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امللخ�ص:
 يهدف �لبحث �حلايل �إىل تنمية جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادمييًا 
)�ملجموعة �لتجريبية( با�ستخد�م �لربنامج �لنف�سي �لإر�سادى �لديني ، و�لك�سف عن 
�لفروق �لد�لة �إح�سائيًا – �إن وجدت- بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�سابطة 
فى �لقيا�س �لبعدى على �ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة. وحتقيقًا لهذ� �لهدف 
فق���د �أجري �لبحث على عينة قو�مها)14( طالبة فائقات �أكادمييا من طالب �لفرقة 
�لثاني���ة بكلي���ة �لرتبي���ة بال�سوي�س، حيث ق�سمت ه���ذه �لعين���ة �إىل)7( طالبات فائقات 
�أكادميي���ا ميثلن )�ملجموع���ة �لتجريبية( ومثله���ن)7( ميثلن )�ملجموع���ة �ل�سابطة( 
وذل���ك مبتو�سط عم���رى زمنى قدره )20،66( و�نحر�ف معي���ارى قدره )0،45(. وبعد 
تطبي���ق �ختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامع���ة عل���ى �ملجموعتني)�لقيا����س �لقبلى 
و�لقيا����س �لبع���دى و�لقيا����س �لتتبع���ى( للمجموع���ة �لتجريبي���ة و)�لقيا����س �لبعدى( 
للمجموع���ة �ل�سابطة، �أ�سفرت �لنتائج عن جناح �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني 
ف���ى تنمية ج���ودة �حلياة لدى �ملجموعة �لتجريبي���ة و��ستمر�رية فعاليته خالل فرتة 

�ملتابعة. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي �جلماع���ى، ج���ودة �حلي���اة، �لطالب���ات 
�لفائقات �كادمييًا.
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Effectiveness  of  religious  collective  counseling 
for overdeveloping quality of life for university 

students(females) academically talented

 The present study aims to: 1- Disclosure of the effectiveness 
of religious Counseling Programme for developing the quality of 
life for female students academically Talented (experimental group) 
2. Detection Statistically significant differences, if any, between the 
experimental group and the control group in the Test the quality 
of life for university students 3-disclosure of the effectiveness of 
religious Counseling Programme with the experimental group during 
the follow-up period. In order to achieve this objective study was 
conducted on a sample of (14) students academically talented from 
second-year students of the Faculty of Education in Suez, where this 
sample was divided into (7) students academically talented represent 
(experimental group) and like them (7) represent (the control group) 
and an average age of (20.66) and a standard deviation of (0.45) 
and after the application of the test the quality of life for university 
students on the two groups (pre test, post test and follow- up test)
for experimental group and (post test) control group, the results led 
to the success of the religious Counseling Program in developing 
the quality of life for the Group Experimental and continuity of its 
effectiveness during the follow-up period.

Key Words: Religious Counseling, Quality of life, Students 
academically talented.
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مقدمة:
 يع���د مفهوم ج���ودة �حلياة من �ملفاهيم �حلديثة �لت���ى تندرج حتت مظلة فرع 
جدي���د م���ن فروع عل���م �لنف�س هو علم �لنف����س �لإيجابى، هذ� �لعل���م �لذى يهدف �إىل 
تنمي���ة �جلو�ن���ب �لإيجابي���ة �لنف�سية ل���دى �لفرد؛ لذ� ف���اإن جودة �حلياة ه���ى �حتياج 
نف�س���ى �س���رورى يجب حت�سينه، �أو تنميته؛ حتى يتحقق لالإن�سان �ل�سعادة و�لرفاهية 
و�لتنع���م باحلي���اة. وف���ى هذ� �ل�س���دد ت�سر �سق���ر )2010 �أ( باأن مفهوم ج���ودة �حلياة 
ظه���ر ليت�سع وي�سمل مفهوم �ل�سحة �لنف�سية، ومفهوم �لتو�فق، و�لتفاوؤل بامل�ستقبل، 

و�ل�سعادة، و�لر�سا عن �حلياة، وذلك مت�سياَ مع �لنظرة �لإيجابية للحياة. 

 نظر� لأهمية هذ� �ملفهوم فى �لتوجهات �حلديثة فى علم �لنف�س فثمة �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات �لنف�سية �لرتباطية �لتى قامت بدر��سة هذ� �ملفهوم مثل در��سة كاظم 
و�لبه���ادىل )2005( حي���ث �أ�س���ارت �لنتائج ب�سكل ع���ام �إىل �أن م�ستوى جودة �حلياة كان 
مرتفع���ا يف بعدي���ن من �أبعاد �جلودة هما: جودة �حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية، وجودة 
�لتعليم و�لدر��سة، ومتو�سط يف بعدين، هما: جودة �ل�سحة �لعامة، وجودة �سغل وقت 
�لف���ر�غ، ومنخف����س يف ُبعدي���ن �أي�سًا، هم���ا: جودة �ل�سح���ة �لنف�سية، وج���ودة �جلانب 
�لعاطف���ي. كم���ا �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود تاأث���ر د�ل �إح�سائيًا يف متغر �لبلد، و�لنوع، 
ويف �لتفاع���ل �لثنائ���ي بني �لن���وع و�لتخ�س�س، ويف �لتفاعل �لثالث���ي بني �لبلد و�لنوع 
و�لتخ�س����س عل���ى ج���ودة �حلياة؛ حيث ك���ان �لطلب���ة �لليبيني �أعلى يف ج���ودة �ل�سحة 
�لعام���ة، وج���ودة �لعو�ط���ف، يف ح���ني كان �لطلب���ة �لُعمانيني �أعلى يف ج���ودة �سغل وقت 
�لف���ر�غ و�إد�رت���ه، و�أما يف متغر �لنوع فقد كان �لذك���ور �أعلى يف جودة �ل�سحة �لعامة، 
وج���ودة �لعو�ط���ف، وج���ودة �سغل وقت �لف���ر�غ و�إد�رت���ه. �أما �لعالقة بني دخ���ل �لأ�سرة 
و�ملع���دل �لرت�كم���ي و�أبع���اد ج���ودة �حلياة، فق���د كانت غ���ر د�لة مع �لدخ���ل، ود�لة مع 
�ملع���دل �لرت�كم���ي يف ُبعدين، هما: ج���ودة �حلياة �لأ�سري���ة و�لجتماعية، وجودة �سغل 
وق���ت �لف���ر�غ و�إد�رت���ه وذل���ك لدى طلب���ة �جلامعة �لعماني���ني و�لليبيني. وف���ى در��سة 
عب���د �لوه���اب و�سن���د )2010( حي���ث تو�سل���ت نتائجها �إىل وج���ود �رتب���اط د�ل موجب 
ب���ني درج���ة �إدر�ك �لأبناء )ذك���ور- �إناث( جلودة �حلي���اة �لأ�سرية �لت���ى ت�سمل �لأبعاد: 
1- �لتفاع���ل �لأ�س���ري 2- �لو�لدية 3-�ل�سعادة �لنفعالية 4-�ملق���درة �ملادية(، و�لدرجة 
�لكلي���ة وفاعلية �لذ�ت لديه���م، كذلك وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سط درجات 
�لأبن���اء �لذك���ور ومتو�س���ط درجات �لإناث م���ن حيث �إدر�كه���م جلودة �حلي���اة �لأ�سرية 
وذل���ك ل�سال���ح �لإن���اث، وكذل���ك وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا ب���ني متو�س���ط درج���ات 
�لأبن���اء مم���ن ينتم���ون �إىل م�ست���وى �جتماعى �قت�س���ادى منخف�س وم���ن ينتمون �إىل 
م�ست���وى �جتماع���ى �قت�س���ادى مرتفع من حي���ث درج���ة �إدر�ك جودة �حلي���اة �لأ�سرية 
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ل�سال���ح �ملجموع���ة ذ�ت �مل�ستوى �لجتماعى �لقت�سادى �ملرتفع لدى عينة من �لأبناء 
�ملر�هق���ني. وك�سف���ت نتائ���ج در��سة �أن���ور وعبد �ل�س���ادق )2010( عن ج���ود عالقة د�لة 
موجب���ة ب���ني �لت�سام���ح وجودة �حلي���اة و�لتف���اوؤل لدى ط���الب �جلامعة. كم���ا �أ�سفرت 
در��س���ة نعي�س���ة )2012( عن وجود م�ستوى مت���دٍن من جودة �حلياة �جلامعية، وكذلك 
ع���دم وجود عالقة د�ل���ة �إح�سائيًا بني دخل �لأ�سرة و�أبعاد ج���ودة �حلياة. ودر��سة عبد 
�لوهاب و�سند )2010( و�لتى �أظهرت وجود عالقة �إيجابية بني جودة �حلياة �لأ�سرية 
وفاعلي���ة �لذ�ت لدى �ملر�هقني. ودر��سة حممود و�جلماىل)2010( و مما �أ�سفرت عنه 
نتائجه���ا وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا فى ج���ودة �حلياة ب���ني �لذكور و�لإن���اث ل�سالح 
�لذك���ور من ط���الب �جلامعة، كذلك وجود فروق د�ل���ة �إح�سائيًا فى جودة �حلياة بني 
�ملتفوقني و�ملتعرين در��سيًا، كذلك ميكن �لتنبوؤ بدللة �إح�سائية بجودة �حلياة من 
فعالي���ة �لذ�ت ل���دى طالب �جلامعة، ودر��س���ة �ل�سيد )2012( حي���ث تو�سلت �لدر��سة 
�إىل:1- وج���ود ف���روق د�ل���ة �إح�سائّيا بني �لطالب �ل�س���م �ملوهوب���ني، و�أقر�نهم �ل�سم 
غ���ر �ملوهوب���ني، عل���ى مقيا�س ج���ودة �حلي���اة بجمي���ع �أبعاده؛ وذل���ك يف �سال���ح �ل�سم 
�ملوهوب���ني تعزى ملتغر �ملوهبة2-وجود ف���روق د�لة �إح�سائّيا بني �لذكور و�لإناث من 
�ل�س���م �ملوهوب���ني، يف جميع �أبعاد ج���ودة �حلياة، وذلك يف �سالح �لذكور، فيما عد� ُبعد 
�لتقبل �لذ�تي؛ �إذ مل يت�سح وجود فروق د�لة �إح�سائّيا3- وجود عالقة �رتباطية د�لة 
موجب���ة، ب���ني جودة �حلياة، ومفهوم �ل���ذ�ت، لدى �ل�سم �ملوهوب���ني، ودر��سة �لدليمى 
وح�سن وعز�لدين وعبا�س)2012( و�لتى كان من �أهم نتائجها وجود عالقة �رتباطية 
معنوي���ة موجب���ة ب���ني تقدير �ل���ذ�ت وجودة �حلي���اة لدى طالب���ات �جلامع���ة بالعر�ق، 
ودر��س���ة مب���ارك )2012( حيث تو�سلت ه���ذه �لدر��سة �أن �لن�س���اء �ملتاأخر�ت فى �لزو�ج 
لي����س لديه���ن �سعور بجودة �حلياة وكذلك لي����س هناك فروقا د�لة �إح�سائيًا فى جودة 
على متغر �لعمر بينما ثمة فروق د�لة �إح�سائيًا فى جودة �حلياة على متغر �لعمل 
فالن�س���اء �لعام���الت �أق���ل �سعورًا بجودة �حلي���اة من ربات �لبي���وت، ودر��سة)طه،2013( 
حي���ث م���ن ب���ني ما �أظهرت���ه نتائج ه���ذه �لدر��سة ع���ن وجود ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًابني 
متو�س���ط درجات �آباء �لأطفال �لعاديني و�آباء �لطفال �ل�سم و�أمهاتهم فى �لإح�سا�س 
بج���ودة �حلياة ل�سال���ح �آباء �لأطفال �لعاديني، وكذلك وجود فروق د�لة �إح�سائيًا بني 
متو�س���ط درج���ات �أمه���ات �لأطف���ال �لعاديني و�أمه���ات �لأطف���ال �ل�سم ل�سال���ح �أمهات 
�لأطف���ال �لعادي���ني، وف���ى در��س���ة �سيخ���ى)2014( فق���د �أظه���رت نتائ���ج ه���ذه �لدر��سة 
ع���ن وج���ود عالق���ة �رتباطية بني م�س���ادر طبيعة �لعم���ل �خلا�سة بالأ�ست���اذ �جلامعى 
وج���ودة �حلي���اة مبختلف �أبعادها)1- �لبعد �جل�سمى2- �لبعد �لنف�سى3- بعد م�ستوى 

�ل�ستقاللية4- بعد �لعالقات �لجتماعية5- بعد �لبيئة6- بعد �ملعتقد�ت �لدينية(.
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 و�ملتتب���ع للدر��س���ات �لنف�سي���ة �لتجريبي���ة ح���ول متغ���ر ج���ودة �حلي���اة فنجد 
ف���ى در��س���ة �لفق���ى)2013( حي���ث تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل فاعلي���ة �لربنام���ج �لإر�س���اد 
�لنف�س���ي �لدين���ي �مل�ستخ���دم يف تنمي���ة �لتو��سل �لجتماع���ي لدى مري�س���ات �سرطان 
در��س���ة  وف���ى  بالإيج���اب،  لديه���ن  �لأ�سري���ة  �حلي���اة  ج���ودة  عل���ى  �أث���ر  مم���ا  �لث���دي، 
من�س���ور و�أبو�ل�سع���ود)2013( فق���د تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل جن���اح �لربنام���ج �لتدريبى
)�لتعدي���ل �ملعرف���ى �ل�سلوك���ى( ف���ى حت�سني جودة �حلي���اة لدى عينة م���ن طالب ذوى 
�سعوبات �لتعلم ذ�ت �أعمار ترت�وح مابني)11-12(عامًا، وذلك بعد تطبيق �لربنامج. 
ودر��س���ة �لقط���اوى )2013( حي���ث تو�سل���ت �لدر��س���ة �إىل جن���اح �لربنام���ج �لتدريب���ى 
�لقائ���م على فني���ات: �ملحا�س���رة، و�ملناق�سة، و�لتعزي���ز، و�لنمذجة، و�حل���ث با�ستخد�م 

مو�قع “�لفي�س بوك” فى حت�سني جودة �حلياة للمر�هقني �ل�سم.

 وبناءًا على ما �سبق فاإن �لبحث �حلاىل ي�سعى �إىل تنمية جودة حياة �لفائقات 
�أكادمييً���ا من ط���الب �جلامعة با�ستخ���د�م برنامج قائم على �لإر�س���اد �لنف�سي �لديني 
�جلماع���ى وذلك فى �سوء �لدر��سات �لنف�سية �ل�سابقة وخا�سة در��سة �ل�سيد )2012(، 
ودر��س���ة �لفق���ي )2013( �للت���ان ترتبط���ان مبتغ���ر�ت �لدر��سة ب�سورة �سب���ه مبا�سرة. 
بالإ�ساف���ة �إىل �أن م���ن �أه���د�ف �لإر�س���اد �لنف�س���ي للمتفوق���ني عقيً���ا ب�سف���ة عام���ة هو 
�إ�سباع حاج���ات �ل�سح���ة �لنف�سي���ة مثل:  “حتقي���ق ج���ودة �حلي���اة وذل���ك م���ن خ���الل 
�حلاج���ات �لبيولوجية، و�لعالقات �لجتماعي���ة، و�ل�ستقر�ر �لأ�سرى و�لذى يعد من 
�أه���م �لأ�سب���اب ل�ستمر�ر �لتفوق” )غ���امن، 2015 ، ����س 202-203(، وذلك” باعتبار �أن 
�ملوهوب���ني و�ملتفوقني ث���روة وطنية ومن ثم فاإن تعليم ورعاي���ة �ملوهوبني و�ملتفوقني 
ميث���ل �أهمي���ة ك���ربى فى �أى جمتم���ع؛ من �أجل �لتغل���ب على �ل�سعوب���ات �لناجمة عن 

�لفاقد فى �ملو�هب، �أو نق�س رعاية وتدريب �ملو�رد �لب�سرية” )�سقر،2005�س50(. 

م�سكلة البحث:
 تنبث���ق �مل�سكل���ة م���ن خالل خ���ربة �سخ�سي���ة �أثن���اء در��سة �لباح���ث �حلاىل فى 
مرحل���ة �لثانوي���ة �لعام���ة و�لتحاقه بف�س���ل �لفائق���ني، حيث كان يت�س���م بع�س طالب 
هذه �لف�سول مب�ستوى متو�سط جلودة حياتهم وهذ� �حلال كان ينطبق على �لباحث 
�حل���اىل �إب���ان در��ست���ه ف���ى هذه �لف�س���ول؛ مما كان ل���ه �لأث���ر �ل�سلبى علي���ه م�ستقبالً 
حي���ث ك���ان ر�غب���اً ف���ى �للتح���اق بكلية عملية م���ن كليات �لقم���ة �إل �أن م�ست���وى جودة 
حيات���ه مل ي�ساع���ده فى ذلك؛ ومن ث���م فقد �سرع �لباحث �حلاىل �خلو�س فى م�سمار 
ه���ذ� �لبح���ث؛ هادف���اً تنمي���ة ج���ودة حي���اة �لطالب �لفائ���ق؛ لين���ال ق�سط���ا مرتفعًا من 
ه���ذه �جل���ودة )�لرتق���ى �إىل م�ستويات �أف�سل م���ن موؤ�سر�ت جودة �حلي���اة( متكنه من 
حتقيق ذ�ته كما هو خمطط لذلك فى جودة حياته ذ�ت �مل�ستوى �ملرتفع، حيث �إن من 
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جمالت �لإر�ساد �لنف�سي )�ملجال �لتنموى للجو�نب �لإيجابية( لدى �لفرد؛ لذ� فقد 
عمد �لباحث �حلاىل فى ��ستخد�م برنامج �إر�سادى نف�سى دينى جماعى لتنمية جودة 
�حلياة لدى �لطالب �لفائق، وهذ� ما �أ�سار �إليه عبد �ملعطى و�سا�س وعو�د )2014( من 
�أن �أه���م �لحتياج���ات �لنف�سي���ة للموهوبني و�ملتفوقني فى �س���وء �لإر�ساد �لنف�سي لهم 

هى �حلاجة لل�سعور بال�سعادة، و�لر�سا عن �لذ�ت، وعدم �ل�سعور بال�سيق.

