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 النفسيين اأَلِخصَّائيين لدى الروحي والذكاء الشخصية بالخصائص عالقتها خالؿ من المهنية بالكفاءة التنبؤ
 لخص:مُ ال

كالػذكاء  ،العوامػل الشخصػية السػتة عشػر لكاتػل مػنى  اٟتارل إذل دراسة العبلقػة بػُت الكفػاءة ا١تهنيػة ككػلو  البحثي  ؼى ىد       
( 40النفسيُت، كٖتديد إمكانية التنبؤ بالكفػاءة ا١تهنيػة مػن تلػك ا١تتغػَتات، ككانػت عينػة الدراسػة ) األنًخص ائيُتالركحي لدل 

كمػػػا ٘تثلػػػت أدكات الدراسػػػة يف: ، كاسػػػتخدـ ا١تػػػنهج الوصػػػفي )االرتبػػػاطي كا١تقػػػارف( الختبػػػار فػػػركض البحث،انفسػػػين ا ائين خص ػػػأ
كتػتلخص نتػائج البحػث يف كجػود عبلقػة ارتباطيػة .حي، كمقيػاس كاتػل للشخصػيةمقياس الكفاءة ا١تهنية، كمقياس الذكاء الرك 

( االتػػزاف االنفعػػارل مقابػػل Cالنفسػػي كبعػػض العوامػػل الشخصػػية لكاتػػل ىػػي )العامػػل الثالػػث) لؤلخص ػػائيبػػُت الكفػػاءة ا١تهنيػػة 
)عػدـ  ( غَت الواثق مقابػل الواثػقO) العامل الثاين عشرك  -( السيطرة مقابل االستكانةEالعامل الرابع: )ك  -سهولة االستثارة

( االنضباط مقابل االنفبلت(، كمػا كجػدت عبلقػة ارتباطيػة بػُت الكفػاءة Q3العامل ا٠تامس عشر: )ك  -ماف/ االطمئناف(اآل
ائي خص ػػالبحػػث إذل أنػػو ٯتكػػن التنبػػؤ بالكفػػاءة ا١تهنيػػة لؤل كمػػا خلػػصائي النفسػػي كالػػذكاء الركحػػي كأبعػػاده،  ص ػػخً ا١تهنيػػة لؤل

( الواثػق Oكالعامػل الثػاين عشػر) ،( االتػزاف االنفعػارل مقابػل سػهولة االسػتثارةCكالعامػل الثالػث) ،النفسػي مػن الػذكاء الركحػي
 ( االنضباط مقابل االنفبلت.Q3مقابل غَت الواثق، كالعامل ا٠تامس عشر: )

  األخصائيُت النفسيُت.– الكفاءة ا١تهنية -لذكاء الركحي ا ٠تصائص الشخصيةا -: التنبؤ الكلمات المفتاحية
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Predicting Professional Competence through its Relation to Personal 

Characteristics and Spiritual Intelligence for Psychologists 

 

Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the relationship between professional 

competence and each of the 16 personal factors of Cattell and the spiritual intelligence of 

Psychological counselors, to determine the predictability of the professional competence 

of these variables. The study sample consisted of (40) of psychological counselors, and 

used the descriptive method (correlation and comparative) to test the hypotheses of 

study.  The tools of the study were: the scale of professional competence, the measure of 

spiritual intelligence, and the scale of the personality.The results of the study are 

summarized in the existence of a relationship between the professional competence of the 

psychological counselor and some personal factors of Cattell such as , the Third 

Factor(c): (Emotional Stability vs. Reactive), Four Factor(E): (Dominance (Assertive) 

versus Humble) Twelve Factor (O): Apprehensive versus Self-assured (Lack of Safety / 

Insecurity) - Fifteen Factor (Q3):(Controlled vs. Undisciplined) and found a correlation 

between the professional competence of the psychological counselor and spiritual 

intelligence and its dimensions. The research concluded that the psychological 

competence of the psychologist can be predicted from the spiritual intelligence and the 

Third Factor,(c):(Emotional Stability vs. Reactive), Twelve Factor,(O): Apprehensive 

versus Self- assured (Lack of Safety / Insecurity) and Fifteen Factor, Q3: (Controlled vs. 

Undisciplined). 

 

Key words: Predicting -Professional Competence - Personal Characteristics -Spiritual 

Intelligence - Psychologists 
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 :مقدمة البحث
، كأصبحت عملية تقدًن كاالجتماعيالنفسي إذل ٖتقيق الصحة النفسية كالتوافق الشخصي  اإلرشادي  يهدؼي         

، فهي خدمات لؤلسوياء كغَت األسوياء اال ترفن  اعلى تقدـ اَّتمعات كرقيها، كضركرة للناس ٚتيعن  اا٠تدمات اإلرشادية مؤشرن 
النفسي أصبح غاية يف األ٫تية، كيف ظل ازدياد  األخص ائي ( أف دكرى 2013أبو حسونة ) أشارلقد سواء. ك  على حدو 

 ائي النفسي اليت عرفها اٞتندمخص  بدراسة الكفاءة ا١تهنية لؤل االىتماـاألعداد ككثرة ا١تشكبلت االجتماعية كالنفسية، كاف 
نسانية كٖتقيق نتائج إ٬تابية ة يف التعامل مع ا١تشكبلت اإلا٠تربة ا١تهنية كالقدرة العلمية التخصصي :( أهنا تتمثل يف1997)

 ٨تو توافقهم.
ائيوف النفسيوف الذين خص  ُّا األ صفي ا٠تصائص الشخصية اليت يت بعضى  ( إذل أف ىناؾى 2011كلقد أشارت شنَت)        

ص متأصلة بشخصياهتم النفسُت ٢تم خصائ األخص ائيُت( أف Lomas, 1999لوماس ) نالوا رضا عمبلئهم، كما أكضح
 األخص ائيُت٧تازات إ( إذل أف Meier& Davis, 2005كذلك أشار مَت كدافيس )ك ٘تكنهم من النجاح يف أعما٢تم، 

( أف ىناؾ Edwin, 2009) إدكين ُت ك٧تاحهم ا١تهٍت يتضمن ٣تموعة من العوامل الشخصية ا٠تاصة، كما بُتيالنفس
لذا ىدؼ الباحث إذل دراسة طبيعة  تو؛كفاءك  ائي النفسيخص  عبلقة بفاعلية األخصائيُت ذات صفات مهنية كشخصية لؤل

ت بدراسة العبلقة بُت الذكاء الركحي ائي النفسي ككفاءتو ا١تهنية، كما اىتم  خص  العبلقة بُت ا٠تصائص الشخصية لؤل
،حيث أكضحت يلؤلخص ائي النفسا١تهنية  متوقع على درجة الكفاءة ائي ١تا للذكاء الركحي من دكرو خص  كالكفاءة ا١تهنية لؤل

ائي النفسي أف يتعامل مع القضايا خص  دات الكفاءة ا١تهنية لؤلو من ٤تدٍّ ( أن  2009مريكية لئلرشاد النفسي )اٞتمعية األ
النفسي على التمييز بُت الدين كالركحانية، كما أكضحت دكر الركحانيات على األداء  االدينية كالركحانية، كأف يكوف قادرن 

يف  نه م  ضى تى الركحي مي  ( أف الذكاءى 2013للفرد، كتأثَتىا يف تقبل العميل للعملية اإلرشادية، كما أكضح الربيع ) كاالجتماعي
فيما يتعلق بقضايا الوجود كا١تعٌت كالقدرة على استخداـ ا١تهارات الركحية يف  االستنتاجالقدرات الفردية اليت تساعد على 

النفسي الذم ٯتتلك درجة أعلى يف  األخص ائي٦تا جعل الباحث يتوقع أف  ؛مركنة عقلية نيتضمنو م١تا  ؛حل ا١تشكبلت
( ىو القدرة Wolman, 2001الذكاء الركحي قد ٯتتلك درجة أعلى يف الكفاءة ا١تهنية. فالذكاء الركحي كما عرفو ك١تاف )

التصاؿ ا١تستمر يف كل حُت بُت الفرد كالعادل الذم نعيش فيو، اإلنسانية لسؤاؿ األسئلة النهائية حوؿ معٌت اٟتياة ك١تواجهة ا
و الذكاء العاشر لدل جاردنر الذم ٯتكن ( أن  Gardner, 2000جاردنر ) كيطلق على ذلك "التفكَت بالركح"، كما يعرفو

أضاؼ ك  و الذكاء الذم ٯتكن أف نلتمس بو حل مشاكلنا ك٬تعل األفعاؿ كاٟتياة يف سياؽ أمشل كأغٌت،كصفو أن  
ز األفعاؿ كطرؽ اٟتياة، أم أنو قدرة ركحية ٘تكن الفرد من الدخوؿ يف م كٯتيٍّ ٬تعل الفرد يقيٍّ ( أف الذكاء الركحي 2005أٛتد)

حاالت من السمو تساعده على الًتكيز كالسيطرة على العمليات العقلية كاٞتسمية ٔتا ٭تقق لو إمكانية توجيو عبلقاتو 
ت النفسية كالعاطفية كتزيد من حدسو، كالذكاء الركحي من ىذا ا١تنطلق من ا١تتوقع أف يرتبط االجتماعية كمواجهة الصدما

لذا اىتم الباحث  ؛النفسي ألنو يزيد من قدراتو على الوعي كحل كمواجهة ا١تشكبلت لؤلخصٍّائيبالكفاءة ا١تهنية  اإ٬تابين 
ية كمستول الذكاء الركحي كبُت كفاءتو ا١تهنية، كيف النفسي من خصائص شخص األخص ائيبفحص العبلقة بُت ما يتمتع بو 

النفسي من خبلؿ خصائصو الشخصية كدرجة ذكاءه  لؤلخص ائيضوء ىذه العبلقات ٖتدد ىل ٯتكن التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية 
 الركحي.
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ٔتساعدة القيم الدينية  األخص ائي( بعنواف إعداد Reiner&Dobmeier, 2014كضحت دراسة رينركدكٔتَت)أ كقد         
من أعضاء ٚتعية اإلرشاد  كالركحية لضماف كفاءة اإلرشاد )دراسة استطبلعية(، كًب تطبيق الدراسة على عددو  ٠تلقيةكا

خاص يف ٦تارسة  الدراسة إذل الدكر الفعاؿ للقيم الركحية بشكلو  خلصت، كقد انفسين  ا( مرشدن 230األمريكية عددىم )ف 
أ٫تية ا١توضوعات كا١تعلومات  نت الدراسةي كذلك بي  ك أكضحت دكر ا١تعرفة يف زيادة الكفاءة ا١تهنية،  اإلرشاد بكفاءة، كما

مت تعزيزات لضركرة تدريس اٞتانب كا١تهارات الركحية كدكرىا اإل٬تايب يف رفع القدرة ١تمارسة ٗتصص اإلرشاد النفسي، كقد  
 Sauerheber ; Holeman)نسدراسة سورىيربكىوليماف كدين كىاي. ك ىمائيُت النفسيُت كإعدادخص  الركحي يف تعليم األ

; Dean & Haynes, 2014 الذين ال يتلقوف التدريب الكايف من أجل فهم العوامل  األخص ائيُت( اليت أكضحت أف
لذا  ؛على عمبلئهم اسلبن ٦تا يؤثر  ا؛ا١تهنية سلبين  كفاءهتمأثناء العملية اإلرشادية كالعبلجية، كيتأثر مستول  يف الدينية كالركحية 

ائيُت النفسيُت يف برا٣تها التدريبية اليت ًب اعتمادىا خص  نو ٬تب االىتماـ باٞتوانب الركحية كالدينية لؤلأالدراسة إذل  خلصت
تعامبلتو اإلرشادية مع  األخص ائي يفيف رفع كفاءة  كبَتو   من قبل ٣تلس االعتماد لئلرشاد كالربامج النفسية ألهنا تسهم بقدرو 

الشاملة:  االحتياجات( بعنواف تلبية Kimbel &Schellenberg, 2013كضحت دراسة كيمبيلسيشلنربج )أالعمبلء. ك 
ائيُت النفسيُت، كما تتضح أ٫تية معاٞتة القضايا الركحية كالدينية لرفع كفاءة خص  مقًتح للكفاءة الركحية كالدينية لؤل

ائي لدرجة خص  كتلبية االحتياجات التنموية كالثقافية بغرض إيصاؿ األ ا٠تلقيةواجهة ا١تشكبلت النفسي يف م األخص ائي
( بعنواف Akbarizadeh ; Jahanpour&Hajivandi,  2013) كىاجفاندم كجهانبور زادم دراسة أكربك  االحًتافية.

