لل��اء ال�وحي وه% شـcل م أشـcال ب�اء ال�ع�ى الdـFWـى، 
م�a+ م3&ـامـل، أو م�9%عـة م  فهـ�اك ال�c%ن ال�ع�فى لل�ع�ى الdــــــــــــــFWــــــــــــــى ـ	أـنه مـ-�أ مع�فى  

 الف�د ل3&%) الdــــــــــــــع%ر ال�ع�فى فى ح�ـاة الف�د اـل�اخل�ـة والWـارج�ـة؛ وال�ع�ى  cال�-ـاد� ال3ى ت�
 الق�+، الdع%ر 	اله�ف وال3ف&�� فى ال�اضى (�Y3یKrause, 2004: 295 .(  

٣-  óßbB̀ n½a@óÇìÛa  (TA) Transcendence Awareness:    +فه على  الف�د  قـــــ�رة  ه% 
	أنه الق�رة األســاســ�ة على    Emmons (2000)اته مع هللا، ومع العال+ ال���2 	ه، و)ع�فه عالق

	أنه   Hamel et alت9اوز ال�6ــــــــــألة ال�ادTة وت���ة ال%عى الع��s للف�د، و)ع�فه هامل وآخ�ون 
ــى   ع�ل�ة إضــــاف�ة ل3�ق�s اإلدراك وت�ق�s ال�ات، و)dــــ�� الى أن ت�ق�s ال�ات ه% شــــ�X أســــاســ
ــامى اـل�ات الى ن9ـاح األف�اد م خالل دمج أهـ�افه+ م األهـ�اف   ــامى اـل�ات و)�جع ت6ــــــــــــ ل63ــــــــــــ

  ال&-��.
٤-  óÇìÛa@òÛby@ñ…bí‹  )CSE) Conscious State Expanison:(   وهى الق�رة على ال�خ%ل

  ت أعلى م ال%عى م(ل (ال3ف&��، ال3ع�s، ال3أمل، الFالة).فى حاال
  وال%عى ی3&%ن م ثالثة مc%نات: 

 األف&ار وال�dاع�. Consciousال%عى  -١�Y3(و  
٢-    Eــــــــــــــع%رdال%عى غ�� الSubconscious  ات واألف&ــــار ل��9ع�-Wال (̀ Wت : و)Y3ــــــــــــــ�

  األع�ار.
  t‰ìBÜ¯ë@òíŠÄã :Wigglesworth -ه

ــ%رث  ̀ء ال(الL وال�ا	ع،    Wigglesworthتف�3ض و)9ل6ـــ ̀ء األول هام ج�ا ل��% ال9 أن ال9
̀ء ال(ـاني، ث+ 	عـ� ذـل[ ی�3قل%ن   وم نـاح�ـة أخ�� فـإن 	عw األف�اد ی��%ن أوال 	عw مهـارات ال9

̀ء األول ق-ل ان3قاله+ لل(الL وال�ا	ع (خ�9Tة ال�ف3ار،    ).٢٠٠٩لل9
aالع ال-اح(ة ت�9 مع�خالل إ ̀وا على أن ال��اء ال�وحي ه% الق�رة على  م + ال-اح(� ر�

  q2 والع���ــا مع العال+ ال� ــ=ة وال3فاعالت ال�%م�ة ول& أYTـــــ إ9Tاد اله�ف ل�P فق2 فى األنdـــــ
م أجـل هـ�ف اج�3ــاعى وغ�ض نقى ومقــ�س وتقــ�T+ الWــ�مـات وم6ـــــــــــــــاعـ�ة اآلخ�)، فـالـ��ـاء  
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ــ�نا ــcالت وع�ض حل%ل، و)�شـــــــ ــ3فادة م �ل ما ح%ل�ا،   ال�وحي �c�Tا م حل ال�dـــــــ ن�% االســـــــ
  والق�رة على ال3��ر م ال�Wاوف واالب3&ار. 

  خاص3ا وال3ى ت�dل:  Cook (2004)اتYح ذل[ فى ن�a)ة �%ك 
-  .  الق�رة على حV اآلخ�)
  الق�رة عل حV ال�فP 	غw ال��a ع ن%احى القF%ر ف�ها.  -
  .تق-ل ال�ات وتق-ل أه�افها ون%احى الق%ة والYعف بها -
  وم6اه�ات للعال+ م ح%له.  -أن �Tل[ الف�د أه�افا واض�ة  -
  ).Cook, 2004: 90ال9dاع ع�� م%اجهة ال�cdالت ال�3Wلفة. ( -

و)�� إر)[ ف�وم أن ال3%جه ال��3ج أو االب3&ار� Tق%م على أســــــــــاس ال�راســــــــــات ال3ى Tق��ها  
اته و)3ق-لها ب�ال م ان 6Tـــــای�  اإلن6ـــــان مع العال+ الWارجى وأن الف�د ع��ما cT%ن م-3&�ا ی�رك ذ 

ــة   اآلخ�)، وأنه cT%ن أك(� وع�ا ب�اته ��ا أنه Tف&� و)�dـــــ2 و)dـــــع� فى ضـــــ%ء حاجاته الWاصـــ
  وحاجات اآلخ�) أYTا. 

  دراسات سابقة
) ال3�قs م فاعل�ة ب�نامج ت�ر)-ي قائ+ على Gonzalez, 2012اســــــــــــ3ه�ف  دراســــــــــــة (

)  ٥٢االنفعالي وال��اء ال�وحي، وت&%ن  ع��ة ال�راســــــــــــــة م (ال�لقات ال�%ار)ة في ت���ة ال��اء  
م ال�عل��، م�راء ال��ارس وال��شـــ�ی، وال�ی ت+ ال�Fـــ%ل عل�ه+ م خالل اإلعالن في أح� 
ال�9ائ� لل�dـــــار�ة في ال�3خل، ح�L ی�3تV عل�ها اج�3از ز)ادة في ال�اتV، وت+ الق�اس 	اســـــ�W3ام  

ء االنفعالي، ومق�اس ال��اء ال�وحي ال3&املي، واســــ3غ�ق لل��ا  Wong & Lawمق�اس وونج ول%
) سـاعة 	إح�� ال��ارس ال(ان%)ة. وأسـف�ت ال�3ائج ع فعال�ة ال�3خل القائ+  ١٦ال-�نامج ال�3ر)-ي (

على ال�لـقات ال�%ارـ)ة في ت��ـ�ة اـل�ـ�اء ال�وحي 	�3Wلف أ	ـعاده ال��3(ـلة في تـق�ی� ال9ـ�ال، ت���ة  
	العال+ ال�ادE، ام3الك حP ال3أمل ال�اتي، ت���ة الdـــع%ر 	الق�ســـ�ة في  ال(قة، االتFـــال العا�في  

ال��اة ال�%م�ة، واسـ�W3ام ال��س، واسـ��3ار ه�ا األث� في الق�اس ال-ع�E. ��ا ت�6ـ�  ل�� أف�اد 
ال��9%عة ال�93)-�ة الق�رة على اســــــ3غالل ال�Fــــــادر ال�وحان�ة، ول+ ت6ــــــف� ال�3ائج ع وج%د أTة  

Fائ�ا في ال��اء االنفعالي. تغ��ات دالة إح  
) ال3�قs م فعال�ة ال�3ر)V على ال��اء  Charkhabi et al., 2014وحاول  دراســـــــــة (

  ال�وحاني في ت���ة 	عw مvشــــ�ات الFــــ�ة ال�ف6ــــ�ة، وت&%ن  ع��ة ال�راســــة م م�9%ع�3 م
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ــا	=ة (ن=  ٢٨�الب ال��حلة ال(ان%)ة؛ إح�اه�ا ت�9)-�ة (ن=   ــارك ٣٠) واألخ�� ضـــ أف�اد ). وشـــ
) ) جل6ـــــــــــــــات ب%اقع  ٧ال��9%عـة ال�93)-�ـة في ال3ـ�خـل القـائ+ على الـ��ـاء ال�وحـاني وال�c%ن م

ــ-%ع�ة، وت+ الق�اس ب%اســــ=ة قائ�ة األع�اض  ــة أســ ــف  ال�3ائج ع �%ن ال�3ر)V ٩٠  -جل6ــ ، و�dــ
على ال��اء ال�وحاني فاعًال في خفw أع�اض ال�6ـــاســـ�ة ال-��dـــFWـــ�ة، واألع�اض ال69ـــ�Tة، 

القه�E، واالك3?ـاب، والعـ�وان، الW%اف ال��ضــــــــــــــي، والـ�هـان�ـة لـ�� أف�اد ال��9%عـة    وال%ســــــــــــــ%اس
  ال�93)-�ة مقارنة 	الYا	=ة.

) اخ3-ار فاعل�ة ب�نامج إرشــادE في ت���ة ال��اء  ٢٠١٥وحاول  دراســة م6ــع� أب% ال�Tار (
�راســــــة ال�وحي وخفw ال6ــــــل%ك الE���3 ل�� ع��ة م �الب ال��حلة االب�3ائ�ة، واســــــ�W3م  ال

) وان��اف  ١٢.٣٥) م ال=الب 	�3%ســــــــــــــ2 ع��E (٤٠ال��هج ال�93)-ي، وتYــــــــــــــ�ـ�  ع��3ـها (
) Eال-�نامج  ٢.٥٨مع�ار V9ان	 E���3مق�اســــــــــي ال��اء ال�وحي وال6ــــــــــل%ك ال s�-=عاما، وت+ ت (

ــائ�ا في م3%ســـ=ات درجات ال��اء  اإلرشـــادE، وأســـف�ت ن3ائج ال�راســـة ع وج%د ف�وق دالة إحFـ
ــل%  ك الE���3 ب� ال3=-�ق� الق-لي وال-ع�E لل��9%عة ال�93)-�ة، ول+ ت%ج� ف�وق في  ال�وحي وال6ــ

ــاب�ع م ت=-�s ال-�نامج) في م3%ســــ=ات درجات  ــ� ال-ع�E وال33-عي (	ع� م�ور أرrعة أســ الق�اســ
  ال��اء ال�وحي وال6ل%ك الE���3 للع��ة ال�93)-�ة.

عال�ة ال�3ر)V على ال��اء  ) ال3�قs م فEbrahimi et al., 2015حاول  دراســـــــــــــة (و
  ال�وحي وأث� في خفw االك3?اب، والقلs والYـــــــغ%X ل�� ال��اهق�، وت&%ن  ع��ة ال�راســـــــة م

) �الب، وت+ ت=-�s اســـ�3ارة  ١٠م�9%ع�3 إح�اه�ا ت�9)-�ة واألخ�� ضـــا	=ة، ق%ام �ل م�ه�ا (
) -DASS) ع-ـارة (٤٢ال-�ـاـنات اـل��9�Tاف�ـة، مق�ـاس االك3?ـاب، القلs، والYــــــــــــــغ%X ال�c%ن م

ــه+  42 ــ-ة لل�3ائج، فق� أوضـــ�  فعال�ة ال�3خل في ت���ة ال��اء ال�وحي وال�E ب�روه أسـ ). وrال�6ـ
  في خفw االك3?اب، القلs والYغ%X ل�� أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYا	=ة.

) ال3�قs م فعال�ة ال�3خل القائ+ على Jwaifell et al., 2015واســـــــــــ3ه�ف  دراســـــــــــة (
ال�ع�ف�ـــة ع-� االن�3نـــ  (ت%�� ) �ـــأداة تعل���ـــة في ت���ـــة الـــ��ـــاء Web Questف ال�حالت 

) ) م  ١٣٤ال�وحي ل�� �الب الف�قة ال�ا	عة 	ال��ارس األردن�ة. وتdــــــــــcل  ع��ة ال�راســــــــــة م
�الب الف�قة ال�ا	عة م �ال ال6�9ـــــــ�، وال�ی ت+ تق6ـــــــ��ه+ إلى م�9%ع�3 ت�9)-�ة وضـــــــا	=ة،  

مق�اس ال��اء ال�وحي لل=الب. وأوضــ�  ال�3ائج فعال�ة ال�3خل القائ+ على    وأســف�ت ال�3ائج ع
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في ت�6ــــــــ� ال��اء ال�وحي ل�� أف�اد   (Web Quest)ت%��ف ال�حالت ال�ع�ف�ة ع-� االن�3ن  
  ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYا	=ة.

ئي  ) ن�% ال3�قs م فعال�ة ب�نامج ان3قا Ferreira & Schulze, 2015وســـع  دراســـة (
) ) م  ١٠ل��3ـ�ة اـل�ـ�اء ال�وحي ـل�� �الب ال��حـلة الـ(ان%ـ)ة، وـ�اـن  ع�ـ�ة اـل�راســــــــــــــة مc%ـنة م

  s�-=لف�ات ال(قاف�ة، وت+ تWال Eم3ع�د �الب الف�قة العاشــــــ�ة ال(ان%)ة ب-�)3%ر)ا، ج�%ب إف�)ق�ا م
ق��ة،  ) أشــــــه�؛ وت+ ج�ع ال-�انات م خالل ال�قابالت الdــــــFWــــــ�ة شــــــ-ه ال�٣ال-�نامج في ف�3ة (

وأوضــــ�  ال�3ائج فعال�ة ال�3خل في ت���ة ال��اء ال�وحي ل��   وال�الحaات، واألنdــــ=ة ال3أمل�ة؛
  أف�اد الع��ة.

) إلى ال3�قs م فعال�ة ال3عل+ ال�6ــ��3 إلى ال�ماغ في Santoso, 2016وه�ف  دراســة (
ــة م�خل ــ�W3م  ال�راسـ ̀)ة، واسـ ــ� ال��اء ال�وحي في ال&3ا	ة 	اللغة اإلن9ل� ال-�L اإلج�ائي   ت�6ـ

) ̀)ة 	9امعة  ٣٠الFــفي، وت&%ن  ع��ة ال�راســة م ) م �الب ال9امعة تFWــ� اللغة اإلن9ل�
ــ3-�ان ال��اء ال�وحي، ال�الحaة، ال�قابالت   ــ�W3ام اســـــ ــ�ال ســـــــ%م=�ة، وت+ ج�ع ال-�انات 	اســـــ شـــــ
ي  الdــــFWــــ�ة، وال3�ل�ل ال%ثائقي، وت%صــــل  ال�راســــة إلى وج%د ت�6ــــ�ات ذات داللة إحFــــائ�ة ف 

ــ��3 إلى  ــ�� إلى فعال�ة ال3عل+ ال�6ــــــ ̀)ة، 	�ا dTــــــ ــ3%� ال��اء ال�وحي في ال&3ا	ة 	اللغة اإلن9ل� م6ــــــ
  ال�ماغ في ه�ا ال�Fد.

