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 الشكر والتقدير

ال يشكر اهلل من ال يشكر إقرارًا بالفضل وتمسكًا بقول الرسول _صمى اهلل عميو وسمم_: "

"، فإنني أشكر اهلل الكريم رب العرش العظيم الذي وفقني إلنجاز ىذه الدراسة، وما الناس

ليو مآبي.  توفيقي إال باهلل، عميو توكمت، وا 

عمى ما  نبيل الجندياألستاذ الدكتور التقدير الى الدكتور المشرف اتقدم بجزيل الشكر و 

، رسالة في جوانبيا المختمفةقدمو لي من توجييات ومعمومات ساىمت في اثراء موضوع ال

 كما اتقدم بجزيل الشكر الى اعضاء لجنة المناقشة الموقرة
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 ممخص الدارسة 

ا بالذكاء الوجداني لدى المرشدين في مدارس الكفاءة المينية وعبلقتيىدفت الدراسة التعرف إلى 

جميع من  (152)عينة الدراسة من  وتكونتتم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي؛ و ، عرب النقب

 ، وأظيرت نتائج الدراسة.المرشدين في مدارس عرب النقب

  وجود عبلقة طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الكفاءة المينية والذكاء الوجداني لدى

 .المرشدين في مدارس عرب النقب

   أن مستوى الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقب جاءت بدرجة مرتفعة، أن

الكفاءة المعرفية قد حصمت عمى أعمى درجة، ثم الكفاءة الشخصية، ثم الكفاءة األدائية، ثم 

 الكفاءة الوجدانية.

 رجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات د

 . المؤىل العمميو ، الجنس متغير: حسبمدارس عرب النقب 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في

 10مدارس عرب النقب حسب لمتغير سنوات الخبرة، وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة 

 سنوات فأكثر.

 وى الذكاء الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب جاء بدرجة مرتفعة.أن مست 

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين في

 .الجنس متغير: حسبمدارس عرب النقب 
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  في وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين

مدارس عرب النقب حسب لمتغير المؤىل العممي، وكانت الفروق لصالح المرشدين حممة 

 .درجة الماجستير فأعمى

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين في

 10مدارس عرب النقب حسب لمتغير سنوات الخبرة، وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة 

 فأكثر.سنوات 

لتخطيط وعمل برامج إرشادية وتأىيمية من أجل ومن خبلل النتائج السابقة، يوصي الباحث با

، ة والذكاء الوجداني لدى المرشدين حسب تطور العمل اإلرشادييالمحافظة عمى الكفاءة المين

ستمر في بذل االستمرار في توفير اإلمكانيات المادية واالحتياجات البلزمة لعمل المستشار التربوي ليو 

 .الجيد المتعمق بالعمل اإلرشادي في منطقة النقب

 

 المرشدين -الذكاء الوجداني -الكممات المفتاحية: الكفاءة المينية
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Abstract 

 
The study was aimed to identify the professional competence and its relation to the 

emotional intelligence of the mentors in the Arab schools of the Negev. The descriptive 

method was used. The study sample consisted of 152 of all the instructors in the Arab 

Negev schools. 

• There is a positive relationship with statistical significance between the 

professional competence and emotional intelligence of mentors in Arab schools in 

the Negev. 

• The level of professionalism of mentors in Arab schools in the Negev was high, 

with cognitive efficiency at the highest level, and then personal efficiency, 

efficiency and emotional efficiency. 

• There were no statistically significant differences in the average level of 

professional proficiency among supervisors in Arab schools in the Negev according 

to the variable: gender and scientific qualification. 

• There were statistically significant differences in the average level of professional 

proficiency among supervisors in Arab Negev schools according to years of 

changing experience. The differences were in favor of having 10 or more years of 

experience. 

• The level of emotional intelligence for counselors in schools in the Negev was 

high. 

• There were no statistically significant differences in the scores of emotional 

intelligence of mentors in Arab schools in the Negev according to the variable: sex. 

• There were statistically significant differences in the average score of emotional 

intelligence among mentors in Arab schools in the Negev according to the variable 

of the scientific qualification. 

• There were statistically significant differences in the mean scores of emotional 

intelligence among mentors in Arab schools in the Negev according to years of 

changing experience. The differences were in favor of those who had 10 years or 

more experience. 

Through the previous results, the researcher recommends the planning and work of 

guidance and rehabilitation programs in order to maintain the professionalism and 

emotional intelligence of the mentors according to the development of guidance work, and 
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continue to provide the material resources and the necessary needs of the work of the 

educational consultant to continue the effort related to the extension work in the Negev. 
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 المقدمة: 1.1

بوية بشكل مستمر إلى تطوير كفاءة العاممين فييا، من ضمن ىؤالء العاممين تسعى كل المؤسسات التر 

بو يساعد في تطوير العمل المرشدين التربويين، وىم عصب العممية التربوية لكون العمل الذي يقومون 

، ويسعى لتخمص من المشكبلت التي يتعرض ليا الطمبة، حيث يسعى المرشمدين التربمويين إلمى التربوي

 .(2011)أبو أسعد،  يئة آمنة وتربوية تشجع عمى التعممتوفير ب

ف ممن ىمذه العمميمة مسماعدة ، واليمدمن سمات الممنظم التربويممة المعاصمرةعممية عصرية  اإلرشاديعتبر و 

داخممل المدرسممة وخارجيمما وكممذلك مممع البيئممة االجتماعيممة التممي  ة عمممى التكيممف مممع المنمماخ التعميممميالطمبمم

ىذه المينمة مينمة إنسمانية اجتماعيمة ممن خبلليما يمتم التواصمل والتفاعمل بمين  تحيط بالطالب،  كما تعتبر

المرشممد وشخصمميتو وطريقممة تفكيممره فممي التعامممل مممع المسترشممدين  مينيممةالمرشممد والمسترشممد ظيممر خبلليمما 

وىممذا يممنعكس بشممكل إيجممابي أو سمممبي عمممى األداء المينممي لممرشممد فمممن خممبلل ذلممك يممتم تحديممد نجمماح أو 

 .(2011)الشرفا، ي أداء عممو فشل المرشد ف

ىو عمم لو أصولو ومقوماتو وأدواتو يحتاج إلى مرشمد مؤىمل ممن أجمل اسمتخدام ىمذه المقوممات  فاإلرشاد

نقمل المعموممات أو واألدوات بالطريقة التي تمكنو من القيام بميامو عمى الوجمو األفضمل، وىمذا ال يعنمي 

اسمتغبلل اقصمى طاقمة ممن الميمارات والقمدرات ممن  ممارسمتيا ممن خمبللتوصيميا إلى المسترشدين ، بل 

 (Uteir, 2017) أجل الوصول إلى اليدف المنشود

لمذلك تعممل الميمارات اإلرشمادية لممدى المرشمد النفسمي عممى مسمماعدتو فمي اداء عمممو بالصمورة الصممحيحة 

 وبشممكل مممتقن، حيممث تعمممل قممدرات المرشممد عمممى بنمماء عبلقممات مينيممة وسممميمة مممع المسترشممد مممن خممبلل
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قنمماع المسترشممد فممي أىميممة الكسممب الثقممة والقممدرة عمممى  وىممذا يسمماعده عمممل اإلرشممادي تنمماول المشممكبلت وا 

 (.2008)أبو يوسف،  القيام بالمقماببلت اإلرشادية الفردية أو الجماعية بالصورة السميمة عمى

ريمق تقمديم خمبلل اسمتثمار الطاقمات عمن ط ممنتنميمة القموى البشمرية  ولما كانت مقاصد العمل اإلرشادي

الخدمات اإلرشادية إلى األفراد والجماعات من أجل إحداث التغيير في االتجاه والمشاعر نحمو المشمكمة 

التي يتم تناوليا وكذلك نحو العالم المحيط بالفرد والجماعة، فإن ىدف العممية اإلرشادية ال يتوقف عند 

تموفير ى ىذه المشكبلت، وكذلك يمتد إلى ىذا الحد بل يتعداه إلى مساعد الفرد والجماعة في التغمب عم

الذي تمكمن الفمرد ممن تموفير درجمة ممن المتحكم االستبصار لمفرد ولمجماعة )في حالة اإلرشاد الجماعي( 

فممي االنفعمماالت وزيممادة المعرفممة بالممذات والبيئممة المحيطممة والعبلقممات االجتماعيممة، وىممذا يمموفر القممدرة عمممى 

 (.2015)بو عزيز، بناء السموك اإليجابي 

فالكفمماءة المينيممة لممرشممد تفممرض عميممو أن يكممون شممخص متوافممق السممموك متممزن الشخصممية يتعامممل مممع 

دة اآلخمرين مسماعالمشكبلت بكل جدية من خمبلل دراسمة جميمع النمواحي التمي تحميط بالمشمكمة ممن أجمل 

وعميمممممو فإنمممممو يجمممممب أن يمتممممممك الخبمممممرة العمميمممممة التطبيقيمممممة فمممممي الفحمممممص م، عممممممى التغممممممب عممممممى مشمممممكمي

كمما ، وتقييميما بطمرق موضموعية صمحيحةلسيكولوجي والتشخيصي وتنفيذ الخطط اإلرشادية ومتابعتيما ا

أنو يتوجب عممى المرشمد أن يمتممك ميمارات االتصمال والتواصمل الفعمال ممن أجمل أقنماع المسترشمدين فمي 

ثمممارة دافعمممييم ممممن أجمممل تعمممديل سمممموكيم وتممموفير التوافمممق، لموصمممول إلمممى فمممرد  التغممممب عممممى مشمممكبلتيم وا 

 .(2008العطوي، )متوافق

الكفايممة المينيممة لممدى المرشممدين التربممويين فمممي المؤسسممات التربويممة مممن أىممم عوامممل نجمماح العممممل وتعممد 

 اإلرشمممممادي، حيمممممث تمممممرتبط بمجموعمممممة ممممممن المواصمممممفات يجمممممب عممممممى المرشمممممد ان يمتمكيممممما، تمثممممممت ىمممممذه

تماعيممة وانفعاليممة وخمقيممة مواصممفات عقميممة واج وكممذلك امممتبلك، المواصممفات فممي حممب مسمماعدة اآلخممرين
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ىو الذي يمتمكن  ؤ. والمرشد التربوي الكفمن خبلل يستطيع المرشد القيام بعممو بالشكل الصحيح وبدنية

، وتوصمف اإلرشمادبسماتو الشخصية، ومياراتو وقدراتو لممساعدة في عممية  األكاديميةمن دمج معارفو 

 بالكفماءة المينيمةى المرشمد المذي يقموم بيما أن يتمتمع يجمب عمم عممية وفنية دقيقمةالعممية اإلرشادية بأنيا 

 .(2017الجنديل، )

فالذكاء العاطفي لممرشد يضمن لمو النجماح واالسمتقرار فمي عمممو ممن خمبلل تموفير القمدرة عممى االتصمال 

والتواصل بينو وبين المسترشد، كمما يموفر التوافمق المينمي لممرشمد بمما يمتبلءم ممع ظمروف البيئمة المينيمة 

وممممن أجمممل ذلمممك يتوجمممب عممممى المرشمممد السمممعي واالىتممممام  ؛المرشمممدوبالتمممالي تحسمممين أداء ماعيمممة؛ واالجت

قممدرات المرشممد فممي بالممذكاء العمماطفي لتحقيممق أكبممر قممدر ممكممن مممن التوافممق ويممتم ذلممك مممن خممبلل تطمموير 

 (.2015، البغر  تو المينية )بنءممارسة الميارات اإلرشادية وزيادة كفا

مرشممد قممراءة وجدانيممة مممن خممبلل التعممرف عمممى مشمماعر المسترشممدين مممن أجممل والممذكاء العمماطفي يمموفر لم

تكوين عبلقات اتصال وتواصل سميمة من خبلل العبلقات الودية التي يمكن أن يوفرىا، كما أن المذكاء 

الوجممداني يمموفر لممرشممد القممدرة عمممى ضممبط الممنفس والممتحكم فممي المشمماعر اإليجابيممة والسمممبية وىممذا قابممل 

مسمتوى األداء  ورفعمن زيادة كفاءتو المينية ل مجموعة من الميارات التي تمكن المرشد لمتعمم من خبل

 .(2014)القرني، الميني

القدرة عمى التفرقة بمين مصمادر اإلحبماط والتعاممل ممع كمل منيما عممى كما يوفر الذكاء الوجداني لممرشد 

اول مجموعممة مممن المشممكبلت مممن خممبلل تنمم يسمماعد عمممى الحفمماظ عمممى واقعيممة وتفمماؤل الفممرد وىممذاحممدة، 

ممع ىمذه االحباطمات  يمؤدي إلمى عجمز الفمرد عمن التعامملواالبتعماد عمن مصمادر اإلحبماط المذي  ،النفسية

ضمبط المشماعر والممتحكم فييما، وعممى المسممتوى كمما ان المذكاء الوجممداني يموفر لمفمرد القممدرة عممى بكفماءة، 

قمات جيممدة بمماآلخرين ولمتعامممل مممع النممواحي االجتمماعي يتضمممن الميممارات االجتماعيممة البلزمممة لبنمماء عبل
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 في العبلقات عمى المستويين الشخصي والميني، كما يتضمن كذلك القمدرة عممى إقنماع وقيمادة الوجدانية

 (.2014)أبو رياش وآخرون،  من أجل تناول المشكبلت من جميع جوانبيا اآلخرين

السمممات التممي يجممب عمممى المرشممد  ومممن خممبلل ممما سممبق يممرى الباحممث أن الممذكاء الوجممداني سمممو مممن اىممم

وتموفير درجمة ممن القمدرة عممى المتحكم فمي التربوي أن يتمتع بيا؛ وذلك ممن أجمل تطموير الكفماءة المينيمة 

المشماعر مممن أجممل تكمموين عبلقممات اجتماعيممة وديممة بممين المرشممد والمسترشممد لموصممول إلممى جميممع جوانممب 

 المشكبلت من أجل بناء خطط عبلجية ليذه المشكبلت.

 مشكمة الدراسة:  1.1

نشأت مشكمة الدراسة من خبلل شعور الباحث بوجود انخفاض في مستوى قدرات وميارات الذكاء 

عرب النقب، حيث يؤثر ذلك في نجاح العمل اإلرشادي وتحسين  مدارسالمرشدين في الوجداني لدى 

مستوى أداء  القرارات المتخذة ممن قبميم، فانخفاض مستوى الذكاء الوجداني يؤدي إلى انخفاض

لذا فإن ىذه الدراسة  ؛دائيمالقرارات الصحيحة ومن ثم انخفاض أالمرشدين وكفاءتيم المينية في اتخاذ 

 .  المرشدين في مدارس عرب النقب لدىالكفاءة المينية وعبلقتيا بالذكاء الوجداني جاءت لمبحث في 

 الدراسة: أسئمة 1.1

 ة:تياآل األسئمةتحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن 

 في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءةىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين  .1

 النقب؟ عرب مدارس

 ؟ الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقب مستوى ما  .2



6 

 

 ؟الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب مستوى الذكاء ما  .3

لمممدى المرشمممدين فمممي المممذكاء الوجمممداني فمممي متوسمممطات درجمممة  ىمممل توجمممد فمممروق ذات داللمممة إحصمممائية .4

 (؟  سنوات الخبرة ،الجنس، المؤىل العممي) تبعًا لمتغيرات مدارس عرب النقب

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في ممدارس  .5

 (؟  ات الخبرةسنو  ،الجنس، المؤىل العممي) تبعًا لمتغيرات عرب النقب

 فرضيات الدراسة: 1.1

 المينية الكفاءةبين  α≤0.05)عند مستوى الداللة )  توجد عبلقة ذات داللة إحصائيةال  -1

 والذكاء (األدائية الوجدانية، والكفاءة والكفاءة المعرفية، والكفاءةبمجاالتيا )الكفاءة الشخصية، 

 النقب. عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

متوسطات درجة في  α≤0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توج -2

 الوجدانية، والكفاءة والكفاءة المعرفية، والكفاءةبمجاالتيا )الكفاءة الشخصية، الكفاءة المينية 

 الجنس. تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقب (األدائية

متوسطات درجة في  α≤0.05)عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -3

 الوجدانية، والكفاءة والكفاءة المعرفية، والكفاءةبمجاالتيا )الكفاءة الشخصية، الكفاءة المينية 

  .المؤىل العممي تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقب (األدائية

متوسطات درجة في  α≤0.05)ة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل -4

 الوجدانية، والكفاءة والكفاءة المعرفية، والكفاءةبمجاالتيا )الكفاءة الشخصية، الكفاءة المينية 

  .سنوات الخبرة تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقب (األدائية
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وسطات درجة متفي  α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -5

  الجنس. تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقبالذكاء الوجداني 

متوسطات درجة في  α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -6

 المؤىل العممي. تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقبالذكاء الوجداني 

متوسطات درجة في  α≤0.05)ة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات دالل -7

  سنوات الخبرة. تعزى إلى متغير لدى المرشدين في مدارس عرب النقبالذكاء الوجداني 

 أىمية الدراسة:  1.1

 تكمن أىمية الدراسة في كل من: 

 األىمية النظرية: 

والميتمين في مجاالت اإلرشاد النفسي تساىم ىذه الدراسة في إثراء المعرفة عند الباحثين والقراء  .1

 واالىتمام بيا وسبل تنميتيا وتطويرىا لدى المرشدين النفسيين الكفاءة المينيةفي موضوع 

تتناول ىذه الدراسة موضوعًا حيويًا وجديدًا ييم القائمين عمى العمل اإلرشادي من مشرفين  .2

ن أجل رفع مستوى التوجيو ومرشدين في كافة المجاالت؛ مما يفيد كذلك صانعي القرار م

 .واإلرشاد في مدارسنا

تساىم ىذه الدراسة في الرقي بمستوى اإلرشاد النفسي في مجتمعنا من خبلل تنمية بعمض  .3

 .ميارات وقدرات المرشدين النفسيين في اإلرشاد النفسي
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 األىمية التطبيقية: و 

القوة لمدييم لتعزيزىما وتطويرىا  عاد الذات المينية الكتشاف نقاطتعريف المرشدين التربويين بأب .1

 .وصقميا بالمعرفة والخبرة 

الكفاءة المينية وعبلقتيا بالذكاء نتائج دراسة اإلسيام في إثراء المكتبة الفمسطينية بموضوع  .2

 عرب النقب.الوجداني لدى المرشدين في مدارس 

 أىداف الدراسة:  1.1

 : إلى التعرف إلىتيدف ىذه الدراسة 

  المينية بالذكاء الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب الكفاءةعبلقة  -1

 الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقبمستوى  -2

 الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب مستوى الذكاء   -3

ي مدارس عرب فالكفاءة المينية بالذكاء الوجداني عبلقة  في استجابات المرشدين حول االختبلف -4

 (؟  سنوات الخبرة ،الجنس، المؤىل العممي) تبعًا لمتغيرات لنقبا

 حدود الدراسة:  1.1

 :تتحدد حدود ىذه الدراسة من خبلل

 . المرشدين في مدارس النقبالمحدد البشري:  -

 م.2018-2019 من العام الدراسي الثانيالمحدد الزمني: الفصل الدراسي  -

 . النقبمدارس المحدد المكاني:  -
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 : والمصطمحات المفاىيم 1.1

 :وردت في ىذه الدراسة مجموعة من المفاىيم والمصطمحات تمثمت في

ىو الشخص الذي يقوم بمساعدة المسترشدين في حل مشكبلتيم النفسية والسموكية " : المرشد النفسي 

 ."(10(:2008أبو يوسف، " "واالجتماعية والتعميمية واألخبلقية بالطريقة الفردية أو بالطريقة الجماعية

ويعرف الباحث المرشد النفسي اجرائيًا بأنو الشخص الذي يمارس مينة التوجيو واالرشاد في مجاالتو 

 المختمفة داخل نطاق المدرسة لتحقيق التوافق النفسي والتربوي من اجل تحسين العممية التربوية.