 ونظرً���ا لأن �لإر�س���اد �لنف�س���ي وه���و �أحد فروع عل���م �لنف����س �لتطبيقي و�لذى 
ت�سعب���ت جمالت���ه وخدمات���ه لتغط���ى مر�ح���ل �لعم���ر �ملختلف���ة م���ن �لطفول���ة حت���ى 
�ل�سيخوخ���ة �سام���الً عل���ى �لعادي���ني وذوى �لإعاق���ات و�ملوهوبني )�لقريط���ى، 2014�أ( 
فثمة من �لبحوث �لنف�سية �لتجريبية �لتى تناولت �لإر�ساد �لنف�سي فى حت�سني جودة 
�حلياة لدى �لأفر�د كما فى در��سة )جنيدى،2014؛ �ل�سبيعي، 2007؛ وعبد�هلل،2014؛ 
وعر�قى ومظلوم،2005؛ و�ملرخى، 2013(، و�أ�سفرت نتائج �لدر��سات �ل�سابقة عن جناح 
�لرب�مج �لإر�سادية فى حت�سني جودة �حلياة لدى �لعينات �ملختلفة يف هذه �لدر��سات، 
ولك���ن ف���ى حدود عل���م �لباحث �حل���اىل مل ي�ستدل عل���ى برنامج �إر�س���ادى نف�سى دينى 
ينم���ى جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادميياً من طالب �جلامعة ، مما يعنى 

وجود �جلانب �لإبد�عى �ملتمثل فى �أ�سالة �لبحث �حلاىل.

 وف���ى �س���وء م���ا �سبق فاإن �ل�س���وؤ�ل �لرئي����س للبحث �حلاىل يك���ون كالتاىل: ما 
فعالي���ة ��ستخ���د�م �لإر�س���ادى �لنف�سي �لدين���ي �جلماعي فى تنمية ج���ودة �حلياة لدى 

طالبات �جلامعة �لفائقات �أكادمييًا؟.

هدفا البحث
ي�سعى �لبحث �حلايل لتحقيق �لهدفني �لتاليني:

تنمي���ة جودة �حلياة لدى �لطالبات �لفائقات �أكادمييًا )�ملجموعة �لتجريبية( ( 1)
من خالل برنامج �لإر�ساد �لنف�سي �لديني �جلماعى. 

�لك�س���ف عن ��ستمر�ري���ة فعالية �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سى �لدينى �جلماعى ( 2)
فى تنمية جودة �حلياة لدى �ملجموعة �لتجريبية خالل فرتة �ملتابعة.

اأهمية البحث:
 يع���د �لبح���ث �حل���ايل مبثاب���ة �إ�ساف���ة �إىل �أدبي���ات �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�سحة 
�لنف�سي���ة ف���ى مي���د�ن ذوى �لحتياجات �خلا�سة م���ن �لطالب �لفائق���ني �أكادمييا فى 

�سوء مايلى:
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يتن���اول �لبح���ث �حل���اىل مفهوم ج���ودة �حلي���اة كاأح���د �ملفاهيم �ملهم���ة فى علم ( 1)
�لنف����س �لإيجاب���ى و�لتى ذ�ت �رتب���اط �إيجابى بينها وب���ني �لفائقني كما ت�سر 

در��سة �ل�سيد)2012(.
بالإ�سافة �إىل تناول �لنظريات �لنف�سية و�لنماذج �ملف�سرة ملتغر جودة �حلياة.( 2)
�إع���د�د مقيا����س ج���ودة �حلياة لط���الب �جلامعة ؛ �إذ يعد �إ�ساف���ة جديدة مليد�ن ( 3)

�لرتبية �خلا�سة. 
�إع���د�د برنام���ج �إر�س���ادى نف�س���ى دين���ى لتنمي���ة ج���ودة �حلي���اة ل���دى �لطالب���ات ( 4)

�لفائق���ات �أكادميي���ا م���ن ط���الب �جلامع���ة؛ حي���ث يعد ه���ذ� �لربنام���ج �لديني 
�إ�ساف���ة جدي���دة ف���ى مي���د�ن �لإر�س���اد �لنف�س���ي للمتفوقني فى م�س���ر و�لوطن 
�لعرب���ى؛ �إذ مل يج���د �لباح���ث �حلاىل- فى حدود علمه- م���ن خالل �لدر��سات 

�ل�سابقة و�لإطار �لنظرى �لتعر�س ملثل هذ� �ملو�سوع.

 حمددات البحث:
املح�ددات املنهجي�ة: ��ستخدم �لباح���ث �ملنهج �لتجريب���ي ملالئمته ملتغر�ت 1 1)

�لبحث.
املحددات الب�سرية: �قت�سر �لبحث �حلايل على طالبات �لفرقة �لثانية بكلية 1 2)

�لرتبية جامعة �ل�سوي�س.
املح�ددات الزماني�ة: مت تطبي���ق �لأدو�ت و�لربنام���ج خ���الل �لع���ام �جلامعى 1 3)

2014م-2015م.

م�سطلحات البحث االإجرائية:
جودة احلياة Quality of Life: “جممل �ل�سعور �لذ�تي للطالبات �لفائقات 1 1)

�أكادمييًا ومدى حتقق �لر�سا لديهن، وذلك يف �سوء موؤ�سر�ت كل من �ل�سحة 
�لبدنية، و�لنف�سية، و�حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية، و�لدينية، و�جلامعية”.

(2 1 Religious collectiveاجلماع�ى الدين�ي  النف�س�ي  االإر�س�ادى 
�أ�س����س  عل���ى  مبن���ى  منظ���م  “تخطي���ط   :  psychological counseling
علمية يت�سمن زملة من �ل�سرت�تيجيات )�لفنيات( مثل �ل�ستغفار و�لت�سبيح 
�أثن���اء  )��لفائق���ات(  �مل�سرت�س���د�ت  ميار�سه���ا  و�لو�س���وء  و�لتكب���ر  و�لتهلي���ل 

�جلل�سات �لإر�سادية تهدف �إىل تنمية)زيادة( جودة �حلياة لديهم”. 
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(3 1 Students academically اأكادميًي�ا  الفائق�ات  اجلامع�ة  طالب�ات 
talented: “تل���ك �لطالب���ات �لالئ���ي ح�سلن على تقدير جي���د جد� فما فوق 
ف���ى نتيجة �لعام �جلامعى �ملا�س���ى 2014م، ممن يتمتعن مبعامل ذكائهن يبد�أ 

من 120 فما فوق وفق �ختبار ذكاء �لكبار و�ل�سغار �لأن�سارى )2006(.

االإطار النظرى:
املحور االأول: جودة احلياة

تعريف جودة احلياة:1 1)
َو�ب،  اَب���ة ، �َس���َد�د ، �سَ  يع���رف معج���م عل���م �ملعانى م�سطل���ح َجْوَدة )��س���م(: �إ�سَ
د�َءة ،�ْنحر�ٌف ، ُجن���وٌح ،�َساَلل ،َتلَ���ٌف ،رد�َءٌة،  اَل���ة. و�أ�سد�ده���ا: �ل���رَّ ُعْم���ر�ن ، َف���اَلح، �أَ�سَ

 (http://www.almaany.com.Downloading, 25-6-2015) ف�ساٌد

 فيما تعرف جودة �حلياة ��سطالحا باأنها: 1- م�ستوى �سيء ما مقي�سًا باملقارنة 
 (Waite & Stevenson,   .باأ�سي���اء �أخ���رى من نوع م���ا 2- خ�سي�سة، �أو �سمة مميزة

 2011, p. 1174)

 وتع���رف ج���ودة �حلي���اة �أي�سً���ا باأنه���ا: »م�سطل���ح ي�س���ر �إىل درجة ي�سع���ر فيها 
.(Hamilton, 2007, p.217) »ل�سخ�س بحالة من �لر�سا، �أو �لقناعة�

 بينما تعرف �سقر )2009، �س6( جودة �حلياة باأنها: “هو �أن يعي�س �لفرد فى 
حال���ة جي���دة متمتعًا ب�سحة بدنية وعقلية و�نفعالي���ة على درجة من �لقبول و�لر�سا، 
و�أن يك���ون ق���وى �لإر�دة، �سامدًا �أم���ام �ل�سغوط �لتى تو�جهه، ذو كف���اءة ذ�تية عالية، 
ر��سيً���ا ع���ن حياته �لأ�سرية و�ملهني���ة و�ملجتمعية، حمققًا حلاجات���ه وطموحاته، و�ثقًا 
م���ن نف�س���ه غر مغرور ومقدرًا لذ�ته مبا يجعله يعي����س �سعور �ل�سعادة، ومبا ي�سجعه 
ويدفع���ه؛ لأن يك���ون متفائالً حلا�سره وم�ستقبله، ومتم�سكًا بقيمه �لدينية و�خللقية 
و�لجتماعي���ة، منتميً���ا لوطن���ه وحمبً���ا للخ���ر، ومد�فعًا ع���ن حقوقه وحق���وق �لغر، 

ومتطلعًا للم�ستقبل.

 وتعرفه���ا منظم���ة �ل�سح���ة �لعاملي���ة WHO باأنه���ا: “مفه���وم ذ�ت مدى بعيد 
متاأثرً���ا بطريق���ة معق���دة م���ن خ���الل �سح���ة �ل�سخ����س �لبدني���ة و�حلال���ة �لنف�سي���ة 
وم�ست���وى �ل�ستقاللي���ة و�لعالق���ات �لجتماعي���ة وعالقت���ه ذ�ت �ملالم���ح �لب���ارزة ف���ى 
بيئت���ه” (In Munafo & Albery, 2008 ,p.156) ، �أو ه���ي: “بي���ان �سخ�س���ى 

 (Ogden, 2012, p.465) ”لل�سمات �لإيجابية �لتى متيز �لفرد
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النظريات والنماذج النف�سية املف�سرة جلودة احلياة1 2)
االجتاه االجتماعي اأ1 

ب���د�أت  �أن �لهتم���ام بدر��س���ات ج���ودة �حلي���اة ق���د   Hankiss  ي���رى هانك����س 
من���ذ ف���رتة طويل���ة يف ع���ام )1984( وقد رك���زت على �ملوؤ�س���ر�ت �ملو�سوعي���ة يف �حلياة؛ 
مث���ل: مع���دلت �ملو�ليد، ومعدلت �لوفي���ات، ومعدل �سحايا �ملر����س، ونوعية �ل�سكن، 
و�مل�ستوي���ات �لتعليمية لأف���ر�د �ملجتمع، و�إ�سافة �إىل م�ست���وى �لدخل، وهذه �ملوؤ�سر�ت 
تختل���ف م���ن جمتم���ع �إىل �آخ���ر، وترتب���ط ج���ودة �حلي���اة بطبيع���ة �لعم���ل �ل���ذي يقوم 
ب���ه �لف���رد وم���ا يجني���ه �لف���رد من عائ���د م���ادي م���ن ور�ء عمله و�ملكان���ة �ملهني���ة للفرد                                               
peer relationship وتاأث���ره عل���ى �حلي���اة وي���رى �لعديد م���ن �لباحثني �أن عالقة 
�لفرد مع �لزمالء تعد من �لعو�مل �لفعالة يف حتقيق جودة �حلياة فهي توؤثر بدرجة 
ملحوظة على ر�سا، �أو عدم ر�سا �لعامل عن عمله )فوزية وبوعي�سة،2013، �س. 6(.

االجتاه النف�سي)ب1 
 �إن �حلي���اة بالن�سب���ة لالإن�س���ان ه���ي م���ا يدرك���ه منه���ا حت���ى �أن تقيي���م �لف���رد 
للموؤ�س���ر�ت �ملو�سوعي���ة يف حيات���ه كالدخ���ل، �مل�سك���ن، �لعم���ل، و�لتعليم ميث���ل �نعكا�س 
مبا�سرً���ا لإدر�ك �لف���رد جل���ودة �حلي���اة يف وج���ود ه���ذه �ملتغ���ر�ت بالن�سبة له���ذ� �لفرد 
وذلك يف وقت حمدد ويف ظل ظروف معينة، ويظهر ذلك يف م�ستوى �ل�سعادة و�ل�سقاء 
�ل���ذي يك���ون عليه، ويرتبط مبفهوم جودة �حلياة �لعديد من �ملفاهيم �لنف�سية منها: 
قي���م �لإدر�ك �لذ�ت���ي، �حلاجات، مفه���وم �لجتاهات، مفهوم �لطم���وح، مفهوم �لتوقع 
�إ�سافة �إىل مفاهيم �لر�سا، �لتو�فق، �ل�سحة �لنف�سية. ويرى �لبع�س �أن جوهر جودة 
�حلياة يكمن يف �إ�سباع �حلاجات كمكون �أ�سا�سي جلودة �حلياة، وذلك وفقا ملبد�أ �إ�سباع 

�حلاجات يف نظرية �أبرهام ما�سلو )فوزية وبوعي�سة،2013، �س7(.

االجتاه الطبي)ج1 
 يه���دف ه���د� �ملج���ال �إىل حت�س���ني ج���ودة �حلي���اة لالأف���ر�د �لدي���ن يعان���ون من 
�لأمر�����س �جل�سمي���ة �ملختلف���ة، �أو �لنف�سي���ة، �أو �لعقلي���ة وذل���ك ع���ن طري���ق �لرب�م���ج 
�لإر�سادي���ة و �لعالجي���ة وتعترب ج���ودة �حلياة م���ن �ملو�سوعات �ل�سائع���ة للمحا�سر�ت 
�أطب���اء  �هتم���ام  ز�د  فق���د  �ل�سح���ة؛  تطوي���ر  ويف  �ل�سح���ي  بالو�س���ع  تتعل���ق  �لت���ي 
ومتخ�س�س���ني �ل�سوؤون �لجتماعي���ة و�لباحثني يف �لعل���وم �لجتماعية؛ لتعزيز ورفع 
ج���ودة �حلي���اة ل���دى �ملر�سى م���ن خ���الل توف���ر �لدع���م �لنف�س���ي و�ل�سيكولوجي لهم 

)�سيخى، 2014، �س. 82(.
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االجتاه املعريف )د1 
 �بتك���ر لوت���ن Lawton (1996) مفه���وم طبع���ة �لبيئ���ة ليو�س���ح فكرته عن 
ج���ودة �حلي���اة، و�لتى تدور حول �لآت���ى: �أن �إدر�ك �لفرد لنوعية حياته يتاأثر بظرفني 
هما: )1- �لظرف �ملكانى:�إذ �أن هناك تاأثرًا للبيئة �ملحيطة بالفرد على �إدر�كه جلودة 
حياته، وطبعة �لبيئة يف �لظرف �ملكاين لها تاأثر�ن �إحد�هما مبا�سر على حياة �لفرد، 
كالتاأث���ر عل���ى �ل�سح���ة، و�لآخر تاأثر غ���ر مبا�سر �إل �أن���ه يحمل موؤ�س���ر�ت �إيجابية 
كر�س���ا �لف���رد على �لبيئة �لتي يعي�س فيها2-�لظرف �لزمانى: �إن �إدر�ك �لفرد لتاأثر 
طبع���ة �لبيئ���ة على جودة حياته يك���ون �أكر �إيجابيا كلما تق���دم يف �لعمر، فكلما تقدم 
�لف���رد يف عم���ره، كلم���ا كان �أكر �سيط���رة على ظروف بيئت���ه، وبالتايل يك���ون �لتاأثر 
�أك���ر �إيجابية على �سع���وره بجودة �حلياة. ويبني �ملخطط �سك���ل)1( �أثر طبعة �لبيئة 
على �إدر�ك �لفرد جلودة حياته وتاأثر قدرته �ل�سلوكية و�ل�سحة �لنف�سية بهذ� �لأثر.

�صكل)1(
يو�صح خمطط احلياة املدركة وفق مفهوم طبعة البيئة

االجتاه االن�سانى)ه1 
 ي���رى ه���ذ� �لجتاه �أن فك���رة جودة �حلي���اة ت�ستلزم د�ئما �لرتب���اط �ل�سروري 
ب���ني عن�سري���ن هم���ا: )1- وجود كائ���ن حي مالئ���م، 2- وجود بيئة جي���دة يعي�س فيها 
ه���ذ� �لكائ���ن(، ذل���ك �أن ظاه���رة �حلياة ت���ربز للوجود من خ���الل �لتاأث���ر �ملتبادل بني 
هذين �لعن�سرين، فهناك �لبيئة �لطبيعية و�لتي متثل باملو�رد �لطبيعية �لتي ت�سكل 
مقوم���ات ج���ودة حياة �لف���رد، و�لبيئ���ة �لجتماعية وهي �لت���ي ت�سبط �سل���وك �لأفر�د 
و�جلماع���ات طبق���ا للمعاير �ل�سائ���دة يف �ملجتمع ؛فجودة �لبيئ���ة �لجتماعية تتحقق 
مبق���د�ر �متث���ال �لأفر�د له���ذه �ملعاير، وعدم خروجهم عنها، كم���ا �أن �لبيئة �لثقافية 
�لتي تقا�س جودتها بقدرة �لفرد على �سنع بيئة ح�سارية ماديا �أو معنويا. ويبني هذ� 
�لجتاه �أن حقيقة �حلياة �لإن�سانية تنطوي على �إمكانيات هائلة للتطور و�لرتقاء يف 

�حلياة )بوعي�سة،2014، �س. 93(.
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نظرية” رايف” Ryff (1999))و1 
 تدور نظرية “ر�يف” حول مفهوم �ل�سعادة �لنف�سية �إذ �أن �سعور �لفرد بجودة 
�حلياة ينعك�س يف درجة �إح�سا�سه بال�سعادة �لتي حددها ر�يف ب�ستة �أبعاد ي�سم كل بعد 
�ست �سفات متثل هذه �ل�سفات نقاط �لتقاء؛ لتحديد معنى �ل�سعادة �لنف�سية )1- �لبعد 
�لأول �ل�ستقاللي���ة، حي���ث متثل قدرة �ل�سخ�س على �تخ���اذ �لقر�ر�ت و يكون م�ستقل 
بذ�ته2- �لبعد �لثانى �لتمكن �لبيئي3- �لبعد �لثالث �لنمو �ل�سخ�سي4- �لبعد �لر�بع 
�لعالق���ات �لإيجابي���ة م���ع �لآخرين5-�لبعد �خلام����س تقبل �لذ�ت 6- �لبع���د �ل�ساد�س 
�له���دف م���ن �حلي���اة.(. ولقد بني “ر�ي���ف” �أن جودة حياة �لفرد تكم���ن يف قدرته على 
مو�جه���ة �لأزم���ات �لتي تظهر يف مر�حل حياته �ملختلفة و�أن تطور مر�حل �حلياة هو 
�لذي يحقق �سعادته �لنف�سية �لتي تعك�س �سعوره بجودة �حلياة )مرمي،2014، �س. 82(.