) إلى ال3ع�ف علي تأث�� ب�نامج قائ+  ٢٠١٧ه�ف  دراســـــــــــة ع-لة م�تYـــــــــــى وم�ف  ن�ا (و 
ال�ضـا ال�ه�ي ل�E  علي اإلرشـاد العقالني االنفعالي ال6ـل%�ي في ت���ة ال��اء ال�وحي وأث�ه علي

معل�ات ال�r�3ة الWاصــة، ولل3�قs م ه�ا اله�ف قام  ال-اح(ان 	ال�راســة ال���ان�ة ال�ال�ة علي  
ــE%3 ال��اء ال�وحي ٢٢ع��ة ق%امها ( ــات في م6ـــــــ ) معل�ة م معل�ات ال�r�3ة الف&�)ة ال��WفYـــــــ

ــ��ه إلي م�9%ع� ت�(ل أح�اه�ا ال��9%عة ال�93) ) وهي  ١١-�ة (ن =  	��ی�ة القاه�ة، ت+ تق6ــــــــــ
)، وت+ ال3�قs م  ١١ال3ي ت+ اخYــاعها لل-�نامج اإلرشــادE، واألخ�� ال��9%عة الYــا	=ة (ن=  

  ت&افv ال��9%ع� في �ل م الع��، الFW3ــ�، ال�vهل ال�راســي، ال��اء ال�وحي، وال�ضــا ع
ال�ه�ي،  الع�ل، واســــــــــــ�W3م  ال-اح(3ان األدوات اآلت�ة: مق�اس ال��اء ال�وحي، مق�اس ال�ضــــــــــــا  

ال-�نامج اإلرشـادE القائ+ علي اإلرشـاد الفالني االنفعالي ال6ـل%�ي م إع�اد ال-اح(3ان، وت%صـل   
ــة لل�3ائج ال3ال�ة : ــائ�ة ب� م3%ســــــ=ات رتV درجات الق�اســــــ�    -١ال�راســــ وج%د ف�وق دالة إحFــــ

ده+ ال�3Wلفة،  الق-لي وال-ع�E لل��9%عة ال�93)-�ة في �ل م ال��اء ال�وحي وال�ضا ال�ه�ي 	أ	عا
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 ،Eالح الق�اس ال-ع�F٢و�ان  ج��ع الف�وق ل-   Vم3%س=ات رت وج%د ف�وق دالة إحFائ�ة ب�
درجات ال��9%ع�3 الYـــــا	=ة وال�93)-�ة 	ع� ت=-�s ال-�نامج (الق�اس ال-ع�E) في ال�رجة ال&ل�ة  

لFالح ال��9%عة    لل��اء ال�وحي وج��ع أ	عاده، ف��ا ع�ا 	ع� ال%عي 	األنا األعلى والف�وق �ان  
  ال�93)-�ة، ��ا اتYــــــــــح وج%د ف�وق دالة إحFــــــــــائ�ة ب� م3%ســــــــــ=ات رتV درجات ال��9%ع�3
ــا ال�ه�ي   ــا	=ـة وال�93)-ـ�ة 	عـ� ت=-�s ال-�ـنامج (القـ�اس ال-عـ�E) في اـل�رجـة ال&لـ�ة ال�ضــــــــــــ الYــــــــــــ

ب�  ال ت%ج� ف�وق دالة إحFــــــائ�ة  -٣وج��ع أ	عاده والف�وق �ان  لFــــــالح ال��9%عة ال�93)-�ة،  
م3%س=ات رتV درجات الق�اس� ال-ع�E وال33-عي لل��9%عة ال�93)-�ة في �ل م ال��اء ال�وحي 

  .وال�ضا ال�ه�ي 	��9ع أ	عاده+
) ���ــة صــــالح م ــ3ه�ف  دراســ ــادE في ت���ة  ٢٠١٧واســ ) ال&dــــف ع فعال�ة ب�نامج إرشــ

) ذ�%ر +    ١٤�ال-ة () �ال-ا و ٢٨ال��اء ال�وحي ل�� �ل-ة ال9امعة. وت&%ن  ع��ة ال�راســــة م
١٤   ،Eإناث). وت+ ت%��ف ال��خل ش-ه ال�93)-ي ذا ال��9%عة ال%اح�ة ذات الق�اس الق-لي وال-ع�

و�ان  األدوات ال�6ـــ�W3مة م�(لة في مق�اس ال��اء ال�وحي وال-�نامج اإلرشـــادE، وrع� ال�عال9ة  
  –��اء ال�وحي (الdـع%ر  اإلحFـائ�ة، ت%صـل  ال�3ائج إلى فاعل�ة ال�3خل في ت���ة ج��ع أ	عاد ال

ــ�%  –ال�ع�ى    –ال�ع�ة  �9+ أث� �-��، ول+ ت& ه�اك    -ال6ـــــrــح و ــcل مvث� وواضـــــ ال�ق�قة) 	dـــــ
  –ف�وق ذات داللة إحFــــائ�ة ب� الق�اس ال-ع�E وال33-عي ل��9ع أ	عاد ال��اء ال�وحي (الdــــع%ر  

لـ��%ر في 	عـ�E  ال�ق�قـة)، وأ�ه�ت ال�3ـائج تف%ق اإلنـاث على ا  -ال6ــــــــــــــ�%    –ال�ع�ى    –ال�ع�ـة  
  الdع%ر وال�ع�ة على مق�اس ال��%ر ال�وحي.

) إلى ال3�قs م فعال�ة ال�3ر)Safa Chaleshtari et al., 2017  Vوه�ف  دراســـــــــة (
القائ+ على ال��اء ال�وحي وأث�ه فعال�ة ال�ات وال�6?%ل�ة االج�3اع�ة ل�� �ال-ات ال��حلة ال(ان%)ة  

) م ال=ال-ات 	ال��ارس ال(ان%)ة 	dــــــــــه� ��د، وت+  ٣٠	dــــــــــه���د، وت�(ل  ع��ة ال�راســــــــــة في (
ــار�ات في ال��9%عة   ــ?%ل�ة االج�3اع�ة، وان�W�  ال�dـــــ ــي فعال�ة ال�ات وال�6ـــــ ــ�W3ام مق�اســـــ اســـــ

ــاد ال�9اعي القائ+ على ال��اء ال�وحاني في ( ــة، وأوضـــــ�  ن3ائج  ١٢ال�93)-�ة في اإلرشـــ ) جل6ـــ
ــ� فعال�ة فع ــة وج%د أث� دال لل�3خل في ت�6ـــــــــ ــ?%ل�ة االج�3اع�ة ل�� ال�راســـــــــ ال�ة ال�ات وال�6ـــــــــ

  ال�dار�ات 	ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYا	=ة.
ــة (  – ) ال3�قs م فعال�ة ال�3خل ال�فSeena & Sundaram, 2018  Pوحاول  دراســـ

روحاني في ت���ة ال��اء االنفعالي، وال��اء ال�وحي، والFـــــال	ة ال�ف6ـــــ�ة، وال�فاهة ال�ف6ـــــ�ة ل�� 
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) ــاء معامل3ه، و�ان  ع��ة ال�راســـــــــــــة مc%نة م ) م ال��اهقات  ٣٢ال��اهقات األح�اث ال�6ـــــــــــ
) ــ�ا) م� ت�اوح  أع�اره م ــاء إل�ه (ج�6ـــــ ) عاما، والالتي ت+  ١٨) إلى (١٢األح�اث ال�6ـــــ

)، وت+ ج�ع  ١٧) واألخ�� ضـــــــــا	=ة (ن=  ١٥تق6ـــــــــ��ه إلى م�9%ع�3: إح�اه�ا ت�9)-�ة (ن=  
ال-�ان  م خالل ال�قابالت ال�FWdة وال�قای�P الWاصة 	ال�3غ��ات سالفة ال���، و�ان ال�3خل 

لى العالقات ال-��dــــFWــــ�ة،  قائ+ على العالج العالج ال�ع�في ال6ــــل%�ي، العالج ال�ف6ــــي القائ+ ع
وال�%جا، واسـ3غ�ق ه�ا ال�3خل ثالثة أشـه�، وأسـف�ت ال�3ائج ع فعال�ة ال�3خل في ت�ق�s أه�افه،  
ــار�ات 	ال��9%عة   ــل%�ي ل�� ال�dـــــــــــ وال3ي ت-�ت م خالل إعادة اله�cلة ال�ع�ف�ة وال3ع�یل ال6ـــــــــــ

ــغ%X ا ــ ق�راته على م%اجهة الYـ ــافة إلى ت�6ـ ــل، ال�93)-�ة، ه�ا 	اإلضـ ل��ات�ة على ن�% أفYـ
ك�ا ت�6ــــــ�  درجات هvالء ال�dــــــار�ات الWاصــــــة 	ال��اء ال�وحي وال��اء االنفعالي وال3ي ت-�ت  
م خالل ال��aة الdـــــــــــــ�%ل�ة وال3&امل�ة لل��اة، وأخ�ً�ا، وج�ت عالقة دالة إحFـــــــــــــائ�ا ب� ال��اء 

  االنفعالي، وال��اء ال�وحي والFال	ة ال�ف�6ة.
ــة (و  ) إلى ال3�قs م فعال�ة ال�3ر)V على  Nejad et al., 2019Javadiه�ف  دراســـــ

ال��اء ال�وحاني وأث�ه في ت���ة ال�6ــــ?%ل�ة والFــــ�%د ال�ف6ــــي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة 	��ی�ة  
	اشـــــ�ال[، واســـــ��3ت ال�راســـــة إلى ال��خل شـــــ-ه ال�93)-ي ذو ال��9%ع�3 ال�93)-�ة والYـــــا	=ة،  

ــة على ( ــ�3ل  ع��ة ال�راســ ــي ) م٦٠واشــ م  ٢٠١٨/ ٢٠١٧ �الب ال��حلة ال(ان%)ة 	العام ال�راســ
وال�ی ت+ ت%ز)عه+ على ن�% عdــــــــــ%ائي إلى م�9%ع�3 إح�اه�ا ت�9)-�ة واألخ�� ضــــــــــا	=ة، وت+  

للFـــ�%د ال�ف6ـــي، واســـ3-�ان   Davidson-Connor داف��ســـ%ن  –الق�اس ب%اســـ=ة مق�اس �%ن�  
ال�93)-�ة في ال-�نامج ال�93)-ي ال�E لل�6ــــــــــــ?%ل�ة، وشــــــــــــارك أف�اد ال��9%عة    Kordlou ك%ردل%

) ) دق�قة في �ل جل6ـــة، ب���ا ل+ ت3لقى ال��9%عة الYـــا	=ة أE ٩٠) جل6ـــات ب%اقع (٨ت&%ن م
ــ-ة لل�3ائج، فق� أوضـــــــــــــ�  فعال�ة ال�3ر)V القائ+ على ال��اء ال�وحاني في ت���ة   ت�خل، وrال�6ـــــــــــ

  ال�F%د ال�ف6ي وال�6?%ل�ة ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة.
) ال3�قs م فاعل�ة ب�نامج إرشادE ل���3ة ال��اء  ٢٠٢٠حاول  دراسة عائdة األغaف (و 

) ــة م ) م ال=ـالـ-ات 	cلـ�ة الr�3ـ�ة 	9ـامـعة  ٢٤ال�وحي ـل�E �ـالـ-ات ال9ـامعـة. وت&%ـن  اـل�راســــــــــــ
  �ال9%ف، وقام  ال-اح)ة ب-�اء مق�اس ال��اء ال�وحي وح6ـاب خFـائFـة ال6ـ�c%م(�3ة. وأوضـ

ل-�نامج اإلرشــــــادE في ت���ة ال��اء ال�وحي ل�� ال�dــــــار�ات ال��9%عة ال�93)-�ة  ال�3ائج فعال�ة ا
  مقارنة 	أق�انه في ال��9%عة الYــــــــا	=ة، ��ا ت+ االســــــــ�3الل على اســــــــ��3ار)ة ن3ائج ال�3خل م
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خالل ع�م وج%د ف�وق دالة إحFـائ�ا ب� م3%سـ=ي رتV درجات ال��9%عة ال�93)-�ة في الق�اس  
  ل��اء ال�وحي.ال-ع�E وال33-عي ل

  تعقيب عام على الدراسات السابقة
 V3لفة، دون ج%انWم V̀ت على ج%ان یY3ــح م�ا ســ-s ع�ضــه م دراســات ســا	قة أنها ر�
أخ�E مه�ة، وما ال�راســــــة ال�ال�ة إال م�اولة ل6ــــــ� ه�ه ال(غ�ات، و�ك�ال ل�6ــــــ��ة ال-�اء ال�33ال�ة  
على م�E ال6ـ�%ات ال6ـا	قة ح3ى ال%ق  ال�اه، ��ا ت�  ال�الحaة م ع�ض ال�راسـات ال6ـا	قة  

ت الع��rة ال3ي اه�3  ب�راســــة ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة، وذل[ فى  قلة ال�راســــا
ح�ود ا�الع ال-اح(ة، ��ا أن معa+ ال�راســـــــــــات ال3ي اه�3  ب�راســـــــــــة ال��اء ال�وحي دراســـــــــــات  
أج�-�ة، ول& ه�اك دراســات ت�اول  ال��اء ال�وحي 	dــcل عام ول+ ت�3اول أن�ا�ه 	dــcل خاص،  

)، دراســــة Charkhabi et al., 2014)، دراســــة (Gonzalez, 2012اســــة (وه�ه ال�راســــات در 
 ,.Jwaifell et al)، دراســــة (Ebrahimi et al., 2015)، دراســــة (٢٠١٥م6ــــع� أب% ال�Tار (

ــة (2015 ــة (Ferreira & Schulze, 2015)، دراسـ ــة ع-لة  Santoso, 2016)، دراسـ )، دراسـ
 Safa Chaleshtari et)، دراسة (٢٠١٧م��� ()، دراسة صالح  ٢٠١٧م�تYى وم�ف  ن�ا (

al., 2017) ــة ــة (Seena & Sundaram, 2018)، دراســــ  ,.Javadi Nejad et al)، دراســــ

وم خالل ع�ض ال�راسات ال6ا	قة الحa  ال-اح(ة  )،  ٢٠٢٠)، دراسة عائdة األغaف (2019
ت ال�3-عة، وه�ا ما جعل  أن ال-�امج ال�3ر)-�ة ساه�  فى ت���ة ال��اء ال�وحي مع اخ3الف الف��ا

  ال-اح(ة تق%م ب-�اء ب�نامج إرشادE ان3قائي ل���3ة ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة.
òÔibBÛa@pb a‰†Ûa@åß@ñ…bÐn üa@éuëc:  

 الق%ل 	أنها ال تعPc واقع ال�dـcالت ال�ات9ة  c�T قة	خالل اسـ3ع�اض ال�راسـات ال6ـا م
على ح� إ�الع ال-اح(ة،   –ل��رة ه�ه ال�راسـات له�ا ال�%ضـ%ع  ع خفw ال��اء ال�وحي، ون�aا  

ــات الع��rة ال3ي   ــافة إلي أن ن�رة ال�راســــــــ ــ%ع م أه��ة ن�a)ة وت=-�ق�ة، 	اإلضــــــــ رغ+ ما لل�%ضــــــــ
ت�اول  ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة، �T(ل مvشــ�ا لYــ�ورة االه�3ام ب�راســ3ها، مع  

ال3عق�V على ال�راســات به�ف ال%صــ%ل إلي ن3ائج أك(� قابل�ة  تV�9 أوجه ال�ق� ال3ي وصــف  في 
ــا	قة في ح�اثة م%ضـــــ%عها،   ــات ال6ـــ ــة ال�ال�ة ع ال�راســـ ــافة إلي اخ3الف ال�راســـ لل3ع��+، 	اإلضـــ
واخ�3ار ع��اتها ال3ى هى فى حاجة ماســـة إلى ال�6ـــان�ة م ق-ل اآلخ�)، وق� اســـ3فادت ال-اح(ة  

