
 

 

 إسهام مهارات إدارة الذات يف التنبؤ بالكفايات املهنية لدى طالب
   اخلدمة االجتماعية املتدربني باجملال الرتبوي

               
 انتصار إبراهيم شعبان إبراهيم /د 

 علم النفس  مدرس                 
 اإلسكندريةاملعهد العالي للخدمة االجتماعية ب 

 امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مهارات إدارة الذات والكفاياات الههيةاة لاد  
طالب الخدمة االجتهاعةة، وكذلك الكشف عن القادرة التيؤيةاة لههاارات إدارة الاذات فالكفاياات 

( طالب وطالبة فالهعهد العالي 222الههيةة ليفس العيية، وأجرةت الدراسة على عيية قوامها )
( ذكاور، مام ايتةاارهم فالقرةقاة العشاوا ةة 72( من اإلناا،، و)150االجتهاعةة ميهم )للخدمة  

الهيتظهااة، وطؤااي علااايهم ماةاااإ مهااارات إدارة الاااذات، وماةاااإ الكفايااات الههيةاااة ماان إعاااداد 
 الباحثة، ومم إستخدام الهيهج الوصفي االرمباطي التيؤيي.    

( 0,01حصااا ةام موجبااة عيااد م ااتو  )أساافرت نتااا ج الدراسااة عاانع  وجااود عالقااة دالااة إ
بين مهارات إدارة الذات والكفايات الههيةة للقالب، كها مؤين عدم وجاود فارود دالاة إحصاا ةام 
 بااين معاااملي إرمباااا مهااارات إدارة الااذات والكفايااات الههيةااة مةهااا لتعلااي فاله ااتو  الدراسااي

( بااين معاااملي إرمباااا 0,01للقااالب،  بييهااا كااا  هياااا فاارود دالااة إحصااا ةام عيااد م ااتو  )
مهارات إدارة الذات والكفايات الههيةة مةها لتعلي فاالنيس لصاالا اإلناا،، كهاا أ هارت نتاا ج 
الدراسااااة أ  مهااااارات إدارة الااااذات الخهااااس) إدارة الوقاااات، وعدارة العالقااااات االجتهاعةااااة، وعدارة 

لهااا ماا فير فااي الكفايااات  األنفعاااالت، والقاادرة علااى التخقااةا إلمخاااذ القاارار، والتيظااةم الااذامى (
الههيةة، وأ  مهاارمي )القادرة علاى التخقاةا إلمخااذ القارار، والتيظاةم الاذامي( لههاا قادرة ميؤيةاة 

 فالكفايات الههيةة للقالب. 
 الكفايات الههيةة. -ع مهارات إدارة الذاتالكلمات المفتاحية
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 طالبإسهام مهارات إدارة الذات يف التنبؤ بالكفايات املهنية لدى 
   اخلدمة االجتماعية املتدربني باجملال الرتبوي

               
 انتصار إبراهيم شعبان إبراهيم /د 

 علم النفس  مدرس                 
 اإلسكندريةاملعهد العالي للخدمة االجتماعية ب 

 

 مقدمة الدراسة:
الهنتهاا ، وكلهااا كااا  هااذا ُيعااد العيصاار البشااري أساااإ كاان مقاادم يهفاان أ  لت قااي فااي 

العيصااار البشاااري أرثااار معرفاااة ومهاااارة ويؤااارة كلهاااا كاااا  أدايج لااادورج أرثااار مااا فيرام ف ينابةاااة فاااي 
الهنته ، ومن هيا معتهد كفاءة أي ميظهة في مناالت اليشاا اإلن ااني الهتعاددة فاي م قياي 

هيظهاات علاى رفا  أهدافها على مد  قدرة األفراد في أدا هم لو ا فهم، لذا كا  حار  هاذج ال
 م تو  أدا ها الههيي فاعتبارج من أهم عياصرها.

وةهثاان التعلااةم قأااةة أماان قااومي لهصاار، لااذا لتقلااب م قيااي ال ةاسااة التعلةهةااة مأااافر 
جهة  الههن والتخصصات وميها مهية التربةاة االجتهاعةاة فاعتبارهاا إحاد  الههان الأارورةة 

الهيس ااات التعلةهةااة، والعهااان علااى ميهيتهاااا وذلااك لهاااا لخدمااة جهةاا  الوحااادات اإلن ااانةة فاااي 
 ميديه من أدوار ميهوةة ووقا ةة وعالجةة على اله توةات الفردية والنهاعةة والهنتهعةة.

ولهااااا كااااا  لكاااان مهيااااة نشاااااا ساااالوكي م اااادد، فاااا   مهيااااة التربةااااة االجتهاعةااااة متقلااااب 
مناهاااات معيياااة إلاااى فالأااارورة أفاااراد متاااوافر لااادلهم يصاااا و وساااهات ومعاااار  ومهاااارات وا

الدرجة التي ميهلهم ألداء م ئولةامهم وجعلهام قاادرةن علاى م قياي هاذا اليشااا ال الوكي علاى 
أعلااى م ااتو  فااي مهيااتهم، واله اااههة فااي م قيااي أهاادا  اليظااام التعلةهااي الهتهثلااة فااي إعااداد 

  فااي جياان جدلااد لت هاان م اائولةات اله ااتقؤن، وبالتااالي م قيااي أهاادا  التيهةااة ومقااور الهنتهاا
  ن ما لواجهه من متغيرات م لةة وعالهةة.

وماان ذلااك  هاارت ال اجااة لتعلااةم الكفايااات فااي ميس ااات التعلااةم العااالي وو اا  إطااار 
إلر اااب الخاارةنين الكفايااات الالقمااة للاةااام فاا داء مهيااتهم اله ااتقؤلةة، والتخقااةا لوجااود ماايهج 
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د إر ااابها لهرحلااة معييااة، موساا  يهثاان اإلطااار الااذي مكت ااب ماان ياللااه رقمااه الكفايااات الهاارا
وحنة هذا التوجه أ  هذج الكفايات رغم كونها مههة، إال أنه ال يهفان معلةههاا فشافن م اتقن، 
أي يارج اإلطار الهعرفي اله ادد الهوجاود فاي الهاواد الدراساةة التقليدياة، كهاا أ  القاالب لان 

ال اةاةاااة فشااا   مناااا  يفوناااوا قاااادرةن علاااى مقؤياااي هاااذج الههاااارات إذا كاااانوا يفتقااادو  الهعرفاااة 
 .(172، 2016معين )عا شة سةف، 

ومااان أجااان معلاااةم الكفاياااات الههيةاااة مقاااوم كلةاااات ومعاهاااد الخدماااة االجتهاعةاااة بتقاااوةر 
مياهنهااا وأساالوب مااادرةب طالبهااا فالهيس اااات االجتهاعةااة والتربوةااة لهواجهاااة كافااة التغيااارات 

درجااااة ففااااالورةوإ الخدمااااة والهشاااافالت الهنتهعةااااة، سااااواء كااااا  ذلااااك قؤاااان ال صااااو  علااااى 
االجتهاعةااة أو فااي مرحلااة الدراسااات العلةااا، ولكاان مههااا بااذلت هااذج الكلةااات ماان جهااد لتعلااةم 
اليظرةات العالجةاة واليهااذج العلهةاة ال دلثاة واالساترامةنةات الفعالاة وأسااليب التادين الههياي 

الهختلفااة، وم  ااين الهياسااب لعااالج الهشاافالت االجتهاعةااة واليف ااةة للقااالب فهراحاان التعلااةم 
أدا هاام االجتهاااعي، فاا   التغياارات ال اارةعة متقلااب دا هااام مالحقتهااا لتقااوةر معااار  ومهااارات 
وامناهات طالب الخدمة االجتهاعةة لهواجهاة الهشافالت اله ات دفة التاي مفرقهاا طؤةعاة هاذج 

 التغيرات الندلدة.
ن الكفايااات الههيةااة وعلاى هااذا فااال م تاااج هااذج الهتغياارات إلاى إمقااا  القالااب له ااتو  ماا

الالقمااة لاا داء الكاافء فقااا، ولكاان للتمهااا مهااارات ذامةااة م اااعدج فااي التكةااف ماا  التغيياارات 
الندلاااادة وماااادف  فااااه إلااااى م ااااتو  أفأاااان ماااان الكفايااااات الههيةااااة فااااي منااااا  عهلااااه التربااااوي 

 فالهيس ات التعلةهةة.
بي فاي ميظاةم حةاااة وُمعاد مهاارات إدارة الاذات مان الههاارات اله ورةااة ذات الادور اإليناا

الفاارد فشاافن ساالةم، ومعييااه علااى التعاماان ماا  الهنتهاا  الااذي يعااةق مةااه، وم اااعدج علااى مقوةااة 
 ,Minzer, 2008ومعتةت ذامه، وُمعد عامالم مههام لت قيي اليناح فاي كافاة منااالت ال ةااة )

15.) 
 

   نوع التوثيق المتبع هو توثيق الجمعية األمريكية للعلوم النفسيةAPA    حيث يشير أواًل إلى اسم المؤلف
 فى المتن.   ثم تاريخ النشر وأخيرًا رقم الصفحة
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إلاااى رهاااا ُمعتؤااار إدارة الاااذات أحاااد األسااااليب الهههاااة فاااي م ااااعدة األفاااراد فاااي الوصاااو  
م توةات أعلى في األنشقة الو ةفةاة واالجتهاعةاة واألراديهةاة والترفيهةاة، كهاا مركات مهاارات 
إدارة الذات على معلةم األفراد سلوكةات عامة متياسب م  العدلاد مان الؤيئاات وصاوالم ألسالوب 

 (.Embregts, 2003ناجا في إقالة االستنافات اليهقةة لد  فعض األفراد )
ثااة أ  ارت اااب الهعااار  الهرمبقااة فههيااة مااا لااةس كامةااام إلرساااء قاعاادة ولهااذا ماار  الباح

ماان الكفايااات الههيةااة ميهاان القااالب لههارسااة مهيةااة ناج ااة فااي اله ااتقؤن، وأ  مهااارات إدارة 
الذات يهفن أ  ملعب دورام ر ة ةام في قةادة دافعةة القالب ن و التعلم وميهي ومدعم الكفايات 

إدارة الاذات هااي اله اارا الر ة اي لون ااا  والتااي موجهاه ن ااو العهاان الههيةاة لاادلهم، فههااارات 
واإلنتااج والاةااادة وم قياي أهدافااه فاي ال ةاااة عامااة وفاي منااا  عهلاه فشاافن ياا ، فقااد م ااهم 
مهارات إدارة الذات في الكفايات الههيةة ك حد الههارات األساسةة الالقمة لرف  م اتو  األداء 