نظرية “لني” Lane (1991- 2000) )ز1 
 ه���ذه �لنظري���ة من���وذج مف�س���ر جل���ودة �حلياة �لت���ى تقوم عل���ى فك���رة �ل�سعادة 
�لكمالي���ة، حي���ث يع���رف ل���ني ج���ودة �حلي���اة كعالقة ب���ني ذ�تي���ة �ل�سخ����س وجمموعة 
�لظ���روف �ملو�سوعي���ة، فذ�تي���ة �ل�سخ����س تعك�س جودة �حلي���اة �ملرتفع���ة �ملت�سمنة فى 
ت�سع���ة عنا�سر: 1- �لق���درة على �ل�ستمتاع باحلياة2- �ملعرف���ة �ملعقدة3- �ل�ستقاللية 
و�لفعالي���ة4- معرف���ة �ل���ذ�ت5- تقدي���ر �ل���ذ�ت6- �سهول���ة �لعالق���ات �لبين�سخ�سية7- 

�لتوجه �لأخالقى8- دمج وتكامل �ل�سخ�سية9- توجيه �لإنتاجية.

 ويعتقد “لني” �أن هذه �لعنا�سر �لت�سعة ت�سف �لبنية �لنف�سية لل�سخ�س �لذى 
يت�سم بال�سحة �لنف�سية و�مل�سئولية �لجتماعية، وهذه �لعنا�سر �ملجتمعة معا م�سئولة 
ع���ن �ل�سع���ور بالذ�تية �ملرفهة)�ل�سعيدة( وتنمية �ملجتمع، وه���ذه �لذ�تية يطلق عليها 
�ل�سخ����سQuality of Person(QP)، و�ملو�سوعية ت�سر �إىل جودة  “ل���ني” جودة 
�لظ���روف �لبيئية Quality of Environmental Condition(QC) �لتى متثل 
�لفر�س لهذ� �ل�سخ�س؛ لتحقيق جودة �ل�سخ�س)QP(، وقد حدد “لني” ت�سع فر�س 
و�لأ�س���ول �لت���ى ت�سمل جودة �لظ���روف �لبيئية: 1- �لدعم �مل���ادى �لكافى2- �ل�سالمة 
�جل�سدي���ة و�لأم���ن3- �أ�سدقاء متاح���ون ودعم �جتماعى4- فر����س �لتعبر عن �حلب 
وكيفي���ة تلقي���ه5- فر�س �لتح���دى �جلوهرى للعمل6- فر����س �لرتفيه)وقت �لفر�غ( 
�لتى ت�سمل عنا�سر �ملهارة و�لإبد�ع و�ل�سرتخاء 7- تو�فر �لقيم �خللقية �لتى تعطى 
معنى للحياة8- فر�س لتنمية �لذ�ت 9- نظام �لعد�لة �لتى يتم �إد�رتها من قبل �لأطر�ف 
�ملخت�س���ة �لنزيه���ة؛ لذ� فاإن جودة �حلياة ت�ساوى �ل�سخ�س �لذى يعد مبثابة د�لة لكٍل 
.(Sirgy, 2013, p.6) م���ن ج���ودة �سمات �ل�سخ����س و�لظروف �لبيئي���ة �ملحيطة ب���ه
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تعقيب
 يتبن���ى �لباح���ث �حلاىل نظرية “لني” نظرًا لكونها �ساملة �لعو�مل �لد�خلية 
و�لعو�مل �خلارجية ب�سيء من �ملنطقية ؛ للو�سول جلودة �حلياة �ملن�سودة من قبل �لفرد.

املحور الثانى: االإر�ساد النف�سي الدينى
 خل���ق �هلل �سبحان���ه وتع���اىل �لإن�س���ان وه���و يعلم م���ن خلق، و�خلال���ق هو �لذى 
يع���رف كي���ف ي�س���ر �لإن�س���ان �سويً���ا، وو�س���ع لذل���ك �لقو�ن���ني �ل�سماوية، وه���و �لذى 
يع���رف م���اذ� يف�س���د �لإن�س���ان، وهو �ل���ذى يعرف طري���ق وقايت���ه و�سيانت���ه، وهو�لذى 
يع���رف طري���ق عالج���ه و�سالحه، ق���ال �هلل تع���اىل:﴿ �أََل َيْعلَُم َم���ْن َخلََق َوُه���َو �للَِّطيُف 
ِب���ُر.﴾ ] �مللك،14 ]،وعليه فالقر�آن �لكرمي و�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة و�لعقائد  �خْلَ
و�لتعالي���م �لدينية �لإ�سالمية �سبقت �لعلم و�لعلماء �ملحدثني �لذين حاولو� �لغو�س 
فى �أعماق �لنف�س �لب�سرية و�خلروج باآر�ء ونظريات فى �لنف�س �لإن�سانية و�ل�سخ�سية 
�ل�سوي���ة و�لال�سوي���ة ويهت���م �لعلم���اء و�لباحث���ون من كاف���ة �لأديان بالإر�س���اد �لنف�سي 
�لدين���ى، موؤكدي���ن �أهمي���ة �لقيم �لدينية ف���ى عملية �لعالج �لنف�س���ي و�سبط �ل�سلوك 

)�سعد�ت، 2015، �س �س. 7-6(.

 �إن �لرتكي���ز عل���ى دور �لدي���ن ف���ى �لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�س���ي يتز�ي���د يوم���ا 
بع���د ي���وم فى عق���ر د�ر �لغ���رب �لعلمانى، فق���د برزت جمعي���ات لرعاي���ة دور �لدين فى 
�لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�سي فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وفى �ليابان ليز�ل �لنا�س 
يتعاجل���ون )باملوريت���ا( وه���و من جذور �لديان���ة �لبوذية وكذلك ممار�س���ات �لتاو �لتى 
ت�س���ر �إىل فل�سف���ة كونفو�سيو����س، و�ملجتمع���ات �لعربي���ة و�لإ�سالمي���ة ي�سك���ل �لإ�سالم 
ف���ى �لغال���ب �مل�س���در �لرئي�س���ى �إن مل يك���ن �لوحي���د ف���ى �لت�سريع وي�سم���ل كل جو�نب 
�حلي���اة؛ وله���ذ� ل ن�ستطي���ع �أن يك���ون �لإر�س���اد و�لع���الج �لنف�س���ي بعيدين ع���ن �لدين 
�لإ�سالم���ى، و�لدي���ن �لإ�سالمى هو �أقرب �إىل نف�س �لفرد �مل�سل���م حتى �إذ� كان مبتعدًا 
عن���ه، فه���و يع���د �خللفية �لتى ن�س���اأ عليها وهو دي���ن و�سريعة �ملجتمع �ل���ذى يحيط به 

)�سعفان، 2004، �س330(.

مفهوم االإر�ساد النف�سي الدينى:1 1)
 ر�س���د ف���ى �أ�سم���اء �هلل تع���اىل: �لر�سي���د. �أر�س���د �خلل���ق: هد�ه���م ودله���م عل���ى 
�س���اد: نقي����س �لغى و�ل�س���الل. �لإر�س���اد: �لهد�ية  �س���د و�لرَّ �س���د و�لرَّ م�ساحله���م. �لرُّ

و�لدللة. �ملر��سد: �ملقا�سد )�ل�سالح و�لأحمد، �س. 203( 
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 و)ر ����س د(: ر�سد- كن�سر وفرح- ر�س���د�،ً ور�سد�، ور�سادًا: �هتدى. و��سرت�سد: 
طل���ب �لر�سد. و�أر�س���ده �هلل و�لر�سد: �ل�ستقامة على طريق �حل���ق)...( و�لر�سيد فى 
�سف���ات �هلل تعاىل: �له���ادى �إىل �سو�ء �ل�سر�ط، و�لر�سيد: �ل���ذى ح�سن تقديره فيما 

قدر )�لز�وى، د.ت، �س249(.

 �لإر�ساد �لنف�سي �لديني هو:« �إر�ساد يقوم على �أ�س�س ومبادىء و�أ�ساليب دينية 
وروحية و�أخالقية و�سعها �هلل �سبحانه وتعاىل« )�لفرخ وتيم، 1991�س. 140(.

 ويع���رف �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي كذل���ك باأن���ه: »طريق���ة �أجم���ع �ملر�س���دون 
عل���ى �خت���الف �أديانهم �سو�ء كان���و� يهودًا، �أو م�سيحي���ني، �أو م�سلمني، عل���ى �أنه �إر�ساد 
يق���وم على �أ�س����س ومفاهيم ومبادئ و�أ�سالي���ب دينية روحية �أخالقي���ة، مقابل �لإر�ساد 
�لدني���وي، �ل���ذي يق�سد به بقية طرق �لإر�ساد �لنف�سي �لتي تقوم على �أ�س�س ومفاهيم 

ومبادئ و�أ�ساليب و�سعها �لب�سر )زهر�ن، 2000، �س. 346(.

الفرق بني االإر�ساد النف�سي الديني والوعظ الدينى1 2)
 هن���اك ف���رق كبر بني �لإر�ساد �لنف�سي �لديني وبني �لوعظ �لديني، فالوعظ 
�لدين���ي في���ه تعليم وتوجيه غالبا من جانب و�حد، وهو مثل ما ن�سمع يف �مل�ساجد ويف 
�لرب�م���ج �لدينية يف �لإذ�عة و�لتليفزي���ون مثال، ويهدف �لوعظ �لديني �إىل حت�سيل 
معلوم���ات ديني���ة منظمة، �أما �لإر�س���اد �لنف�سي �لديني فهو يت���م بتكوين حالة نف�سية 
متكامل���ة جن���د فيها �ل�سلوك متم�سيا ومتكامال مع �ملعتقد�ت �لدينية؛ مما يوؤدي �إىل 
تو�ف���ق �ل�سخ�سي���ة و�ل�سع���ادة و�ل�سحة �لنف�سي���ة. و�ملر�سد �لنف�سي ي�ستطي���ع �أن يقوم 
بالإر�ساد �لنف�سي �لديني، ولكنه ل ي�ستطيع �أن يقوم به وحده)زهر�ن، 2000، �س. 347(. 

تعقيب
 ي���رى �لباحث �حلاىل �أن ثم���ة فرق �آخر بني �لإر�ساد �لنف�سي �لديني و�لوعظ 
�لدين���ي ف���الأول يق���وم على �لتفاعل بني �ملر�س���د �لنف�سي �لديني وب���ني �مل�سرت�سد من 
خ���الل ��ستخد�م مبادئ �إ�سالمية كذكر �هلل تعاىل و�لت�سبيح و�لتحميد و�ل�سالة على 
�لنب���ى، بينم���ا �لثاني���ة فيكون �لتفاع���ل غر موجود فه���و يعتمد عل���ى �ملحا�سرة �أكر 

منها ممار�سة، �أو تدريب.

اأهداف االإر�ساد النف�سي الدينى1 3)
 يبني �ل�سناوى )2001( �أهد�ف �لإر�ساد �لنف�سي �لدين فيما يلى:

م�ساع���دة �مل�سرت�سد على فهم و�قعه وظروف���ه وتفكره وت�سرفاته وم�ساعره، �أ( 
وذل���ك ف���ى �سوء �ملنهج �لإ�سالمى وم�ساعدته عل���ى تقومي هذ� �لو�قع و�حلكم 

عليه فى �سوء �ملعاير �لإ�سالمية. 
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م�ساع���دة �مل�سرت�س���د على تنمي���ة طاقاته مبا ي�ساع���ده على �لوف���اء بالتكاليف )ب( 
�ل�سرعية وحاجات معي�سته ومبا يتفق مع متطلبات �ملجتمع �مل�سلم.

م�ساعدته �مل�سرت�سد على ت�سحيح عقيدته على �سوء عقيدة �لتوحيد و�لوفاء )ج( 
بالتكاليف �ل�سرعية و�سلوكه �ل�سخ�سى و�لجتماعى مبا ي�ساعده على حتقيق 

�لأمن و�لطماأنينة.
م�ساع���دة �مل�سرت�س���د على تعلم كيفية مو�جهة �مل�سك���الت وذلك على هدى من )د( 

�ملنهج �لإ�سالمى.
م�ساع���دة �مل�سرت�س���د عل���ى تعل���م كيفية �تخاذ �لق���ر�ر�ت وذلك ف���ى �سوء �ملنهج )ه( 

�لإ�سالم���ى. وبذل���ك يك���ون �لهدف �لع���ام لالإر�س���اد، �أو �لعالج �لنف�س���ي �لقائم 
عل���ى �أ�سا����س �ملنه���ج �لإ�سالم���ى هو م�ساع���دة �لأفر�د ف���ى مو�جهة م���ا يقابلهم 
ف���ى �أمور �لعقيدة و�لعباد�ت و�ملعام���الت و�سائر �سئون �حلياة؛ مبا يحقق لهم 
�لطماأنين���ة له���م وللمجتم���ع �مل�سلم، وذلك من خالل عملي���ة تعليمية وموقف 
تعليم���ى يوفرهم���ا مر�س���د، �أو معال���ج م�سلم يعمل ف���ى �إطار �ملنه���ج �لإ�سالمى 

)�ل�سناوى، 2001، �س �س. 244-243(.

اأهمية االإر�ساد النف�سي الدينى1 4)
�أهمي���ة �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لدين���ي كاإر�س���اد نف�س���ي: ي���وؤدي �لدي���ن جمل���ة م���ن �أ( 

�لوظائ���ف �لت���ي ل غن���ى عنها لكل م���ن �لف���رد و�جلماعة، وكونه عام���الً مهمًا 
يف حي���اة �لإن�س���ان �لنف�سية، وعن�سرًا �أ�سا�سيًا يف من���و �سخ�سيته، و�أعظم دعائم 
�ل�سل���وك، حي���ث يوف���ر قاع���دة وجد�ني���ة ت�سم���ن �لأم���ن و�لطمئن���ان �لنف�سي 
و�لتز�ن �لنفعايل، وتفاوؤل وحب للحياة، وعدم �لنظرة �إليها نظرة ت�ساوؤمية، 
وتاأكي���د �لهوي���ة؛ ملا يوفره �لإح�سا�س �لديني م���ن �لإح�سا�س بال�سعادة و�لر�سا 

و�لقناعة و�لإميان بالق�ساء و�لقدر.
�أهمي���ة �لإر�س���اد �لنف�س���ي �لديني كاإر�س���اد ديني: �إن �لتدين يحت���ل مكانة بارزة )ب( 

ب���ني حاج���ات �لأف���ر�د، بكون���ه د�فعً���ا فطريً���ا ل���دى �لف���رد لعب���ادة �هلل، وطل���ب 
�لع���ون و �حلاج���ة م���ن �هلل، وق���د �عت���ربه (Allport) يف در��سة ل���ه باأنه حاجة 
نف�سي���ة موروث���ة، فمعظ���م �لنا�س عرب تاري���خ �لب�سرية ميار�س���ون �سكالً ما من 
http://kenanaonline.com. أ�سكال �لتدين، ميث���ل لهم حمددًا لهويتهم�

.Downloading 1-7-2015
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 جوانب االإر�ساد النف�سي الدينى1 ))
يعمل �لإر�ساد يف �لت�سور �لإ�سالمي على ثالثة جو�نب هي: 

�جلان���ب �لوقائ���ي: حي���ث يت���م �لرتكي���ز عل���ى وقاية �لأف���ر�د م���ن �ل�سطر�ب، �أ( 
وحت�سينه���م �سد �لنحر�ف، وذل���ك بتزويدهم بطرق خمتلفة بالقيم �ملوجهة 

و�ملحددة لل�سلوك .
�جلان���ب �لإمنائي: حيث يتم �لرتكي���ز على بناء �سخ�سية �مل�سلم؛ ليكون فعالً )ب( 

منتجً���ا متو�فقً���ا، و��ستغالل �أق�سى طاقاته وقدر�ت���ه )وهذ� �جلانب هو هدف 
�لدر��سة �حلالية(.

�جلان���ب �لعالج���ي: حي���ث يتم �لرتكي���ز على حتري���ر �لفرد من توت���ره وقلقه )ج( 
وم�ساعدت���ه عل���ى حل م�سكالت���ه و�سر�عاته حتى يتحقق ل���ه �لتو�فق و�ل�سفاء 

)�لزهر�ين، 2000 �س25(.

املحور الثالث: املتفوقون
مفهوم املتفوقني1 1)

بال�س���رف  عاله���م  وفو�قً���ا:  فوق���ا  �أ�سحاب���ه  وف���اق  حت���ت،  نقي����س  ف���وق:   
�أ�سحاب���ه عاله���م  )�لفروز�آب���ادى، 2008، ����س. 1273(. و)ف. و. ق(: ف���اق �لرج���ل 
بال�س���رف )�ل���ر�زى، 1986، ����س. 215(. و)ف���اق( �أ�سحاب���ه: �أى ف�سله���م و�س���ار خرً���ا 

منهم)جممع �للغة �لعربية،2004، �س. 706(. 

 ويع���رف �لتف���وق Talent كذلك باأنه:قدرة طبيعية لت�سنع �سيء ما على نحو 
جي���د. و�ل�سف���ة )Talented(�أى متف���وق: ه���و �ل�سخ����س �لذى ميلك ق���درة طبيعية 
 Longman Active Study Dictionary, لي�سن���ع �سيئ���ا م���ا عل���ى نح���و جي���د

. (2012, p.682)

 ويعرف �لتفوقTalent كذلك باأنه:” �أ- موهبة ب-مقدرة 3- �سخ�س موهوب 
جمموعة �أ�سخا�س موهوبني فى حقل ما. و Talented )�سفة(: موهوب، ذو موهبة 

)�لبعلبكى و�لبعلبكى، 2008، �س1200(.