ــا	قة وما ت%صـــــل  إل �ه م ن3ائج في صـــــ�اغة ف�وض ال�راســـــة، و�ع�اد أدوات  م ال�راســـــات ال6ـــ
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ال�راسـة، وت��ی� الع��ة وم%اصـفاتها، واخ�3ار األسـال�V اإلحFـائ�ة ال��اسـ-ة ل3�ل�ل ال-�انات، ه�ا 
  E�aار ال��ع�ض اإل ــافة إلي ســــــــعي ال-اح(ة فى ال��ص على ال3%اصــــــــل وال3&امل ب� 	اإلضــــــ

ــال�V واألدوات الWاصــــــــة 	ال�راســــــــ ة، وال6ــــــــعي ن�% تق�T+ ع�ض م3&امل وم3فاعل  وت=-�s األســــــ
وصــ%ال إلي ال�6ــE%3 ال��dــ%د وفقا لل3%ج�هات الr�3%)ة واإلرشــادTة ال6ــل��ة ال3ي ت3الءم مع �-�عة  

 .��Fال��39ع ال�  
  وق� اس3فادت ال-اح(ة م تل[ ال�راسات في اآلتي:

ي ت%صل  إل�ها ال�راسات ح�L اخ3ارت ال-اح(ة في ض%ء ال�3ائج ال3ت;#ی# ح,: الع�3ة ال	�8ارة: 
)   ) عاما.١٨ – ١٦ال6ا	قة ع��ة م�اس-ة م �الب ال��حلة ال(ان%)ة م

ن�aا لFــغ� ح9+ الع��ة ق� ت�اول  ال-اح(ة اإلحFــاء الال 	ارامE�3  ت;#ی# األسـال�= اإلح.ـائ�ة:  
�ارE  وه% ما ی3الءم مع ال�راســــــة ال�ال�ة، فق� ت+ االســــــ3عانة 	ال�3%ســــــ2 ال�6ــــــابى واالن��اف ال�ع

  .zوم3%س2 ال�تV وم�9%ع ال�تV ومعامل االرت-اX واخ3-ار 
في ت�اول ال-اح(ة وت�ل�لها لل�راسـات ال6ـا	قة اسـ3=اع  حFـ� م3غ��ات  ت;#ی# م�غ��ات ال#راسـة:  

ال�راســـــــــــة في م3غ��) وه�ا: ال�3غ�� ال�6ـــــــــــ3قل (ال-�نامج اإلرشـــــــــــادE االن3قائي)، ال�3غ�� ال3ا	ع  
  (ال��اء ال�وحي).
  راسة فروض الد

ــائ�ة ب� م3%ســـ=ى رتV درجات أف�اد ال��9%ع�3 ال�93)-�ة   )١ ت%ج� ف�وق ذات دالله إحFـ
  لFالح ال��9%عة ال�93)-�ة. ال��اء ال�وحي 	ع� ت=-�s ال-�نامجوالYا	=ة فى مق�اس 

ت%ج� ف�وق ذات داللة إحFـائ�ة ب� م3%سـ=ى رتV درجات الق�اسـ� الق-لي وال-ع�E في   )٢
 ل�� أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة لFالح الق�اس ال-ع�E.ال��اء ال�وحي مق�اس 

ال ت%ج� ف�وق ذات دالله إحFـائ�ة ب� م3%سـ=ى رتV درجات الق�اسـ� ال-ع�E وال33-عي   )٣
  ل�� ال��9%عة ال�93)-�ة. ال��اء ال�وحي في مق�اس 

ò ̀ a‰†Ûa@wèäß  :s�م اله�ف ال�ئ�6ـــــــى   اع��3ت ال�راســـــــة ال�ال�ة على ال��هج ال�93)-ى وذل[ لل3
  	اس�W3ام اإلرشاد االن3قائي. �الب ال��حلة ال(ان%)ةلل�راسة، وه% ت���ة ال��اء ال�وحي ل�� 

ò ̀ a‰†Ûa@òäîÇ  :  ، وق� ت+ تق6ــــــــــــــ��ه+ إلى �الب ال��حلة ال(ان%)ةُأج�)  ال�راســــــــــــــة على ع��ة م
:  م�9%ع�3
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١-  òíTßìØîB̀ Ûa@ñõbÐØÛa@åß@ÕÔznÛa@òäîÇ  :م sق�٥٠ ال&فاءة ال6ـــــ�c%م�3)ة م (ت&%ن  ع��ة ال3  (
   ) عاًما. ١٨ - ١٦	cف� ال�dخ، ت�اوح  أع�اره+ ما ب� ( �الب ال��حلة ال(ان%)ةم

٢-  Zòî ̀ b ̀ þa@òäîÈÛa    @ح�  ــاســــــ�ة م ب� 	ال��رســــــة    �الب ال��حلة ال(ان%)ةت&%ن  الع��ة األســــ
�ی� ال=الب ال��تفع�  ) �ال-ا، ح�L قام  ال-اح(ة ب3�١٠٦ال(ان%)ة 	cف� الdــــــــ�خ 	إج�الي ع�د (
ــ3-عاد ( ) �ال-ا ل�یه+ ت�ني في ال��اء ال�وحي، ٣٧) �ال-ا، ف-قي (٦٩في ال��اء ال�وحي ف3+ اســــــــــ

)  ٨وت+ ت=-�s مق�اس ال�6ـــ3%� االقF3ـــادE االج�3اعي وال(قافي ال�3عاصـــ� عل�ه+ ف3+ اســـ3-عاد (
ل-ا، وت+ اســ3-عاد  ) �ا٢٩�الب ذوE م6ــ3%� اقF3ــادE واج�3اعي وثقافي م�تفع، وم ه�ا 	قي (

 	ال-�نامج اإلرشـــادE االن3قائي ف%صـــل ع�د  ١(��a3ال-ا ألنه غ�� م��الب ال��حلة ال(ان%)ة) �  
) �ال-ا، ت+ االع�3اد عل�ه+ �ع��ة أســــــــــــاســــــــــــ�ة، ث+ قام  ال-اح(ة بs�-=3  ٢٨ب�اًء على ذل[ إلى (

  .٢٠٢٠أدوات ال�راسة عل�ه+ وذل[ في العام ال�راسي 
  �الب ال��حلــة ال(ــان%)ــة) �ــال-ــا م  ٢٨الــ�راســـــــــــــــة ال�ــال�ــة م (وم ه�ــا ت&%نــ  ع��ــة  

) ̀م��ة ما ب� ) عاما، 	�3%ســ2  ١٨ -  ١٦	ال��رســة ال(ان%)ة 	cف� الdــ�خ، وق� ت�اوح  أع�اره+ ال
  )، ت+ تق��6ه+ إلى م�9%ع�3.٠.٦١) عاًما، وان��اف مع�ار� ق�ره (١٧.٢٨ع��� ق�ره (

  ال-ا.) �١٤ـ ال��9%عة ال�93)-�ة، وع�ده+ (١
  ) �ال-ا. ١٤ـ ال��9%عة الYا	=ة، وع�ده+ (٢

ــاد�   ̀م�ى، ال�6ــــــــــــــ3%� االقF3ــــــــــــــ وقـــ� ت+ ال3&ـــافv ب� أف�اد الع��ـــة، م ح�ـــL الع�� ال
  واالج�3اعى ال(قافى، ال��اء ال�وحي، وذل[ على ال��% ال3الى:

ال	K&�L  ) ال��افJ ب�G ال	,	&ع��G (ال�,�(!�ة والFا1Eة) في الع	� ال%م3ى، ١ج#ول (
  االق�.ادK واالج�	اعى الMقافى

 ن ال���عة  ال��غ��ات 
ال���س�  
 ال��ابي 

االن��اف  
 ال�ع�ار� 

م��س� 
 � ال�ت

م��ع 
 � u z ال�ت

م���� 
 ال اللة 

 ٠.٣٠٢ ٩١.٥ ٢٠٩.٥٠ ١٤.٩٦ ٠.٦٤ ١٧.٣٣ ١٤ ال��#�ة  الع�� ال"م!ي 
غ��  
 ١٩٦.٥٠ ١٤.٠٤ ٠.٥٩ ١٧.٢٤ ١٤ ال'ا&%ة  دالة 

ال�����  
االج��اعي  
 االق�*اد� 

 ٢٠٢.٥٠ ١٤.٤٦ ٢.١٤ ٢٢٩.٨٦ ١٤ ال��-,�ة 

٠.٠٢٣ ٩٧.٥ 
غ��  
 ٢٠٣.٥٠ ١٤.٥٤ ٢.٣٣ ٢٢٩.٩٣ ١٤ ال'ا&%ة  دالة 
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) ع�م وج%د ف�وق ذات داللة إحFـــــــــــائ�ة ب� م3%ســـــــــــ=ات رتV ١یY3ـــــــــــح م ج�ول (
̀م�ي، وال�6ــــــــــــــE%3 االج�3اعي  درجات ال��9%ع�3 ال�93)-ـ�ة والYــــــــــــــا	=ـة في �ل م: الع��   ال

  s�-=3=ـة) في ال	ــا ــادE وال(ـقافي, وهـ�ا ـی�ل علي ت&ـافv ال��9%ع�3 (ال�93)-ـ�ة والYــــــــــــ االقF3ــــــــــــ
�ة.��  الق-لي, األم� ال��T Eه� للs�-=3 الع�لي 	F%رة م�ه�9ة ص

 @ZïyëŠÛa@õb×ˆÛa@óÏ@òäîÈÛa@pbÇìà©@´i@ûÏbØnÛa 

  والFا1Eة) في ال��اء ال�وحي  ) ال��افJ ب�G ال	,	&ع��G (ال�,�(!�ة٢ج#ول (

	عة األ�عاد�
 ن ال

ال
�	س� 
 ال��ابي 

االن��اف  
 ال
ع�ار� 

م�	س� 
� ال�ت

م�
	ع  
� ال�ت

u z 
م��	  
 ال!اللة 

 ال	عي
 ٠.٣٠١ ٩٢.٠ ١٩٧.٠٠ ١٤.٠٧ ٠.٦٩ ٧.٢١ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ٢٠٩.٠٠ ١٤.٣٩ ٠.٧٢ ٧.٢٨ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

 ال'ع
ة 
 ٠.٢١٠ ٩٤.٠ ١٩٩.٠ ١٤.٢١ ٠.٦٣ ٨.٣٥ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ٢٠٧.٠٠ ١٤.٧٩ ٠.٥١ ٨.٤٢ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

 ال
ع'ى
 ٠.٢٧١ ٩٢.٥ ١٩٧.٥٠ ١٤.١١ ٠.٩٩ ٦.٠٧ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ٢٠٨.٥٠ ١٤.٨٩ ١.١٢ ٦.٢١ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

 ال�ف	ق 
 ٠.٢٣١ ٩٣.٥ ١٩٨.٥٠ ١٤.١٨ ٠.٦١ ٨.٧١ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ٢٠٧.٥٠ ١٤.٨٢ ٠.٦٩ ٨.٧٨ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

 ال�ق�قة 
 ٠.١٦٨ ٩٤.٥ ٢٠٦.٥٠ ١٤.٧٥ ١.٠١ ٦.٥٧ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ١٩٩.٥٠ ١٤.٢٥ ٠.٩٤ ٦.٥٠ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

	
 ال�
 ٠.٤٩١ ٨٨.٠ ٢١٣.٠٠ ١٥.٢١ ٠.٨٢ ٥.٩٢ ١٤ ال���#"�ة

غ�� 
 ١٩٣.٠٠ ١٣.٧٩ ٠.٨٩ ٥.٧٨ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

ال!رجة 
 ال.ل�ة

 ٠.٠٢٤ ٩٧.٥ ٢٠٢.٥٠ ١٤.٤٦ ٢.٧٩ ٤٢.٨٥ ١٤ ال���#"�ة
غ�� 
 ٢٠٣.٥٠ ١٤.٥٤ ٢.٩٦ ٤٣.٠٠ ١٤ ال&ا�%ة  دالة

) ع�م وج%د ف�وق ذات داللة إحFـــــــــــائ�ة ب� م3%ســـــــــــ=ات رتV ٢یY3ـــــــــــح م ج�ول (
  درجات ال��9%ع�3 ال�93)-�ة والYــــــــــا	=ة في ال��اء ال�وحي, وه�ا ی�ل علي ت&افv ال��9%ع�3
ــا	=ة) في الs�-=3 الق-لي, األم� ال��T Eه� للs�-=3 الع�لي 	Fــــــــــــ%رة م�ه�9ة   (ال�93)-�ة والYــــــــــ

�ة.��  ص
  
  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << < E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٥٧  

 &اصفات ال�ال�ة: وق# ُروعى فى ا	وال Qو�Rخ��ار ع�3ة ال#راسة ال 

  اس3ُ-ع� م ع��ة ال�راسة أ� �الV ل�Tه أE إعاقة. -١
٢- ) ̀م�ى لل=الب ـما ب� ) عـاـما، وهى م�حـلة ال��اهـقة، حـ�L تdـــــــــــــــه�  ١٨-١٦ی�3اوح الع�� ال

ــ�ة، ��ا أن تف&�� ال=الV فى ه�ه  ــFWـــــــــ ــ3ق�ار ال�ات �-ع� م أ	عاد الdـــــــــ ب�اTة م�حلة اســـــــــ
̀ه ح%ل ال�ات.  ال��حلة cT%ن أك(� م�ونة، ن9�3ة نق� ت���

  أدوات الدراسة
  اس�W3م  ال-اح(ة فى دراس3ها األدوات ال3ال�ة:

)١ (@LÝîÜ[@ïßìîi@†àª@Z…a†ÇgI@Š•bÈn½a@¿bÔrÛaë@ïÇbànuüa@ô…b–nÓüa@ôìnB½a@;bîÔßRPQYNH  
ت+ اســــــــــــــW3ــــ�ام هــــ�ا ال�ق�ــــاس 	غ�ض ت�ق�s ال93ــــانP ب� أف�اد ال��9%عــــة ال�93)-�ـــة  
والYـــا	=ة فى ال�6ـــE%3 االج�3اعي االقF3ـــادE ال(قافي لألســـ�ة م خالل ثالثة أ	عاد أســـاســـ�ة,  
 ,ی�3(ـل أولهـا في ال�6ــــــــــــــE%3 االج�3ـاعي, وذلـ[ م خالل ال%ســــــــــــــ2 االج�3ـاعي, وحـالـة ال%الـ�ی

��اخ األســـــ�E ال6ـــــائ�, وح9+ األســـــ�ة, وال�6ـــــE%3 ال3عل��ي ألف�اد األســـــ�ة,  والعالقات األســـــ�)ة, وال
  E%3ــانــة االج�3ــاع�ــة ل�ه�ه+. أمــا ال-عــ� ال(ــاني ف��3(ــل في ال�6ــــــــــــــcه+ ال��39عي, وال��ــا ونdـــــــــــــ
ــة   االقF3ــــادE لألســــ�ة و)قاس م خالل ال�cانة االقF3ــــادTة ل�ه أف�اد األســــ�ة, وم6ــــE%3 مع�dــ

̀ة واأل ̀ل�ة, ومع�ل اســــ3هالك األســــ�ة لل=اقة, وال3غ�Tة, وال�عاTة  األســــ�ة, وم6ــــE%3 األجه دوات ال��
الFـــــ��ة, والعالج ال=-ي, ووســـــائل ال�قل واالتFـــــال لألســـــ�ة, ومع�ل إنفاق األســـــ�ة علي ال3عل�+,  
وال�Wمات ال�3و)��ة, واالح3فاالت, وال�فالت, وال�Wمات ال�عاونة, وال�aه� الdــــFWــــي, واله��ام 