هااان علاااى إر ااااب الهاااتعلم القااادرة علاااى الب ااا  دايااان نف اااه الههياااي وك حاااد االةاااات التاااي مع
ويارجهااا وارتشااافها مهااا لاايعفس فهااردود إينااابي علااى ال االوا، وبالتااالي م اااو  هااذج الدراسااة 
الكشاااف عااان إساااهام مهاااارات إدارة الاااذات فاااي التيؤاااي فالكفاياااات الههيةاااة لاااد  طاااالب الخدماااة 

 االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي.
 سة:مشكلة الدرا

مار  الباحثااة أ  نناااح العهلةااة التعلةهةاة فااي أي نظااام معلةهااي يعتهاد علااى مااد  فاعلةااة 
مااديالت هااذا اليظااام، أي االهتهااام فهيظومااة العياصاار البشاارةة الهشاااركة فااي م قيااي أهاادا  
هذا اليظام، ومهثن مواصفات اإليصا ي االجتهاعي التربوي أحد أهم ملك الهاديالت فاعتباارج 

 هة رة واله اعدة في إمهام نناح العهلةة التربوةة في الهيس ات التعلةهةة.من العياصر ال
وعلةه كا  البد على طالب الخدماة االجتهاعةاة حتاى ليهان للعهان فاى الهناا  الترباو  
أ  متاااااوفر مةاااااه منهوعاااااة مااااان الكفاياااااات الههيةاااااة لكاااااي يفاااااو  فعااااااالم فاااااي أداء رساااااالة مهيتاااااه 

 ناب على القالب فالهدرسة.االجتهاعةة التربوةة فها ليعفس فاإلي
ورغام ماا مقاوم فاه ميس اات معلاةم الخدماة االجتهاعةاة مان إعاداد وم هيان طالبهاا للعهان 
فااااي الهناااااالت االجتهاعةااااة فشاااافن عااااام والهنااااا  التربااااوي فشاااافن يااااا ، حياااا  مقاااادم لهاااام 
الهعلومااات والهعااار  والهقااررات اليظرةااة التااي يقومااوا بدراسااتها يااال  ساايوات الدراسااة، التااي 

شااافن لااادلهم بيةاااة معرمةاااة مهفااايهم مااان فهااام طؤةعاااة ويصاااا و القاااالب فاااي مختلاااف مراحااان م
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التعلةم، وموفر لهم يؤرات عهلةة ومهارات مهيةة يفت ؤوها من واق  التدرةب العهلاي الاذي لاتم 
فاااي الهيس اااات التعلةهةاااة، ومعتقاااد هاااذج الهيس اااات أنهاااا باااذلك قاااد أعااادت طالاااب يهتلاااك مااان 

ة، والهعرمةاة، والههارةاة( ماا ليهلاه للعهان فاي الهناا  الترباوي، إال الكفايات الههيةة )الشخصاة
 أ  الباحثة قد الحظت ااميع

ماادني م ااتو  األداء األراااديهي للقااالب فاااي االيتبااارات الشاافوةة لهااادة التاادرةب العهلاااي  -1
التاااي معقاااد فاااي نهاياااة العاااام الناااامعي والتاااي مااااةس الكفاياااات الههيةاااة لااادلهم مااان يؤااارات 

 هارات مرمبقة فالهنا  التربوي.ومعار  وم
حصو  القاالب علاى درجاات ميخفأاة فاي ماادة التادرةب العهلاي علاى الارغم مان مفاود   -2

 فعأهم في الهقررات اليظرةة وحصولهم على مقدلرات مرمفعة فيها.
شاافاو  اإليصااا يين االجتهاااعيين فالهيس ااات التعلةهةااة ماان طااالب الخدمااة االجتهاعةااة  -3

التاادرةب العهلااي ماان عاادم كفاااءمهم فااي أداء مهااام التربةااة االجتهاعةااة وأدوار أفياااء فتاارة 
 اإليصا ي االجتهاعي التربوي.

ومااان ياااال  قااارب الباحثاااة مااان القاااالب فالهعهاااد فقاااد الحظااات شااافاو  كثيااارة للقاااالب 
يعر و  عليها مشفالمهم اليف ةة واالجتهاعةة والدراسةة وأ  غالؤيتها ألسباب شخصةة مرج  

تهثن في عدم موفر قدر من مهاارات إدارة الاذات لادلهم مثان عادم القادرة علاى )امخااذ للقالب م
القاارار، وميظااةم الااذات، وعقامااة عالقااات اجتهاعةااة، وعدارة الوقاات( م اااعدهم علااى اليناااح فااي 

 ال ةاة األراديهةة والشخصةة.
الاذات ومن هيا مبادر للذهن سيا .. هن يهفن أ  يفو  هياا عالقة بين مهارات إدارة 

لااااد  القااااالب  وم ااااتو  الكفايااااات الههيةااااة الهياسااااب لههارسااااة مهيااااتهم ياصااااة فااااي الهنااااا  
التربااوي . وماان هيااا مؤلااورت مشاافلة الدراسااة فااي استكشااا  العالقااة بااين مهااارات إدارة الااذات 
والكفايات الههيةة وم دلد درجة م اههة مهارات إدارة الذات في التيؤي فالكفايات الههيةاة لاد  

خدماة االجتهاعةاة الهتادربين فالهناا  الترباوي، وم ااو  الدراساة اإلجافاة عان األسائلة طالب ال
 اامةةع

ع ماااااا مهاااااارات إدارة الاااااذات األرثااااار شااااايوعام وانتشاااااارام لاااااد  طاااااالب الخدماااااة السؤؤؤؤؤؤال األول -
 االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي 

االجتهاعةااة الهتاادربين  ع مااا م ااتو  الكفايااات الههيةااة لااد  طااالب الخدمااةالسؤؤؤال النؤؤان   -
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 فالهنا  التربوي 

ع هن موجد عالقة ارمباطةة دالة إحصا ةام بين مهارات إدارة الاذات والكفاياات السؤال النالث -
 الههيةة لد  طالب الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي 

والكفاياات الههيةاة لاد  طاالب ع هن مختلف العالقة بين مهاارات إدارة الاذات السؤال الرابع -
 الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي فايتال  اليوع واله تو  الدراسي 

ع هان م اهم مهاارات إدارة الاذات فاي التيؤاي فالكفاياات الههيةاة لاد  طاالب السؤال الخامس -
 الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي 

 أهداف الدراسة:
 لحالية إلى:تهدف الدراسة ا

التعااار  علاااى مهاااارات إدارة الاااذات لاااد  طاااالب الخدماااة االجتهاعةاااة الهتااادربين فالهناااا   -1
 التربوي.

التعر  على م تو  الكفايات الههيةة لد  طالب الخدمة االجتهاعةة الهتادربين فالهناا    -2
 التربوي.

والكفايااات الههيةااة لااد  طااالب التعار  علااى العالقااة االرمباطةااة بااين مهاارات إدارة الااذات  -3
 الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي.

الكشف عها إذا كا  هياا فارود فاي العالقاة باين مهاارات إدارة الاذات والكفاياات الههيةاة   -4
فايتال  متغيري )اليوع، واله تو  الدراسي( لد  طالب الخدماة االجتهاعةاة الهتادربين 

 فالهنا  التربوي.
شااف عاان درجااة إسااهام مهااارات إدارة الااذات فااي التيؤااي فالكفايااات الههيةااة لااد  طااالب الك -5

 الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي.
 أهمية الدراسة:

 ومتهثن فيع األهمية النظرية للدراسة:
متوافي الدراسة م  االمناهات التربوةة ال دلثاة التاي مياادي فاالهتهاام بدراساة مهاارات إدارة  •

 لذات والكفايات الههيةة وياصة للقالب الهقؤلين على التخرج.ا

م او  الدراسة إلقاء الأوء على متغير مهارات إدارة الذات وقدرمااه التيؤيةااة فالكفايااات الههيةااة   •
 الههيةة. مها لثري الترا، اليف ي والتربوي وبخاصة في منا  التيؤي فهناالت الكفايات 
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األدبةات اليف اةة والتربوةاة فاي مف اير متغيارات الدراساة قد م اهم هذج الدراسة في مو ةف   •
ال الةااة فااي الؤيئااة العربةااة ويصوصااام أنااه لاام لااتم مياااو  مو ااوع مهااارات إدارة الااذات فااي 

 عالقته فالكفايات الههيةة.

ملفااااات هاااااذج الدراساااااة أنظاااااار اله ااااائولين عااااان العهلةاااااة التعلةهةاااااة عااااان  ااااارورة االهتهاااااام  •
فااي الهيس ااات التعلةهةااة، ك حااد أهاام الركااا ت والهقومااات  فاإليصااا ي االجتهاااعي التربااوي 

للعهلةاااة التعلةهةاااة وأههةاااة دورج فاااي إشاااباع أرؤااار قااادر مهفااان مااان االحتةاجاااات االجتهاعةاااة 
للقااااالب فالهدرسااااة وعماحااااة الفرصااااة لهاااام للوصااااو  إلااااى اليهااااو ال اااالةم وم قيااااي األهاااادا  

 التربوةة.

 ومتهثن فيعاألهمية التطبيقية للدراسة: 

م نتاااا ج الدراساااة فاااي موجةاااه نظااار اله ااائولين عااان معلاااةم الخدماااة االجتهاعةاااة إلاااى قاااد م اااه •
 رورة و   برامج ميهوةاة ومدرةؤةاة للقاالب مان ياال  ماا ستأاةفه الدراساة ال الةاة مان 

 نتا ج.

مقدم هذج الدراسة أدامين جدلتين لاةاإ متغيري مهارات إدارة الاذات والكفاياات الههيةاة فهاا  •
ةة للهقالةس اليف ةة والتربوةة وبها يهفن الباحثين الالحقين من استخدام لثري الهفتبة العرب

 هامين األدامين في بيئات أير  مشابهة.

يهفن االستفادة من نتا ج هذج الدراسة في موجةه نظر القاا هين علاى العهلةاة التعلةهةاة فاي  •
الههيةاة لاد  الهتعلهاين فااي النامعاة إلاى  ارورة االهتهاام فههاارات إدارة الااذات والكفاياات 

 مختلف التخصصات عيد و   االسترامةنةات والؤرامج واألنشقة التعلةهةة.