 ويع���رف �لتف���وق Talent باملوهبة لدى جابر و كفاف���ى )1996( ويعرف باأنه: 
“م�ستوى عال من �لقدرة �لفطرية فى جمال معني مثل �ملو�سيقى و�لذى ميكن �أن 
يرى ويزيد بالتدريب و�ملمار�سة �إىل م�ستوى �أعلى من �لإتقان و�ملهارة” )�س3868(.

 ويع���رف �لتفوق كما يذكر غ���امن )2015( حيث يقول: “وجند فى هذ� �ملجال 
م���ن يذك���ر جمال���ني: �أ- �لتف���وق �لعقل���ى ب- �لتفوق �لدر��س���ى على �أ�سا����س �أنه موؤ�سر 
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]للتف���وق] �لعقل���ى. وكالع���ادة قدم���ت �لعدي���د م���ن �لتعريف���ات له���ذ� �مل�سطل���ح، فه���و 
ذل���ك �ل�سخ����س �ل���ذى تتجاوز ن�سب���ة ذكائه)135( درج���ة �إذ� طبق عليه �أح���د مقايي�س 
�لذكاء)خا�س���ة مقيا����س ��ستانفورد-بيني���ه(، �أو )وك�سل���ر- بلفي���و(.، �أو �حل�س���ول على 
�لمتياز فى �لتح�سيل �لدر��سى �أى يح�سل على قدر�ت، �أو درجات عالية فى مادة، �أو 
مادت���ني ولكن-تقريبًا-فى جميع �ملو�د �لدر��سي���ة. و�ملتفوق در��سيًا: هو ذلك �لطالب 
�ل���ذى يظهر دلي���الً على �متالكه �آد�ءً���ا متميزًا ورفيعًا فى جم���الت �لقدر�ت �لعقلية 
و�لإبد�عي���ة و�لأكادميي���ة �خلا�س���ة ويحت���اج �إىل بيئ���ة منا�سبة لتنمية ه���ذه �ملجالت” 

)�س �س. 56-55(.

 وت�ستخ���دم �سليم���ان )2014( �ملوهب���ة و�لتف���وق �لعقل���ى مبعن���ى و�ح���د، حي���ث 
تق���ول: “ن�ستخل�س مما �سبق �أن كالً من �ملوهبة و�لتفوق �لعقلى �أ�سبحا ي�ستخدمان 
مبفه���وم و�ح���د تقريبًا، وذل���ك للدللة على �رتف���اع م�ستوى �أد�ء �لف���رد فى جمال، �أو 
�أك���ر من �ملج���الت �لأكادميية وغر �لكادميي���ة �لتى حتظى بالقب���ول و�ل�ستح�سان 
�لجتماع���ى، وق���د يرجع ذلك �إىل ميل �لعلماء �إىل ما ي�سبه �لتفاق على �أمرين هما: 
1- �أن �لذك���اء ه���و �أحد �لعنا�سر و�ملكونات �لأ�سا�سية �لأزمة للتفوق فى خمتلف وجوه 
�لن�ساط �لعقلى، و�أن نوع �لذكاء �لذى يحتاجه �ملتفوق فى جمال ما رمبا يختلف عما 
حتتاج �إليه �ملجالت �لأخرى من �لذكاء �لب�سرى بالن�سبة للفنون �لت�سكيلية، و�لذكاء 
�ملج���رد فى جمال �لإب���د�ع �لعلمى، و�لذكاء �لجتماعى فى جمال �لقيادة �لجتماعية 
وهك���ذ�2- �أن ق���در�ت �لفرد ومو�هبه ل تتحكم فيها �لعو�م���ل فح�سب؛ بل تخ�سع فى 
منوها لتفاعل تلك �لعو�مل مع غرها من �لعو�مل �لبيئية و�خلرب�ت �ل�سابقة، حيث 
�لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت تكون كامنة خالل �سنو�ت �لنمو �لأوىل، و�إذ� ماتو�فرت �لبيئة 
�ل�ساحلة، وفر�س �لتنمية و�لتدريب �لزمني، خرجت هذه �لقدر�ت �إىل حيز �لوجود 

)�س �س. 26-25( 

 ويع���رف �لتف���وق، �أو �ملوهب���ة �أي�س���اً باأن���ه: “ ذل���ك �لف���رد �ل���ذى لدي���ه م���ن 
�ل�ستع���د�د�ت م���ا ميكنه ف���ى م�ستقبل حياته م���ن �لو�سول مل�ستوي���ات �أد�ء مرتفعة فى 
جم���ال معني من �ملجالت �لتى يقدره���ا �ملجتمع ومن �ملجالت �لتى يعتد بها معاير 
للتف���وق و�ملوهب���ة، و�ل���ربوز فى �ملج���ال �لأكادميى وجم���ال �لفنون �ملختلف���ة، وجمال 
�لقي���ادة �لجتماعي���ة، وعلي���ه ميك���ن �لك�س���ف عن���ه با�ستخ���د�م �ملحك���ات �لتالي���ة: )1- 
م�ست���وى مرتف���ع من �لذكاء ل يقل عن )130( على �أحد �ختب���ار�ت �لذكاء �لفردية2-
م�ست���وى مرتف���ع ف���ى �لتح�سيل ي�س���ع �لفرد �سم���ن �أف�سل 10٪ من جمم���وع �لأفر�د 
�لذي���ن ميثلون���ه ف���ى �لعم���ر �لزمن���ى3- خ�سائ����س نف�سي���ة ذ�ت م�ست���وى مرتف���ع ف���ى 
�ل�سل���وك �لتقومي���ى 4- ��ستعد�د�ت عقلية ذ�ت م�ست���وى مرتفع فى �لتفكر �لبتكارى 
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5-��ستعد�د�ت ذ�ت م�ستوى مرتفع فى �لقيادة �لجتماعية 6- درجة عالية فى �لتو�فق 
�لنف�سي وتو�زن �ل�سخ�سية )�سقر،2010 ب، �س �س. 7-6(.

�سكل)2(: م�ستويات �لآد�ء �لإن�سانى �لفائق

منوذج القريطى لالأداء االإن�سانى الفائق1 2)
 م���ن �ملعل���وم ثم���ة تد�خ���ل ف���ى مفه���وم �ملوهب���ة و�لتف���وق �لعقل���ى و�لإب���د�ع 
و�لعبقري���ة فهن���اك م���ن ي�ستخدم هذه �ملفاهي���م مبفهوم و�حد يعر ع���ن �لتميز، ودون 
�لدخ���ول ف���ى مثل ه���ذه �لتفا�سيل، فقد ق���دم �لقريط���ى)2014 ب( منوذجا يعرب فيه 
ع���ن م�ست���وى �لأد�ء �لإن�سانى �لفائق �ل���ذى ي�سمل �ملوهب���ة Gift )�ل�ستعد�د �لعاىل( 
و�لتف���وق Talent، و�لإبد�عي���ة Creativity، و�لعبقري���ة Genius و�لتى يعرب عنها 
بال�سكل �لهرمى كما فى �سكل)2( �لذى متثل �ملوهبة قاعدته و�أ�سا�سه، فاإذ� ما تهياأت 
لها�لعو�م���ل و�لظ���روف �ملنا�سبة للنم���و، تاأخذ من م�ستويات �أخرى م���ن �لأد�ء �لفعال 

ترتقى �سعدًا، وتتمثل فى �لتفوق و�لإبد�عية و�لعبقرية. 

 وي�سم���ل منوذج �لقريطى �ملقرتح �سكل )2( جمموعة من �ملتغر�ت �لو�سيطة 
�لت���ى ت�س���ل ما ب���ني �ملوهبة و�مل�ستويات �لتالي���ة من �لأد�ء، �أو تنقل تل���ك �ل�ستعد�د�ت 
و�لطاق���ات �لفطري���ة من طور �لكم���ون �إىل طور �لفاعلية و�لتحق���ق من خالل �لأد�ء 
�ملتف���وق، �أو �لإبد�ع���ى، �أو �لعبق���رى. وتتمث���ل هذه �ملتغ���ر�ت فى �لعو�م���ل �ل�سخ�سية 
و�لد�فعي���ة و�لبيئية)�ملنزلي���ة و�ملدر�سي���ة و�ملجتمعي���ة( و�لتعل���م و�مل���ر�ن و�لتدري���ب 

و�ملمار�سة و�ل�سدفة و�حلظ. وهذ� مو�سح على �لنحو �لتاىل:
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11 م�س�توى املوهب�ة Giftedness: يت�سم���ن مفهوم �ملوهب���ة معنى حيازة 
�مل���رء، �أو �متالك���ه ملي���زة ما، ونق�سد بها ��ستعد�د طبيع���ى، �أو طاقة فطرية كامنة غر 
عادي���ة ف���ى جم���ال، �أو �أكر من جم���الت �ل�ستع���د�د �لإن�سانى �لتى حتظ���ى بالتقدير 
�لجتماعى فى مكان وزمان معينني، و�لتى ميكن �أن توؤهل �لطفل م�ستقبالً لتحقيق 
م�ستويات �أد�ئية متميزة فى �أحد ميادين �لن�ساط �لإن�سانى �ملرتبطة بهذ� �ل�ستعد�د، 
�إذ� م���ا تو�ف���رت لدي���ه �لعو�م���ل �ل�سخ�سي���ة و�لد�فعي���ة �لزم���ة، وتهي���اأت ل���ه �لظروف 
�لبيئي���ة �ملو�تي���ة، وفر�س �لتعل���م و�ملر�ن و�لتدريب �ملنا�سبة، ذل���ك �أن �ملوهبة فى �ستى 
�سورها ومظاهرها عبارة عن ��ستعد�د كامن، ميكن له �أن ين�سط ويزدهر، �أو ي�سمحل 

ويندثر.

12 م�س�توى التف�وق Talent: �لتف���وق مفه���وم يعك�س معنى تفعي���ل وت�سغيل 
م���ا ل���دى �ملرء من ��ستعد�د�ت طبيعية كامنة وطاق���ات فطرية غر عادية، ونق�سد به 
بلوغ �لفرد م�ستوى كفاءة �أد�ء فوق �ملتو�سط بالن�سبة لأقر�نه ممن هم فى مثل عمره 
�لزمن���ى وبيئت���ه �لجتماعية فى جمال نوعى، �أو �أكر من جمالت �لن�ساط �لإن�سانى 

�لتى تقدرها �جلماعة.

13 م�س�توى االإبداعية Creativity: هى تل���ك �لعملية �لتى ت�سفر عن �إنتاج 
�أ�سك���ال، �أو �أفك���ار، �أو �سياغ���ات، �أو تكوين���ات، �أو نظ���م تتمي���ز ب�سف���ات معين���ة كاجلدة، 
و�لأ�سال���ة، و�ملرون���ة و�لطالقة، و�لقبول و�لفائدة �لجتماعي���ة و��ستمر�ر �لأثر، وقد 
يكون هذ� �لإنتاج ذو �سبغة علمية و�أدبية، �أو فنية، �أو فى غر ذلك من �ملجالت �لتى 
حتظ���ى بتقدي���ر �ملجتمع ما فى ف���رتة زمنية معينة، ومن ثم فلي����س كل متفوق مبدع 

بال�سرورة.

14 العبقري�ةGenius: هى �أق�س���ى �متد�د ممكن للموهبة و�لتفوق و�لإبد�ع، 
و�أعظ���م مرتب���ة ميكن �أن يبلغها �لأد�ء �لإن�سان���ى، ومن ثم فاإننا نق�سد به �ملقدرة على 
�لأد�ء �خل���ارق فى جمال م���ا، �أو �أكر، وعلى تقدمي �إجناز�ت رفيعة �مل�ستوى، �أو فائقة 
�لن���درة و�لأ�سال���ة ف���ى ه���ذ� �ملجال عل���ى �ملج���ال �لإن�سانى، يكون م���ن �ساأنه���ا �أن توؤدى 
�إىل ��ستب�س���ار وفه���م جدي���د، بحي���ث يوؤثر ه���ذ� �ل�ستب�س���ار تاأثرًا عميقً���ا فى ميد�ن 
م���ا، �أو �أك���ر م���ن ميادي���ن �لن�س���اط �لإن�سان���ى، وي���وؤدى �إىل حت���ولت كيفية ف���ى حياة 
�لب�سري���ة جمع���اء، وبحيث يبقى هذ� �لتاأثر �لعمي���ق ممتدًا لفرتة طويلة من �لزمن 

)�لقريطى،2015(.
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تعقيب
 بع���د ��ستعر�����س مفهوم �لتفوق ومنوذج �لقريطى، فاإن �لباحث �حلاىل يتبنى 
من���وذج �لقريط���ى �ل���ذى ي�س���ف م�ست���وى �لآد�ء �لإن�سانى �لفائ���ق، �إذ �أن ه���ذ� �لنموذج 
يت�س���ف بالدق���ة و�لو�س���ف �ملنطقى ؛ حيث متكن هذ� �لنم���وذج �أن يفك �ل�ستباك بني 
�ملفاهي���م �لت���ى ت�س���ف �لتفوق؛ فق���د مت و�سع حدود ب���ني كل مفهوم و�لآخ���ر؛ لي�سهل 

�لتمييز بني هذه �مل�سطلحات.

فرو�ص البحث:
 فى �سوء �لإطار �لنظرى �ل�سابق و�لدر��سات �ل�سابقة قام �لباحث �حلاىل 

ب�سياغة فرو�س �لبحث �حلايل كما يلى:
توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 1)

درجات �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( فى �لقيا�س �لبعدى على �ختبار 
جودة �حلياة لطالب �جلامعة ل�سالح �ملجموعة �لتجريبية.

توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى دلل���ة )0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 2)
درجات �ملجموعة �لتجريبية فى �لقيا�سني �لقبلى و�لبعدى على �ختبار جودة 

�حلياة لطالب �جلامعة ل�سالح �لقيا�س �لبعدي.
ل توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيًا عند م�ست���وى دللة)0.05( ب���ني متو�سط رتب ( 3)

درج���ات �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لبع���دى و�لتتبعى عل���ى �ختبار 
جودة �حلياة لطالب �جلامعة. 

اإجراءات البحث
1-منهج البحث

يعتم���د منه���ج �لبحث �حلايل عل���ى �ملنه���ج �لتجريبى )ت�سمي���م �ملجموعتني(، 
حي���ث تق���دم �ملعاجل���ة �لتجريبي���ة لإح���دى �ملجموعت���ني )�ملجموع���ة �لتجريبي���ة( �أما 
بالن�سب���ة )للمجموع���ة �ل�سابط���ة( فت���رتك بغ���ر معاجل���ة. حي���ث تخ�س���ع �ملعاجل���ة 

�لتجريبية هذه �إىل ت�سميم �ملجموعتني قيا�س –بعدى )�إبر�هيم، 2010(. 
 2-عينة البحث

11-العينة اال�ستطالعية 
 �له���دف منه���ا ح�س���اب �خل�سائ����س �ل�سيكومرتي���ة )�لثب���ات( لختب���ار �لذكاء 
لل�سغ���ار و�لكب���ار )�إعد�د: �لأن�س���ارى،2006(، و�ختبار جودة �حلي���اة لطالب �جلامعة 
)�إع���د�د: �لباح���ث �حل���اىل(، وتكونت من عين���ة ع�سو�ئية من ط���الب وطالبات جامعة 
�ل�سوي����س بكلية �لرتبية قو�مه���ا )153( طالب وطالبة. وكان عمرهم �لزمنى يرت�وح 
ماب���ني)19-20( �سنة مبتو�س���ط قدره)19.54( و�نحر�ف معي���ارى قدره )0.49(؛ مما 

يدل على تكافوؤ �لعينة.
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12- العينة االأ�سا�سية
 مت �ختي���ار �لعين���ة �لت���ى طب���ق عليه���ا �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�س���ي �لدين���ي 
 (Stratified Random Sampleجلماع���ى فى �سوء )�لعينة �لع�سو�ئية �لطبقية�

وذلك على �لنحو �لتاىل: 
حتدي���د �لفئ���ات �ملختلفة ف���ى �ملجتمع �لأ�سلى )ط���الب �لفرق���ة �لثانية بكلية �أ( 

�لرتبية جامعة �ل�سوي�س وعددهم 521 طالب وطالبة(.
مت فرز عدد �لطالب و�لطالبات �لفائقني و�لفائقات من هذ� �ملجتمع �لأ�سلى )ب( 

وق���دره )192( طال���ب وطالب���ة وهم �لذي���ن ح�سلو� على تقدير ع���ام جيد جد� 
فما فوق بال�سنة �لدر��سية 2014م.

 مت تطبيق �ختبار �لذكاء لل�سغار و�لكبار لفرز �لفائقني �لذين يح�سلون على )ج( 
)120( على هذ� �لختبار وكان عددهم 22 طالبًا وطالبة.

مت �ختي���ار �لعين���ة �لأ�سا�سي���ة بطريق���ة ع�سو�ئية وهم 16 طالب���ة مت تق�سيمهم )د( 
بالت�س���اوى �إىل: )8( طالب���ات ميثل���ن �ملجموع���ة �لتجريبي���ة و )8( طالب���ات 
�أخري���ات ميثل���ن �ملجموع���ة �ل�سابط���ة وك���ال �أف���ر�د �ملجموعت���ني م���ن طالبات 
�لفرق���ة �لثاني���ة بكلية �لرتبي���ة بجامعة �ل�سوي�س، مبتو�س���ط عمر زمنى قدره 
)20،66( و�نح���ر�ف معي���ارى ق���دره )0،45(، ومتت تكافوؤ عين���ة �لبحث؛ لرفع 
م�ست���وى �لدق���ة فى �لتجربة م���ن خالل تثبي���ت خ�سائ�س �أف���ر�د �ملجموعتني 
�ملتمثل���ة )�لعمر�لزمن���ى، معام���ل �لذك���اء، �مل�ست���وى �لجتماع���ى �لقت�سادى( 

با�ستخد�م �ختبار مان ويتنى كما هو مو�سح باجلدول)1(.