  ألف�اد األس�ة. 
ل ال-ع� ال(الL في ال�6ـE%3 ال(قافي لألسـ�ة, و)ق�P ال�6ـE%3 العام ل(قافة األسـ�ة م  و)�3(

ح�L االه�3امات ال(قاف�ة داخل األس�ة وال�%اقف الف&�)ة لألس�ة, وات9اة األس�ة ن�% العل+ وال(قافة,  
3قلة  ودرجة ال%عي الف&�E, وال�dــاX ال(قافي ألف�اد األســ�ة؛ و)ع=ي ه�ا ال�ق�اس ثالث درجات م6ــ

	�عـ�ل درجـة واحـ�ة ل&ـل 	عـ�, ��ـا Tع=ي درجـة واحـ�ة �ل�ـة لأل	عـاد ال(الثـة م�39عـه ت3%زع علي  
ع�د م ال�6ـــــــــــ3%)ات هي م�تفع ج�ًا, وم�تفع, وف%ق ال�3%ســـــــــــ2, وم3%ســـــــــــ2, ودون ال�3%ســـــــــــ2,  

  وم�Wفw, وم�Wفw ج�ًا. 
م  و)3�3ع ه�ا ال�ق�اس 	�ع�ل صـــــ�ق م�اســـــV, ح�L ت+ اســـــ�W3ام صـــــ�ق ال-�اء 	اســـــ�W3ا 
معـادلـة ال3�ل�ـل العـاملي و�ـانـ  ه�ـاك تdــــــــــــــ-عـات ق%)ـة على أ	عـاد ال�ق�ـاس، أمـا في ال(-ـات ف3+  
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ــف�ة ف&ان  درجات  ̀ئة ال�Fــــ ــ�W3ام ��)قة ألفا ل&�ون-اخ و�ان  �ل الق�+ م�تفعة، و��)قة ال93 اســــ
  ب�اون ق�)-ة م درجات ج��3ان، وت+ اســـ�W3ام ��)قة االت6ـــاق ال�اخلي لأل	عاد فان    –ســـ-��مان  

  )٠.٠١كلها دلة ع�� م36%� داللة (
)٢ (NHòrybjÛa@Z…a†ÇgI@ïyëŠÛa@õb×ˆÛa@;bîÔß  

  م!�رات إع#اد ال	ق�اس:
معa+ األدوات ال�6ــ�W3مة فى ال�راســات ال6ــا	قة غ�� مالئ�ة م ح�L الFــ�اغة اللف�aة، 
ــات  ــ�W3مة فى ال�راســـ ــلح ألع�ار ت3Wلف ع أع�ار ع��ة ال-�L، ومعa+ األدوات ال�6ـــ وق� تFـــ

ا یvد� إلى ال 6ــــــــا	قة غ�� مالئ�ة م ح�L �%ل الع-ارة نف6ــــــــها، وال3عامل مع ع-ارات �%)لة ج��
ملل وتعV هvالء ال=الب، ومعa+ ال�ف�دات واأل	عاد فى ال�قای�P ال6ـــــا	قة غ�� م�اســـــ-ة ل=-�عة  
ــة ال�ـال�ـة م�حـلة ع��)ـة ل+ ت3%ف� لهـا  ع��ـة ال-�ـL م �الب ال��حـلة ال(ـان%)ـة، وت�3ـاول اـل�راســــــــــــ

 ) س�ة (م�حلة ال��اهقة). ١٨-١٦ای�P مالئ�ة لق�اس ال��اء ال�وحي هى م (مق

و�rـاء على مـا ســــــــــــــ-s قـامـ  ال-ـاح(ـة 	ـإعـ�اد مق�ـاس الـ��ـاء ال�وحي لـ�� �الب ال��حلـة  
  ال(ان%)ة، وإلع�اد مق�اس ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة قام  ال-اح(ة 	االتى:

  ة وال&(�� م ال�راسات ال6ا	قة ال3ى ت�اول  ال��اء ال�وحي.اإل�الع على اُأل�� ال��a) -أ
ت+ اإل�الع على عـ�د م ال�ـقای�P ال3ى اســــــــــــــW3ـ�مـ  لقـ�اس اـل��ـاء ال�وحي وم�هـا مقـ�اس    -ب 

)Charkhabi et al., 2014) ارT(٢٠١٥)، م6ع� أب% ال� ،(Ebrahimi et al., 2015  ،(
 ,.Javadi Nejad et al)،  )٢٠١٧)، صــــــالح م��� (٢٠١٧ع-لة م�تYــــــى وم�ف  ن�ا (

فى ض%ء ذل[ قام  ال-اح(ة 	إع�اد مق�اس ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة فى    -جــــ   .(2019
)   ) مف�دة ُتع-� ع ال��اء ال�وحي.٣٤ص%رته االول�ة، مc%ًنا م

(� وق� اه�3  ال-اح(ة 	ال�قة فى ص�اغة أ	عاد وع-ارات ال�ق�اس، 	��L ال ت��ل الع-ارة أك
ــ�ة ومفه%مة، وأن ت&%ن   ــ-ة لل�الة، وأن ت&%ن واضـــ ــ�ة 	ال�6ـــ م مع�ى، وأن ت&%ن م��دة وواضـــ
مFــــاغة 	اللغة الع��rة، وأال تdــــ�3ل على أك(� م ف&�ة واح�ة، مع م�اعاة صــــ�اغة الع-ارات فى  

.Vاالت9اه ال�%ج  
العـ�یـ�    و�rـاء على ذلـ[ ت+ ت�ـ�یـ� أ	عـاد ال�ق�ـاس وت�ـ�یـ� الع-ـارات م خالل اال�الع على

  م ال�راسات ال6ا	قة ال3ى ت�اول  ال��اء ال�وحي 	Fفة عامة.
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ــ3ة أ	عاٍد هى   ــ�3ل  على سـ ــ%رة األول�ة لل�ق�اس وال3ى اشـ ــ-s ت+ إع�اد الFـ وم خالل ما سـ
 ال�6%). –ال�ق�قة  –ال3ف%ق  -ال�ع�ى  –ال�ع�ة  –(ال%عي 

وأه�اف ال�راســة ح�dT Lــ�3ل �ل 	ع� وت�ت-2 ه�ه األ	عاد ال3ى ت+ ت��ی�ها 	=-�عة وفل6ــفة 
  م ه�ه األ	عاد على مvش�ات وع-ارات م�Fل3ها ال�هائ�ة ق�اس �ل 	ع� على ح�ة.

و�rاء على ذل[ ت�  صــــــــــــ�اغة الع-ارات الWاصــــــــــــة 	cل 	ع� م أ	عاد ال�ق�اس وذل[ ق-ل 
  ال3��c+ وهى:

  مف�دات.) ٦ال-ع� ال(انى ( -٢) مف�دات.         ٦ال-ع� األول ( -١
٣- ) Lع ( -٤) مف�دات.        ٥ال-ع� ال(ال	مف�دات.٧ال-ع� ال�ا (  
٥ – ) PامWمف�دات.٥ال-ع� ال6ادس ( – ٦) مف�دات.      ٥ال-ع� ال (  

ZòíìãbrÛa@òÜyŠ½a@lý7@ô†Û@ïyëŠÛa@õb×ˆÛa@;bîÔ½@òíTßìØîBÛa@—öb–¨a@ @
Z;bîÔ½a@Ö†•@Züëc@ @

QM@Z´àØ�a@Ö†•@ @
ى صـــــــ%رته األول�ة على ع�د م أســـــــات�ة ال�r�3ة الWاصـــــــة والFـــــــ�ة ت+َّ ع�ض ال�ق�اس ف

، وت+ إج�اء ال3عــ�یالت ١٠ال�ف6ــــــــــــــ�ــة وعل+ ال�ف P	cل�ــات ال�r�3ــة ح�ــL بلغ عــ�ده+ (��c�) م
) ــا ع ــاق عل�هـ ــة 	�ـــ�ف 	عw ال�ف�دات وال3ى قـــل االتفـ ــادة ٪٨٠ال�ق�3حـ  و�عـ��c�) ب� ال�

c�) م�ا  ٪�٨٠%ن، وأنه ل+ تقل مف�دة واح�ة ع (صـــــــ�اغة مف�دات أخ�� وفs ما اتفs عل�ه ال�
.��c�  cT%ن له أث� إ9Tابي على ت�3ع ال�ق�اس 	�Fق عال م ال6ادة ال�

RM@@ZHóß‹ýnÛa@Ö†–ÛaI@Ù�a@Ö†•@ @
ــاب معامل االرت-اX 	=�)قة ب��ســـــــــــ%ن   ب� درجات ع��ة ال3�قs م    (Pearson)ت+ ح6ـــــــــ

ــ�c%م�3)ة على ال�ق�اس ال�الى (إع�اد  ال-اح(ة) وال��اء ال�وحي إع�اد/ صـــــالح م���  ال&فاءة ال6ـــ
)٢٠١٧) Xخارجي و�ان  ق��ة معامل االرت-ا ]�)  ٠.٠١) وهى دالة ع�� م(٠.٦٠٤) �%36 ��

  م�ا ی�ل على ص�ق ال�ق�اس ال�الي.
Z;bîÔ½a@pbjq@Zbîãbq@ @

QM@ZÕîjİnÛa@ñ…bÇg@òÔíŠ7@ @
(ان%)ة م خالل إعادة ت+َّ ذل[ 	�6ـــــــاب ث-ات مق�اس ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال

ت=-�s ال�ق�اس 	فاصـــــل زم�ى ق�ره أســـــ-%ع� وذل[ على ع��ة ال3�قs م ال&فاءة ال6ـــــ�c%م�3)ة،  
وت+ اســــــــــــــ�W3اج معــامالت االرت-ــاX ب� درجــات تالم�ــ� الع��ــة 	ــاســــــــــــــW3ــ�ام معــامــل ب��ســــــــــــــ%ن  
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(Pearson)) عاد ال�ق�اس دالة ع��	أل Xــ�٠.٠١، و�ان  ج��ع معامالت االرت-ا � إلى ) م�ا dTـــ
أنَّ ال�قـ�اس Tع=ى نفP ال�ـ3ائج تق�)ـ-ًا إذا ـما اســــــــــــــW3ـ�م أك(� م م�َّة ت�ـ  ��وف م�ـاثـلة وrـ�ان  

  ):٣ذل[ فى ال�9ول (
  ) ن�ائج الM!ات �1E(قة إعادة ال�1!�5 ل	ق�اس ال��اء ال�وحي ٣ج#ول (

 أEعاد ال	ق�اس
 Gب� Qمعامل االرت!ا
 ال�1!�ق�G األول والMانى

 مK&�L ال#اللة 

 ٠.٠١ ٠.٨١١ ال&عي

 ٠.٠١ ٠.٧٩٥ ال3ع	ة 

 ٠.٠١ ٠.٨٨٠ ال	ع3ى

 ٠.٠١ ٠.٨٢٤ ال�ف&ق 

 ٠.٠١ ٠.٨٢٢ ال;ق�قة 

&	L٠.٠١ ٠.٨٣٥ ال 

 ٠.٠١ ٠.٨٤١ ال#رجة ال�ل�ة

) وج%د عالقة ارتـ-ا�ـ�ة دالة إحFــــــــــــــائ�ـ�ا ب� الs�-=3 األول ٣یY3ــــــــــــــح م خالل ج�ول (
والs�-=3 ال(ـانى أل	عـاد مق�ـاس اـل��ـاء ال�وحي، واـل�رجـة ال&ل�ـة ـله، م�ـا یـ�ل على ث-ـات ال�ق�ـاس،  
و)��v ذل[ صـالح�ة مق�اس ال��اء ال�وحي ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة لق�اس ال6ـ�ة ال3ى ُوضع  

  ا. م أجله
٢- Z„bjãëŠ×@p@bÐÛc@ÝßbÈß@òÔíŠ7   

��ون-اخ ل�راســــة   –ت+َّ ح6ــــاب معامل ال(-ات ل�ق�اس ال��اء ال�وحي 	اســــ�W3ام معامل ألفا 
االت6ــاق ال�اخلى أل	عاد ال�ق�اس و�ان  �ل الق�+ م�تفعة، و)3�3ع ب�رجة عال�ة م ال(-ات، و�rان  

  ):٦ذل[ فى ال�9ول (
  ��ون!اخ  –معامالت ث!ات مق�اس ال��اء ال�وحي Eاس�8#ام معامل ألفا ) ٤ج#ول (
 ��ون!اخ  –معامل ألفا  أEعاد ال	ق�اس م
 ٠.٧١٤ ال&عي ١
 ٠.٧٠٢ ال3ع	ة  ٢
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 ��ون!اخ  –معامل ألفا  أEعاد ال	ق�اس م
 ٠.٨١١ ال	ع3ى ٣
 ٠.٧٢٤ ال�ف&ق  ٤
 ٠.٧٢٩ ال;ق�قة  ٥
٦ &	L٠.٧٤١ ال 

 ٠.٨٢٧ ال#رجة ال�ل�ة
معامالت ال(-ات م�تفعة، م�ا Tع=ى مvشــــــ��ا ج�ً�ا ل(-ات  ) أنَّ ٤یY3ــــــح م خالل ج�ول (

 الع�ل 	ه.c�T اء عل�ه�rال�ق�اس، و  
SM@ZòîÐ–äÛa@òöŒvnÛa@òÔíŠ7@ @

قام  ال-اح(ة بs�-=3 مق�اس ال��اء ال�وحي على ع��ة ال3�قs م ال&فاءة ال6ــــــــــــــ�c%م�3)ة  
̀ئ3ه إلى ) �ال-ا م �الب ال��حلة ال(ان%)ة، وت+ تFـــــــــــ��ح ال�ق�٥٠ال3ى اشـــــــــــ�3ل  ( اس، ث+ ت9

̀وج�ة، وذل[  ــ�3ل على على ال�ف�دات الف�دTة، وال(انى على ال�ف�دات ال ــ+ األول اشـ ــ��، الق6ـ ق6ـ
ب� درجات   (Pearson)ل&ل �الV على ح�ة، وت+ ح6ـــــــــــاب معامل االرت-اX 	=�)قة ب��ســـــــــــ%ن  

̀وج�ة، ف&ان  ق��ة ُمعامل ســــــــ-��مان   ب�اون،   –ال�ف�%صــــــــ� فى ال�ف�دات الف�دTة، وال�ف�دات ال
ــف�ة م�تفعة، ح�L ت�ل على أنَّ ال�ق�اس ی3�3ع ب�رجة عال�ة   ̀ئة ال�Fـــــ ومعامل ج�3ان العامة لل93

  ):٥م ال(-ات، و�rان ذل[ فى ال�9ول (
  ) ُمعامالت ث!ات مق�اس ال��اء ال�وحي �1E(قة ال�,%ئة ال3.ف�ة ٥ج#ول (