لميارات االجتماعية التي سمات الشخصية واالدرات المعرفية و قمزيج من ال"ىو  الذكاء الوجداني:

تساعد الفرد عمى فيم انفعاالتو وضبطيا وتوجيييا نحو تحقيق أىداف مرجوة، وتساعد عمى فيم 

مشاعر اآلخرين وحسن التعامل معيا مما يتيح لو إقامة عبلقات اجتماعية طيبة مع اآلخرين، ويحقق 

 ."(6): 2015شمح، " "لو النجاح في جميع مجاالت الحياة

باحث الذكاء الوجداني إجرائيًا بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المرشد عمى مقياس مؤشرات ويعرف ال

الذكاء الوجداني التي يعبر عن فيم االنفعاالت وضبطيا وتوجيييا نحو األىداف المرجوة، مما يساعد 

 عمى فيم مشاعر اآلخرين.

ظير في سموك المرشد التربوي ميارات مركبة أو أنماط سموكية أو معارف تىي " الكفاءة المينية:

تتمثل الكفاية بمجموعة المعارف ، ، و وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعمم المرغوب

، والميارات التي توجو سموك الفرد وتساعده عمى أداء ميامو بمستوى معين من واالتجاىاتوالمفاىيم، 

يستطيع بدونيا أن يؤدي  والجيد والوقت ، التمكن، التي يحتاجيا لمقيام بعممو بأقل قدر من الكمفة وال

 ."(270): 2017الجنديل، " "واجبو بالشكل المطموب
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ويعرف الباحث الكفاءة المينية إجرائيًا بأنيا الدرجة التي يحصل عمييا المرشد عمى مقياس مؤشرات 

 لكفاءة األدائية.الكفاءة المينية الذي يضم الكفاءة الشخصية والكفاءة المعرفية والكفاءة الوجدانية وا

 األعممممالإدراك الفمممرد لقدراتمممو عممممى إنجممماز السمممموك المرغممموب فيمممو بإتقمممان ورغبمممة فمممي أداء : ىمممي الكفااااءة

واعتمماده  مشمكبلت، وحمل اآلخمرينالجديدة والتزامو بالمبمادئ وحسمن تعامممو ممع  األشياءالصعبة، وتعمم 

 (.2011ار )القريشي، صر فو بإعمى نفسو في تحقيق أىدا

لحجمم القمدرات الذاتيمة ممن أجمل المتمكن ممن تنفيمذ سمموك  اإلدراك والتقمدير الفمردىمي :الشخصايةالكفاءة 

 (2011)غانم،  معين بصورة ناجحة

واسممتخدام أدوات المعرفممة، ومعرفممة طرائممق مممتبلك المعرفممة البلزمممة لممارسممة العمممل : االكفاااءة المعرفيااة

 (.2013ة )إسماعيل، استخدام ىذه المعرفة في الميادين العممي

جموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية ومنن المانارات الننحر ير ينة م: الكفاءة الوجدانية

 (2011الرشيدي، ) التي تسمح بممارسة الئقة لدور ما أو وظيحة ما أو نشاط ما

لقمدرة عممى إظيمار قدراتمو فمي الممارسمة دون وجمود مؤّشمر يمدّل عممى القمدرة عممى : ىمي االكفاءة األدائياة

 (.2017)دغيش،  داءاألداث نتيجة مرغوبة في إح
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة 

 الكفاءة المينيةأواًل: 

من فاعمية الذات بدرجة أكبر كما أن نجاح األداء الميني من أىم االعتبارات األساسية التي يرفع 

 المينيةيؤثر في الفاعمية  ال اإلخفاق، كما إن بمياموتواجو المرشد أثناء قيامو عندما تكون الصعوبات 

تحد من نجاح  إذا كان الفرد يعتقد أنو لم يبذل سوى جيد قميل أو أن الفرد تعرض لظروف قيرية 

 (.2016أداءه الميني)الرواحية، 

ة المينيمممة ظممماىرة معقمممدة تبمممدأ فمممي التعمممميم المممذي يتمقممماه ءلكفممماا( أن Francis, 2015ذكمممر فرانسمممس )و 

متعممددة مممن مينممة  مجمماالتوالعميمما وتتطمممب الكفايممة فممي  األوليممةالدراسممات  لشمخص فممي تممدريب فممي اثنمماءا

التمدريب فممي بمرامج التعممميم  أخبلقيماتمنيمما  ةالتمي تتطممب معممايير معينم بلفتخمماال، بمما فممي ذلمك اإلرشماد

فممي  اإلرشممادارات تتطمممب التنفيممذ النمماجح لميمم اإلرشممادالتممدريب الكافيممة فممي مجممال  ، وأخبلقيمماتلممرشممدين

المتطمورة، وتعمديل طمرق التمدريس الحاليمة لتشممل عناصمر المنماىج الدراسمية وطرائمق أكثمر  اإلرشادمينة 

ة ءو كفمماالتممي يمكممن أن تسمماعد فممي إعممداد مرشممدين ذ اإلرشممادالمتطممورة لمينممة  االحتياجمماتمتوافقممة مممع 

 االستشممارةين فممي مجممال تقممديم مينيممة عاليممة، كممما ان ىنمماك حاجممة إلممى تممدريب خمماص لممرشممدين التربمموي

 واالغتراب وغيرىا.والصراع  القمق حاالتالمتخصصة العالية في 

ة المينيممة لمممدى المرشممدين التربممويين فمممي المؤسسممات التربويمممة مممن أىمممم الكفممماء( 2017واعتبممر الجنممديل )

ا، عوامل نجاح العمل اإلرشمادي، حيمث تمرتبط بمجموعمة ممن المواصمفات يجمب عممى المرشمد ان يمتمكيم
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مواصفات عقمية واجتماعيمة وانفعاليمة  وكذلك امتبلك، المواصفات في حب مساعدة اآلخرين تمثمت ىذه

. والمرشممد التربمموي الكفمموء ىممو مممن خممبلل يسممتطيع المرشممد القيممام بعممممو بالشممكل الصممحيح وخمقيممة وبدنيممة

عدة فمممي عمميمممة بسمممماتو الشخصمممية، ومياراتمممو وقدراتمممو لممسممما األكاديميمممةالمممذي يمممتمكن ممممن دممممج معارفمممو 

يجب عمى المرشد الذي يقوم بيا أن يتمتع  عممية وفنية دقيقةاإلرشاد، وتوصف العممية اإلرشادية بأنيا 

ىمممو عممممم لمممو أصمممولو ومقوماتمممو وأدواتمممو يحتممماج إلمممى مرشمممد مؤىمممل ممممن أجمممل  فاإلرشممماد بالكفممماءة المينيمممة،

مياممو عممى الوجمو األفضمل، وىمذا ال استخدام ىذه المقومات واألدوات بالطريقمة التمي تمكنمو ممن القيمام ب

ممارستيا ممن خمبلل اسمتغبلل اقصمى طاقمة ممن نقل المعمومات أو توصيميا إلى المسترشدين، بل يعني 

 الميارات والقدرات من أجل الوصول إلى اليدف المنشود.

 مفيوم الكفاءة المينية:

مينيمة والتوقمع المجتمعمي جميع اشكال الممارسمة الىي ( Byrd & Hayes, 2012عرفيا بيرد وىايز) 

 ألداء البلزممةليا التي تتطمب التدريب، ومتطمبات مينية محددة، والترخيص وتشمل الميمارات والقمدرات 

 .الفعالة والتدخبلت العبلجمحترف والشعور بالمسؤولية ودعم النجاح في 

بالمعرفة المتنوعة،  لممرشدين فيما يتعمق األساسيةالسمات المينية ( بأنيا Boyatzis, 2011ويعرفيا )

 .والميارات و القدرات لدييم

إدراك الفرد لقدراتمو عممى إنجماز السمموك المرغموب فيمو بإتقمان ورغبمة فمي  أنيا( 2011ويعرفيا القريشي )

  ، وحمممل اآلخمممرينالجديمممدة والتزاممممو بالمبمممادئ وحسمممن تعامممممو ممممع  األشمممياءالصمممعبة، وتعممممم  األعممممالأداء 

 ار.صر فو بإفي تحقيق أىداواعتماده عمى نفسو  مشكبلت
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، عمممموفممي مجممال  المرشممدالتممي تترتممب عمممى أداء  اإلنجممازات (2011كممما ذكممر الرشمميدي ) ويقصممد بيمما

فممي التغمممب عمممى مشممكمة ممما،  المرشممد، أو الخبممرات المباشممرة وىممي نجمماح اإلتقممانويطمممق عمييمما خبممرات 

لمو تمأثير إيجمابي يرفمع  ياجح عاممل قمو النم األداء، حيمث أن لمعبلقة بين جيوده والنتمائجداركو وتفسيره وا

في إنجاز الميمات التي كمف بيا يولد لديو شمعورا  لممرشد، فالنجاحات المتكررة الكفاءة المينيةتوقعات 

فإنممو  اإلخفمماقالضممعيف والممذي يترتممب عميممو  األداءإيجابيمما حممول قدرتممو فممي إتمممام الميمممات بنجمماح، أممما 

 .اتويخفض التوقع الكفاءة المينيةيؤدي إلى تراجع ممحوظ وواضح في مستوى 

، ولمذلك فيمي المرشمدعممى الخبمرات التمي يمتمكيما  (2013كما أوضح إسماعيل ) الكفاءة المينيةعتمد وت

 اإلخفماقبشكل كبير بينمما  الكفاءة المينيةتتطمب بذل الجيد والمثابرة المتواصمة، فالنجاح يرفع توقعات 

، فيممي تشممير إلممى تجممارب المينيممةبالكفمماءة  شممعور المرشممدلالشخصممي ميممم  واإلنجممازالمتكممرر يخفضمميا، 

وخبراتمممو السمممابقة والنجاحمممات الماضمممية التمممي تخممممق التوقعمممات، فتعزيمممز فاعميمممة المممذات يقمممود إلمممى  المرشمممد

دراك العبلقةالتعميم في المواقف   الكفاءة المينية.، يؤدي إلى رفع توقعات والنتيجة بين الجيد  وا 

 المينية الكفاءة مستويات

عاليمممة  المينيمممةإلمممى ذوي كفممماءة  (2017حسمممب مممما ورد فمممي دغممميش ) النممماس (Bandora) قسمممم بنمممدوراي

 :ويتميز كل صنف منيم بميزات خاصة تتمثل فيما يمي منخفضة، المينيةوذوي الكفاءة 

المذين يثقون فمي قمدراتيم يتجيمون نحمو الميمام الصمعبة والخموض : المرشدون مرتفعة مينيةذوي كفاءة 

ويميمممون إلممى وضممع أىممداف طموحممة ويممكممون  مممن الخمموف مممن الصممعوبات والعواقممب، بممدالً فممي تحممديات 

يبمذلون الكثيمر ممن الجيمد وعمادة مما ينسمبون الفشمل ويتعمافون  القدرة عمى التزام القوى لقراراتيم وأىمدافيم،

 .االستسبلمبعد الفشل ويقل لدييم  باإلحباطبسرعة من شعورىم 
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لدييم شك في ذواتيم بحيث يمكن أن يكونموا  : في ىذه الفئة المرشدونالمنخفضةالمينية ذوي الكفاءة 

نب الميارات يمتمكون ميارات وقدرات يسيئون استخداميا نتيجة شكيم في قدراتيم بحيث يميمون إلى تج

 يسمممارعون إلمممى تجنمممب مواجيمممة العقبمممات،و  ،األدنمممىجمممل الحصمممول عممممى الحمممد أالصمممعبة ويكمممافحون ممممن 

ة إحساسيم بانفعالية في أعقاب الفشمل دمن الصعب عمييم استعا وف المحيطة،يريدون الفشل إلى الظر 

 .والتوتر االكتئابالكثير ما يقعون ضحية 

 :مراحل اكتساب الكفاءة المينية

الكفماءة المينيمة ممن خبلليما  المرشدمراحل يكتسب ( أن ىناك سبعة Dujardin, 2013) دوجاردن يرى

 :وىي

 مينية: وفييا يقوم الشباب بالمشاركة فمي أعممال تطوعيمة، ويقموم فييما مرحمة االنطبلق في الحياة ال

 .بتوظيف وتجنيد كل الكفاءات التي اكتسبيا من أجل البحث عن أوَّل وظيفة أو منصب عمل

  المرحمة يقوم طالبي الوظائف بمتابعة بعض التكوينات  ىذهالتكوين خبلل الحياة المينية: وفي

ل وذلك من أجل اكتساب حظوظ أكبر من أجل الحصول عمى العم مجالفي  المتوقعإلعادة 

 .عمل

 الذين العامميندرس أو االنخراط في الجامعة مرة ثانية: حيث يوجد العديد من تممرحمة إعادة ال 

 يريدون تقييم مكتسباتيم المينية بالعودة إلى الدراسة والتعمم من جديد.

 الذين ينتقمون في المؤسسة من مناصب  مرحمة صيانة الكفاءات وتطويرىا: ويجسدىا األفراد

 .بسيطة تنفيذية إلى مناصب عميا في اإلدارة

  ،من اجل تطوير الكفاءات بالنسبة لؤلفراد الذين يشغمون مناصب عميا داخميا أو في إدارة محمية

 العمل اإلرشاديتطوير الكفاءات أحيانًا يكون سببو إعادة ىيكمة الحصول عمى مناصب أعمى، 
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تي يضعيا لنفسو، أو تضعيا ال خطة العمل د ممزمًا بتطوير كفاءاتو من خبلليكون الفر وبالتالي 

في ىذه  كون اليدف من تطوير الكفاءاتي استعمال الكفاءات بعد الحياة المينيةة، المؤسس

 المرحمة من اجل إعادة النشاط في مجاالت تخدم المجتمع.

 نظريات الكفاءة المينية:

 باندورا لمعالميرجع  المينيةمفيوم توقع الكفاءة  ( أن2011ذكر غانم ) ةحسب النظرية االجتماعي

(Bandora)  الكفماءةتتضمن معتقمدات  ويطمق عمي االجتماعيالى بناء أساسي في نظرية التعمم  

، إذ يعد المفتاح لدخول عمالم المينيةتوقع الكفاءة  تضممن مجموعمة واسمعة ممن المعتقمدات أىميما ىمو

 األعمالحول القدرة عمى تنظيم سمسمة من  ، وبمذلك يكمون توقمع الكفماءة معتقمدااآلخرمدات المعتق

 .المينيةالضمرورية وتنفيمذىا لتحقيمق انجماز معمين، وتوقعمات الكفماءة

التي ترى  ،االجتماعيةىي محور رئيسي من محاور النظرية  (2017عرفيا دغيش ) المينيةفالكفاءة 

وعميو يصبح البحث في  ةو نتيجة ما لديو من معتقدات شخصيلقدرة عمى ضبط سموكأن لدى الفرد ا

ات الوسيطة بخبرات وتتأثر تمك العممي، ستقراء الواقعالباتخاذ القرار ضروريا  المينيةارتباط الكفاءة 

عنده فيي  فيؤكد باندورا عمى دور العمميات الذىنية، وىي أحداث كامنة قابمة لمقياس، ،الفرد السابقة

نما  لؤلحداثليست مجرد مصاحب  يراىا أسبابا فعمية لمسموك عمى قدر كبير من التعمم يتم دون وا 

في  يبلحظوىالم  عمى تعمم استجابات جديدة، األمريقتصر  ، الباندوراتعزيز فعمي، من وجية نظر 

 . السموك النموذج

عة التحديات التي تواجو عمى أن طبي (2011حسب مارد في المصري )( Bandora) ويؤكد باندور

، ومستوى بذل اإلتقانمختمف الوسائل وأىميا: مستوى  خبللكفاءة الشخصية يمكن الحكم عمييا من 

، ومستوى التيديد، ومستوى التنظيم الذاتي المطموب، حيث اإلنتاجيةالجيد، ومستوى الدقة، ومستوى 
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ريق الصدفة، ولكن كفاءة الفرد ىي التنظيم الذاتي لم يعد الفرد ينجز أي عمل عن ط خبللأنو من 

 .أداء العمل البتعاد عنا حاالتمواجية  خبللالتي تدفعو لينجز عممو بطريقة منظمة من 

 كفاءتوعن  المرشدن معتقدات ( أ2011ذكر العموان والمحاسنة ) االجتماعيةووفقا لمنظرية المعرفية 

ة التي يختار بيا الفرد النشاطات التي ، فيي تؤثر في الطريقوسموكتؤثر في نواح عدة من  المينية

ثيرىا في مقدار أعن ت بلً فض ،ولتحقيق اىداف المرشد ويبذل يالذيشارك بيا وتؤثر في مقدار الجيد 

عامة تؤثر بصورة  المينيةبعض العقبات، فتوقعات الكفاءة  وعندما يواج المرشدالمقاومة التي يبدييا 

أن  لنشاطات التي يعتقد مسبقاً في ا االنخراطالى  يميل دائماً ، فالفرد وفي مقدار تعمم الفرد وتحصيم

 استراتيجياتقد تؤثر في  المينيةويمكن القول ان توقعات الكفاءة  ،نجاح فيياالعمى تساعده  وقدرات

 .المعرفية ولتحقيق اىداف المرشدالتي يستعمميا  العملساليب أو 

ى النجاح في أكثر من مالقدرة ع وفرد لديأن ال (2015كما ورد في مودع ) (Sober) سوبر ويرى 

ا فيصبح الفرد يم ليم وقدرتميى مدى ميمعبناء  كفاءتيم المينيةيتفاوتون في مستوى  األفرادوأن  مينة

 .ووقدرات ون التي تطابق ميوليأكثر كفاءة في الم

ن الفرد الصادرة م اماألحكعمى أساس  (2012كما أوضح )الصبحي،  نظرية معتقدات الكفاية وموتق

من ي ليست مجرد مشاعر عامة، ولكنيا تقويم ىبسموكيات معينة، و  معمى تحقيق أو القيا وعن قدرت

في التعامل مع  و، ومرونتووالجيد الذي سيبذل و، ومدى مثابرتوب معما يستطيع القيا وجانب الفرد لذات

الصعبة عمى أنيا  ممياوينظر إلى ال، لمفشل ولمصعاب ومقاومت والمواقف الصعبة والمعقدة، وتحدي

كفاية  م، بينما ينسب الفشل إلى عدولذات و، وينسب نجاحوتلمتحدي، وأكثر مرونة في تعامبل مصدر

 المبذولة.المعمومات أو المجيود 

عمى مبدأ أن األفراد مرتفعي الكفاءة يعزون ( 2015كما أوضح نصر )وتقوم نظرية العزو السببي 

أو أن الظروف الموقفية غير مبلءمة، بينما األفراد منخفضو  سبب فشميم إلى أن الجد غير كاف  
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الكفاءة يعزون سبب فشميم إلى انخفاض في قدراتيم، أما نظرية توقع النتائج تعمل عمى تنظيم الدوافع 

عن طريق أن سموكًا محددًا سوف يعطي نتيجة بخصائص معينة، وىناك الكثير من الخيارات التي 

مرغوبة، ولكن األشخاص منخفضي الكفاءة ال يستطيعون التوصل إلييا توصل إلى ىذه النتيجة ال

 ألنيم يحكمون عمى أنفسيم بانعدام الكفاءة.

 :الذكاء الوجدانيثانيًا 

منذ النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الذكاء الوجداني موضع أنو  ( 2015) نور الدينذكر 

الجذور التاريخية الفعمية ليذا الموضوع قد بدأت في  عمى المرغم ممن أن اىتمام العديد من الباحثين،

م كانت بحموث الذكاء مستقمة عن بحوث االنفعاالت 1969-1960ففي الفترة بين القرن التاسع عشر،

م توصل الباحثون إلى جعل المعرفة والوجدان مجااًل واحدًا وظيرت 1989-1970وفى الفترة بين

حيث ظيرت نظرية جاردنر  ،واالنفعالبين الذكاء نماذج ونظريات اىتمت بدراسة العبلقة 

(Gardner ) المينيةالذي أشار إلى ما يعرف بالذكاء داخل الشخص والذي يشير إلى إدراك المشاعر 

عدد من ( Salovi and Mayer)م نشر سالوفي وماير 1998 -1990وترميزىا. وفى الفترة بمين 

لقياس الذكاء الوجداني، وتطورت في تمك الفترة المقاالت عن الذكاء الوجداني وظير أول مقياس 

 التفسيرات المتعددة لمذكاء الوجداني.

