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 ملخص:

ٌدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف درجة الذكاء االىفعالي كعالقتً بقيـ العهؿ 
لدل الهرشديف كالهرشدات بتعميـ هحافظتي الميث كالقىفذة، كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ اتبعت 

الهىٍج الكصفي بصكرتً االرتباطية، حيث تـ التحقؽ هف صدؽ كثبات هقياسي: الدراسة 
(، كتطبيقٍها 6991(، كقيـ العهؿ )عالـ كأبك زيد، 6996الذكاء االىفعالي )رزؽ كعثهاف، 

(، 574عمى عيىة الدراسة هف الهرشديف الطالبييف كالهرشدات الطالبيات بمغ عددٌـ )
هىاسبة، تكصمت الدراسة إلى أف كجكد درجة )هرتفعة( هف كباستخداـ األساليب اإلحصائية ال

(، ككاف ترتيب أبعاد الذكاء االىفعالي 1884الذكاء االىفعالي لدل عيىة الدراسة بهتكسط قدري )
ٌك )التعاطؼ، تىظيـ االىفعاالت، إدارة االىفعاالت، التكاصؿ االجتهاعي، الهعرفة االىفعالية(، 

( ككاف ترتيب قيـ 2851العهؿ )هرتفعة( بهتكسط حسابي قدري )كها جاءت الدرجة الكمية لقيـ 
العهؿ ٌك )دافعية اإلىجاز، الفخر بالعهؿ، كالقيهة االجتهاعية لمعهؿ، كالسعي إلى الترقي، 
كاالىتهاء لمعهؿ، كاالىدهاجية في العهؿ، كالقيهة االقتصادية لمعهؿ، كأفضمية العهؿ( كها 

( بيف الدرجة α ≤ 0.05اطية دالة إحصائيان عىد هستكل )كشفت الىتائج أىً تكجد عالقة ارتب
الكمية لمذكاء االىفعالي كقيـ العهؿ، فيها لـ تكجد فركؽ في هتغيرم الذكاء االىفعالي كقيـ 

 -التخصص في اإلرشاد -الجىس -العهؿ كفؽ الهتغيرات الديهكجرافية )اإلدارة التعميهية
باستثىاء هتغير التخصص في اإلرشاد حيث كجدت فركؽ سىكات الخبرة(  -الهرحمة التعميهية

في الذكاء االىفعالي لصالح الهتخصصيف، ككفقان لٍذي الىتائج تـ تقديـ هجهكعة هف 
 8التكصيات
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The study aimed to identify The degree of emotional intelligence and 

its relation to the work values among Students Counselor& female 

Students Counselor in  in the education of the provinces of Lith and 

Qunfudh. To achieve this objective, the study followed the descriptive 

approach with its predictive correlation, and after the validity and 

reliability of (475). Using the appropriate statistical methods, I reached 

(475) students and student guides (475), and then applied them to the 

sample of the study. The study found that the degree of (high) emotional 

intelligence in the sample of the study at an average of (3.85), and a 

standard deviation (0.88) The order of dimensions of emotional 

intelligence is (sympathy, regulation of emotions, management of 

emotions, social communication, emotional knowledge), and came The 

total degree of work values (high) with an average of (2.43) and deviation 

of m (0.64). The ranking of work values was (achievement motivation, 

work pride, social value of work, promotion, work affiliation, integration 

at work, economic value of work, and labor preference). The results also 

revealed a statistically significant correlation (α 0.05) between the total 

degree of emotional intelligence and work values. There were also 

differences in the variables of emotional intelligence and the values of 

work according to demographic variables.  
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 مكدمة:

ك اإلىساىي السمكؾ جكاىب هف أساسيان  جاىبان  االىفعالي الذكاء ُيعتبر  كتأثير صمة ذك ٌك
 التي كالبيئة كسمككً الفرد شخصية باختالؼ كتختمؼ كشخصيتً اإلىساف حياة في كبير
 لديً كاىفعالي، عاطفي ىضج لديً الذم الفرد بأف يقر كاإلرشاد التربكم فاألدب فيٍا، يعيش
 8بىجاح الهجتهع أفراد هع التكيؼ عمى القدرة

 قيهة كأف االجتهاعية كاالىفعاالت الشخصية االىفعاالت بيف االىفعالي الذكاءحيث يجهع 
رة فمسفة فٍي التىظيهية الثقافة أساس ٌي العهؿ  قيـ أف كها الىجاح لتحقيؽ الهىظهة جٌك
 ككذلؾ اليكهية لتصرفاتٍـ هؤشر كتعد العاهميف عمى الهشتركة بالتكجيٍات شعكران  تعطي العهؿ
 الذكاء ٌذا لهٍارات تطكير ٌىالؾ يككف حتى اإلرشادية لمبراهج أساسان  االىفعالي الذكاء يعتبر
 ,Martina) كالعالجية الكقائية اإلرشادية البراهج طريؽ عف كالهرشدات الهرشديف لدل

Denisa& Mariana, 2015, 1119)8 
 صريفػت ؿهجا في عىصرانككىً  هو تىبعأٌهية الذكاء االىفعالي  أو َلهاوػج يرلك 

 ،الذكاء األكاديهي هوأكثر  ؿبشك الهٍىي بالىجاح التىبؤ في إسٍاهاتً فيككذلؾ  ،االىفعاالت
 8 (66، 2267ٌبرم، ) األخرللمهتغيرات  (% 82تاركان ) (% 22) بىسبة األخير يسٍن حيث

 هف هجتهع أم في الفرد يتهثمٍا أف يجب التي -كالهبادئ القيـ عف الحديثكُيعد 
 هعياران هف هعايير الذكاء االىفعالي، فضالن عف ككىً هف -العصكر هر كعمى الهجتهعات
 كقكتً، تهاسكً عمى تساعد فٍي ،الهجتهع ذلؾ في كالتقدـ السهك لهقياس الحقيقية الهعايير
 (468 ،6528 القرىي،) أفرادي سمكؾ عمى بً يحكـ هرجعان  كتعد

رم جزء العهؿ أف( "16 ،6524) السعيد يذكرفيها   ذلؾ هاداـ اإلىساف حياة في جٌك
 أجؿ هف يعهمكف فالىاس لذلؾ بالهجتهع، كيربطً الهكاىة يعطيً الذم ٌك الحياة هف الهظٍر
 "8اجتهاعية هكاىة عمى كلمحصكؿ فيٍـ كهرغكب ىافعكف بأىٍـ اإلحساس أجؿ كهف العيش

 ثقافة أم في األساس ٌي العهؿ قيـ"أف ( 8 ،2225) الهاىععزيزة  كذلؾ ترل
ر ٌي تىظيهية،  كفٍـ هعرفة في الهكظؼ تساعد فٍي الىجاح، لتحقيؽ الهىظهة فمسفة جٌك
 الهىظهة ٌدي تدعـ قرارات اتخاذ عمى القدرة لديً كتككف بٍا االلتزاـ يجب التي الهعايير
 "8العهؿ ىحك دافعيتً تتأثر كسكؼ
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 عهمىا في القيـ لٍذي ىككف ها أحكج فإىىا بً ىقـك عهؿ كؿ في هٍهة القيـ كاىت فإذا"
 ذاتٍا في فالتربية القيـ، عف كأٌدافٍا كظيفتٍا عف تىعزؿ أف يهكف ال التربية ألف التربكم
 اإلىساف إعداد تستٍدؼ التربية أف كذلؾ كتكجًٍ التربكم العهؿ تصكغ كالقيـ قيهية، عهمية

 لها تصكير كفؽ اإلىساىية الشخصية تشكيؿ عمى تعهؿ فٍي هجتهعً هع ايجابيان  الهتكيؼ
 (778 ،6988العيىيف،  أبك" )عميً يككف أف يجب

ها الطالبية كالهرشدة الطالبي الهرشد ألٌهية كىظران   ،التربكم الحراؾ في الفاعؿ كدكٌر
 كالقياـ  الطالب بأبىائٍها تربطٍها التي القكية كالعالقة الهدرسة داخؿ بً يقكهاف كها

 الدراسات كلقمة هشكالتٍـ لحؿ كهساعدتٍـ حاجاتٍـ كتمبية ىفسياتٍـ فٍـ في بهساعدتٍـ
 ظؿ في بالذات الكقت ٌذا في كخاصة الطالبية كالهرشدة الطالبي لمهرشد الهكجٍة كالبحكث
 اىفعاالتً ضبط في قدرتً عمى الفرد أعاقت التي كالهٍىية، كاالجتهاعية الىفسية الهتغيرات
 ، الحياة في كالهٍىي الكظيفي بالىجاح الكثيؽ كارتباطٍا اآلخريف اىفعاالت كفٍـ فيٍا كالتحكـ
 عيىة لدل العهؿ بقيـ االىفعالي الذكاء بيف العالقة دراسة فكرة ىشأت الهىطؽ ٌذا خالؿ فهف
 بعض ضكء في كالقىفذة الميث هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشدات الطالبييف الهرشديف هف

 8الهتغيرات
 :الدراسة وأسئلتَامشللة 

 العهؿ بقيـ كعالقتً االىفعالي الذكاء درجة قياس في الحالي البحث هشكمة تتمخص
 في البحث هشكمة صياغة كيهكف كالقىفذة الميث هحافظتي بتعميـ كالهرشدات الهرشديف لدل

  التالية: األسئمة
 هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشداتالطالبييف  الهرشديف لدل االىفعالي الذكاء درجة ها 68

 كالقىفذة؟ الميث
 كالقىفذة؟ الميث هحافظتي بتعميـ كالهرشدات الهرشديف لدل العهؿ قيـ درجة ها 28
 الطالبييف الهرشديف لدل العهؿ كقيـ االىفعالي الذكاء درجة بيف ارتباطية عالقة تكجد ٌؿ 18

 كالقىفذة؟ الميث هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشدات
 كالهرشدات الهرشديف لدل االىفعالي الذكاء درجة في إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ٌؿ 58

 -الجىس -التعميهية اإلدارة) هتغيرات في الختالفٍـ ُتعزل كالميث القىفذة بهحافظتي
 ؟( الخبرة سىكات -بٍا يعهمكف التي التعميهية الهرحمة -الهدرسة هكاف -التخصص
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 بهحافظتي كالهرشدات الهرشديف لدل قيـ العهؿ درجة في إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ٌؿ 48
 -التخصص -الجىس -التعميهية اإلدارة) هتغيرات في الختالفٍـ ُتعزل كالميث القىفذة
 ؟(الخبرة سىكات -بٍا يعهمكف التي التعميهية الهرحمة

 : الدراسةأٍداف 

 لدل العهؿ كقيـ االىفعالي الذكاء بيف العالقة طبيعة عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌدفت
 عمى التعرؼ، كأيضان كالقىفذة الميث هحافظتي الطالبيات بتعميـ كالهرشدات الطالبييف الهرشديف

الذكاء االىفعالي كقيـ العهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي ، كدرجة العهؿ قيـ ترتيب
كؿ هف قيـ العهؿ  درجة في القىفذة كالميث، ككذلؾ الكشؼ عف داللة الفركؽ اإلحصائية

 اإلدارة) هتغيراتعدد هف ال في الختالفٍـ ُتعزل عيىة الدراسة، كالتي لدل ياالىفعال الذكاءك 
 8(الخبرة سىكات -بٍا يعهمكف التي التعميهية الهرحمة -التخصص -الجىس -التعميهية

 :الدراسةأٍنية 

 أواًل: األٍنية اليظزية.