 ج�	ان س!��مان ـ ب�اون  أEعاد ال	ق�اس م

 ٠.٦٩٨ ٠.٧١٤ ال&عي ١

 ٠.٧٠٥ ٠.٨٢٤ ال3ع	ة  ٢

 ٠.٦٩٧ ٠.٨٥٨ ال	ع3ى ٣

 ٠.٦٢٤ ٠.٧٩٦ ال�ف&ق  ٤

 ٠.٧٢٨ ٠.٨٣٥ ال;ق�قة  ٥

٦ &	L٠.٧٨١ ٠.٨٦٨ ال 

 ٠.٧٢٩ ٠.٨٤٤ ال#رجة ال�ل�ة
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) أنَّ معامالت ث-ات ال�ق�اس الWاصـــــــــة 	cل 	ع� م أ	عاده 	=�)قة  ٥یY3ـــــــــح م ج�ول (
ــ ب�اون   ̀ئة ال�Fف�ة س-��مان ـــــــــــ م3قارrة مع م(�ل3ها ��)قة ج�3ان، م�ا ی�ل على أن ال�ق�اس  ال93

  ی3�3ع ب�رجة عال�ة م ال(-ات فى ق�اسه لل��اء ال�وحي.
Z;bîÔàÜÛ@ïÜ[a†Ûa@ÖbBmüa@ZbrÛbq@ @

QM@bG@ÉibnÛa@†ÈjÜÛ@òu‰†Ûa@Éß@pa…ŠÐàÜÛ@óÜ[a†Ûa@ÖbBmüa.  
  X9ــاد معــامــل ارت-ــاTــإ	م�3)ــة %cال&فــاءة ال6ــــــــــــــ� وذلــ[ م خالل درجــات ع��ــة ال3�قs م

  ) ی%ضح ذل[:٦ب� درجات �ل مف�دة وال�رجة ال&ل�ة لل�ق�اس وال�9ول ( (Pearson)ب��س%ن 
  ) معامالت االرت!اQ ب�G درجات �ل مف�دة وال#رجة ال�ل�ة ل	ق�اس ال��اء ال�وحي ٦ج#ول (

 معامل االرت!اQ  رق: ال	ف�دة  معامل االرت!اQ  رق: ال	ف�دة  رت!اQ معامل اال  رق: ال	ف�دة 
 ال;ق�قة  ال	ع3ى ال&عي

٠.٢٤١ ١ ** ٠.٥٤٧ ١ ** ٠.٥٥٤ ١ * 

٠.٥٥٧ ٢ ** ٠.٦٧٨ ٢ ** ٠.٦٢٥ ٢ ** 

٠.٥٢٥ ٣ ** ٠.٣٧٤ ٣ ** ٠.٦٤٤ ٣ ** 

٠.٢١٤ ٤ * ٠.٣٠٦ ٤ ** ٠.٥٥١ ٤ * 

٠.٥١٤ ٥ ** ٠.٣٩٨ ٥ ** ٠.٦٢٢ ٥ ** 

 الL	& ال�ف&ق  ** ٠.٣٧٤ ٦
 ** ٠.٥٥٤ ١ * ٠.٢١٤ ١ ال3ع	ة 

٠.٣٢٢ ٢ ** ٠.٥١٤ ٢ ** ٠.٤٢١ ١ ** 

٠.٦٤٧ ٣ * ٠.٣٤٤ ٣ ** ٠.٦٤٧ ٢ ** 

٠.٥٢٨ ٤ ** ٠.٦٢١ ٤ ** ٠.٤١٤ ٣ ** 

٠.٤٨٧ ٥ ** ٠.٥٣٣ ٥ ** ٠.٦٧٧ ٤ ** 

٠.٢٥٤ ٦ ** ٠.٣٩٥ ٥ *   

٠.٥٤٥ ٧ ** ٠.٦٦٥ ٦ **   
  ٠.٠١ع3# مK&�L داللة ** دالة        ٠.٠٥* دالة ع3# مK&�L داللة 
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) أنَّ �ـل مف�دات مق�ـاس الـ��ـاء ال�وحي ل=الب ال��حلـة ال(ـان%)ـة  ٦یY3ــــــــــــــح م جـ�ول (
  معامالت ارت-ا�ها م%ج-ة ودالة إحFائ��ا، أ� أنَّها ت3�3ع 	االت6اق ال�اخلي.

٢- ZòîÜØÛa@òu‰†Ûa@Éß@…bÈiÿÛ@ïÜ[a†Ûa@ÖbBmüa   
ب� أ	عاد ال��اء    (Pearson)ت+ ح6ــــــــاب معامالت االرت-اX 	اســــــــ�W3ام ُمعامل ب��ســــــــ%ن  

ال�وحي ل=الب ال��حلـة ال(ـان%)ـة ب-عYــــــــــــــهـا ال-عw م نـاح�ـة، وارت-ـاX �ـل 	عـ� 	ـالـ�رجـة ال&ل�ـة  
  ) ی%ضح ذل[:٧لل�ق�اس م ناح�ة أخ��، وال�9ول (

  ) م.ف&فة ارت!ا^ات مق�اس ال��اء ال�وحي٧ج#ول (
 ال0ل�ة  ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ األ&عاد   م
       ـ ال�عي  ١
      ـ **٠.٦٥٥ ال!ع�ة  ٢
     ـ **٠.٥٤٨ **٠.٥٨٤ ال�ع!ى ٣
    ـ **٠.٥٩٨ **٠.٤٠٤ **٠.٦٥٨ ال�ف�ق  ٤
   ـ **٠.٦٢٧ **٠.٥٢٥ **٠.٥٨٥ **٠.٧١٧ ال�ق�قة  ٥
  ـ **٠.٧٦٩ **٠.٧٦٤ **٠.٦٧٤ **٠.٧٥٢ **٠.٨١٥ ال���  ٦

 ـ **٠.٦٩٨ **٠.٧٥٩ **٠.٦٢٩ **٠.٥٧٤ **٠.٦٢٢ **٠.٥٥٦ ال0ل�ة ال رجة 
  )٠.٠١** دال ع3# مK&�L داللة (
) م�ا ٠.٠١) أنَّ ج��ع معامالت االرت-اX دالة ع�� م6ــــــ3%� داللة (٧یY3ــــــح م ج�ول (

  ی�ل على ت�3ع ال�ق�اس 	االت6اق ال�اخلى.
@ZïyëŠÛa@õb×ˆÛa@;bîÔ½@òîöbèäÛa@ñ‰ì–Ûa@ @

) )  ٣٤وه�cا، ت+ ال3%صــــــل إلى الFــــــ%رة ال�هائ�ة لل�ق�اس، والFــــــال�ة للs�-=3، وتY3ــــــ�
 ثالث اس93ا	ات م%زعة على األ	عاد ال36ة على ال��% ال3الى: �Y3مف�دة، �ل مف�دة ت  

  مف�دات.) ٦( ) مف�دات.   الُ!ْع# الMاني: ال3ع	ة٦( الُ!ْع# األول: ال&عي
  ) مف�دات.٧( ) مف�دات. الُ!ْع# ال�اEع: ال�ف&ق ٥الُ!ْع# الMال@: ال	ع3ى (
I@òÔîÔ§a@Zsßb¨a@†žÈŽjÛaU@ìàBÛa@Z;…bBÛa@†žÈŽjÛa@Npa…ŠÐß@H IUpa…ŠÐß@H.  

وـق� ـقامـ  الـ-احـ(ة ـ	إعـادة ت�تـ�V مف�دات الFــــــــــــــ%رة ال�هـائـ�ة ل�قـ�اس اـل��ـاء ال�وحي ـل��  
ــ�اغة تعل��ات ال�ق�اس، 	��L ت&%ن أعلى   �الب ال��حلة ال(ان%)ة 	dـــــــــcل دائ�E، ��ا ت�  صـــــــ

�Fـــــــــــــــل عل�هــا ال�ف�%ص هى (T وت�(ــل الــ�رجــات ٣٤)، وأدنى درجــة هى (١٠٢درجــة �ل�ــة ،(
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ء ال�وحي فى ح� ت�(ل ال�رجات ال��WفYـة م6ـ3%� م�Wفw لل��اء ال��تفعة أعلى م6ـ3%� لل��ا
  ال�وحي.

  ) أ	عاد وأرقام ال�ف�دات ال3ى تق�6ها الF%رة ال�هائ�ة. ٨و)%ضح ال�9ول (
  أEعاد مق�اس ال��اء ال�وحي وال	ف�دات ال�ى تق�b �ل Eع# ) ٨ج#ول (

 م,	&ع ع!ارات ال!ع# الع!ارات  مL	ى ال!ع#  م
 ٦ ٣١  – ٢٥  – ١٩ –  ١٣  – ٧  – ١ ال&عي ١
 ٦ ٣٢  – ٢٦  – ٢٠ –  ١٤  – ٨  – ٢ ال3ع	ة  ٢
 ٥ ٢٧  – ٢١ –  ١٥  – ٩  – ٣ ال	ع3ى ٣
 ٧ ٣٤ –  ٣٣ –  ٢٨ -   ٢٢  – ١٦ –  ١٠  – ٤ ال�ف&ق  ٤
 ٥   ٢٩  –  ٢٣  – ١٧ –  ١١  – ٥ ال;ق�قة  ٥
٦ &	L٥ ٣٠  - ٢٤  – ١٨ –  ١٢  – ٦ ال 

 ٣٤ إج	ال ع!ارات ال	ق�اس
ــ;�ح ال	ق�اس:  ح�دت ال-اح(ة ��)قة االســــــــ93اب على ال�ق�اس 	االخ�3ار م ثالث  ^�(قة ت.ـــ

) على ال�3ت�V،  ١،  ٢، ٣اســـــــــــ93ا	ات (ك(��ًا، أح�انًا، نادرا) على أن cT%ن تق�ی� االســـــــــــ93ا	ات (
)، وت�ل ال�رجة ال��تفعة على  ٣٤)، ��ا ت&%ن أقل درجة (١٠٢و�rل[ ت&%ن ال�رجة القFـــــــــــــ%� (

  �اء ال�وحي، وت�ل ال�رجة ال��WفYة على انWفاض ال��اء ال�وحي. ارتفاع ال� 
ISNHòrybjÛa@Z…a†ÇgI@ïöbÔnãüa@ð…b‘‰⁄a@wßbã9Ûa@H@ @

 Pی(ة لعل+ ال�ف��قام  ال-اح(ة 	إع�اد ب�نامج إرشــــــــادE ان3قائي 6Tــــــــ��3 على ال3%ج�هات ال
  اإل9Tابى.

ZïöbÔnãüa@ð…b‘‰⁄a@wßbã9Ûa@âìèÐß@ @
ــ ــ-ح ات9اهًا م االت9اهات  ی�=لs ال-�نامج اإلرشـــ ادE ال�الي م االت9اه االن3قائي ال�E أصـــ

ال�ئ�6ــــ�ة لإلرشــــاد ال�ف6ــــي YTــــ+ الع�ی� م ال��a)ات، وال3ي جاءت اع�3ادًا على ف&�ة أنه ال ی%ج� 
ات9اهًا إرشــــــــــادTًا، أو ن�a)ة إرشــــــــــادTة واح�ة قادرة 	�ف�دها على ال3عامل ب�فP ال�رجة م ال&فاءة،  

  ال9%انV ال�3ع�دة ل�cdالت ال��36ش�ی، وش�FWاته+. والفعال�ة مع  
وله�ا جاء ال-�نامج اإلرشـــادE االن3قائي في ه�ه ال�راســـة ل�c%ن ال��ارســـة اإلرشـــادTة ال���aة،  
وال��3اســــــــقة تW=�=ًا، وت�ف��ًا، وتق���ًا، وال�6ــــــــ��3ة م االت9اه االن3قائي ال3&املي ألســــــــال�V، وف��ات 
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  sة م�3%عة، ث+ ت�6ــ�Tل إرشــادcــd3ع ل	ج�ول زم�ي م33ا sــ=3ها، وخ-�اتها، و�ج�اءاتها وفdم�احلها، وأن
م�a%مة ت&امل�ة تق�م في صــ%رة جل6ــات إرشــادTة ج�اع�ة، وفي ضــ%ء عالقة إرشــادTة، وج% نف6ــي،  
واج�3اعي آم ت�3ح ألعYـاء ال��9%عة اإلرشـادTة ال�dـار�ة اإل9Tاب�ة، وال3فاعل ال�(�� به�ف ت���ة  

  . �الب ال��حلة ال(ان%)ة�� ال��اء ال�وحي ل 
 sاألم� وف Vع��ما ی3=ل Eــاد ال�9اعي والف�د و)ع��3 ال-�نامج ال�الي على ��)قة اإلرشـــــــــ

.E�aار ال��3لفة، ��ا جاء في اإلWأسال�-ه ال�	 Vال�م36%� ال��اء ال�وحي مع ق�رات �ل   
قـامـ  ال-ـاح(ـة 	ـاال�الع على 	عw م ال�Fــــــــــــــادر واأل	�ـاث ال3ى اه�3ـ   ال�e�18 لل!�ـنامج:  

	�%ضـ%ع ال�راسـة ال�ال�ة، و��ل[ االسـ3فادة م 	عw ال��اجع العل��ة فى م9ال اإلرشـاد ال�ف6ـي  
؛  ٢٠٠٣؛ ح�الن ال�ارثي، Francis, 2002االن3قائي ذات العالقة 	ال�راســـــــة ال�ال�ة ��راســـــــة؛ 

  ).٢٠٠٥؛ أح�� ال�dع-ي، Reynolds, 2011؛ ٢٠٠٥سع�� الع�9ي، 
وغ��ها م ال�راســـــات وال�vلفات العل��ة فى م9ال ال�راســـــة أو فى إ�ار اإلرشـــــاد ال�ف6ـــــي  
ــة ال�ـال�ـة اع�3ـادًا على   ــادE االن3قـائي فى اـل�راســــــــــــ االن3قـائي وقـ� أعـ�ت ال-ـاح(ـة ال-�نـامج اإلرشــــــــــــ

ل��ی(ة لعل+ ال�فP اإل9Tابى ال�� یه3+ ب�راســـــة �افة مcام الق%ة فى ال-dـــــ� ودراســـــة  ال3%ج�هات ا
كل ما ه% ا9Tابى م ســـ�ات ل�� األف�اد، وال-�نامج ال�الى ســـ���ى ن6ـــs ق��ى مc%ن م ســـ3ة  

ســــ�اســــ�ة) و�ل ق��ة    –ج�ال�ة   –اقF3ــــادTة   –ن�a)ة    –اج�3اع�ة    –ق�+ ا9Tاب�ة وهى ق�+ (دی��ة  
ى م�9%عـة م الق�+ اإل9Tـاب�ـة �ـال�ح�ـة وال3عـاون وال�dــــــــــــــار�ـة والع�ـل ال3=%عى  م�ه+ ت�3%� عل

  واالح�3ام وغ��ها م الق�+ اإل9Tاب�ة ف&ان م ال��اسV اس�W3ام عل+ ال�فP اإل9Tابى.
Zð…b‘‰⁄a@wßbã9Ûa@Òa†çc@ @

Tع� ت��ی� أه�اف ال-�نامج اإلرشـــــــادE االن3قائي م الW=%ات ال�ئ�6ـــــــ�ة ال3ى V9T أخ�ها 
االع3ـ-ار عـ�� تFــــــــــــــ��+ ال-�ـنامج، وت�3%ع األهـ�اف ال��ج% ت�ق�قهـا م أهـ�اف عـامـة وأهـ�اف   فى

  خاصة وتع�ض ال-اح(ة فى ه�ا اإل�ار أله�اف ال-�نامج اإلرشادE وهى �ال3الي:
 QZµb§a@wßbã9ÜÛ@âbÈÛa@Ò†GaN@ @

  تق�T+ تل[ ی��v ال�ه�3%ن بF3ـــــــ��+ ال-�امج اإلرشـــــــادTة االن3قائ�ة على أن اله�ف العام م
ال-�امج ی63ـاو� ت�امًا مع األه�اف ال3ى ت6ـعى إل�ها ع�ل�ة اإلرشـاد ال�ف6ـي االن3قائي وال3ى ته�ف  
فى نهاTة ال�=اف إلى ت�ق�s ال3%افs ال�ف6ـــــــي ال�T Eع�ل على ت���ة ال��اء ال�وحي، وفى إ�ار  

6ـــــعى إلى ت�ق�قه م  ال-�نامج اإلرشـــــادE االن3قائي ال�الي فإن ال-اح(ة ت��د اله�ف العام ال�� ت
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  خالل ال-�نامج اإلرشـــــادE االن3قائي إلى ال�� م االن��افات ال6ـــــل%��ة واألخالق�ة ل�� ع��ه م
 �الب ال��حلة ال(ان%)ة وذل[ م خالل ال3%جهات ال��ی(ة لعل+ ال�فP اإل9Tابى.