تعتبر جانبا أساسيا من جوانب السموك اإلنساني  –العواطف  -الوجدان( أن 2010) عبد الرحمنويرى 

وتختمف باختبلف شخصية الفرد وسموكو. فمن الناس  . وىى وثيقة الصمة بحياة اإلنسمان وشخصميتو

من لديو نضج عاطفي وجداني وانفعالي ولو القدرة عمى التكيمف مع أفراد المجتمع الذي يعيش معيم، 

ومنيم ليس لديو ىذا النضج. وىذا غالبا يعاني من مشكبلت التكيف والتوافق ممع أفراد مجتمعو. 

 حكم بقراراتو،واالنفعاالت سواء كانت سمبية أو ايجابية ضرورية لمحياة اليومية، وتقود اإلنسان لمت

 .لو تأثير مباشر عمى توافق الفرد مع ذاتو ومع اآلخرين يفالذكاء الوجدان
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 الذكاء الوجدانيمفيوم 

القدرة عمى االنتباه واإلدراك الجيد لبلنفعاالت والمشاعر ىو الذكاء الوجداني  (2009)مغربي يعرف  

در  المينية اك دقيق النفعاالت اآلخرين ومشاعرىم، وفيميا وصياغتيا بوضوح، وتنظيميا وفًقا لمراقبة وا 

الوجداني لموصول معيم إلى عبلقات انفعالية اجتماعية إيجابية تساعد الفرد عمى الرقي العقمي و 

 .ت اإليجابية لمحياةوالميني، وتّعمم المزيد من الميارا

عمى  بأنو القدرة الوجدانيالذكاء ( 2012كما ورد في جاب اهلل ) (M.Ride) ويعرف ريد موريس

والمعرفة والتواصل بين  اإلنسانيةوالفيم والتحكم في المشاعر كمصدر من مصادر الطاقة  اإلدراك

يعمق استبصار الفرد بالتحديات المعقدة ويزيد  الوجدانيلمذكاء  األمثل االستخدامالبشر ويضيف أن 

 .واالبتكاريةيط عديدة منيا اتخاذ القرار والتخط مجاالتلفارق في ادافعتيو لمعمل ويصنع الحد 

مجموعة من الميارات والقدرات والمواىب لدى ( Ataabadi, etal, 2014) أتابادي وآخرون ويعرفو 

الشخص التي تساعده عمى التكيف مع البيئة المحيطة وتحقيق النجاح، وىو يتضمن الوعي العاطفي، 

ذكاء الوجداني بفاعمية الذات حيث يرتبط الالمشكبلت، والمسؤولية، والمرونة، والتسامح، التفاؤل وحل 

بشكل إيجابي، وأن الفشل في إدارة الضغوط والتوتر وزيادة القمق ناجم عن انخفاض فاعمية الفرد، إذ 

يؤمنون بقدراتيم في مواجية المواقف الصعبة، يكون أداؤىم أكثر عرضة لمفشل  الالذين  األفرادإن 

 .ومن ثم شعورىم بالنقص

 اآلخرينقدرة الفرد عمى قراءة رغبات ومقاصد  الذكاء الوجداني يعبر عن( أن 2010واشار بن جامع )

الدقيقة  مبلحظةاللقدرة عمى ا من خبلل الفردىذا الذكاء في سموك  ، ويظيرحتى ولو لم تكن واضحة

 .والتقييم والتعبير عن الوجدان

ني يشكل األساس األول ما يممكو الفرد من ميارات الذكاء الوجدابأنو  (2012)الفرا والنواجحة عرفو 

السمبية، ويعد كذلك عامبًل  واالنفعاالتفي تحقيق التوافق والتكيف النفسي، والسيطرة عمى التوتر 



19 

 

أساسيًا وميمًا في نجاح الفرد وتفوقو، خاصة في ظل ما تفرضو آليات التقدم العممي وتكنولوجيا 

العصر، وتشيد كثير من األحداث أن العصر من تحديات لمواكبة الحضارة الحديثة ومسايرة متطمبات 

األشخاص المتميزين في الذكاء الوجداني يعرفون مشاعرىم الخاصة بشكل جيد، ويقومون بإدارتيا 

ويفيمون ويتعاممون مع مشاعر اآلخرين بصورة ممتازة، ىم أنفسيم من نراىم متميزين في كل مجاالت 

م والتميز بالكفاءة في حياتيم، وقدرتيم عمى الحياة، وىم أكثر من غيرىم إحساسًا بالرضا عن أنفسي

السيطرة عمى بنيتيم العقمية مما يدفع إنتاجيم قدمًا إلى األمام، أما الذين ال يمتمكون ميارات الذكاء 

الوجداني فيدخمون في معارك نفسية داخمية تدمر قدرتيم عمى التركيز في مجاالت عمميم، وتمنعيم 

 .فكر واضحمن التمتع ب

من فرح أو حزن أو غضب  نشعر بياتعمق بالمشاعر التي يباعتباره  الوجدان (2010)ان حمدعرف و 

حالة من البلتوازن بين العضوية والمنبيات الخارجية التي تأتي بشكل مفاجئ في صورة  :تعرف بأنيا

أو االبتعاد عنو وتكون مصحوبة باضطرابات جسدية خارجية  ،وقتية زائمة تدفعنا لبلقتراب من شيء

حشوية. فاألصل أن تتصف حياة الفرد بتوازن يقوم مطالبيا الفيزيولوجية واالجتماعية من جية و 

 .ط بيا من جية أخرىوالمنبيات الخارجية التي تحي

باعتباره أحد االستطاعات، أو الكفاءات، أو الميارات التي الوجداني الذكاء  (2010)المممي ويوصف 

لتوافق مع مطالب وميام الحياة العامة وضغوطيا. فالذكاء تؤثر في قدرة الفرد عمى النجاح في ا

ىو ميارات ولباقات التعامل في الشارع، وفي العمل، وفي كل مناشط الحياة، ويعكس قدرة الوجداني 

الفرد عمى التعامل بنجاح مع اآلخرين عمى اختبلف مشاعرىم وبيئاتيم االجتماعية، والتعامل بنجاح 

ن يكون لو القدرة الجيدة في التأثير اإليجابي عمييم، ويكونوا ىم بوجو عام مع ضغوط تمك العبلقات، وأ

 .داء بتمك العبلقاتسع
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في تحسين وتطوير  (Akduman, et al, 2015حسب ما أوضح أكدمان ) كما يسيم الذكاء الوجداني

مين وتحفيزىم والمعمومات لفيم العام األفكاروالتي تساعدىم عمى استخدام  لؤلفرادالميارات القيادية 

، مما يزيد من مشاعر واإلنجازلمعمل كفريق عمل فعال لمواجية الميام والمسؤوليات بمزيد من العمل 

 .والفاعمية لدى الفرد والفريق اإلنتاجيةبينيم، وزيادة  والوالءالثقة 

 بعاد الذكاء الوجدانيأ

 تمثمت فيما يمي: الوجداني الذكاء أبعاد( أن 2014ذكر العمرات )

يم االنفعاالت الذاتية والتعبير عنيا: وتعني القدرة عمى إدراك المشاعر الذاتية، وفيميا، والتعبير تقي .1

عنيا بوضوح، والتمييز بين االنفعاالت المتشابية والمتزامنة، والوعي بحالة االنتقال من حالة 

 انفعالية ألخرى

عر الذاتية، وضبطيا، والتحكم فييا إدارة االنفعاالت: وتعني القدرة عمى تنظيم االنفعاالت، والمشا .2

 فييم والتأثيروتوجيييا، والقدرة عمى التحكم في انفعاالت اآلخرين، 

لزيادة الدافعية،  الوجدانيةاستخدام االنفعاالت في التفكير: وتعني القدرة عمى توظيف المعرفة  .3

 السموكيات االيجابية ولتحسين الميارات، وتطوير

قدرة الفرد عمى إدارة انفعاالت اآلخرين من خبلل عبلقتو بيم، التواصل االجتماعي: وتعني  .4

ستخدام ميارات اإلقناع والتفاوض، وبناء الثقة، وتكوين شبكة عبلقات ناجحة، اواالىتمام بيم، و 

 .والعمل في فريق بصورة إيجابية فاعمة
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 مكونات الذكاء الوجداني:

والتفاعمممممل  ،وحمممممل المشمممممكبلت ،فكيمممممروالت ،تتمثمممممل فمممممي الميمممممارات المتعمقمممممة بالسمممممموك األخبلقمممممي

 (.2005والعواطف )حسين،  ،والعمل ،والنجاح األكاديمي ،االجتماعي

تعنمي تموافر العواطمف والسمموكات التمي تتعممق باالىتممام بماآلخرين والمشماركة  العواطف األخالقية: -

ال الخيريمة عمموتقديم المساعدة وتغذية اآلخرين باألفكار السميمة، وتكوين السموكيات المطموبة لؤل

 تباع النظم والقوانين االجتماعية.اوالتسامح والرغبة في 

ت: التفكيمر المواقعي، التفماؤل يسميم اأىمم ىمذه الميمار  الميارات الفكرية الخاصة بالذكاء الوجاداني: -

 في تغيير األفكار السمبية إلى إيجابية، وتغيير طريقة التصرف بتغيير طريقة التفكير.

عممممى وجمممود سياسمممات واسمممتراتيجيات عديمممدة، وتحديمممد المشمممكمة بوضممموح، يعتممممد  حااال المشاااكالت: -

 ومحاولة التوصل إلى حمول، والجيود التي بذليا اآلخرون من أجل حل الحمول.

وتشممممل التعبيمممر عمممن االحتياجمممات والرغبمممات، والمشممماركة فمممي المعموممممات  المياااارات االجتماعياااة: -

ب ممممع تمميحمممات وكمممممات اآلخمممرين، الخاصمممة بالشمممخص، وتعمممديل اسمممتجابات الشمممخص بمممما يتناسممم

ظيار وفيم مشاعر اآلخرين ظيار حسن االستماع، وا   .وعدم قطع المحادثة، وا 

حيممث يتمتممع ىممؤالء األشممخاص بالممدافع الممذاتي وينجحممون بصممورة  النجاحااات العمميااة واألكاديميااة: -

 عالية.

 من خبلل ضبط العواطف وتحكيم العقل في المواقف. التحكم الوجداني: -

 المفسرة لمذكاء الوجداني النظريات

عمن  واضمحاً  توجمد نظريتمان تختمفمان اختبلفماً أنمو  (2006ذكر جمابر ) من أىم النظريات في الذكاء

ة يممحممدى ىممذه النظممرتين تؤكممد عمممى قابمإ الممذكاء، قيمماسالمتخصصممون فممي التصممورات التممي يتمسممك بيمما 

والمذكاء متعمدد الجوانمب يتكمون ممن  ،واألخرى تدافع عن المذكاء متعمدد الجوانمب ،السموك الذكي لمتدريب
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 ،الجسمممممي الحركممممي ،الرياضممممي والمكمممماني ،والمنطقممممي ،والموسمممميقي ،الممممذكاء المغمممموي :نممممواع منيمممماأعممممدة 

 .صدقيا يؤكدوكثير من الشواىد تدعم ىذه النظرية مما  ،والبين شخصي ،واالستبطاني

 الوجدانيالذكاء االجتماعي نظرية 

ىو توسيع لمفيوم الذكاء  ليذه النظرية اً وفق جدانيالو الذكاء أن  (2010)المممي وذكر 

مجموعة من الميارات غير الوجداني كما قدمتو نماذج القدرات، حيث اعتبر مفيوم الذكاء الوجداني 

والشخصية واالجتماعية لمفرد، ففيو تتكامل محاور فيم الذات  الوجدانيةالمعرفية، و يرتبط بالمكونات 

دارة اآلخرين، والتكيف مع المتغيرات البيئية واالجتماعي واآلخر، وبناء العبلقات مع ة المحيطة، وا 

 .العواطف

 (Baron)  بارون  نظرية

 الوجدانيإلى وجود تداخل بين الذكاء  (2016دالل )حسب ما ذكر  وتشير ىذه النظرية

ر نو مكون يشتمل عمى مجموعة من الكفاءات غيأالعاطفي عمى  وسمات الشخصية، فقد عرف الذكاء

لى الكفاءات الشخصية التي تعتبر إأول أداة تقيسو صممت لمتعرف  أون-المعروفة، وقد أعد بار

وشيرتو اليوم،  مجاالتفي عدة  باالىتمامالوجداني وقبل أن يتمتع الذكاء  .مؤشرا لمنجاح في الحياة

 نيةالوجدانموذجو عن طريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة  أون-حدد بار

  .التي تؤثر في القدرة الكمية عمى المعالجة لممتطمبات البيئية واالجتماعية

 لمذكاء الوجداني (Golman) نموذج دانيال جولمان

المختمطممة التممي تمممزج قممدرات الممذكاء الوجممداني  مممن النممماذج دّ يعمم( أنممو 2013وذكممر أبممو عمشممة )

والدافعيمة والقمدرات التمي تجعمل مع سمات وخصمائص الشخصمية متمثممة فمي خصمائص الصمحة النفسمية 

ويشمير دانيمال جولممان أن المذكاء الوجمداني عبمارة عمن القمدرة  االجتماعيمةالفرد يكون فعال في المشاركة 

عمى التعرف عمى مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، وعمى تحفيمز ذواتنما، وعممى إدارة انفعاالتنما وعبلقاتنما ممع 
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 :مجماالت ىمي ةعن المذكاء الوجمداني فمي خمسم( Golman)اآلخرين بشكل فعال، وبذلك عبر جولمان 

 .والتعاطف والتعامل مع اآلخرين ،وحفز الذات ،دارة الذاتإ
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 المرشد التربويثالثًا: 

من خبلل العمل الذي يقوم بو المرشدين النفسيين في المدارس تزداد ( أنو 2015ذكر شمح )

النفسية لمطمبة وتحقيق التوافق النفسي  أىمية الحقل التربوي من خبلل السعي إلى تحقيق الصحية

والتربوي والميني، وتحقيق الذات، وتحسين العممية التربوية من خبلل عممية التوجيو واإلرشاد التي 

يقومون بيا، فالمرشد النفسي من خبلل ممارساتو التي يقوم بيا داخل المدرسة يكون ىو المسؤول عن 

تيا المختمفة واألداة التي من خبلليا يتم تحقيق أىدافيا من ممارسة مينة التوجيو واإلرشاد في مجاال

يقوم بيا في المجال  خبلل االلتزام بمبادئيا وأساليبيا العممية، والمرشد من خبلل النشاطات التي

نجاح عممية التوجيو واإلرشاد النفسي يتوقف عمى مستوى أدائو الميني، لذا يتوجب عمى  التربوي فإن

ال التربوي مساعدة المرشدين النفسيين في المحافظة عمى مستوى ادائيم وتطويره العاممين في المج

 باستمرار، لكي يواكب التقدم والتغيرات المجتمعية من أجل تقديم أفضل الخدمات اإلرشادية لمطمبة.

عندما يمتحق المرشد بمينتو يسعى إلى تحقيق االتزان الذاتي ( أنو 2011أوضح الشرفا )و 

الميني من خبلل السعي إلى الوصول إلى اليدف الذي يسعى إليو المرشد، لكي يصبح واالجتماعي و 

ذا كان اختيار المينة غير موفق بالنسبة  عضو فعال في المينة التي يمارسيا خبلل حياتو المينية، وا 

لسميمة لممرشد فإنو ال يستطيع تحقيق ذاتو المينية، وال يستطيع القيام بالميارات اإلرشادية بالطريقة ا

 باالطمئنانانخفاض انتاجيتو وعدم احساسو  ى ذلكعم يترتبوبالتالي التي تحقق لو الذات المينية، 

عمى العطاء واإلنجاز الذي يحقق فاالختيار الموافق لممينة يكسب المرشد القدرة ، خبلل ممارستو مينتو

 المرشدلذات تتمثل في قدرة حيث إن معرفة ا، ذاتو مما يجعمو مقبوال في العمل والمجتمع بصفة عامة

ار المعمومات المينية المحتممة بناء عمى خصائصو الشخصية ومقد الجوانبعمى اجراء تمايز بين 

تغمب عمى لالتي تساعدىم في اعمى اتخاذ قرارات  المسترشدينومساعدة و، التي يدركيا عن نفس

يث ظير ميدان االرشاد والتوجيو ، حالرئيسية لمتوجيو واالرشاد األغراضىي واحدة من و  مشكبلتيم، 
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 التي مارسيا المرشدالتي يعمل بيا، فالمينة  والذات المينيةالحاجة الى ضرورة المزاوجة بين الفرد 

نما ىي أسموب حياة وذات بعد تفاعمي مع شخصية  المرشد،ليست ميارات معزولة يؤدييا  المرشد وا 

 .رشاديةوالميارات التي يؤدييا أثناء ممارستو العممية اإل

( أن ىناك مجموعة من الخصائص الشخصية التي يجب أن يتمتع 2014وذكر قبائمي والسايح )

 بيا المرشد الفعال تمثمت في:

 قدرات جسمية وصحّية مناسبة. 

  دراك الواقع والنضج  .الوجدانياتزان انفعالي يكسب صاحبو القدرة عمى ضبط النفس وا 

 ف العموم المختمفة ذكاء اجتماعي مناسب معار ي عقمي مناسب يجمع إلى جانب نظيم معرفت

 روبعض القدرات الخاصة كالقدرة عمى التعبي

  تسمح لو بالتحمي بصفات أخبلقية سوية والتحكم في نزعاتو وأىوائو  يعةالتزام بمبادئ الشر

 .الخاصة

وي ( أن ىناك مجموعة من المقومات يجب أن تتوفر لقيام المرشد الترب2016ذكرت بن خدة )

 ىي: مو و بميا

  لمرشد التربوي في تسييل ميام عممو وتكميفو اعدم تعاون بعض أطراف العممية التربوية مع

 بأعمال التي تتناسب مع طبيعة عممو

  قمة دعم المرشدين التربويين في المدارس بالمسؤوليات مما يشكل عبء عمييم و يحد من تنوع

 .أنشطتيم لتقديم خدمات تربوية أفضل و بمستوى متميز

  بإجراء المقاببلت الفردية و تطبيق االختبارات و المقاييس النفسية  خاص ضعدم توفر غر

 لمحاالت الفردية
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  عدم تعاون بعض أولياء األمور مع المرشد التربوي في متابعة المستوى التحصيمي لمطمبة من

 ذوي مشكبلت التحصيل الدراسي

 ت في العمل الكتابي وليس لعمل الفنيكثرة األعمال الكتابية يستيمك الكثير من الجيد والوق. 