 عمـ هجاؿ في هٍهان  تىاكلٍا هكضكعان  خالؿ هف الىظرية أٌهيتٍا الحالية الدراسة تكتسب
ك الىفس،  الىفسية الدراسات في ىسبيان  الحديثة الهفاٌيـ هف يعتبر الذم االىفعالي الذكاء ٌك
 لحاجة كذلؾ، الطالبيات كالهرشدات الطالبييف الهرشديف هف عيىة لدل العهؿ بقيـ كعالقتً
 ٌذا في الىظرم الجاىب إثراء في يسٍـ هها الدراسات ٌذي هثؿ إلى كالهرشدات الهرشديف

 الهجاؿ، فضالن عف سعي الدراسة ىحك إثراء األدب التربكم الهتعمؽ بقيـ العهؿ8
 ثاىيًا: األٍنية التطبيكية.

 عمى دراسات كجكد بىدرة – الباحث عمـ حد –عمى الحالية الدراسة أٌهية تكهف
الحالية، كـ قد تسٍـ ىتائج  الدراسة هتغيرات بيف جهعت التي كالهحمي العربي الهستكييف
عداد تصهيـ فيالدراسة   لدل العهؿ كقيـ االىفعالي الذكاء لتىهية اإلرشادية البراهج كا 
 في كخاصة كالباحثيف التربية رجاؿ استشارة، ك الطالبيات كالهرشدات الطالبييف الهرشديف
 بالجكاىب هاـلالٌت الىفسية الهجاالت في كالهتخصصيف كاإلرشاد لمتكجيً العاهة اإلدارة
 8الهجاؿ ٌذا في الهتخصصة الىفسية
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 :الدراسة حدود

 :بالحدكد التاليةالدراسة الحالية  تتحدد
 الهرشديف هف عيىة لدل العهؿ يقيـ كعالقتً االىفعالي الذكاء: الهكضكعية الحدكد 68

 8كالقىفذة الميث هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشدات الطالبييف
 الميث هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشدات الطالبيكف الهرشدكف: البشرية الحدكد 28

 8كالقىفذة
 8كالقىفذة الميث بتعميـ( كبىات بىيف) العاـ التعميـ هدارس: الهكاىية الحدكد 18
 ٌػ65198 الثاىي الدراسي الفصؿ: الزهاىية الحدكد 58

 ا8فيٍ الهستخدهة اإلحصائية كاألساليب اكأدكاتٍ اهتغيراتٍ بطبيعةت الدراسة تحدد كها
 :أدبيات الدراسة

ها: الذكاء االىفعالي كقيـ العهؿهتغيريف  الدراسة الحالية تتىاكل حيث تـ التأصيؿ ، ٌك
  : لٍها ىظريان هع عرض بعض هف الدراسات السابقة ذات الصمة بٍها، كتفصيؿ ذلؾ كها يمي

 Emotional Intelligence :االىفعالي  الذكاء

 في ظٍرت كالتي -ىسبيان  - الحديثة الىفسية الهفاٌيـ أحد االىفعالي الذكاء هفٍـك ُيعد
 العقؿ، عمى كاالعتهاد العاـ الذكاء فقط يقتضى ال الحياة في الىجاح أف ليؤكد األخيرة اآلكىة
 8كاالىفعاؿ العاطفة عمى يعتهد آخر جاىب إلى أيضا يحتاج بؿ

 لمذكاء (Mayer& Salvoey, 1993, 433) هف ٌذا الهىطمؽ، ُيعرؼ هاير كسالكفي
 كاىفعاالتىا، هشاعرىا تحفيز عمى القدرة يشتهؿ االجتهاعي الذكاء هف ىكع" :بأىً االىفعالي
 التفكير تكجيًل الهعمكهات ٌذي كاستخداـ ،بيىٍها كالتهييز اآلخريف، كاىفعاالت كهشاعر
 "8كالسمكؾ

 ركزت يىفعالال ا الذكاء تعريفات أف إلى( Craowne, 2009, 150) كراكف كأشار
 استخداـ عمى القدرة ككذلؾ اآلخريف، كلدل الذات لدل كفٍهٍا االىفعاالت عمى التعرؼ عمى
 8الهىاسبة كالتصرفات التفكير عهميات في بفاعمية الكجداىية الهعمكهات ٌذي

 الفرد كعي" بأىً االىفعالي الذكاء Goleman, 1995, 43)) فيها عرؼ جكلهاف
دراؾ الذات، كتحفيز االىفعاالت ٌذي كتىظيـ باىفعاالتً، ، "العالقات كضبط اآلخريف، اىفعاالت كا 
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 عمى يشتهؿ كهفٍـك" بأىً (Greenberg& Bar-on, 2000, 119)  جيىبيرج كيعرفً
 "8 ، كالٍدكءباآلخريف االختالط الىضج، ،كاألخالؽ التعاطؼ، ٌي رئيسية أبعاد خهسة

 بأىً االىفعالي الذكاء( (Bar–on, 2000, 364 أكف بار كفي اتجاي ثالث، يعرؼ
 يستطيع كحتى الفرد، لدل التفكير عهميات في كتساعد تيسر التي الهشاعر تكليد عمى القدرة"

 "8كالعقمي االىفعالي الىهك عمى تساعدي لكي كتىظيهٍا؛ االىفعالية كالهعرفة االىفعاالت فٍـ
 بأىً( Petrides& Furnham, 2004, 278) كفيرىٍاـ بيتريديس كذلؾ يعرفً

 الهعمكهات إدراؾ عمى الفرد بقدرة تعىى التي الذاتية كاإلدراكات السمككية األىهاط هف هجهكعة"
ا االىفعاالت تحهمٍا التي  "8الحياة في كاستثهاٌر

 اىفعالية قدرة" بأىً االىفعالي الذكاء كاستىادان إلى التكجٍات السابقة، يهكف تعريؼ
 ٌذي بيف كالتهييز كاىفعاالتً هشاعري عمى كالتعرؼ لالىفعاالت الكاضح الفٍـ عمى الفرد تساعد

 ضغكط عف تىتج التي السمبية الهشاعر هكاجٍة عمى كالقدرة فيٍا كالتحكـ كضبطٍا االىفعاالت
 8"هعٍا كالتعاهؿ  كهشكالتٍا الحياة

كيهثؿ الذكاء االىفعالي هتغيران هتعدد األبعاد، حيث تتفؽ األدبيات التربكية عمى تعدد 
األبعاد الهككىة لٍذا الهفٍكـ، إال أىٍا تتبايف في تحديدٌا، كهف ذلؾ ها ذٌب إليً هاير 

 ، حيث حددٌا في أربعة أبعاد: الكعي((Mayer& Selovey, 1997, 3كسالكفي 
دارة االىفعاالت، كفٍـ عالية، كاستخداـاالىف كالهعرفة االىفعالي ، أها االىفعاالت االىفعاالت، كا 
ي: هٍارة2222جكلهاف )  الكعي (، فيرل أف الذكاء االىفعالي يتشكؿ هف خهسة عكاهؿ ٌك

ا، كالتعاطؼ، كهٍارة الذات دافعية االىفعاالت، كهٍارة إدارة بالذات، كهٍارة  الكعي كتحفيٌز
أف  ((Bar–on, 2000, 361أكف  -، فيها يرل باركف(االجتهاعية الهٍارات) االجتهاعي

التكيؼ،  الشخصية، كبعد الكفاءة االجتهاعية، كبعد الكفاءة الذكاء االىفعالي يتضهف: بعد
 العاـ8 الهزاج الضغكط، كبعد إدارة كبعد

َـّ يتبيف أف لمذكاء االىفعالي في تحديد هفٍكهً أك أبعادي تكجٍات ىظرية  كهف ث
ذا ها اىعكس عمى تعدد الىهاذج الىظرية التي تـ تقديهٍا لتفسير كتحديد هاٌية هتباي ىة، ٌك

ك يشير إلى أف االىفعاالت تقدـ  ،ىهكذج القدرة العقمية لمذكاء االىفعالي ؛ٌذا الهتغير، كهىٍا ٌك
هعمكهات عف العالقات سكاء أكاىت العالقات األسرية، أـ الهجتهعية، أـ الهكقفية، أـ عالقات 
الصداقة، كأف تمؾ العالقات االىفعالية تعهؿ هع الذكاء كقدرة عقمية في تجاىس تاـ، كقد 
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ى األدكار االىفعالية، كتـ تقسيـ عمى إدراؾ هعاى مإلى أف الذكاء االىفعالي يىطك  خمصا أيضان 
 ,Mayer& Salovey)قدرات الذكاء االىفعالي طبقان لٍذي الىهاذج إلى أربعة هجاالت 

1997, 10)8  
؛ (Mayer, Salovey& Caruso, 2000, 430)طبقان لها أكري كؿ هف: ك 

(Casale, Tella& Fioravanti, 2013, 525) فإف ٌىاؾ أربعة هجاالت لمذكاء )
فٍـ ك  ،التيسير االىفعالي لمتفكيرك  ،إدراؾ الكجداف أك االىفعاؿ، كالتعبير عىًلي: االىفعا
دارة الكجدافك  ،الكجداف  8ا 

أف القدرة عمى تىظيـ الذات هف الههكف أف تهتد لهساعدة اآلخريف عمى  يكيرل سالكف
تىظيـ ذكاتٍـ، كتأتى ٌذي القدرة عمى شكؿ تخفيؼ آالـ شخص لديً هشكمة ىفسية أك 

عطاء اىطباع إيجاب اإلصالح بيف  يطرفيف، كها تظٍر أيضان في القدرة عمى جذب االخريف كا 
 (8 68 ،2222عف الذات  )الخضر، 

 :Work Values عهؿقيـ ال
ك ىفسً، اإلىساف قدـ هف الهكضكعات القديهة القيـ يعد هكضكع  التي الهكاضيع هف ٌك

 سيها كال العمـك هياديف هختمؼ في كالهختصيف كالباحثيف كالهفكريف العمهاء اٌتهاـ ىالت
 8كاالجتهاعية كالىفسية كالتربكية الفمسفية العمـك

حكؿ األهكر كالغايات كأشكاؿ السمكؾ الهفضمة لدل كُتعرؼ القيـ بأىٍا: "الهعتقدات 
ـ كهكاقفٍـ كتصرفاتٍـ كاختياراتٍـ، كتىظيـ عالقاتٍـ بالكاقع  ـ، كتفكيٌر الىاس، تكجً هشاعٌر
كالهؤسسات كاآلخريف كأىفسٍـ كالهكاف كالزهاف، كتسكغ هكاقفٍـ كتحدد ٌكيتٍـ كهعىى 

 (1298، 6996د كغاياتً )بركات، كجكدٌـ أم تتصؿ بىكعية السمكؾ الهفضؿ بهعىى الكجك 
 كالتي فيً هرغكب ٌك ها حكؿ تدكر الهشتركة األفكار هف هجهكعة" بأىٍا تعرؼ كذلؾ

 االجتهاعية التىشئة عهميات بفعؿ إياٌا تهثيمٍـ بحكـ كجداىيان  الجهاعة أعضاء فيٍا يرتبط
 (218 ،2224 الزيكد،" )السمكؾ تىظيـ في تسٍـ كالتي

 الجهاعة أك الفرد يتبىاٌا كاتجاٌات بهعتقدات تتعمؽ تجريدية هفاٌيـ" بأىٍا أيضان  كتعرؼ
ي ،كتفضيالتً اٌتهاهاتً كتكجً كأٌدافً غاياتً لً تحدد الهعرفي، بىائً في كسيدهجٍا  ٌك