٢ZòîÇìäÛa@Òa†çþa@H  
ال6ـــــــــــ�%)   -ال�ق�قة    –ق ال3ف%   -ال�ع�ى   -ال�ع�ة   –ال3ع�ف على ال��اء ال�وحي (ال%عي 

  وت���3ه م خالل جل6ات ال-�نامج اإلرشادE االن3قائي.
Zwßbã9Ûa@bèß†Ó@ónÛa@pbß†¨a@ @

 – ر�` ال-�ـنامج ال�ـالى على ت���ـة اـل��ـاء ال�وحي م�3(ـل فى الق�+ ال6ــــــــــــــ3ـة ال3ـال�ـة (دی��ـة  
ــ�ة   –ن�a)ة    –اج�3اع�ة   ــ�اســ ــادTة    –ســ ــcل  ج�ال�ة) مع االرت&از على الق�+ االن –اقF3ــ 3قائ�ة 	dــ
  ك-��.

ZïöbÔnãüa@ð…b‘‰⁄a@wßbã9Ûa@Õîjİm  
ت+ ت=-�s ال-�نـامج اإلرشــــــــــــــادE االن3قـائي م خالل 	عw الW=%ات ال3ى تـ���هـا ال-ـاح(ـة 

  على ال��% ال3الي:
̀ام   .١ االتفــاق ب� ال-ــاح(ــة م جهــة وأف�اد ال��9%عــة ال�93)-�ــة م جهــة أخ�� على االل3

ــ?%ل� ــات ال-�نامج وت��ل ال�6ـــــــــــ ة الف�دTة ت9اه االنa3ام وال3فاعل 	ع� ق�ام ال-اح(ة  	9ل6ـــــــــــ
  	إYTاح األه�اف وخ=ة ال�3ف��.

 .٢٠٢٠�-s ال-�نامج عام  .٢
جل6ـــة"    ٢١نف�ت ال9ل6ـــات اإلرشـــادTة االن3قائ�ة ح6ـــV الW=ة ال�%ضـــ%عة وســـ63ـــ3غ�ق " .٣

̀م��ة ل&ل جل6ـــــــة " دق�قة" ف��ا ع�ا ال9ل6ـــــــة   ٩٠ب%اقع ثالث جل6ـــــــات أســـــــ-%ع�ًا وال��ة ال
ــهادات   ٦٠ى ت&%ن "األول ــغ�� ل3%ز)ع 	عw ال9%ائ` وشــــــ ــ�3+ ع�ل حفل صــــــ دق�قة"، وســــــ

 ال3ق�ی� على ال�dار�� فى ال-�نامج م �الب ال��حلة ال(ان%)ة.
 نف�ت ال9ل6ات اإلرشادTة 	cdل ج�اعى وت+ ف�ها: .٤

 .̀لي   م�اجعة ال%اجV ال��
 .ة أه�اف ال9ل6ةdاح وم�اقYTإ 
 دة فى�� �ل جل6ة. م�ارسة األسال�V اإلرشادTة ال�
 .ة ال�اجعة ال��اس-ةTال3غ� +Tتق� 
 .̀لى ج�ی�  ت&ل�ف األعYاء ب%اجV م�
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٥. ZïöbÔnãüa@ð…b‘‰⁄a@wßbã9Ûa@áîîÔm 
  Eالق�ــاس الق-لي وال-عــ� ت+ تق��+ ال-�نــامج اإلرشــــــــــــــــادE االن3قــائي م خالل ال�قــارنــة ب�

 وال33-عي لل��9%عة ال�93)-�ة.
Zwßbã9ÜÛ@òîäßŒÛa@ñTÐÛa@ @

̀م��ة لل-�نامج اإلرشــادE االن3قائي إلى شــه� وثالثة أســاب�ع ب�اTة م ی%م  اســ��3ت  الف�3ة ال
  ب%اقع ثالث جل6ات فى األس-%ع. ٢٠٢٠/  ٥/  ١٤وح3ى ی%م  ٢٠٢٠/  ١/ ٢١

Zwßbã9Ûa@ôìnª@ @
�3%� ال-�نامج على (Tی(ة ٢١��) جل6ـــــة إرشـــــادTة ان3قائ�ة ج�اع�ة فى ضـــــ%ء ال3%جهات ال

  وه�ا ما س�3+ ت%ض��ه.           لعل+ ال�فP اإل9Tابى؛
  ) مـ�8.� لل,لLات اإلرشاد'ة وع3او(3ها ٩ج#ول (

 ال,لLة
األه#اف  
 "Eاخ�.ار"

 ال%مG ال&سائل الف�3ات

ال��اقdة   –ال��اض�ة   ال�3ه�� وال3عارف األولى
 ال�9اع�ة 

 - ٦٠  
 دق�قة 

عـــــلـــــى  الMان�ة  الـــــ3ـــــعـــــ�ف 
  ماهى الق�+

فـى  الـقـ�ـ+  ــة  أهـ�ـ�ـــــ
  ح�ات�ا
  الق�+أن%اع 

فـى  الـقـ�ـ+  ــة  تـ�ـ�ـ�ـــــ
 ص%رة نs6 ق��ي

ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 
̀)` اللفaى  - ال%اجV  -ال3ع

̀لى  ال��

 - ٩٠  
 دق�قة 

الـقـ�ـ+   الMالMة    ــة  تـ�ـ�ـ�ـــــ أوال 
  ال�ی��ة واالخالق�ة
 ت���ة ق��ة ال�ح�ة

- ال�3ر)V على االس�3خاء  
ال��اقdة   –ال��اض�ة 

ال%اجV -لعV ال�ور -ال�9اع�ة
̀لى  ̀  -ال�� (̀  ال3ع

-   ٩٠  
 دق�قة 
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 ال,لLة
األه#اف  
 "Eاخ�.ار"

 ال%مG ال&سائل الف�3ات

- ال�3ر)V على االس�3خاء  ت���ة ق��ة الF-� ال�اEعة
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

ال%اجV  -لعV ال�ور –
̀لى ̀  -ال�� (̀  ال3ع

-   ٩٠  
 دق�قة 

ــة   ال8امLة ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 ال�Fق

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى  – ̀)`  –ال%اجV ال��  ال3ع

  ٩٠ قFة
 دق�قة 

ــة   الLادسة ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 ال3%اضع

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى  – ̀)`  –ال%اجV ال��  ال3ع

  ٩٠ قFة
 دق�قة 

ــة   الLاEعة ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 ال63امح

- االس�3خاء ال�3ر)V على 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى  – ̀  –ال%اجV ال�� (̀  ال3ع

  ٩٠ قFة
 دق�قة 

ثــــان�ــــا ت���ــــة الق�+   الMام3ة 
  االج�3اع�ة 

ــة   ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 ال3عاون وال�dار�ة

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى  – ̀  –ال%اجV ال�� (̀  ال3ع

  قFة  
 رس+ ل%حة

٩٠  
 دق�قة 

ــة   ال�اسعة ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 م6اع�ة الغ��

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى – ̀)`   –ال%اجV ال��  ال3ع

  قFة  
 

٩٠  
 دق�قة 

ت���ــة ق��ــة ال�ــV   العاش�ة 
 واإلی(ار

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

–   `(̀ ̀لى  ال3ع  – ال%اجV ال��

  قFة  
 

٩٠  
 دق�قة 
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 ال,لLة
األه#اف  
 "Eاخ�.ار"

 ال%مG ال&سائل الف�3ات

ال;اد'ة 
�Rع 

ــة   ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
ــفــــــــــــاعــــــــــــل   ــ3ــــــــــ الــــــــــ
ــاعــــــــى   ــ�ــــــ ــ3ــــــ االجــــــ

 واالح�3ام

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة    –ال��اض�ة 

̀لى   – ̀)` –ال%اجV ال��  ال3ع

  ٩٠ قFة  
 دق�قة 

الMان�ة  
�Rع 

ت���ــة ق��ــة الع�ــل 
 ال3=%عى

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة    –ال��اض�ة 

̀لى  – ̀)`  –ال%اجV ال��  ال3ع

  ٩٠ قFة  
 دق�قة 

الMالMة 
�Rع 

ثــــال(ــــا ت���ــــة الق�+  
  ال��a)ة

 ت���ة ق��ة الق�اءة

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى  -الق�اءة  –    -ال%اجV ال��

  م�9%عة م
 �Fق
 االن-�اء 

٩٠  
 دق�قة 

ال�اEعة 
�Rع 

ت���ــة ق��ــة تقــ�ی�  
 العل+ والعل�اء

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀)`   –ال���جة  –   –ال3ع
̀لى   ال%اجV ال��

م�9%عة  
��ی%هات  ف

 م3Wارة. 

٩٠  
 دق�قة 

ال8امLة 
�Rع  
 

را	عـــا ت���ـــة الق�+   
  ال�9ال�ة

 ت���ة ق��ة ال�aافة

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

-   `(̀ ̀لى –ال3ع  ال%اجV ال��

-   ٩٠  
 دق�قة 

الLادسة 
�Rع 

  �(̀ ت��ـ�ة ق�ـ�ة ال3
 Vوال�3ت� 

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

-   `(̀ ̀لى –ال3ع  ال%اجV ال��

 - ٩٠  
 دق�قة 

الLاEعة 
�Rع 

خــام6ــــــــــــــــا ت���ــة   
  الق�+ ال�6اس�ة

ــة   ــ�ـــــ ــ�ــ قــ ــة  ــ�ـــــ ــ�ــ ــ�ــ تــ
 ال�%ا��ة

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة   –ال��اض�ة 
̀لى –ال�9اع�ة  ال%اجV ال��

  ٩٠ قFة
 دق�قة 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << < E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٧٠  

 ال,لLة
األه#اف  
 "Eاخ�.ار"

 ال%مG ال&سائل الف�3ات

الMام3ة  
�Rع 

 Vت���ـــة ق��ـــة حـــ
ــاع  ــ�فـــــ والـــــ  اـل%�ـ

 ع�ه 

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة   –ال��اض�ة 
̀لى –ال�9اع�ة  ال%اجV ال��

م�9%عة  
ف��ی%هات  
 م3Wارة. 

٩٠  
 دق�قة 

ال�اسعة 
�Rع 

ســـــــــــادســـــــــــا ت���ة   
  الق�+ االقF3ادTة

ت���ــة ق��ــة الع�ــل 
 واتقانه

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى –  ال%اجV ال��

  ٩٠ قFة
 دق�قة 

ت���ة ق��ة ال&V6  الع�Rون 
 ال�الل

- ال�3ر)V على االس�3خاء 
ال��اقdة ال�9اع�ة   –ال��اض�ة 

̀لى –  ال%اجV ال��

  ٩٠ قFة
 دق�قة 

ال&اح#ة  
 والع�Rون 

  ٩٠ -  ال��اقdة ال�9اع�ة –ال��اض�ة  ال3ق��+ وال3Wام
 دق�قة

Zòîöb–y⁄a@kîÛb þa@ @
األســـــال�V  م م�9%عة 	اســـــ�W3ام عل�ها ال�Fـــــ%ل ت+ ال3ي ال-�انات  ال-اح(ة 	�عال9ة قام  
ــائ�ة ̀مة على 	االع�3اد  اإلحFـــــــ ــائ�ة ال-�امج ح اخF3ـــــــــارًا   وال�ع�وفة االج�3اع�ة للعل%م اإلحFـــــــ

SPSS.  = ــغ�� (ن ــة م ال�%ع الFــــــــــ )  ١٤) ت�9)-�ة، (١٤) (٢٨، ح�L أن ح9+ ع��ة ال�راســــــــــ
سـال�V إحFـائ�ة ال	ارام�3)ة ل�عال9ة ال-�انات ال3ي ت+ ال�Fـ%ل عل�ها،  ضـا	=ة، فق� ت+ اسـ�W3ام أ

  ح�L ُتع� األنV6 ل=-�عة م3غ��ات ال�راسة ال�ال�ة، وح9+ الع��ة وق� ت�(ل  ه�ه األسال�V في: 
 Vال�ة على األســـــــــال��وق� اع��3ت ال-اح(ة فى ال3�ل�ل اإلحFـــــــــائى ل-�انات ال�راســـــــــة ال

  اإلحFائ�ة ال3ال�ة:
ــ3قل�3، لع���3 الف�وق  داللة الخ3-ار  Z، وق��ة  Mann-Whitney ان و)�3ياخ3-ار م .١  م6ـ

vأث�اء ال3&اف  . أYTاً  الف�وض  	عw  ص�ة اخ3-ار وفي والYا	=ة ال�93)-�ة ال��9%ع�3 ب�

 لع��3ــ� مــ�ت-=�3 الفــ�وق  الخ3-ــار داللــة Zوق��ــة  Willcoxon و)ل&%�6ــ%ن  اخ3-ــار .٢

 . الف�وض ص�ة  اخ3-ار أث�اء وذل[
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  ٧١  

  نتائج الدراسة 
  ال�;ق5 مG ن�ائج الف�ض األول: 

ــه "  ــى أنـــــ ــه إح.ـــــــائ�ة بـــــــ�G یـــــــ�� الفـــــــ�ض االول علـــــ ــ# فـــــــ�وق ذات داللـــــ ت&جـــــ
الـــــ��اء م�&ســـــ1ى رتـــــ= درجـــــات أفـــــ�اد ال	,	ـــــ&ع��G ال�,�(!�ـــــة والFـــــا1Eة فـــــى مق�ـــــاس 

" والخ3-ـــــار صـــــ�ة هــــــ�ا  ل.ــــــالح ال	,	&عــــــة ال�,�(!�ــــــة ال�وحــــــي Eعــــــ# ت1!�ــــــ5 ال!�نــــــامج
  ) ن3ائج ه�ا الف�ض:١٠الف�ض ت+ اس�W3ام اخ3-ار مان و)�3ى و)%ضح ال�9ول (

 ال�,�(!�ة ودالل�ها للف�ق ب�G م�&س1ى رت= درجات ال	,	&ع��z G) ق�	ة  ١٠ج#ول (
  فى مق�اس ال��اء ال�وحي والFا1Eة