 عدم توفير سكرتير لمكتب اإلرشاد التربوي إلتمام المراسبلت 

 ت في جميع المكاتب اإلرشادية لبلطبلع عمى آخر عدم توفير الحاسب اآللي واالنترن

 المستجدات في اإلرشاد التربوي و سيولة استخدام البيانات الخاصة بالطمبة
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 الدراسات السابقة

 الى : تتعمق بالكفاءة المينية  التي دراساتتقسيم ال

 العربية:الدراسات 

 وعبلقتيااليومية  اإلزعاجات عمى تعرفالالدراسة الى ىدفت ( 2017ديل )ندراسة الج

 بالكفاية المينية لدى المرشدين التربويين وقد استعممت الباحثة المنيج الوصفي وبمغت عينة الدراسة

اليومية، ومقياس الكفاية المينية، وقد تم  اإلزعاجاتمقياس  استخدمتة، وقد ومرشد مرشداً  (400)

تساق ، واالاالختبارباستعمال اعادة  األداتينوالثبات لكمتا  الظاىري، والبناء التحقق من الصدق

اليومية لدى  اإلزعاجاتإن متوسط  إلىالدراسة الى عدة نتائج  وخمصتكرونباخ  الداخمي الفا

مستوى عالي يدل عمى تمتع ذات مستوى الكفاية المينية لدييم  وأن مرتفعًا  تربويين كانالمرشدين ال

اليومية تعزى  اإلزعاجاتالعينة بالكفاية المينية وبينت الدراسة وجود فروق بين المرشدين التربويين في 

روق بين ما في الكفاءة المينية فقد اظيرت النتائج عدم وجود فأ، اإلناثلمتغير الجنس لصالح 

 عبلقةالمرشدين التربويين في مستوى الكفاءة المينية تعزى لمتغير الجنس، ودلت النتائج عمى وجود 

 .اليومية والكفاية المينية اإلزعاجاتارتباطية موجبة دالة بين 

 الشخصية والدافعية المينية الكفاءة تقويمىدفت الدراسة إلى ( 2016دراسة المسوس )

شممت عينة الدراسة  التعميمية مؤسسات في الشاممة بالجودة اإلدارة بتحقيق عبلقتوو  التنظيمية والثقافة

لذين طبقت عمييم ثبلثة استبيانات مختمفة باإلضافة ( طالبًا ا755( إداريًا و)209( استاذًا و)254)

إلى البحث تم التوصل  وبعد التحميل اإلحصائي لمعطياتم، إلى المقاببلت وتحميل الوثائق التي تعنيي

 -الكفاءة المينية/ الدراسية، والدافعية الشخصية والثقافة التنظيمية -نتائج متعددة دالة أىميا: تقويمات

ة) تأثيرات معنوية مختمفة عمى التوجو نحو اإلدارة بالجودة الشاممة في بعض الجامعات الجزائري ليا

 ر(.غميزان، األغواط، الشمف، أدرا
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التوافمق المينمي وعبلقتمو بالفاعميمة  عممىالتعمّرف دراسمة إلمى الىمدفت  (2016ة )يادراسة الرواح

، ُعممان -الذاتية المدركة لدى عينة من الموظفين في المديرية العامة لمتربيمة والتعمميم بمحافظمة الداخميمة

( موظفمًا وموظفممة يعممممون 260حيمث اسممتخدمت الباحثمة المممنيج الوصمفي االرتبمماطي لعينممة مكّونمة مممن )

، ومركمممز التمممدريب التربممموي ومكتمممب فمممي ُعممممان ممممة لمتربيمممة والتعمممميم بمحافظمممة الداخميمممةفمممي المديريمممة العا

وأظيممرت النتممائج وجممود درجممة مرتفعممة مممن مسممتوى التوافممق المينممي ، اإلشممراف التربمموي التممابعين لممديريممة

لتوافممق والفاعميممة الذاتيممة المدركممة لممدى أفممراد العينممة، باإلضممافة لوجممود عبلقممة موجبممة دالممة إحصممائيًا بممين ا

، وعممدم وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى التوافممق المينممي لمينممي والفاعميممة الذاتيممة المدركممةا

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الميني تعمزى لكمل  ووجودتعزى لمتغير المؤىل الدراسي، 

( سمنة، وبينمت 15ممن ) كثمرالخبمرة األمن متغير الجنس لصالح الذكور، ومتغير سنوات الخبمرة لصمالح 

لمدركة تعزى لمتغير الجمنس، النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعمية الذاتية ا

فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى الفاعميممة الذاتيممة المدركممة تعممزى لكممل مممن متغيممر المؤىممل ووجممود 

 ( سنة.15كثر من )رة األالخبالخبرة لصالح  الدراسي لصالح الماجستير، ومتغير سنوات

مممممدى امممممتبلك معممممممي المرحمممممة فممممي األردن لتعممممّرف الىممممدفت إلممممى  (2015دراسااااة الجبااااوري )

المؤىممل و  الميممارات التدريسممية والكفمماءة الذاتيممة فممي التممدريس والعبلقممة بينيممما فممي ضمموء متغيممرات الجممنس

مرحمممة والتممي قممام بتعبئتيمما العممممي وسممنوات الخبممرة، حيممث تممم تطبيممق اسممتبانة ميممارات التممدريس لمعممممي ال

عينمة عشموائية طبقيمة مكّونمة لمدراء المدارس، وتم استخدام مقياس الكفاءة الذاتية عمى المعممين أنفسميم 

( معممممًا ومعممممة، وأظيممرت النتممائج أن الميممارات التدريسممية )التخطمميط، إدارة الصممف، التنفيممذ، 131مممن )

ممممي المرحمممة كانممت بدرجممة عاليممة، وأظيممرت النتممائج وجممود التقمويم( والكفمماءة الذاتيممة فممي التممدريس لممدى مع

فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي ميممارتي التنفيممذ واإلدارة الصممفية تبعممًا لمتغيممر الجممنس ولصممالح اإلنمماث، 

 وعمدم وجمودوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ميمارتي التخطميط والتقمويم تبعمًا لمتغيمر الجمنس، 
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 وجمودتغير الخبرة والمؤىل العممي فمي كمل الميمارات، كمما أظيمرت النتمائج فروق ذات داللة إحصائية لم

الخبممرة لصممالح األفممراد ذوي الخبممرة  رلكفمماءة الذاتيممة فممي التممدريس لمتغيممفممروق ذات داللممة إحصممائية فممي ا

 ُتعممزى فممي الكفمماءة الذاتيممة فممي التممدريس فممروق ذات داللممة إحصممائية وعممدم وجممود( سممنوات فممأكثر، 10)

  العممي.  جنس والمؤىللمتغيرات ال

إلى عبلقة مفيوم الذات الميني بالكفاية الذاتية لدى  التعرف (2014الشمري )دراسة ىدفت و 

في المدارس الثانوية في المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد، واعتمد  التربويين المرشدين

( مرشد  305عينة الدراسة من )الباحث عمى المنيج الوصفي لدراسة العبلقات االرتباطية، وتكونت 

ومرشدة، وتم استخدام مقياس لمفيوم الذات الميني لدى المرشدين ومقياس لمكفاية الذاتية، وتبين أن 

، كما اظيرت الدراسة أن المرشدين والمرشدات ال  المرشدين التربويين يتمتعون بمفيوم ذات عال 

أن ىناك عبلقة سمبية بين مفيوم الذات الميني يتمتعون بدرجة عالية من الكفاية الذاتية، كما تبين 

في المدارس الثانوية في المديريات العامة لمتربية في محافظة  التربويين المرشدينوالكفاية لذاتية لدى 

 بغداد.

القدرة التنبؤية لمكفاءة الذاتية والرضا  عمىالتعّرف الدراسة إلى ىدفت ( 2012دراسة عجوة )

( معممًا 1077في اليوية الوظيفية لممعممين الفمسطينيين، لعينة مكّونة من ) الوظيفي والتنظيم الذاتي

ومعممة من أربع محافظات في الضفة الغربية، وطّور الباحث أربعة مقاييس ىي: مقياس الكفاءة 

، وأظيرت نتائج الدراسة ومقياس اليوية الوظيفيةالذاتية ومقياس الرضا الوظيفي ومقياس التنظيم الذاتي 

مستوى التنظيم الذاتي جاء بدرجة مرتفعة جدًا، حيث جاء كل من مجال المبلحظة والتعّمم الذاتي أن 

ومجال رد الفعل الذاتي بدرجة مرتفعة جدًا، بينما جاء مجال تحديد األىداف ومجال التقييم والحكم 

مرتفعة عمى  الذاتي بدرجة مرتفعة، كما جاء مستوى الكفاءة الذاتية لممعممين الفمسطينيين بدرجة

المقياس ككل، في حين كان مستوى الرضا الوظيفي لدى المعممين الفمسطينيين عمى المقياس ككل 
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بدرجة متوسطة، أما مجال العبلقة مع المسؤولين والرضا عن الذات وتقدير المسؤولين والرضا عن 

لحوافز بدرجة ظروف العمل وطبيعتو فكانت بدرجة متوسطة، ومجال الرضا عن الجوانب المادية وا

منخفضة، كما أظيرت النتائج أن مستوى اليوية الوظيفية لممعممين كانت بدرجة مرتفعة عمى المقياس 

ككل، أما المجاالت الخمس وىي: التطوير المدرسي، التعميم والتعّمم، النمو والتطور الشخصي، 

ظيرت النتائج وجود أثر نسبي العبلقات والخدمات المينية، ونمو الطمبة فكانت بدرجة مرتفعة أيضًا، وأ

%(، 6.1%(، والرضا الوظيفي ومقداره )39.8ذو داللة إحصائية لكل من الكفاءة الذاتية مقداره )

%( لمتنبؤ باليوية الوظيفية لممعممين الفمسطينيين، ووجود أثر مشترك 48.7والتنظيم الذاتي ومقداره )

الذاتية والرضا الوظيفي والتنظيم الذاتي في التنبؤ ذو داللة إحصائية وبدرجات متباينة لكل من الكفاءة 

 باليوية الوظيفية لممعممين الفمسطينيين.

 :الدراسات األجنبية

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فعالية برنامج تدريبي ( Uteir, 2017) طيرأدراسة 

ذوي الحاجات الخاصة  األطفالمقترح لتطوير الكفايات المينية لدى المرشدين التربويين لمتعامل مع 

طولكرم، واستخدم الباحث في مرشدا ( 40)من فئة التوحد في محافظة طولكرم، وشممت عينة الدراسة 

نتائج الدراسة  خمصتمقياس الكفايات المينية لممرشدين، والبرنامج التدريبي الذي أعده الباحث. حيث 

في القياسين القبمي والبعدي، لصالح  د المجموعة التجريبيةابين متوسطات درجات أفر وجود فروق عن 

القياس البعدي، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر كبير لمبرنامج التدريبي عمى أفراد المجموعة 

لمتعامل مع  مما يدل عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تطوير الكفاءة المينية لممرشدينالتجريبية، 

 حد. ذوي الحاجات الخاصة من فئة التو  األطفال

دراسممة ىممدفت التعممرف إلممى تصممورات مرشممدي المممدارس  (Wambu, 2016وامبااو )وأجممرى 

( مممن مرشممدي 105نممت عينممة الدراسممة مممن )و وكفايممة اسممتعدادىم ألداء أدوارىممم فممي إطممار المدرسممة، وتك
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المدارس الثانوية العامة، وبعد جميع البيانات بواسطة استبانة أظيرت النتائج أن مرشدي المدارس عمى 

تعداد ألداء أدوارىم فمي إطمار المدرسمة إال أنيمم يعمانون ممن قصمور فمي اإلعمداد والقمدرة عممى التعاممل اس

 مع مجموعة واسعة من القضايا الطبلبية.

 ينينية لدى المرشدمراسة إلى التعرف عمى الكفايات الدفت الدى (Na, 2012) نا دراسة

في مدارس الواليات المتحدة األمريكية  دةومرشمرشدًا (  381)تكونت عينة الدراسة من التربويين 

ر عمى مجموعة من العوامل تؤث إلىالدراسة  وخمصتاالستبانة لجمع المعمومات  أستخدم الباحث

مر وسنوات الخبرة كاديمي والكفاءة الذاتية والعالمستوى األ تمثمت فيلدى المرشد  ينيةمالكفايات ال

 أثرًا في الكفاءة المينية لدى المرشدين. سة أن لمتنوع الثقافينتائج الدراخمصت كما  بية يوالدورات التدر 

دفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر ى( Kristin, et al, 2010) كرستين وآخرون دراسة

مرشدًا استخدم الباحث ( 230)من ثقافات مختمفة تكونت عينة الدراسة من  لممرشدين الكفاءة المينية

عمومات من عينة عشوائية من دول مختمفة أظيرت نتائج الدراسة أن لجمع الم اإللكترونيةاالستبانة 

 يتأثر المرشد أن الدراسة نتائج أظيرت كما المرشد أداء عمى الذات احترامىنالك أثر لمثقة بالنفس و 

الكفاءة المينية لديو وأظيرت نتائج الدراسة إن ىنالك أثر لمخبرة  عمى يؤثر مما بو المحيطة بالبيئة

قد أظيرت نتائج الدراسة أن ىنالك حاجة إلى برامج االجتماعي و  ءة المينية لدى المرشدعمى الكفا

 .المرشد لحل المشكبلت التي تواجيو تدريبية لتطوير الكفايات المينية لدى

التدريب ىدفت الدراسة إلى قياس أثر ( Kozina, et al, 2010)كوزينا وآخرون دراسة 

 بعدة الذاتية الكفاءة عمى الحكم إجراءاترشدين الذاتية، تعمقتعمى كفاية الم واإلشرافالميداني 

، والتعامل مع العبلجية الدقيقة، والعممية اإلرشادالمتدربون أنفسيم تمثمت بميارات يمتمكيا جوانب

 والمينية. بمغ عدد األخبلقيةالمعرفة النظرية، والوعي بالقيم وامتبلك سموكيات المسترشدين الصعبة، 

في جامعة في أمريكيا الشمالية. تمقى  ذكور (4)و اإلناثمن  (16) طالبًا وطالبة( 20) راسةأفراد الد



32 

 

متدرب من ( ساعة لكل 63وع )فترة التدريب بما مجم خبللتين الذاتية مر  الطمبة تقييمًا لكفاءتيم

، اإلرشاديةرات لمميا وامتبلكيمالمتدربين الذاتية،  المتدربين. أظيرت النتائج تحسنًا ممحوظًا في كفاءة

 .معرفتيم النظرية وزيادة

المرشد لدى المينية الكفاءة عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت ( Chao, 2010) شاو دراسة

 االستبانة الباحث استخدم مرشداً ( ٣٣٣) من الدراسة عينة تكونت والجنس لمعمر وفقا في مدارس اثينا

وق ذات داللة إحصائية لمكفاءة المينية لدى الدراسة أن ىنالك فر  نتائج أظيرت المعمومات لجمع

أظيرت نتائج الدراسة أن ىنالك فروق لمكفاءة المينية لدى  المرشد كانت لصالح سنوات الخبرة كما

المرشد كانت لصالح اإلناث وأظيرت نتائج الدراسة أن ىنالك حاجة لبرامج تدريبية لتطوير الكفايات 

 جتماعيينن األيالمينية لدى المرشد
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 دراسات تتعمق بالذكاء الوجداني

 بالذكاء الوجداني إلى :تتعمق  التي  دراساتتقسيم ال

 الدراسات العربية:

إلى الكشف عن العبلقة بين درجة الذكاء االنفعالي وعبلقتو  (2019دراسة السالمي )ىدفت 

استخدم الباحث ، وقد في مصر بقيم العمل لدى المرشدين والمرشدات بتعميم محافظتي الميث والقنفذة

المنيج الوصفي بصورتو االرتياطية، من خبلل مقياس لمذكاء االنفعالي وآخر لقيم العمل تم تطبيقيما 

( مرشد ومرشدة، توصمت الدراسة إلى درجة مرتفعة من الذكاء االنفعالي وكان ترتيب 475عمى )

الت، التواصل االجتماعي، األبعاد عمى النحو التالي )التعاطف، تنظيم االنفعاالت، إدارة االنفعا

المعرفة االجتماعية(، كما كشفت النتائج عن وجود عبلقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي وقيم العمل، 

ولم يكن ىناك فروق في متغيري الذكاء االنفعالي وقيم العمل وفق المتغيرات الديمغرافية )اإلدارة 

 تعميمية، سنوات الخبرة(.التعميمية، الجنس، التخصص في اإلرشاد، المرحمة ال

 وعبلقتو الوجداني الذكاء مستوى عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت( 2018دراسة جعبري )

 الخميل، بمحافظة الحكومية المدارس في العاممين التربويين المرشدين لدى ةاالجتماعي الكفاءة بمستوى

 مقياس األول المعمومات لجمع سينمقيا استخدام وتم ،ياالرتباط الوصفي المنيج الباحثة استخدمت

 بالطرق وثباتيما صدقيما من التحقق تم وقد ،ةاالجتماعي الكفاءة مقياس والثاني الوجداني الذكاء

 عينة عمى الدراسة أجريت وقد ومرشدة، مرشداً  (252) من الدراسة مجتمع وتكون المناسبة، ةاإلحصائي

 داللة ذات إيجابية عبلقة وجود إلى سةراالد وتوصمت ومرشدة، مرشد  ( 100)من مكونة عشوائية

 أن وأظيرت ،ةاالجتماعي لمكفاءة الكمية الدرجة وبين الوجداني لمذكاء الكمية الدرجة بين إحصائية

 متوسطات في فروق وجود عدم أظيرت كما مرتفعة، بدرجة جاءت الوجداني لمذكاء الكمية الدرجة

 الجنس لمتغير تعزى الخميل بمحافظة الحكومية المدارس يف التربويين المرشدين لدى الوجداني الذكاء
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 المدارس في التربويين المرشدين لدى الوجداني الذكاء متوسطات في فروق وجود عدم وأظيرت

 في فروق وجود عدم إلى ايضاً  وتوصمت  الخبرة سنوات لمتغير تبعاً  الخميل بمحافظة الحكومية

 تعزى الخميل بمحافظة الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى الوجداني الذكاء متوسطات

 مع مرتفعة، بدرجة جاءت ةاالجتماعي لمكفاءة الكمية الدرجة أن النتائج وأظيرت العممي، المؤىل لمتغير

 بمحافظة الحكومية المدارس في التربويين المرشدين لدى ةاالجتماعي الكفاءة متوسطات في وجود عدم

 .وسنوات الخبرة والمديرية والمؤىل العممي جنسال لمتغير تعزى الخميل

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الذكاء االنفعالي لدى  (2016دراسة الصبحيين )

( مرشدًا ومرشدة، وكانت أداة 126المرشدين الطبلبيين في مدينة الرياض وتكونت عينة الدراسة من)

ج الدراسة إلى أن مستوى الذكاء االنفعالي كان مرتفعًا الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي، كما اشارت نتائ

عند المرشدين الطبلبيين، ولم توجد فروق في مستوى الذكاء االنفعالي حسب متغيرات الدراسة 

 الديمغرافية.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين الذكاء الوجداني واألداء ( 2015دراسة شمح )

بمحافظة غزة، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت  الميني لدى المرشدين النفسيين

( مرشدًا ومرشدة، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الذكاء 118العينة الفعمية من )

الوجداني ومقياس األداء الميني، وقد توصمت الدراسة إلى أن الذكاء الوجداني جاء بدرجة كبيرة وكذلك 

يني، كما اظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء الوجداني واألداء األداء الم

الميني لدى المرشدين النفسيين، وال توجد فروف في مستوى الذكاء الوجداني وأبعاده لدى أفراد العينة 

 تعزى إلى الجنس وسنوات الخبرة والمؤىل العممي والتخصص. 

 الحياة بجودةالوجداني الذكاءالدراسة إلى التعرف عمى عبلقة ىدفت ( 2015دراسة القزي )

استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي المقارن، وتكونت  ينبع بمحافظة الطبلبيين المرشدين لدى
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( مرشدًا ومرشدة من المرشدين الطبلبيين واستخدم الباحث مقياس الذكاء 136عينة الدراسة من )

(، وتوصمت 2008( ومقياس جودة الحياة  إعداد عبد اهلل )2001ن ورزق )الوجداني من أعداد عثما

 الطبلبيين المرشدين لدىالدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الوجداني وجودة الحياة  

، وال توجد فروق في  الذكاء الوجداني وجودة الحياة تعزى لتأىيل المرشد، كما توجد ينبع بمحافظة

الذكاء الوجداني وجودة الحياة في اتجاه المرشدات، وان الذكاء الوجداني يسيم إسيامًا ذا   فروق في

 داللة إحصائية في التنبؤ بجودة الحياة.