 بهككىاتٍا فيٍا يعيش التي البيئة هع االجتهاعية بخصائصً الفرد تفاعؿ خالؿ هف تتككف
 (1728 ،2226، عقؿ)" كآرائً أفعالً تحدد لمفرد هعيارية أحكاهان  كتشكؿ8 الثقافية
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 في اختالؼ ٌىاؾ بأف جميان  يتضح" لمقيـ" التعريفات هف هجهكعة إلى التطرؽ كبعد
 يركف حيث لمقيـ العىاصر في كيشترككف يتفقكف أىٍـ إال ٌذا هع كلكف لمقيـ الهفٍـك تحديد
 هعايير أك هستكيات بهثابة أم تىظيهً في كتسٍـ لً كضابط الفرد لسمكؾ تقكيـ ٌي القيـ أف

ذا األفراد كجداىية هف ىابعة أىٍا كها اإلىساىي لمسمكؾ  األكلى الجزئية في ببحثىا صمة لً ٌك
 "8االىفعالي الذكاء"

 تساعد القيـ" ( بأف72، 2226تتحدد جكاىبٍا فيها ذكري عقؿ ) كلذا فإف لمقيـ أٌهية
ي كأٌدافً غاياتً كتحدد شخصيتً، كتشكؿ الفرد حياة بىاء في  تصرفات يحكـ هعيار ٌك

 هعيار أىٍا كها كتكجيًٍ سمككً ضبط عمى تعهؿ كبالتالي كالخاصة العاهة حياتً في اإلىساف
 "8اآلخريف كسمكؾ أفكار عمى لمحكـ

ككفقان لطبيعة القيـ تتحدد كظائفٍا؛ كالتي تتهثؿ في هجهكعة الكظائؼ التي أكردٌا 
ي: تؤدم ال88، 2262جهؿ ) قيـ دكران ٌاهان في تشكيؿ الشخصية الفردية كتحديد ( ٌك

أٌدافٍا في إطار هعيارم صحيح8 تعطي الفرد إهكاىية أداء ها ٌك هطمكب هىً، كتهىحً القدرة 
عمى التكيؼ كالتكافؽ اإليجابييف كتحقيؽ الرضا عف ىفسً لتجاكبً هع الجهاعة في هبادئٍا 

اف، كتعهؿ عمى كحدة الهجتهع هف خالؿ كعقائدٌا الصحيحة8 تحقؽ لمفرد اإلحساس باأله
تحديد أٌداؼ حياتً كهثمً العميا كهبادئً الثابتة، كتساعد الهجتهع عمى هكاجٍة التغيرات التي 

 تحدث في8ً
 ىكعية هفاٌيـ" بأىٍا كهف القيـ ذات األٌهية في البيئة التربكية، قيـ العهؿ؛ كالتي ُتعرؼ

 خصائص عمى هعيىة جهاعة أك هعيف هجتهع يحكـ خاللٍا كهف فيً، الهرغكب عف تعبر
ا العهؿ  كالثقافة Job rewards العهؿ عائدات ضكء في كذلؾ رديئة أك حسىة باعتباٌر

، 6992، فيها يعرفٍا طراكىة )(24-22 ،6989 ،كآخركف باركر" )هعيف هجتهع في السائدة
كالجهاعة كترتبط ٌذي ( بأىٍا "هجهكعة هف الهبادئ كالهعايير التي تحكـ سمكؾ الفرد 17

 الهبادئ بتحديد ها ٌك خطأ كها ٌك صكاب في هكقؼ هعيف"8
 األىظهة بعض حققتٍا التي الٍائمة كاالىجازات الىجاح أف الباحثيف بعض كيرل
 العهؿ قيـ هف لهجهكعة أفرادٌا اعتىاؽ إلى تعكد إىها هثالن  الياباىي كالهجتهع كالهجتهعات

ريان  تختمؼ التي  هيخائيؿ،) األخرل االجتهاعية األىظهة في األفراد يعتىقٍا التي تمؾ عف جٌك
 الفرد أفعاؿ كتتشكؿ حكلً تتهحكر هرجعيان  إطاران  تهثؿ العهؿ قيـ أف ، كها(665 ،2221
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 عمى الدالة اتجاٌاتً الفرد عىد الىسؽ ٌذا يشكؿ حيث8 العهؿ ىحك كاتجاٌاتً كتصرفاتً
 كىكعية األفراد تكجٍات يحدد كها العاـ، القيـ ىسؽ داخؿ الىسؽ ٌذا centrality هركزية
 (168 ،6994 ،كآخركف عالـ) سمككٍـ

 الدراسات السابكة:

 كالتي ٌدفت إلى( 2268) هف الدراسات التي تىاكلت الذكاء االىفعالي، دراسة إبراٌيـ
 كأظٍرت البدىية، التربية لهعمهي التدريس ككفاءة االىفعالي الذكاء بيف العالقة عمى التعرؼ
 التربية هعمهي لدل التدريس كفاءة كهستكل االىفعالي الذكاء هستكل ارتفاع الدراسة ىتائج

 التدريس ككفاءة العاطفي الذكاء بيف إيجابية عالقة كجكد إلى أيضا الىتائج كتشير البدىية،
 كفاءة بهستكل التىبؤ في يساٌـ العاطفي الذكاء أف يتبيف كها8 البدىية التربية لهعمهي
 8التدريس

 االىفعالي الذكاء بيف العالقة عف الكشؼ إلي( 2267) البٍدؿ دراسة ٌدفت فيها
 الىتائج كقد أظٍرت الىفسي، الهرشد لدم العهيؿ هقاكهة هع التعاهؿ كهٍارة الفرعية كأبعادي
 كبيف الهختمفة بأبعادي االىفعالي الذكاء بيف إحصائيا دالة هكجبة ارتباطية عالقة كجكد

 يسٍـ ال( الكمية الدرجة) الكجداىي الذكاء أف الىتائج أظٍرت كها8 العهيؿ هقاكهة هع التعاهؿ
 إسٍاها االجتهاعي التكاصؿ بعد أسٍـ حيف في كاإلفصاح، االىدهاج هقاكهة ببعدم التىبؤ في

 8الهرشد لدم العهيؿ هقاكهة بهٍارة التىبؤ في هكجبا
 الهرشد لدل االىفعالي الذكاء درجة تحديد إلى( 2266) الصبحيف دراسة ٌدفت فيها
 هرتفعة كاىت االىفعالي الذكاء درجة أف الىتائج كبيىت الرياض، هديىة هدارس في الطالبي

 االىفعالي الذكاء درجة في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد كلـ الطالبييف، الهرشديف لدل
ؿ الجىس هتغيرات حسب  8 االجتهاعية كالحالة كالخبرة كالتخصص العمهي كالهٌؤ

كبر  إلى استكشاؼ هدل  (Hartel& Hooper, 2002)بيىها ٌدفت دراسة ٌارتؿ ٌك
كبيىت الىتائج أف الذكاء االىفعالي في تحقيؽ الىجاح في األداء،  االىفعاليهساٌهة الذكاء 

جاء بدرجة هرتفعة لدل عيىة الدراسة، كها كجدت فركؽ في الذكاء االىفعالي لدل عيىة 
لهتغيرم الجىس لصالح الذككر، كالهرحمة التعميهية لصالح هعمهي الهرحمة  الدراسة تعزل

 8االبتدائية
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 ٌدفت التي( 2229) أها الدراسات التي اٌتهت بتىاكؿ قيـ العهؿ فهىٍا دراسة الصعب
 تعميـ في الهدرسييف الهرشديف لدل الهٍىي كالتكافؽ العهؿ قيـ بيف العالقة عف الكشؼ إلى

 الدرجة إحصائية داللة ذات هكجبة ارتباطيً عالقة كجكد إلى الدراسة كتكصمت كالقىفذة، الميث
 يختمؼ الهٍىي، كها  التكافؽ هقياس عمى الكمية الدرجة كبيف العهؿ قيـ هقياس عمى الكمية
 بٍا8 يعهمكف التي التعميهية الهرحمة باختالؼ الهدرسييف الهرشديف لدل العهؿ قيـ ترتيب

 اإلىجاز دافعية كهتغيرات العهؿ قيـ عمى لمتعرؼ دراسة( 2225) الشٍرم أجرل كها
 بيف االرتباطية العالقات عف كالكشؼ الهشرفة الكعبة كسكة هصىع عهاؿ لدل كاالىتهاء
 لمعهؿ قيـ كقد بيىت الىتائج اىً تكجد كاالىتهاء، اإلىجاز دافعية كهتغيرات العهؿ قيـ هتغيرات
 لديٍـ8 العهؿ قيـ في تبايف يكجد لـ فيها عيىة الدراسة، لدل سائدة

 لدل الشخصية سهات كبعض العهؿ قيـ بحث إلى( 2225) الثبيتي دراسة ٌدفت كها
 كاف الىتائج هف هجهكعة عف الدراسة أسفرت كقد الهقدسة، بالعاصهة الطالبييف الهرشديف

 سهات كبعض العهؿ قيـ بعض بيف إحصائية داللة ذات ارتباطيً عالقة كجكد: أٌها هف
 في كجكدٌا كعدـ الهشتركة كالهدارس الهتكسطة الهرحمة في الهرشديف لدل الشخصية
  8الثاىكية الهرحمة

 الذكاء بيف لمعالقة تىاكلٍا في السابقة الدراسات هجهؿ عف الحالية الدراسة كتتهيز
 الهتغيرات هف عدد كفؽ الهتغيريف ٌذيف في لمفركؽ تىاكلٍا في كذلؾ العهؿ، كقيـ االىفعالي

 كاإلدارة اإلرشاد، في التخصص: هثؿ السابقة الدراسات تتىاكلٍا لـ التي الديهكجرافية؛
 8التعميهية

 :وإجزاءات الدراسة ميَج

 ميَج الدراسة: -

 إلى الٍادفة الدراسة لطبيعة هىاسبان  لككىً االرتباطي؛ الكصفي الهىٍج الباحث استخدـ
كقيـ العهؿ لدل الهرشديف الطالبييف كالهرشدات  االىفعالي الذكاء بيف العالقة تىاكؿ

  الطالبيات8
 :الدراسةجمتنع وعيية  -

 لمعاـ الطالبيات كالهرشدات الطالبييف الهرشديف جهيع هف الدراسة هجتهع تككف
 كالميث، القىفذة هف كؿ بهحافظة التعميـ هكتب إلى كبالرجكع ق،6518/6519 الدراسي
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 ٌك عددٌـ أف تبيف التعميـ هراحؿ في كالهرشدات بالهرشديف الخاصة اإلحصاءات كفحص
بحيث  عشكائية، بطريقة هجتهعٍا هف الدراسة عيىة اختيار ، فيها تـكهرشدة هرشدان ( 996)

 هجتهع هف% 57891 بىسبة، ( هرشدان كهرشدة574تككىت العيىة في صكرتٍا الىٍائية هف )
 8الدراسة

 :الدراسة أدوات -

ها كالتالي أداتيف، عمى لهتغيريٍا قياسٍا في الحالية الدراسة اعتهدت  :ٌك
 :(1221 ورسق، عجناٌ) االىفعالي الذكاء مكياس: األداة األوىل