 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
 مهارات إدارة الذات: -1

هاااي االةاااات التاااي ي اااتخدمها الفااارد فاااي الهواقاااف الهختلفاااة لت  اااين سااالوكه أو م دلاااد 
أهدافااااه الهرجااااوة ومتهثاااان فاااايع )إدارة الوقاااات، وعدارة العالقااااات احتةاجامااااه ليااااتهفن ماااان م قيااااي 

االجتهاعةة، وعدارة االنفعاالت، والقدرة على التخقةا المخاذ القرار، والتيظاةم الاذامي(، ومقااإ 
 إجرا ةام فالدرجة التي ي صن عليها القالب في الهاةاإ اله تخدم.
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 الكفايات المهنية: -2
ات والهعار  واالمناهات والاةم التي ليبغي على طالب ن ي مفو  من القدرات والههار 

الخدمة االجتهاعةة ارت افه من ياال  بارامج الدراساة النامعةاة، فشافن يهفياه مان أداء مهيتاه 
اله ااتقؤلةة فااي الهنااا  الترباااوي فه ااتو  معااين مهاااا ي ااهم فااي م قياااي األهاادا  التربوةااة فاااي 

عرفاي، ومهااري(، وةقااإ إجرا ةاام فالدرجاة الهدرسة، وهذا الهفو  له فال، أفعاد )شخصاي، وم
 التي ي صن عليها القالب في الهاةاإ اله تخدم.

 طالب الخدمة االجتماعية المتدرب ف  المجال التربوي: -3
هو ذلك الهتعلم الذي أُعد نظرةام وعهلةام لةعهن إيصا ي اجتهاعي في الهناا  الترباوي، 

ةااة االجتهاعةااة وأدوار اإليصااا ي االجتهاااعي وارت ااب يؤاارات مدرةؤةااة فااي مهارسااة مهيااة الترب
في الهدرسة، مها ينعله لديه القدرة والههاارة له ااعدة القاالب فاي الهيس اات التعلةهةاة علاى 

 اليهو ال لةم وم قيي اليناح في العهلةة التعلةهةة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 :Self- Managementأواًل: إدارة الذات 
ذات ماان الهو ااوعات ال يوةااة التااي ينااب أ  لهااتم بهااا األفااراد، حياا  أنهااا ُمعااد إدارة الاا

وأساااإ مهااارات اإلنتاااج  Competence Emotionalالهفااو  األساسااي للكفاااءة الوجدانةااة 
والاةااادة، وعذا لاام نااينا فااي إدارة ذاميااا فهاان اله تهاان أ  نفقااد الهااد  والباعاا  والوقاات الااالقم 

ةن علاااى إدارة ذامياااا ف نياااا ن اااتقة  مفهااام أهااادافيا واقتياااا  إلننااااق حةامياااا، وعيااادما نكاااو  قاااادر 
الفاااار ، وهااااذا ي اااااعدنا علااااى إعقاااااء الهااااد  األرؤاااار األههةااااة األولااااى عيااااد التيفيااااذ )أيهاااان 

(، وهاااذا ماااا أردماااه الكثيااار ماان الدراساااات مثااان دراساااة )إيهاااا  حهااادي، 55، 2013الشااربييي، 
ة موجباااة ودالاااة باااين إدارة ( التاااي أو ااا ت وجاااود عالقاااJennifer,2013(، ودراساااة )2011

الذات وعدارة الوقت وجودة ال ةااة وأ  إلدارة الاذات ماردود إيناابي علاى الفارد، ودراساة )ي ياى 
( التي أو  ت وجود عالقة موجبة ودالاة باين إدارة الاذات والرفا ةاة اليف اةة، 2019مبارا،  

ات إدارة الااذات ( التااي أراادت أ  هياااا عالقااة بااين مهااار 2020ودراسااة )إيهااا  عؤااد الوهاااب، 
 والكفاءة الذامةة والتوافي الههيي.

ومشااااير الدراسااااات الههتهااااة فههااااارات إدارة الااااذات ف نهااااا منهوعااااة ماااان اإلسااااترامةنةات 
الهال هاااة إلمفانةاااات وقااادرات األفاااراد وم تاااوي علاااى مهاااارات يهتلكهاااا الهاااتعلم وةهفااان ميهيتهاااا 
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لرغااب مةااه )م هااود أبااو م االم،  ومقوةرهااا لت  ااين أدا ااه وصااوالم إلااى اله ااتو  األمثاان الااذي
2012.) 

 مفهوم إدارة الذات: -
"قدرة الفرد على موجةه مشااعرج وأفكاارج وعمفانةاماه ن او األهادا  التاي   ُتعن  إدارة الذات

(، فالذات هي ما يهلكه الشخو من مشاعر وأفكاار 2000يصؤو إلى م اةقها" )أررم ر ا،  
االسااااتغال  األمثاااان فااااي م قيااااي األهاااادا  وعمفانااااات وقاااادرات، وعدارمهااااا معيااااي اسااااتغال  ذلااااك 

وااماااا ، وهاااذج القااادرات ميهاااا ماااا هاااو موجاااود بااادايليا فالفعااان، وميهاااا ماااا ن تااااج أ  نتعلهاااه 
 فالههارسة والهرا  لفيو  الكفاءة والفاعلةة.

رها معر  إدارة الذات ف نهاع "قدرة الفرد على الت فم في حةامه، وةفو  هذا الت فم عن 
ارات ذامةة وكذلك متوةدج ف سترامةنةات م ددة للت فم ومعدلن ال الوا طرةي معلم الشخو مه

(Storey, 2007, 3.) 
وهياااا معرةااف بياار ف نهاااع "قاادرة الفاارد الذامةااة علااى إدارة أمااور حةامااه الهختلفااة بيناااح، 
وذلااك ماان يااال  امااتالا منهوعااة ماان الههااارات ال ةامةااة واالجتهاعةااة الهتن اادة فااي مهااارات 

وا ومهاااارة اساااتثهار الوقااات وح ااان إدارماااه، ومهاااارة التكةاااف والتوافاااي مااا  العهااان م ااات الأاااغ
الظاااارو  القار ااااة، ومهااااارة التعاماااان ماااا  الهواقااااف الهغأاااابة وعدارمهااااا )إيهااااا  عؤااااد الوهاااااب، 

2020 ،91.) 
علاى أنهااع "قادرات يهفان ل فاراد ارت اابها وم ااعدهم علاى   وتعرف مهارات إدارة الؤذات

أ  يعةشااااوا بيناااااح حةاااااة ميتنااااة ومشاااابعة، وم اااادد وقارة التربةااااة والتعلااااةم فالواليااااات الهت اااادة 
أنهاا متأاهنع مهاارات التيظاةم الاذامي، ومهاارات  Department of Educationاألمرةفةاة 

رة الأااااغوا واالنفعاااااالت، والثقااااة فاااااليفس، إدارة الوقاااات، والقاااادرة علااااى التخقااااةا النيااااد، وعدا
والتفاي ، وعدارة العالقات االجتهاعةة، والدافعةة الذامةة، وامخاذ القرار، والأبا الذامي، وحتى 
ن تقة  أ  نرمقي بوجدنا الشخصي واالجتهاعي والههياي وم  اين نوعةاة ال ةااة عليياا التهتا  

 (.2015بهذج الههارات )طلعت ميصور وبيرا ، 
يهفااان معرةفهاااا ف نهااااع منهوعاااة مااان اإلمفاناااات الشخصاااةة والقااادرات الذامةاااة التاااي  رهاااا

يهتلكهااا الفاارد فااي التعاماان ماا  حةامااه فااي كافااة الهواقااف التااي يعةشااها وةتفاعاان معهااا )ي يااى 
 (.2019مبارا،  
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 النظريات المفسرة إلدارة الذات: -
 النظرية المعرفية االجتماعية: -1

تهاعةاة لاا )فانادورا( أ  الفارد يهتلاك نظاام ذاماي يهفياه مان مفترض اليظرةة الهعرمةة االج
ال ةقرة على أفكارج ومشاعرج ودوافعه ي هى فاليظام الهعرفي العااطفي الاذي لتأاهن االةاات 

 الهعرمةة والهرجعةة التي موفر األسس الأرورةة لفهم وميظةم ال لوا.
ال ااااالوكةة واإلن ااااانةة لكاااااي مشااااارح وم ااااتخدم نظرةاااااة الااااتعلم االجتهااااااعي الهصااااقل ات 

الو ا ف ال ةفولوجةة على أسااإ مان التفاعان الهتبااد  اله اتهر باين اله اددات الشخصاةة، 
واله اااددات الؤيئةاااة، ومااايفر الؤيئاااة فاااي ال ااالوا، والفااارد بااادورج ي ااادد جت ةاااام بيئتاااه، فاليااااإ ال 

وةعاد كان مان العوامان  ي تنيؤو  للهثيرات كها هي، وذلك ألنهم ي تنيؤو  لها كها يف رونها،
الدايلةااة والخارجةااة فااي اليظرةااة الهعرمةااة االجتهاعةااة مههااام، إذ ليظاار إلااى )األحاادا، الؤيئةااة، 
والعوامن الشخصةة، وال لوكةات(، فالعوامن الشخصةة )االعتقادات، والتوقعات، واالمناهات، 

 ، واليااااإ، والهواقاااف والهعرفاااة(، والؤيئاااة الفيتةا ةاااة واالجتهاعةاااة )الهصاااادر، وعواقاااب األفعاااا
الفيتةا ةااة(، وال االوا )األفعااا  الفرديااة، وااليتبااارات، والعبااارات اللفظةااة( ماايفر جهةعهااا وةتاا فر 
رن ميها فاااير، وةقلاي "فانادورا" علاى هاذا التفاعان للقاو  )ال تهةاة التبادلةاة( )عؤاد اللقةاف 

 (.244، 2007ح ين، 
الههفية لل الوا معاد أمارام مههاام للاتعلم، ألنهاا لذلك يفترض "فاندورا" أ  التيؤيات فاليوامج 

ميفر في الدافعةة فهثالمع هن س ننا أم س رسب، هن س رو  م ؤوبام أم مو   سخرةة  وهذج 
التيؤاايات متاا فر )فالفاعلةااة الذامةااة( وهااي حااس الفاارد ف نااه قااادر علااى التعاماان ماا  مههااة معييااة 

 (.Cobb JR, 2003, 7ففاعلةة )
  اليظرةة االجتهاعةة الهعرمةة مف ر إدارة الاذات علاى أ  الفارد مها سؤي نخلو إلى أ

يهتلااك نظااام ذات يهفيااه ماان ال ااةقرة علااى أفكااارج ومشاااعرج ودوافعااه ي ااهى فاليظااام الهعرفااي 
العااااطفي، وأ  ال اااؤب الر ة اااي إلدارة الاااذات هاااو قااادرة الفااارد علاااى م قياااي إمفاناماااه اإلن اااانةة 

، ولاذلك فا   سالوا األفاراد لتنادد فهوجاب هاذج اليظرةاة وم هن اله ئولةة للوصو  إلاى أهدافاه
 من يال  األهدا  التي يأعها الفرد والقرد التي يختارها لت قيي ملك األهدا .