 قيمو  الوجداني الذكاءىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين ( 2014دراسة الزبيدي )

، استخدم الباحث المنيج والقنفذة الميث يمحافظت بتعميم الطبلبيين المرشدين من عينة لدى العمل

مرشدًا  واستخدم الباحث مقياس الذكاء  (146الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

 قيمو  الوجداني مذكاءلالوجداني ومقياس قيم العمل وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة 

 الذكاء ، وعدم وجود فروق  فيوالقنفذة الميث محافظتي مبتعمي الطبلبيين المرشدين من عينة لدى العمل

تعزى إلى  والقنفذة الميث محافظتي بتعميم الطبلبيين المرشدين من عينة لدى العمل قيمو  الوجداني

 )تأىيل المرشد، المرحمة التعميمية، مكان الدراسة، سنوات الخبرة(

 بالمياراتة الذكاء الوجداني ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عبلق( 2012دراسة الشمري )

( مرشدًا واستخدم الباحث 35، وتكونت العينة من )الحائل بمدينة الطبلبيين المرشدين لدى اإلرشادية

( ومقياس 2008المنيج الوصفي االرتياطي وتم تطبيق مقياس الذكاء الوجداني من إعداد العقاد)

لدراسة إلى وجود ارتباط دال بين الذكاء ( وتوصمت ا2011الميارات اإلرشادية من إعداد الرشيدي )

 الوجداني والميارات اإلرشادية لممرشد الطبلبي.  

 المرشدين لدى العاطفي الذكاءىدفت الدراسة إلى التعرف عمى عبلقة ( 2011دراسة داود )

غداد، ، ويتحدد البحث بالمرشدين التربويين في مديريات التربية لمحافظة بلممسترشدين بتقبميم التربويين
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( مرشد تربوي، ولتحقيق أىداف 1068واعتمد البحث المنيج الوصفي، ويتألف مجتمع البحث من )

الدراسة قام الباحث ببناء مقياس الذكاء العاطفي ومقياس التقبل وتم التوصل إلى أن المرشدين 

كما أظيرت  التربويون يتمتعون بالذكاء العاطفي، وأن الذكاء العاطفي لدى اإلناث أعمى من الذكور،

 النتائج وجود عبلقة ارتباطية بين الذكاء العاطفي لدى المرشدين التربويين وتقبميم لممسترشدين.

 الدراسات األجنبية:

ىدفت الدراسة إلى تحميل العبلقة ( Mustaffa, et al, 2013)مصطفى وآخروندراسة 

لمرشدي المدارس الثانوية في  بين مستويات الذكاء العاطفي وكل من كفاءة الميارات وتنمية الشخصية

( مرشدًا مدرسيًا بشكل عشوائي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، 60جوىور، تم اختيار )

وأظيرت الدراسة مستوى متوسط من الذكاء العاطفي ومستوى عال  من كفاءة الميارات وتنمية 

الميارات بدرجة متوسطة، أما عبلقة  الشخصية، ووجدت الدراسة عبلقة بين الذكاء العاطفي وكفاءة

الذكاء العاطفي وتنمية الشخصية كانت بدرجة كبيرة، وتم استنتاج أن الذكاء العاطفي في الممارسات 

 التعميمية يصقل ويعزز التنمية الشخصية وكفاءة الميارات لدى مرشد المدرسة الثانوية.

والحالة  الوجداني لعبلقة بين الذكاءا( Petrides et al, 2007) تناولت دراسة بتريدس وآخرون

( فردًا 166) شممت العينة األولى المزاجية لمفرد وبعض االضطرابات النفسية، وذلك عمى عينتين،

 ارتباطيةوأسفرت النتائج عن وجود عبلقة الحياة   والرضا عن الوجدانيطبق عمييم مقياس الذكاء 

طبق عمييم ( فردًا 212) ما العينة الثانية فشممتوالرضا عن الحياة، أ الوجدانيموجبة بين الذكاء 

ذات  الوجدانيومقياس لبلضطرابات المزاجية، وأظيرت النتائج أن سمة الذكاء  الوجدانيمقياس الذكاء 

 . الكتئابيةلة المزاجية لمفرد واالضطرابات اتأثير قوى عمى الحا
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وفعالية الذات لدى  يذكاء الوجدانالعبلقة بين ال( Martin et al, 2004 تناولت دراسة أوكش )و 

( فردًا طبقت عمييم استمارة لقياس الذكاء الوجداني وأخرى 140) المرشدين، وذلك عمى عينة شممت

، وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بين القدرة عمى توظيف المشاعر بإيجابية لفاعمية الذات

 .الوجدانيبفعالية الذات من مستويات الذكاء  لدى المرشدين، كما أمكن التنبؤ الوجدانيوالذكاء 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الكفاءة المينية وعبلقتيا بالذكاء الوجداني لدى المرشدين في  معرفة ىدفت الدراسة الحالية إلى

 وتتحدد الدراسة الحالية بالنسبة لمدراسات السابقة من حيث:، مدارس عرب النقب

  من حيث اليدف:

، ودراسةاإلزعاجات اليومية وعبلقتيا بالكفاية المينيةإلى ( 2017)ديل نالجدراسة  ىدفت

(Uteir, 2017)  ودراسة فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينيةىدفت إلى استكشاف ،

لتوافق ىدفت إلى التعرف عمى ا( 2016دراسة الرواحية )و ( Na, 2012دراسة )( و 2016المسوس )

متبلك امدى ىدفت إلى التعرف عمى  (2015دراسة الجبوري )، و ي وعبلقتو بالفاعمية الذاتيةالمين

القدرة التنبؤية  إلى معرفة( 2012دراسة عجوة )، وىدفت الميارات التدريسية والكفاءة الذاتية المعممين

تو بالكفاءة داني وعبلقالذكاء الوج إلى التعرف عمى( 2018جعبري )، وىدفت دراسة لمكفاءة الذاتية

،مستوى الذكاء االنفعالي ىدفت إلى معرفة( 2016دراسة الصبحيين )ة، و االجتماعي دراسة شمح أما

إلى معرفة ( 2015دراسة القزي )، وىدفت الذكاء الوجداني وعبلقتو باألداء المينيتناولت ( 2015)

الذكاء الوجداني  ى معرفةىدفت إل( 2014دراسة الزبيدي )، و الذكاء الوجداني وعبلقتو بجودة الحياة

الذكاء العاطفي  إلى التعرف عمى( Mustaffa, et al, 2013دراسة )، وىدفت وعبلقتو بقيم العمل

.الذكاء الوجداني وعبلقتو بالميارات اإلرشادية الى التعرف عمى ، ىدفتوكفاءة الميارات
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 من حيث المنيج: 

دراسة و ( 2016اسة الصبحيين )در و ( 2012دراسة عجوة )و  (Na, 2012)دراسة استخدمت

(Mustaffa, et al, 2013) دراسة المسوس و (2017) الجنديل، أما دراسة المنيج الوصفي

دراسة شمح و  (2018جعبري ) دراسةو(2015الجبوري )دراسة و ( 2016دراسة الرواحية )و ( 2016)

استخدمت ( 2019) السبلميدراسة و ( 2014دراسة الزبيدي )و ( 2015دراسة القزي )و ( 2015)

 .المنيج التجريبي (Uteir, 2017دراسة )المنيج الوصفي االرتباطي، كما استخدمت 

  أما من حيث النتائج

لدى مستوى الكفاية المينية إلى  (2012دراسة عجوة )و(2017) الجنديلتوصمت دراسة 

درجة مرتفعة وجود ( 2016دراسة الرواحية )نتائج وأظيرت ، ذات مستوى عاليالمرشدين التربويين 

من مستوى التوافق الميني والفاعمية الذاتية المدركة لدى أفراد العينة، باإلضافة لوجود عبلقة موجبة 

أن  (2015دراسة الجبوري )وأظيرت ، دالة إحصائيًا بين التوافق الميني والفاعمية الذاتية المدركة

والكفاءة الذاتية في التدريس لدى معممي  الميارات التدريسية )التخطيط، إدارة الصف، التنفيذ، التقويم(

 وجود (2018دراسة جعبري )وبينت  (Na, 2012) أظيرت دراسة ، كما المرحمة كانت بدرجة عالية

دراسة الصبحيين ، كما بينت ةاالجتماعي لمكفاءة الكمية الدرجة وبين الوجداني مذكاءل إيجابية عبلقة

وجود (2015دراسة شمح )فعًا عند المرشدين، وأظيرت أن مستوى الذكاء االنفعالي كان مرت (2016)

بينت  (2015دراسة القزي )، أماعبلقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء الوجداني واألداء الميني

الزبيدي ، ودراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الوجداني وجودة الحياة  لدى المرشدين

 ،وجود عبلقة ارتباطية موجبة الذكاء الوجداني وقيم العملأظيرت ( 2019ودراسة السبلمي ) (2014)
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عبلقة بين الذكاء العاطفي وكفاءة الميارات بدرجة ( Mustaffa, et al, 2013)ووجدت دراسة 

 .متوسطة

مااًل لمدراسات السابقة حيث تناولت ىذه الدراسة الكفاءة المينية والذكاء كتأتي ىذه الدراسة است

( 2017) الجنديلمثل دراسة  ى، بينما تناولت الدراسات السابقة الكفاءة المينية ومتغيرات أخر الوجداني

جعبري ودراسة لتوافق الميني التي تناولت ا( 2016دراسة الرواحية )( و اإلزعاجات اليومية التي تناولت

ودراسة  (2014يدي )دراسة الزبة، و داني وعبلقتو بالكفاءة االجتماعيالذكاء الوج التي تناولت( 2018)

وغيرىا من الدراسات السابقة. وعبلقتو بقيم العمل االنفعاليالذكاء  ( التي درست2019السبلمي )
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 الفصل الثالث


 اإلجراءات المنيجية لمدراسة
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 بتحديمد بدايمة الدراسمة، فمي يمااتباع تم التي الفصل وصفًا كامبًل لمطريقة واإلجراءات ىذا يتناول

 اسمتخداميا، تمم التمي األدوات إلمى باإلضمافة الدراسمة، مجتممع وتعريمف ووصمف اتباعمو، تم الذي المنيج

 .الدراسة أسئمة عن لئلجابة استخدمت التي اإلحصائية المعالجات يتضمن كما

 منيج الدراسة

 ببحث ييتم أنو حيث الدراسة، ضألغرا لمبلءمتو نظراً  االرتباطي، الوصفي المنيج استخدام تم

 المينيمممة الكفممماءة حمممول البيانمممات جممممع تممممّ  وقمممد ارتباطيممما، وقممموة حجميممما وتحديمممد المتغيمممرات بمممين العبلقمممة

النقممب عممن طريممق توزيممع مقيمماس الكفمماءة  عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني بالممذكاء وعبلقتيمما

 .المناسبة اإلحصائية بالطرق تومقياس الذكاء الوجداني، وتّم تحميل البيانا المينية

 مجتمع الدراسة

( 154والبممالغ عممددىم )النقممب،  عممرب مممدارس فممي جميممع المرشممدينمجتمممع الدراسممة مممن  تممألف

وجمماءت الدراسممة شمماممة لجميممع أفممراد مجتمممع الدراسممة )مسممحية  ،النقممب عممرب مممدارس مرشممدًا ومرشممدة فممي

ة صمالحة لمتحميمل، ويوضمح الجمدول رقمم ( اسمتبان152شاممة(، وقمد تمكمن الباحمث ممن الحصمول عممى )

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة:1)
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 عينة الدراسةخصائص (: 1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 13.8 21 ذكر

 86.2 131 أنثى

 100.0 152 المجموع

 المؤىل العممي

 55.9 85 بكالوريوس

 44.1 67 ىماجستير فأعم

 100.0 152 المجموع

 سنوات الخبرة

 22.4 34 سنوات 5أقل من 

 39.5 60 سنوات 5-10

 38.1 58 سنوات فأكثر 10

 100.0 152 المجموع

 دوات الدراسةأ

عمدد ممن مقماييس  مراجعمة بعمد وذلمك ،لممذكاء الوجمداني ومقيماس مقيماس لمكفماءة المينيمة تم بناء

  الدراسة. موضوع تناولت التي والدراسات في األبحاث الوجدانيوالذكاء  لمكفاءة المينية

 الكفاءة المينيةأواًل: مقياس 

 المقياسوصف  . أ

باالعتماد عمى المقاييس الواردة في الدراسات السابقة مثمل  الكفاءة المينيةالباحث مقياس  طّور

( وقمد تمم 36، وتضّمن المقياس بصمورتو النيائيمة )(2016)  المسوس ودراسة( 2017) الجنديل دراسة
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( 7) المعرفيمة ، والكفماءة( فقمرة11) الشخصمية وىمي )الكفماءة  مجماالتتقسيم الكفاءة المينيمة إلمى أربعمة 

 (1(، )الممحق ( فقرة11)األدائية ، والكفاءة( فقرات7) الوجدانية والكفاءة ،فقرات

 يةالخصائص السيكومترية لمقياس الكفاءة المين . ب

 :صدقال

 )صدق المحكمين )الصدق الظاىري 

( 9عممى )بصمورتو األوليمة لمتحقق من الصدق الظماىري لممقيماس قمام الباحمث بعمرض المقيماس 

كمما ىمو موضمح  في الجامعات الفمسطينية من ذوي االختصاص والخبرة األساتذة العاممين محكمين من

وبعمد األخمذ بمآراء المحكممين  ،اسيملممق ، وذلك من أجمل التوصمل إلمى الصمدق الظماىري(3)الممحق  في

عادة صياغة بعض الفقرات، وتضّمن المقياس بصورتو النيائية ) كما ىو موضح  ،( فقرة36تم تعديل وا 

 (.1ممحق )الفي

  صدق االتساق الداخمي 

( Pearson correlationتمم التحقمق ممن صمدق المقيماس بحسماب معاممل االرتبماط بيرسمون )

 .(2) مقياس، وذلك كما ىو واضح في الجدوللكل مجال من الرجة الكمية لفقرات المقياس مع الد

 لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )2جدول )
 لمقياسلكل مجال من امع الدرجة الكمية  المينية الكفاءة

معامل ارتباط  الفقرة الرقم
 بيرسون )ر(

مة القي
االحتمالية 

(Sig.) 
الشخصية مجال الكفاءة  

 0.00 **0.61 أمارس أساليب إرشادية متنوعة لكل المشكبلت التي تواجو الطمبة  .1
 0.00 **0.57 لدي القدرة عمى التواصل مع عناصر العممية التعميمية بشكل فعال   .2
 0.00 **0.62 أمتمك القدرة عمى تفيم الطمبة وتقبميم  .3
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معامل ارتباط  الفقرة الرقم
 بيرسون )ر(

مة القي
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.60 فريق اإلرشاديأعمل بروح ال  .4
 0.00 **0.68 لدي رضا وظيفي عالي كمرشد  .5
 0.00 **0.58 أنجز الميام المطموبة مني بكفاءة وفي ظروف متغيرة  .6
 0.00 **0.63 أستطيع عزل مشكبلتي الشخصية عن ميامي في العمل  .7
 0.00 **0.58 اتطمع إلى كل ما ىو جديد في مجال تخصصي  .8
 0.00 **0.44 اتخاذ القرارات صائبة في مجال عممي كمرشدلدي القدرة  عمى   .9

 0.00 **0.53 أعرف ما يجب عمي فعمو عند التعامل مع المسترشد  .10
 0.00 **0.63 أستطيع تحمل ضغوط العمل وأداء الميام بالشكل المطموب  .11

المعرفية الكفاءة مجال  
 0.00 **0.63 أعتقد ان النمو الميني ضرورة ميمة كمرشد  .12
 0.00 *0.46 ي القدرة عمى االستفادة من البحوث ذات العبلقة بالعممية اإلرشاديةلد  .13
 0.00 **0.54 لدي المعرفة الكاممة بميامي الوظيفية كمرشد  .14
 0.00 **0.62 أعمل عمى تعمم المزيد من الميارات التي تزيد من خبرتي المينية  .15

16.  
تمام أحرص عمى اكتساب ميارات إرشادية جديدة تساعدني في ا

 عممي
0.56** 0.00 

 0.00 **0.67 أسعى باستمرار الكتساب مزيدًا من المعرفة في مجال عممي  .17
 0.00 **0.58 أىتم بالتجديد واالبتكار بما ينعكس عمى تطوير أدائي في العمل  .18

الكفاءة الوجدانيةمجال   
 0.00 **0.65 أتفيم مشاعري وانفعاالتي بشكل واضح  .19
 0.00 **0.54 المسترشدين وقت الغضبلدي القدرة عمى تقبل   .20
 0.00 **0.58 لدي القدرة عمى ضبط الذات  .21

أشعر بعدم الراحة  عند تمقي األوامر بطريقة غير مناسبة من مديري أو   .22
 مشرفي

0.61** 0.00 

 0.00 **0.51 لدي القدرة عمى التعاطف مع المسترشدين  .23
 0.00 **0.62 ينأشعر بالرضا عند الحاجة لتقديم الخدمات لممسترشد  .24
 0.00 **0.64 ينتابني الشعور بالقمق والتوتر عند التعرض لمضغوط المينية  .25

 الكفاءة األدائية مجال
 0.00 *0.24 أمارس عممي بحيوية طوال الوقت  .26
 0.00 **0.59 لدي القدرة عمى التفكير بعدة اتجاىات وىذا يزيد من كفاءتي المينية  .27
 0.00 **0.69 من التحديات التي تواجيني في العمل أستطيع تحقيق أىدافي بالرغم  .28
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معامل ارتباط  الفقرة الرقم
 بيرسون )ر(

مة القي
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.59 أنجز الميام المطموبة مني بدقة فائقة  .29
 0.00 **0.59 أفضل الممارسة الفنية المينية أكثر من الممارسة اإلدارية  .30
 0.00 **0.50 أتكيف بسيولة مع ضغوط العمل  .31
 0.00 **0.60 أمتمك المرونة في التعامل مع المسترشدين  .32
 0.00 **0.53 أمتمك القدرة عمى استخدام ادوات التشخيص المناسبة لمشكبلت الطمبة  .33
 0.00 **0.63 أمتمك القدرة عمى تشخيص المشكبلت الخاصة بالمسترشدين  .34
 0.00 **0.69 اضع الخطط العبلجية اإلرشادية المناسبة  .35

مل لدي االستعداد لممشاركة في ورش عمل ولقاءات تثقيفية في الع  .36
 اإلرشادي.

0.63** 0.00 

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند )0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

إلى أن جميع قيم مصمفوفة ارتبماط فقمرات المقيماس ممع  (2) تشير المعطيات الواردة في الجدول

، ممما يشمير (0.05عنمد مسمتوى الداللمة ) لمقيماس دالمة إحصمائياً كل مجال ممن مجماالت االدرجة الكمية ل

 .فقرات المقياسبين داخمي  اتساق وجودإلى 

  :األداة ثبات

 كرونباخ ألفا بطريقة معامل الثبات. 1

 (.3الثبات كرونباخ ألفا، كما ىو موضح في الجدول ) ملمعامن خبلل حساب الثبات  تمّ 

  المينية الكفاءةمقياس لثبات  كرونباخ ألفا(: نتائج معامل 3جدول )
  قيمة ألفا لفقراتعدد ا أفراد العينة البعد

 0.89 11 152 الشخصية
 0.85 7 152 المعرفية

 0.79 7 152  الوجدانية
 0.89 11 152  األدائية

 0.94 36 152 الدرجة الكمية لممقياس
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الكفمماءة لمقيمماس  كرونبمماخ ألفمماأن قيمممة معامممل ثبممات  (3)تشممير المعطيممات الممواردة فممي الجممدول 

 كرونبمماخ ألفمما، حيممث بمغممت قيمممة معامممل مناسممبةكانممت النقممب  عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى المينيممة

تحقيمممق أىمممداف ل ممممن الثبمممات تجعممممو صمممالح عاليمممة (، ممممما يشمممير إلمممى أن المقيممماس يتمتمممع بدرجمممة0.94)

 الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية. 2

اس إلمى تجزئمة المقيم وذلمك ممن خمبللحساب معاممل االرتبماط بمين درجمات نصمفي المقيماس،  تمّ   

نصممفين، ثممم إيجمماد مجممموع درجممات المبحمموثين لكممل نصممف مممن المقيمماس، ثممم حسمماب معامممل االرتبمماط 

( يوضمح نتمائج الثبمات ممن خمبلل اسمتخدام 4استخدام معادلة جتممان لمتصمحيح، والجمدول ) بينيما، وتمّ 

 التجزئة النصفية.