 الذكاء عف كتب ها عمى االطالع بعد الهقياس ٌذا( 6994) كرزؽ عثهاف أعد
 فقرات بصياغة الباحثاف قاـ ثـ قياسً، في تستخدـ التي األجىبية كالهقاييس الكجداىي
 تـ الهقياس تعميهات إعداد فقرة، كبعد( 65) هف تككىت كالتي األكلية صكرتً في الهقاس
 لمهقياس المفظية الصياغة تجربة كأسفرت الجاهعة، طمبة هف كطالبة طالبان ( 52) عمى تطبيقً
 الهقياس صدؽ حساب تـ كها فقراتً، في الكمهات بعض صياغة في تعديالت ثهاف عف

 الهقاس فقرات عميٍا تشبعت عكاهؿ خهسة عف كأسفر العاهمي التحميؿ أسمكب باستخداـ
 الهقياس ثبات حساب تـ كها فقرة،( 48) الهقياس فقرات عدد ليصبح فقرات،( 6) كاستبعاد
ك ،(2891) إلى( 2842) بيف ها الهعاهالت فتراكحت ألفا كركىباخ هعادلة باستخداـ  ها ٌك

 الدراسة في عميٍا الباحث اعتهد التي الىٍائية بصكرتً الهقياس كثبات صدؽ إلى يشير
ي: إدارة االىفعاالت، كتىظيـ  أبعاد( 4) عمى هكزعة فقرة( 48) هف كالهككىة الحالية ٌك

 8االىفعاالت، كالهعرفة االىفعالية، كالتكاصؿ االجتهاعي
 هرشدان ( 62) عمى تطبيقً تـ الحالية الدراسة في الهقياس كثبات صدؽ هف لمتحقؽ

 حيث -األساسية الدراسة عيىة خارج هف -كالميث القىفذة تعميـ بهكتبي العاهميف هف كهرشدة
 :التالي الىحك عمى كالثبات الصدؽ حساب في التطبيؽ ٌذا بياىات هف اإلفادة تهت
 كالتي الداخمي؛ البىاء طريقة باستخداـ الهقياس صدؽ بحساب الباحث قاـ الصدؽ: (6)

 :التالية الثالث الهراحؿ كفؽ لبيرسكف البسيط االرتباط هعاهؿ حساب عمى تعتهد
لً،  الكمية كالدرجة الهقياس فقرات هف فقرة كؿ بيف الهتبادلة االرتباط هعاهالت حساب -أ

  (28768) إلى( 2829) فتراكحت الهعاهالت ها بيف
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الهقياس، كالدرجة الكمية  فقراتهف  فقرةحساب هعاهالت االرتباط الهتبادلة بيف كؿ  -ب
 8(2879) إلى( 2856)فتراكحت الهعاهالت ها بيف ، لمبعد الذم يىتهي إليً

 الهقياسحساب هصفكفة هعاهالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد هف أبعاد  -ج
، كقد جاءت جهيع ككؿ لمهقياسكبعضٍا البعض، ثـ بيىٍا كبيف الدرجة الكمية 

حيث تراكحت الهعاهالت ها بيف  (2826إحصائيان عىد هستكل )الهعاهالت دالة 
 8(2895( إلى )2848)

حيث تراكحت ألفا،  –باستخداـ هعادلة كركىباخ  الهقياستـ التحقؽ هف ثبات  ثبات:ال (2)
 الثبات هعايير تكافر إلى يشير ، ها(2895( إلى )2886ها بيف ) الثباتهعاهالت 
 الحالية8 الدراسة عبر استخداهً في الثقة ىحك كيدفع ،لمهقياس
 .(1222 وسايد، عالو) العنل قيهثاىيًا: مكياس 

 تقىيىٍها كفؽ كذلؾ ،(6992) زايد كأحهد عالـ اعتهاد العربية البيئة في الهقياس ٌذا أعد
 كقد قطر، دكلة في الحككهي القطاع في العاهميف هف عيىة عمى كزهالئً ككالؾ لهقياس
ي قيـ( 6) هف األجىبية صكرتً في الهقياس تككف  العهؿ، في كاالىدهاجية بالعهؿ، الفخر) ٌك

 ،(لمترقي كالسعي لمعهؿ، االجتهاعية كالقيهة لمعهؿ، االقتصادية كالقيهة العهؿ، كأفضمية
ها قيهتيف الهقياس هقىىا عميٍا كأضاؼ  ، كيتككف(لمعهؿ كاالىتهاء لإلىجاز، الدافعية) ٌك
 الفرعية األبعاد هف بعد لكؿ عبارات( 9) بكاقع قيـ؛( 8) عمى هكزعة فقرة( 72) هف الهقياس
ي بدائؿ( 1) هف بديؿ باختيار لمهقياس الهفحكص كيستجيب السابقة،  غير هكافؽ،) ٌك
 أف عمى الهكجبة العبارات في( 6 ،2 ،1) التدرج كفؽ التصحيح كيتـ ،(هكافؽ غير هتأكد،
 إلى( 9) بيف ها بعد كؿ عمى الدرجة هدل يصبح كبالتالي السمبية، العبارات في التقدير يعكس

(278) 
 هرشدان ( 62) عمى تطبيقً تـ الحالية الدراسة في الهقياس كثبات صدؽ هف لمتحقؽ
 حيث -األساسية الدراسة عيىة خارج هف -كالميث القىفذة تعميـ بهكتبي العاهميف هف كهرشدة
 :التالي الىحك عمى كالثبات الصدؽ حساب في التطبيؽ ٌذا بياىات هف اإلفادة تهت
 كالتي الداخمي؛ البىاء طريقة باستخداـ الهقياس صدؽ بحساب الباحث قاـ الصدؽ: (6)

 :التالية الثالث الهراحؿ كفؽ لبيرسكف البسيط االرتباط هعاهؿ حساب عمى تعتهد
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لً،  الكمية كالدرجة الهقياس فقرات هف فقرة كؿ بيف الهتبادلة االرتباط هعاهالت حساب -أ
  (28718) إلى( 2829)فتراكحت الهعاهالت ها بيف 

الهقياس، كالدرجة الكمية  فقراتهف  فقرةحساب هعاهالت االرتباط الهتبادلة بيف كؿ  -ب
 (28768) إلى( 2829)، فتراكحت الهعاهالت ها بيف لمبعد الذم يىتهي إليً

الهقياس حساب هصفكفة هعاهالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد هف أبعاد  -ج
، كقد جاءت جهيع ككؿ لمهقياسكبعضٍا البعض، ثـ بيىٍا كبيف الدرجة الكمية 

( حيث تراكحت الهعاهالت ها بيف 2826الهعاهالت دالة إحصائيان عىد هستكل )
 (28768( إلى )2855)
ألفا، حيث تراكحت  –باستخداـ هعادلة كركىباخ  الهقياس تـ التحقؽ هف ثبات ثبات:ال

 لمهقياس، الثبات هعايير تكافر إلى يشير ، ها(2889( إلى )2871ها بيف ) الثباتهعاهالت 
 8الحالية الدراسة عبر استخداهً في الثقة ىحك كيدفع

 :وتفسريٍا ومياقشتَا الدراسة ىتائج

 : وتفسريٍا ومياقشتَا األول السؤال ىتيجة

درجة الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف الطالبييف كالهرشدات الطالبيات  ها :ونصه
 ؟بهكتبي تعميـ القىفذة كالميث

الستجابات عيىة  الهعيارم كاالىحراؼ الهتكسط حساب تـ عمى ٌذا السؤاؿ كلإلجابة
 8( عمى كؿ بعد هف أبعاد هقياس الذكاء االىفعالي كالدرجة الكمية ل574ًالدراسة )ف= 

( انًتىسطاث انحسابٍت واالَحزافاث انًعٍارٌت الستجاباث أفزاد عٍُت انذراست عهى أبعاد 1جذول )

 يقٍاس انذكاء االَفعانً يزتبت تُاسنٍاً حسب يتىسطاتها انحسابٍت

 انًتىسظ )و( انبعذ و
االَحزاف 

 انًعٍاري )ع(
 انزتبت درجت انتىفز

 1 يزتفعت 0.83 4.06 انتعاطف 4

 2 يزتفعت 0.87 3.92 االَفعاالثتُظٍى  2

 3 يزتفعت 0.87 3.83 إدارة االَفعاالث 1

 4 يزتفعت 0.87 3.82 انتىاصم االجتًاعً 5

 5 يزتفعت 0.96 3.62 انًعزفت االَفعانٍت 3

 يزتفعت ..88 38.5 انذرجت انكهٍت نهًقٍاس
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الهرشديف الطالبييف كالهرشدات لدل  الذكاء االىفعالي( أف درجة 6يتبيف هف الجدكؿ )
(، 1884، حيث بمغ هتكسطٍا الحسابي ))هرتفعة(جاءت الطالبيات بهحافظتي القىفذة كالميث 

 درجة جهيع األبعاد هرتفعة بدكف استثىاء8(، ككذلؾ جاءت 2888باىحراؼ هعيارم )
هرشديف كيعزك الباحث الدرجة الهرتفعة لمذكاء االىفعالي لدل الذكاء االىفعالي لدل ال

 كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث إلى هجهكعة هف العكاهؿ كهىٍا:
ي هرحمة الرشد؛  (6 طبيعة خصائص الىهك الهرتبطة بالهرحمة العهرية لعيىة الدراسة؛ ٌك

راف ) ( عمى أف أفرادٌا 2262(؛ كاألشكؿ )2262كالتي تؤكد األدبيات التربكية كها في ٌز
تعاهالتٍـ هع الذات كهع  كاىفعالية هتزىة تتحكـ في تتكفر لديٍـ هقكهات عقمية كاعية

 8 اآلخريف
رغبة الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث في تمؾ  (2

يجابي هف خالؿ التفاعؿ هع  ا بهظٍر كاٍع كا  ظٍاٌر الهرحمة العهرية في إثبات الذات كا 
ك ها يستكجب هىٍـ تحقيؽ قدر هف ال فٍـ لهف يتعاهمكف هعً هع إظٍار اآلخريف، ٌك

َـّ يجد الهرشد الطالبي  التقدير لً، حتى يهكىٍـ االستهرار في عهمية التفاعؿ تمؾ، كهف ث
 8لٍا لتحقيؽ ٌذا التفاعؿ اإليجابيفي الذكاء االىفعالي كسيمة 

طبيعة عهؿ الهرشديف كالهرشدات القائـ عمى فٍـ شخصية الطالب كالطالبات الذيف  (1
راف،  يأتكف إليٍـ ، 2262طمبان لمخدهة اإلرشادية أك ُيحالكف إليٍـ هف الهعمهيف )ٌز

(، كلذا كاف هف األٌهية بهكاف لدل كؿ هرشد كهرشدة العهؿ عمى إظٍار الفٍـ 152
 8 هكاقؼ االجتهاعية التي يهركف بٍاكالهساىدة لآلخريف في ضكء طبيعة ال

لدل كفي ظؿ تظافر العكاهؿ السابقة هعان جاءت الدرجة الكمية لمذكاء االىفعالي 
هرتفعة كفقان لمىتائج الحالية، كذلؾ في كؿ هف الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث 

األبعاد كالدرجة الكمية؛ هها يشير إلى اتساؽ استجابات عيىة الدراسة عمى الهقياس هف 
دراكٍـ ا ر كطبيعة الذكاء االىفعالي هف جٍة أخرل8جٍة، كا   لذاتي لها يهثؿ جٌك

 وتفسريٍا. ومياقشتَا الجاىيالسؤال  ىتيجة

لدل الهرشديف كالهرشدات درجة قيـ العهؿ  هاحيث نص هذا السؤال عمى اآلتي: 
 بهحافظتي القىفذة كالميث؟
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الستجابات عيىة  الهعيارم كاالىحراؼ الهتكسط حساب تـ عمى ٌذا السؤاؿ كلإلجابة
( 2كالجدكؿ )( عمى كؿ بعد هف أبعاد هقياس قيـ العهؿ كالدرجة الكمية لً، 574الدراسة )ف= 

 التالي يبيف ىتائج ٌذا اإلجراء8
 أبعاد عهى انذراست عٍُت أفزاد الستجاباث انًعٍارٌت واالَحزافاث انحسابٍت انًتىسطاث( 2) جذول

 انحسابٍت يتىسطاتها حسب تُاسنٍاً  يزتبت قٍى انعًم يقٍاس

 انبعذ و
 انًتىسظ

 )و(

االَحزاف 

 انًعٍاري )ع(

انحكى يعٍار 

عهى تىفز 

 انقًٍت

 انزتبت

 1 يزتفعت 0.56 2.70 دافعٍت االَجاس 7

 2 يزتفعت 0.46 2.63 انفخز بانعًم 1

انقًٍت االجتًاعٍت  5

 نهعًم

2.58 0.62 
 3 يزتفعت

 4 يزتفعت 0.63 2.44 انسعً إنى انتزقً 6

 5 يزتفعت 0.66 2.42 االَتًاء نهعًم .