مشاتهن علاى التفاعان  -وفقام لليظرةاة الهعرمةاة االجتهاعةاة  -رها أ  مهارات إدارة الذات
الفرد طبقاام لهاذا التفاعان ف ساتخدام بين فال، عهلةات )الشخصةة، وال لوكةة، والؤيئةة(، وةقوم 
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التغذياااة الراجعاااة مااان ياااال  األداء ال اااابي مهاااا ينعلاااه يعهااان علاااى م  اااين مهاراماااه وميهيتهاااا 
 ف ستهرار عهلةة التعلم.

 النظرية السلوكية: -2
مفتاارض اليظرةااة ال االوكةة أ  ال االوا اإلن اااني عبااارة عاان منهوعااة ماان العااادات التااي 

أفياااء مراحاان نهااوج الهختلفااة وةاات فم فااي قوانييهااا الخاليااا العصااؤةة  لتعلههااا اإلن ااا  وةفت ااؤها
الهوجودة فالدماغ، وهي الكف وقو  االستثارة وةرجعو  ذلك إلى العوامن الؤيئةة التي لتعرض 

 لها الفرد.
وماادور هااذج اليظرةااة حااو  م ااور عهلةااة الااتعلم الااذي لااتم عاان طرةااي ارت اااب العااادات 

ادة، ولااذا فا   أرثاار ال االوا اإلن اااني مفت اب عاان طرةااي الااتعلم، الندلادة أو اإلطفاااء أو اإلعاا
 وأ  سلوا اإلن ا  قابن للتعدلن أو التغير ف يناد  رو  وبيئة معلةهةة معيية.

وميكد اليظرةة ال لوكةة على دور ال افت في ميظةم سلوا الفارد، وعلاى الارغم مان أنهاا 
ألولاااى، إال أناااه يهفااان اعتباااار االةاااات مركااات أيأاااام علاااى فهااام ال ااالوا وبلةاااة معدللاااه فالدرجاااة ا

ريهااااذج مفياااد فاااي إدارة الاااذات، ألنهاااا متيااااو  العهلةاااات التاااي ليقاااوي عليهاااا م دلاااد األهااادا ، 
والتهييت في النوانب الهههة في ال اعي لت قياي ملاك األهادا ، والاذي يقاود بادورج إلاى م قياي 

الاااذي لاااتم علاااى عااادد مااان  إدارة الاااذات وميظةههاااا، إال أ  ماااا يشاااوب ذلاااك إ  مغييااار ال ااالوا
الهراحاان ال لااتم دا هااام ن ااو األفأاان لتاا فرج فهنهوعااة ماان العواماان مختلااف ماان مرحلااة ألياار ، 
وبالتالي ف   ال الوا لاةس فابتاام وعنهاا لتغيار بتغيار ملاك العوامان، ومقتارح اليظرةاة ال الوكةة أ  

مرحلااة ألياار ، التااديالت الهقلوبااة إلحاادا، التغيياار فااي ساالوا األفااراد ينااب أ  مختلااف ماان 
 & Denise)يصوصام فالي بة إلى نفس االةات واالسترامةنةات التي ميفر في سلوا األفراد  

John,  2006, 7). 
مها سؤي نخلو إلاى أ  اليظرةاة ال الوكةة مار  أ  ال الوا اإلن ااني لاةس منارد ردود 

متهثن أيأام في  فعن من قؤن الكا ن ال ي على الهتغيرات الؤيئةة التي لتعرض لها فقا، وعنها
عالقتاااه فالؤيئاااة اله ةقاااة فاااه فهاااا م توةاااه مااان مثيااارات، وأنهاااا معيااار اهتهاااام كؤيااار لل اااوافت فاااي 

 م قيي إدارة الذات وميظةهها، م  مراعاة مغير الظرو  اله ةقة فالفرد.
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 أهمية إدارة الذات:
 ,Hoff & Ervin, 2013; Ercoskun, 2016; Lee, et alأرادت دراساة كان مانع )

 ( إلى أ  مقؤيي إدارة الذات ليدي إلىع2017
 إيناد ريةة وا  ة ل هدا  الهرجوة، لتكو  األهدا  وا  ة قابلة للت قيي. -1
 التقيةم اله تهر لالسترامةنةات والههارات، والهوارد الالقمة لت قيي األهدا . -2
 مقوةر وعيناد حلو  للعابات التي م و  دو  اليناح. -3
الثقاااة فااااليفس والقااادرة علاااى االمصاااا ، وارت ااااب فااان التعامااان مااا  الشخصاااةات ارت ااااب  -4

 الهختلفة.
ارت اااااب عاااادة مهااااارات مثاااانع القاااادرة علااااى التخقااااةا، ومرميااااب الههااااام ح ااااب األولوةااااة  -5

 واألههةة، وعدارة الوقت، والتعلم الذامي، وقةادة الهعار ، والتقوةر الذامي.
 :Self- Management Skillsمهارات إدارة الذات 

معاااار  مهااااارات إدارة الااااذات علااااى أنهاااااع االةااااات التااااي ي ااااتخدمها الفاااارد فااااي الهواقااااف 
الهختلفاااة لت  اااين سااالوكه أو م دلاااد احتةاجاماااه لياااتهفن مااان م قياااي أهدافاااه الهرجاااوة )طلعااات 

(. ولكااي لااتهفن الفاارد ماان إدارة ذامااه فعلةااه أ  لااتهفن ماان 1236، 2015ميصااور وبياارا ، 
 نهلها إدارة الذات.عدة مهارات مكو  في م

ولقاااد معاااددت الااااري  ووجهاااات اليظااار حااااو  مهاااارات إدارة الاااذات، وفااااي إطاااار طؤةعااااة 
الدراساااة ال الةاااة والت اااايالت التاااي أفيااارت فاااي عااارض إشااافاليتها، والهاااد  مااان وراء إعااادادها، 
والهتغياارات التااي مأااهيتها، فقااد مؤياات الباحثااة يه ااة مهاااراتع )إدارة الوقاات، وعدارة العالقااات 

جتهاعةااة، وعدارة االنفعاااالت، والقاادرة علااى التخقااةا إلمخاااذ القاارار، والتيظااةم الااذامي( ألنهااا اال
األرثر ارمباطام فالهو اوع األساساي الاذي متياولاه الدراساة ال الةاة فالت ليان، وةهفان مو اة ها 

 رااميع
 :Time Managementإدارة الوقت  -1

للوقات مان ياال  م دلاد االحتةاجاات، وو ا  ومعيي قدرة الفارد علاى االساتخدام الرشايد 
األهدا  لت اةقهاا، وم دلاد األولوةاات للههاام الهقلوباة مان ياال  التخقاةا وااللتاتام والت ليان 
والهتافعااة وععااداد جااداو  األعهااا  اإليأاااحةة لتقاادلر الهاادة التميةااة التااي م ااتغرقها كاان مههااة 

(Kirista & Smith, 2002, 51.) 



 

 

 

) 51 ) 

 2020 ، ديسمرب1ج 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 إسهام مهارات إدارة الذات يف التنبؤ بالكفايات املهنية

 :Social Relationships Managementجتماعية إدارة العالقات اال -2
هاااي قااادرة الفااارد علاااى مكاااوةن شااابفة مااان العالقاااات االجتهاعةاااة اإلينابةاااة مااا  اايااارةن 
واساااتثهار هاااذج العالقاااات مااان ياااال  التواصااان مااا  هااايالء األشاااخا  والتواصااان معهااام وحااان 

اايارةن مان ياال  الهياقعات بيايهم والتا فير فايهم والقادرة علاى اإلقيااع ومشانة  ودعام قادرات 
التغذيااة الراجعااة واإلرشااادية و ةادمااه ل مااور وشااهولةة ريةتااه فاإل ااافة إلااى التعاااو  وال ااعي 

 .(Dawson, 2008, 225)لت قيي األهدا  من يال  العهن النهاعي 
 :Emotion Managementإدارة االنفعاالت  -3

ى الخااروج ماان ال اااالت هااي قاادرة الفاارد علااى التعاماان ماا  انفعاالمااه الهختلفااة والقاادرة علاا
، 2020الهتاجةااة ال اايئة وع هااار االنفعااا  الهياسااب للهواقااف الهختلفااة )إيهااا  عؤااد الوهاااب، 

95.) 
 :Planning for Decision Makingالتخطيط إلتخاذ القرار  -4

يعيي القدرة على و   ريةة لله تقؤن مؤيةة على دراسة ميهنةة قا هة على روح التيؤي 
دلااد األهاادا  ومرميااب األولوةااات وو اا  الؤاادا ن، فاام امخاااذ القاارار فشاا   العلهااي ماان أجاان م 

 أفأن ال ؤن والؤدا ن والتي م قي األهدا  يال  فترة قميةة م ددة.
 :Self- Regulationالتنظيم الذات   -5

هااو قاادرة الفاارد علااى  اابا ساالوكه ماان يااال  اسااتخدام مرا بااة الااذات )احتفا ااام ف اانن 
مي )مقااادلر الهعرفاااة الهت صااالة أفيااااء مرا باااة الاااذات(، والتعتةااات الاااذامي لل ااالوا(، والتقاااوةم الاااذا

)إفافة الفرد لذامه على ال لوا ال لةم أو م قيي الهد (، ومعتؤر عهلةات التيظاةم الاذامي ذات 
 ,"American Psychological Association "APA) أههةاة ياصاة فاي معادلن ال الوا

2009, 457- 458). 
 :Professional Competenceلمهنية ثانيًا: الكفايات ا

لقااد اهااتم الكثياار ماان التربااوةين فالكفايااات وأنواعهااا فصاافة عامااة، واهااتم الاابعض ااياار 
فالكفايات الههيةة على وجه الخصو ، ورغم أ  الهناا  الترباوي يأام العدلاد مان العياصار 
البشاارةة اله اائولة عاان م قيااي أهدافااه، إال أ  االهتهااام األرؤاار انصااب علااى الهعلاام وعاادد ماان 

دارة التربوةة، بييها كاا  هيااا نادرة فاي االهتهاام فاإليصاا ي االجتهااعي الدراسات اهتهت فاإل
التربااوي، علااى الاارغم ماان أههةااة الاادور الااذي مقااوم فااه مهيااة التربةااة االجتهاعةااة فااي الهدرسااة، 
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حياا  أنهااا ماان الههاان الفيةااة الد ةقااة التااي م تاااج إلااى إعااداد جيااد لهاان يقااوم بهااا، أل  العهاان 
الب فااي كافاة مراحاان التعلاةم، ي تاااج إلاى منهوعااة مان الههااارات االجتهااعي الترباوي ماا  القا

التااي ليبغااي أ  مكااو  لااد  اإليصااا ي االجتهاااعي التربااوي للاةااام باادورج كهااا ليبغااي فااي  اان 
 (.Elswick et al, 2019التغيرات ال رةعة في عصر الثورة الهعرمةة )