ال	�&سe   ن ال	,	&عة  األEعاد
 ال;Lابى 

االن;�اف  
 Kع�ار	ال 

 eم�&س
 ال�ت=

م,	&ع  
مz   K&�L ال�ت=

 ال#اللة
 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ٠.٧٤ ٧.٥٣ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٥٧٢ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.٢٠ ١٤.٠٧ ١٤ ال�,�(!�ة  ال&عي
 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ٠.٥١ ٨.٥٠ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٥٩٠ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.٤٣ ١٤.٢٨ ١٤ ال�,�(!�ة  ال3ع	ة 
 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ١.٢٠ ٦.٢٨ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٥٦٨ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.١٥ ١٢.٤٢ ١٤ ال�,�(!�ة  ال	ع3ى
 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ٠.٤٩ ٨.٦٤ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٦٢٩ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.٣٤ ١٦.٥٧ ١٤ ال�,�(!�ة  ال�ف&ق 
 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ١.٠١ ٦.٥٧ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٥٥٢ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.٢٢ ١٢.٥٧ ١٤ ال�,�(!�ة  ال;ق�قة 
&	L1ة ٠.٠١ ٤.٥٦٩ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ١.٣٢ ١٢.٠٧ ١٤ ال�,�(!�ة  الEاF١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ١.٠٢ ٥.٨٥ ١٤ ال 
ال#رجة  
 ال�ل�ة

 ١٠٥.٠٠ ٧.٥٠ ٣.١٩ ٤٣.٢١ ١٤ الFا1Eة ٠.٠١ ٤.٥٣٢ ٣٠١.٠٠ ٢١.٥٠ ٣.١٣ ٨٢.٠٠ ١٤ ال�,�(!�ة 
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  ٧٢  

) ب�  ٠.٠١) وج%د ف�وق ذات داللة إحFائ�ة ع�� مE%36 داللة (١٠یY3ح م ال�9ول (
ال-ع�E أل	عاد مق�اس  م3%ســ=ي رتV درجات �الب ال��9%ع�3 ال�93)-�ة والYــا	=ة فى الق�اس  

ال��اء ال�وحي لFــــــالح م3%ســــــ2 رتV درجات ال��9%عة ال�93)-�ة، أE أن م3%ســــــ2 رتV درجات 
  �الب ال��9%عة ال�93)-�ة فى ال�رجة ال&ل�ة ل�ق�اس ال��اء ال�وحي أك-� ب�اللة إحFــــــــــــائ�ة م

�قs ص�ة الف�ض األول.T =ة، وه�ا	اYال��9%عة ال	ه ��aن  
لى ال3أث�� اإل9Tابي لل-�نامج االرشـــــــــــــادE االن3قائي في ت�6ـــــــــــــ�  ح�L ت�ل ه�ه ال�9�3ة ع

, والــ�E ت+ ت=-�قــه على ال��9%عــة ال�93)-�ــة دون  �الب ال��حلــة ال(ــان%)ــةالــ��ــاء ال�وحي لــ��  
الYــــــا	=ة, وrال3الي فإن ه�ه ال�3ائج تع�ي ت�6ــــــ أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة 	�قارن3ها 	ال��9%عة  

ــا	=ة في ال��اء ال�وحي � ــ%ء ال�3ر)-ات  الYــــــ ــ�W3م وفى ضــــــ �9�3ة لW-�ة ال3ع�ض لل-�نامج ال�6ــــــ
وال��ــارســـــــــــــــات والW-�ات وال�هــارات ال3ى تلق3هــا أف�اد ال��9%عــة ال�93)-�ــة دون أف�اد ال��9%عــة  

  الYا	=ة.
  ال�;ق5 مG ن�ائج الف�ض الMانى:

ت&ج# ف�وق ذات داللة إح.ـائ�ة ب�G م�&سـ1ى  ی�� الف�ض ال(انى لل�راســة على أنه " 
ــ�G الق!لي وال!عــ#� في مق�ــاس   لــ#K أف�اد ال	,	&عــة  الــ��ــاء ال�وحي  رتــ= درجــات الق�ــاســـــــ

والخ3-ار صـ�ة ه�ا الف�ض ث+ اسـ�W3ام اخ3-ار و)ل&%�6ـ%ن "  " ال�,�(!�ة ل.ـالح الق�اس ال!ع#�
W ) ن3ائج ه�ا الف�ض.١١" و)%ضح ال�9ول (  

ودالل�ها للف�ق ب�G م�&س1ى رت= درجات الق�اس��G الق!لى وال!ع#K ل#z   K) ق�	ة  ١١ج#ول (
  ال	,	&عة ال�,�(!�ة على مق�اس ال��اء ال�وحي

ال���س�   الق�اس  ن األ&عاد 
 ال��ابى

االن��اف  
 ال�ع�ار� 

الق�اس  
الق,لي/ 
 ال,ع � 

 الع د 
  م��س�
 � ال�ت

م��ع 
 � ال�ت

 ال اللة  zق��ة 

 ال�عي 
الرتب   ٠.٦٩ ٧.٢١ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣٣٥ 
١٤ 

 ١.٢٠ ١٤.٠٧ ال�ع��

 ال!ع�ة 
الرتب   ٠.٦٣ ٨.٣٥ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

١٤ ٠.٠١ ٣.٣١٧ 
 ١.٤٣ ١٤.٢٨ ال�ع��
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ال���س�   الق�اس  ن األ&عاد 
 ال��ابى

االن��اف  
 ال�ع�ار� 

الق�اس  
الق,لي/ 
 ال,ع � 

 الع د 
  م��س�
 � ال�ت

م��ع 
 � ال�ت

 ال اللة  zق��ة 

 اإلجمالي 

 ال�ع!ى
الرتب   ٠.٩٩ ٦.٠٧ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣٠٩ 
١٤ 

 ١.١٥ ١٢.٤٢ ال�ع��

 ال�ف�ق 
الرتب   ٠.٦١ ٨.٧١ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣٢٩ 
١٤ 

 ١.٣٤ ١٦.٥٧ ال�ع��

 ال�ق�قة 
الرتب   ١.٠١ ٦.٥٧ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣١٥ 
١٤ 

 ١.٢٢ ١٢.٥٧ ال�ع��

 ال��� 
الرتب   ٠.٨٢ ٥.٩٢ الق�لي ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣١٧ 
١٤ 

 ١.٣٢ ١٢.٠٧ ال�ع��

ال رجة  
 ال0ل�ة 

الرتب   ٢.٧٩ ٤٢.٨٥ الق�لي ١٤
  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١٤  
  صفر 
١٤ 

٠٫٠٠  
٧٫٥٠ 

٠٫٠٠  
١٠٥٫٠٠ 

٠.٠١ ٣.٣٠٩ 
١٤ 

 ٣.١٣ ٨٢.٠٠ ال�ع��

)  ٠.٠١) وج%د ف�وق ذات داللة إحFـــائ�ة ع�� م6ـــE%3 داللة (١١یY3ـــح م ال�9ول (
ب� م3%س=ي رتV درجات �الب ال��9%عة ال�93)-�ة فى الق�اس� الق-لي وال-ع�E أل	عاد مق�اس  
ال��اء ال�وحي لFــالح م3%ســ2 رتV درجات الق�اس ال-ع�E، أE أن م3%ســ2 رتV درجات �الب 

القـ�اس ال-عـ�E فى اـل�رجـة ال&لـ�ة واأل	عـاد الف�عـ�ة ل�قـ�اس اـل��ـاء ال�وحي ال��9%عـة ال�93)-ـ�ة فى 
�قs ص�ة الف�ض ال(اني. T الق�اس الق-لي وه�ا	ه ��aن   أك-� ب�اللة إحFائ�ة م

  Eال��اء ال�وحي ل� ح�L ت�ل ه�ه ال�9�3ة على ال3أث�� اإل9Tابي لل-�نامج في ت�6ــــــــــــــ�
ه على ال��9%عة ال�93)-�ة دون الYــــــــا	=ة, وrال3الي فإن  �الب ال��حلة ال(ان%)ة, وال�E ت+ ت=-�ق
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  ٧٤  

هـ�ه ال�ـ3ائج تع�ي ت�6ــــــــــــــ أف�اد ال��9%عـة ال�93)-ـ�ة فى القـ�اس ال-ـع�� 	�ـقارن3ـها ـ	القـ�اس الق-لى  
ــات  ــ%ء ال�3ر)-ات وال��ارســ ــ�W3م وفى ضــ في ال��اء ال�وحي ��9�3ة لW-�ة ال3ع�ض لل-�نامج ال�6ــ

  ف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة.والW-�ات وال�هارات ال3ى تلق3ها أ
  ال�;ق5 مG ن�ائج الف�ض الMال@: 
ــ1ى رت=   "ی�� الف�ض ال(الL على أنه   ــائ�ة ب�G م�&ســ ال ت&ج# ف�وق ذات دالله إح.ــ

ــ�G ال!عـ#� وال��!عي في مق�ـاس   "   لـ#K ال	,	&عـة ال�,�(!�ـةالـ��ـاء ال�وحي  درجـات الق�ـاســـــــ
) ی%ضــح ن3ائج  ١٢" وال�9ول ( Wوالخ3-ار صــ�ة ه�ا الف�ض ت+ اســ�W3ام اخ3-ار و)ل&%�6ــ%ن " 

  ه�ا الف�ض:
ودالل�ها للف�ق ب�G م�&س1ى رت= درجات الق�اس�G ال!ع#K وال��!عى   z) ق�	ة  ١٢ج#ول (

  ل#K ال	,	&عة ال�,�(!�ة على مق�اس ال��اء ال�وحي

ال���س�   الق�اس  ن األ&عاد 
 ال��ابى

االن��اف  
 ال�ع�ار� 

الق�اس  
ال,ع �/  
 ال��,عي 

 الع د 
  م��س�
 � ال�ت

م��ع 
 � ال�ت

 ال اللة  zق��ة 

 ال�عي 
الرتب   ١.٢٠ ١٤.٠٧ ال�ع�� ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

٢  
  صفر 
١٢  
١٤ 

١٫٥٠  
٠٫٠٠ 

٣٫٠٠  
٠٫٠٠ 

١.٤١٤ 
غ�� 
 ١.١٤ ١٣.٩٢ ال���عي  ١٤ دالة 

 ال!ع�ة 
الرتب   ١.٤٣ ١٤.٢٨ ال�ع�� ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

١  
  صفر 
١٣  
١٤ 

١٫٠٠  
٠٫٠٠ 

١٫٠٠  
٠٫٠٠ 

١.٠٠٠ 
غ�� 
 ١.٣٦ ١٤.٢١ ال���عي  ١٤ دالة 

 ال�ع!ى
الرتب   ١.١٥ ١٢.٤٢ ال�ع�� ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صفر 
١  
١٣  
١٤ 

٠٫٠٠  
١٫٠٠ 

٠٫٠٠  
١٫٠٠ 

١.٠٠٠ 
غ�� 
 ١.١٦ ١٢.٥٠ ال���عي  ١٤ دالة 

 ال�ف�ق 
الرتب   ١.٣٤ ١٦.٥٧ ال�ع�� ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

١  
  صفر 
١٣  
١٤ 

١٫٠٠  
٠٫٠٠ 

١٫٠٠  
٠٫٠٠ 

١.٠٠٠ 
غ�� 
 ١.٢٢ ١٦.٥٠ ال���عي  ١٤ دالة 

 ١.٠٠٠  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  صفر  ١.٢٢ ١٢.٥٧ ال�ع�� ١٤
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  ٧٥  

ال���س�   الق�اس  ن األ&عاد 
 ال��ابى

االن��اف  
 ال�ع�ار� 

الق�اس  
ال,ع �/  
 ال��,عي 

 الع د 
  م��س�
 � ال�ت

م��ع 
 � ال�ت

 ال اللة  zق��ة 

 ١.٢١ ١٢.٦٤ ال���عي  ١٤ ال�ق�قة 

الرتب  
  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

١  
١٣  
١٤ 

١٫٠٠ ١٫٠٠ 

غ�� 
 دالة 

 ال��� 
الرتب   ١.٣٢ ١٢.٠٧ ال�ع�� ١٤

  السالبة 
الرتب  
  الموجبة 
  التساوى 
 اإلجمالي 

  صقر 
١  
١٣  
١٤ 

٠٫٠٠  
١٫٠٠ 

٠٫٠٠  
١٫٠٠ 

١.٠٠٠ 
غ�� 
 ١.٢٩ ١٢.١٤ ال���عي  ١٤ دالة 

ال رجة  
 ال0ل�ة 
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ــائ�ة ب� م3%ســـــــــــ=ي رتV ١٢یY3ـــــــــــح م ال�9ول ( ) ع�م وج%د ف�وق ذات داللة إحFـــــــــ
ــ� ال-ع�E وال33-عي على مق�اس ال��اء ال�وحي ل��  درجات أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة فى الق�اســــ

أE أنه ی%ج� تقارب ب� م3%ســــ=ي رتV درجات أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة  �الب ال��حلة ال(ان%)ة  
وهـ�ا �الب ال��حلـة ال(ـان%)ـة  �E وال33-عي على مق�ـاس الـ��ـاء ال�وحي لـ��  فى الق�ـاســــــــــــــ� ال-عـ

 .Lة الف�ض ال(ال��قs صT  
ح�L ت�ل ه�ه ال�9�3ة على اســــ��3ار ال3أث�� اإل9Tابي لل-�نامج في ت�6ــــ� ال��اء ال�وحي 
الي  ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة, وال�E ت+ ت=-�قه على ال��9%عة ال�93)-�ة دون الYـــــا	=ة, وrال3

ــا	=ة في ال��اء  ــ أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة 	�قارن3ها 	ال��9%عة الYـ فإن ه�ه ال�3ائج تع�ي ت�6ـ
ال�وحي ��9�3ة لW-�ة ال3ع�ض لل-�نامج ال�6ــــــ�W3م وفى ضــــــ%ء ال�3ر)-ات وال��ارســــــات والW-�ات  

  وال�هارات ال3ى تلق3ها أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة دون أف�اد ال��9%عة الYا	=ة.
  ة نتائج الدراسة مناقش 

ــادE االن3قائي له أث� واضـــــح فى  ــة ال�ال�ة على أن ال-�نامج االرشـــ ــارت ن3ائج ال�راســـ أشـــ
فى ال�%اقف ال�3Wلفة، و�ان ذل[ واضــ�ا في    �الب ال��حلة ال(ان%)ةت�6ــ� ال��اء ال�وحي ل�� 

ــائ�ــة ب� ال��9%ع�3 ال�93)-  �ــة  ن3ــائج الف�ض األول ح�ــL �ــان ه�ــاك ف�وق ذات داللــة احFـــــــــــــ
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والYـا	=ة لFـالح ال��9%عة ال�93)-�ة و��ل[ في الف�ض ال(انى ح�L �ان ه�اك ف�ق ذات داللة  
احFــــائ�ة ب� الق�اســــ� الق-لي وال-ع�E لFــــالح الق�اس ال-ع�E و��ل[ وضــــ�  فاعل�ة ال-�نامج  
  اإلرشادE االن3قائي م الف�ض ال(الL ح�L أنه ل+ ت%ج� ف�وق ذات داللة احFائ�ة ب� الق�اس�
ال-ع�E وال33-عي على مق�اســــــــــــي ال��اء ال�وحي، وتف6ــــــــــــ� ال-اح(ة ت�6ــــــــــــ� ال��اء ال�وحي ع��  

ــ�اك  ــ�W3م ب�ى على اشـ في    �الب ال��حلة ال(ان%)ةال��9%عة ال�r�93ة، أن ال-�نامج ال�3ر)-ي ال�6ـ
أنdــــــــ=ه ف��ه، ی3فاعل%ا مع 	عYــــــــه+ ال-عw وه�ا Tع�ي فاعل�ة ال-�نامج اإلرشــــــــادE االن3قائي في  