 6 يتىسطت 0.64 2.34 فً انعًم تاالَذياجٍ 2

انقًٍت االقتصادٌت  4

 نهعًم

2.28 0.79 
 7 يتىسطت

 . يتىسطت 0.75 2.10 أفضهٍت انعًم 3

 يزتفعت 8864 2843 انذرجت انكهٍت نهًقٍاس

الهرشديف كالهرشدات الدرجة الكمية لقيـ العهؿ لدل ( أف 2يتبيف هف الجدكؿ )
(، باىحراؼ 2851، حيث بمغ هتكسطٍا الحسابي ))هرتفعة(جاءت  بهحافظتي القىفذة كالميث

 ( قيـ بدرجة )هتكسطة(18( قيـ بدرجة )هرتفعة(، ك)4فيها جاءت )(، 2865هعيارم )
كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى كجكد درجة هرتفعة هف قيـ العهؿ لدل 
الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث إلى كجكد قىاعات لدل عيىة الدراسة بأٌهية 
العهؿ اإلرشادم، حيث تعهؿ ٌذي القىاعات كهحفزات داخمية لدل الفرد ىحك االلتزاـ بقيـ العهؿ 

ذا ها يؤكد جهؿ ) ف القيـ تعهؿ كهكجٍات لمسمكؾ الصادر أ( ب88، 2262الذم يقـك بً، ٌك
، كذلؾ يهكف عزك ٌذي الدرجة الهرتفعة هف قيـ د كفؽ هقتضيات العهؿ الذم يقكـ بًهف الفر 

العهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث إلى اقىاعٍـ الذاتي بأف الىجاح في 
العهؿ اإلرشادم يتطمب التحمي بهجهكعة هف القيـ التي تجعؿ الهرشد الطالبي قدكة لطالبً، 

( إلى كجكد رغبة قكية لدل الهرشديف الطالبييف في 2225ئج دراسة الثبيتي )حيث تشير ىتا
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الىجاح في عهمٍـ اإلرشادم عبر االلتزاـ بقيـ العهؿ التي تجعمٍـ قدكة يحتذل بٍا في البيئة 
 التربكية8 

 ومياقشتَا وتفسريٍا. الجالحىتيجة السؤال 

 الهرشديف لدل العهؿ كقيـ االىفعالي الذكاء درجة بيف ارتباطية عالقة تكجد ٌؿ: ونصه
  كالقىفذة؟ الميث هحافظتي بتعميـ الطالبيات كالهرشدات الطالبييف

كلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ، تـ حساب العالقة االرتباطية الهتبادلة بيف الدرجة الكمية 
 8اسي الذكاء االىفعالي كقيـ العهؿ( عمى هقي574كاألبعاد  الستجابات عيىة الدراسة )ف= 

 ( عهى475استجاباث انعٍُت )ٌ=  انبسٍظ بٍٍ االرتباط ( يعايالث3جذول )

 يقٍاسً انذكاء االَفعانً وقٍى انعًم

 األبعاد
إدارة 

 االَفعاالث

تُظٍى 

 االَفعاالث

انًعزفت 

 االَفعانٍت
 انتعاطف

انتىاصم 

 االجتًاعً

انذرجت انكهٍت 

 نهذكاء االَفعانً

 **.881 **8816 **8828 **8815 8883 **8817 انفخز بانعًم

 8887 *8811 .888 **8814 8884 8882 االَذياجٍت فً انعًم

 **8828 *8811 *8818 **8838 .888 **8828 أفضهٍت انعًم

انقًٍت االقتصادٌت 

 نهعًم
8811** 8884 8815** 8883** 8886 8811* 

انقًٍت االجتًاعٍت 

 نهعًم
881.** 8885 8811** 8817** 8814** 881.** 

 8881 8887 8887 *8818 8881 **8813 انسعً إنى انتزقً

 **8825 **8821 **8811 **8813 **8824 **.881 دافعٍت االَجاس

 **8828 **8821 *8811 **8814 **8815 **8828 االَتًاء نهعًم

انذرجت انكهٍت نقٍى 

 انعًم
8826** 8818* 8827** 881.** 8828** 8826** 

 104,=   1,0,عند مستوى                       100,=   0,4,عند مستوى              (  574قيمة )ر( عند )ن= 

أىً تكجد عالقة ارتباطية هكجبة كدالة إحصائيان عىد هستكل ( 1يتبيف هف الجدكؿ )
( بيف الدرجة الكمية لمذكاء االىفعالي كالدرجة الكمية لقيـ العهؿ لدل الهرشديف 2826داللة )

 كالهرشدات8
( 2826كيعزك الباحث كجكد عالقة ارتباطية هكجبة كدالة إحصائيان عىد هستكل داللة )

بيف الذكاء االىفعالي كقيـ العهؿ إلى الدكر الذم يقـك بً الذكاء االىفعالي في تحسيف أداء 
لذكاء االىفعالي يتضهف هجهكعة هف فإف ا الفرد الهٍىي، فكفقان لها تضهىً ىهكذج جكلهاف

كتكظيؼ ٌذي الهشاعر التخاذ القرارات  ،إدراؾ الفرد لهشاعري كهشاعر اآلخريف كهىٍاالسهات 
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ثارة  ،الصائبة في الحياة، كالقدرة عمى التعاهؿ هع الضغكط كالتحكـ في الدكافع كاالىفعاالت كا 
 يرالحهاس في الىفس عىدها يصادؼ الفرد صعكبات في تحقيؽ أٌدافً، كالتعاطؼ، كتطك 

ك ها يهكف أف يؤدم إلى ىجاح الفرد في خريف بشكؿ فعاؿعالقات اجتهاعية هع اآل ، ٌك
 عهم8ً

 ومياقشتَا وتفسريٍا. الزابعىتيجة السؤال 

ٌؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في درجة الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف : ونصه
 -الجىس -كالهرشدات بهحافظتي القىفذة كالميث ُتعزل الختالفٍـ في هتغيرات )اإلدارة التعميهية

 "8سىكات الخبرة( ؟ -الهرحمة التعميهية التي يعهمكف بٍا -التخصص
 ما يمي: تم ولإلجابة عن هذا السؤال،

 حساب داللة الفركؽ في الذكاء االىفعالي كفقان لهتغير اإلدارة التعميهية: (6
 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراست( نهتعزف عهى T-test)( َتائج اختبار ث 4جذول )

 يقٍاس انذكاء االَفعانً وفقاً نًتغٍز اإلدارة انتعهًٍٍتعهى 

 انبعذ

 انًجًىعاث

)انًزشذوٌ 

 وانًزشذاث(

 انعذد

انًتىس

ط 

انحساب

 ي

االَحزاف 

 انًعٍاري

درجت 

انحزٌ

 ة

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

إدارة  

 االَفعاالث

 6.11 57.48 315 إدارة انقُفذة
473 8813 

8818 

 6.08 57.41 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

تُظٍى 

 االَفعاالث

 6.26 50.69 315 إدارة انقُفذة
473 1846 

8814 

 6.91 51.61 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

انًعزفت 

 االَفعانٍت

 4.91 36.14 315 إدارة انقُفذة
473 8827 

887. 

 4.39 36.26 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

 انتعاطف
 6.02 44.68 168 إدارة انهٍث

473 8816 
88.7 

 7.55 44.58 315 إدارة انقُفذة غٍز دانت

انتىاصم 

 االجتًاعً

 4.61 34.42 168 إدارة انهٍث
473 8848 

8861 

 5.04 34.23 315 إدارة انقُفذة غٍز دانت

انذرجت انكهٍت 

نهذكاء 

 االَفعانً

 315 إدارة انقُفذة
223.4

0 21.81 
473 8832 

8875 

 غٍز دانت
 168 إدارة انهٍث

224.0

9 23.15 
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( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 5تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء ( 0.05α ≥ )هستكل 

 التعميهية8االىفعالي )األبعاد الخهسة كالدرجة الكمية( طبقان لهتغير اإلدارة 
رية في درجة  كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى عدـ كجكد فركؽ جٌك

الميث( إلى  -الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات كفقان لهتغير إدارة التعميـ )القىفذة
 ككف الهتغيرات الثقافية كاالجتهاعية التي هف شأىٍا التأثير عمى درجة الذكاء االىفعالي ال
تختمؼ هف الميث إلى القىفذة، فكمتا الهحافظتيف تقعاف في ىطاؽ جغرافي هتقارب، كتسكدٌها 
ثقافة اجتهاعية هتقاربة إلى حد كبير، فضالن عف ككف ظركؼ العهؿ في اإلدارتيف كاحدة 
تقريبان، كلذا لـ يكف ٌىاؾ فركؽ دالة في استجابات عيىة الدراسة كفقان لهتغير اإلدارة 

 التعميهية8
 حساب داللة الفركؽ في الذكاء االىفعالي كفقان لهتغير الجىس: (2

 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراستنهتعزف عهى  (T-testث ) ( َتائج اختبار5جذول )

 انجُسنًتغٍز  وفقاً  يقٍاس انذكاء االَفعانًعهى 

 انعذد انًجًىعاث انبعذ
انًتىسظ 

 انحسابً

االَحزاف 

 انًعٍاري

درجت 

انحز

 ٌت

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

اإلحصائ

 ٌت

إدارة  

 االَفعاالث

 6.41 57.28 383 انًزشذوٌ
473 88.5 

8831 

 5.48 57.77 172 انًزشذاث غٍز دانت

تُظٍى 

 االَفعاالث

 6.61 50.98 383 انًزشذوٌ
473 8886 

8816 

 6.29 51.02 172 انًزشذاث غٍز دانت

انًعزفت 

 االَفعانٍت

 4.80 36.22 383 انًزشذوٌ
473 8824 

88.1 

 4.64 36.11 172 انًزشذاث غٍز دانت

 انتعاطف
 6.64 44.82 383 انًزشذوٌ

473 8876 
8845 

 6.45 44.34 172 انًزشذاث غٍز دانت

انتىاصم 

 االجتًاعً

 4.84 34.32 383 انًزشذوٌ
473 8822 

88.2 

 4.61 34.42 172 انًزشذاث غٍز دانت

انذرجت انكهٍت 

نهذكاء 

 االَفعانً

 22.79 223.62 383 انًزشذوٌ

473 8882 
881. 