 لمينيةا الكفاءةلمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (4جدول )

 معامل االرتباط المصحح لجتمان معامل االرتباط عدد الفقرات البعد

 0.76 0.63 11 الشخصية
 0.78 0.65 7 المعرفية

 0.76 0.62 7  الوجدانية
 0.83 0.73 11  األدائية

 0.78 0.63 36 الدرجة الكمية لممقياس
 

و يشير إلمى أن المقيماس (، وى0.78) يأن معامل ثبات المقياس يساو  (4) يتضح من الجدول

ممممن الثبمممات، ويعطمممى درجمممة ممممن الثقمممة عنمممد اسمممتخدام المقيممماس كمممأداة لمقيممماس فمممي  يتمتمممع بدرجمممة مناسمممبة

 ة.الحالي لدراسةا
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 الوجداني الذكاءثانيًا: مقياس 

 وصف المقياس . أ

 عمدد ممن الدراسمات فمي المواردة المقماييس عممى الوجمداني باالعتمماد المذكاء مقيماس الباحمث طّور

 ،(2015) شمممح ودراسممة (2016) الصممبحيين السممابقة مثممل دراسممة الوجممداني، الممذكاءعمقممة بموضمموع المت

 اإلجابمة ويمتم ،(1 الممحمق) فقمرة( 23) النيائيمة بصمورتو المقيماس حيمث تضمّمن (2015) القمزي ودراسة

 ليكمرت تمدريج وفمق الفقمرة يتبع الذي االستجابة سّمم عمى المرشد اختيار طريق عن المقياس فقرات عمى

 .الخماسي

 الوجداني الذكاء الخصائص السيكومترية لمقياس . ب

 الصدق:

 بصممورتو المقيماس بعممرض الباحمث قمام لممقيمماس الظماىري الصممدق ممن لمتحقمق: المحكمااين صادق -

 والخبممرة االختصمماص ذوي الفمسممطينية الجامعممات فممي العمماممين األسمماتذة محكمممين مممن( 9) عمممى

 بممممآراء األخممممذ وبعممممد لممقيمممماس، الظمممماىري الصممممدق ىإلمممم التوصممممل أجممممل مممممن وذلممممك ،(3 الممحممممق)

عادة تعديل تم المحكمين  فقرة( 23) النيائية بصورتو المقياس وتضّمن الفقرات، بعض صياغة وا 

 (.2 الممحق)

  صدق االتساق الداخمي 

( Pearson correlationتمم التحقمق ممن صمدق المقيماس بحسماب معاممل االرتبماط بيرسمون )
 .(5رجة الكمية لممقياس، وذلك كما ىو واضح في الجدول )لفقرات المقياس مع الد



49 

 

 لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس (Pearson correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )5جدول )
 مع الدرجة الكمية لممقياس الوجداني الذكاء

معامل ارتباط  الفقرة الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.67 ستطيع التعبير عن مشاعري بسيولةأ  .1
 0.00 **0.57 أدرك أن لدي مشاعر رقيقة وشفافة  .2
 0.00 **0.30 يسيطر عمى مشاعري مزاج سيء  .3
 0.00 **0.77 أستطيع التمييز بين انفعاالتي اإليجابية والسمبية   .4
 0.00 **0.68 أتفيم إلى أي درجة تؤثر مشاعري عمى سموكي  .5
 0.00 **0.66 عري السمبية بكفاءةأواجو مشا  .6
 0.00 **0.66 أوظف انفعاالتي اإليجابية في توجيو مسار حياتي  .7
 0.00 **0.75 أتحكم بيدوء في مشاعري وتصرفاتي  .8
 0.00 **0.70 أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي  .9

 0.00 **0.69 ال تستمر مشاعري السيئة فترة طويمة  .10
 0.00 **0.74 لخطراتحكم في مشاعري عند مواجية ا  .11
 0.00 *0.72 لدي أمل وتفاؤل عند التعرض لمفشل  .12
 0.00 **0.70 أنسى أي موقف يثير انفعاالتي  .13
 0.00 **0.68 أختار االتجاه اإليجابي حتى عندما أواجو العقبات  .14
 0.00 **0.62 أركز عمى النجاح اكثر من التركيز عمى الفشل  .15
 0.00 **0.75 ةأستطيع فيم مشاعر المسترشدين بسيول  .16
 0.00 **0.66 أنا متناغم مع إحساس اآلخرين  .17
 0.00 **0.66 أشعر باالحتياجات العاطفية لآلخرين  .18
 0.00 **0.68 أشارك اآلخرين في انفعاالتيم  .19
 0.00 **0.73 أعتبر نفسي موضع ثقة لآلخرين  .20
 0.00 **0.68 امتمك تأثير قوي عمى اآلخرين  .21
 0.00 **0.73 خرينحساس اتجاه مشاعر اآلأنا   .22
 0.00 **0.71 أشارك اآلخرين انفعاالتيم  .23

 (0.05(، * دالة إحصائيًا عند )0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

 ممع المقيماس فقمرات ارتبماط مصمفوفة قيم جميع أن إلى( 5) الجدول في الواردة المعطياتتشير 

 .المقياس فقرات بين داخمي قاتسا وجود إلى يشير مما إحصائيًا، دالة لممقياس الكمية الدرجة
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   :ثباتال

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 

 (.6، كما ىو موضح في الجدول )ألفا كرونباخالثبات  ملمعامن خبلل حساب الثبات  تمّ 

 الوجداني مقياس الذكاءلثبات  ألفا كرونباخ(: نتائج معامل 6جدول )
  قيمة ألفا عدد الفقرات أفراد العينة لمقياسا

 0.94 23 152 الوجداني الذكاء

 الممذكاءلمقيمماس  ألفمما كرونبمماخأن قيمممة معامممل ثبممات  (6)تشممير المعطيممات الممواردة فممي الجممدول 

(، مممما يشممير إلممى أن المقيمماس 0.94) ألفمما كرونبمماخكانممت مرتفعممة، حيممث بمغممت قيمممة معامممل  الوجممداني

 .تحقيق أىداف الدراسةو يصمح لمتطبيق و يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

( 7اسمممتخدام معادلممة سمممبيرمان بمممراون لمتصممحيح بسمممبب تسممماوي نصممفي المقيممماس، والجمممدول ) تمممّ 

 يوضح نتائج الثبات من خبلل استخدام التجزئة النصفية.

 الوجداني الذكاءلمقياس  نتائج الثبات بطريقة التجزئة النصفية: (7جدول )

 معامل االرتباط المصحح لجتمان الرتباطمعامل ا عدد الفقرات قياسالم

 0.83 0.71 23 الوجداني الذكاء
 

(، وىو يشير إلمى أن المقيماس 0.83) يأن معامل ثبات المقياس يساو  (7) يتضح من الجدول

 لدراسمةعالية من الثبات، ويعطى درجة من الثقة عند استخدام المقياس كمأداة لمقيماس فمي ايتمتع بدرجة 

 ة.الحالي
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 ات الدراسةمتغير 

  :العممي، سنوات الخبرة الجنس، المؤىلالمتغيرات المستقمة 

 :الوجداني. الذكاء، المينية الكفاءة المتغيرات التابعة 

 إجراءات الدراسة
 لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإجراء الدراسة وفق عدد من المراحل، وىي كاآلتي: 

 ى عممدد مممن المقمماييس التممي وردت فممي الدراسممات إعممداد مقمماييس الدراسممة، وذلممك بعممد االطممبلع عممم

 السابقة.

 .تحكيم أداة الدراسة من قبل ذوي االختصاص في مجال عمم النفس 

 الحصول عمى إن من أجل تطبيق الدراسة 

 .توزيع أداة الدراسة عمى المرشدين التربويين في مدارس النقب 

 تممّم توزيعيمما، وبالتممالي تممّم  جمممع البيانممات، حيممث حممرص الباحممث عمممى اسممترجاع جميممع النسمم  التممي

 ( نسخة من جميع أفراد مجتمع الدراسة.152جمع )

 .تّم إجراء المعالجة اإلحصائية البلزمة لتحميل النتائج 

 األساليب اإلحصائية
 : حزمة البرامج االحصائية لمعموم االجتماعية تّم استخدام ةدراسالتحميل بيانات ل

, Version (25)cial SciencesStatistical Package for the So :SPSS 

 اإلحصائية التالية: األساليباستخدام  تمّ حيث 
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 والنسب المئوية لمعرفة خصائص المجتمع الديموغرافية.التكرارات  -1

 االنحرافات المعيارية.و  المتوسطات الحسابية -2

 .لمقياساختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات ا -3

 يقة التجزئة النصفية. بطر  المقياس معامل جتمان لمعرفة ثبات -4

 الكفمممماءة ، ولمعرفمممة العبلقممممة بمممينمقيمممماسمعاممممل االرتبممماط بيرسممممون لمعرفمممة صممممدق فقمممرات ال -5

 .النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية

( لمعرفمة الفمروق بمين متوسمطات عينتمين Independent samples: T-Testاختبمار )ت( ) -6

 مستقمتين.

ثمبلث متوسمطات  بمين( لمعرفمة الفمروق One Way ANOVAبماين األحمادي )اختبمار تحميمل الت -7

 .الوجداني والذكاء المينية الكفاءة عمى مقياسي ةمستقم عينات

( لممقارنممممات الثنائيمممة البعديممممة إليجمممماد مصمممدر الفممممروق فممممي متوسممممطات Scheffeاختبمممار شمممميفيو ) -8

لمعرفممة الفممروق بممين  النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني والممذكاء المينيممة الكفمماءة

 .ةمستقم ثبلث عيناتمتوسطات 

 لمتجزئة النصفية لمقياس الذكاء الوجداني معادلة سبيرمان براون -9
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 لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءة لمقياسي مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية

 النقب عرب مدارس في المرشدين

 النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءة سيلمقيا ح التصحيحتا(:  مف8جدول )

 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي
 منخفضة 46.6% -% 20 1.00-2.33
 متوسطة 73.4% -% 46.7 2.34-3.67
 مرتفعة 100% -% 73.5 3.68-5.00

 

 تية:تّم حساب طول الفترة في المتوسط الحسابي وفق المعادلة اآل

 3 /الحد األدنى لبلستجابة(  –طول الفترة = )الحد األقصى لبلستجابة 

 وبما أن المقياس كان وفق تدريج ليكرت الخماسي فإن:

 1.33=  3 / 4=  3 /( 1-5طول الفترة = )

 وكذلك تّم حساب النسبة المئوية وفق المعادلة اآلتية:

 %100 ×عدد البدائل(  ÷النسبة المئوية = )الوسط الحسابي 
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

ي حصمائل اإلتحميمعرضًا لنتائج الدراسمة التمي تمّم التوصمل ليما بعمد إجمراء اليتضمن ىذا الفصل 

 الدراسة. لبيانات

 لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين : ىل األولالسؤال نتائج 

 ؟النقب عرب مدارس في المرشدين

 لإلجابة عمى ىذا السؤال تم تحويمة إلى الفرضية اآلتية: 

باين  α≤0.05)عناد مساتوى الداللاة )  توجاد عالقاة ذات داللاة إحصاائيةال نتائج الفرضية األولاى: 

 عرب النقب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءة

 المينيممة الكفمماءةمعامممل ارتبمماط بيرسممون إليجماد العبلقممة بممين  تممّم اسمتخدام يةالفرضمملئلجابمة عمممى 

 (.9، كما ىو واضح من خبلل الجدول )النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء

 مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءةبين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة 9جدول )
 النقب ربع

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات

 0000. 0.440 الوجداني الذكاء*  الشخصية الكفاءة

 0000. 0.446 الوجداني الذكاء*  المعرفية الكفاءة

 0000. 0.403 الوجداني الذكاء*  الوجدانية الكفاءة

 0000. 0.489 الوجداني الذكاء*  األدائية الكفاءة

 0000. 0.536 الوجداني الذكاء*  قياسالدرجة الكمية لمم
 (0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

بمممين دالمممة إحصمممائيًا  طرديمممة متوسمممطة( وجمممود عبلقمممة 9تشمممير المعطيمممات المممواردة فمممي الجمممدول )

 معامممل االرتبمماط ، حيممث بمممغلنقممبا عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني والممذكاء المينيممة الكفمماءة
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الوجممداني  المذكاء مسمتوى زادالمينيمة  الكفمماءةكممما زادت أي أنمو (، 0.000( بداللمة إحصمائية )0.536)

 والعكس صحيح.  ،النقب عرب مدارس في المرشدين لدى

 والمذكاء الشخصية الكفاءةبين دالة إحصائيًا  طردية متوسطةوجود عبلقة  إلىتشير المعطيات 

( بداللة إحصائية 0.440) معامل االرتباط ، حيث بمغالنقب عرب مدارس في المرشدين لدى انيالوجد

 مدارس في المرشدين لدىالوجداني  الذكاء مستوى زاد الشخصية الكفاءةكمما زادت أي أنو (، 0.000)

 والعكس صحيح.  ،النقب عرب

 والمذكاء المعرفيمة الكفماءةن بميدالمة إحصمائيًا  طرديمة متوسمطةوجود عبلقمة  إلىتشير المعطيات 

( بداللة إحصائية 0.446) معامل االرتباط ، حيث بمغالنقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

 عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى المعرفيممة الكفمماءةزادت  الوجممداني الممذكاء زادكمممما أي أنممو (، 0.000)

 والعكس صحيح.  ،النقب

 والمذكاء الوجدانيمة الكفماءةبمين دالة إحصمائيًا  دية متوسطةطر وجود عبلقة  إلىتشير المعطيات 

( بداللة إحصائية 0.403) معامل االرتباط ، حيث بمغالنقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

 ممدارس فمي المرشمدين لمدىالوجداني  الذكاء مستوى زاد الوجدانية الكفاءةكمما زادت أي أنو (، 0.000)

 ح. والعكس صحي ،النقب عرب

 والمذكاء األدائيمة الكفماءةبمين دالمة إحصمائيًا  طرديمة متوسمطةوجمود عبلقمة  إلمىتشير المعطيمات 

( بداللة إحصائية 0.489) معامل االرتباط ، حيث بمغالنقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

 مممدارس فممي ينالمرشممد لمدىالوجممداني  الممذكاء مسممتوى زاد األدائيمة الكفمماءةكمممما زادت أي أنمو (، 0.000)

 والعكس صحيح.  ،النقب عرب
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 ؟بالنق عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة مستوى: ما الثانيالسؤال نتائج 

 النسمب المئويمةاسمتخراج المتوسمطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة و  السمؤال تممّ مى لئلجابة ع

، وذلمممك كمممما ىمممو موضمممح فمممي النقمممب ربعممم ممممدارس فمممي المرشمممدين لمممدى المينيمممة الكفممماءة مسمممتوىلقيممماس 

 (.10الجدول )

 المرشدين لدى المينية الكفاءة لمستوى والنسب المئوية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10جدول )
 النقب عرب مدارس في

رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي

 الدرجة

1 
 مرتفعة 84.6 0.53 4.23  الشخصية الكفاءة

2 
 مرتفعة 87.6 0.49 4.38  المعرفية الكفاءة

3 
 مرتفعة 83.8 0.53 4.19  الوجدانية الكفاءة

4 
 مرتفعة 84.4 0.48 4.22  األدائية الكفاءة

 مرتفعة 85.0 0.42 4.25 الدرجة الكمية
 فممممي المرشمممدين ىلمممد المينيمممة الكفممماءة مسمممتوى( أن 10تشمممير المعطيمممات المممواردة فمممي الجمممدول )

لمكفماءة المينيمة ، حيمث بممغ المتوسمط الحسمابي لمدرجمة الكميمة مرتفعمةجماءت بدرجمة  النقمب عرب مدارس

 (. 4.38 – 4.19(، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )0.42( وانحراف معياري )4.25)

متوسط حيث بمغ ال ،عمى أعمى درجة تقد حصم المعرفية الكفاءة( أن 10يتضح من الجدول )

حيممث بمممغ المتوسممط  الشخصممية ثممم الكفمماءة (،0.49( وانحممراف معيمماري )4.38الحسممابي لمدرجممة الكميممة )

حيمممث بممممغ المتوسمممط  األدائيمممة ثمممم الكفممماءة (،0.53( وانحمممراف معيممماري )4.23الحسمممابي لمدرجمممة الكميمممة )

يممث بمممغ المتوسممط ح ،الوجدانيممة ثمم الكفمماءة ،(0.48( وانحممراف معيمماري )4.22الحسمابي لمدرجممة الكميممة )

 .(0.53( وانحراف معياري )4.19الحسابي لمدرجة الكمية )
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 α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى الداللاة ) :نتائج الفرضية الثانية

تعاازى إلااى متغياار  متوسااطات درجااة الكفاااءة المينيااة لاادى المرشاادين فااي ماادارس عاارب النقاابفااي 

 الجنس.

( Independent Sample T-Testم اختبممار )ت( )ااسممتخدّّ  تممم الفرضممية عمممىلئلجابممة 

 النقممب حسمممب عممرب ممممدارس فممي المرشممدين لممدى المينيمممة الكفمماءةمتوسمممطات درجممة فممي إليجمماد الفممروق 

 .الجنس لمتغير

درجة ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(11جدول )
 الجنس لمتغير النقب حسب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 الكفاءة الشخصية
 0.65 4.11 21 ذكر

غير  0.227 1.092
 0.51 4.25 131 أنثى دالة

 الكفاءة المعرفية
 0.43 4.34 21 ذكر

0.420 0.675 
غير 
 0.50 4.39 131 أنثى دالة

 الكفاءة الوجدانية
 0.51 4.04 21 ذكر

1.468 0.144 
غير 
 0.53 4.22 131 أنثى دالة

 الكفاءة األدائية
 0.48 4.03 21 ذكر

 دالة *0.043 2.042
 0.47 4.26  131 أنثى

 الدرجة الكمية 
 0.44 4.12 21 ذكر

1.575 0.117 
غير 
 0.42 4.27 131 أنثى دالة

 150(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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 درجةمتوسطات فروق ذات داللة إحصائية في وجود عدم ( إلى 11تشير النتائج في الجدول )

، حيممث بمغمت قيمممة )ت( الجمنس لمتغيمر حسممب النقمب عمرب مممدارس فمي المرشمدين لممدى المينيمة الكفماءة

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 1.575المحسوبة )

متوسمطات لمة إحصمائية فمي وجمود فمروق ذات دالعمدم ( إلى 11تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيممث بمغممت الجممنس لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين الشخصممية لممدى الكفمماءة درجممة

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 1.092قيمة )ت( المحسوبة )

متوسمطات فمي  وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائيةعمدم ( إلى 11تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيمث بمغمت قيممة الجمنس لمتغيمر حسمب النقب عرب مدارس في المرشدين المعرفية لدى الكفاءة درجة

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 0.420)ت( المحسوبة )

ت متوسمطاوجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي عمدم ( إلى 11تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيمث بمغمت قيممة الجنس لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين الوجدانية لدى الكفاءة درجة

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 1.468)ت( المحسوبة )

 درجمةمتوسمطات ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 11تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيمث بمغمت قيممة )ت( الجمنس لمتغيمر حسمب النقمب عمرب ممدارس فمي المرشمدين األدائيمة لمدى ةالكفاء

، وكانمت (0.05( عنمد مسمتوى داللمة )1.96ممن قيممة )ت( الجدوليمة ) أكبمر( وىي 2.042المحسوبة )

 الفروق لصالح اإلناث مقابل الذكور.