جدول )1(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى العمر الزمنى ومعامل الذكاء وامل�صتوى الجتماعى 

القت�صادى با�صتخدام اختبار مان ويتنى
                              إحصاء

نالمجموعةالمتغيرات
متوسط 
الرتب

مجموع 
الرتب

Zاالحتمالقيمة

العمر الزمنى
77.5052.500.001.00التجريبية

77.5052.50الضابطة

معامل الذكاء
77.5052.500.001.00التجريبية

77.5052.52الضابطة

المستوى االجتماعى االقتصادى
77.2150.500.2570.797التجريبية

77.7954.50الضابطة
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عن���د م�ست���وى  �إح�سائيً���ا  د�ل���ة  ف���وق  وج���ود  ع���دم   )1( ج���دول  م���ن  يت�س���ح   
دلل���ة)0.05( بني �ملجموعت���ني )�لتجريبية و�ل�سابطة( فى متغر�ت)�لعمر �لزمنى 
ومعام���ل �لذك���اء و�مل�ست���وى �لجتماع���ى �لقت�سادى(؛ مم���ا يعنى تو�ف���ر �لتكافوؤ بني 
�ملجموعت���ني �ل�سابقتني. ولتحقيق �لتكافوؤ بني �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( 
على متغر �لبحث �حلايل )�ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة( فقد مت ��ستخد�م 
�لختبار �لإح�سائى مان ويتنى للتحقق من تو�فر هذ� �لتكافوؤ من عدمه، كما مو�سح 

باجلدول)2(�لتاىل:

جدول)2(
التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى )اأبعاد- الدرجة الكلية( على

 اختبار جودة احلياة لدى طالب اجلامعة
                 إحصاء

األبعاد
نالمجموعة

متوسط 
الرتب

االحتمال(sig)قيمةZمجموع الرتب

جودة الصحة البدنية
72.2951.00التجريبية

0.1970.844 77.7154.00الضابطة

جودة الصحة النفسية
77.1450.00التجريبة

0.3210.748 77.8655.00الضابطة

جودة الحياة األسرية 
واالجتماعية

77.1450.00التجريبة

0.3270.743 77.8655.00الضابطة

جودة الحياة الدينية
75.3637.50التجريبة

1.9450.052 79.6467.50الضابطة

جودة الحياة الجامعية
77.7954.50التجريبة

0.2600.795 77.2150.50الضابطة

الدرجة الكلية لالختبار
77.1450.00التجريبة

0.3190.749
77.8655.00الضابطة

 يت�سح من �جلدول )2( عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( 
ب���ني متو�سطى رتب �ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�سابطة على )�أبعاد- �لدرجة �لكلية( 
لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامع���ة؛ مم���ا يدل عل���ى تو�فر مب���د�أ �لتكاف���وؤ لكال 

�ملجموعتني �ل�سابقتني على هذ� �لختبار .
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3-اأدوات البحث
11-مقيا�س امل�ستوى االجتماعى االقت�سادى لالأ�سرة )اإعداد: ال�سخ�س، 12013

[1]- و�س�ف املقيا��س: يه���دف �إىل حتدي���د �لو�س���ع �لجتماع���ى �لقت�س���ادى 
لالأ�س���رة �مل�سري���ة باأك���رب ق���در من �لدقة فى ظ���ل �لظروف �لر�هن���ة وذلك من خالل 
معادل���ة تنبوؤية)�ستو�س���ح بع���د ذل���ك(. وت���رتو�ح �لدرجة عل���ى هذ� �ملقيا����س ما بني 5 

درجات حتى 41 درجة، وذلك من خالل خم�س �أبعاد. 

[2]- ثب�ات املقيا�س: قام �لباح���ث �حلاىل بتطبيق �ملقيا�س عل عينة ع�سو�ئي 
قدره���ا)46( طالب���ة م���ن طالبات �لدبلوم �لع���ام بكلية �لرتبية بجامع���ة �ل�سوي�س فرع 
�لط���ور م���ن �إجم���اىل )135( طالب���ة؛ وذلك لتحقق م���ن ثبات ه���ذ� �ملقيا�س من خالل 

طريقتني وهما:

طريقة التجزئة الن�سفية )�لفردى- �لزوجى(: وهذ� مو�سح بجدول )3( �لتاىل 	 

جدول)3(
ح�ساب ثبات �ختبار �مل�ستوى �لجتماعى �لقت�سادى با�ستخد�م 

طريقة �لتجزئة �لن�سفية
                               اإلحصاء

 درجتا االختبار
معامل ارتباط بيرسونعمن

4616.822.35النصف الفردى
**0.72

468.302.05النصف الزوجى

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.72( و هو 
معام���ل �رتب���اط د�ل عند م�ستوى )0.01(. وبا�ستخ���د�م معادلة )�سببرمان – برو�ن 
1910(؛ لت�سحي���ح معامل �لطول لثب���ات �لتجزئة �لن�سفية، فقد �أ�سفر معامل �لثبات 
�مل�سح���ح ع���ن قيمة قدره���ا )0.83( وهو معامل ثبات قوى، ممايعن���ى ثبات و ��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

طريقة معامل ثبات األفا: مت �حل�سول على معامل ثبات با�ستخد�م معامل �ألفا 	 
كررونباخ مقد�ره)0.65(، مما يعنى ثبات و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.
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12- اختبار الذكاء لل�سغار والكبار)اإعداد: االأن�سارى، 12006
[1]- و�س�ف االختبار:وي�ستم���ل ه���ذ� �لختبار على )60( �س���وؤ�لً، ويو�سح �لن�س 
�ملوج���ود �أمام كل عبارة)ر�أ�س �ل�سوؤ�ل( ما هو مطلوب من �ملخترب، فقد يكون �ملطلوب 
عق���د مقارن���ات ب���ني ت�سميمات معينة، �أو يق���دم للمخترب �أرق���ام، �أو �أحرف تتبع منطًا 
معينً���ا ف���ى ترتيبه���ا ع���د� و�حدًا منه���ا لن يك���ون مالئمًا وعل���ى �ملخت���رب معرفة ذلك، 
وبع����س �لأ�سئل���ة �لتى يجيب عليها �ملخترب معرفة ذل���ك، وبع�س �لأ�سئلة �لتى يجيب 
عليها �ملخترب بو�سع كلمة فى �ملكان �ملخ�س�س لذلك وقد يكون �ملخترب �أن يختار من 
بد�ئ���ل متنوع���ة معطاة ل���ه فى بع�س �لأ�سئلة، ول يجرى �لختب���ار �إل �إذ� كان �ملخترب 
ف���ى حال���ة ذهني���ة منتع�س���ة- �أى يف�س���ل �أن يجرى فى �أوق���ات �ل�سباح- ك���ذ� ينبغى �أن 
تكون �لإ�ساءة جيدة و�سائر �حلالت �لبيئية �ملحيطة مالئمة، ويجب �أن يلفت �لنظر 

لدقة مالحظة قيود �لوقت ويح�سن �أن ير�سد �لزمن عن طريق �ساعة رونومرت.

[2]- اأ�س�ول ه�ذا االختبار: هذ� �لختب���ار موؤ�س�س على �ختب���ار �لفريد مونزرت 
Alfred W. Munzert لقيا�س ن�سبة ذكاء �لأفر�د)12( �سنة �إىل �لر�سد وعدل مبا 

يتفق مع �لبيئة �لعربية.

[3]-مايقي�س�ه االختبار: يقي�س هذ� �لختبار �لقدرة �لعقلية �لعامة، �أو �لذكاء 
�لع���ام، �أو كل م���ا يعرفه �لبع�س باأنه قدرة �لقدر�ت وموهبة �ملو�هب و�ملح�سلة �لعامة 
جلمي���ع �لق���در�ت �ملعرفي���ة �لأولي���ة �أي �لق���درة �مل�سئولة ع���ن جميع �أ�سالي���ب �لن�ساط 
�ملعرف���ى، وه���ذ� مفهوم �إح�سائى ظهر لنا نتيجة تطبيق مناهج �لتحليل �لعاملى على 
نتائج �لختبارت �ملختلفة، وقد مت تقنني هذ� �لختبار على طالب �ملرحلة �لإعد�دية 
و�لثانوي���ة وك���ذ� عل���ى عينة من ط���الب جامع���ة �لأ�سكندري���ة؛ وذلك لتحدي���د ثباته. 

وفيما يلى تو�سيح �خلطو�ت �لتى �تبعت لتحديد هذه �لغاية:

[4]-ثب�ات االختب�ار: مت ح�س���اب �لختب���ار بطريقة �إع���ادة �لتطبي���ق، فقد �أعيد 
تطبي���ق �لختب���ار عل���ى عينات م���ن �مل�ستوي���ات �لعمرية �ملختلف���ة باملد�ر����س �لإعد�دية 
و�لثانوي���ة و�جلامعي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد �أفر�د عين���ة �ملرحل���ة �لإعد�دي���ة)500( طالب 
وكان معامل �لثبات )0.69(، وبلغ عدد �أفر�د عينة �ملرحلة �لثانوية)500( طالب وبلغ 
معام���ل �لثب���ات )0.71(، وبلغ عدد �أف���ر�د عينة �ملرحلة �جلامعي���ة )400(،وبلغ معامل 
�لثبات)0.73(، بينما بلغ معامل �لثبات)0.75( للمجموع �لكلى لأفر�د �لعينة )1400( 
طال���ب. وم���ن معام���الت �لرتباط �ل�سابقة يت�س���ح �أن �لدرجة �لكلي���ة لالختبار ثابت 
�إح�سائ���ى مر����س؛ مما يجعله �ساحلً���ا للتطبيق على �لأف���ر�د و�جلماعات لالأ�غر��س 

�لعلمية و�لعملية.
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[)]- �سدق االختبار: يقا�س �سدق �لختبار �حلاىل باأكر من طريقة:
عالق���ة �س���دق �لختب���ار بغره من من �لختب���ار�ت: �خترب �س���دق �لختبار 	 

بال�ستناد �إىل �ختبار �لقدر�ت �لعقلية �لأولية، بالإ�سافة �إىل تطبيق �لختبار �حلاىل 
عل���ى جمموعة من طلبة وطالبات �ملد�ر�س باملرحل���ة �لإعد�دية و�لثانوية و�جلامعية 
مبدين���ة �لأ�سكندري���ة، ويب���ني ج���دول)4( معام���الت �لرتب���اط ب���ني �ختب���ار �لقدر�ت 

�لعقلية �لأولية و�لختبار �حلاىل.

جدول)4(
معامالت الرتباط بني اختبار القدرات العقلية الأولية والختبار احلاىل

مستوى الداللةمعامالت االرتباطعدد 	فراد العينةالبيان

8000.480.01معانى الكلمات واالختبار الحالى

8000.710.01اإلدراك المكانى واالختبار الحالى

8000.340.01التفكير والتفكير الحالى

8000.490.01القدرة العددية واالختبار الحالى

8000.760.01القدرة العقلية العامة واالختبار الحالى

 كم���ا �خت���رب �سدق �لختب���ار �أي�سًا بال�ستن���اد �إىل �ختبار �مل�سفوف���ات �ملتتابعة 
لر�فن، ويبني جدول)5( معامالت �لرتباط بني �ختبار ر�فن و�لختبار �حلاىل.

جدول)5(
معامالت الرتباط بني »رافن« للم�صفوفات املتتابعة والختبار احلاىل

مستوى الداللةمعامالت االرتباطعدد 	فراد العينةالمرحلة التعليمية

5000.670.01اإلعدادية

5000.700.01الثانوية

5000.700.01الجامعية

15000.760.01المجموع

ال�س�دق العامل�ى: وج���د �أن ت�سبع���ات �لختب���ار بالعامل �لع���ام بطريق���ة �لتدوير �ملائل 
ه���ى 0.75، ويت�سح مم���ا �سبق �أن �ختبار �لذكاء �حلاىل �سادق فى قيا�س مانطلق عليه 

�لقدرة �لعقلية �لعامة.

[ 6]-ح�س�اب ثب�ات االختبار بوا�س�طة الباحث احل�اىل: قام �لباحث �حل���اىل بح�ساب 
ثبات هذ� �لختبار من خالل طريقتني هما:
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طريقة التجزئة الن�سفية)الفردى- الزوجى1: وهذ� ما هو مو�سح بجدول)6(	 

جدول)6(
ح�صاب ثبات اختبار الذكاء لل�صغار والكبار با�صتخدام طريقة

 التجزئة الن�صفية )الفردى-الزوجى(
                             اإلحصاء

 درجتا االختبار
معامل ارتباط بيرسونعمن

5015.703.15النصف الفردى
** 0.56

5016.302.88النصف الزوجى

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.56( و هو 
معام���ل �رتباط د�ل عن���د م�ستوى )0.01(. وبا�ستخد�م معادل���ة )ب�سرمان- بر�ون(؛ 
لت�سحي���ح معامل �لطول لثبات �لتجزئة �لن�سفية، فقد �أ�سفر معامل �لثبات �مل�سحح 
ع���ن قيم���ة قدرها )0.71( وه���و معامل ثبات قوى، ممايعنى ثب���ات و ��ستقر�ر �لدرجة 

على �ملقيا�س.

الثبات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ 	 
 مت �حل�سول على معامل ثبات با�ستخد�م معامل �ألفا كررونباخ مقد�ره)0.63(، 

وهو معامل ثبات قوى؛ مما يعنى ثبات و��ستقر�ر �لدرجة على �ملقيا�س.

13 اختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة )اإعداد: الباحث1

[ 1]- و�س�ف االختب�ار: �أع���د �لباح���ث ه���ذ� �لختب���ار لط���الب �جلامعة فق���ط فى �سوء 
�إطالع���ه عل���ى �ختب���ار�ت �سابق���ة وت���ر�ث �سيكولوج���ى �ملتعلق���ة به���ذ� �ملتغ���ر       
)ج���ودة �حلي���اة( وه���ى: )�سق���ر، 2009 ؛ نعي�سة، 2009؛ �سيخ���ى، 2014، من�سى 
وكاظ���م، 2006؛ �ل�سيد، 2012؛ كاظم و�لبه���ادىل، 2005(. ويتكون �لختبار فى 
�سكله �لنهائى من 37عبارة - وذلك بعد حذف ثالث عبار�ت �أرقام )26، 28، 31(

 - موزعة على خم�سة �أبعاد هى: 
البع�د االأول ج���ودة �ل�سحة �لبدنية ويتكون من 7 عب���ار�ت هى: )11-10-2-1-	 

.)29-21-20
البعد الثانى جودة �ل�سحة �لنف�سية ويتكون من 8عبار�ت هى: )13-12-4-3-	 

.)31-30-23-22
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البع�د الثال�ث جودة �حلي���اة �لأ�سري���ة و�لجتماعية ويتكون م���ن 8عبارت هى:      	 
.)33-32-25-24-15-14-6-5(

البع�د الراب�ع جودة �حلياة �لديني���ة، ويتكون من 7 عبارت ه���ى:)17-16-8-7-	 
.)35 ،34-26

البع�د اخلام�س جودة �حلي���اة �جلامعية ويتكون من 7عبار�ت هى: )19-18-9-	 
.)37-36-28-27

 و�لدرج���ة �لكلي���ة لالختبار ترت�وح من �سفر: 74 درجة، و�لختبار يتكون من 
تقدي���ر ثالث���ى )مو�ف���ق، مو�فق حلد ما، غ���ر مو�فق( بحيث تعط���ى درجتان ملو�فق، 
ودرج���ة و�ح���دة ملو�ف���ق حل���د م���ا و�سف���ر لغ���ر مو�ف���ق. وجميع �لعب���ارت ف���ى �لجتاه 
�ملوج���ب ماع���د� 5 عب���ار�ت ذ�ت �لرق���ام )11، 13، 25، 30، 32( فهى عبارت �سلبية، وعند 
تقدي���ر �لدرجة لها يعك����س �مليز�ن �ل�سابق. ومت تق�سيم �لختبار �إىل ثالث م�ستويات: 
]1-�مل�ست���وى �لأول)�سف���ر-43( منخف����س ج���ودة �حلياة2-�مل�ست���وى �لثان���ى)62-44( 
متو�سط جودة �حلياة3-�مل�ستوى �لثالث)63-74( مرتفع جودة �حلياة]. وقد ��ستحدث 
�لباحث �حلاىل بعد� جديد� فى هذ� �لختبار وهو بعد جودة �حلياة �لدينية؛ مما يعد 

�إ�سافة جديدة لالختبار. 

[2]- االإح�س�اء الو�سفى لالختبار: مت تطبيق �لختبار على عينة قدرها )153( طالب 
وطالب���ة بالفرق���ة �لثاني���ة بكلية �لرتبي���ة بجامع���ة �ل�سوي�س بتاري���خ 27-3-2015 ومت 

�حل�سول على نتائج �لإح�ساء �لو�سفى لهذ� �لختبار كما مبني باجلدول)7(

جدول)7(
الإح�صاء الو�صفى لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة فى �صورته الأولية

قيم
دال

عد

سط
تو

الم

يط
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الم

ف 
را

نح
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ين
تبا
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جة
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ى 
عل

	

جة
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ى 
	دن

واء
اللت

ا

طح
فر

الت

0.390ــــ15353.0954.0054.009.4486.264472280.293

يت�سح مم جدول)7( �أن قيمة �ملتو�سط تكاد تت�ساوى مع قيمة �لو�سيط ؛ مما 
يعد موؤ�سر د�ل على �عتد�لية �لتوزيع.
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[3]- ثبات االختبار: قام �لباحث �حلاىل بح�ساب ثبات هذ� �لختبار بطريقتني هما:

الثب�ات بالتجزئ�ة الن�س�فية: مت ح�س���اب ثب���ات �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة )�لف���ردى- 	 
�لزوجى( و هى ما تعرف مبعامل �لت�ساق �لد�خلى، وهى مو�سحة باجلدول)8(.

جدول)8(
ح�صاب ثبات اختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة با�صتخدام طريقة التجزئة الن�صفية

 )الفردى-الزوجى(
 اإلحصاء

 درجتا االختبار
ن

عم
معامل ارتباط 

بيرسون
مستوى الداللة

15327.144.94النصف الفردى
دالة**0.83

15325.944.91النصف الزوجى

** د�لة عند م�ستوى )0.01(

 يت�س���ح من �جل���دول �ل�سابق �أن معامل �لرتب���اط لبر�سون هي )0.83( و هو 
معام���ل �رتب���اط د�ل عند م�ستوى )0.01(. وبا�ستخ���د�م معادلة )�سببرمان – برو�ن 
1910(؛ لت�سحي���ح معام���ل �لط���ول لثب���ات �لتجزئة �لن�سفي���ة،�إذ �أ�سف���ر معامل �لثبات 
�مل�سح���ح ع���ن قيمة قدره���ا )0.91( وهو معامل ثبات قوى، ممايعن���ى ثبات و ��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

الثبات با�س�تخدام معامل األفا كرونباخ للتكاف�وؤ: مت �حل�سول على معامل ثبات 	 
با�ستخ���د�م معام���ل �ألف���ا كررونباخ مق���د�ره)0.87(، مم���ا يعنى ثب���ات و��ستقر�ر 

�لدرجة على �ملقيا�س.