 21.34 223.66 283 المرشدات غٍز دانت

( 0.05α ≥ ) تشير الىتائج إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل
هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء االىفعالي  طبقان لهتغير بيف 

 الجىس8
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رية في درجة  كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى عدـ كجكد فركؽ جٌك
 &Saloveyكهاير سالكفى الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات إلى ها أشار إليً

Mayer (1997)   هف أف هككىات الذكاء االىفعالي ال تختمؼ في هحتكاٌا ها بيف الذككر
ك ها يجعؿ الفركؽ  8ٌريةبيف الجىسيف في ٌذا الهتغير غير جك  كاإلىاث، ٌك

 حساب داللة الفركؽ في الذكاء االىفعالي كفقان لهتغير التخصص في اإلرشاد: (1
 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراست( نهتعزف عهى T-test)( َتائج اختبار ث 6جذول )

 عهى يقٍاس انذكاء االَفعانً وفقاً نًتغٍز انتخصص فً اإلرشاد

 انعذد انًجًىعاث انبعذ

انًتىس

ط 

انحساب

 ي

االَحزاف 

 انًعٍاري

درجت 

 انحزٌت

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

اإلحصا

 ئٍت

إدارة  

 االَفعاالث

 6.25 58.18 2.5 انًتخصصىٌ
473 381. 8881 

 5.69 56.38 118 غٍز انًتخصصٍٍ

تُظٍى 

 االَفعاالث

 6.73 51.52 2.5 انًتخصصىٌ
473 2815 8885 

 6.04 50.22 118 غٍز انًتخصصٍٍ

انًعزفت 

 االَفعانٍت

 5.23 36.49 2.5 انًتخصصىٌ

473 187. 

88. 

غٍز 

 دانت
 118 غٍز انًتخصصٍٍ

35.71 3.84 

 انتعاطف
 7.33 45.34 2.5 انًتخصصىٌ

473 28.5 8881 
 5.06 43.61 118 غٍز انًتخصصٍٍ

انتىاصم 

االجتًاع

 ي

 5.07 34.67 2.5 انًتخصصىٌ

473 18.8 

8887 

غٍز 

 دانت
 118 غٍز انًتخصصٍٍ

33.87 4.20 

انذرجت 

انكهٍت 

نهذكاء 

 االَفعانً

 2.5 انًتخصصىٌ
226.2

0 23.91 
473 3811 8881 

 118 غٍز انًتخصصٍٍ
219.7

8 18.92 

( إلى أىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 6تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء بيف ( 0.05α ≥ ) هستكل

 8غير التخصص في اإلرشاداالىفعالي طبقان لهت
ذات داللة إحصائية عىد كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى كجكد فركؽ 

في درجة الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة ( 0.05α ≥ ) هستكل
كالميث كفؽ هتغير التخصص في اإلرشاد لصالح الهتخصصيف في اإلرشاد إلى أف الدراسة في 
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الهجاؿ الىفسي تعهؿ عمى زيادة بصيرة الفرد بذاتً أكالن ثـ باآلخريف، فالعهؿ اإلرشادم عهؿ 
ر راف،  إىساىي باألساس كيهثؿ جٌك (، كلذا فإىً هع تأٌيؿ 67، 2262الخدهات الهساىدة )ٌز

ـ،  الهرشديف أكاديهيان زادت بصيرتٍـ بأىفسٍـ، كىهى لديٍـ الكعي باآلخريف كفٍـ هشاعٌر
خاصة كأف العهمية اإلرشادية يتكقؼ ىجاحٍا عمى التفٍـ الكاعي هف الهرشد لمحالة اإلىساىية 

ك ها اىعكس عمى در  جة الذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات الهعركضة عميً، ٌك
 8ً لديٍـ أكبر بشكؿ داؿ إحصائيان الهتخصصيف في اإلرشاد، فجاءت درجت

 حساب داللة الفركؽ في الذكاء االىفعالي كفقان لهتغير الهرحمة التعميهية: (5
يقٍاس انذكاء ( َتائج تحهٍم أحادي االتجاِ نهفزوق بٍٍ يتىسطاث استجاباث عٍُت انذراست عهى 7جذول )

 انًزحهت انتعهًٍٍتنًتغٍز  وفقاً  االَفعانً

 يصذر انتباٌٍ انًحاور
يجًىع 

 يزبعاث

درجاث 

 انحزٌت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 قًٍت

 )ف(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

إدارة 

 االَفعاالث

 43.49 2 86.98 انًجًىعاث بٍٍ

1.17 
0.31 

 غٍز دانت
 37.07 472 17498.88 انًجًىعاث داخم

 474 17585.87 انًجًىع 

تُظٍى 

 االَفعاالث

 36.79 2 73.57 انًجًىعاث بٍٍ

0.87 
0.42 

 غٍز دانت
 42.15 472 19894.42 انًجًىعاث داخم

 474 19967.99 انًجًىع 

انًعزفت 

 االَفعانٍت

 17.90 2 35.81 انًجًىعاث بٍٍ

0.80 
0.45 

 غٍز دانت
 22.45 472 10595.98 انًجًىعاث داخم

 474 10631.79 انًجًىع 

 انتعاطف

 81.01 2 162.02 انًجًىعاث بٍٍ

1.89 
0.15 

 غٍز دانت
 42.96 472 20276.27 انًجًىعاث داخم

 474 20438.29 انًجًىع 

انتىاصم 

 االجتًاعً

 15.25 2 30.50 انًجًىعاث بٍٍ

0.67 
0.51 

 غٍز دانت
 22.63 472 10680.08 انًجًىعاث داخم

 474 10710.58 انًجًىع 

انذرجت انكهٍت 

نهذكاء 

 االَفعانً

 69.97 2 139.94 بٍٍ انًجًىعاث

0.14 
0.87 

 غٍز دانت
 472 234548.32 داخم انًجًىعاث

 474 234688.26 انًجًىع 496.92

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 7الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )تشير 
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء ( 0.05α ≥ )هستكل 

 االىفعالي طبقان لهتغير الهرحمة التعميهية، كذلؾ في األبعاد كالدرجة الكمية لمهقياس8
كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد عيىة الدراسة في الذكاء االىفعالي طبقان 

قد يعهؿ لفترة هحددة في  -أك الهرشدة -لهتغير الهرحمة التعميهية إلى ككف الهرشد الطالبي
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ف كاف اآلف يعهؿ في  هرحمة تعميهية ثـ يىتقؿ إلى هرحمة أخرل؛ أم أف الهرشد أك الهرشدة كا 
، إال أف لديً في الغالب خبرة العهؿ في هرحمة أخرل أك الهرحمتيف اآلخرتيفهرحمة هحددة 

كها أف الهتغيرات التي يهر بٍا الهرشدكف كالهرشدات هف حيث الهٍاـ كالتعاهؿ هع إدارة 
ريان هف الهدارس أك حتى ىكعية الهشكالت التي يسعكف إلى حمٍا ال تختمؼ ا ختالفان جٌك

 8هرحمة ألخرل
 الفركؽ في الذكاء االىفعالي كفقان لهتغير سىكات الخبرة:حساب داللة  (4

عهى يقٍاس انذكاء ( َتائج تحهٍم أحادي االتجاِ نهفزوق بٍٍ يتىسطاث استجاباث عٍُت انذراست .جذول )

 االَفعانً وفقاً نًتغٍز سُىاث انخبزة

 يصذر انتباٌٍ انًحاور
يجًىع 

 يزبعاث

درجاث 

 انحزٌت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 قًٍت

 )ف(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 إدارة االَفعاالث

 47.19 3 141.58 بٍٍ انًجًىعاث

1.27 

 

0.28 

 غٍز دانت
 37.04 471 17444.28 داخم انًجًىعاث

 474 17585.87 انًجًىع 

 تُظٍى االَفعاالث

 61.08 3 183.23 بٍٍ انًجًىعاث

1.45 

 

0.23 

 غٍز دانت
 42.01 471 19784.77 داخم انًجًىعاث

 474 19967.99 انًجًىع 

 انًعزفت االَفعانٍت

 29.84 3 89.52 بٍٍ انًجًىعاث

1.33 

 

0.26 

 غٍز دانت
 22.38 471 10542.27 داخم انًجًىعاث

 474 10631.79 انًجًىع 

 انتعاطف

 53.28 3 159.84 بٍٍ انًجًىعاث

1.24 

 

0.30 

 غٍز دانت
 43.05 471 20278.45 داخم انًجًىعاث

 474 20438.29 انًجًىع 

انتىاصم 

 االجتًاعً

 47.17 3 141.52 بٍٍ انًجًىعاث

1.25 

 

0.29 

 غٍز دانت
 37.03 471 17444.01 داخم انًجًىعاث

 474 17585.87 انًجًىع 

انذرجت انكهٍت 

 نهذكاء االَفعانً

 381.88 3 1145.64 بٍٍ انًجًىعاث

0.77 

0.51 

 غٍز دانت
 495.84 471 233542.62 انًجًىعاثداخم 

 474 234688.26 انًجًىع

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 8تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء ( 0.05α ≥ )هستكل 

 في األبعاد كالدرجة الكمية لمهقياس8االىفعالي طبقان لهتغير سىكات الخبرة، كذلؾ 
كيعزك الباحث عدـ داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس الذكاء 
االىفعالي طبقان لهتغير سىكات الخبرة إلى ككف العاهميف باإلرشاد باختالؼ تخصصاتٍـ 

ك ها يشير كسىكات الخبرة لديٍـ ٌـ ههف لديٍـ هستكيات هرتفعة هف الذكاء االىف عالي، ٌك
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إلى ارتباط ٌذا الهتغير بىهط الشخصية لدل الهرشديف كالهرشدات بدرجة أكبر هف ارتباطً 
 بسىكات الخبرة لديٍـ، كلذا لـ تظٍر فركؽ بيف أفراد عيىة الدراسة كفؽ ٌذا الهتغير8

 ومياقشتَا وتفسريٍا. اخلامسىتيجة السؤال 

درجة قيـ العهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات ٌؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان في : ونصه
 -الجىس -بهحافظتي القىفذة كالميث ُتعزل الختالفٍـ في هتغيرات )اإلدارة التعميهية

 "8سىكات الخبرة( ؟ -الهرحمة التعميهية التي يعهمكف بٍا -التخصص
 ما يمي: تم ولإلجابة عن هذا السؤال،

 اإلدارة التعميهية:حساب داللة الفركؽ في قيـ العهؿ كفقان لهتغير  (6
 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراستنهتعزف عهى  (T-testث ) ( َتائج اختبار1جذول )

 اإلدارة انتعهًٍٍتنًتغٍز  وفقاً  يقٍاس قٍى انعًمعهى 

 انعذد انًجًىعاث انقًٍت
انًتىسظ 

 انحسابً

االَحزاف 

 انًعٍاري

درجت 

 انحزٌت

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 انفخز بانعًم
 1.87 23.75 315 إدارة انقُفذة

473 1881 
8831 

 1.86 23.56 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

االَذياجٍت 

 فً انعًم

 2.79 21.03 315 إدارة انقُفذة
473 888. 

8813 

 2.56 21.01 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

 أفضهٍت انعًم
 3.38 18.73 315 إدارة انقُفذة

473 183. 
8817 

 3.10 19.18 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

انقًٍت 

االقتصادٌت 

 نهعًم

 3.74 20.61 168 إدارة انهٍث

473 1881 
882. 