، كىدفت إذل تقييم العبلقة اإليرانياتالعبلقة بُت الصحة العامة كالصبلبة كالذكاء الركحي كالكفاءة ا١تهنية لدل ا١تمرضات 
بُت  إحصائية كضحت كجود عبلقة ذات داللةو أ من الكفاءة ا١تهنية كالصبلبة كالصحة العامة، اليت بُت الذكاء الركحي ككلو 

الذكاء الركحي كالكفاءة ا١تهنية كالصبلبة، كما ظهرت فركؽ يف الذكاء الركحي لبعض ا٠تصائص الدٯتوغرافية )العمر كاٞتنس 
ذل زيادة الكفاءة ا١تهنية إكاٟتالة االجتماعية كالتعليم(، كلقد استنتجت الدراسة أف ٖتسُت الذكاء الركحي كالصبلبة يؤدم 

( بعنواف ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس Swank ; Lambie&Witta, 2012دراسة سوانك كالمبيوكيتا)ك  .للممرضات
الكفاءة اإلرشادية: كىو مقياس ١تهارات اإلرشاد كسلوكياتو، كىي أداة مصممة لتقييم الكفاءات اإلرشادية، ككاف ىناؾ 

السلوؾ ا١تهٍت كيتضمن  -1 :من ٜتس عوامل هنائية أساسية ىي امكونن  ككاف ا١تقياسي  ،قوم للنموذج داخليه  اتساؽه 
كتتضمن  اإلرشاديةالعبلقات  -2حالة التصور(. ك  -اٟتضورك  -حفظ السجبلتك  -االلتزاـك  -دبية)النواحي النظرية كاأل

 اإلرشاديةا١تهارات  -٤3تدد(. ك  -مشجعك  -االنسجاـك  -االحًتاؼك  -ا١تركنةك  -يهتم با١تهارات غَت اللفظيةك  -)ميسر
التقدير كالتطبيق  -4(. كاألسئلة -عكس ا١تشاعرك  -ٖتقيق ا٢تدؼك  -الًتكيزك  –ا١تعٌت ك  -ا١تواجهةك  -كتتضمن )التلخيص

 -التصرفات ا١تهنية كيتضمن )الدافعية -5االستقرار العاطفي(. ك  -تعدد الثقافاتك  -اإلحالةك  -النفسيةك  -كيتضمن )التقييم
اليت تكوف ا١تقياس.  ا٠تمسللعوامل  ٪توذجنااألخبلؽ(. كُّذا قدمت الدراسة ك  -الوعي الذاٌبك  -التشاكرك  -التغذية الراجعةك 

( بعنواف التكامل مقابل العزؿ: تطبيقات من الكفاءة Hagedorn & Gutierrez, 2009نت دراسة ىاجيدكر٧تاتَتيز )كبي  
نت أف ىناؾ تسع أبعاد رئيسية للكفاءة الركحية كضعتها ٚتعية القيم الركحية كبي  ائيُت، خص  الركحية يف برامج تعليم األ

النفسيُت اليت تتضمن مناقشات  لؤلخص ائيُتكالدينية يف اإلرشاد، تلك األبعاد ٬تب تنميتها يف الدكرات التدريبية  ا٠تلقيةك 
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ا١تتدربُت، كتقدًن ٘تارين  لؤلخص ائيُتانية لتقدًن ا١تشورة ركحانية، كتدعو إذل مشاركة ا١تشرفُت كا١تعلمُت ذكم ا٠تربة يف الركح
 النفسي. لؤلخص ائيأعلى من الكفاءة ا١تهنية  ركحية مفيدة كأنشطة كمهاـ دينية كركحانية يف ىذا الصدد لتحقيق قدرو 

دارة العامة، ( بعنواف من العاطفة إرل الذكاء الركحي يف ٣تاؿ اإلNita, 2014) دراسة نيتا ككذلك أكضحت        
الدراسة إرل أف الذكاء الركحي أحد أنواع الذكاءات كأنو يعمل علي استكماؿ الصورة كيتممها، كأنو لكي ٯتكننا  خلصتك 

عامة البد من فهم األنواع ا١تختلفة من الذكاء كالذكاء االنفعارل كالذكاء العقبلين، كلقد أشارت الدراسة  فهم الذكاء بصورةو 
ألنو يزيد من قدرة الفرد علي  ؛من الذكاء الركحي عاليةن  النفعاالت كالعواطف البد من أف ٪تتلك درجةن أنو للسيطرة علي ا

 النفسي. باألخص ائيسيطرة اٞتانب العاطفي علي ا١تشكلة. كتلك ٝتة يفضل توافرىا  كأالتعامل مع ا١تشكبلت دكف تدخل 
بعنواف العبلقة بُت الذكاء الركحي كالكفاءة كالسعادة النفسية ( يف دراستو Akbarizadeh et al., 2013) أكربيزاده كأكد

بُت الذكاء الركحي كالكفاءة كالسعادة، كما أظهرت ارتباط العمر كاٟتالة  لدم ا١تمرضات، كجود عبلقة إ٬تابية ذات داللةو 
 أكضحلذكاء الركحي.كما بالذكاء الركحي، كأنو ال توجد فركؽ ذات داللة بُت اٞتنسُت يف درجة ا ااالجتماعية إ٬تابين 

( يف دراستو بعنواف Sahebalzamani; Farahani ; AbasI &Talebi, 2013) كأباسيوتالييب كفراىاين ساىبلزماين
 الذكاء الركحي كالسعادة النفسية كا٢تدؼ من اٟتياة لدم ا١تمرضات كالعبلقة ببعض ا٠تصائص الدٯتوغرافية، أف العبلقة بُت

يف اٟتياة، كما كجد ارتباط كبَت بُت الذكاء الركحي كدرجة الوعي لدم  الذكاء الركحي ذك عبلقة إ٬تابية بوجود ىدؼو 
سة أف الذكاء الركحي يؤدم إرل ٖتقيق الصحة النفسية لدم ا١تمرضات استنتجت الدرا االشخص كقدرتو علي التفكَت، كأخَتن 

ي ٝتات معينة يف الشخصية مثل العدؿ ( أف الذكاء الركحي ينمٍّ Deblasio, 2011ديببلسيو) أكضحكمرضاىم. كما 
 & ,Ke-pingكيبنجوإكسُت جوف) كأكضح النفسي. باألخص ائيل توافرىا فض  . كىي ٝتات يي االنفعاالتكالتحكم يف 

Xin-Juan,  2009 كجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية بُت درجة الذكاء الركحي لدم ا١تمرضات كقدرهتم علي مواجهة )
الضغوط ا١تهنية كزيادة الكفاءة ا١تهنية لديهم. كما ىدفت الدراسة إرل ٖتديد السمات األساسية يف الشخصية اليت ٘تتلك 

 ،كالعطاء ،كالتسامح ،س كقد كجد ارتباط موجب بُت ٝتات معينة مثل العدؿمن الذكاء الركحي كالعك عاليةن  درجةن 
 ,Ronelدراسة ركنيل) كأكضحتبالشخصية كبُت درجة الذكاء الركحي الذم ىو من أساسيات الرعاية الشاملة للمجتمع. 

من فهم الذكاء البشرم كدراسة  الذكاء الركحي جزءه  زت ىذه الدراسة علي أف فهمى ( بعنواف ٕتربة الذكاء الركحي، كرك  2008
قدرات اإلنساف، كبالنظر إرل الذكاء الركحي نتمكن من فهم كيف ينظر اإلنساف للعادل كلذاتو من خبلؿ التمركز حوؿ اهلل 

إرل أنو من أىم  خلصتو ٚتيع القدرات األخرل، ك ل كتوجٍّ كالتكيف مع اٟتياة، كما أنو ىو القدرة األساسية اليت تشكٍّ 
كاألخبلؽ  ،كالقدرة علي تنظيم العواطف ،كالقدرة التكاملية ،االمتناف، ك تلك الذكاء الركحي )اإلٯتاف كالتواضعٝتات من ٯت

بٌت من خبلؿ تراكم خربات منفصلة،  إرل أف الذكاء الركحي يي  خلصتكالقدرة علي ا١تغفرة كاٟتب(، كما  ،كالسلوؾ األخبلقي
-دراسة كي كأكضحت متزايد أم أهنا تزيد بزيادة العمر. علي ٨توو  كما تتضح مظاىر الذكاء الركحي يف حياة الفرد

%( من ٧تاح 61.4) ( بعنواف الذكاء الركحي لدم ا١تمرضات العامبلت يف تايواف، أف نسبةKe-Ping, 2006بنج)
لتنمية الذكاء رة للذكاء الركحي، كاقًتحت ضركرة كجود برامج ميسٍّ  متبلكهنإا١تمرضات بعملهن ككفاءهتن ا١تهنية يرجع إرل 

 الركحي ألنو ٯتكن من زيادة الوعي كزيادة القدرة علي العطاء كزيادة الكفاءة يف العمل.
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النفسيُت: من خبلؿ  األخص ائيُت( يف دراستو بعنواف تعزيز كفاءة Sommers, 2015سومَتس)كضح أكما         
دكر ا١تعرفة التخصصية يف كفاءتو كقدرتو على تطبيق ائي الصحة النفسية، كٖتديد خص  أا١تمارسة، كىدفت إذل ٖتديد ٝتات 

 ; Hullman ; Planisekكمكنارل كركبُت) كببلنسيك مو من معارؼ على أرض الواقع، كدراسة ىو١تافما تعل  

McNally & Rubin, 2010،إذل كخلص ( بعنواف العبلقة بُت الكفاءة كالشخصية كالفعالية الذاتية: لتنمية الشخصية 
 دراسة إدكين كأكضحتتنبؤ بالكفاءة ا١تهنية من خبلؿ مهارات الفرد كفعاليتو الذاتية كخصائصو الشخصية، إمكانية ال

(Edwin, 2009 بعنواف العبلقة بُت الصفات الشخصية كفاعلية )دالة  نت كجود عبلقةو النفسي اليت بي   األخص ائي
القدرة على  األخص ائيالنفسي كفاعليتو، كما بينت النتائج أف من صفات  لؤلخص ائيبُت مستول التدريب ا١تهٍت  اإحصائين 

 دراسة لوفيبلند كأكضحتٚتع ا١تعلومات من ا١تسًتشدين كٖتليلها ١تعرفة حاجاهتم كمساعدهتم يف حل مشكبلهتم. 
(Loveland et al.,2005بعنواف العبلقة بُت الصفات الشخصية كاألداء الوظيفي لؤل )  ١تعسكرات الصيفية، ائيُت باخص

بدرجة كبَتة باألداء  نت النتائج أف ٝتات الشخصية )االنبساط كاٟتنو كا١تقبولية كالضمَت( كانت مرتبطةن كلقد بي  
كاالستقرار  ،كا١تقبولية ،كاٟتنو ،كاالنبساط ،كالتحرؾ للعمل ،االجتماعي، كٝتات الشخصية )التوجو ٠تدمة العمبلء

التدر٬تي إذل أف ٝتات ا١تقبولية كاالنبساط كانت أفضل يف  اال٨تداراء ا١تهمة، كتشَت نتائج كالضمَت( ترتبط بأد ،العاطفي
دراسة ثومبسوف كضحت أخصائي، يف حُت كاف ٤ترؾ العمل أفضل مؤشر ألداء ا١تهمة. كما لؤلاالجتماعي التنبؤ باألداء 

لشخصية كالتوجو العا١تي ا١تتنوع لدل بعنواف ٪توذج العوامل ا٠تمس الكربل ل (Thompson et al.,2002) كآخركف
ا١تتدربُت، اليت ىدفت إذل دراسة العبلقة بُت العوامل ا٠تمس الكربل للشخصية كالتوجو العا١تي ا١تتنوع يف  األخص ائيُت

ا١تتدربُت، كقد كجدت  األخص ائيُتالتعامل مع العمبلء ا١تتنوعُت يف ثقافتهم )خاصة باَّتمعات متعددة الثقافات( لدل 
عبلقة ذات داللة إحصائية بُت بعض ٝتات الشخصية )االنفتاح على ا٠تربة( كالقدرة على التعامل مع التنوع العا١تي لدل 

كجود عبلقة بُت االنفتاح على ا٠تربة كاالنفتاح على اٞتماليات، كما  اال٨تدارا١تتدربُت، كاقًتح ٖتليل  األخص ائيُت النفسيُت
ا١تتدربُت منفتحُت على التعبَتات اإلبداعية لآلخرين، كيساعد ذلك على العمل  النفسيُت ائيُتخص  نتائج إذل أف األتشَت ال
يشجع ٨تو التنوع  األخص ائيُت النفسيُتمريح مع ٣تموعة كاسعة من العمبلء. كتشَت ىذه النتائج إذل أف تدريب  بشكلو 

ا١تتدربُت على العمل مع العمبلء ا١تتنوعُت يف  النفسيُت ائيُتخص  األ يعزز قدرةاٞتمارل باإلضافة إذل أف استكشاؼ القيم قد 
 ثقافتهم.

 مشكلة البحث:
 ,Loveland; Gibson; Lounsbury&Huffstetler, 2005; Edwin;) من الدراسات مثل توجد عديده         

أف ىناؾ إذل  ٚتيعيها أشارت، (;2008Thompson;  Brossart ; Carlozzi & Miville, 2002، شوماف ;2009
 بالغ األ٫تية ١تا ٢تا من أثرو  ؛ائي النفسيخص  ٬تب أف يتمتع ُّا األكاالجتماعية من الصفات اٞتسمية كالعقلية كالنفسية  ٚتلةن 

من الوعي  عاليةو  يف ٧تاح عملية اإلرشاد، كما ٬تب أف تتوافر بو ٣تموعة من الصفات الشخصية أ٫تها أف يكوف على درجةو 
كأف يدرؾ قيمة التعاكف مع اآلخرين لتحقيق األىداؼ، كلديو القدرة على العطف  ،على العطاء التفتح، كأف يكوف قادرن كا

كاحًتاـ ا٠تصوصية كاٟتفاظ على السرية، كلديو القدرة على ضبط انفعاالتو كغَته  ،كالتعاطف، كالقدرة على حل ا١تشكبلت
أف ذكم الذكاء الركحي  ( من;2005Wolman, 2001ٛتد، أمن الدراسات مثل ) من الصفات. كما أكضحت عدده 
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ا١ترتفع يتسموف باىتمامهم با١تعٌت، كلديهم القدرة على استخداـ ا١تهارات الركحية يف حل ا١تشكبلت، كما أهنم ٯتتلكوف 
لسبلـ الداخلي كا٠تارجي، كمن ذلك سئلة ا١تتعلقة بالوجود، كأف الذكاء الركحي ىو الذم ٯتنح الفرد االقدرة على فهم األ

 د ذلكمن التوافق النفسي كاالجتماعي كا١تهٍت، كما أك   يشعر الفرد بالتوافق مع الذات كاآلخرين، ىذا التوافق يشمل كبلن 
اليت ٘تيكن األفراد من حل ا١تشاكل  كاالستعدادات( أف الذكاء الركحي ىو ٣تموعة من القدرات Emmons, 2000إٯتونز )

)احًتاـ  مثلالذكاء الركحي ٯتكن مبلحظتو من خبلؿ بعض ا١تعايَت ؛حيث إف ق األىداؼ يف حياهتم اليومية، كٖتقي
القدرة ك  ،ٝتاحة الركح كالعملك إحساس الفرد بكونو كحدة من فريق متكامل، ك  ،التعاكف البناءك  ،الوعيك  ،التعاطفك  ،الصدؽ

( إذل كجود ارتباط إ٬تايب بُت ا١تعٌت 1995اإلحساس بالراحة مع اآلخرين(، كما أشار جرجس)ك  ،على االندماج يف الكوف
كجود ىدؼ للحياة كبُت قدرة الفرد على ٖتمل ا١تعاناة كمساعدة اآلخرين لتحمل تلك ، ككذلك الوجودم كالركحي للحياة 
ائي خص  م الصفات اليت ٬تب أف تتوافر يف األيعد من أى كاالجتماعي( أف التوافق ا١تهٍت 2005الضغوط. كما أثبت أٛتد)

، كيزيد من  انفسين  اائيأخص  بوصفو إ٬تابية ذات داللة بالذكاء الركحي، ٦تا قد يزيد من كفاءة الفرد  النفسي، على عبلقةو 
ضح سبق يتما  .تأسيسنا علىسئلتهم كمشكبلهتمأكٯتكنو من فهم جوىر كمعٌت  ،التعامل مع مشكبلت العمبلء كفاءتو يف

كما يتمتع بو من ذكاء ركحي، كبُت كفاءتو ا١تهنية  ،يلؤلخص ائي النفسللباحث أف ىناؾ عبلقة ما بُت العوامل الشخصية 
من العوامل  لذا أراد الباحث أف يدرس العبلقة بُت كلو  ؛كقدرتو على إ٧تاز مهامو الوظيفية ا نفسينا،أخصائين بوصفو كفاعليتو 

فحص إمكانية التنبؤ بتلك الكفاءة ا١تهنية كذلك خصائي النفسي، ك فاءة ا١تهنية لؤلالشخصية كالذكاء الركحي كالك
 خصائي النفسي من خبلؿ تلك العوامل الشخصية كالذكاء الركحي.لؤل

ائي النفسي، فيعد اإلعداد التخصصي يف ٣تاؿ اإلرشاد خص  باإلضافة إذل تلك العوامل اليت قد تؤثر على كفاءة األ        
خصائيُت متخصصُت كغَت أا لضماف ٧تاح تلك ا١تهنة، كلكن الحظ الباحث كجود ضركرين  ابا١تستشفيات أمرن النفسي 

بع يف متخصصُت يف ساحة العمل اإلرشادم ، كقائمُت على تنفيذ الربنامج اإلرشادم با١تستشفيات، على عكس ما ىو مت  
 العادل ا١تتقدـ من ضركرة التخصص للقياـ بتلك ا١تهنة.