[4]- �سدق االختبار: مت ح�ساب �سدق جودة �حلياة بطريقتني هما: 
�س���دق 	  طري���ق  ع���ن  �ملقيا����س  �س���دق  ح�س���اب  مت  املحت�وى:  �س�دق  طريق�ة 

�ملحتوى)�س���دق �ملحكمني(،وه���ذ� م���ن خ���الل عر�س �لختب���ار فى �سورت���ه �لولية - 
م���ع تعريف ملفه���وم جودة �حلياة و�أبع���اده وم�سادر ��ستقاق هذ� �لختب���ار- على ع�سرة 
حمكم���ني م���ن �أ�سات���ذة �جلامعة ف���ى تخ�س�س �ل�سح���ة �لنف�سية و عل���م �لنف�س . وقد 
�أدىل ع���دد من �ل�س���ادة �لأ�ساتذة �ملحكمني بن�سب���ة )85٪( باملو�فقة على جميع عبار�ت 
�ملقيا�س، وقد طلب منهم حتديد �لآتى:)1- مدى دقة �سياغة بنود �ملقيا�س2- �سحة 
�للغة ومالئمتها للعينة مو�سع �لبحث 3- هل حتتوى �لعبارة �لو�حدة على �أكر من 
م�سم���ون؟4- ه���ل هناك ت�سارب فى عبار�ت �ملقيا�س؟5-ه���ل ي�سلح �ملقيا�س فى قيا�س 

ما و�سع لقيا�سة؟6- �إ�سافة مايجب �أن ي�ساف(.
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طريقة ال�سدق التكويني: وذلك من خالل ح�ساب �سدق �ملقارنة �لطرفية)�لقدرة 	 
�لتمييزية( ومت هذ� با�ستخد�م مايلى:

اأ- ح�ساب الن�سبة احلرجة . وهذ� مو�سح بجدول)9(

جدول )9(
ح�س���اب �لن�سب���ة �حلرجة لد�لة �لفروق بني متو�سط درجات �أف���ر�د �لإرباعى �لأعلى و 

متو�سط درجات �أفر�د �لإرباعى �لأدنى.

              اإلحصاء

 المتغير

(اإلرباعى األعلى)
ن = 42

(اإلرباعى األدنى)
قيمة النسبةن = 41

الحرجة المحسوبة
مستوى الداللة

عمعم

اختبار جودة الحياة لطالب 
الجامعة

دالة *-415.331.92. 64.423.3721

* د�لة عند م�ستوى معنوية)0.05(

 يب���ني ج���دول )9( نتائ���ج �لن�سب���ة �حلرج���ة لدلل���ة �لف���رق ب���ني متو�سط���ي 
�ملجموعت���ني �ملتطرفت���ني يف �ختبار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة. حيث يت�سح من 
ه���ذ� �جل���دول �أن قيم���ة �لن�سب���ة �حلرجة �ملح�سوبة ه���ى)-1.92( وهى قيم���ة �أكرب من 
�لقيم���ة �جلدولي���ة)-1.96(، مم���ا يدل على وجود ف���روق د�لة �إح�سائي���ا عند م�ستوية 
معنوي���ة)5٪( مم���ا يعن���ي �أن �ختب���ار جودة �حلياة تتوف���ر عليه �لق���درة �لتمييزية بني 
�لعينت���ني �ملتطرفت���ني عل���ى �ختب���ار ج���ودة �حلي���اة فالختب���ار �إذن �س���ادق، و�لتوج���ه 
�لنظ���ري �ل���ذي يقول بوجود فروق كمية ب���ني �لعينتني �ملتطرفتني على �ختبار جودة 

�حلياة لطالب �جلامعة �سادق كذلك.

�لعين���ة  عل���ى  �لختب���ار  تطبي���ق  بع���د  الداخل�ى:  التكاف�وؤ  ح�س�اب  ب- 
�ل�ستطالعي���ة)ن=153( مت ح�س���اب معام���ل �لرتباط بني درجات �لعب���ار�ت و�لدرجة 

�لكلية لالختبار �لفرعى )�أبعاد �لختبار( با�ستخد�م �لتكافوؤ �لد�خلى.
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جدول )10(
معامل ارتباط )ر( املفردة بالدرجة الكلية بالختبار الفرعى )البعد(

جودة الصحة النفسيةجودة الصحة البدنية
جودة الحياة األسرية 

واالجتماعية
جودة الحياة الجامعيةجودة الحياة الدينية

رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)
رقم 
العبارة

معامل (ر)

10.45330.57050.39870.34090.416

20.46740.59060.32980.218180.615

100.402120.356140.502160.258190.579

110.239130.324150.377170.347280.126

200.222220.515240.351260.185290.518

210.287230.466250.290270.295300.335

310.146330.328350.501370.242390.486

320.189340.455360.309380.299400.586

يت�س���ح م���ن جدول )10( �أن جميع �لرتباطات با�ستخ���د�م معامل �ألفا مقبولة 
ماع���د� �لعب���ار�ت �أرق���ام )26، 28، 31( فه���ى �أق���ل �لعب���ار�ت �رتباط���ا بالدرج���ة �لكلي���ة 

لالختبار�ت �لفرعية لالختبار ؛ لذ� مت حذفها من �لختبار.

ج-ح�س�اب �س�دق االأبعاد: مت ح�ساب معام���الت �لرتباط بني درج���ات �لأبعاد 
و�لدرج���ة �لكلي���ة لختبار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة با�ستخ���د�م معامل �رتباط 

بر�سون، وكانت معامالت �لرتباط لالأبعاد كما هو مبني باجلدول )11( �لتاىل:



فعالية االإر�صاد النف�صي الديني اجلماعي يف تنمية جودة احلياة د. اأحمد �صعيد زيدان 

 216 

جدول)11(
معامالت الرتباط بني الدرجة على الأبعاد والدرجة الكلية لختبار 

جودة احلياة طالب اجلامعة
                               اإلحصاء

 األبعاد
معامل ارتباط بيرسونعمن

15310.132.30جودة الصحة البدنية
**0.659

15353.099.44الدرجة الكلية الختبار

15310.723.09جودة الصحة النفسية
**0.807

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

15311.962.74جودة الحياة األسرية واالجتماعية
**0.784

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

15311.541.80جودة الحياة الدينية
**0.643

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

1538.712.95جودة الحياة الجامعية
**0.714

15353.099.44الدرجة الكلية لالختبار

** د�لة عند م�ستوى)0.01(

 ت�س���ر نتائ���ج ج���دول)11( �أن جمي���ع معام���الت �لرتب���اط موجب���ة ود�لة عند 
م�ستوى )0.01(، مما يطمئن �لباحث على ��ستخد�م �لختبار.

14- برنامج االإر�ساد النف�سي الديني اجلماعي

الهدف العام للربنامج االإر�سادى النف�سي الديني للدرا�سة احلالية:

)11- الهدف العام
 يه���دف ه���ذه �لربنامج �إىل تنمية جودة �حلياة)ج���ودة �ل�سحة �لبدنية، جودة 
�ل�سح���ة �لنف�سي���ة وج���ودة �لعالق���ات �لأ�سري���ة و�لجتماعية وج���ودة �حلي���اة �لدينية 
وج���ودة �حلي���اة �لجتماعي���ة(، وذل���ك ف���ى �س���وء تطبي���ق فني���ات �لربنام���ج �لإر�سادى 
�لنف�س���ى �لدين���ى �جلماع���ى عل���ى �ملجموع���ة �لتجريبي���ة م���ن طالب���ات كلي���ة �لرتبي���ة 

بجامعة �ل�سوي�س. وينبثق عن هذ� �لهدف �لعام �أهد�ف فرعية له وهى:
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تنمي���ة وحت�س���ني ج���ودة �سحته���ن �لبدنية من خ���الل �ملحافظة عل���ى �لن�ساط . 1
و�حليوي���ة ور�ساق���ة �جل�س���م مبمار�سة �لريا�س���ة، �أو باتباع نظ���ام غذ�ئى �سليم 
وتنمي���ة �للياق���ة �لبدني���ة �لعالي���ة و�ملحافظة عل���ى �ل�سحة �لبدني���ة و �لعناية 

بالوزن �ملثاىل للبدن.
تنمي���ة ج���ودة �سحته���ن �لنف�سي���ة ع���ن طري���ق تنمي���ة �مل�ساع���ر �لإيجابية نحو . 2

�مل�ستقبل)�لتف���اوؤل نحو �مل�ستقبل( وزيادة �ل�ستمتاع )�لتنعم( باحلياة وتقدير 
ذو�ته���ن، وكذل���ك تنمي���ة �لر�سا ع���ن �حلياة وزي���ادة �لعو�م���ل �ملوؤدي���ة لل�سعور 

بال�سعادة.
تنمي���ة ج���ودة �لعالق���ات �لأ�سرية لديه���ن و�ملتمثلة فى تنمية �ل�سع���ور بالر�سا . 3

�لو�ل���دى عليه���ن وحثه���م على �لتق���رب �إليهما وتنمي���ة ج�سور �لثق���ة �ملتبادلة 
بينهن وبني �أفر�د �أ�سرهن.

تنمي���ة ج���ودة �لعالق���ات �لجتماعي���ة لديه���ن م���ن خ���الل تنمي���ة �لعالق���ات . 4
�لبين�سخ�سي���ة بينه���ن وب���ني زمالئه���ن بالبح���ث وزي���ادة مه���ار�ت �لتو��س���ل 
�لجتماع���ى م���ع �لآخري���ن م���ع زي���ادة �لنب�ساطي���ة لديه���ن وتنمي���ة مه���ار�ت 

�لندماج مع �لآخرين.
تنمي���ة جودة �حلياة �لديني���ة لديهن من خالل تنمية �ل�سجاعة لقول �ل�سدق . 5

مهم���ا كان مكلفا و�لتاأكيد على �لوفاء بالوع���د وتنمية �ملد�ومة على �ل�سلو�ت 
�ملفرو�سة وذكر �هلل تعاىل .

تنمي���ة ج���ودة �حلي���اة �جلامعية لديه���ن فى �سوء زي���ادة تنمية �ل�سع���ور باملتعة . 6
�أث���اء تو�جده���ن باجلامع���ة و تنمية �ل�سع���ادة لطلب �لعلم و�لهتم���ام بالبحث 
�جلامعي���ة وبذل �أق�سى طاقاتهن فى �سبي���ل حت�سيل �لعلم و تنمية مبد�أ)من 
جد وجد ومن زرع ح�سد(. وتنمية �لجتاه �لإيجابى نحو جامعتهن مع �إجناز 

�لو�جبات �جلامعية على خر وجه. 
تدريبه���ن عل���ى �ل�سرتخ���اء �لع�سلى للتخل�س م���ن �لتوتر و�لقل���ق �للذ�ن قد . 7

ي�سببان فقد�ن جودة �حلياة لديهن.

)12- التخطيط الزمنى للربنامج:
 تك���ون �لربنام���ج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني �جلماعى م���ن ثمان ع�سرة جل�سة 
بو�ق���ع جل�ست���ني ف���ى كل �أ�سبوع)�سب���ت وثالث���اء( وقد ب���د�أ �لربنامج ف���ى 4-4-2015م 
و�نته���ى بت���ارخ 9-6-2015م علما باأن ثم���ة �أ�سابيع توقف فيه �لربنام���ج؛ نظرًا لوجود 

�إجاز�ت، �أو توقف ب�سبب �متحانات �آخر �لعام. 
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)13- تقييم الربنامج 
 ��ستخ���دم مقيا����س ج���ودة �حلياة لطالب���ات �جلامعة)�إع���د�د: �لباحث �حلاىل( 

لتقييم �لربنامج)قبلى، بعدى، تتبعى(.

 )14- حمتوى جل�سات الربنامج 
 يو�س���ح �جل���دول )12( ملخ�سً���ا مكثفً���ا ملحتوى جل�س���ات �لربنام���ج �لإر�سادى 

�لنف�سي �لديني �جلماعى. 
جدول)12(

جل�صات الربنامج الإر�صادى النف�صي الديني اجلماعى لتنمية جودة احلياة لدى 
طالبات اجلامعة املوهوبات اأكادميًيا

اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

1-المحاضرة والمناقشةالتهيئة والتعارفاألولى
2-الواجبات المنزلية

1-الترحيب المسترشدات.
2-بناء األلفة بين المرشد 

والمسترشدات.
3-يعرف المرشد نفسه. 

للمسترشدات والعكس.
4-تلخيص للبرنامج من 
بدايته لنهايته واألهداف 

المرجوة منه.
5- االتفاق على القواعد 

السلوكية المطلوب اتباعها 
خالل الجلسات ومكان 

ومواعيد عقدها.

45دقيقة

التعريف بالبرنامج الثانية
اإلرشاد النفسي الديني 

الجماعى

1-المحاضرة والمناقشة.
2- التعزيز المعنوى.
3- العصف الذهنى.

4- الواجبات المنزلية.

1-شرح لمفهوم البرنامج 
النفسي الديني الجماعى، 

والمكونات والفنيات، 
واألسس التى يقوم عليه هذا 

البرنامج.
2-التأكيد على االلتزام 

بقواعد الجلسات. 

45 دقيقة

1-المحاضرة والمناقشة.شرح مفهوم جودة الحياةالثالثة
2-العصف الذهنى

1-شرح مفهوم (الجودة) 
لغويا.

2-شرح لمفهوم جودة الحياة 
اصطالحا نفسيا.

45دقيقة



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 219 

اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

شرح النظريات المفسرة الرابعة
لجودة الحياة

1-العصف الذهنى.
2-المحاضرة والمناقشة. 

3- الواجبات المنزلية.

1-توضيح مفهوم النظرية 
فى علم النفس و	هدافها.

2-شرح نظرية 	وتن 
كنموذج لتفسير جودة الحياة.

45دقيقة

1-شرح مفهوم الموهبة الخامسة
وخصائصهم.

1-المحاضرة والمناقشة.
2-الواجبات المنزلية.

1-شرح لمفهوم الموهبة 
(لغة واصطالحا).

2-توضيح خصائص 
الموهوبين.

45دقيقة

1-المحاضرة والمناقشة.التخلص من التوتر والقلق السادسة
2- الواجبات المنزلية

1-شرح لمفهوم االسترخاء 
العضلى، ودوره فى خفض 

التوتر والقلق.
2- التدريب على االسترخاء 

العضلى (الطرف العلوى).

30دقيقة

1-التدريب على استرخاء السابعة
القدمين(الطرف السفلى)

2-التدريب على استرخاء 
عضالت الرقبة.

- االسترخاء العضلى.
- الواجبات المنزلية.

1-تذكير المجموعة بماهية 
االسترخاء العضلى 

و	هميته.
2-التدريب على استرخاء 

القدم اليسرى ثم القدم 
اليمنى.

3-استرخاء عضالت 
الرقبة.

40دقيقة

1- التعزيز المعنوى. تنمية جودة الحياة البدنية.الثامنة
2- النمذجة واالقتداء. 
3-االعتراف بالذنب. 

4-التفاؤل.
5-االستبصار.

6- ذكر اهلل تعالى.
7-الصالة.

8- الصبر واالمتثال هلل 
تعالى.

1-عرض سيناريو(نموذج 
االقتداء).

2- الطلب من عضوات 
المجموعة االقتداء 

بالسيناريو . من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة وذلك 

بهدف تنمية جودة الحياة 
البدنية لهن

50دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

استكمال تنمية الحياة التاسعة
البدنية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.

7-إعادة البناء المعرفى.
8-النمذجة واالقتداء.
9-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الصحة النفسيةالعاشرة
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الحادية 
عشرة

استكمال تنمية جودة 
الصحة النفسية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق الفنيات المستخدمة 

فى الجلسة.

45 دقيقة



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 221 

اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

الثانية
 عشرة

تنمية جودة العالقات 
األسرية. 

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6-الصالة.
7-الدعاء.

8-إعادة البناء المعرفى.
9-النمذجة واالقتداء.

10-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

الثالثة 
عشرة

تنمية جودة الحياة 
االجتماعية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-االستغفار.

5-ذكر اهلل تعالى.
6.التوبة.

7-إعادة البناء المعرفى.
8-النمذجة واالقتداء.
9-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الرابعة
عشرة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الحياة الدينية
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-التوبة.

5-إعادة البناء المعرفى.
6-النمذجة واالقتداء.
7-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الخامسة
عشرة

1-التعزيز المعنوى.استكمال تنمية جودة الحياة
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ. 
التوبة.

5-إعادة البناء المعرفى.
6-النمذجة واالقتداء.
7-الواجبات المنزلية.

1-يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة
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اإلجراءاتفنيات الجلسة	هداف الجلسةرقم الجلسة
زمن 
الجلسة

السادسة 
عشرة

1-التعزيز المعنوى.تنمية جودة الخياة الجامعية
2-االستبصار.

3-االعتراف بالخطأ.
4-التوبة

5-ذكر اهلل تعالى 
التوبة.

6-إعادة البناء المعرفى.
7-النمذجة واالقتداء.
8-الواجبات المنزلية.

1- يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45 دقيقة

السابعة 
عشرة

استكمال جودة الحياة 
الجامعية

1-التعزيز المعنوى.
2-االستبصار.

4-التوبة
5-ذكر اهلل تعالى 

التوبة.
7-النمذجة واالقتداء.
8-الواجبات المنزلية.

- يطلب المرشد من 
المسترشدات االقتداء بما 
جاء بالسيناريو الذى تلى 

عليهن وذلك من خالل 
تطبيق فنيات الجلسة.