 α≤0.05)ستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م الفرضية الثالثة:نتائج 

تعزى إلى متغير المؤىال  متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقبفي 

  .العممي
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( Independent Sample T-Testم اختبممار )ت( )ااسممتخدتممم ّ  الفرضممية عمممىلئلجابممة 

 النقممب حسمممب عممرب ممممدارس فممي المرشممدين لممدى المينيمممة الكفمماءةمتوسمممطات درجممة فممي إليجمماد الفممروق 

 .العممي المؤىل لمتغير

درجة ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(12جدول )
 العممي المؤىل لمتغير النقب حسب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة

 العدد العممي المؤىل المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 الكفاءة الشخصية
 0.63 4.15 85 بكالوريوس

 دالة *0.042 2.049
 0.36 4.33 67 ماجستير فأعمى

 الكفاءة المعرفية
 0.53 4.34 85 بكالوريوس

غير  0.179 1.349
 0.42 4.44 67 ماجستير فأعمى دالة

 الكفاءة الوجدانية
 0.57 4.18 85 بكالوريوس

0.372 0.710 
غير 
 0.47 4.21 67 ماجستير فأعمى دالة

 الكفاءة األدائية
 0.50 4.22 85 بكالوريوس

0.080 0.936 
غير 
 0.46 4.23  67 ماجستير فأعمى دالة

 الدرجة الكمية 
 0.47 4.21 85 بكالوريوس

1.200 0.232 
غير 
 0.34 4.30 67 ماجستير فأعمى دالة

 150(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01الة إحصائيًا عند مستوى داللة )* *د
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 درجةمتوسطات في  وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم ( إلى 12تشير النتائج في الجدول )

، حيمث بمغمت قيممة العمممي المؤىل لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 1.200)ت( المحسوبة )
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 درجمةسمطات متو ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 12تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيممث بمغممت العمممي المؤىممل لمتغيممر حسمب النقممب عممرب ممدارس فممي المرشممدين الشخصممية لمدى الكفماءة

( عنممممد مسممممتوى داللمممممة 1.96ممممممن قيمممممة )ت( الجدوليممممة ) أكبممممر( وىممممي 2.049قيمممممة )ت( المحسمممموبة )

، وكانمممت الفمممروق لصمممالح حمممممة درجمممة الماجسمممتير فمممأعمى مقابمممل المرشمممدين ممممن حمممممة درجمممة (0.05)

 كالوريوس.الب

متوسمطات وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي عمدم ( إلى 12تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيممث  العممممي المؤىممل لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين المعرفيممة لممدى الكفمماءة درجممة

 ( عنممد مسممتوى داللممة1.96مممن قيمممة )ت( الجدوليممة ) أقممل( وىممي 1.349بمغممت قيمممة )ت( المحسمموبة )

(0.05). 

متوسمطات وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي عمدم ( إلى 12تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيممث العممممي المؤىممل لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين الوجدانيممة لممدى الكفمماءة درجممة

( عنممد مسممتوى داللممة 1.96مممن قيمممة )ت( الجدوليممة ) أقممل( وىممي 0.372بمغممت قيمممة )ت( المحسمموبة )

(0.05). 

متوسمطات وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي عمدم ( إلى 12تشير النتائج في الجدول )كما 

، حيممث العممممي المؤىممل لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين األدائيممة لممدى الكفمماءة درجممة

( عنممد مسممتوى داللممة 1.96مممن قيمممة )ت( الجدوليممة ) أقممل( وىممي 0.080بمغممت قيمممة )ت( المحسمموبة )

(0.05). 
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 α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مساتوى الداللاة ) نتائج الفرضية الرابعة:

تعزى إلى متغير سانوات  متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقبفي 

  .الخبرة

( One Way ANOVAاختبمار تحميمل التبماين األحمادي )تمّم اسمتخدام  الفرضمية  عممىلئلجابة 

 حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى المينيممة الكفمماءة درجممةمتوسممطات لمعرفممة الفممروق فممي 

 (.13،14، وذلك كما ىو موضح في الجداول )الخبرة سنوات لمتغير

 المرشدين لدى المينية الكفاءة درجةمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات13جدول )
 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في

المتوسط  العدد الخبرة سنوات المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الكفاءة 
 الشخصية

 0.43 4.16 34 سنوات 5أقل من 
 0.62 4.06 60 سنوات 5-10
 0.44 4.34 58 سنوات فأكثر 10

 0.53 4.19 152 المجموع

الكفاءة 
 المعرفية

 0.41 4.50 34 سنوات 5أقل من 
 0.55 4.27 60 سنوات 5-10
 0.45 4.44 58 سنوات فأكثر 10

 0.49 4.38 152 المجموع

الكفاءة 
 الوجدانية

 0.50 4.19 34 سنوات 5أقل من 
 0.55 4.12 60 سنوات 5-10
 0.53 4.27 58 سنوات فأكثر 10

 0.53 4.19 152 المجموع

الكفاءة 
 األدائية

 0.47 4.19 34 سنوات 5أقل من 
 0.50 4.08 60 سنوات 5-10
 0.44 4.31 58 سنوات فأكثر 10

 0.48 4.19 152 المجموع

  الكمية الدرجة

 0.38 4.19 34 سنوات 5أقل من 
 0.47 4.12 60 سنوات 5-10
 0.37 4.33 58 سنوات فأكثر 10

 0.42 4.21 152 المجموع
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متوسطات ف عمى الفروق في ( لمتعر  One Way ANOVAدي )نتائج اختبار تحميل التباين األحا: (14جدول )
 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة درجة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 الكفاءة الشخصية
 1.467 2 2.933 وعاتبين المجم

 0.273 149 40.643 داخل المجموعات دالة **0.006 5.377
 ----- 151 43.576 المجموع

 الكفاءة المعرفية
 0.669 2 3391. بين المجموعات

2.801 0.064 
غير 
 0.239 149 35.608 داخل المجموعات دالة

 ----- 151 36.947 المجموع

 ةالكفاءة الوجداني
 0.309 2 0.619 بين المجموعات

1.083 0.341 
غير 
 0.286 149 42.571 داخل المجموعات دالة

 ----- 151 43.190 المجموع

 الكفاءة األدائية
 0.987 2 1.974 بين المجموعات

 0.224 149 33.414 داخل المجموعات دالة *0.014 4.402
 ----- 151 35.388 المجموع

  الكمية الدرجة
 0.854 2 1.708 بين المجموعات

 0.174 149 25.936 داخل المجموعات دالة **0.009 4.905
 ----- 151 27.644 المجموع
 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الكفماءة درجمةمتوسمطات ة فمي ( وجود فروق ذات داللمة إحصمائي14، 13يتضح من الجداول )

، حيمممث كانمممت الداللمممة الخبمممرة سمممنوات لمتغيمممر حسمممب النقمممب عمممرب ممممدارس فمممي المرشمممدين لمممدى المينيمممة

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05من ) أقلاإلحصائية 

 الكفاءة درجةمتوسطات ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 14، 13يتضح من الجداول )و 

، حيممث كانممت الداللممة الخبممرة سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب دارسممم فممي المرشممدين لممدى الشخصممية

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05من ) أقلاإلحصائية 

 درجممةمتوسممطات وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي عممدم ( 14، 13يتضمح مممن الجممداول )و 
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انممت ، حيممث كالخبممرة سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى المعرفيممة  الكفمماءة

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05من ) أكبرالداللة اإلحصائية 

 درجممةمتوسممطات وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي عممدم ( 14، 13يتضمح مممن الجممداول )و 

، حيممث كانممت الخبممرة سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجدانيممة  الكفمماءة

 . الة إحصائياً (، وىي د0.05من ) أكبرالداللة اإلحصائية 

 الكفاءة درجةمتوسطات ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 14، 13يتضح من الجداول )و 

، حيمممث كانمممت الداللمممة الخبمممرة سمممنوات لمتغيمممر حسمممب النقمممب عمممرب ممممدارس فمممي المرشمممدين لمممدى األدائيمممة

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05من ) أقلاإلحصائية 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق Scheffeبار شيفيو )م اختااستخدتّم وإليجاد مصدر الفروق 

 سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى المينيممة الكفمماءة درجممةمتوسممطات فممي 

 .(15الجدول )في ، وذلك كما ىو واضح  الخبرة

 الكفاءة درجة وسطاتمت( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )15جدول )
 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية

المتوسط  المقارنات المتغير
 سنوات فأكثر 10 سنوات 10-5 سنوات 5أقل من  الحسابي

الكفاءة 
 الشخصية

    4.16 سنوات 5أقل من 
    4.06 سنوات 5-10
  *0.282759  4.34 سنوات فأكثر 10

كفاءة ال
 األدائية

    4.19 سنوات 5أقل من 
    4.08 سنوات 5-10
  *0.222466  4.31 سنوات فأكثر 10

    4.19 سنوات 5أقل من   الكمية الدرجة
    4.12 سنوات 5-10
  *0.214559  4.33 سنوات فأكثر 10
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 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

 لمممدى المينيمممة الكفممماءة درجمممة متوسمممطاتأن الفمممروق فمممي  إلمممىثنائيمممة البعديمممة تشمممير المقارنمممات ال

ذوي  المرشممدين بممينالفممروق ظيممرت و الخبممرة،  سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين

ذوي الخبممرة ، حيممث كانممت الفممروق لصممالح ( سممنوات10-5سممنوات فممأكثر وبممين ذوي الخبممرة ) 10الخبممرة 

 سنوات. 10

 ؟بالنق عرب مدارس في المرشدين الوجداني لدى الذكاء مستوى: ما الثالثنتائج السؤال 

 النسمب المئويمةاسمتخراج المتوسمطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة و  السمؤال تممّ مى لئلجابة ع

، وذلممك كممما ىممو موضممح فممي النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين الوجممداني لممدى الممذكاء مسممتوىلقيمماس 

 (.16الجدول )

 المرشدين الوجداني لدى الذكاء لمستوى والنسب المئوية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (16جدول )
 النقب عرب مدارس في

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة % النسبي

 مرتفعة 85.4 0.71 4.27 أركز عمى النجاح اكثر من التركيز عمى الفشل 15
 مرتفعة 85 0.74 4.25 أستطيع السيطرة عمى انفعاالتي 9
 مرتفعة 84.6 0.82 4.23 لدي أمل وتفاؤل عند التعرض لمفشل 12
 مرتفعة 84.4 0.77 4.22 أستطيع التمييز بين انفعاالتي اإليجابية والسمبية  4
 مرتفعة 84.2 0.69 4.21 أوظف انفعاالتي اإليجابية في توجيو مسار حياتي 7
 مرتفعة 84.2 0.71 4.21 أشعر باالحتياجات العاطفية لآلخرين 18
 مرتفعة 83.8 0.81 4.19 أتفيم إلى أي درجة تؤثر مشاعري عمى سموكي 5
 مرتفعة 83.8 0.79 4.19 ال تستمر مشاعري السيئة فترة طويمة 10
 مرتفعة 83.6 0.81 4.18 أختار االتجاه اإليجابي حتى عندما أواجو العقبات 14
 مرتفعة 83.6 0.68 4.18 أنا متناغم مع إحساس اآلخرين 17
 مرتفعة 83 0.81 4.15 أواجو مشاعري السمبية بكفاءة 6
 مرتفعة 83 0.76 4.15 حساس اتجاه مشاعر اآلخرينأنا  22
 مرتفعة 82.8 0.79 4.14 أتحكم بيدوء في مشاعري وتصرفاتي 8
 مرتفعة 82.8 0.82 4.14 امتمك تأثير قوي عمى اآلخرين 21



66 

 

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة % النسبي

 مرتفعة 82.2 0.97 4.11 اتحكم في مشاعري عند مواجية الخطر 11
 مرتفعة 82.2 0.78 4.11 أعتبر نفسي موضع ثقة لآلخرين 20
 مرتفعة 81.8 0.78 4.09 أستطيع التعبير عن مشاعري بسيولة 1
 مرتفعة 81.8 0.81 4.09 أستطيع فيم مشاعر المسترشدين بسيولة 16
 مرتفعة 81.4 0.75 4.07 رين في انفعاالتيمأشارك اآلخ 19
 مرتفعة 80.4 0.87 4.02 أشارك اآلخرين انفعاالتيم 23
 مرتفعة 79.2 0.86 3.96 أدرك أن لدي مشاعر رقيقة وشفافة 2
 مرتفعة 79.2 0.95 3.96 أنسى أي موقف يثير انفعاالتي 13
 متوسطة 62.6 1.26 3.13 يسيطر عمى مشاعري مزاج سيء 3

 مرتفعة 82.0 0.53 4.10 رجة الكميةالد
 فمممي المرشمممدين لمممدى الوجمممداني المممذكاء مسمممتوى( أن 16تشمممير المعطيمممات المممواردة فمممي الجمممدول )

لمممذكاء الوجممداني ، حيممث بمممغ المتوسممط الحسممابي لمدرجممة الكميممة مرتفعممةجمماء بدرجممة  النقممب عممرب مممدارس

 (. 3.13 – 4.27بية بين )(، فقد تراوحت المتوسطات الحسا0.53( وانحراف معياري )4.10)

بممممين  عمممممى أعمممممى درجممممة تقممممد حصممممم (12، 9، 15الفقممممرات )( أن 16يتضممممح مممممن الجممممدول )

 عمممى السميطرة الفشممل، أسمتطيع عممى التركيمز مممن اكثمر النجماح عمممى والتمي تممنص عممى: )أركمز الفقمرات،

 درجمة أقملى عمم (2، 3،13بينمما حصممت الفقمرات ) ،لمفشمل( التعمرض عنمد وتفماؤل أممل لدي انفعاالتي،

 انفعماالتي، يثيمر موقمف أي سميء، أنسمى ممزاج مشماعري عممى بين الفقمرات والتمي تمنص عممى: )يسميطر

 وشفافة(. رقيقة مشاعر لدي أن أدرك

ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى الداللااااة نتااااائج الفرضااااية الخامسااااة: 

((α≤0.05  تعازى إلاى  مدارس عرب النقاب لدى المرشدين فيالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

  متغير الجنس.
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( Independent Sample T-Testم اختبممار )ت( )ااسممتخدتممم ّ  الفرضممية عمممىلئلجابممة 

 النقممب حسممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني الممذكاءمتوسممطات درجممة فممي إليجمماد الفممروق 

 .الجنس لمتغير

درجة ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(17جدول )
 الجنس لمتغير النقب حسب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني الذكاء

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 الدرجة الكمية لمذكاء
 الوجداني

 0.37 4.01 21 ذكر
0.803 0.423 

ير غ
 0.56 4.11 131 أنثى دالة

 150(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 درجةمتوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم ( إلى 17تشير النتائج في الجدول )

، حيمث بمغمت قيممة )ت( الجمنس لمتغيمر حسمب النقمب عمرب ممدارس في المرشدين الوجداني لدى الذكاء

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.96من قيمة )ت( الجدولية ) أقل( وىي 0.803المحسوبة )

اللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى الداللااااة ال توجااااد فااااروق ذات دنتااااائج الفرضااااية السادسااااة: 

((α≤0.05  تعازى إلاى  لدى المرشدين في مدارس عرب النقابالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

 متغير المؤىل العممي.

( Independent Sample T-Testم اختبممار )ت( )ااسممتخدتممم ّ  الفرضممية عمممىلئلجابممة 

 النقممب حسممب عممرب مممدارس فممي لمرشممدينا الوجممداني لممدى الممذكاءمتوسممطات درجممة فممي إليجمماد الفممروق 

 .العممي المؤىل لمتغير
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درجة ف عمى الفروق في متوسطات ( لمتعر  Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( ) :(18جدول )
 العممي المؤىل لمتغير النقب حسب عرب مدارس في المرشدين الوجداني لدى الذكاء

المتوسط  العدد العممي المؤىل المتغير
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 الدرجة الكمية لمذكاء
 الوجداني

 0.62 4.02 85 بكالوريوس
 دالة *0.036 2.120

 0.38 4.20 67 ماجستير فأعمى

 150= (، درجات الحرية 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 2.58( = 0.01، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

 درجممةمتوسممطات ( إلممى وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي 18تشممير النتممائج فممي الجممدول )

بمغممت  ، حيممثالعممممي المؤىممل لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين الوجممداني لممدى الممذكاء

( عنممممد مسممممتوى داللمممممة 1.96ممممممن قيمممممة )ت( الجدوليممممة ) أكبممممر( وىممممي 2.120قيمممممة )ت( المحسمممموبة )

، وكانت الفروق لصالح المرشدين حممة درجمة الماجسمتير فمأعمى مقابمل المرشمدين حمممة درجمة (0.05)

 البكالوريوس.

 ال توجااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية عنااااد مسااااتوى الداللااااة: نتااااائج الفرضااااية السااااابعة

((α≤0.05  تعازى إلاى  لدى المرشدين في مدارس عرب النقابالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

  متغير سنوات الخبرة.

( One Way ANOVAاختبمار تحميمل التبماين األحمادي )تمّم اسمتخدام  الفرضمية عممىلئلجابمة 

 حسممب قممبالن عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني الممذكاء درجممةمتوسممطات لمعرفممة الفممروق فممي 

 (.19،20، وذلك كما ىو موضح في الجداول )الخبرة سنوات لمتغير
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 المرشدين لدى الوجداني الذكاء درجةمتوسطات ل المعيارية (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات19جدول )

 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في

المتوسط  العدد الخبرة سنوات المتغير
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

 الكمية الدرجة
 الوجداني لمذكاء

 0.58 4.09 34 سنوات 5أقل من 
 0.61 3.90 60 سنوات 5-10
 0.33 4.26 58 سنوات فأكثر 10

 0.53 4.08 152 المجموع

متوسطات ف عمى الفروق في ( لمتعر  One Way ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ): (20جدول )

 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني ذكاءال درجة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 الكمية الدرجة
 الوجداني لمذكاء

 2.067 2 4.134 بين المجموعات
 0.267 149 39.833 خل المجموعاتدا دالة **0.001 7.732

 ----- 151 43.968 المجموع
 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  (.0.01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 المذكاء درجمةمتوسمطات ( وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي 20، 19يتضح من الجمداول )

، حيممث كانممت الداللممة الخبممرة سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني

 . (، وىي دالة إحصائياً 0.05من ) أقلاإلحصائية 

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق Scheffeم اختبار شيفيو )ااستخدتّم وإليجاد مصدر الفروق 

 سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين لممدى الوجممداني الممذكاء درجممةمتوسممطات فممي 

 .(21الجدول )في ، وذلك كما ىو واضح الخبرة
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 الذكاء درجة متوسطات( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )21جدول )

 الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

المتوسط  المقارنات المتغير
 سنوات فأكثر 10 سنوات 10-5 اتسنو  5أقل من  الحسابي

 الكمية الدرجة
 لمذكاء

 الوجداني

    4.09 سنوات 5أقل من 
    3.90 سنوات 5-10
  *0.360920  4.26 سنوات فأكثر 10

 (0.05الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) *

 لمممدى اء الوجمممدانيالمممذك درجمممة متوسمممطاتأن الفمممروق فمممي  إلمممىتشمممير المقارنمممات الثنائيمممة البعديمممة 

ذوي  المرشممدين بممينالفممروق ظيممرت و الخبممرة،  سممنوات لمتغيممر حسممب النقممب عممرب مممدارس فممي المرشممدين

ذوي الخبممرة ، حيممث كانممت الفممروق لصممالح ( سممنوات10-5سممنوات فممأكثر وبممين ذوي الخبممرة ) 10الخبممرة 

 سنوات. 10
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 :تمييد

مناقشة نتائج الدراسة، باإلضافة إلى التوصيات التي تقدميا الدراسة في  يتناول ىذا الفصل

الكفاءة المينية وعبلقتيا بالذكاء الوجداني لدى ضوء تمك النتائج، فقد ىدفت الدراسة التعرف إلى 

إلى عدد من النتائج قام الباحث ، ولقد خمصت ىذه الدراسة المرشدين في مدارس عرب النقب

 محاور التالية:بمناقشتيا ضمن ال

 والااذكاء المينيااة الكفاااءةتوجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااين : ىاال األولالسااؤال مناقشااة نتااائج 

 ؟النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

  لإلجابة عمى ىذا السؤال تم تحويمة إلى الفرضية اآلتية

 α≤0.05)عند مستوى الداللاة ) ةتوجد عالقة ذات داللة إحصائيال مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