لدل األخص ائي  مشكلة البحث اٟتارل فيما يلي: ما العبلقة بُت الكفاءة ا١تهنية كالعوامل الشخصية كالذكاء الركحي كتتحدد
 ؟النفسي ٔتنطقة عسَت

 أىداؼ البحث:
 ٯتكن صياغة أىداؼ البحث اٟتارل لتكوف على النسق األٌب:

 .ٔتنطقة عسَت ائي النفسيخص  ألدل الطبيعة العبلقة بُت العوامل الشخصية كالكفاءة ا١تهنية  إذلالتعرؼ  -1
 .ٔتنطقة عسَت ائي النفسيخص  أللدل اطبيعة العبلقة بُت الذكاء الركحي كالكفاءة ا١تهنية  إذلالتعرؼ  -2
من خبلؿ الذكاء الركحي كالعوامل  ٔتنطقة عسَت ائي النفسيخص  ألدل ال ٖتديد إمكانية التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية -3

 الشخصية الستة عشر لكاتل.
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 تكمن أ٫تية البحث اٟتارل يف جانبُت من األ٫تية، أحد٫تا نظرية ك األخرل تطبيقية ، ك٫تا على ٨تو ما يلي:أىمية البحث:
 األىمية النظرية:

أىم العوامل الشخصية اليت تتوافر يف  ائي النفسي كىو العوامل الشخصية للوقوؼ علىخص  لدل األ مهمدراسة متغَت  -1
 ائي النفسي على أرض الواقع الفعلي.خص  األ

، لبياف عبلقتو كأثره بالكفاءة ا١تهنية النفسيُت األخص ائيُتباَّتمع كىم  مهمةدراسة متغَت الذكاء الركحي لدل فئة  -2
 لديهم.

ّتيل ا١تستقبل كٛتايتو من  االىتماـمهم يف  سي من دكرو ١تا لئلرشاد النف ؛ائيُت النفسيُتخص  دراسة الكفاءة ا١تهنية لؤل -3
 اال٨ترافات النفسية كالسلوكية كاالجتماعية.

أعمق ١تا ٬تب أف يكوف  ادراسة العبلقة بُت العوامل الشخصية الستة عشر كالذكاء الركحي كالكفاءة ا١تهنية يعطي فهمن  -4
 ائي النفسي.خص  عليو األ

 الكفاءة ا١تهنية. مائي النفسي ذخص  مق لسمات األأع اا كٖتديدن تقدـ الدراسة كصفن  -5
 األىمية التطبيقية:

 مساعدة ا١تسئولُت يف اختيار األفراد ا١تبلئمُت ١تهنة اإلرشاد النفسي. -1
 .ئممبل بشكلو  همخصائيُت النفسيُت كتدريباإلسهاـ يف إعداد األ  -2
عند دراسة عبلقتو  -ن كٍّ ٦تا ٯتي  ؛للتطوير كفايات كمهارات قابلةكىو يتضمن  إف الذكاء الركحي يطور حياة الفرد  -3

 .(2012أف يسهم يف عملية إعداده كتدريبو)ا٠تفاؼ كناصر، -خصائيبالكفاءة ا١تهنية لؤل
 :البحثحدود 

 التـز الباحث خبلؿ ْتثو باٟتدكد التالية:
 ا١تهنيةالكفاءة بالعوامل الشخصية كالذكاء الركحي ك٘تث لت يف عبلقة كلو من  :موضوعيةحدكد  -1
 .خصائيُت النفسُتق ىذا البحث علي األحدكد بشرية:طب   -2
 عسَت. ىذا البحث ٔتستشفيات منطقةًب تطبيق حدكد مكانية: -3
 (ـ20٧١/201٣)،(ق14٣٣/14٣٣) البحث يف عاـ طيبٍّق ىذا :مانيةز حدكد  -4

 سئلة البحث:أ
 ٯتكن صياغة أسئلة البحث اٟتارل على النحو األٌب:

 ؟ ٔتنطقة عسَت ائي النفسيخص  ألدل االكفاءة ا١تهنية كالعوامل الشخصية الستة عشر لكاتل لما العبلقة بُت  -1
 ؟ ٔتنطقة عسَت ائي النفسيخص  ألدل اما العبلقة بُت الكفاءة ا١تهنية كالذكاء الركحي كأبعاده ل -2
 لؤلخصائيفاءة ا١تهنية من العوامل الشخصية الستة عشر لكاتل كالذكاء الركحي يف التنبؤ بالك ما مدل إسهاـ كلو  -3

 النفسي؟
 فروض البحث:

 النفسي كالعوامل الشخصية الستة عشر لكاتل. لؤلخص ائيتوجد عبلقة ارتباطية بُت الكفاءة ا١تهنية  -1
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 النفسي كالذكاء الركحي كأبعاده. لؤلخص ائيتوجد عبلقة ارتباطية بُت الكفاءة ا١تهنية   -2
 النفسي. لؤلخص ائيمن العوامل الشخصية الستة عشر لكاتل كالذكاء الركحي يف التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية  تسهم كلو  -3

 مصطلحات البحث:
 تتمثل مصطلحات البحث اٟتارل يف اآلٌب:

 Professional Competence of Psychological counselorالنفسي  لألخصائيالكفاءة المهنية  -
ا١تهنية كالقدرة العلمية التخصصية على التعامل مع مشكبلت العميل كٖتقيق نتائج إ٬تابية ٨تو تتمثل يف ا٠تربة 

 (.1997توافقو)اٞتندم، 
 أبعاد الكفاءة المهنية: -
الكفػػػاءة  -2الكفػػػاءة ا١تعرفيػػػة تشػػػَت إذل ا١تعلومػػػات كا١تهػػػارات العقليػػػة الضػػػركرية ألداء الفػػػرد يف شػػػىت ٣تػػػاالت عملػػػو.     -1

كتشػػػَت إذل اسػػػتعدادات الفػػػرد كميولػػػو كإتاىاتػػػو كقيمػػػو كمعتقداتػػػو، كىػػػذه الكفػػػاءات تغطػػػي جوانػػػب متعػػػددة مثػػػل الوجدانيػػػة 
 حساسية الفرد كثقتو بنفسو كإتاىاتو ٨تو ا١تهنة.                  

ء ىػػػذه ا١تهػػػارات الكفػػاءات األدائيػػػة كتشػػػَت إذل كفػػػاءات األداء الػػػيت يظهرىػػػا الفػػػرد كتتضػػػمن ا١تهػػػارات الػػػنفس حركيػػػة، كأدا-3
 يعتمد على ما حصلو الفرد سابقان من كفاءات معرفية.

 (2011كفاءات إنتاجية كتشَت إذل أثر أداء الفرد للكفاءات السابقة يف ا١تيداف.)السيد،  -4
 Spiritual Intelligence :الذكاء الروحي -

كتزداد مع التقدـ يف العمر، كتعكس مدل قدرة الفرد ( بأنو قدرة فطرية يولد اإلنساف مزكدان ُّا، كتنمو 2012يعرفو الضبع)
على الوعي بذاتو كالتسامي ُّا، كالتوجو ٨تو اآلخرين، كالتأمل يف الكوف كالطبيعة، ك٦تارسة كافة األنشطة الركحية كالتعامل 

ة كحل مشاكل ()أ( بأنو ىو الذم ٯتكن من مناقش2008مع ا١تعاناة بشكل إ٬تايب كاٗتاذىا كفرصة للنمو،كيزيدأرنوط )
 ا١تغزل كالقيمة، كيعرؼ إجرائيان بأنو الدرجة ا١ترتفعة اليت ٭تصل عليها الفرد على مقياس الذكاء الركحي ا١تستخدـ يف البحث.

 Personalityالشخصية:  -
عندما يوضع يف ا ىي ما ٯتكننا من التنبؤ ٔتا سيفعلو الشخص ( أهن  Cattell  &Catell, 1995) كاتل ككاتل  هافي عرٍّ يي        

، كيشَت كاتل أف اأـ خفين  اموقف معُت، كيضيف إف الشخصية ٗتتص بكل سلوؾ يصدر عن الفرد سواء أكاف ظاىرن 
لذلك يعرؼ كاتل السمة أهنا "٣تموعة ردكد األفعاؿ كاالستجابات اليت يربطها نوع  ؛السمات ىي كحدات بناء الشخصية

يف معظم األحواؿ، كالسمة  نفسهاالطريقةبكاحد كمعاٞتتها  وضع ٖتت اسمو من الوحدة اليت تسمح ٢تذه االستجابات أف ت
من خصائص الشخصية، كىي بعد عاملي يستخرج بواسطة التحليل العاملي لبلختبارات أم  اىي جانب ثابت نسبين 

 للفركؽ بُت األفراد كىي عكس اٟتالة.
على  ٣تموع الدرجات اليت ٭تصل عليها الفرد على كل عاملو  :ىوكالتعريف اإلجرائي لعوامل الشخصية عند كاتل         

 حدة يف مقياس كاتل للشخصية.
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 :وإجراءاتومنهجية البحث 
 : منهج البحث:اًل أو 

ا١تنهج الوصفي)االرتباطي كا١تقارف( إل٬تاد العبلقة بُت متغَتات البحث، كٖتديد الفركؽ يف الكفاءة  استخدـ البحثي        
 النفسُت من متغَتات الدراسة. لؤلخص ائيُتا١تهنية كالذكاء الركحي كالسمات الشخصية األساسية، كالتنبؤ بالكفاءة ا١تهنية 

 ا: عينة البحث:ثانيً 
النفسيُت ٔتستشفيات عسَت يف ا١تملكة العربية  األخص ائيُتعشوائية بسيطة من  بطريقةو َتت عينة البحث ختً اي        

ا العينة النهائية فتكونت لتقنُت أدكات الدراسة،أم   ُتنفسي ُتخصائيأ( 8ًب اختيار عينة استطبلعية قوامها )، كقد السعودية
البالغ ك  ٔتنطقة عسَت ذكم مؤىبلت جامعية، با١تستشفياتائيُت النفسيُت خص  ائي نفسي، من ٣تتمع األخص  أ (40) من

 .مستشفى من مستشفيات عسَت (18عددىم )
 ثالثاً : أدوات البحث:

 حدد الباحث أدكات البحث اٟتارل فيما يلى:
 إعداد الباحثالنفسي:  لألخصَّائيمقياس الكفاءة المهنية  -1

 للخطوات التالية: اائي النفسي كفقن خص  ًب بناء مقياس الكفاءة ا١تهنية لؤل
خصائي النفسي خاصة يف ٣تاؿ مهارات األ عامة، كبصورةو  مراجعة اإلطار النظرم يف ٣تاؿ اإلرشاد النفسي بصورةو   -

 .وكمتطلبات وكخصائص
( اليت أكضحت أف 2004) بلع على الدراسات ا٠تاصة بتحديد ٣تاالت الكفاءة ا١تهنية، مثل دراسة اٟتكمياالطٍّ  -

( أشارت إذل أف الكفاءة ا١تهنية 2015تتكوف من معارؼ كمهارات كإتاىات، كدراسة قاسم كا٢تراف)الكفاءة ا١تهنية 
البعد  :( اليت ٠تصت أربعة أبعاد للكفاءة ا١تهنية ىي2004) تتكوف ا١تعلومات كا١تهارات كاالٕتاىات، كدراسة الفتبلكم

( أف 2011) نت دراسة السيدتماعية كاإلنسانية، كما بي  كبعد التفاعل كالعبلقات االج ،كالًتبوم ،كاألكادٯتي ،األخبلقي
( 2007، كدراسة ا٠تطيب كآخركف)كاإلنتاجيةللكفاءة أربعة جوانب أساسية ىي الكفاءة ا١تعرفية كالوجدانية كاألدائية 

دراسة من ا١تتغَت األكادٯتي كا١تهٍت كمتطلبات الشخصية، كما أكضحت  أشارت إذل أف الكفاءة ا١تهنية تتضمن كبلن 
 ،الكفاءة ا١تعرفية :الطبليب تتكوف من ثبلث كفاءات أساسية ىي لؤلخص ائي( أف الكفاءة ا١تهنية 2010الشهراين)

( اليت أكضحت كذلك أربعة 2010كدراسة األمُت كإٝتاعيل كاٟتاركين) كالكفاءة ا١تهارية أك األدائية، ا٠تلقية،ك  ،كالشخصية
كتعٍت اإلنتاجية أثر أداء الفرد  كاإلنتاجية، كا١تهارية أك )األدائية(، كالشخصية، ١تعرفية،الكفاءة ا :أبعاد للكفاءة ا١تهنية ىي