45دقيقة

الجلسة
 الثامنة عشرة

1- تقييم 	ثر البرنامج 
اإلرشادى النفسي 

الديني الجماعى على 
المسترشدات

1-التقويم الموضوعى:  
تطبيق القياس البعدى 
لمقياس جودة الحياة.

2-التقويم الذاتى: يطلب من 
كل مسترشدة 	ن تبين ما 	ثر 

هذا البرنامج عليها.
3-يشكر المرشد 

المسترشدين على حسن 
مشاركتهن فى إتمام هذا 
البرنامج على هذا النحو 

اإليجابى، مذكًرا إياهن بأنه 
سيجرى عليهن تطبيق قياس 
تتبعى (لمقياس جودة الحياة) 
بتاريخ 9-7-2015 بمشيئة 

اهلل تعالى.

30دقيقة

))1- الفنيات امل�ستخدمة يف الربنامج:
 هن���اك جمموع���ة م���ن �لفنيات)�لتكنيكي���ات( �لت���ى ي�سمله���ا �لإر�س���اد �لنف�سي 
و�لتى بها يتحقق �لهدف منه و�لتى مت ��ستخد�مها فى هذه �لبحث �حلايل... وهى: 
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االعرتاف بالذنب: ويعنى �لعرت�ف بالذنب �أمام �هلل تعاىل، ويتبع ذلك �لتكفر 1 1)
و�لرجوع عن �لإثم.

التوبة: وهى طريق �ملغفرة �لتى حترر �لذنوب وهى �أمل �ملخطىء.1 2)
اال�ستب�س�ار: وه���و �لو�سول بالفرد �إىل فهم �أ�سباب �سقائ���ه �لنف�سي وم�سكالته 1 3)

�لنف�سي���ة ودو�فع���ه، وعندما يفه���م �ملوؤمن نف�س���ه في�ستطي���ع مو�جهتها بتقبل 
�ملفاهيم �جلديدة و�ملثل �لعليا ويت�سمن هذ� منو �لذ�ت. 

الدعاء: وهو عالج �أكيد للنف�س، في�سعر �لفرد بالطماأنينة و�ل�سكينة ويتخل�س 1 4)
من �خلوف. 

اال�ستغفار: �إن �لإن�سان غر مع�سوم من �خلطاأ، عندها �سي�ستغفر ربه. 1 ))
ذك���ر �هلل: وذك���ر �هلل تع���اىل ه���و غ���ذ�ء �لروح حي���ث يب���ث �لطماأنين���ة و�لهدوء 1 6)

و�ل�سعادة. 
ال�س�رب: �ل�س���رب هو مفتاح �لفرج وهو يقى �لإن�سان م���ن �لنهيار �أمام �مل�سائب 1 ))

)�لفرخ وتيم، 1991�س145-144(.
اأ�س�لوب املحا�س�رة واملناق�س�ة: وهو �لأ�سل���وب �لإر�س���ادي �جلماعي �لأ�سه���ر 1 ))

ك���ر ��ستخد�مً���ا و�لأو�س���ح تاأثرًا باعتب���اره �لأ�سلوب �لإر�س���ادي �جلماعي  و�لأ
�لتعليمي �ل���ذي يغل���ب عليه �لأج���و�ء �لإر�سادي���ة �سب���ه �لعلمية، ويلع���ب فيها 
عن�س���ر �لتعل���م و�لعمل على محو �لتعلم و�إعادة �لتعلم دورًا رئي�سًا. ويعتمد هذ� 
فكار، �أو �إك�ساب مهار�ت،  �لأ�سلوب على تقدمي معلومة، �أو تو�سيح، �أو تنظيم لأ
�أو مو�جهة مو�قف �أو ��ستثارة همم �أو �إقناع بروؤى �أو تلخي�س �لأحد�ث و�لربط 
حما�س���رة  باإلق���اء  �لإر�سادي���ة  �ملجموعة  قائد  يقوم  �لأ�سل���وب  هذ�  ويف  بينها. 
مت�سل�سل���ة  �لزم���ن  مقي���دة  �لعبارة  �سهلة  �لهدف  و��سحة  �ملحت���وى  محددة 
دو�ر ويتد�ولون �لآر�ء  �لعر����س، ويتبادل فيها �أع�س���اء �ملجموعة �لإر�سادي���ة �لأ
فكار؛ بهدف تعدي���ل  و�ملناق�سات؛ حي���ث يكت�سبون فيها مزيدً���ا من �ملعارف و�لأ
فكار و�مل�ساعر و�ل�سلوك نح���و �ل���ذ�ت ونحو �لآخري���ن  �لجتاه���ات وتغي���ر �لأ

ونحو �ملجتمع �لذين يعي�سون فيه و�لعالم )�ل�سهرى، 2008، �س48-47(.
الق�سة: من �لفنيات �لتى جتذب �لنتباه وتهيئ موقفًا جيدًا للتعلم و�لرتبية، 1 9)

وف���ى �لق�س���ة ي���رى �ملري����س من به مث���ل مر�س���ه- وي�ستخ���دم �لباحث �حلاىل 
�ملر����س مبعن���ى »م�سكل���ة« لدى �مل�سرت�س���د- و�لق�س�س �أدو�ت نق���ل قوية تطلق 
طاقتنا �لكامنة لل�سفاء و�لتكامل و�لندماج و�لتعبر، ومن �أف�سل ما نقوم به 

لبع�سنا �لبع�س �أن ي�ستمع كل منا لق�س�س �لآخر )حممد، 2000، �س137(. 
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اال�سرتخاء الع�سلى: يعرف �ل�سرتخاء علميًا باأنه توقف كامل لكل �لنقبا�سات 1 10)
و�لتقل�سات �لع�سلية �مل�ساحبة للتوتر... وعلى �لعموم جند �أن �إعد�د �ملري�س 
وتهيئته ملمار�سة �لتدريب على �ل�سرتخاء �لع�سلى تتكون من �لنقاط �لتالية:

يب���ني للمعال���ج �أنه مقبل على تعلم خربة جدي���دة، �أو مهارة جديدة ل تختلف أ- 
عن �أى مهارة �أخرى يكون قد تعلمها فى حياته كقيادة �سيارة.

يب���ني له مثله مثل كثر من �لنا�س تعل���م �أن يكون م�سدودًا وع�سبيا ومتوتر�، ب- 
و�أنه بنف�س �ملنطق ميكنه �أن يكون عك�س ذلك �أى قادرًا على �لرتخاء و�لهدوء.

 �أن ي�ستلقى �ملري�س فى و�سع مريح عند بد�ية �لتدريب فى مكان هادىء خال ج- 
من �مل�ستتات. 

يب���د�أ تدريب ع�سو و�حد فى �لبد�ية على �ل�سرتخاء ويف�سل �أن يكون �لذر�ع د- 
وفق �خلطو�ت �لتالية:

• غلق ر�حة �ليد �لي�سرى باإحكام وقوة.	
• مالحظة �لتوتر فى ع�سالت �ليد.	
• فتح ر�حة �ليد �لي�سرى بعد ثو�ن معدودة و�إرخائها مع مالحظة �أن �لع�سالت 	

�أخذت ت�سرتخى وتثقل.
• يك���رر ه���ذ� �لتمري����س عددً���ا م���ن �مل���ر�ت حت���ى ي���درك �ملري����س ب���ني �لتوت���ر 	

و�ل�سرتخاء.

ينتق���ل �ملعال���ج بع���د ذل���ك �إىل �لع�س���اء �ملختلف���ة م���ن �جل�س���م ع�سوً���ا ع�سوً���ا 
�لقدم���ني                                     �أى  �جل�س���م  م���ن  �لأ�سف���ل  �لن�س���ف  ف���ى  تق���ع  �لت���ى  �لأع�س���اء  م���ن  بدءً���ا 

)�إبر�هيم، 2003�س571-570(

مراجع�ة الواجب�ات املنزلي�ة: ويتم من خالل ه���ذه �ملرحلة مناق�س���ة �لو�جبات 1 11)
�ملنزلي���ة م���ع �مل�سرت�سد وذلك فى بد�ي���ة كل جل�سة على ح���دة. وجدير بالذكر 
�أن ع���دم مر�جع���ة تلك �لو�جبات م���ع بد�ية كل جل�سة يعط���ى للعميل �نطباعًا 
ب���اأن �ملر�س���د ل يعتربه���ا جزءً���ا م���ن عملي���ة �لتغر، ولذل���ك يج���ب مر�جعتها 
مع���ه با�ستم���ر�ر؛ لأنها تعت���رب و�سيلة مل�ساعدته على حتقي���ق �لأهد�ف �ملن�سودة 

)حممد، 2000�س142(.
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نتائج البحث:
1- اختبار �س�حة الفر�س االول: وين�س عل���ى: »توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند 
م�ستوى دللة)0.05( بني متو�سط رتب درجات �ملجموعتني )�لتجريبية و�ل�سابطة( 
ف���ى �لقيا�س �لبعدى على)�لأبع���اد و�لدرجة �لكلية( على �ختبار جودة �حلياة لطالب 

�جلامعة«.
 وللتحق���ق م���ن �سح���ة ه���ذ� �لفر�س مت ��ستخ���د�م �ختب���ار مان ويتن���ى لدللة 

�لفروق بني �ملجموعات �مل�ستقلة. و�جلدول)13( يو�سح ذلك
جدول)13(

نتائج ح�صاب قيمة ) Z( ملتو�صطى رتب درجات اأفراد املجموعتني التجريبية وال�صابطة فى 
القيا�س البعدى على )اأبعاد- الدرجة الكلية( لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة

                             اإلحصاء 
نالمتغيرات

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة
(Z)

االحتمال

بعد جودة الصحة البدنية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

10.00
5.00

70.00
35.00

2.2740.023

بعد جودة الصحة النفسية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

9.29
5.71

65.00
40.00

1.6390.101

بعد جودة الحياة األسرية واالجتماعية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

7.86
7.14

55.00
50.00

0.3310741

بعد جودة الحياة الدينية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

8.36
6.64

58.50
46.50

0.8180.414

بعد جودة الحياة الجامعية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة 

7
7

9.79
5.21

68.50
36.50

2.0960.036

الدرجة الكلية
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

7
7

9.79
5.21

68.50
36.50

2.0580.040

م�ست���وى)0.05(  عن���د  �إح�سائي���ا  د�ل���ة  ف���روق  وج���ود  ج���دول)13(  يو�س���ح   
ف���ى  و�ل�سابط���ة(  �ملجموعتني)�لتجريبي���ة  �أف���ر�د  درج���ات  رت���ب  متو�سط���ى  ب���ني 
�لقيا����س �لبع���دى لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لط���الب �جلامعة عل���ى ثالثة �أبع���اد )جودة 
�ل�سح���ة �لبدني���ة، ج���ودة �ل�سح���ة �لديني���ة وج���ودة �حلي���اة �جلامعي���ة( بالإ�سافة �إىل
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)�لدرج���ة �لكلي���ة(، لك���ن مل يوج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائي���ا عن���د م�ست���وى)0.05( ب���ني 
متو�سط���ى رت���ب درج���ات �أف���ر�د �ملجموعت���ني )�لتجريبي���ة و�ل�سابط���ة( ف���ى �لقيا����س 
�لبع���دى لختبار جودة �حلياة لط���الب �جلامعة على بعدين )جودة �ل�سحة �لنف�سية 

و جودة �حلياة �لأ�سرية و�لجتماعية(. و�ل�سكل �لبيانى )1( يو�سح ذلك

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل بيانى)1( :متو�سط درجات �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة فى �لقيا�س 
�لبعدى على �ختبار جودة �حلياة 

 وملعرف���ة قوة �لعالقة)قU( بني �ملتغر �مل�ستقل)�لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي 
�لدين���ى( و�ملتغ���ر �لتابع)ج���ودة �حلياة(، وذلك ف���ى �حلالت �لتى يك���ون فيها �ختبار 
م���ان ويتن���ى د�ل �إح�سائ���ى، وبالرج���وع للج���دول �ل�ساب���ق جن���د )بع���د ج���ودة �ل�سح���ة 
�لبدني���ة، بع���د جودة �حلي���اة �لدينية، بع���د جودة �حلي���اة �جلامعية و�لدرج���ة �لكلية( 
ذ�ت دلل���ة �إح�سائية عند م�ستوى معنوي���ة)0.05(. “وحل�ساب قوة هذه �لعالقة فاإنه 
 Rank Biserial Correlationميكنن���ا ح�س���اب معامل �لرتب���اط �لثنائ���ى للرت���ب

�لذى �قرتحه جال�س Glassمن �ملعادلة �لآتية:

قu = 2)م ر1 - م ر 2( / ن1+ ن2 



العدد )13( اكتوبر 2015 جملة الرتبية اخلا�صة

 227 

حيث اإن: 
قU = قوة �لعالقة)معامل �لرتباط �لثنائى للرتب(

م ر1= متو�سط رتب �ملجموعة �لأوىل)ن1( = مج ر1/ن1 
م ر2= متو�سط رتب �ملجموعة �لثانية )ن2( = مج ر2 /ن2” )�لدردير،2006�س150(
 وبعد �إجر�ء �لعمليات �حل�سابية كانت �لنتائج كالتاىل كما مو�سح باجلدول �لآتى 

جدول)14(
ح�صاب معامل الرتباط الثنائى للرتب وتف�صري العالقة الرتباطية لدللة اختبار مان ويتنى

تفسير العالقة U قيمة ق
                              اإلحصاء

المتغيرات

القيمة مرتفعة والعالقة قوية ومهمة 0.71 بعد جودة الصحة البدنية

القيمة ضعيفة والعالقة ضعيفة 0.24 بعد جودة الحياة الدينية

العالقة متوسطة ومهمة 0.65 بعد جودة الحياة الجامعية

العالقة متوسطة ومهمة 0.65 الدرجة الكلية

 يت�س���ح م���ن ج���دول)14( �أن قوة �لعالقة ب���ني �ملتغر �مل�ستق���ل و�ملتغر �لتابع 
ف���ى �لبح���ث �حل���ايل يعتد به���ا فى �تخاذ �لق���ر�ر فيما يتعل���ق بالأبعاد )ج���ودة �ل�سحة 
�لبدني���ة، وج���ودة �حلي���اة �جلامعية و�لدرجة �لكلي���ة( بينما قوة �لعالق���ة �سعيفة فى 

بعد جودة �حلياة �لدينية. 

تف�سري نتائج الفر�ص االأول 
 ي�ست���دل م���ن �ختب���ار نتائ���ج �سح���ة �لفر����س �لأول كم���ا مو�سح بج���دول)13( 
وج���دول)14( من جن���اح �لربنامج �لإر�سادى �لنف�سي �لديني ف���ى تنمية جودة �حلياة 
ل���دى �لطالب���ات �لفائقات �أكادمييً���ا على �أبعاد)ج���ودة �ل�سحة �لبدني���ة، جودة �حلياة 
�لديني���ة، ج���ودة �حلي���اة �جلامعي���ة و�لدرج���ة �لكلي���ة( لختب���ار جودة �حلي���اة لطالب 
�جلامعة؛ وذلك يعزى ملا يحتويه �لربنامج �لإر�سادى �ملعد للدر��سة �حلالية من فنيات 
و��ستر�تيجي���ات �ساع���دت فى تنمي���ة متغر جودة �حلياة ل���دى �ملجموعة �لتجريبية، 
وه���ذه �لنتائج تختلف جزئيًا مع در��سة كاظم و�لبهادىل )2005( وتتفق مع جزء �آخر 
لهذ� �لبحث بينما تختلف كليًا مع در��سة �أنور و�ل�سادق)2010( ودر��سة �لفقى)2013(.

 ويع���زى �لباح���ث �حل���اىل ف�س���ل �لربنامج ف���ى تنمية ج���ودة �ل�سح���ة �لنف�سية 
وج���ودة �حلي���اة �لأ�سرية و�لجتماعية �إىل وجود �سعوبة ف���ى �لعالقات �لبين�سخ�سية 
)جودة �ل�سخ�س( وذلك فى �سوء نظرية«لني« و�ل�سبب رمبا يرجع �إىل:« عدم �لن�سج 
�لنفع���اىل للطف���ل  �ملوهوب و�ملتفوق �لعقل���ى  وميله �إىل �ملع���اد�ة و�لعدو�ن و�ختالفه 
ع���ن �أقر�ن���ه فى �لتفكر و�مليول” )غامن، 2015، ����س109(. بالإ�سافة �إىل �أن” �لطفل 
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�ملوه���وب ق���د يظهر �أد�ءً���ا متقدمًا فى �لناحي���ة �لعقلية و�لأكادميي���ة، �إل �أنه قد يكون 
متو�سطً���ا ف���ى �لنم���و �لجتماعى و�لعاطف���ى. هذ� �لف���رق قد يخلق م�سك���الت لهوؤلء 
�ملوهوب���ني؛ لأن �لأف���ر�د �لبالغني قد يتوقعون من هوؤلء �لأطفال �ملوهوبني �أد�ءًا فى 
�ملج���الت �لجتماعي���ة و�لعاطفي���ة مثل �لأد�ء �ملتق���دم فى �ملج���الت �ملعرفية و�لعقلية 

)�سليمان، 2014، �س42(.

2-اختبار �سحة الفر�س الثانى: وين�س على: “توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند 
م�ست���وى دلل���ة )0.05( بني متو�سط رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية فى �لقيا�سني 
�لقبلى و�لبعدى على )�أبعاد - �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة.