 315 إدارة انقُفذة غٍز دانت
20.22 3.66 

انقًٍت 

االجتًاعٍت 

 نهعًم

 2.66 23.13 168 إدارة انهٍث

473 8864 
8852 

 315 إدارة انقُفذة غٍز دانت
23.29 2.53 

إنى  انسعً

 انتزقٍت

 2.88 21.92 315 إدارة انقُفذة
473 8852 

8861 

 2.88 22.06 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

دافعٍت 

 االَجاس

 2.24 24.31 315 إدارة انقُفذة
473 8813 

8818 

 2.41 24.34 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

االَتًاء 

 نهعًم

 2.43 24.90 315 إدارة انقُفذة
473 8822 

88.3 

 2.41 24.84 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

انذرجت انكهٍت 

 نقٍى انعًم

 13.55 178.38 315 إدارة انقُفذة
473 8818 

8812 

 13.09 178.51 168 إدارة انهٍث غٍز دانت

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 9تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ العهؿ بيف ( 0.05α ≥ )هستكل 

 )القيـ الثهاىية كالدرجة الكمية( طبقان لهتغير اإلدارة التعميهية8
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رية في درجة قيـ  كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى عدـ كجكد فركؽ جٌك
الميث( إلى ها سبقت  -قىفذةالعهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات كفقان لهتغير إدارة التعميـ )ال

اإلشارة إليً عىد تىاكؿ الفركؽ في هتغير الذكاء االىفعالي هف ككف الهتغيرات الثقافية 
كاالجتهاعية التي هف شأىٍا التأثير عمى درجة قيـ العهؿ ال تختمؼ هف الميث إلى القىفذة، 

هاعية هتقاربة إلى حد فة اجتفكمتا الهحافظتيف تقعاف في ىطاؽ جغرافي هتقارب، كتسكدٌها ثقا
 8كبير
 حساب داللة الفركؽ في قيـ العهؿ كفقان لهتغير الجىس: (2

 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراستنهتعزف عهى  (T-testث ) ( َتائج اختبار18جذول )

 انجُسنًتغٍز  وفقاً  يقٍاس قٍى انعًمعهى 

 انعذد انًجًىعاث انقًٍت
انًتىسظ 

 انحسابً

االَحزاف 

 انًعٍاري

 درجت

 انحزٌت

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 انفخز بانعًم
 1.83 23.75 383 انًزشذوٌ

473 1886 
8821 

 1.93 23.56 172 انًزشذاث غٍز دانت

االَذياجٍت فً 

 انعًم

 2.71 20.97 383 انًزشذوٌ
473 8857 

8857 

 2.72 21.12 172 انًزشذاث غٍز دانت

 أفضهٍت انعًم
 3.31 18.78 383 انًزشذوٌ

473 8814 
8817 

 3.27 19.07 172 انًزشذاث غٍز دانت

انقًٍت 

االقتصادٌت 

 نهعًم

 3.84 20.30 383 انًزشذوٌ

473 1843 
8816 

 172 انًزشذاث غٍز دانت
20.80 3.47 

انقًٍت 

االجتًاعٍت 

 نهعًم

 2.76 23.02 383 انًزشذوٌ

473 1871 
8887 

 172 انًزشذاث غٍز دانت
23.47 2.32 

انسعً إنى 

 انتزقٍت

 2.92 21.94 383 انًزشذوٌ
473 8826 

88.8 

 2.81 22.01 172 انًزشذاث غٍز دانت

 دافعٍت االَجاس
 2.32 24.38 383 انًزشذوٌ

473 8878 
8841 

 2.25 24.23 172 انًزشذاث غٍز دانت

 االَتًاء نهعًم
 2.37 24.85 383 انًزشذوٌ

473 8831 
8875 

 2.51 24.92 172 انًزشذاث غٍز دانت

انذرجت انكهٍت 

 نقٍى انعًم

 13.72 177.99 383 انًزشذوٌ
473 8814 

8835 

 12.77 179.19 172 انًزشذاث غٍز دانت

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 62تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ  بيف هتكسطات استجابات أفراد( 0.05α ≥ )عىد هستكل 

 العهؿ )األبعاد الثهاىية كالدرجة الكمية( طبقان لهتغير الجىس8
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رية في درجة قيـ  كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى عدـ كجكد فركؽ جٌك
العهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات إلى طبيعة هٍىة اإلرشاد الكاحدة كظركؼ العهؿ كهقتضياتً 

ك ها يجعؿ الفركؽ بيف ال بيف هدارس البىيف كالبىات، الهتقاربة جىسيف في ٌذا الهتغير ٌك
رية  8غير جٌك

 حساب داللة الفركؽ في قيـ العهؿ كفقان لهتغير التخصص في اإلرشاد: (1
 انفزوق بٍٍ استجاباث عٍُت انذراستنهتعزف عهى  (T-testث ) ( َتائج اختبار11جذول )

 انتخصص فً اإلرشادنًتغٍز  وفقاً  يقٍاس قٍى انعًمعهى 

 انقًٍت

 انًجًىعاث

)انًزشذوٌ 

 وانًزشذاث(

 انعذد
انًتىسظ 

 انحسابً

االَحزاف 

 انًعٍاري

درجت 

 انحزٌت

قًٍت 

 )ث(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 انفخز بانعًم
 1.95 23.71 2.5 انًتخصصىٌ

473 8848 
8861 

 1.74 23.64 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

االَذياجٍت 

 انعًمفً 

 2.76 20.94 2.5 انًتخصصىٌ
473 88.6 

8831 

 2.65 21.16 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

 أفضهٍت انعًم
 3.34 18.91 2.5 انًتخصصىٌ

473 8824 
88.1 

 3.23 18.84 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

انقًٍت 

االقتصادٌت 

 نهعًم

 3.61 20.51 2.5 انًتخصصىٌ

473 881. 
88.6 

 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت
20.44 3.87 

انقًٍت 

االجتًاعٍت 

 نهعًم

 2.75 23.15 2.5 انًتخصصىٌ

473 8832 
8875 

 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت
23.23 2.41 

انسعً إنى 

 انتزقٍت

 2.91 21.83 2.5 انًتخصصىٌ
473 182. 

8828 

 2.84 22.17 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

دافعٍت 

 االَجاس

 2.37 24.17 2.5 انًتخصصىٌ
473 1877 

888. 

 2.17 24.55 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

االَتًاء 

 نهعًم

 2.41 24.91 2.5 انًتخصصىٌ
473 8834 

8873 

 2.44 24.83 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

انذرجت انكهٍت 

 نقٍى انعًم

 13.82 178.13 2.5 انًتخصصىٌ
473 8851 

8856 

 12.72 178.87 118 غٍز انًتخصصٍٍ غٍز دانت

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 66تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ ( 0.05α ≥ )عىد هستكل 

 كالدرجة الكمية8العهؿ طبقان لهتغير التخصص في اإلرشاد، كذلؾ في األبعاد 
كيعزك الباحث الىتيجة الحالية في داللتٍا عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

في درجة قيـ العهؿ لدل الهرشديف كالهرشدات بهحافظتي القىفذة ( 0.05α ≥ )عىد هستكل 
كالميث كفؽ هتغير التخصص في اإلرشاد إلى أف قيـ العهؿ في البيئة التربكية تبدك هتقاربة، 
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فالهعمـ كالهرشد ٌدفٍها الطالب، كالكصكؿ بً إلى أحسف الحاالت التعميهية كالىفسية التي 
هكاىات الطالب، كلذا فإف الهرشد سكاء كاف هتخصصان في اإلرشاد اك غير  تسهح بٍا قدرات كا 

تـز بٍا، كلذا لـ تختمؼ القيـ كفقان لهتغير هتخصص فإىً في األساس هعمـ لديً قيـ يم
 8التخصص

 حساب داللة الفركؽ في قيـ العهؿ كفقان لهتغير الهرحمة التعميهية: (5
 يقٍاس قٍى انعًم( َتائج تحهٍم أحادي االتجاِ نهفزوق بٍٍ يتىسطاث استجاباث عٍُت انذراست عهى 12جذول )

 انًزحهت انتعهًٍٍتنًتغٍز  وفقاً 

 يصذر انتباٌٍ انًحاور
يجًىع 

 يزبعاث

درجاث 

 انحزٌت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 قًٍت

 )ف(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 انفخز بانعًم

 1.86 2 3.71 انًجًىعاث بٍٍ

0.53 
0.59 

 غٍز دانت
 3.49 472 1644.92 انًجًىعاث داخم

 474 1648.63 انًجًىع 

 االَذياجٍت فً انعًم

 4.27 2 8.54 انًجًىعاث بٍٍ

0.58 
0.56 

 غٍز دانت
 7.37 472 3480.11 انًجًىعاث داخم

 474 3488.64 انًجًىع 

 أفضهٍت انعًم

 12.05 2 24.10 انًجًىعاث بٍٍ

1.11 
0.33 

 غٍز دانت
 10.83 472 5113.30 انًجًىعاث داخم

 474 5137.40 انًجًىع 

انقًٍت االقتصادٌت 

 نهعًم

 11.26 2 22.51 انًجًىعاث بٍٍ

0.81 
0.44 

 غٍز دانت
 13.82 472 6524.05 انًجًىعاث داخم

 474 6546.56 انًجًىع 

انقًٍت االجتًاعٍت 

 نهعًم

 2.18 2 4.36 انًجًىعاث بٍٍ

0.32 
0.73 

 غٍز دانت
 6.86 472 3235.33 انًجًىعاث داخم

 474 3239.70 انًجًىع 

 انسعً إنى انتزقً

 0.56 2 1.13 انًجًىعاث بٍٍ

0.07 
0.94 

 غٍز دانت
 8.33 472 3932.33 انًجًىعاث داخم

 474 3933.46 انًجًىع 

 دافعٍت االَجاس

 11.93 2 23.86 انًجًىعاث بٍٍ

2.28 
0.10 

 غٍز دانت
 5.24 472 2472.21 انًجًىعاث داخم

 474 2496.07 انًجًىع 

 االَتًاء نهعًم

 1.48 2 2.97 انًجًىعاث بٍٍ

0.25 
0.78 

 غٍز دانت
 5.87 472 2771.95 انًجًىعاث داخم

 474 2774.92 انًجًىع 

انذرجت انكهٍت نقٍى 

 انعًم

 65.87 2 131.74 بٍٍ انًجًىعاث

0.37 
0.69 

 غٍز دانت
 179.62 472 84780.51 داخم انًجًىعاث

 474 84912.24 انًجًىع

( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 62تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ العهؿ ( 0.05α ≥ )هستكل 

 طبقان لهتغير الهرحمة التعميهية، كذلؾ في األبعاد كالدرجة الكمية لهقياس قيـ العهؿ8
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كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد عيىة الدراسة في قيـ العهؿ طبقان لهتغير 
جراءاتً كهٍاهً ال الهرحمة التعميهية إلى ككف المكائح ال هىظهة لمعهؿ اإلرشادم كأٌدافً كا 

تختمؼ باختالؼ الهرحمة التي يعهؿ بٍا الهرشد أز الهرشدة، كبالتالي فإف الهتطمبات التي 
رم باختالؼ الهرحمة التي  يىبغي عمى الهرشد أك الهرشدة االلتزاـ بٍا ال تختمؼ بشكؿ جٌك