( أف للكفاءة ا١تهنية ٜتسة أبعاد ىي السلوؾ Swank et al., 2012دت دراسة )للكفاءات السابقة يف ا١تيداف، كما حد  
 كالتطبيق كاإلنتاجية ا١تهنية.ا١تهٍت كالعبلقات اإلرشادية كا١تهارات اإلرشادية كالتقدير 

 من ا١تقاييس العربية كاألجنبية ذات العبلقة ُّذا ا١توضوع كمن ىذه ا١تقاييس: بلع على عديدو االطٍّ   -
 (.2008مقياس الكفاءة ا١تهنية للمعلم إعداد مغريب) -1
 (.2009مقياس ا١تهارات اإلرشادية إعداد ا١تصرم) -2
 (.2010دة للمعلمُت إعداد األمُت كآخركف)مقياس الكفاءة ا١تهنية يف ضوء معايَت اٞتو  -3
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 (.2010مقياس الكفاءة ا١تهنية للمرشدين الطبلبيُت ا١تتخصصُت كغَت ا١تتخصصُت إعداد الشهراين) -4
 (.2011مقياس الذات ا١تهنية للمرشدين النفسيُت إعداد الشرفا) -5
 (.2012مقياس الكفاءة ا١تهنية لؤلستاذ اٞتامعي إعداد اليوسفي) -6
 (.Swank et al.,2012ة اإلرشادية إعداد )مقياس الكفاء -7
 (.2015مقياس الكفاءة ا١تهنية لرجاؿ الشرطة إعداد قاسم كا٢تراف) -8

كرجل  ،كاألستاذ اٞتامعي ،ا١تعلم :فئات متنوعة منها ا١تهنية لدلكيبلحظ أف تلك ا١تقاييس اىتمت بقياس الكفاءة         
( 2009النفسي مثل دراسة ا١تصرم ) لؤلخص ائيا١تهارات اإلرشادية  ىتم بقياساكا١ترشد الطبليب، كمنها من  ،الشرطة

( اليت Swank et al., 2012(، كدراسة )2011) ائي النفسي مثل الشرفاخص  كىناؾ من اىتم بالذات ا١تهنية لؤل
عاـ، كيف ضوء تلك الدراسات اليت تناكلت ٣تاالت الكفاءة ا١تهنية  النفسي بشكلو  اإلرشادية لؤلخص ائياستهدفت الكفاءة 

، فأراد الباحث بناء مقياس للكفاءة النفسي خاصةن  لؤلخص ائيعامة، كتلك اليت استهدفت ا١تهارات كالكفاءات اإلرشادية 
الباحث لسابقة، قاـ ا١تقاييس االدراسات ك لذا كبعد استيفاء ا٠تطوات السابقة، كباالستفادة من ؛ خصائي النفسيا١تهنية لؤل

 لؤلخص ائيإلعداد مقياس للكفاءة ا١تهنية  من أبعاده النفسي، كلكل بعدو  لؤلخص ائيللكفاءة ا١تهنية  إجرائي وضع تعريفو ب
ساسية لتلك الكفاءة ىي: الكفاءة ا١تعرفية، أ(مفردة تتعلق بأربعة أبعاد 75) النفسي، الذم تكوف يف صورتو األكلية من

 فاءة ا١تهارية، كالكفاءة الوجدانية، كالكفاءة اإلنتاجية.كالك
ائي النفسي خص  ىي ٣تموعة الكفاءات اليت ٬تب أف تتوافر يف األ ائي النفسي:خصَّ تعريف الكفاءة المهنية لأل       

اؿ مع مشكبلت العمبلء متقن على الوجو األمثل، ك٘تكنو من التعامل الفع   الًتبوم اليت تضمن أدائو لدكره كمهامو بشكلو 
النفسي  لؤلخص ائيعلى مقياس الكفاءة ا١تهنية  األخص ائيبالدرجة اليت ٭تصل عليها  إجرائياوتقاس االجتماعية كالنفسية، 

 :رئيسة ىيالذم يتكوف من أربعة أبعاد 
اليت  األخص ائي ٣تموعة ا١تعارؼ كا١تعلومات النظرية، كالعمليات كا١تهارات العقلية اليت يتمتع ُّا :كتعٍت الكفاءة المعرفية: -1

 القدرة العلمية التخصصية كا٠تربة ا١تهنية.٢تا نتيجة  خلص
٬تب : كيقصد ُّا كفاءة األداء كا١تهارات النفس حركية، كىي ٖتتوم على أىم ا١تهارات اإلرشادية اليت الكفاءة المهارية -2

كالقدرة على ا١تواجهة كالًتكيز على ا٢تدؼ كالتلخيص كٖتقيق ا٢تدؼ كعكس ا١تشاعر كالوصوؿ إذل   األخص ائيأف يتمتع ُّا 
 ا١تعٌت.

على التفاعل أك التواصل اللفظي كغَت اللفظي  ا١تهنة كالقدرةكتتضمن القيم كاالٕتاىات كا١تيوؿ ٨تو  الكفاءة الوجدانية: -3
كا١تركنة كالقدرة على التشجيع كاالنسجاـ، كاالستقرار العاطفي كالقدرة على التعامل مع الثقافات  مع اآلخرين، كااللتزاـ

 ا١تتعددة. 
ائي النفسي للعمل خص  كتعٍت أثر أداء الفرد للكفاءات السابقة يف ا١تيداف، كتتضمن درجة دافعية األ :اإلنتاجيةالكفاءة  -4

 .قوكأخبل األخصائييف ىذا اَّاؿ، كالقياـ بالتغذية الراجعة كالتشاكر، كدرجة الوعي الذاٌب لدل 
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 بعدة طرؽ كما يلي: وقد ًب حساب صدؽ ا١تقياس كثبات

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



ا ي   الشوح  لذي والزكاء الشخغية  ا خغا ػ عبقتها خب  م  اإلاهنية  الر اءة الحنبؤ ِخغَّ
َ
 عىاؼ    مدمذ م شح أخمذ            الن سي         ألا
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 ى كما يلي:ىك ٟتساب الصدؽ  الطرؽ التاليةًب استخداـ صدؽ المقياس:  -1
بالصدؽ ا١تنطقي، كيهدؼ إذل اٟتكم على مدل ٘تثيل ا١تقياس للميداف الذم هندؼ إذل  ايعرؼ أيضن حتوى: صدؽ الم - أ

 ، حيث يتم أكالن وفقراتة قياسو، كيعتمد بناء ا١تقياس على ىذا النوع من أنواع الصدؽ يف مرحلة إعداد أبعاد ا١تقياس كصياغ
عطى لكل قسم أ٫تية نسبية تصاغ بنسب بغرض ٖتديد أبعاده الرئيسية، ٍب يي ٖتليل اَّاؿ أك ا١تيداف الذم يراد بناء مقياس فيو 

مئوية، ٍب ٨تلل كل قسم إذل أجزاء ككحدات أصغر يتم يف ضوئها صياغة فقرات ا١تقياس.كأسفرت نتائج ٖتليل ا١تيداف 
النفسي، كمن  لؤلخص ائية ا١تهنية للكفاء اائي النفسي( إذل أف ىناؾ أربع كفاءات أساسية تعد أبعادن خص  )الكفاءة ا١تهنية لؤل
، كمن خبلؿ توكمستول إنتاجي كخصائي كدرجة األ ،كالصفات الشخصية ،كٖتليل ا١تعارؼ كا١تهارات ،خبلؿ ٖتليل ا١تيداف

من األساتذة ا١تتخصصُت يف ا١تيداف كضعت نسب مئوية لؤل٫تية النسبية لكل بعد، كيف ضوء تقسيم كل  الرجوع إذل عددو 
 (:1ح باٞتدكؿ رقم )من الفقرات يتماشى مع األ٫تية النسبية للبعد كما ىو موض   اء أبسط كأصغر ًب صياغة عددو بعد إذل أجز 

 .ائي النفسيخص  فقرات كل بعد من أبعاد الكفاءة ا١تهنية لؤل النسبية كعددلبياف النسب ا١تئوية لؤل٫تية  (1جدكؿ)

 األبعاد
النسبة ا١تئوية لؤل٫تية 

 النسبية
الفقرات عدد 

 األبعاد با١تقياس
النسبة ا١تئوية لؤل٫تية 

 النسبية
عدد الفقرات 

 با١تقياس
 20 %29 الكفاءة الوجدانية 15 %21 الكفاءة ا١تعرفية
 17 %25 نتاجيةالكفاءة اإل 17 %25 الكفاءة ا١تهارية

يف علم النفس ُّدؼ  : ًب عرض ا١تقياس يف صورتو األكلية على ٣تموعة من األساتذة ا١تتخصصُتصدؽ المحكمين - ب
كل مفردة بالبعد الذم تنتمي إليو، كمناسبة صياغة ا١تفردات، أك إضافة أم عبارات أخرل، كلقد أشار ءمة  ٖتديد مدل مبل

 .بعضها  كتعديلبعضها،  كحذؼ، بعض احملكمُت بإضافة بعض العبارات
مفردة كالدرجة الكلية للبعد الذم عن طريق حساب معامبلت االرتباط بُت درجات كل صدؽ االتساؽ الداخلي: -جػ

تنتمي إليو ا١تفردة، ككذلك ًب حساب معامبلت االرتباط بُت درجات كل بعد كالدرجة الكلية للمقياس، كجاءت النتائج كما 
 (:3( ك)2ىو موضح باٞتدكلُت التالُت رقم )

 النفسي لؤلخص ائي( معامبلت ارتباط درجة كل بعد كالدرجة الكلية ١تقياس الكفاءة ا١تهنية 2جدكؿ )
 معامل االرتباط البعد معامل االرتباط البعد

 **0.80 الكفاءة الوجدانية **0.71 الكفاءة ا١تعرفية
 **0.77 الكفاءة اإلنتاجية **0.84 الكفاءة ا١تهارية

 0.01** دالة عند مستول 
 بعد كالدرجة الكلية للمقياس ذات داللةو  ف ٚتيع قيم معامبلت االرتباط بُت درجة كلأيتضح من اٞتدكؿ السابق           

( ٦تا يشَت إذل أف مؤشرات صدؽ االتساؽ الداخلي ألبعاد ا١تقياس عالية ٦تا ٬تعلها مقبولة 0.01) عند مستوم إحصائية
 .اعلمين 
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 .ائي النفسيخص  الكفاءة ا١تهنية لؤل ا١تفردة ٔتقياس( ١تعامبلت ارتباط درجة كل مفردة كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو 3جدكؿ )

 األكؿالبعد 
 الكفاءة ا١تعرفية

 البعد الثاين معامل االرتباط
 الكفاءة ا١تهارية

 معامل االرتباط
 البعد الثالث
الكفاءة 
 الوجدانية

 معامل االرتباط
 البعد الرابع
الكفاءة 
 اإلنتاجية

 معامل االرتباط

1 0.62** 18 0.52** 36 0.74** 57 0.67** 
2 0.56** 19 0.56** 37 0.72** 58 0.62** 
3 0.61** 20 0.72** 38 0.67** 59 0.54** 
4 0.64** 21 0.76** 39 0.76** 60 0.60** 
5 0.13 22 0.79** 40 0.63** 61 0.55** 
6 0.54** 23 0.68** 41 0.65** 62 0.65** 
7 0.55** 24 0.37* 42 0.31 63 0.59** 
8 0.55** 25 0.71** 43 0.56** 64 0.60** 
9 0.62** 26 0.63** 44 0.44** 65 0.63** 

10 0.46** 27 0.66** 45 0.70** 66 0.45** 
11 0.39* 28 0.63** 46 0.63** 67 0.23 
12 0.62** 29 0.68** 47 0.63** 68 0.39* 
13 0.68** 30 0.56** 48 0.58** 69 0.44** 
14 0.49** 31 0.29 49 0.59** 70 0.55** 
15 0.20 32 0.56** 50 0.49** 71 0.59** 
16 0.44** 33 0.62** 51 0.50** 72 0.62** 
17 0.52** 34 0.56** 52 0.51** 73 0.70** 
  35 0.66** 53 0.50** 74 0.59** 
    54 0.62** 75 0.25 
    55 0.47**   
    56 0.72**   

 0.05* دالة عند مستول                             0.01** دالة عند مستول                
( ألهنا ليس ٢تا داللة عند مستول 75-67-42-31-15-5تبُت من اٞتدكؿ السابق ضركرة حذؼ ا١تفردات )يك      
(، كما يتبُت من اٞتدكؿ أف باقي معامبلت االرتباط بُت درجة كل مفردة كالدرجة الكلية للبعد 0.05( أك)0.01) داللة

٦تا يشَت إذل أف مؤشرات صدؽ  ؛(0.05(أك )0.01) داللة عند مستول داللة ا١تقياس ٢تاالذم تنتمي إليو ا١تفردة يف 
 .امين االتساؽ الداخلي للمقياس عالية ٦تا ٬تعلها مقبولة عل

 ثبات المقياس:  -2
ًب إ٬تاد قيمة ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية، للوقوؼ على مدل االتساؽ  ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية: - أ

النفسي، كذلك على عينة التقنُت، كقد بلغت قيمة معامل ألفا كركنباخ   لؤلخص ائيالداخلي ١تقياس الكفاءة ا١تهنية 
 (:4تماف للمقياس ككل كلؤلبعاد الفرعية كما ىو موضح باٞتدكؿ رقم )كمعامل التجزئة النصفية ٞت

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 .كركنباخ للمقياس كدرجة كلية كلكل بعد من أبعاد ا١تقياس  ألفا( بياف قيم معامبلت 4جدكؿ )
 معامل التجزئة النصفية ألفامعامل  البعد

 0.73 0.75 الكفاءة ا١تعرفية
 0.79 0.82 الكفاءة ا١تهارية

 0.74 0.77 الوجدانيةالكفاءة 
 0.72 0.79 الكفاءة اإلنتاجية

 0.75 0.78 الدرجة الكلية للمقياس
ًب حساب ثبات ا١تقياس بطريقة إعادة االختبار للدرجة الكلية، كذلك على العدد الكلي الثبات بطريقة إعادة التطبيق: -ب

الذم يعرب عن معامل  معامل االرتباط بُت مرٌب التطبيق، كبلغت قيمة ايومن  (21) للعينة االستطبلعية، بفارؽ زمٍت مقداره
 ( كىو معامل ارتباط مرتفع يدؿ على ثبات ا١تقياس.0.74الثبات كقيمتو )