 وللتحق���ق من �سحة هذ� �لفر����س مت ��ستخد�م �ختبار ويلكوك�سن للفرق بني 
رتب قيم مرتبطة و�جلدول)15( يو�سح ذلك:

جدول)15(
نتائــج ح�صاب قيمة)Z( ملتو�صطى رتــب درجات اأفراد املجموعة التجريبيــة فى القيا�صني القبلى 

والبعدى على)اأبعاد- الدرجة الكلية( لختبار جودة احلياة لطالب اجلامعة
                             اإلحصاء

المتغيرات

االحتمالقيمة(Z)متوسط الرتبن
االشارات

(+)
اإلشارات

(-)
بعد جودة الصحة البدنية

القياس القبلى
القياس البعدى

7
7

602.2260.026

بعد جودة الصحة النفسية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

602.2140.027

بعد جودة الحياة األسرية 
واالجتماعية
القياس القبلى

القياس البعدى

7
7

602.2640.024

بعد جودة الصحة الدينية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

702.3750.018

بعد جودة الحياة الجامعية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

612.1170.034

الدرجة الكلية
القياس القبلى

القياس البعدى
7
7

702.3660.018

د�لة عند م�ستوى)0.05(
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 يت�س���ح م���ن ج���دول )15( �أن���ه توج���د ف���روق د�ل���ة �إح�سائيً���ا عن���د م�ست���وى 
دلل���ة)0.05( ب���ني متو�سطى رت���ب درجات �أف���ر�د �ملجموعة �لتجريبية ف���ى �لقيا�سني 
�لقبل���ى و�لبعدى على)�أبعاد- �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة 
ل�سال���ح �لقيا�س �لبع���دى. ولالإي�ساح �لتخطيطى لهذ� �لإح�ساء �ل�ستدلىل فاإنه مت 

متثيله بيانيًا كما هو مو�سح ب�سكل بيانى)2( �لتاىل:

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل )2(
 متو�سط درجات)�لأبعاد- �لدرجة �لكلية( للقيا�سني �لقبلى و�لبعدى

 للمجموعة �لتجريبية على �ختبار جودة �حلياة

تف�سري نتائج الفر�ص الثانى
 ي�ست���دل من �ختبار نتائ���ج �سحة �لفر�س �لثانى كما مو�سح بجدول)15( من 
جن���اح �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�س���ي �لديني فى تنمية ج���ودة �حلياة ل���دى �لطالبات 
�لفائق���ات �أكادمييً���ا عل���ى )�لأبع���اد- و�لدرج���ة �لكلي���ة( لختبار ج���ودة �حلياة لطالب 
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�جلامع���ة؛ وذل���ك يعزى مل���ا يحتويه �لربنام���ج �لإر�س���ادى �ملعد للدر��س���ة �حلالية من 
فني���ات و��ستر�تيجي���ات �ساع���دت ف���ى تنمي���ة متغ���ر ج���ودة �حلي���اة ل���دى �ملجموع���ة 
�لتجريبي���ة، وه���ذه �لنتائج تتفق جزئيً���ا مع در��سة )�لفق���ى،2013 ؛ �لقطاوى، 2013؛ 
من�س���ور و�أبو�ل�سع���ود،2013(، ويعزى �لباحث �حلاىل ه���ذ� �لنجاح للربنامج �إىل مامت 
��ستخد�م���ه م���ن فنيات خطط �إر�سادي���ة مت�سمنة فى �لربنامج و�لت���ى �أدت �إىل تنمية 

جودة �حلياة لدى �لفائقات �أكادمييًا من طالبات �جلامعة)كليات �لرتبية(. 
 �ختبار �سحة �لفر�س �لثالث: ين�س على: »ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى دللة)0.05( ب���ني متو�سط رتب درجات �ملجموع���ة �لتجريبية فى �لقيا�سني 

�لبعدى و�لتتبعى على �ختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة«.  
 وللتحق���ق م���ن �ختبار �سحة هذ� �لفر�س فق���د مت ��ستخد�م �ختبار ولكوك�سن 

للفرق بني رتب قيم مرتبطة و�جلدول)16( يو�سح ذلك
جدول)16(

نتائج ح�ساب قيمة)Z( ملتو�سطى رتب درجات �أفر�د �ملجموعة �ل�سابطة فى �لقيا�سني 
�لقبلى و�لبعدى على)�أبعاد- �لدرجة �لكلية( لختبار جودة �حلياة لطالب �جلامعة

                                    اإلحصاء

المتغيرات

قيمةمتوسط الرتبن
(Z)

االحتمال
(Sig) االشارات

(+)
اإلشارات

(-)
بعد جودة الصحة البدنية

القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

250.8770.380

بعد جودة الصحة النفسية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

320.9620.336

بعد جودة الحياة األسرية واالجتماعية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

23270.0.785

بعد جودة الصحة الدينية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

20414.0.157

بعد جودة الحياة الجامعية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

330.3220.748

الدرجة الكلية
القياس البعدى
القياس التتبعى

7
7

340.1700.865
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يالح���ظ م���ن جدول)16( عدم وج���ود فروق بني متو�سطى رت���ب درجات �أفر�د 
�ملجموع���ة �ل�سابط���ة ف���ى �لقيا�س���ني �لقبل���ى و�لبع���دى على)�أبع���اد- �لدرج���ة �لكلية( 
لختب���ار ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة، ومن ثم فاإنه يتم قب���ول �لفر�س �ل�سفرى. 

ولإي�ساح هذ� �لإح�ساء �ل�ستدلىل فقد مت ذلك من �لر�سم �لبيانى �سكل)3(

�لبعد�لثالث = 3.00 �لبعد �لثانى =2.00  �لبعد �لأول = 1.00 
�لدرجة �لكلية = 6.00 �لبعد �خلام�س = 5.00   �لبعد�لر�بع =4.00  

�سكل )3(
 متو�سط درجات)�لأبعاد- �لدرجة �لكلية( للقيا�سني �لبعدى و�لتتبعى للمجموعة 

�لتجريبية على �ختبار جودة �حلياة 

تف�سري نتائج الفر�ص الثالث
 ي�ستدل من نتائج �ختبار �سحة �لفر�س �لثالث كما هو مبني بجدول)16( من 
عدم وجود فروق د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة)0.05( بني متو�سطى رتب درجات 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة ف���ى �لقيا�سني �لبع���دى و�لتتبع���ى على)�أبع���اد- �لدرجة 
�لكلي���ة( لختب���ار ج���ودة �حلي���اة لطالب �جلامع���ة؛ ويع���زو �لباحث ه���ذه �لنتيجة �إىل 
�أن �لربنام���ج �لإر�س���ادى �لنف�سي �لديني ماز�لت فعاليت���ه م�ستمرة �أثناء فرتة �ملتابعة 
وماز�ل تاأثره �لإيجابى قائم وهذ� يدل على جناح �لربنامج وهذ� بف�سل مايحتويه 
م���ن تخطي���ط وفنيات جيدة، وه���ذه �لنتائج جزئيً���ا مع در��سة )�لفق���ى،2013(، و�لتى 

�أ�سارت �إىل ��ستمر�رية فعالية �لربنامج �لإر�سادى بعد مرور فرتة �ملتابعة.
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واإجم�اال ملا�س�بق من تف�سر نتائ���ج فرو�س �لبحث �حل���ايل، فاإنه بالإمكان   
�لإجاب���ة عل���ى �لت�س���اوؤل �لرئي�سى لهذه �لبح���ث �حلايل �لذى ين�س عل���ى: »ما فعالية 
��ستخ���د�م برنام���ج �إر�سادى نف�سى دينى جماعى فى تنمي���ة جودة �حلياة لدى طالبات 
�جلامع���ة �لفائق���ات �أكادمييا؟« حيث تكون �لإجابة ب���اأن هذ� �لربنامج �لإر�سادى جنح 
ف���ى تنمي���ة جودة �حلياة لدى طالبات �جلامعة �لفائق���ات �أكادمييًا، وذلك بعد تطبيق 
هذ� �لربنامج عليهم؛ ويف�سر �لباحث �حلاىل هذه �لنتيجة باأنه قد ��ستخدم �لإر�ساد 
�لنف�سي �لديني �جلماعى مع دجمه بفنيات مد�ر�س نف�سية �أخرى؛ �عتماد� على مبد�أ 
�لنتقائي���ة عن���د ممار�سة عملية �لإر�س���اد �لنف�سى ، وربطها باملعتق���د�ت �لدينية حيث 
�أن للدي���ن – كم���ا �أ�س���ارت �لفق���ى )2013(- �أث���ر ق���وي يف نفو����س �لب�س���ر وير�عي �لبناء 
�لنف�س���ي لالإن�س���ان، و�أ�سار حم���دي �لفرماوي )2004( �إىل �أن �لبن���اء �لنف�سي لالإن�سان 
ينطل���ق م���ن �أن �لإن�س���ان تكوين فري���د يختلف فيه ع���ن بقية �ملخلوق���ات، ولي�س لديه 
جمرد جمموعة من �لدو�فع �لتي حتركه على �لنحو �لآيل، �أو �لتلقائي، وهو �لكائن 
�لوحيد �لذي يدرك ويفكر وميلك �لإر�دة، وهو قادر على �أن ي�سمو فوق دو�فعه �ملادية 
�لبحت���ة، وق���ادر على �إرجاء �إ�سباع دو�فعه �إىل حني، وله بنية نف�سية حتدد �خل�سائ�س 
�لإن�ساني���ة في���ه، و�لإن�س���ان ُمع���د �إعد�دً���ا نف�سيً���ا لأد�ء ر�سالت���ه، فكان���ت ه���ذه �حلقائق 
حُمرك���ات للجل�س���ات �لإر�سادي���ة؛ لأنه���ا ُتعطي ت�سورً���ا و�قعيا عن �لطبيع���ة �لب�سرية، 
فب���الإر�دة ُيلغ���ي �سيطرة �لع���ادة وبالعقل يتب�س���ر �ل�سلوك ويتحكم في���ه ويعي �لد�فع 

ويحد من �سيطرة �لالو�عي، �أو �ل�سعور بلغة �لتحليل �لنف�سي )فى �لفقى،2013(.

 { و�لركائز �لتي ر�عاها �لربنامح هى: قوى �لذ�ت يف �لإن�سان وتتمثل يف قوة 
�ل���روح وقوة �لعقل وقابليات �لفطرة ،و�لإن�سان يف عقيدة �لقر�آن �لكرمي لي�س �أجز�ء، 
�أو مكون���ات متفرقة، ب���ل �لإن�سان وحدة متفاعلة وبني���ة متكاملة دينامية جتمع قوى 
�لذ�ت يف كل و�حد، ويتمثل ذلك يف قوله تعاىل: { فاإذ� �سويته ونفخت فيه من روحي 
فقع���و� ل���ه �ساجدي���ن} ] �حلج���ر: 29 ]، ولذ� فاإن �جل�س���د �إذ� كان يدف���ع بالإن�سان �إىل 
�أ�سله ومركزه بكثافة هذ� �لأ�سل بتبلده وثقل هذ� �ملركز وظالمه، فاإن �لروح جتذبه 
�إىل �أ�سل���ه ومنبعه���ا وتناديه مبن�سب���ه ومركزه، وتذكره مبكانت���ه ومهمته وتبعث فيه 
�لق���وة �لد�فع���ة وحتيى فيه �حلركة �لد�فقة، ومن ث���م تنت�سر على كثافة �ملادة، ورغم 

�أن طبيعة �لروح تغيب عنا، فهى �ل�سر يف �لإن�سان )�لفقى، 2014(.

 وبالت���اىل فقد ��ستطاع هذ� �لربنامج م���ن تب�سر �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية 
لفهم ذو�تهم وتوعيتهم باأن �هلل �سبحانه وتعاىل هو خالقهم وهو �أرحم بهم، فكلما دو�م 
�لفرد- كما بني �لربنامج للمجموعة �لتجريبية- من قر�ءة �لقر�آن �لكرمي و�ل�سالة 
عل���ى �لنب���ى �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم، و�ملد�وم���ة على �لت�سبيح و�لتهليل و�لتكبر 
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و�ل�ستغف���ار، ف�س���وف تتحقق �ل�سعادة �لتامة مب�سيئة �هلل تعاىل للفرد م�سد�قًا لقوله 
ِ َتْطَمِئ���نُّ �ْلُقُلوُب}  ِ �أََل ِبِذْك���ِر �هللَّ ِذي���َن �آََمُن���و� َوَتْطَمِئ���نُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْك���ِر �هللَّ تع���اىل:{ �لَّ
]�لرع���د: 28]. وبع���د �أن مت �إر�س���اد �ملجموعة �لتجريبية مبا�سب���ق وطبقوه عملياً �أثناء 
�جلل�سات و�لو�جبات �ملنزلية، فقد منت عندهم م�ستوى جودة �حلياة حتى و�سل �إىل 
�مل�ست���وى �ملرتف���ع من ج���ودة �حلياة، �إ�ساف���ة �إىل �أن هذ� يتفق م���ع نظرية”لني” �لتى 
يتبناه���ا �لباحث �حلاىل حيث �أن �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية قد حتققت لديهم جودة 
�حلي���اة ذ�ت �مل�ست���وى �ملرتفع بعد تطبيق �لربنامج �لإر�س���ادى؛ وذلك ملاقد حتقق من 

جودة �ل�سخ�س وجودة �لظروف �لبيئية بقدر من �لإمكان ذ�ت �لقبول �ملر�سى.

التو�سيات
عق���د ندو�ت للط���الب �جلامعيني من قبل �أ�ساتذة �ل�سح���ة �لنف�سية و�لرتبية ( 1)

�خلا�سة للتعريف باأهمية �لإر�ساد �لنف�سي �لديني ودوره فى تنمية، �أو حت�سني 
جودة �حلياة للعاديني من �لطالب وذوى �لحتياجات �خلا�سة.

توعي���ة �لط���الب �جلامعي���ني )�لعادي���ني- �ملوهوب���ني- ذوو �لالإعاق���ات( م���ن ( 2)
خالل مع�سكر تدريبى عن كيف تنمى جودة حياتك فى �سوء �لإر�ساد �لنف�سي 

�لدينى.
ين�س���ر على مو�قع �جلامع���ات �لإليكرتونية ملف عن مفه���وم �لإر�ساد �لنف�سي ( 3)

عادي���ني-                    �جلامعى)موهوب���ن-  �لطال���ب  حي���اة  ج���ودة  ف���ى  ودوره  �لدين���ي 
ذوى �إعاقات(.

تعل���ق عل���ى حو�ئ���ط �لكليات لوحات �إر�سادي���ة عن �لإر�ساد �لنف�س���ي �لديني فى ( 4)
حياة �لطالب �لفائق و�لعادى.

تخ�س����س حلق���ات بالإذ�ع���ة و�لتلفاز ع���ن )�لإر�ساد �لنف�سي �لدين���ي ودوره فى ( 5)
حتقيق �ل�سعادة للفرد(.

تعق���د ن���دو�ت فى �ملد�ر����س �لثانوي���ة باأنو�عها؛ لتوعي���ة طالبه���ا باأهمية زيادة ( 6)
وتنمية جودة حياتهم من خالل �أ�ساتذة �ل�سحة �لنف�سية و�لرتبية �خلا�سة.

عق���د دور�ت نف�سية مكثفة لأخ�سائيني �ملد�ر�س مبر�حلها عن كيفية م�ساعدة ( 7)
�لطال���ب �لفائق و�لع���ادى ومتدنى �لتح�سيل فى زي���ادة وحت�سني جودة حياته 

عن �لإر�ساد �لنف�سي �لدينى.
عقد ندو�ت تثقيفية بكليات �لرتبية)ق�سم �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة �لنف�سية( ( 8)

لأولي���اء �أم���ور �لط���الب �لفائق���ني من �ست���ى مر�ح���ل �لتعلي���م؛ مل�ساعدتهم فى 
توف���ر �لظ���روف �لبيئية ذ�ت �جل���ودة لأبنائه���م �لفائقني؛ لتحقي���ق مايعرف 

بجودة �ل�سخ�س )�لطالب �لفائق(.
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 البحوث املقرتحة امل�ستقبلية
عالق���ة ج���ودة �حلي���اة بالط���الب �لفائق���ني �أكادميي���ا )مرتفع���ى، متو�سط���ى، ( 1)

منخف�سى( �لتح�سيل �لأكادميى.
عالق���ة ج���ودة �حلي���اة مبفه���وم �ل���ذ�ت ل���دى �لفائق���ني و�لعاديني م���ن طالب ( 2)

�جلامعة.
ج���ودة �حلي���اة �لأ�سري���ة و�لجتماعي���ة ل���دى �ملوهوب���ني و�لعادي���ني من طالب ( 3)

�جلامعة.
-�لت�سام���ح وج���ودة �حلي���اة ل���دى �لفائق���ني �أكادمييً���ا و�لعادي���ني م���ن ط���الب ( 4)

�جلامعة)در��سة �سيكومرتية- كلينيكية(.
ج���ودة �حلي���اة وعالقاته���ا بالفائق���ني �أكادميي���ا �لعادي���ني وذوى �لإعاقات من ( 5)

طالب �ملد�ر�س �لثانوية .
ج���ودة �حلي���اة ل���دى �لفائق���ني �أكادمييً���ا م���ن ط���الب �جلامع���ة ذوى �مل�ست���وى ( 6)

�لجتماعى �لقت�سادى)�ملرتفع-�ملتو�سط(.
عالقة فاعلية �لذ�ت وتقدير �لذ�ت لدى �لطالب �لفائقني �أكادمييا )�لعاديني ( 7)

– �ل�سم-�ملكفوفني( من طالب �ملد�ر�س �لثانوية . 
من���وذج �سبب���ى للعالق���ة ب���ني فعالي���ة �ل���ذ�ت و�لت�سام���ح وج���ودة �حلي���اة ل���دى ( 8)

�لطالب �لفائقني �أكادمييًا من طالب �جلامعة و�ملد�ر�س �لثانوية.
فعالي���ة برنام���ج �إر�سادى نف�سى دينى ف���ى تنمية فعالية �ل���ذ�ت لدى �لفائقني ( 9)

لدى طالب �جلامعة من �جلن�سني.
فعالي���ة برنام���ج معرفى �سلوكى فى تنمية جودة �حلي���اة لدى طالب �جلامعة ( 10)

�لفائقني �أكادمييًا من �جلن�سني.
فعالي���ة برنام���ج �إر�س���ادى باملعن���ى لتنمية ج���ودة �حلياة لدى ط���الب �جلامعة ( 11)

�لفائقني �كادمييا من �جلن�سني.
فعالي���ة �إر�سادى معرف���ى �نفعاىل �سلوكى فى تنمية ج���ودة �حلياة لدى طالب ( 12)

�جلامعة �لفائقني �كادمييًا من كال �جلن�سني.
فعالية برنامج �إر�سادى متعدد �ملد�خل قائم)�لإر�ساد �لنف�سي �لديني و�لإر�ساد ( 13)

�ملعرف���ى �ل�سلوك���ى( لتنمية ج���ودة �حلياة لطالب �جلامع���ة �لفائقني �كادمييًا 
من طالب �جلامعة.
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