ــ� ــ��3ار فاعل�3ه إلى ما 	ع�  �الب ال��حلة ال(ان%)ة ال��اء ال�وحي ل�E م�9%عة م  ت�6ـــ ، واســـ
ــات  ــة ال�ال�ة ی3فs مع ن3ائج 	عw ال�راســـ ــل  إل�ة ال�راســـ ان3هاء ق�3ة ال�3ا	عة وrه�ا فأنة ما ت%صـــ

) ال3ي  Gonzalez, 2012ال6ـــا	قة ال3ي أك�ت على ت�6ـــ� ال��اء ال�وحي وال3ي م�ها دراســـة (
ع فعال�ة ال�3خل القائ+ على ال�لقات ال�%ار)ة في ت���ة ال��اء ال�وحي 	�3Wلف أ	عاده    أســــــف�ت 

ال��3(لة في تق�ی� ال�9ال، ت���ة ال(قة، االتFـــــــــــــال العا�في 	العال+ ال�ادE، ام3الك حP ال3أمل  
ي  ال�اتي، ت���ة الdـــــع%ر 	الق�ســـــ�ة في ال��اة ال�%م�ة، واســـــ�W3ام ال��س، واســـــ��3ار ه�ا األث� ف 

الق�اس ال-ع�E. ��ا ت�6ـــــــــــ�  ل�� أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة الق�رة على اســـــــــــ3غالل ال�Fـــــــــــادر  
ــة   ــائ�ا في ال��اء االنفعالي، ودراســـ ــف� ال�3ائج ع وج%د أTة تغ��ات دالة إحFـــ ال�وحان�ة، ول+ ت6ـــ

)Charkhabi et al., 2014  على ال��اء ال�وحاني فاعًال في V(ن ال�3ر%� ) ال3ي أســف�ت ع
 wواالك3?اب،  خف ،Eة، وال%ســــ%اس القه�Tــــ�ة، واألع�اض ال69ــــ�FWــــd��-6ــــاســــ�ة ال�أع�اض ال

والع�وان، الW%اف ال��ضـــــي، وال�هان�ة ل�� أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYـــــا	=ة، دراســـــة  
) ال3ي أســــف�ت ع وج%د ف�وق دالة إحFــــائ�ا في م3%ســــ=ات درجات ٢٠١٥م6ــــع� أب% ال�Tار (

%ك الE���3 ب� ال3=-�ق� الق-لي وال-عـ�E لل��9%عـة ال�93)-�ـة، ول+ ت%جـ�  اـل��ـاء ال�وحي وال6ــــــــــــــل
ف�وق في الق�اسـ� ال-ع�E وال33-عي (	ع� م�ور أرrعة أسـاب�ع م ت=-�s ال-�نامج) في م3%سـ=ات  

)  Ebrahimi et al., 2015درجات ال��اء ال�وحي وال6ـل%ك الE���3 للع��ة ال�93)-�ة، ودراسـة (
ة ال�3خل في ت���ة ال��اء ال�وحي وال�E ب�روه أســــــه+ في خفw االك3?اب،  ال3ي أوضــــــ�  فعال�

ــة ( ــا	=ة، دراســـ ــغ%X ل�� أف�اد ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYـــ  ,.Jwaifell et alالقلs والYـــ
) ال3ي أوضــــــــــــــ�ـــ  ال�3ـــائج فعـــال�ـــة ال3ـــ�خـــل القـــائ+ على ت%��ف ال�حالت ال�ع�ف�ـــة ع-�  2015
الــ��ــاء ال�وحي لــ�� أف�اد ال��9%عــة ال�93)-�ــة مقــارنــة  في ت�6ــــــــــــــ�    (Web Quest)االن�3نــ  

) ال3ي أوضــــ�  فعال�ة ال�3خل في ت���ة  Ferreira & Schulze, 2015	الYــــا	=ة، دراســــة (
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) ال3ي ت%صـــل  إلى وج%د ت�6ـــ�ات  Santoso, 2016ال��اء ال�وحي ل�� أف�اد الع��ة؛ دراســـة (
ــ3%� ال��اء ال�وحي في ال&3 ــائ�ة في م6ـــــــ ــ�� إلى ذات داللة إحFـــــــ ̀)ة، 	�ا dTـــــــ ا	ة 	اللغة اإلن9ل�

ــى وم�ف  ن�ا ( ــة ع-لة م�تYـــ ــ�د، ودراســـ ــ��3 إلى ال�ماغ في ه�ا الFـــ )  ٢٠١٧فعال�ة ال3عل+ ال�6ـــ
) ���) ال3ي  ٢٠١٧ال3ي أسـف�ت ع فعال�ة ال-�نامج في ت�6ـ� ال��اء ال�وحي، دراسـة صـالح م

  –ال�ع�ى   –ال�ع�ة   –ي (الdـع%ر ت%صـل  إلى فاعل�ة ال�3خل في ت���ة ج��ع أ	عاد ال��اء ال�وح
ــ�%  �9+ أث� �-��، ول+ ت& ه�اك ف�وق ذات داللة    -ال6ـــــــــrــح و ــcل مvث� وواضـــــــــ ال�ق�قة) 	dـــــــــ

ــائ�ة ب� الق�اس ال-ع�E وال33-عي ل��9ع أ	عاد ال��اء ال�وحي (الdــــع%ر   ال�ع�ى    –ال�ع�ة   –إحFــ
ع�E الdــع%ر وال�ع�ة على  ال�ق�قة)، وأ�ه�ت ال�3ائج تف%ق اإلناث على ال��%ر في 	  -ال6ــ�%   –

ــة ( ) ال3ي أوضــــــ�  وج%د Safa Chaleshtari et al., 2017مق�اس ال��%ر ال�وحي، دراســــ
أث� دال للـ�3خـل في ت�6ــــــــــــــ� فعـالـ�ة فعـالـ�ة اـل�ات وال�6ــــــــــــــ?%لـ�ة االج�3ـاعـ�ة ـل�� ال�dــــــــــــــارـ�ات 

 ) ال3ي أسف�ت Seena & Sundaram, 2018	ال��9%عة ال�93)-�ة مقارنة 	الYا	=ة، دراسة (
ع فعــال�ــة ال3ــ�خــل في ت�ق�s أهــ�افــه، وال3ي ت-ــ�ت م خالل إعــادة اله�cلــة ال�ع�ف�ــة وال3عــ�یــل  
ال6ــل%�ي ل�� ال�dــار�ات 	ال��9%عة ال�93)-�ة، ه�ا 	اإلضــافة إلى ت�6ــ ق�راته على م%اجهة 
ــة 	ال��اء   ــار�ات الWاصـــ ــ�  درجات هvالء ال�dـــ ــل، ��ا ت�6ـــ ــغ%X ال��ات�ة على ن�% أفYـــ الYـــ

ل��اء االنفعالي وال3ي ت-�ت م خالل ال��aة ال�d%ل�ة وال3&امل�ة لل��اة، وأخ�ً�ا، وج�ت ال�وحي وا
 Javadiعالقة دالة إحFـائ�ا ب� ال��اء االنفعالي، وال��اء ال�وحي والFـال	ة ال�ف6ـ�ة، دراسـة (

Nejad et al., 2019  القائ+ على ال��اء ال�وحاني في ت���ة V(فعال�ة ال�3ر  �) ال3ي أوضـــــــــ
) ال3ي  F٢٠٢٠ــ�%د ال�ف6ــي وال�6ــ?%ل�ة ل�� �الب ال��حلة ال(ان%)ة، دراســة عائdــة األغaف (ال

أوض�  فعال�ة ال-�نامج اإلرشادE في ت���ة ال��اء ال�وحي ل�� ال�dار�ات ال��9%عة ال�93)-�ة  
  مقارنة 	أق�انه في ال��9%عة الYــــــــا	=ة، ��ا ت+ االســــــــ�3الل على اســــــــ��3ار)ة ن3ائج ال�3خل م

ع�م وج%د ف�وق دالة إحFـائ�ا ب� م3%سـ=ي رتV درجات ال��9%عة ال�93)-�ة في الق�اس   خالل
  ال-ع�E وال33-عي لل��اء ال�وحي.

وتaه� فعــال�ــة واه��ــة ال3ــ�ر)ـV في ت�6ــــــــــــــ� الـ��ـاء ال�وحي، وت+ ال���3` فى ال-�نـامج  
، وال��ت-=ة  اإلرشـــــــادE االن3قائي على األه�اف ال3ى صـــــــاغ3ها ال-اح(ة فى ال9ل6ـــــــات اإلرشـــــــادTة

�6 ال��اء ال�وحي.�  	cdل م-اش� ب3
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ك�ا Tع%د ن9اح ال-�نامج فى ه�ا الdـــــــــــأن على اع�3اد أســـــــــــال�V ارتفاع م6ـــــــــــ3%� ال��اء 
وذلــ[ ن�aًا الع�3ــاد ال-�نــامج على ف��ــات م3عــ�دة الرتفــاع    �الب ال��حلــة ال(ــان%)ــةال�وحي لــ��  

 Vا أن ه�ه الف��ات ت�3ح لل=ال�� ،م36%� ال��اء ال�وحي �ال���جة، وال3عل��ات، وال�L، وال3لق�
 أن Tفعل 	عw ال6ل%��ات ال��غ%ب ف�ها م خالل ه�ه الف��ات 	اإلضافة إلى ف��ة لعV ال�ور.

) عاما وه% ع�� الع��ة ال�ال�ة ل�Tه  ١٨-١٦لع�� م (ك�ا یالح� أن ال=الV فى ه�ه ا
ــ3ى ال=�ق وال93اوب  ــه 	dــــ م�ل إلى ال3عل+ وال93اوب مع م ح%له م اآلخ�) وال3ع-�� ع نف6ــــ
مع اآلخ�)، وrــ�لــ[ فــإن الــ��ــاء ال�وحي ال�قــ�مــة لــه م خالل ال-�نــامج اإلرشـــــــــــــــادE االن3قــائي  

� على نف6ــــه و)�اول ت&�ار ال��اولة إذا فdــــل م  وم6ــــاع�ة ال-اح(ة له ت�3ح الف�صــــة له أن Tع�3
أجل إ9Tاد ن%ع م ال(قة فى ال�ات وســـــــ2 ب�?ة مdـــــــ9عة وودودة وهى جل6ـــــــة ال�3ر)V ألجل رفع 

.  م36%� ال��اء ال�وحي، وم ث+ ی�رك أنه ل�P أقل م زمالءه اآلخ�)
  توصيات الدراسة 

  ة 	عw ال3%ص�ات ال3ال�ة:في ض%ء ما أسف�ت ع�ه ن3ائج ال�راسة ال�ال�ة تق�م ال-اح(
االســــــــــــ3فادة الr�3%)ة م ن3ائج ال�راســــــــــــة ال�ال�ة فى ت�6ــــــــــــ� ال��اء ال�وحي م خالل  )١

  ال-�نامج االرشادE االن3قائي ب��ه+ وم اآلخ�) فى ال�%اقف ال�3Wلفة.
 .�الب ال��حلة ال(ان%)ة (م�حلة ال��اهقة)االه�3ام 	c�6%ل%ج�ة  )٢
̀داد ثق3ه+ 	أنف6ه+.�الب ال��حلة ال(ان%)ةإ�هار ج%انV الق%ة ل��  )٣  ، وت���3ها ح3ى ت

  بحوث مقترحة 
أثار ما جاء في ال�راســــــة ال�ال�ة م ع�ض لإل�ار ال�E�a وت�ل�ل لل�راســــــات ال6ــــــا	قة  
  wع	3اج إلى إج�اء �ذات الFلة، فYًال ع ن3ائج ال�راسة ال�ال�ة، الع�ی� م ال63اؤالت ال3ي ت

ل�راســات لإلجا	ة ع�ها، وف��ا یلي تع�ض ال-اح(ة 	عw ال�راســات ال3ي ی�E إمcان�ة إج�ائها في  ا
  ال�36ق-ل:
�الب ال��حلـة فـاعل�ـة ب�نـامج قـائ+ على ال6ــــــــــــــ�c%درامـا ل3�6ــــــــــــــ� الـ��ـاء ال�وحي لـ��   )١

 .ال(ان%)ة
�6 ال��اء ال�وحي ل��  )٢� .�الب ال��حلة ال(ان%)ةفاعل�ة ب�نامج ت�و)�ي ل3
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  لمراجع قائمة ا
  .. ال�)اض: م3c-ة ج�)�قة ال�
اء ال�وحي). ٢٠٠٦ت%ني ب%زان (

). الـ��ـاء ال�وحي لـ�� األ�فـال وعالق3ـه ب-عw ال�3غ��ات  ٢٠٠٩خـ�9Tـة إســــــــــــــ�ـاع�ـل الـ�ف3ـار (
  ، �ل�ة ال-�ات، جامعة ع� ش�P6. رسالة ماج����ال�ف�6ة واالج�3اع�ة. 
) ���). فعال�ة ب�نامج إرشادE في ت���ة ال��اء ال�وحي ل�� �ل-ة  ٢٠١٧صالح م��� م��%د م

  . ٧٠٣-٦١٤)،  ٣(١٧جامعة األزه�،  –م�لة 
ل�ة ال����ة  ال9امعة. 
ل�� �ال�ات   ال�وحي إرشادE ل���3ة ال��اء ب�نامج ). فاعل�ة٢٠٢٠عائdة ب�  ال�ع�ة األغaف (

- ٦١٠  ،٦٩جامعة سهاج،    –ال"�لة ال���!ة  �ل�ة ال����ة  ال��حلة ال(ان%)ة 	��ی�ة حائل.  
٦٤٦ .  

). فاعل�ة ب�نامج قائ+ على اإلرشاد العقالني  ٢٠١٧ع�لة م��� م�تYى وم�ف  الع�روس ن�ا (
االنفعالي ال6ل%�ي في ت���ة ال��اء ال�وحي وأث�ه على ال�ضا ال�ه�ي ل�� معل�ات ال�r�3ة  

  .  ١٤٢- ٤٨)،  ٣(٢١جامعة ع�* ش")،    –م ال&ف��ة  م�لة 
ل�ة ال����ة في العلالWاصة.  
) È . ال��اء ال�وحي وعالق3ه 	ال3%افs ال�ف6ـــــــي ل�� �ل-ة جامعة ال&%)  ).  ٢٠١٩فه� م�%ر الع�

  ، �ل�ة ال�راسات العل�ا، جامعة مvتة.رسالة ماج����
. مق�اس ال"��4 االج�"اعي/ االق�2اد0/ ال.قافي ال"�عاص�).  ٢٠١٩(   م��� م��� ب�%مي خل�ل

̀قاز)s: ال�اش� (ال�vلف).    ال
  . اإلس��cر)ة: ال�V3c ال9امعي ال��یL.ال�
اء ال�وحي). ٢٠٠٧م�ث� سل�+ أح�� (
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). اخ3-ار فاعل�ة ب�نامج إرشادE في ت���ة ال��اء ال�وحي ٢٠١٥م6ع� ن9اح ال�فاعي أب% ال�Tار (
  wفال ال��حلة االب�3ائ�ة.  وخف�أ   – م�ل) ال&�6 العل"ي  ال6ل%ك الE���3 ل�� ع��ة م
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