أربعة بدائل، كلئلجابة ٮتتار  ع أماـ كل مفردةو ضً ( مفردة، كي 75يتكوف ا١تقياس يف صورتو األكلية من ) تصحيح المقياس:     
عطى ( كعند التصحيح تي اال تنطبق إطبلقن  -تنطبق قليبلن  -ما )متوسط( تنطبق إذل حدو  -اطبق ٘تامن )تن الفرد فيما بينها كىي

. كبعد تقنُت ا١تقياس كصل عدد مفردات اإرل درجة كاحدة لبلختيار ال تنطبق إطبلقن  اأربع درجات لئلجابة تنطبق ٘تامن 
(، كالكفاءة 15 -1الكفاءة ا١تعرفية كمفرداهتا من ) :على أربعة أبعاد ىي ةع( مفردة، موز  69ا١تقياس يف صورتو النهائية إذل )

 -53(، كالكفاءة اإلنتاجية كمفرداهتا من )52 -33(، كالكفاءة الوجدانية كمفرداهتا من )32 -16ا١تهارية كمفرداهتا من )
69.) 
 (2013) تعريب أحمد(Amram& Dryer, 2007)مقياس الذكاء الروحي المتكامل: إعداد  -2

عة ( قدرة فرعية، موز  22تقيس عبارات ا١تقياس مستول ما لدل الفرد من ذكاء ركحي على اعتبار أنو قدرة تتكوف من )      
ا١تقياس خطوات ٢تذا  ةي د  عً اٟتقيقة(، كقد اتبعت مي ك  ،التفوؽك  ،ا١تعٌتك  ،النعمةك  ،)الوعي :على ٜتسة أنواع من القدرات ىي

 ا( شخصن 75) فقامت ْتساب الثبات كالصدؽ على عينة قوامها ،اإلعداد، فقامت بًتٚتة ا١تقياس ٍب تقنينو على البيئة العربية
( 6زمٍت مقداره ) ُت الثبات بفاصلو ي، كقد استخدمت طريقة إعادة االختبار لتعاعامن  (54-18) تراكحت أعمارىم ما بُت

 ألفاكتراكحت قيم  ،(، كًب حساب قيم ألفا ١تقياس الذكاء الركحي ا١تتكامل0.77مل االرتباط يساكم )أسابيع، ككاف معا
 ،(، كًب حساب صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا١تقياس كألبعاده0.95 -0.62ما بُت ) ينعشر الك  ثنُتإلألبعاد ا١تقياس ا

(، كالبعد 0.93-0.81بُت) ما (، كالبعد الثاين تراكحت0.89 -0.73ككانت معامبلت االرتباط للبعد األكؿ ما بُت )
(، كٚتيع 0.91 -0.67(، كا٠تامس ما بُت )0.87 -0.69(، كالبعد الرابع ما بُت)0.87 -0.75الثالث ما بُت)

 -0.76بالدرجة الكلية ٔتعامبلت دالة تًتاكح بُت ) دارتبطت األبعا(، كما 0.01) عند مستول ا١تعامبلت كانت دالةن 
بعاد ( كجاءت درجات األ1991).Kass et al(، كما حسب الصدؽ التبلزمي مع قائمة اإل٢تاـ لكاس كآخركف0.93

لعاـ باختبار ٪توذج العامل الكامن ا مًتابطة، كما ٖتقق من صدؽ البناء العاملي باستخداـ التحليل العاملي ا١تقياسُتكبل 
( كقد نتج عن التحليل العاملي 0.001)  صفر، ككاف مستول داللتها2تامة، كبلغت قيمة كا الذم حاز على مطابقةو 

قدرة(، كقد   ينعشر الك  ن)اإلثنى للمقياس استخبلص ٜتسة عوامل كامنة تنتظم حو٢تا القدرات الفرعية اليت يتكوف منها ا١تقياس
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( مفردة لسهولة االستخداـ، ككاف 45صورة ٥تتصرة مكونة من ) أعدتردة ٍب ( مف83) األجنبيةكانت الصورة األصلية 
 .نفسها النتائج الوصوؿ إذل( ٦تا يشَت إذل إمكانية االعتماد على الصورة ا١تختصرة يف 0.95معامل االرتباط بُت الصورتُت )

 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:
 ًب حساب الصدؽ كما يلي: صدؽ المقياس::اًل أو 
ائيُت لعبارات ا١تقياس خص  لتحديد مدل مبلئمة مفردات ا١تقياس للبيئة السعودية كا١تصرية كفهم األ الصدؽ الظاىري: -أ

 %( على مبلئمة ككضوح صياغة ا١تفردات كعدـ حاجتها للتعديل.90كاضح، كقد كجدت نسبة اتفاؽ ) بشكلو 
من خبلؿ حساب معامبلت االرتباط الداخلية بُت درجة كل مفردة كالبعد الذم تنتمي  صدؽ االتساؽ الداخلي: -ب

 كذلك ارتباط البعد الفرعي بدرجة البعد الرئيسي الذم ينتمي إليو من ناحيةو ك إليو كارتباطها بالبعد الرئيسي الذم تنتمي إليو، 
 (:5أخرل، ككانت قيم االرتباطات كما ىي موضحة باٞتدكؿ )

 .كالدرجة الكلية للبعد الرئيسي إليومعامبلت االرتباط بُت درجة كل فقرة كالدرجة الكلية للبعد الفرعي الذم تنتمي :( 5جدكؿ )

معامل االرتباط  رقم الفقرة األبعاد
 مع البعد الفرعي

معامل االرتباط 
 مع البعد الرئيسي

رقم  األبعاد
 الفقرة

معامل االرتباط مع 
 البعد الفرعي

االرتباط معامل 
 مع البعد الرئيسي

 البعد الرئيسي الرابع: التفوؽ البعد الرئيسي األكؿ: الوعي
 25 0.77** 0.62**  15 0.62** 0.53** 
 26 0.65** 0.69**  30 0.52** 0.53** 

 **0.58   علو الذات **0.75   اٟتدس
11 11 0.74** 0.72**  17 0.87** 0.76** 
28 28 0.72** 0.86**  33 0.82** 0.66** 

 **0.72   الكماؿ **0.87   اليقظة
 16 0.72** 0.70**  3 0.97** 0.73** 
 24 0.64** 0.58**  5 0.62** 0.83** 

 **0.79   ا١تمارسة **0.75   التوفيق
 **0.71 **0.74 9  البعد الرئيسي الثاين: النعمة

 22 0.74** 0.67**  23 0.52** 0.57** 
 **0.62   الًتابطية **0.42 **0.52 32 

 **0.53 **0.53 14  **0.49   اٞتماؿ
 10 0.62** 0.53**  29 0.66** 0.56** 
 **0.58   الركحانية **0.75 **0.87 (41) 

 البعد الرئيسي ا٠تامس: اٟتقيقة **0.76   الفطنة
 (12) 0.52** 0.49**  (21) 0.75** 0.47** 
 (20) 0.45** 0.42**  (40) 0.72** 0.64** 

 **0.66   اإليثار *0.39   اٟترية
 8 0.53** 0.59**  13 0.76** 0.73** 
 34 0.62** 0.56**  (1) 0.42** 0.39* 

 **0.59   الرزانة **0.55   االمتناف
 (2) 0.62** 0.59**  (4) 0.61** 0.55** 
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 27 0.59 0.55**  (44) 0.52** 0.67** 
 **0.53   التكامل الداخلي **0.61   االلتزاـ

 39 0.82** 0.71**  (31) 0.88** 0.78** 
 42 0.75** 0.70**  (43) 0.79** 0.75** 

 **0.77   تفتح العقل **0.72   االستمتاع
 **0.68 **0.72 (7)  البعد الرئيسي الثالث: ا١تعٌت

 19 0.48** 0.38*  (38) 0.69** 0.63** 
 **0.67   الذىنحضور  **0.41 **0.50 (37) 

 **0.40 **0.45 (6)  **0.40   الغرض
 18 0.88** 0.82**  (45) 0.51** 0.42** 
 36 0.75** 0.71**  35 0.62** 0.63** 

 **0.55   الثقة **0.80   ا٠تدمة
 (        )  ( عبارات سلبية0.05(   * دالة عند مستول)0.01** دالة عند مستول )

أم  الباحث ْتذؼجراء دل يقم ٢تذا اإل ا( كطبقن 0.05( ك)0.01عند مستول داللة ) االرتباطات دالةن ككانت ىذه       
من األبعاد الرئيسة كالدرجة الكلية للمقياس،  بُت كل بعدو  االرتباطكذلك ًب حساب معامبلت ك مفردة من مفردات ا١تقياس. 

 . (6ككانت النتائج كما باٞتدكؿ )
 اط بُت األبعاد الرئيسية كالدرجة الكلية للمقياس( ١تعامبلت االرتب6جدكؿ)

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس األبعاد
 **0.79 الوعي
 **0.59 النعمة
 **0.65 ا١تعٌت

 **0.74 التفوؽ
 **0.69 اٟتقيقة

درجات أبعاد ا١تقياس كيتضح من اٞتدكؿ السابق كجود ارتباط موجب داالن إحصائيان بُت   (0.01** دالة عند مستول ) 
 (.0.01كبُت الدرجة الكلية للمقياس كٚتيعها دالة عند مستول)

 ثبات المقياس:  -3
كركنباخ للمقياس ككل كأبعاده بعد   ألفا: قاـ الباحث ْتساب معامل كرونباخ والتجزئة النصفية  ألفاالثبات بطريقة  - أ

تطبيقو على العينة االستطبلعية، ككذلك حساب التجزئة النصفية ٞتتماف، كجاءت النتائج كما ىي موضحة باٞتدكؿ 
(7.) 

قاـ الباحث بتطبيق ا١تقياس على العينة االستطبلعية، ٍب قاـ بإعادة تطبيقو بعد مركر  االختبار: إعادةالثبات بطريقة  - ب
، ٍب قاـ ْتساب معامل االرتباط بُت مرٌب التطبيق، كجاء معامل االرتباط  لؤلبعاد األكؿا على التطبيق من ( يو 21)

 (.7كللمقياس ككل كما ىو موضح باٞتدكؿ )
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 .كركنباخ كالتجزئة النصفية كمعامل االرتباط بُت مرٌب التطبيق  ألفا( يوضح قيم 7) جدكؿ
 معامل االرتباط بُت مرٌب التطبيق ٞتتماف التجزئة النصفية ألفا كركنباخ ا١تقياس
 0.82 0.88 0.95 الوعي
 0.92 0.82 0.87 النعمة
 0.95 0.77 0.82 ا١تعٌت

 0.89 0.70 0.73 التفوؽ
 0.88 0.69 0.68 اٟتقيقة

 0.89 0.85 0.87 الدرجة الكلية ١تقياس الذكاء الركحي
 ا١تختلفة. يتضح من اٞتدكؿ السابق ثبات ا١تقياس كأبعاده بالطرؽ

يقيس كل منها ٝتة )عامل(  افرعين  ا( مقياسن 16كيتكوف ىذا االختبار من )(: PF Form 16) اختبار كاتل للشخصية -4
 منها من عددو  ف كل مقياسو من ٝتات )عوامل( الشخصية، كىذه العوامل غَت مًتابطة مع بعضها البعض كثنائية القطب، كيتأل  

(فقرة، كلكل فقرة ثبلثة بدائل 186( فقرة، كبذلك يبلغ ٣تموع فقرات االختبار )14-10من الفقرات يًتاكح ما بُت )
( ما عدا الفقرات ا٠تاصة بسمة الذكاء ٮتصص لئلجابة الصحيحة 2ص لكل فقرة عبلمة من صفر إذل )ص  لئلجابة، كٮتيى 

١تفتاح التصحيح ا٠تاص باختبار كاتل.إف عوامل  اتم التصحيح كفقن ُت صفر، كيتمن اإلجابتُت األخر  ( كلكلو 1العبلمة )
 الشخصية اليت يقيسو اختبار كاتل ىي عوامل ثنائية القطب، كفيما يلي تعريف ُّذه العوامل:

 .( لتفسَت الدرجات على كل عامل من العوامل الستة عشر ٔتقياس كاتل8جدكؿ)
 الدرجة ا١تنخفضة الدرجة ا١ترتفعة العامل

 االنطوائي ا١تنفتح ( ا١تنفتح مقابل االنطوائيAالعامل األكؿ: )
 الغباء الذكاء (الذكاء مقابل الغباءBالعامل الثاين: )

 سهولة االستثارة االتزاف االنفعارل (االتزاف االنفعارل مقابل سهولة االستثارةcالعامل الثالث: )
 االستكانة السيطرة (السيطرة مقابل االستكانةEالعامل الرابع: )
 االتزاف كالوقار ا١ترح (ا١ترح مقابل الوقارF) :العامل ا٠تامس
 النفعي حي الضمَت (حي الضمَت مقابل النفعيG): العامل السادس

 خجوؿ مقداـ (اإلقداـ مقابل ا٠تجلHالعامل السابع: )
 قوم اإلرادة ا٠تنوع اإلرادة(ا٠تنوع مقابل قوم Iالعامل الثامن: )

 الثقة الشك (الثقة مقابل الشكLالتاسع: )العامل 
 العملي ا٠تيارل (العملي مقابل ا٠تيارلM) :العامل العاشر

 ساذج داىية (: الداىية مقابل الساذجN): العامل اٟتادم عشر
 الواثق الغَت كاثق ( الغَت كاثق مقابل الواثقO) :العامل الثاين عشر

 احملافظة اَّدد احملافظ.(: اَّدد مقابل Q1): العامل الثالث عشر
 ا١تنقاد للجماعة ا١تكتفي ذاتيان  ( ا١تكتفي ذاتيا مقابل ا١تنقاد للجماعة.Q2) :العامل الرابع عشر

 االنفبلت االنضباط (االنفبلت مقابل االنضباط.Q3) :العامل ا٠تامس عشر
 االسًتخاء التوتر (التوتر مقابل االسًتخاءQ4العامل السادس عشر: )

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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َ
 عىاؼ    مدمذ م شح أخمذ            الن سي         ألا
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 ي،الصػدؽ العػامل :منهػا وكثباتػ كبػَت مػن احملكػات للتحقػق مػن صػدؽ ا١تقيػاس  اعتمػد كاتػل كزمػبلؤه علػى عػددو كقد 
( ١تقياس الدىاء ، 0.51كالصدؽ التمييزم، كالثبات بطريقة إعادة التطبيق حيث تراكحت معامبلت االرتباط بُت التطبيقُت )

 0(عاـ70-16ا بُت )( للتوتر، على عينة من األشخاص تًتاكح أعمارىم م0.73)
 الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية:

 ًب حساب الصدؽ كما يلي: صدؽ المقياس: -1
لعبارات ا١تقياس  األخص ائيُتلتحديد مدل مبلئمة مفردات ا١تقياس للبيئة السعودية كا١تصرية كفهم  الصدؽ الظاىري:-ب

كعدـ حاجتها للتعديل، فيما عدا  تها%( على مبلئمة ا١تفردات ككضوح صياغ90كاضح، كقد كجدت نسبة اتفاؽ ) بشكلو 
 عبارة كاحدة استخدمت فيها الشهور القبطية فاستبدلت بشهور ىجرية.