ـ بٍا الهرشدكف كالهرشدات ال تتأثر بشكؿ يعهؿ أك تعهؿ بٍا، كلذا فإف القيـ التي يمتز 
أساسي بىكعية الهرحمة التعميهية التي يعهمكف بٍا، كعميً فقد جاءت الفركؽ كفؽ ٌذا 

 الهتغير غير دالة إحصائيان8
 حساب داللة الفركؽ في قيـ العهؿ كفقان لهتغير سىكات الخبرة: (4

 يقٍاس قٍى انعًم( َتائج تحهٍم أحادي االتجاِ نهفزوق بٍٍ يتىسطاث استجاباث عٍُت انذراست عهى 13جذول )

 سُىاث انخبزةنًتغٍز  وفقاً 

 يصذر انتباٌٍ انًحاور
يجًىع 

 يزبعاث

درجاث 

 انحزٌت

يتىسظ 

 انًزبعاث

 قًٍت

 )ف(

انذالنت 

 اإلحصائٍت

 انفخز بانعًم

 4.11 3 12.32 انًجًىعاث بٍٍ

1.18 
0.32 

 غٍز دانت
 3.47 471 1636.31 انًجًىعاث داخم

 474 1648.63 انًجًىع 

االَذياجٍت فً 

 انعًم

 2.92 3 8.74 انًجًىعاث بٍٍ

0.40 
0.76 

 غٍز دانت
 7.39 471 3479.90 انًجًىعاث داخم

 474 3488.64 انًجًىع 

 أفضهٍت انعًم

 15.63 3 46.89 انًجًىعاث بٍٍ

1.45 
0.23 

دانتغٍز   
 10.81 471 5090.51 انًجًىعاث داخم

 474 5137.40 انًجًىع 

انقًٍت 

 االقتصادٌت نهعًم

 10.62 3 31.86 انًجًىعاث بٍٍ

0.77 
0.51 

 غٍز دانت
 13.83 471 6514.70 انًجًىعاث داخم

 474 6546.56 انًجًىع 

انقًٍت 

 االجتًاعٍت نهعًم

 6.77 3 20.30 انًجًىعاث بٍٍ

0.99 
0.40 

 غٍز دانت
 6.84 471 3219.40 انًجًىعاث داخم

 474 3239.70 انًجًىع 

انسعً إنى 

 انتزقً

 8.06 3 24.17 انًجًىعاث بٍٍ

0.97 
0.41 

 غٍز دانت
 8.30 471 3909.29 انًجًىعاث داخم

 474 3933.46 انًجًىع 

 دافعٍت االَجاس

 8.68 3 26.03 انًجًىعاث بٍٍ

1.65 
0.18 

 غٍز دانت
 5.24 471 2470.05 انًجًىعاث داخم

 474 2496.07 انًجًىع 

 االَتًاء نهعًم

 3.14 3 9.43 انًجًىعاث بٍٍ

0.54 
0.66 

 غٍز دانت
 5.87 471 2765.49 انًجًىعاث داخم

 474 2774.92 انًجًىع 

انذرجت انكهٍت 

 نقٍى انعًم

 260.43 3 781.27 بٍٍ انًجًىعاث

1.46 
0.23 

 غٍز دانت
 178.62 471 84130.97 داخم انًجًىعاث

 474 84912.24 انًجًىع
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( إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد 61تشير الىتائج الهبيىة في الجدكؿ )
بيف هتكسطات استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ العهؿ ( 0.05α ≥ )هستكل 

 سىكات الخبرة، كذلؾ في األبعاد كالدرجة الكمية لمهقياس8طبقان لهتغير 
كيعزك الباحث عدـ داللة الفركؽ بيف استجابات أفراد عيىة الدراسة عمى هقياس قيـ 
العهؿ طبقان لهتغير سىكات الخبرة إلى ككف العاهميف باإلرشاد باختالؼ تخصصاتٍـ كسىكات 

ك ها يشير إلى ارتباط ٌذا الخبرة لديٍـ ٌـ ههف لديٍـ هستكيات هرتفعة هف  قيـ العهؿ، ٌك
الهتغير بىهط الشخصية لدل الهرشديف كالهرشدات بدرجة أكبر هف ارتباطً بسىكات الخبرة 
لديٍـ، أم أف االلتزاـ القيهي لدل الهرشديف كالهرشدات بهتطمبات العهؿ كاىجازي يعبر عف 

تعميهية التي يعهمكف بٍا، ىهط شخصية هستقر لديٍـ ال يختمؼ باختالؼ ىكعية الهرحمة ال
 كلذا لـ تظٍر فركؽ بيف أفراد عيىة الدراسة كفؽ ٌذا الهتغير8

 توصيات الدراسة:

العهؿ عمى تعزيز الدرجة الهرتفعة لمذكاء االىفعالي لدل الهرشديف كالهرشدات كاالرتقاء  68
تقديهٍا بٍا حتى تصؿ إلى درجة هرتفعة جدان، كذلؾ هف خالؿ البراهج اإلثرائية التي يهكف 

 لمهرشديف كالهرشدات لتحقيؽ ٌذا الغرض8
حث القائهيف عمى العهمية اإلرشادية بإدارة التعميـ عمى تدعيـ الدرجة الهرتفعة لقيـ العهؿ  28

لدل الهرشديف كالهرشدات، كذلؾ هف خالؿ تكريـ أكثر الهرشديف كالهرشدات التزاهان بٍذي 
 ستفيديف هف خدهاتٍـ8القيـ في عهمً، كذلؾ هف خالؿ تقييهات جهيع اله

العهؿ عمى االرتقاء بدرجة الهعرفة االىفعالية، كتهكيف الهرشديف كالهرشدات هف تحقيؽ  18
هزيد هف الهعرفة الكاعية بذكاتٍـ كباآلخريف، حتى يهكىٍـ تكظيؼ ٌذي الهعرفة بفاعمية 

ان في في العهمية اإلرشادية، خاصة كأف ٌذا البعد هف أبعاد الذكاء االىفعالي جاء هتأخر 
 الرتبة8

تكجيً الهرشديف كالهرشدات ىحك تحقيؽ التزاـ بدرجة أعمى لقيـ: أفضمية العهؿ، كالقيهة  58
 االقتصادية لمعهؿ، كاالىدهاجية في العهؿ، بحيث تصؿ في درجتٍا إلى باقي قيـ العهؿ8
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 :الدراسةمزاجع 

 أواًل: املزاجع العزبية.

 هعمهيف لدل التدريسية الكفاءة بهستكل كعالقتً االىفعالي الذكاء(. 3129، أكرم عائد )إبراهيم
 رسالة ماجستير غير منشورةـ، كمية التربية الرياضية، جامعة جنوب الوادي. الرياضية8 التربية

 المدينة المنورة: مكتبة إبراهيم الحمبي. القيـ اإلسالهية كالتربية8(. 2:99أبو العينين، عمي خميل )
: اإلسكندرية وآخرون، محمد عمي محمد :ترجمة 8الصىاعي االجتهاع عمـ (.:2:9) وآخرون باركر

 .الجامعية المعرفة دار
(، بيروت: مركز 5(. المجتمع العربي المعاصر. بحث استطالعي اجتماعي. ط)2::2بركات، حميم )

 دراسات الوحدة العربية.
وعالقته بفاعمية التعامل مع الذكاء الوجداني لدى المرشد النفسي (. 3128)، دخيل محمد البهدل

 .479 – 452(، 2)29، البحرين– هجمة العمكـ التربكية كالىفسية. مقاومة العميل
 الهرشديف لدل الشخصية سهات كبعض العهؿ قيـ .(3115) قبيل محمد بن اهلل ضيف الثبيتي،

 باإلدارة( كالثاىكية الهتكسطة) الهشتركة كالثاىكية كالهدارس الهتكسطة الهرحمتيف في الطالبييف
 مكة-القرى أم منشورة، غير ماجستير رسالة 8الهقدسة بالعاصهة كالتعميـ لمتربية العاهة

 . المكرمة
 (.934ـ 835، ع)مجلة المعلم العربي(. التربية األخالقية والقيم. 0202جمل، محمد جهاد )

السيكومترية  هوالتحقق من خصائص يلمذكاء الوجدان ي(. تصميم مقياس عرب3113الخضر، عثمان )
 .:39 –:36(، 3)27، دراسات ىفسيةو ارتباطاته. 

  ، القاهرة: عالم الكتب.6. طاإلرشاد كالعالج الىفسي(. 3121زهران، حامد عبد السالم )
 دار :القاهرة. كالهىٍجية الىظرية األسس: الهٍىي االجتهاع كعمـ العهؿ (.3116) كمالالزيات، 

 .غريب
 (، القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.3(. عمم نفس النمو.  ط)3123عادل عز الدين ) األشول،
 مطبعة: بغداد 8العاهمة كالقكل كالسكاف العهاؿ كتشغيؿ العهؿهـ(. 2536) مهدي صادقالسعيد، 

 .المعارف
قيـ العهؿ كدافعية اإلىجاز كاالىتهاء لدل عهاؿ هصىع كسكة (. 3115الشهري، عبد اهلل محمد )

مكة -رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى الكعبة الهشرفة بهكة الهكرهة8
 المكرمة.
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 مدينة مدارس في الطالبي المرشد لدى االنفعالي الذكاء (. مستوى3127) موسى عمي ،الصبحيين
-6:(، 23)8األردن،  -التفكؽ لتطكير الدكلية الهجمة .المتغيرات بعض ضوء في الرياض

231. 
قيـ العهؿ كعالقتٍا بالتكافؽ الهٍىي لدل عيىة هف الهرشديف (. :311الصعب، محمد عبيد )

 مكة المكرمة.-رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى الهدرسييف بتعميـ الميث كالقىفذة8
 (.3)26 هؤتة لمبحكث كالدراسات،القرارات اإلدارية.  ت(. أخالقيا1::2طراونة، تحسين أحمد )

هجمة الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه. (8  6::2)عبد السميع  محمدورزق، فاروق السيد  عثمان،
 .42-2(، 49، ع)كمية التربية بالهىصكرة
القيـ السمككية لدل طمبة الهرحمتيف الهتكسطة كالثاىكية في (. 3117عقل، محمود عطا حسين )

 الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخميج. 8دكؿ الخميج العربية "الكاقع: دليؿ الهعمـ"
التحكالت (. 6::2عالم، اعتماد محمد وزايد، أحمد وعرفة، محمد والغانم، كمثم والخاطر، سبيكة )

. الدوحة: مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية بجامعة االجتهاعية كقيـ العهؿ في الهجتهع القطرم
 قطر.

 القاهرة: مكتبة األنجمو المصرية.   هقياس قيـ العهؿ8.  (3::2عالم، اعتماد وزايد، أحمد )
 الهىظكر هف التعميـ هٍىة أخالقيات هيثاؽ في الكاردة العهؿ قيـ .(3119) أحمد اهلل عبد القرني،

 أم جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة 8الهعمهيف لدل تفعيمٍا كآلية اإلسالهي
 .المكرمة مكة-القرى

القيـ السمككية في العهؿ دراسة هقارىة بيف الهعمهيف كالهعمهات في الهرحمة (. 3115المانع، عزيزة )
 الرياض.-رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود الثاىكية8

(. بعض قيم العمل السائدة لدى عينة من معممي المرحمة االبتدائية في 3114ميخائيل، أمطانيوس )
 (.2)33 سكريا،-الهجمة العربية لمتربيةمدينة دمشق وريفها في ضوء متغيري الجنس والخبرة. 
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