تهاعةااة إلر اااب ولت قيااي اليناااح فااي هااذج الههيااةا سااعت ميس ااات معلااةم الخدمااة االج
طالبهااااا الكفايااااات الالقمااااة ماااان يااااال  اإلعااااداد اليظااااري والعهلااااي التااااي مهفاااايهم ماااان امااااتالا 
الههااارات والفعالةااات الالقمااة ألداء مهااام اإليصااا ي االجتهاااعي التربااوي، هااذج الكفايااات ذات 

باوي طؤةعة معرمةة وجدانةة ولكن مهارةة أيأام، إنها كفايات مركبة، فهي مقيةة وذات طااف  مر 
 (.Zozuliak, 2019اجتهاعي مةها لتصن ميها ف ةاة القالب في الؤيئة الهدرسةة )

 مفهوم الكفايات المهنية:
يقوم مفهوم الكفايات على أساإ أ  اإلن ا  الكفء هو اإلن ا  الاذي يهتلاك منهوعاة 
ة ماان الههااارات التااي منعلاااه قااادرام علااى الاةاااام فهنهوعااة األعهااا  التاااي متقلؤهااا مهيتااه بدرجااا

عالةااة ماان الكفاااءة، والكفايااات هااي قاادرات مفت اابة م ااها فال االوا والعهاان فااي سااةاد معااين، 
وةتكااو  م تواهااا ماان معااار  ومهااارات وقاادرات وامناهااات ميدمنااة فشاافن مركااب، كهااا يقااوم 
الفاارد الااذي ارت ااؤها ف فارمهااا ومنيياادها ومو ةفهااا قصااد مواجهااة مشاافلة مااا وحلهااا فااي و ااعةة 

 (.2003م ددة )م هد الدرةج، 
والكفاية متهثن في استقاعة الفرد الاةام فعهن أو مهياة دو  م ااعدة مباشارة مان طار  
بير ومعر  على أنهاع مختلف أشفا  األداء التي مهثن ال د األدنى الذي للتم لت قيي هد  

 (.33، 2004ما )رشدي أحهد وم هد سلةها ، 
هفياه مان أداء سالوا معاين لارمبا ومعر  الكفايات الههيةة على أنهاع "قدرة الفرد التي م

فهااا يقااوم فااه ماان مهااام، ف ياا  مشااهن الهعااار  والههااارات واالمناهااات فااي منااا  مخصصااه  
ومختلااف الكفايااات فااايتال  نااوع الههيااة، وماا  ذلااك موجااد كفايااات مشااتركة بااين كافااة الههاان 

 (.20، 2004)إبرا ةم ح ن، 
ة والههاارات منتهعاة ما  فعأاها رها معر  الكفاياات الههيةاة علاى أنهااع "ميظاةم للهعرفا
 (.Mclean, 2011البعض لتكو  عيصرام أساسةام وفعاالم لتهيت فالنودة العالةة )
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وهي القدرة على عهن ما أو إحدا، مغيير أو نامج متوق ، ولةهتلك الفرد كفاية ما، البد 
التااي ال غيااى لااه ماان التااتود فهنهوعااة ماان الهعااار  الأاارورةة التااي مكااو  الخلفةااة اليظرةااة 

، 2018عيها وبعدد من الههارات التاي مشافن الناناب العهلاي أو األدا اي لهاا )رمااق إبارا ةم، 
8.) 

ومااان هاااذا الهيقلاااي فااا   الكفاياااات الههيةاااة هاااي مقلاااب أساساااي لؤلاااوغ الكفااااءة، فتاااوفر 
الكفاياااات الخاصاااة فالعهااان لاااد  الفااارد م ااااعدج فاااي األداء اليااااجا لههيتاااه، والكفاياااات الههيةاااة 

الب الخدمااااااة االجتهاعةااااااة معيااااااي مااااااوفر منهوعااااااة ماااااان الهعااااااار  والهفااااااا ةم والههااااااارات لقاااااا
واالمناهات الهرمبقة فهنا  معين والتي موجه سلوكهم وم اعدهم فاي األداء الههياي فه اتو  
معااين ماان الااتهفن، ولكااي لت قااي ذلااك، البااد ماان مااوفر منهوعااة ماان الهفونااات التااي م اااعد 

وةن يؤرامه ومعارفه لتيهله للعهن في الهنا  التربوي، ومن طالب الخدمة االجتهاعةة على مك
ميقلي يؤرة الباحثة فههية الخدمة االجتهاعةاة، وكاذلك مراجعاة الدراساات ال اافقة مثان دراساة 

(Massat, 2005 ،2017(، ودراساااة )أشااار  رجاااب، 2008(، ودراساااة )حهاااد إبااارا ةم ،)
فاياااات الههيةاااة لقالاااب الخدماااة (، يهفااان م دلاااد مفوناااات الك2019ودراساااة )فاطهاااة جهعاااة، 

 االجتهاعةة للعهن في الهنا  التربوي ومتهثن فيع
ع وةقصد فه ال اهات الشخصاةة والقادرات العقلةاة المكون الوجدان  )الكفايات الشخصية(  -1

والهبادأة واالبتكار واالقتياع واإليها  فاةهة مهية التربةة االجتهاعةة والته ك ف يال ةامها 
 يي أهدافها وةظهر ذلك فيعوالعهن على م ق

 الت لي ف يال ةات الههية و مقؤيي  ةهها اإلن انةة. -
 الظهور فالهظهر الال ي من حي  الشفن العام. -
 القدرة على م هن اله ئولةة والهبادأة في العهن. -
  با االنفعاالت والهرونة في العهن. -
 فالهدرسة.القدرة على العهن النهاعي م  فرةي العهن  -
 العهن على ميهةة الذات الههيةة فصورة م تهرة. -
 وجود ريةة م تقؤلةة لدور الههية في الهنا  التربوي. -
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ع وةقصاد فاه منهوعاة الهعاار  وال قاا ي والهفاا ةم المكون المعرف  )الكفايات المعرفية(  -2
قاااالب ومااان الهرمبقاااة فالههياااة وال ااالوا اإلن ااااني والشخصاااةة، والفااارود الفردياااة باااين ال

 أمثلتهاع
 لؤدي وعةام متهيتام فاألهدا  التربوةة وكذلك أهدا  الههية في الهنا  التربوي. -
يظهااار معرفاااة متعهقاااة ف ساااس ونظرةاااات مف اااير ال ااالوا اإلن ااااني وياصاااة ال ااالوا  -

 الهتهيت وال لوا الُهشفن.
 لؤدي وعةام فخصا و نهو القالب واحتةاجامهم ومشفالمهم. -
 التعلم الذامي لومناهات ال دلثة الهرمبقة فالههية. لؤدي رغبة في -
 يظهر معرفة ف سس إعداد الؤرامج اإلرشادية االجتهاعةة التربوةة. -
 يشارا في اله افقات الب ثةة. -

ع وةقصاااد فاااه عااادد مااان الههاااارات الههيةاااة التاااي المكؤؤؤون المهؤؤؤاري )الكفايؤؤؤات المهاريؤؤؤة( -3
   التربوي، ومن أمثلتهاعي تاجها اإليصا ي االجتهاعي في الهنا

 يهتاق فالتخقةا فشهولةة األهدا  وميوعها. -
 القدرة على امخاذ القرار وياصة في الهواقف الصعبة. -
 القدرة على مو ةف وميهةة القدرات القالبةة. -
 القدرة عن إستخدام ومو ةف وسا ن االمصا  والتكيولوجةا ال دلثة. -
لهالحظاااة، وعدارة وميفياااذ الهقاااابالت... وغيرهاااا مااان القااادرة علاااىع مكاااوةن العالقاااات، وا -

 الههارات الههيةة.
 م نين اليشاا الههيي ومقيةهه ذامةام. -

وبذلك مصبا الكفايات الههيةة مفوناام متكاامالم ينها  باين النواناب الشخصاةة والهعرمةاة 
أفيااااء والههارةاااة، وهاااذج الهفوناااات لاااتم ارت اااابها مااان ياااال  إعاااداد طالاااب الخدماااة االجتهاعةاااة 

برنامنااه الدراسااي، وةهفاان التعؤياار عاان مفونااات الكفايااات الههيةااة لقالااب الخدمااة االجتهاعةااة 
 الذي مم مدرةبه في الهنا  التربوي من يال  الشفن التاليع

  



 

 

 

) 55 ) 

 2020 ، ديسمرب1ج 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 إسهام مهارات إدارة الذات يف التنبؤ بالكفايات املهنية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 1شكل )

 مكونات الكفايات المهنية لطالب الخدمة االجتماعية المتدربين بالمجال التربوي 
 

وةتأا من الشفن ال ابيع إ  الهفوناات الههيةاة التاي لاتم ارت اابها عان طرةاي إعاداد  
القالاااب وبااارامج التااادرةب أفيااااء الدراساااة مااايفر فاااي أداء القالاااب، حيااا  أنهاااا مااان الهتقلباااات 
األساسةة ألداء العهن االجتهاعي التربوي، ومظهر في صورة سلوا أفياء  ةام القالب فعهلاه، 

 وجود هذج الهفونات )الشخصةة، والهعرمةة، والههارةة(. وهذا ال لوا لتقلب
 أهمية الكفايات المهنية لطالب الخدمة االجتماعية:

(، ودراسااااة Baranyuk, 2015ماااان يااااال  مراجعااااة الدراسااااات ال ااااافقة مثاااان دراسااااة )
(Minzhanov,  

et al, 2016A)  ،ي يااى فااوقي( (، ودراسااة )2018، ودراسااةZhang,  2019 ،)
( يهفن م دلد أههةة الكفاياات الههيةاة لقاالب الخدماة االجتهاعةاة 2020قكي،    ودراسة )نهر

 فشفن عام وللقالب الهيهلين للعهن في الهنا  التربوي ياصة، حي  أنها م اعد علىع
التفااااود واإلبااااداع للاةااااام فاااااألدوار الهتعااااددة فالشاااافن الهقلااااوب فااااي الهيس ااااات التعلةهةااااة  -1

 فهراحلها الهختلفة.

 الطالبأداء 

 

الكفايات 
 المهنية

المكون 
 المعرفى

المكون 
 المهارى 

المكون 
 الشخصى

ممارسة فى 
 التدريب العملى

 الخبرةاكتساب 

التمكين من المعلومات  تكون المهارة
 النظرية

 إعداد
 () نظرى وعملى

 

 استعداد
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والههارسة على عفس ما هو معرو  في برامج اإلعداد التقليدية التي معتهد علاى األداء    -2
 الهعار  اليظرةة.

م الرة الهتغيرات والت ديات اله تهرة ياصة التي مواجه عهلةات التيشئة والتربةة والتعلةم   -3
 ل بياء في الهدرسة.