كالبعد فقرة من فقرات ا١تقياس  درجة كلمن خبلؿ حساب معامبلت االرتباط الداخلية بُت  صدؽ االتساؽ الداخلي: -ج
 .(9الذم تنتمي إليو، ككانت قيم االرتباطات كما ىي موضحة باٞتدكؿ رقم )

 ( يوضح معامبلت االرتباط بُت درجة كل مفردة كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو9جدكؿ )

 رقم الفقرة
معامل االرتباط مع 

 رقم الفقرة البعد
معامل االرتباط مع 

 رقم الفقرة البعد
مع  معامل االرتباط

 معامل االرتباط مع البعد رقم الفقرة البعد

 (Eالعامل الرابع: ) (Cالعامل الثالث: ) (Bالعامل الثاين: ) (Aكؿ: )العامل األ
3 0.62** 28 0.37* 4 0.52** 6 0.36* 

26 0.59** 53 0.52** 5 0.71** 7 0.40* 
27 0.45** 54 0.41** 29 0.60** 31 0.52** 
51 0.51** 77 0.47** 30 0.70** 32 0.42** 
52 0.39* 78 0.38* 55 0.63** 56 0.38* 
76 0.52** 102 0.44** 79 0.48** 57 0.39* 

101 0.60** 103 0.42** 80 0.55** 81 0.42** 
126 0.44** 127 0.55** 104 0.45** 106 0.45** 
151 0.48** 128 0.39* 105 0.52** 131 0.52** 
176 0.45** 152 0.40* 129 0.62** 156 0.38* 

  153 0.50** 130 0.61** 180 0.55** 
  177 0.47** 154 0.59** 181 0.52** 
  178 0.44** 155 0.51**   
    179 0.65**   

 (Iالعامل الثامن: ) (Hالعامل السابع: ) (Gالعامل السادس) (Fالعامل ا٠تامس )
8 0.71** 9 0.39* 10 0.70** 11 0.62** 

33 0.50** 34 0.39* 35 0.65** 12 0.42** 
58 0.39* 59 0.41** 36 0.60** 37 0.48** 
82 0.44** 84 0.48** 60 0.45** 62 0.45** 
83 0.48** 109 0.52** 61 0.51** 87 0.39* 

107 0.40* 134 0.46** 85 0.63** 112 0.41** 
108 0.48** 159 0.37* 86 0.58** 137 0.51** 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



ا ي   الشوح  لذي والزكاء الشخغية  ا خغا ػ عبقتها خب  م  اإلاهنية  الر اءة الحنبؤ ِخغَّ
َ
 عىاؼ    مدمذ م شح أخمذ            الن سي         ألا
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132 0.52** 160 0.45** 110 0.50** 138 0.42** 
133 0.59** 184 0.45** 111 0.54** 162 0.49** 
157 0.39* 185 0.41** 135 0.58** 163 0.52** 
158 0.62**   136 0.82**   
182 0.58**   161 0.56**   
183 0.55**   186 0.61**   

 .(0.05(        * دالة عند مستول )0.01** دالة عند مستول )     
 إليويوضح معامبلت االرتباط بُت درجة كل مفردة كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي : (9تابع جدكؿ )

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة البعد

معامل االرتباط مع 
 رقم الفقرة البعد

معامل االرتباط مع 
 البعد

رقم 
 الفقرة

معامل االرتباط مع 
 البعد

 (O) :العامل الثاين عشر (N):العامل اٟتادم عشر (M) :العامل العاشر (Lالعامل التاسع: )
13 0.52** 14 0.39* 16 0.56** 18 0.69** 
38 0.45** 15 0.52** 17 0.44** 19 0.62** 
63 0.38* 39 0.51** 41 0.45** 43 0.45** 
64 0.45** 40 0.45** 42 0.38* 44 0.45** 
88 0.55** 65 0.46** 66 0.39* 68 0.39* 
89 0.52** 90 0.62** 67 0.42** 69 0.72** 

113 0.54** 91 0.38* 92 0.39* 93 0.59** 
114 0.45** 115 0.59** 117 0.43** 94 0.58** 
139 0.46** 116 0.55** 142 0.47** 118 0.58** 
164 0.52** 140 0.47** 167 0.39* 119 0.51** 

  141 0.42**   143 0.57** 
  165 0.44**   144 0.56** 
  166 0.39*   168 0.55** 

 (Q4) :العامل السادس عشر (Q3) :العامل ا٠تامس عشر (Q2العامل الرابع عشر: ) (Q1):العامل الثالث عشر
20 0.62** 22 0.45** 23 0.39* 25 0.45** 
21 0.58** 47 0.59** 24 0.41** 49 0.52** 
45 0.45** 71 0.47** 48 0.48** 50 0.51** 
46 0.51** 72 0.39* 73 0.52** 74 0.56** 
70 0.58** 96 0.57** 98 0.62** 75 0.57** 
95 0.42** 97 0.42** 123 0.58** 99 0.48** 

120 0.49** 121 0.61** 147 0.51** 100 0.39* 
145 0.45** 122 0.51** 148 0.47** 124 0.47** 
169 0.41** 146 0.62** 172 0.41** 125 0.52** 
170 0.57** 171 0.54** 173 0.54** 149 0.57** 

      150 0.38* 
      174 0.44** 
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َ
 عىاؼ    مدمذ م شح أخمذ            الن سي         ألا
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      175 0.41** 
دل يقم الباحث ْتذؼ أم  اإلجراءا ٢تذا ( كطبقن 0.05( ك)0.01عند مستول داللة ) ككانت ىذه االرتباطات دالةن    

 مفردة من مفردات ا١تقياس.
 ًب حساب الثبات كما يلي:ثبات المقياس: 

 : الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية -
الستة عشر  األبعادمن  كحساب الثبات لكل بعدو  ،كلية  كدرجةو  كركنباخ للمقياس  ألفاقاـ الباحث ْتساب معامل      

ية بعد تطبيقو على العينة االستطبلعية، ككذلك حساب التجزئة النصفية ٞتتماف، كجاءت النتائج كما ١تقياس كاتل للشخص
 حة باٞتدكؿ:ىي موض  

 كركنباخ كالتجزئة النصفية  ألفايوضح قيم  :(10جدكؿ )
التجزئة النصفية  الفا كركنباخ ا١تقياس

 ٞتتماف
 التجزئة النصفية ٞتتماف كركنباخ  ألفا ا١تقياس

 ( Aاألكؿ: ) العامل
 ا١تنفتح مقابل االنطوائي

 (Lالعامل التاسع: ) 0.66 0.71
 الثقة مقابل الشك

0.74 0.65 

 (Bالعامل الثاين: )
 الذكاء مقابل الغباء

 (M) :العامل العاشر 0.66 0.68
 العملي مقابل ا٠تيارل

0.79 0.74 

(االتزاف االنفعارل c):العامل الثالث
 مقابل سهولة االستثارة

 (: Nعشر) العامل اٟتادم 0.70 0.74
 الداىية مقابل الساذج

0.69 0.63 

 (Eالعامل الرابع: )
 السيطرة مقابل االستكانة

( الغَت Oالعامل الثاين عشر ) 0.66 0.69
 كاثق مقابل الواثق

0.77 0.73 

 (F) :العامل ا٠تامس
 االتزاف مقابل ا١ترح

(: Q1العامل الثالث عشر) 0.63 0.71
 احملافظ.اَّدد مقابل 

0.70 0.69 

 :(Gالعامل السادس)
 حي الضمَت مقابل النفعي

( Q2):العامل الرابع عشر 0.65 0.69
ا١تكتفي ذاتيا مقابل ا١تنقاد 

 للجماعة.

0.68 0.67 

 (Hالعامل السابع: )
 اإلقداـ مقابل ا٠تجل

 (Q3العامل ا٠تامس عشر: ) 0.66 0.68
 االنفبلت مقابل االنضباط.

0.69 0.65 

 (Iالعامل الثامن: )
 اإلرادةا٠تنوع مقابل قوم 

العامل السادس عشر:  0.65 0.71
(Q4) 

 التوتر مقابل االسًتخاء

0.69 0.67 

 :اإلحصائية: المعالجة ارابعً 
 ًب استخداـ األساليب اإلحصائية التالية: ا: كٖتديدن (Spss) استخدـ الباحث اٟتزمة اإلحصائية يف العلـو االجتماعية

 ارتباط بَتسوف إل٬تاد العبلقة بُت الذكاء الركحي كالسمات الشخصية كالكفاءة ا١تهنية لدل عينة الدراسة.* معامل 
من الذكاء الركحي كٝتات  النفسيُت من كلو  لؤلخص ائيُت* ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد لدراسة إمكانية التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية 

 الشخصية الستة عشر لكاتل. 
 ناقشتها:نتائج الدراسة وم
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 التحقق من الفرض األوؿ ومناقشتو: -أوال:
النفسي كالعوامل الشخصية الستة  لؤلخص ائيتوجد عبلقة ارتباطية بُت الكفاءة ا١تهنية على أنو "الفرض األكؿ  ينص        

َتات، ككانت كللتحقق من صحة ىذا الفرض ًب استخداـ معامل ارتباط بَتسوف لتحديد العبلقة بُت ا١تتغ ،عشر لكاتل"
 (:11)النتائج كما باٞتدكؿ

 .ائي النفسيخص  يوضح معامل االرتباط بُت العوامل الشخصية كالكفاءة ا١تهنية لؤل :(11جدكؿ )
 الداللة النفسي لؤلخصائي معامل االرتباط بالكفاءة ا١تهنية العوامل الشخصية الستة عشر لكاتل

 غَت داؿ 0.491 ( ا١تنفتح مقابل االنطوائيAالعامل األكؿ: )
 غَت داؿ 0376 (الذكاء مقابل الغباءBالعامل الثاين: )

 0.05داؿ عند  0.641 (االتزاف االنفعارل مقابل سهولة االستثارةcالعامل الثالث)
 0.05داؿ عند  0.580 (السيطرة مقابل االستكانةEالعامل الرابع: )

 غَت داؿ 0.277 (االتزاف مقابل ا١ترحFالعامل ا٠تامس )
 غَت داؿ 0.238 (حي الضمَت مقابل النفعيGالعامل السادس)

 غَت داؿ 0.199 (اإلقداـ مقابل ا٠تجلHالعامل السابع: )
 غَت داؿ 0.144 اإلرادة(ا٠تنوع مقابل قوم Iالعامل الثامن: )

 غَت داؿ 0.356 (الثقة مقابل الشكLالعامل التاسع: )
 غَت داؿ 0.396 (العملي مقابل ا٠تيارلM) :العامل العاشر

 غَت داؿ 0.419 ( الداىية مقابل الساذجN): العامل اٟتادم عشر
( غَت الواثق مقابل الواثق)عدـ O) :العامل الثاين عشر

 / االطمئناف(.األماف
 0.01داؿ عند  0.743

 غَت داؿ 0.176 (: اَّدد مقابل احملافظ.Q1العامل الثالث عشر)
ذاتيا مقابل ا١تنقاد ( ا١تكتفي Q2):العامل الرابع عشر

 غَت داؿ 0.185 للجماعة.

(االنضباط مقابل Q3العامل ا٠تامس عشر: )
 0.01داؿ عند  0.890 االنفبلت.

 غَت داؿ 0.182 (التوتر مقابل االسًتخاءQ4العامل السادس عشر: )
  :يتضح من اٞتدكؿ السابق

( Q3العامل ا٠تامس عشر)من  ( بُت كلو 0.01إحصائية عند مستول ) كجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية ذات داللةو  -
الكفاءة ماف/ االطمئناف( كبُت ( غَت الواثق مقابل الواثق )عدـ اآلOاالنضباط مقابل االنفبلت كالعامل الثاين عشر)

 ائي النفسي.خص  ا١تهنية لؤل
( االتزاف االنفعارل Cالعامل الثالث)من  بُت كلو ( 0.05كجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية ذات داللة إحصائية عند مستول) -

 النفسي. لؤلخص ائيالكفاءة ا١تهنية ( السيطرة مقابل االستكانة كبُت Eالرابع: ) االستثارة، كالعاملمقابل سهولة 
 .لؤلخص ائيعدـ كجود عبلقة ارتباطية بُت باقي العوامل الشخصية الستة عشر لكاتل كبُت الكفاءة ا١تهنية  -
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النفسي لكي ٯتتلك الكفاءة ا١تهنية يف عملو البد من أف تتوافر  األخص ائيأف  ضوء النتيجة يفر الباحث تلك كيفسٍّ        
مرتفعة يف ىذا  فاألشخاص الذين ٭تصلوف علػى درجاتو  ،(Q3)التنظيم الذاٌبطالشخصية كاالنضبالديو بعض الصفات 

، كال بوالعامل لديهم ضبط قول علػى حيػاهتم االنفعاليػة كسػلوكياهتم، كيفضلوف ترتيب حديثهم قبل أف ٮتاطبوا اآلخرين 
يًتكوف األشياء للػصدفة، كلديهم قدرة على الضبط الذاٌب كالتحكم يف القلق، كٯتتلكوف التوافق الشخصي، كال ٯتيلوف إذل 

كبدكف توتر أك  ،كمًتيث ،جيد كالتخطيط ٢تا بشكلو  ،٦تا ٯتكنهم من تقدًن ا٠تدمة اإلرشادية ؛الندفاعالتغَتات السريعة كا
 النفسي. لؤلخصائيانفعاؿ، كىذا يفسر االرتباط اإل٬تايب بُت عامل التنظيم الذاٌب كالكفاءة ا١تهنية 