 عرب النقب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءةبين 

 لدى الوجداني والذكاء المينية الكفاءةبين دالة إحصائيًا  طردية متوسطةوجود عبلقة  أظيرت النتائج

 الكفاءةبين ة إحصائيًا دال طردية متوسطةوجود عبلقة كما تبين  .النقب عرب مدارس في المرشدين

طردية عبلقة توجد وكذلك ، النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء الشخصية

، النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني والذكاء المعرفية الكفاءةبين دالة إحصائيًا  متوسطة

 المرشدين لدى الوجداني والذكاء نيةالوجدا الكفاءةبين دالة إحصائيًا  طردية متوسطةعبلقة توجد كما 

 والذكاء األدائية الكفاءةبين دالة إحصائيًا  طردية متوسطةعبلقة وتوجد ، النقب عرب مدارس في
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  .النقب عرب مدارس في المرشدين لدى الوجداني

جل أيرى الباحث أن المرشدين التربويين ذوي الكفاءة المينية لدييم درجة من الذكاء الوجداني من 

لذا نجد أن توفر الكفاءة المينية يعمل عمى تنمية مستوى الذكاء  ،لتعامل مع المسترشدين وكسب الثقةا

الوجداني فمن المنطقي أن يكون ىناك عبلقة إيجابية بين الكفاءة المينية والذكاء الوجداني، فالذكاء 

ي يستطيع المرشد توظفييا من خبلل العبلقات الت الوجداني ينمي ويعزز الكفاءة المينية لدى المرشدين

اقبة نحو مستقبل متفائل يمكن فالمرشد ذو النظرة الث، في فيم المشكبلت التي يعاني منيا المسترشدين

ويستغل ذكائو من أجل الحصول عمى المعمومات التي  العممية اإلرشادية بالشكل الصحيح ن يقدمألو 

عد عمى كسب ثقة المسترشدين ويوفر عبلقة جيدة ، كما أن الذكاء الوجداني يساتخدم العممية اإلرشادية

ويمكن استغبلل ذلك من أجل تفعيل التعاون في الوصول إلى حمول لممشكبلت  بين المرشد والمسترشد

 .التي تدور حول الطمبة

( وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء الوجداني واألداء 2015اظيرت دراسة شمح )وقد 

 .شدين النفسيينالميني لدى المر 

 ؟بالنق عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة مستوى: ما الثانيالسؤال نتائج مناقشة 

جاءت  النقب عرب مدارس في المرشدين لدى المينية الكفاءة مستوىأن أظيرت نتائج الدراسة 

 ثممم الكفمماءة ،يةالشخصمم ثممم الكفمماءة ،عمممى أعمممى درجممة تقممد حصممم المعرفيممة الكفمماءة، أن مرتفعممةبدرجممة 

 .الوجدانية ثم الكفاءة ،األدائية

ويرون اإلرشادي،  بالعمل وقناعة حب لدييم النقب عرب مدارس في يرى الباحث أن المرشدين

ن التربويين، الممقاة عمى عاتق المرشدي وألن طبيعة ونوعية العملفيو مستقبميم ويؤدون اعماليم بنجاح،

إذ ان السعي الى فيم يسعون إلى تطوير كفاءتيم بشكل مستمر،  ،يواإلنساني االجتماعتتخذ المنحى 
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ت التدريبية او ايحتاج الى بذل الجيد والمتابعة المستمرة، من خبلل الدور  تطوير العممي اإلرشادي

وكذلك يتم متابعة  يز في عممونفسو الذي يسعى الى التم المرشدوالمعتمد عمى التأىيل المستمر

ل جماعي بين المرشدين من خبلل التنسيق بين مجموعات العمل االرشادي في الحاالت االرشادية بشك

 .تداول المشكبلت التي يعاني منيا المسترشدين في المنطقة وبناء خطط عبلجية جماعية لذلك

، وتختمف ىذه (2015دراسة الجبوري )و (2017) الجنديلدراسة وتتفق ىذه النتيجة مع 

اظيرت الدراسة أن المرشدين والمرشدات ال يتمتعون التي أظيرت  (2014النتيجة مع دراسة الشمري )

 بدرجة عالية من الكفاية الذاتية.

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة  :نتااائج الفرضااية الثانيااةمناقشااة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في مادارس عارب النقابفي

 ر الجنس.متغي

 المينيممة الكفمماءة درجممةمتوسممطات وجممود فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي عممدم  أنأظيممرت نتممائج الدراسممة 

 .الجنس لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى

ناثًا فكبل الجنسين يسعون إلى تطور الكفاءة  يرى الباحث أن العمل اإلرشادي يقوم بو المرشدين ذكورًا وا 

من أجل التعامل ممع المشمكبلت التمي تمدور حموليم، لمذا يرجمع تمأثير الكفماءة المينيمة عممى  المينية لدييم

قممدرة المرشممد عمممى التفاعممل مممع العمممل اإلرشممادي وقدرتممو عمممى مواجيممة الضممغوط والتغمممب عمييمما بطريقممة 

مينيممة، وأن كممبل الجنسممين يعيشممون ضمممن ظممروف مينيممة عامممة يقومممون بالمشمماركة فممي نفممس الممدورات 

وكذلك ىناك تنسيق بين المرشدين والمرشدات في منطقة النقب من أجل  بية والميام الموكمة إلييمالتدري

التغمب عمى المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة وبناء خطط عبلجية لمبعض المشمكبلت المنتشمرة بشمكل 

 .واسع
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جبوري دراسة الو  (2016دراسة الرواحية )و  (2017) الجنديلدراسة وتتفق ىذه النتيجة مع 

 التي أظيرت فروقًا لصاح اإلناث. (2015)

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة  الفرضااية الثالثااة:نتااائج مناقشااة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عارب النقابفي

  .متغير المؤىل العممي

 المينية الكفاءة درجةمتوسطات فروق ذات داللة إحصائية في وجود أظيرت نتائج الدراسة عدم 

 .  العممي المؤىل لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى

يرى الباحث أن المعارف األساسية التي يحتاج إلييا المرشدين في المدارس قد تمقوىا من خبلل 

ع المرشدين العاممين في مجال اإلرشاد ولكن الدراسة والتدريب فنجد أن الميارات اإلرشادية يمتمكيا جمي

الكفاءة المينية تتبع لشخصية المرشد والجيد الذي يبذلو من أجل الحصول عمى أعمى درجة من 

التفوق والنجاح في العمل اإلرشادي، لذلك فإن غياب الفروق لمتغير المؤىل العممي يأتي نتيجة امتبلك 

ممية اإلرشادية من خبلل الدورات التدريبية والتدريب الميداني الذي المرشدين الميارات الكافية لمقيام بالع

كما أن الدورات التدريبية تعمل عمى زيادة كفاءة المرشدين وكذلك رفع مستوى الميارات  يمارسو المرشد

 . االرشادية لدييم

دراسة الرواحية وتختمف ىذه النتيجة مع ، (2015دراسة الجبوري )تتفق ىذه النتيجة مع 

 التي أظيرت فروقًا لصالح حممة درجة الماجستير. (2016)

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة  نتااائج الفرضااية الرابعااة:مناقشااة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عارب النقابفي

  .متغير سنوات الخبرة
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 لدى المينية الكفاءة درجةمتوسطات د فروق ذات داللة إحصائية في وجو أظيرت نتائج الدراسة 

 10ذوي الخبرة ، وكانت الفروق لصالح سنوات الخبرة لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين

 سنوات فأكثر.

 الخبرة سنوات فعدد اإلرشاد التربوي مينة تطوير في الكفاءة المينية تظير  انيرى الباحث 

 إلى يؤدي الطويمة الخبرة فعامل االقل الخبرة ذوي مع مقارنو العمل في والتقدم النجاح إلى ؤديي العالية

ح، فذوي الخبرة يكون لديو بنجا األىداف تحقيق إلى يؤدي وىذا بعناية لو والتخطيط المستقبل شرافاست

ي التعامل مع كما أن الخبرة تساعد المرشدين فمعرفة سابقة بالواقع الذي يعمل بو بشتى مجاالتو، 

دراسة وتتفق ىذه النتيجة مع المشكبلت كونيا تم التعامل معيا سابقًا من خبلل الخبرة الطويمة، 

 .(2015الجبوري )

 عرب مدارس في المرشدين الوجداني لدى الذكاء مستوى: ما الثالثنتائج السؤال مناقشة 

 ؟بالنق

جاء  النقب عرب مدارس في رشدينالم لدى الوجداني الذكاء مستوىأن أظيرت نتائج الدراسة 

 .  مرتفعةبدرجة 

يرى الباحث  أن واقع العمل اإلرشادي يتطمب من المرشد فيم الواقع الذي يعمل بو من خبلل 

فيم األفراد والتعاطف معيم وفيم مشكبلتيم واإلساس بيم ولكون عمل المرشد ىو عمل إنساني يمبي 

وى مرتفع من الذكاء الوجداني، فالمرشد يعمل عمى احتياجات المسترشدين نجد لدى المرشدين مست

وصول إلى حالة من التكيف حل مشكبلتيم ومساعدتيم من أجل المساعدة المسترشدين من أجل 

السميم والتوافق مع الحياة في مختمف المجاالت، ومن خبلل التواصل والتعاطف وضبط االنفعاالت 

ساس بمشكبلتيم وفيم ما يريدون التعبير عنو تعبيرًا لفظيًا، والتحكم بيا وفيم اآلخرين فيمًا عميقًا واإلح
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يقًا لممسترشدين أثناء االستشارات اإلرشاد التربوي تتطمب فيمًا عم وىذا يمثل الذكاء الوجداني ومينة

 والمقاببلت اإلرشادية.

دراسة و  (Mustaffa, et al, 2013دراسة )، و (2018دراسة جعبري )وتتفق ىذه النتيجة مع 

 .(2019دراسة السبلمي )و (2016بحيين )الص

ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة نتائج الفرضية الخامساة: مناقشة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  لدى المرشدين في مدارس عرب النقابالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

  متغير الجنس.

 الذكاء درجةمتوسطات ة إحصائية في وجود فروق ذات داللعدم  أنأظيرت نتائج الدراسة 

 .الجنس لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين الوجداني لدى

ناثًا  يرى الباحث أن عممية اإلعداد األكاديمي والتدريب والتأىيل لممرشدين التربويين ذكورًا وا 

ى تبادل األفكار مما مة وىذا يؤدي إلة والدورات التأىيمية أثناء الخدتعرضيم لنفس البرامج التدريبي

، كما أن الذكور واالناث لدييم أساليب أظير ىذا التقارب في الذكاء الوجداني لدى الذكور واإلناث

لكسب ثقة المسترشدين من خبلل االساليب والطرق التي يتبعونيا من أجل تشخيص الحاالت التي 

 . يتعاممون معيا والوصول إلى طرق عبلجية سميمة

 (.2019ودراسة السبلمي ) (2015دراسة شمح )و ، (2018دراسة جعبري )ة مع وتتفق ىذه النتيج

ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة نتائج الفرضية السادساة: مناقشة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  لدى المرشدين في مدارس عرب النقابالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

 متغير المؤىل العممي.
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الوجداني  الذكاء درجةمتوسطات وجود فروق ذات داللة إحصائية في  أنائج الدراسة أظيرت نت

، وكانت الفروق لصالح المرشدين العممي المؤىل لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى

 حممة درجة الماجستير فأعمى.

ممارستيم ىذه يرى الباحث أن جميع المرشدين يمتمكون درجة من الذكاء الوجداني من خبلل 

الميام التي يقومون بيا ولكن حممة درجة الماجستير فأعمى ظير لدى درجة من الذكاء الوجداني أكثر 

من غيرىم لكون ىذه الفئة لدييا التزامات أكثر من غيرىا من حيث الدراسة وممارسة العمل اإلرشادية 

مع العمل اإلرشادي نجد أن لدييم فمدييم خبرة أكثر من غيرىم من المرشدين من خبلل تزامن الدراسة 

قدرة عمى التعاطف مع اآلخرين وتقديم المساعدة ليم اكثر من غيرىم من المرشدين من تعاطف 

 واحترام غير مشروط واإلحساس بما يشعر بو المسترشد.

التي لم تظير فروقًا تبعًا  (2015دراسة شمح )و  (2018دراسة جعبري )تختمف ىذه النتيجة مع 

 .العمميمؤىل لمتغير ال

ال توجااد فاروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة : نتااائج الفرضااية السااابعةمناقشاة 

((α≤0.05  تعازى إلاى  لدى المرشدين في مدارس عرب النقابالذكاء الوجداني متوسطات درجة في

  متغير سنوات الخبرة.

 الوجداني الذكاء درجة متوسطاتوجود فروق ذات داللة إحصائية في  أنأظيرت نتائج الدراسة 

ذوي الخبرة وكانت الفروق لصالح ، الخبرة سنوات لمتغير حسب النقب عرب مدارس في المرشدين لدى

 سنوات فأكثر. 10

يرى الباحث أن المرشدين ذوي الخبرة األكثر لدييم قدرة عمى تفيم المشكبلت التي يمر بيا 
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برات التي تمقوىا من خبلل ممارسة العمل المسترشدين والتعاطف معيم أكثر من غيرىم نتيجة الخ

اإلرشادي وانعكاس ذلك عمى واقع المشكبلت التي يسعون إلى حميا ومساعدة المرشدين في التوصل 

أن لدييم قدرة عمى التعاطف واإلحساس بالمشكبلت التي يعاني  ى التوافق بالشكل السميم لذا نجدإل

رفة بواقع المشكبلت التي يمر فييا المسترشدين كون كما أن ذوي الخبرة لدييم مع منيا المسترشدين

 . ىذه المشكبلت تم التعامل معيا عبر الخبرة الطويمة

 (2014دراسة الزبيدي )و (2015دراسة شمح )و (2018دراسة جعبري )تختمف ىذه النتيجة مع 

 وقًا تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.التي لم تظير فر  (2019دراسة السبلمي )و 

 النتائج:

  وجود عبلقة طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الكفاءة المينية والذكاء الوجداني لدى

 .المرشدين في مدارس عرب النقب

   أن مستوى الكفاءة المينية لدى المرشدين في مدارس عرب النقب جاءت بدرجة مرتفعة، أن

ءة األدائية، ثم الكفاءة المعرفية قد حصمت عمى أعمى درجة، ثم الكفاءة الشخصية، ثم الكفا

 الكفاءة الوجدانية.

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في

 . المؤىل العمميو ، الجنس متغير: حسبمدارس عرب النقب 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الكفاءة المينية لدى المرشدين في

 10ب حسب لمتغير سنوات الخبرة، وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة مدارس عرب النق

 سنوات فأكثر.

 .أن مستوى الذكاء الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب جاء بدرجة مرتفعة 
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  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين في

 .لجنسا متغير: حسبمدارس عرب النقب 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين في

مدارس عرب النقب حسب لمتغير المؤىل العممي، وكانت الفروق لصالح المرشدين حممة 

 .درجة الماجستير فأعمى

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة الذكاء الوجداني لدى المرشدين في

 10دارس عرب النقب حسب لمتغير سنوات الخبرة، وكانت الفروق لصالح ذوي الخبرة م

 سنوات فأكثر.

 التوصيات:

 باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا، يوصي الباحث باآلتي:

 السيطرة من خبلل الفشل عمى التركيز من اكثر النجاح عمى أن يركز المرشدين التربويين .1

 .انفعاالتي عمى

ل المرشد عمى استخدام مشاعره من أجل كسب ثقة المسترشد والوصول إلى األسموب أن يعم .2

 المناسب لعبلج المشكبلت التي يعاني منيا المسترشدين.

أن يتم عقد ورشات عمل من اجل تبادل الخبرات بين المرشدين ذوي الخبرة القميمة مع  .3

  المرشدين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال اإلرشاد المدرسي.

ة والذكاء يتخطيط وعمل برامج إرشادية وتأىيمية من أجل المحافظة عمى الكفاءة المينال .4

 الوجداني لدى المرشدين حسب تطور العمل اإلرشادي 
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 ليستمر التربوي لمستشارا لعمل البلزمة واالحتياجات المادية اإلمكانيات توفير في رااالستمر  .5

 .النقب ةمنطق في اإلرشادي بالعمل المتعمق الجيد بذل في

 ليكون والتأىيمية التدريبية تار و الد في كيماواشر  ،القميمة تاالخبر  ذوي لدعم المستمر العمل .6

 .باإلرشاد رااالستمر  في العالي الدافع لدييم

 عمى لمتعرف متواصمة، تدريبية تادور  وعقد والعممي، العممي التأىيل مستوى رفع عمى العمل .7

 .اإلرشادي العمل في يستجد ما كل
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 مقياس الكفاءة المينية (1الممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

                                                     الخميلجامعة 
 كمية الدراسات العميا

 ر التوجيو واإلرشادبرنامج ماجستي
 أخي المرشد/ اختي المرشدة

 تحية طيبة وبعد ...

الكفاءة المينية وعالقتيا بالذكاء الوجداني لدى المرشدين في مدارس عرب النقب(، حول )تتعمق بدراسة  استبانة يديكبين      

 .في جامعة الخميل من كمية الدراسات العمياحيث سيتم تقديم ىذه الدراسة كمتطمب لنيل درجة الماجستير 

دائرة حول رمز اإلجابة . يرجى وضع ةاالستبان هالمشاركة الفاعمة والجادة عن طريق اإلجابة عن أسئمة ىذأرجو من حضرتِك      

المناسبة وفي الخانة المخصصة لذلك، عممًا بأن البيانات والمعمومات التي يتم جمعيا بيذه االستبانة ستكون خاصة لؤلغراض 

 قط.العممية ف

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 الباحث

 مراد ابو عقيل
 إشراف

 د. نبيل الجنديأ. 

 البيانات األولية:

 :( الجنس1
 انثى -ب   ذكر -أ

 
 :( المؤىل العممي2
      ماجستير فأعمى  -ب  بكالوريوس  -أ

 : ( سنوات الخبرة3
         نواتس 10 من أكثر -ج سنوات 10  -6 -ب   سنوات 5أقل من  - أ
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 الكفاءة المينية مقياس 
ميارات مركبة أو أنماط سموكية أو معارف تظير في سموك المرشد التربوي وتشتق من تصور واضح  الكفاءة المينية:

ومحدد لنواتج التعمم المرغوب، وتتمثل الكفاية بمجموعة المعارف، والمفاىيم، واالتجاىات، والميارات التي توجو سموك 
أقل قدر من الكمفة والجيد ساعده عمى أداء ميامو بمستوى معين من التمكن، التي يحتاجيا لمقيام بعممو بالفرد وت
 (.270: 2017، وال يستطيع بدونيا أن يؤدي واجبو بالشكل المطموب )الجنديل، والوقت

 xا بوضع إشارة)تية بعناية واإلجابة عمييقراءة الفقرات اآل نرجو منكِ  القسم الثاني : فقرات االستبانة 
 .في المكان الذي يناسب رأيك )
موافق  الفقرات 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 الكفاءة الشخصية المجال األول:

      أمارس أساليب إرشادية متنوعة لكل المشكبلت التي تواجو الطمبة  .1
      عال لدي القدرة عمى التواصل مع عناصر العممية التعميمية بشكل ف  .2
      أمتمك القدرة عمى تفيم الطمبة وتقبميم  .3
      أعمل بروح الفريق اإلرشادي  .4
      لدي رضا وظيفي عالي كمرشد  .5
      أنجز الميام المطموبة مني بكفاءة وفي ظروف متغيرة  .6
      أستطيع عزل مشكبلتي الشخصية عن ميامي في العمل  .7
      جال تخصصياتطمع إلى كل ما ىو جديد في م  .8
      لدي القدرة  عمى اتخاذ القرارات صائبة في مجال عممي كمرشد  .9

      أعرف ما يجب عمي فعمو عند التعامل مع المسترشد  .10
      أستطيع تحمل ضغوط العمل وأداء الميام بالشكل المطموب  .11

 الكفاءة المعرفيةالمجال الثاني: 
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