القااالب وأ  لتقاادم عهلةااام  ميهةااة مهارامااه واسااتعدادامه وقدرامااه ماان أجاان أ  لرمقااي فه ااتو   -4
 ومهيةام فها يعود فالفا دة على العهلةة التعلةهةة والتربوةة ل بياء في الهدرسة.

الوقااو  علااى م ااتواج فااي أداء اليشاااا االجتهاااعي التربااوي وم دلااد نقاااا القااوة وماادعةهها  -5
 وم دلد نقاا الأعف وعالجها.

االجتهاعةااة لههارسااة الههيااة فااي الهنااا  قةااادة الدافعةااة والر ااا الههيااي لقااالب الخدمااة  -6
 التربوي ففاعلةة وكفاءة.

الب   عن مصادر الهعرفة عن كن ما لتةد وةيهي م تواج الفكري والثقافي والهعرفاي فاي   -7
 منا  مخصصه.

الااتهفن مااان فهااام علااوم العصااار ومقيةاماااه الهتقااورة وارت ااااب مهاااارات مقؤةقهااا فاااي العهااان  -8
 ليشاا االجتهاعي التربوي.واإلنتاج ومو ةفها لخدمة ا

الكفاياات الههيةااة لقااالب الخدمااة االجتهاعةااة يقاوة المااتالا مهااارات الههيااة لليناااح فااي  -9
 العهن فالهنا  التربوي وم  ين األداء.

 أساليب تقويم الكفايات المهنية لطالب الخدمة االجتماعية:
 اتخدم كان مهاارة مان يهفن مقوةم الكفايات الههيةاة مان ياال  أ  يقلاب مان القالاب أ  ي -

 مهارامه في مواقف التدرةب العهلي فالهنا  التربوي.
فااااي فعااااض األحةااااا  ال يفتفااااي فاسااااتخدام الههااااارة، باااان يقلااااب معرفااااة الوقاااات الهياسااااب  -

 الستخدامها والظرو  والشروا التي م تدعي استخدامها.

االيتباااارات الت رةرةاااة أو فالي ااابة إلجاااراءات مقااادلر الهعلوماااات والهعاااار  يهفااان اساااتخدام  -
 الشفوةة.

م ااااااتخدم طرةقااااااة مقيااااااةم ال اااااانالت الخاصااااااة بيشاااااااا القااااااالب داياااااان ميس ااااااة التاااااادرةب  -
 )الهدرسة(، وسيلة لتقوةم الكفايات الههيةة.

رها يهفن استخدام الهواقف العهلةة ولعب أدوار اإليصا ي االجتهاعي الترباوي فالهدرساة  -
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 رب في الهنا  التربوي.لتقدلر الكفاءة العهلةة للقالب الهتد
 ثالنًا: طالب الخدمة االجتماعية المتدربين بالمجال التربوي:

ُيعاااد الهناااا  الترباااوي مااان أو  الهنااااالت التاااي ديلتهاااا الخدماااة االجتهاعةاااة حيااا  أ  
طؤةعااة الهشاافالت الخاصااة فااالهنته  القالبااي داياان الهيس ااات التعلةهةااة أوجؤاات الأاارورة 

ي كشخو مهيي ُمعد لهواجهة ملك الهشفالت، هذا فاإل افة إلى وجود اإليصا ي االجتهاع
إلى التعامن م  كافة القأايا التي مواجه الهنته  الهدرسي والتغلب عليها فشفن علهاي سالةم 

(Massat, 2005, 30.) 
وم ظى مهية الخدمة االجتهاعةة في الهنا  التربوي بدور هام، وذلك ألنها معهن ما  

أبياااء الهنتهاا ، وقااد م اااهم فااي  إعااداد النياان الندلااد الااذي سااو  لت هاان ققاعااات كؤياارة ماان 
م ئولةات اله تقؤن، وبالتالي م قياي أهادا  التيهةاة ومقاور الهنتها  فاي  ان ماا لواجهاه مان 

 متغيرات م لةة وعالهةة.
( أ  الخدمااة االجتهاعةااة إطااار معلةهااي ومعلهااي Segal et al., 2007, 279وماار  )     

ب يهفيهم ارت اب إح اإ فالكفاءة والقدرة على حن الهشافالت وصاي  القارار، الذي فه القال
 واستعداد للتكةف م  التغيير وم هن اله ئولةة لتعلةههم اله تهر.

رها أردت الدراسات علاى أ  الهناا  الترباوي مان أهام الهنااالت التاي م ظاى فاهتهاام 
من أفاراد الهنتها  مصان إلاى عادة اإليصا يين االجتهاعيين، وذلك ألنه ي توعب أعداد كؤيرة 

ماللين، وهذا العدد ال لتوافر في أي منا  بير من مناالت ال ةاة اإلن انةة، هاذا فاإل اافة 
إلى أ  الهيس ات التي معهن في هذا الهنا  وهي الهيس ات التعلةهةة فاايتال  مراحلهاا ال 

عيياة مان العلاوم، يقتصر دورها على إر اب القالب فعض الهعار  التي متصان فهنهوعاة م
ولكاان دورهااا لتعااد  ذلااك ففثياار، حياا  أصاابا هااذا الاادور يشااهن اله اااههة ف ينابةااة فااي نهااو 
القااالب وم قيااي اليأااج االجتهاااعي لهاام ومتوةاادهم فالههااارات التااي م اااعدهم علااى مواجهااة 

، 2008حةاااااامهم ال ا ااااارة واالساااااتعداد لهواجهاااااة حةاااااامهم اله اااااتقؤلةة أيأاااااام )فاااااوقي م هاااااد، 
 (.Thompson,  et al., 2019(، )2019طهة جهعة، (، )فا5593

ولااذلك معتؤاار الهدرسااة بياااءام اجتهاعةااام لااه أنهاااا معييااة ماان ال ةاااة االجتهاعةااة اليومةااة 
التاااي مااايعفس فاااي منهوعاااة اساااتنافات وأفعاااا  األفاااراد منااااج اايااارةن ومقاااوةم سااالوكةامهم التاااي 

قافااة الهدرسااةة وم دلااد األدوار سااواء متشاافن فااي إطااار عهلةااة الااتعلم والتيشاائة االجتهاعةااة والث
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للقاااااالب أو الهعلهاااااين أو غيااااارهم مااااان الفئاااااات األيااااار  الهوجاااااودة فاااااي الهدرساااااة مثااااان فئاااااة 
اإليصااا يين االجتهاااعيين، ُمكت ااب ماان يااال  مق ااةم العهاان والهراراات الو ةفةااة التااي مخاادمها 

 (.6، 2010رن فئة من الفئات الهوجودة داين الهنته  الهدرسي )م هد عقوة، 
وةهثاان اإليصااا ي االجتهاااعي التربااوي أحااد أهاام الركااا ت والهقومااات للعهلةااة التعلةهةااة 
واله اائو  الههيااي عاان مهارسااة مهيااة الخدمااة االجتهاعةااة فقرقهااا وأساااليؤها الههيةااة الهختلفااة 
فاإل ااافة إلااى اهتهامااه بت قيااي األهاادا  الوقا ةااة واإلنها ةااة والعالجةااة وأدا ااه للاادور الههيااي 

(، وعماحاة Marrison, 2016ؤر قدر مهفن من االحتةاجات االجتهاعةة للقاالب )إلشباع أر
 الفرصة للوصو  إلى اليهو ال لةم، وم قيي أهدا  عهلةة التعلةم فالهنته  الهدرسي.

ولااذلك فاا   إعااداد طااالب الخدمااة االجتهاعةااة أنف ااهم للعهاان فااي الهنااا  التربااوي علااى 
حاجاااة لفهااام كااان مااان القاااالب والي اااي الكلاااي  درجاااة كؤيااارة مااان األههةاااة، حيااا  مكاااو  هيااااا

للهدرسة واألسرة والؤيئة، والتعامن م  الت والت الهتعلقة فالهدرسة والهنته  اله لي للهدرساة، 
والهاااايفرة علااااى أداء جهاعااااات القااااالب، واالرمقاااااء فالخاااادمات الفرديااااة الهقدمااااة للقااااالب فااااي 

بهااا علااى مأاااعفة اله اائولةات الهاادارإ. وبااذلك معهاان االحتةاجااات الهتيوعااة للهدرسااة وطال
الهلقاة على عامي ميس ات معلةم الخدمة االجتهاعةة حتى م تقة  إعداد إيصا ي اجتهاعي 

 مربوي قادر على م هن اله ئولةة في الهنته  الهدرسي.
وةهفن للباحثة أ  معر  طالب الخدمة االجتهاعةة الهتدرب في الهناا  الترباوي علاى 

د مهيةااام وفقااام لفل اافة مهيااة الخدمااة االجتهاعةااة التعلةهةااة ومعاليرهااا أنااهع ماان متلهااذ ومعلاام وأُعاا  
األيال ةة، ومباد ها، وأهدافها، حتى لتهفن من م اعدة ال االت الفردية من القاالب، وميهةاة 
مهااارات النهاعااات القالبةااة، وم اااعدة أساار القااالب، والهنتهاا  الهدرسااي، ماان أجاان م قيااي 

 عداد جين اله تقؤن.األهدا  التربوةة والتعلةهةة إل
ولقااد قاد االهتهااام بتعلااةم كفايااات مهيااة الخدمااة االجتهاعةااة فااي الهنااا  التربااوي بتةااادة 
الهتغياارات ال ةاسااةة واالقتصااادية واالجتهاعةااة والتكيولوجةااة فااي العااالم، والتااي انعف اات فشاادة 

ماااام علاااى اليظاااام التعلةهاااي والهدرساااة الهصااارةة فشااافن ياااا ، فقاااد وجااادت الهدرساااة نف اااها أ
عهااااالء ماااان األطفااااا  والهااااراهقين والشااااباب لااااديلونها م هلااااين ففثياااار ماااان القأااااايا ومشااااارن 
الهنتهاااا  وفااااي حاجااااة إلااااى إيصااااا ي اجتهاااااعي ي اااااندها وةاااادعم األداء االجتهاااااعي ألبيا هااااا 

 وة اعد في م  ين الظرو  الؤيئةة التي معود عهلةة التعلةم.
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 رابعًا: الدراسات السابقة:
تاااى متيااااو  مو اااوع هاااذج الدراساااة ساااواء فقرةقاااة مباشااارة أو غيااار متعااادد الدراساااات ال 

الهباشرة، ومةها للى عر ام لبعض ملاك الدراساات األرثار إرمباطاام وموافقاام ما  الدراساة ال الةاة، 
 -والتى م تن فى حد ذامها أرثر إفادة فى إعدادها، وةهفن اإلشارة إليها على الي و التالىع