 تج عن الشعور بالذنب نتيجة ما ٯتتلكو من ضمَتو يكوف لديو قدر من القلق النا الكفء النفسي األخص ائي كما أف           
النفسي  األخص ائيلذلك يبلحظ أف  ؛من التحسن يف األداء كا١تستول ا١تهٍت ك٭تفزه للتطلع إذل مزيدو  ،حي يؤرقو باستمرار

 ينتظر تلك لتطوير نفسو بنفسو، فهو ال اكغَت متقبل للنقد، حيث ٯتتلك ىو ذاتو القدرة على دفع النفس ذاتين  ايكوف قلقن 
من التقدـ يف ٣تاؿ  الدافعية من اآلخرين، بل ىو من يقـو بتأنيب نفسو نتيجة ضمَته اليقظ باستمرار، من أجل ٖتقيق مزيدو 

٦تا  ؛أف ٭تقق األفضل ا٦تا يدخلو يف مزاج اكتئايب يف أكثر األكقات، ألنو ال يصل إذل الرضا عن النفس بل يريد دكمن  ؛العمل
غَت الواثق مقابل الواثق)عدـ  (O) كاالنزعاج، كىذا يفسر االرتباط اإل٬تايب ا١ترتفع بُت العامل الثاين عشريشعره بلـو الذات 

 النفسي. لؤلخص ائيماف/ االطمئناف(كبُت الكفاءة ا١تهنية اآل
ائي النفسي االتزاف االنفعارل كالقدرة على السيطرة، كي يتمكن من اإلمساؾ بزماـ ا١توقف خص  األ ٯتتلك كذلكك        

األشخاص الذين ٭تصلوف ف إأثناء ا١تواقف اإلرشادية، حيث يف اإلرشادم كعدـ االنفعاؿ ١تا ٯتكن أف يصدر من العمبلء 
كينفذكف  ،ات، كىم أقوياء كمؤثركف جدان على اآلخرينمرتفعة فػي عامػل السيطرة يتميزكف باالستقبللية كتوكيد الذ على درجةو 

مػا يفكػركف فيػو، كلديهم القػدرة علػى تػصريف ا١تشاعر الغاضبة، كيفضلوف إدارة اٟتوار كاإلشراؼ كالريػادة كالتػأثَت كاٗتػاذ 
ى ٖتمل الغموض كقدرهتم على قدرهتم عليتسموف ب اكما أف ا١تتزنُت انفعالين   لذلك ىم ال يتقبلوف النقد. ؛القرارات لآلخرين

أثناء يف النفسي يف القياـ ٔتهمتو  األخص ائيمواجهػة اإلحباطػات أك العقبات اليومية للحياة، كتلك الصفات ٚتيعها تساعد 
لبلرتباط اإل٬تايب بُت عاملي االتزاف االنفعارل كالسيطرة كالكفاءة ا١تهنية  ا٦تا يعطي تفسَتن  ؛بكفاءة العملية اإلرشادية

 النفسي. لؤلخص ائي
( من ٖتديد ٪توذج للعوامل أك السمات Sommers, 2015إليو دراسة ) خلصتكتتفق تلك النتيجة مع ما        

اليت تساعد على ٖتقيقها كزيادهتا لديو، كما اتفقت مع دراسة  لؤلخص ائيكا١تمارسات ذات العبلقة بالكفاءة ا١تهنية 
(Hullman, et al., 2010 ) كتنمية مهارات  اكٝتاهت من خصائص الشخصية إذل دراسة العبلقة بُت كلو  ىدفتاليت

النفسيُت كبُت كفاءة األداء لديهم، كقد كجدت عبلقة إ٬تابية  كاألخص ائيُتالتواصل كالفعالية الذاتية لؤلساتذة كا١تشرفُت 
الفرد كفعاليتو الذاتية كخصائصو الشخصية، بينهم كصلت تلك العبلقة إذل إمكانية التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية من خبلؿ مهارات 

كأف ىذه الكفاءة تؤثر على أداء العمبلء كزيادة قدرهتم على التواصل مع اآلخرين كرفع قدرهتم على حل كمواجهة 
إذل كجود عبلقة بُت  خلصت( اليت Edwin, 2009دراسة )كما اتفقت مع ا١تشكبلت اليت تواجههم يف اٟتياة اليومية،  

القدرة على ٚتع ا١تعلومات من  األخص ائيالنفسي، كأف من صفات  األخص ائينية كالشخصية كفاعلية الصفات ا١ته
 ,.Loveland, et. alدراسة )كذلك اتفقت مع ك  ا١تسًتشدين كٖتليلها ١تعرفة حاجاهتم كمساعدهتم يف حل مشكبلهتم.
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كبَتة باألداء   بدرجةو  كالضمَت( كانت مرتبطةن  إذل أف ٝتات الشخصية )االنبساط كاٟتنو كا١تقبولية خلصت( اليت 2005
 ،كاالستقرار العاطفي ،كا١تقبولية ،كاٟتنو ،كاالنبساط ،كالتحرؾ للعمل ،االجتماعي، كٝتات الشخصية )التوجو ٠تدمة العمبلء

( حيث كجدت عبلقة ذات داللة Thompson, et. al., 2002كما تتفق مع دراسة )كالضمَت( ترتبط بأداء ا١تهمة.  
 األخص ائيُتبُت بعض ٝتات الشخصية )االنفتاح على ا٠تربة( كالقدرة على التعامل مع التنوع العا١تي لدل  إحصائية

 Jagger( و)Browne, 1994) كذلك اتفقت مع دراسةك  ا١تتدربُت، أم التعامل مع العمبلء ا١تتنوعُت يف ثقافتهم،
&Neukrug, 1992 ) ألف الشخصية ذات عبلقة قوية بالرضا الوظيفي  ؛١تهنية للفردعلى الكفاءة ا يف أف للشخصية تأثَته

 النفسي. لؤلخص ائيالذم يسهم يف زيادة الكفاءة ا١تهنية 
 التحقق من الفرض الثاني ومناقشتو: -ثانياً:

كللتحقق من صحة النفسي كالذكاء الركحي كأبعاده". لؤلخص ائيتوجد عبلقة ارتباطية بُت الكفاءة ا١تهنية كينص على أنو "   
 (:12ىذا الفرض ًب استخداـ معامل ارتباط بَتسوف لتحديد العبلقة بُت ا١تتغَتات، ككانت النتائج كما باٞتدكؿ )

 النفسي  لؤلخصائييوضح معامل االرتباط بُت الذكاء الركحي كأبعاده كالكفاءة ا١تهنية  :(12جدكؿ )

 االرتباط بالكفاءة ا١تهنيةمعامل  أبعاد الذكاء الركحي كدرجتو الكلية
 النفسي لؤلخصائي

 الداللة

 0.01دالة عند  0.975 الوعي
 0.01دالة عند  0.905 النعمة
 0.01دالة عند  0.862 ا١تعٌت

 0.01دالة عند  0.875 التفوؽ
 غَت دالة 0.033 اٟتقيقة

 0.01دالة عند  0.889 الدرجة الكلية للذكاء الركحي
 السابق:يتضح من اٞتدكؿ 

من الوعي كالنعمة كا١تعٌت  ( بُت كلو 0.01إحصائية عند مستول داللة ) كجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية ذات داللةو  -
 النفسي. لؤلخص ائيكالتفوؽ كالدرجة الكلية للذكاء الركحي كبُت الكفاءة ا١تهنية 

 النفسي. لؤلخص ائيأحد أبعاد الذكاء الركحي كبُت الكفاءة ا١تهنية بوصفها عدـ كجود عبلقة ارتباطية بُت اٟتقيقة  -
( للذكاء الركحي أنو يشَت إرل قدرات الفرد Nasel, 2004)كيفسر الباحث تلك النتيجة يف ضوء تعريف          

ا١تشكبلت اٟتياتية كالوجودية ا علي مواجهة ا ٔتعٍت اٟتياة، كٕتعلو قادرن كإمكانياتو الركحية اليت ٕتعلو أكثر ثقة كإحساسن 
( أنو ىو الذكاء الذم ٯتكن من مناقشة 2012ا٠تفاؼ كناصر) كالركحية كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا، كيف ضوء تعريف

ائي النفسي الذم ص  خلذلك فمن الطبيعي أف األ ؛ٔتعٍت اٟتياة اكإحساسن  كٕتعلو أكثر ثقةن  هاا١تشاكل اليت تواجو الفرد كحل
ركحي مرتفع تزداد لديو القدرة على مواجهة ا١تشكبلت كالتخطيط ٟتلو٢تا، أم تزداد كفاءتو ا١تهنية يف مساعدة  ءو يتمتع بذكا

 عمبلئو ٟتل مشكبلهتم النفسية كالشخصية. 
من أف الوعي  (Gardner, 2000)يف ضوء تعريفها الذم أكرده  ٠تلقيأبعاد الذكاء ا طتفسَت ارتباكما ٯتكن           

القدرة على التوفيق بُت ٥تتلف كجهات النظر لتحقيق فعالية الفرد كالشعور بالسعادة النفسية، فيكوف من ا١تنطقي أف يعٍت 
، ءهألنو سيعرؼ كيف يساعد عمبل ؛الفرد ذك الدرجة ا١ترتفعة ببعد الوعي تزداد كفاءتو ا١تهنية يف ٣تاؿ اإلرشاد النفسي
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اإلحساس بالسبلـ كذلك النعمة تعٍت ك الشعور بالسعادة النفسية لعمبلئو.  اة ٤تققن ق بُت ا١تتناقضات كا١تواقف ا١تختلفكيوفٍّ 
الداخلي كاٟترية كاٟتب من أجل اٟتياة، باالعتماد علي اإل٢تاـ كاٞتماؿ كاالستمتاع لزيادة فعالية الفرد يف اٟتياة كٖتقيق 

٦تا  ؛النفسي يف ٖتقيق مهمتو كىدفو من اإلرشادي األخص ائ، كتلك ٚتيعها صفات تسهم كتساعد السعادة كالرفاىية النفسية
القدرة علي اإلحساس با١تعٍت، كربط كفاءة مهنية مرتفعة، ككذلك ا١تعٌت كىو   منفسي ذ أخص ائييؤدم إذل اٟتصوؿ على 

لشدائد يف أكقات ا حٍتاألفعاؿ كاألنشطة كا٠تربات بقيم الفرد، كتكوين تفسَتات بطريقة تزيد من فاعلية الفرد كسعادتو 
القدرة كذلك التفوؽ حيث يعٍت ك النفسي ك٬تعلو يقـو ٔتهنتو على الوجو األمثل،  األخص ائيكاحملن، كىذا كلو يدعم من دكر 

علي السمو كالتفوؽ علي الذاتية إرل االندماج كالتآلف بطرؽ تزيد من فعالية الفرد باَّتمع كيف تعاملو مع اآلخرين كسعادتو 
 ؛على توجيهم لتحقيق التوافق كالسعادة العمبلئو كقادرن  مع أفراد اَّتمع كقدكةن  االنفسي مند٣تن  خص ائياأل٦تا ٬تعل  ؛النفسية

 :مثل ٦تا يزيد من كفاءتو ا١تهنية يف ٣تاؿ اإلرشاد النفسي، كلكن اٟتقيقة كىي تعٍت العيش كاحملبة كالسبلـ اٟتقيقي بطرؽو 
كالثقة من أجل ٖتقيق فعالية الفرد يف اٟتياة كسعادتو  ،العقل كحضور الذىن كتفتح ،كالتكامل الداخلي ،كالرزانة اإليثار،
النفسي أك عدـ كجودىا ال يؤثر على كفاءتو ا١تهنية، فهو قادر على  األخص ائي، فإف تأثَت كجودىا يف شخصية النفسية

١تتضمنة ببعد اٟتقيقة، كىذا قد يفسر عدـ كالرزانة كتلك الصفات ا كاإليثارالقياـ ٔتتطلبات مهنتو حىت كلو دل ٯتتلك احملبة 
 النفسي. لؤلخص ائيارتباط ذلك البعد بالكفاءة ا١تهنية 

اليت أشارت إذل ارتباط الذكاء الركحي بالقدرة على مواجهة كحل  (Hyde, 2004)كتتفق تلك النتيجة مع دراسة         
عند األفراد  كجود بعض ا١تواقع العصبية يف الدماغ البشرم تكوف نشطةن  ا١تشكبلت كا١تواقف العصيبة، حيث كشفت عن

، تلك ا١تواقع العصبية تساعد الفرد يف مواجهة مشكبلتو كحلها.  الذين تلقوا ٕتربة ركحية كعمد لديهم تنمية اٞتانب الركحاين
الذكاء الركحي كالكفاءة ا١تهنية ( من كجود عبلقة بُت Ke-Ping, 2006) كما تتفق النتيجة اٟتالية مع ما أشار إليو

رة لتنمية الذكاء الركحي ألنو يزيد من الوعي كاقًتحت الدراسة ضركرة كجود برامج ميسٍّ ، كالقدرة علي مواجهة الضغوط
با١تهن ا٠تدمية )كمهنة اإلرشاد النفسي كالتمريض(،   اصةو ٓت، ك با١تشاعر كزيادة القدرة علي العطاء كزيادة الكفاءة يف العمل

ارتباط كبَت بُت الذكاء الركحي كدرجة الوعي اليت أشارت إذل  (Sahebalzamani, et. al., 2013) ا تتفق مع دراسةكم
لدم الشخص كقدرتو علي التفكَت، كاستنتجت أف الذكاء الركحي يؤدم إرل ٖتقيق الصحة النفسية، ٦تا يسهم يف رفع كفاءة 

( اليت أكضحت العبلقة بُت الذكاء الركحي كالكفاءة Akbarizadeh et al., 2013كذلك تتفق مع دراسة )ك الفرد ا١تهنية. 
 ( اليت أكضحت العبلقة بُت الذكاء الركحي ككلو Akbarizadeh et al., 2013دراسة )كما اتفقت مع   كالسعادة النفسية.

ركحي كالصبلبة يؤدم إذل زيادة الكفاءة من الكفاءة ا١تهنية كالصبلبة النفسية كالصحة العامة، كاستنتجت أف ٖتسُت الذكاء ال
( اليت أكضحت العبلقة بُت القيم الركحية Reiner&Dobmeier, 2014ا١تهنية لؤلعماؿ ا٠تدمية. كما تتفق مع دراسة )

الدراسة إذل الدكر الفعاؿ للقيم الركحية  خلصتكالدينية يف اإلرشاد كالكفاءة يف ٦تارسة ا٠تدمات اإلرشادية، كقد  كا٠تلقية
خاص يف ٦تارسة اإلرشاد بكفاءة، كبينت أ٫تية ا١توضوعات كا١تعلومات كا١تهارات الركحية كدكرىا اإل٬تايب يف رفع  بشكلو 

 األخص ائيُت كإعدادلذا أشارت إذل ضركرة تدريس اٞتانب الركحي يف تعليم  ؛القدرة ١تمارسة ٗتصص اإلرشاد النفسي
 النفسيُت.
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 الثالث ومناقشتو:التحقق من الفرض  -ثالثًا:
النفسي من الذكاء الركحي كالعوامل الشخصية الستة عشر  لؤلخص ائيٯتكن التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية  كينص على أنو "       
، كجاءت النتائج Multiple Regressionًب استخداـ ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد ، كللتحقق من صحة ىذا الفرض "لكاتل

 (13كما يوضحها اٞتدكؿ )
كبعض العوامل  النفسي من الذكاء الركحي  لؤلخصائيلتحليل اال٨تدار ا١تتعدد للتنبؤ بالكفاءة ا١تهنية  :(13جدكؿ )

 الشخصية لدل كاتل
 ت كداللتها بيتا R R2 ؼ الثابت ا١تتغَت التابع ا١تتغَتات ا١تستقلة

 الذكاء الركحي

الكفاءة ا١تهنية 
 لؤلخصائي

 النفسي

 
108.4

3 

 
24.7

9 

 
0.86

1 

 
0.82

6 

0.32 4.98** 
(االتزاف االنفعارل مقابل سهولة c): العامل الثالث

 االستثارة
0.97 2.67* 

 1.43 0.08 (السيطرة مقابل االستكانةEالعامل الرابع: )
 *2.22 0.46 ( الواثق مقابل غَت الواثقO):العامل الثاين عشر

(االنضباط مقابل Q3العامل ا٠تامس عشر: )
 االنفبلت.

0.96 3.91** 

 (0.05(                        * دالة عند )0.01** دالة عند )     

( ١تعامبلت ا٨تدار الذكاء الركحي 0.01) عند مستول إحصائيةيتضح من اٞتدكؿ السابق ما يلي: توجد داللة        
( ١تعامل 0.05عند مستول ) إحصائيةتوجد داللة  يف حُت( االنضباط مقابل االنفبلت، Q3كالعامل ا٠تامس عشر )

( غَت الواثق مقابل الواثق، كدل Oكالعامل الثاين عشر ) ،( االتزاف االنفعارل مقابل سهولة االستثارةc)العامل الثالث ا٨تدار 
 – 0.32ُت )صرت قيمة بيتا ب( السيطرة مقابل االستكانة كا٨ت١Eتعامل ا٨تدار العامل الرابع ) إحصائيةتوجد داللة 

( كيعٍت ذلك أف متغَت الذكاء الركحي كعامل االتزاف االنفعارل كالثقة كاالنضباط  R2  0.826 =، ككانت)(0.97
 النفسي، كٯتكن كتابة معادلة التنبؤ على النحو التارل: لؤلخص ائي%( من التباين يف الكفاءة ا١تهنية 82.6يفسراف )

( االتزاف cالعامل الثالث)× 0.97الذكاء الركحي + × 0.32+ 108.43النفسي    لؤلخصائيالكفاءة ا١تهنية     
العامل ×  0.96( غَت الواثق مقابل الواثق + Oالعامل الثاين عشر )×  0.46االنفعارل مقابل سهولة االستثارة + 

 ( االنضباط مقابل االنفبلت.Q3ا٠تامس عشر)
النفسي بالذكاء الركحي يرفع من قدرتو على الوعي  األخص ائيف ٘تتع كيفسر الباحث تلك النتيجة يف ضوء أ         

ٔتعٍت  اكإحساسن  اإلحساس بالسبلـ الداخلي كاٟترية كاٟتب، كيشَت إرل قدرات الفرد كإمكانياتو الركحية اليت ٕتعلو أكثر ثقةن ك 
٦تا يزيد من كفاءتو ا١تهنية  ؛علي مواجهة ا١تشكبلت اٟتياتية كالوجودية كالركحية كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا ااٟتياة، كٕتعلو قادرن 

النفسي  األخص ائيٯتكن معو التنبؤ بدرجة تلك الكفاءة ا١تهنية بناءن على درجة امتبلؾ الذكاء الركحي، كما أف اتساـ  بشكلو 
ألف  ؛النفسي لؤلخص ائيمن توقع درجة الكفاءة ا١تهنية  اارل كاالنضباط ٯتكن أيضن ببعض العوامل الشخصية كاالتزاف االنفع

النفسي كتساعده يف القياـ بدكره ا١تهٍت كما ٬تب أف يكوف،  األخص ائيتلك العوامل الشخصية ٘تهد الطريق أماـ 
صحيح  كتقدًن ا٠تدمة النفسية بشكلو  كا١تنضبط قادر على التعامل مع ا١تشكبلت ا١تختلفة، اا١تتزف انفعالين فاألخص ائي 
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٦تا يدفعو  ؛ألنو ال يثق بأف إمكاناتو كاملة ؛شعور بالرغبة يف تطوير ذاتو اغَت الواثق لديو دائمن  األخص ائي، كما أف كمبلئم
 كإمكاناتوذاتو  لتطوير امستمرن  ا٦تا يشكل دافعن  ؛بأنو مفتقده اإذل تطوير ذاتو كقدراتو لتحقيق الشعور باألمن الذم يشعر دكمن 
كلكنو غَت منبئ بالكفاءة  اعامل السيطرة مرتبطن يف حُت كاف كمهاراتو اإلرشادية، من أجل الوصوؿ إذل الشعور باألماف، 

قد ال تتطلب يف ٚتيع األكقات الشخص الذم ٯتيل إذل السيطرة كيؤكد  األخص ائيالنفسي، ألف كفاءة  لؤلخص ائيا١تهنية 
النفسي كتساعده يف إ٘تاـ  األخص ائيينطوم على العند، بالرغم من أهنا تعد صفات مستحبة يف  كجوده، كيتنافس بشكلو 

  لذاتو بشكلو  اكمؤكدن  اكعنيدن  امهنية دكف أف يكوف مسيطرن  كفاءةو ا  النفسي قد يكوف ذ األخص ائيدكره يف اإلرشاد، كلكن 
النفسي، كلكن ذلك االرتباط دل يرتقي للوصوؿ إذل  ؤلخص ائيلكبَت، كىذا قد يفسر ارتباط عامل السيطرة بالكفاءة ا١تهنية 

النفسي من خبلؿ عامل السيطرة مقابل االستكانة، حيث قد يضطر  لؤلخص ائيدرجة إمكانية التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية 
من مظاىر االستكانة لعمبلئو من أجل منحهم الشعور أهنم يتعاملوف مع  إظهار قليبلن  إذل االنفسي أحيانن  األخص ائي

كديع معتدؿ لطيف كمتفهم ١تا يشعر بو اآلخر، ٍب ينتقل إذل جانب السيطرة للتحكم يف ا١توقف اإلرشادم  أخص ائي
 كغَت منبئ.  امل مرتبطن كتوجيهو كما يرل فيو مصلحة العميل، كنتيجة ٢تذا التنوع بُت السيطرة كاالستكانة جاء ىذا العا

اليت أكضحت أثر الذكاء الركحي يف تنمية القدرة على مواجهة  (Dobmeier, 2011كتتفق تلك النتيجة مع دراسة )      
لذا  ؛منها ٠تلقيةا اصةو ٓتالنفسيُت ١تعاٞتة ا١تخاكؼ كا١تشكبلت ك  األخص ائيُتا١تشكبلت اٟتياتية، كىو أحد أىم مسئوليات 

( اليت أشارت إذل Hagedorn & Gutierrez, 2009دراسة )كما يتفق مع   النفسي. األخص ائيفاءة لك ايعد مؤشرن 
كمهاـ دينية  كأنشطةالنفسيُت، كتقدًن ٘تارين ركحية مفيدة  لؤلخص ائيُتضركرة تنمية الذكاء الركحي يف الدكرات التدريبية 

 النفسي. لؤلخص ائيية أعلى من الكفاءة ا١تهن كركحانية يف ىذا الصدد لتحقيق قدرو 
%( من ٧تاح ا١تمرضات بعملهن 61.4) أف نسبةاليت أكضحت ( Ke-Ping, 2006) دراسة كما تتفق مع      

العبلقة  أكضحت( اليت Hullman et al., 2010دراسة )ككفاءهتن ا١تهنية يرجع إرل امتبلكهن للذكاء الركحي، كتتفق مع 
التنبؤ بالكفاءة ا١تهنية من مهارات الفرد  إمكانيةبُت الكفاءة كالشخصية كالفعالية الذاتية، كأف تلك العبلقة كصلت إذل 

( اليت أثبتت العبلقة بُت ٝتات Loveland et al., 2005دراسة )كفعاليتو الذاتية كخصائصو الشخصية، كما اتفقت مع 
أف ٝتات ا١تقبولية كاالنبساط كانت أفضل يف  إذل، كأشارت نتائج اال٨تدار التدر٬تي لؤلخص ائيُتالشخصية كاألداء ا١تهٍت 

( العبلقة بُت العوامل ا٠تمسة الكربل Thompson et al., 2002دراسة ). كاتفقت مع لؤلخص ائيالتنبؤ باألداء ا١تهٍت 
نوعُت يف ثقافتهم )خاصة باَّتمعات متعددة الثقافات( لدل للشخصية كالتوجو العا١تي ا١تتنوع يف التعامل مع العمبلء ا١تت

بُت بعض ٝتات الشخصية )االنفتاح على ا٠تربة( كالقدرة  إحصائيةا١تتدربُت، كقد كجدت عبلقة ذات داللة  األخص ائيُت
 االنفتاح على ا٠تربة ا١تتدربُت، كاقًتح ٖتليل اال٨تدار كجود عبلقة بُت األخص ائيُتعلى التعامل مع التنوع العا١تي لدل 

 كاالنفتاح على اٞتماليات.
 توصيات:ال
 كيرل الباحث استنادنا إذل النتائج اليت ًب اٟتصوؿ عليها أف التوصيات الًتبوية تكوف على ٨تو النسق اآلٌب: 

ائيُت خص  ا١تهنية لؤلائيُت النفسيُت قائمة على تنمية الذكاء الركحي من أجل زيادة الكفاءة خص  إعداد برامج تدريبية لؤل -1
 النفسيُت.
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اختيار األفراد الذين يتمتعوف بسمات شخصية خاصة تؤىلهم لبللتحاؽ باإلرشاد النفسي كالتفوؽ يف ىذا  -2
 التخصص)كاالتزاف االنفعارل كالسيطرة كاالنضباط(.

كفاءة مهنية يف ٣تاؿ ا١تهن   ألهنم يكونوف أكثر ؛النفسي األخصائياختيار األفراد الذين يتمتعوف بركحانيات عالية ١تهنة  -3
 ا٠تدمية القائمة على مساعدة اآلخرين كمنها مهنة اإلرشاد النفسي.

إعداد برامج تدريبية لتنمية بعض جوانب الشخصية لدل ا١ترشدين النفسيُت با١تستشفيات لزيادة تأىيلهم ألداء  -4
 أعما٢تم.

النفسيُت ألهنا تؤثر على الكفاءة ا١تهنية  األخص ائيُتتنمية جوانب مثل االتزاف االنفعارل كالقدرة على السيطرة لدل  -5
 ائيُت النفسيُت.لؤلخص  

ائيُت النفسيُت ا١تتخصصُت فقط يف العمل اإلرشادم لضماف اٟتصوؿ على خدمة إرشادية ذات  االستعانة باألخص   -6
 كفاءة مهنية.

 البحوث المقترحة:
 كفيما يتعلق بالبحوث ك الدراسات ا١تقًتحة، فسوؼ تكوف على سياؽ النحو التارل: 

ا١تستول الثقايف كاالقتصادم كاالجتماعي مثل ائي النفسي اليت ترجع إذل متغَتات خص  ٖتديد الفركؽ بالكفاءة ا١تهنية لؤل -1
 كسنوات ا٠تربة كا١تستول التعليمي.

 ائي النفسي.خص   الكفاءة ا١تهنية لؤلتصميم ٪توذج سبيب للعوامل اليت تسهم يف -2
 ائي النفسي.خص  دراسة فاعلية برنامج إرشادم قائم على تطوير الذكاء الركحي لتنمية الكفاءة ا١تهنية لؤل -3

 :المراجع
 المراجع العربية:أواًل:

االنفعارل كعبلقتو ٔتحددات (. الذكاء 2010كاٟتاركين، إٯتاف حسن);، ىويدا عبد اٟتميدإٝتاعيل ;األمُت، ٤تمد السيد
المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر)التربية البدنية الكفاءة ا١تهنية يف ضوء معايَت اٞتودة ١تعلمي الًتبية الرياضية.

 .290-243، (1) 5، مصر -حلواف تحديات األلفية الثالثة (، -والرياضة 
(. دالالت صدؽ كثبات مقياس كوش لتقييم الدكافع ا١تهنية اليت تؤثر يف فاعلية ٤2013تمود ) أبو حسونة، نشأت

 .560 -539(، 1)14 مجلة العلـو التربوية والنفسية،ا١ترشدين ا١تتدربُت يف األردف. 
 (. مقياس الذكاء الركحي ا١تتكامل. القاىرة، مصر: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.2013أٛتد، بشرل إٝتاعيل)
(. الذكاء الركحي لدم طبلب اٞتامعة كعبلقتو بتوافقهم النفسي االجتماعي كتوافقهم ا١تهٍت 2005أٛتد، مدثر سليم )

 .98-74)دراسة تطبيقية(. ا١تؤ٘تر السنوم اٟتادم عشر، مركز اإلرشاد النفسي، ص 
(، ص 2)1رابطة الًتبية اٟتديثة. ()أ(. الذكاء الركحي كعبلقتو ّتودة اٟتياة. ٣تلة 2008) ٛتدأ إٝتاعيلأرنوط، بشرل 
313-389 . 
()ب(. الذكاء الركحي كعبلقتو بسمات الشخصية لدل عينات عمرية ٥تتلفة. ٣تلة  2008ٛتد)أ إٝتاعيلأرنوط، بشرل 

 .190 -124(، 72)17كلية الًتبية)جامعة بنها(. 
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