 الذات:دراسات تناولت مهارات إدارة   .1
 -ونذكر منها على سبيل المنال وليس الحصر مايلى:

والتااى هادفت إلااى الكشااف عان فعالةااة برنااامج  (Froyne & Geringer,2000)دراساة  -
( عاماان مهاان يعهلااو  فااى 60لتيهةااة مهااارات الااذات علااى األداء الااو ةفى وقااد ماام ايتةااار )

مناااا  الهؤةعاااات ف عهاااار قميةاااة مختلفاااة، وقاااد اساااتخدما الباحثاااا  ماةااااإ كفااااءة التااادرةب 
يته فى ميهةاة مهاارات وماةاإ موقفى لتقيةم األداء الو ةفى، وأفؤت الؤرنامج اله تخدم فعال

 إدارة الذات، هذا فاإل افة إلى م فير مهارات إدارة الذات اإلينابى على األداء الو ةفى. 
والتى هدفت إلى مدرةب فعاض العااملين حادلثى  (Gerhardt & Broen, 2006)دراسة  -

التخاارج علااى اسااتخدام فعااض مهااارات إدارة الااذات الهتهثلااة فااى مهااارة مقاادلر الااذات ومهااارة 
 قيااي األهاادا  فشاافن فعااا  ومهااارة إدارة الوقاات، ومهااارة ميظااةم الااذات، وذلااك علااى عييااة م

( معلم ومعلهة حدلثى التخرج، واستخدم الباحثا  الاةاإ القؤلى لهعرفة ماد  223قوامها )
مااوفر ملاااك الههاااارات لاااد  الهعلهاااين. وبعاااد مااادرةب الهعلهاااين علاااى ملاااك الههاااارات اساااتخدم 

( معلم ومعلهة من 40فعد مرور عامين وذلك على عيية قوامها )  الباحثا  الاةاإ البعد 
العيياااة األولاااى. وأ هااارت اليتاااا ج أ  م اااتو  مهاااارات إدارة الاااذات لاااد  الهعلهاااين حااادلثى 
التخرج فى الاةاإ القؤلى ميخفأة، كها أسفرت اليتا ج أيأام عان مقاور مل اوى فاى ملاك 

ت مان األساساةات التاى يناب أ  ليساس اليتا ج فعد مارور عاامين، وأ  مهاارات إدارة الاذا
 عليها الهعلهو  والهعلهات حدلثى التخرج بهد  رف  الت صين الدراسى للتالميذ. 

التاااى هااادفت إلاااى دراساااة وم ليااان أههةاااة اعتهااااد  (Abele & Wiese,2007)دراساااة  -
إسااترمةنةات عامااة فااى إدارة الااذات ودورهااا فااى م قيااي اليناااح الههيااى فااى سوة اارا وكااذلك 

ةنةة متخصصة فاى التخقاةا لله اتقؤن الههياى والهيشارات علاى الينااح فاى ال ايرة استرام
الههيةاااة مثااان العا اااد الهعيااااو  كالر اااا الاااو ةفى. واسااااتخدمت الدراساااة الهااايهج الوصاااافى، 

( مو فاام ومو فاه. وقاد أشاارت نتاا ج الدراساة إلاى أناه لوجاد 85مكونت عيية الدراسة مان )



 
 

 

 

) 60 ) 

 2020 ، ديسمرب1ج، 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د.انتصار ابراهيم شعبان

العامااة التااى يشاافلها الفاارد وبااين اسااترامةنةة إدارة الااذات ارمباااا إينااابى بااين اإلسااترامةنةات 
الهتخصصة الهتعلقة فالتخقةا الههيى. كهاا أشاارت اليتاا ج أ  و ا  اساترامةنةات عاماة 
إلدارة الاذات ماايد  إلااى نتاا ج إينابةااة علااى صاعيد اليناااح الهاااد  والهعياو ، كهااا اشااارت 

ال ةاااة الههيةااة للفاارد فاليناااح الهعيااو  اليتااا ج أنااه ال يشااترا أ  لاارمبا اليناااح الهاااد  فااى 
 والر ا الو ةفى.

هدفت إلى ف   العالقة بين االساتعداد للتغييار لاد  األفاراد  (Ans,et.al, 2008)دراسة  -
وبااين إدارة الااذات واليناااح علااى الصااعيد الههيااى فااى بلنةفااا، اسااتخدمت الدراسااة الهاايهج 

أشارت اليتا ج أ  االساتعداد للتغييار ( فردام. وقد 289الوصفى، مكونت عيية الدراسة من )
فااى االمناهاااات الههيةاااة هاااو عاماان مهااام للينااااح فاااى ال ةاااة الههيةاااة وكاااذلك وجاااود عالقاااة 

 مباشرة بين مهارات إدارة الذات واليناح على الصعيد الههيى.
( هاااادفت إلااااى الكشااااف عاااان العالقااااة بااااين إدارة الااااذات 2015دراسااااة )سااااهر عؤااااد الؤاااادي ،  -

ةااة لااد  طااالب النامعااة، وطبقاات الدراسااة الهاايهج الوصاافى واسااتخدمت والفاعلةااة األراديه
( مفااردة، 120ماةاااإ بهااد  مشااخةو إدارة الااذات لااد  طااالب النامعااة البااال  عااددهم )

وأشااارت نتااا ج الدراسااة إلااى وجااود عالقااة إرمباطةااة ذات داللااة إحصااا ةة بااين إدارة الااذات 
لااذات ماان يااال  الفاعلةااة األراديهةااة لااد  والفاعلةااة األراديهةااة، وأنااه يهفاان التيؤااي فاا دارة ا

 القالب.
هدفت إلى التعار   (Lee, J; Law, E; Hau; Chun, D; Chan; K, 2017)دراسة  -

علاااى م اااتو  مهاااارات اإلدارة الذامةاااة والاةاااادة باااين طاااالب هاااونج كاااونج، وقاااد مااام ايتةاااار 
تقصااااء ( معلااام واساااتخدم البااااحثو  اس50( مفاااردة مااان طاااالب الهااادارإ الثانوةاااة و)150)

ومقااااابالت لهعرفااااة براء القااااالب والهعلهااااين حااااو  مااااد  مااااوفر الههااااارات لااااد  القااااالب. 
وأسااافرت اليتاااا ج عااان أ  معلااام مهاااارات اإلدارة الذامةاااة والاةاااادة قاااد مااام غرساااه مااان الهيااااهج 

 الدراسةة وأوصت الدراسة فأرورة التدرةب على مهارات اإلدارة الذامةة والاةادة.
( مياولاااات الكشااااف عاااان العالقااااة بااااين مهااااارات إدارة الااااذات 2019دراسااااة )ي يااااى مبااااارا،  -

والرفا ةاااة اليف اااةة لاااد  طلباااة جامعاااة اإلماااام م هاااد بااان ساااعود اإلساااالمةة. مكونااات عيياااة 
( طالباااام وطالباااة، واساااتناب أفاااراد الدراساااة علاااى ماةااااإ مهاااارات إدارة 588الدراساااة مااان )

اةاااإ الرفا ةااة اليف ااةة (، وم2015الااذات الُهعااد ماان قؤاان )ميصااور وعؤااد الهاايعم ورةااا ، 
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(. وأشااارت نتااا ج الدراسااة إلاااى 2013الُهعااد ماان قؤاان )سااايد وهيبااة وساالومة عؤااد ال هياااد، 
وجااااود عالقااااة دالااااة إحصااااا ةام بااااين الدرجااااة الكلةااااة لهاةاااااإ مهااااارات إدارة الااااذات وماةاااااإ 

الاذات الرفا ةة اليف ةة وعلى إمفانةة التيؤي فالرفا ةة اليف ةة من ياال  أفعااد مهاارات إدارة 
 لد  القلبة.

( هاااادفت إلااااى التعاااار  علااااى م ااااتو  إدارة الااااذات، 2020دراسااااة )إيهااااا  عؤااااد الوهاااااب،  -
وم تو  الكفاءة الذامةة، وم تو  التوافي الههيى لد  معلهى التربةة الخاصة، كها مياولت 
الدراسة الكشف عن العالقة باين إدارة الاذات والكفااءة الذامةاة، وايأاام الكشاف عان العالقاة 

ن إدارة الااذات والتوافااي الههيااى، وقاماات الباحثااة بتقؤيااي ماةاااإ إدارة الااذات، وماةاااإ بااي
الكفاءة الذامةة، وماةاإ التوافي الههيى )من إعداد الباح ( واعتهدت الدراسة على الهيهج 

( معلام ومعلهاة مان مادارإ التربةاة 144الوصفى االرمباطى الهقار ، ومكونت العيية مان )
فه افظة النيتة. واسفرت اليتاا ج عان وجاود عالقاة ارمبااا موجباة ذات الخاصة ال فومةة  

 داللة إحصا ةة بين إدارة الذات والكفاءة الذامةة لد  أفراد العيية.
 دراسات تناولت الكفايات المهنية: .2

 -ونذكر منها على سبيل المنال وليس الحصر مايلى: 
لوقاااو  علاااى اإلمناهاااات ( اساااتهدفت ا2008دراساااة )مناااد  عؤاااد اليؤاااى وعصاااام موفياااي،  -

العالهةااة الهعاصاارة فااى م دلااد وميهةااة الكفايااات الههيةااة لهشاارفى األنشااقة التربوةااة ال اارة، 
والتوصن إلى قا هة الكفايات الههيةة التخصصةة الالقمة لكن مان مشارفى األنشاقة ال ارة 

لهاايهج )الرةا ااةة، واالجتهاعةااة، والثقامةااة( فااى الهدرسااة اإلعداديااة. واسااتخدمت الدراسااة ا
( فردام من وكالء اليشاا ومشرفى 386الوصفى، وطبقت أداة اإلستؤةا  على عيية بلغت )

األنشاااقة فالهدرساااة وموصااالت الدراساااة إلاااى قا هاااة حاااددت فيهاااا الكفاياااات الههيةاااة الالقماااة 
لهشاااارفى األنشاااااقة ساااااواء الكفايااااات العاماااااة )التخقاااااةا، والتيظااااةم، واإلبتكاااااار، والتقاااااوةم(، 

 التخصصةة. والكفايات الههيةة
( اسااااتهدفت التعاااار  علااااى الكفايااااات الههيةااااة لويصااااا ى 2013دراسااااة )ساااااما م هااااد،  -

االجتهااااعى الهدرساااى فاااى  اااوء الهتغيااارات الهعاصااارة )الناااودة الشااااملة، والالمركتةاااة فاااى 
صااي  وامخاااذ القاارار(، واسااتخدم الباحاا  الهاايهج الوصاافى وطؤااي ماةاااإ الكفايااات الههيةااة 

فالهناااااا  الهدرساااااى، ودليااااان مقابلاااااة شااااابه مقيياااااة مااااا  الخؤاااااراء لويصاااااا يين االجتهااااااعيين 
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( إيصا ى اجتهاعى من العاملين 125والهتخصصين، وطبقت الدراسة على عيية بلغت )
فالهرحلااااة الثانوةااااة. وأساااافرت نتااااا ج الدراسااااة عاااان الكفايااااات الههيةااااة الالقمااااة لويصااااا ى 

والكفاياااااات الههارةاااااة، االجتهااااااعى فالهناااااا  الهدرساااااى مهثلااااات فاااااى )الكفاياااااات الهعرمةاااااة، 
والكفايات الاةهةة( وأ  هذج الكفايات مرمبقة بت قيي النودة الشاملة والالمركتةة فى صي  
وامخاذ القرار. وأو  ت اليتا ج ا  هياا قصاورام فاى م قياي الكفاياات الههيةاة لويصاا ى 

ماان االجتهاااعى نتةنااة التوقااف الي ااؤى فااى الهعااار  والخؤاارات وعاادم مالحقااة ماااهو جدلااد 
 الهداين العالجةة ال دلثة للخدمة االجتهاعةة.

هدفت إلى م لين منربة مكوةن الكفاءات الههيةة والتواصالةة   (Baranyuk,2015)دراسة   -
لاااد  اإليصاااا يين االجتهااااعيين اله اااتقؤليين فاااى أنظهاااة الاااتعلم فاااى دو  أوروباااا الغربةاااة. 

( ماان الهختصااين 576ا )واسااتخدمت الدراسااة الهاايهج الوصاافى الت ليلااى علااى عييااة قوامهاا
فى منا  معلةم الخدمة االجتهاعةة ومم مقؤيي استقصاء للرأ  ومؤين مان الدراساة أ  لكان 
دولااة مقيةامهااا الخاصااة فااى مشاافين الكفايااات الههيةااة والتواصاالةة لويصااا يين االجتهاااعيين 

يو  وفقااام لثقافامهااا، كهااا ماام م دلااد الصاافات األساسااةة التااى ينااب أ  لتهتاا  بهااا اإليصاااا 
االجتهااعيو  والتاى مان أهههااع )مهاارات االمصاا ، والقادرة علاى إقاماة عالقاات اجتهاعةااة 
ماا  مختلااف أفااراد الهنتهاا ( بهااد  حصااو  القالااب علااى أقصااى قاادر ماان الخؤاارة الههيةااة 

 لتشفين الكفاءة الههيةة والتواصلةة لههارسة الههية.
ه تهان للصافات والقادرات وكا  هدفها م لين التقاور ال (Minzhanov, 2016A)دراسة  -

ذات األههةاااة الههيةاااة لويصااااا يين االجتهااااعيين فااااى اله اااتقؤن وماااادرةب طاااالب الخدمااااة 
االجتهاعةة على أدوار اإليصا ى االجتهاعى من يال  لعب األدوار فى التدرةب اليف ى 
والتربااو  ماان يااال  اسااتخدام نهاااذج ألو اااع شاابه مهيةااةا ماا  إدراا اليشاااا االجتهاااعى 

الوقا ى اله تقؤلى للقالب. وأفؤتت الدراسة أ  لعب األدوار له م فير إينابى علاى   التربو  
مقاااوةر الكفااااءات الههيةاااة الهتعلقاااة فالتفاعااان االجتهااااعى وأناااه مفياااد للغاياااة فاااى التقاااوةر 

 الههيى والشخصى للعاملين فى منا  الخدمة االجتهاعةة فى اله تقؤن.
التعر  على قدرة جامعة الواد  علاى إر ااب ( وهدفت إلى 2018دراسة )إيها  العالب،   -

يرجيهااا الكفايااات الههيةااة الالقمااة ألداء مهيااة م تشااار إرشاااد وموجةااه. واعتهاادت الدراسااة 
علااى الهاايهج الوصاافى ف ساالوبةه اإلستشاافافى وال ااؤؤى الهقااار ، وطبقاات ماةاااإ للكفايااات 
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اعةاة مام أيتةاارهم ( طالبام وطالبة من مخصو علوم اجته151الههيةة على عيية قوامها )
فالقرةقااة العشااوا ةة القباةااة. وأساافرت اليتااا ج عاان وجااود الكفايااات الههيةااة فالترميااب اامااى 
)الكفايات التيظةهةة، والكفايات األدا ةة، وكفايات االمصاا ، والكفاياات اإلرشاادية( الالقماة 

فايااات لاا داء الههيااى ووجاادت فاارود ذات داللااة إحصااا ةة فااى م ااتو  امااتالا القلبااة للك
 الههيةة ف يتال  النيس لصالا اإلنا،.

هدفت إلى مقؤيي برنامج للتادرةب أفيااء  (Zhang; Wong; Liu; Chui, 2019)دراسة  -
الخدمة لت  ين الكفاءة الههيةة لويصا يين االجتهاعيين وذلك ف ساتخدام ال اساب االاى. 

 يين االجتهاااعيين ( ماان األيصااا43ومام مقؤيااي الهاايهج شابه التنرةؤااى علااى عييااة قوامهاا )
العااملين فااى ميظهاات العهاان االجتهاااعى. وأسافرت نتااا ج الدراسااة عان م  ااين أداء أولئااك 

( إيصا ى فى أربعة أفعااد للكفااءة الههيةاة وهاىع )مهاارات 22الذلن شاركوا فى الؤرنامج )
العهاااااان النهاااااااعى، ومهااااااارات العهاااااان الهنتهعااااااى، ومهااااااارات إدارة ال اااااااالت، والههااااااارات 

( إيصاا ى أ  م  ان 21فى حين لم مظهر الهنهوعاة الأاافقة الهفوناة مان )  الداعهة(.
 فى الكفاءات الههيةة. 

هدفت إلى التعار  علاى العالقاة باين مفهاوم الاذات والكفااءة  (McCarthy,2020)دراسة   -
الههيةاااة لاااد  طاااالب الخدماااة االجتهاعةاااة. وأساااتخدمت الدراساااة الهااايهج الوصااافى لت ليااان 
الواق  مةها لتعلي فعارض وجهاه نظار القاالب فاى الأاغوا التاى لتعارض لهاا اإليصاا ى 

ة علاى  ارورة أ  لتااوفر االجتهااعى أفيااء عهلاه ماا  الهنتهعاات الأاعةفة. وأرادت الدراساا
لاااد  اإليصاااا ى االجتهااااعى الكفااااءات فاااى ميظاااةم العهلةاااات العاطفةاااة الخاصاااة فاااه أفيااااء 
 ةامااه فاا دوارج فااى العهاان االجتهاااعى، كااذلك أراادت الدراسااة علااى  اارورة إمباااع الهعلهااين 
ألساااليب ماادعم وميهااى مفهااوم الااذات واالسااتقاللةة الشخصااةة لت فيرهااا علااى م ااتو  الكفاااءة 

 يةة لد  القالب. الهه
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

من العرض ال ابي للدراسات ال اافقة، لتؤاين لياا أ  الدراساة ال الةاة لام مكان األولاى  
التاااى مياولااات مو اااوع مهاااارات إدارة الاااذات ومو اااوع الكفاياااات الههيةاااة، بااان سااابقها دراساااات 

وكلها ذات  ةهاة علهةاة وفكرةاة كؤيارة مام أياذها أير  كثيرة على م تو  الهيس ات التربوةة،  
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فااى االعتبااار عيااد إعااداد الدراسااة ال الةااة، كهااا ماام االسااتفادة ميهااا فااى موجةااه الدراسااة وععااداد 
 األدوات. 
ولكاان علااى الاارغم ماان أ  هااذج الدراسااات مياولاات متغياارات الدراسااة ال الةااة فشاافن أو  

يتهااا، وكااذلك  اارورة األهتهااام فالكفايااات فاا ير وأراادت علااى أههةااة مهااارات إدارة الااذات وميه
الههيةاااة لهوارباااة التغييااارات الهنتهعةاااة ومقوةرهاااا فشااافن م اااتهر. إلاااى أ  هاااذج الدراساااة معتؤااار 
ن اااةنام ياصاااام فاااى مياولهاااا لهو اااوع الكفاياااات الههيةاااة لقاااالب الخدماااة االجتهاعةاااة وبشااافن 

لك فااى ربااا الدراسااة يااا  إلعااداد اإليصااا ى االجتهاااعى للعهاان فااى الهنااا  التعلةهااى، وكااذ
 بين مهارات إدارة الذات والكفايات الههيةة والهيهج العلهى اله تخدم فى ذلك.

وةتؤين من عرض الدراسات ال افقة أنها مياولت أحد الهتغيرات أو األفيين ولكن ما   
أيتال  ميظاور وطرةقاة التيااو  وأسالوب الهعالناة والهناا  البشار . أماا الدراساة ال الةاة فقاد 

علاااى الواقااا  الفعلاااى لويصاااا ى االجتهااااعى الترباااو ، وعهلةاااة إعاااداد طاااالب الخدماااة  ركاااتت
االجتهاعةااة لههارساااة أدوار مهياااتهم فاااى الهناااا  التعلةهاااى، ولفااات األنظاااار إلاااى مهاااارات إدارة 
الااذات ومااا يهفاان أ  م ااهم فااه فااى فقاان الههااارات والكفايااات الههيةااة لويصااا ى االجتهاااعى 

علااى هااذا الي ااو لؤاارق االيااتال  األساسااى بااين الدراسااات ال ااافقة  التربااو . ولعاان هااذا األماار
األولااى التااى مياولاات  -فااى حاادود إطااالع الباحثااة –والدراسااة ال الةااة. حياا  ُمعااد هااذج الدراسااة 

مثااان هاااذا الهو اااوع بهاااذا التيااااو  ياصاااةم فاااى البعاااد الهفاااانى والبشااار  الاااذ  مياولتاااه ميااادانةام 
 ومتغيرات الدراسة منتهعه. 

القو  فى هذا الصادد أ  مو اوع مهاارات إدارة الاذات والكفاياات الههيةاة،   ويالصة 
ي تااااج إلاااى الهتةاااد مااان الدراساااات مةهاااا يخاااو اإليصاااا ى االجتهااااعى الترباااو  حتاااى لت ااايى 
 مكامن عياصر الهيظومة التعلةهةة وم قيي العا د من التعلةم على أبيا يا القالب والهنته . 

 منهج وإجراءات الدراسة:
 : منهج الدراسة: أوالً 

 استخدمت الباحثة الهيهج الوصفي االرمباطي التيؤيي.
 ثانيًا: حدود الدراسة: 

ع ومتهثاااان فااااي متغياااارات الدراسااااة )مهااااارات إدارة الااااذات، والكفايااااات الحؤؤؤؤدود الموةؤؤؤؤوعية •
 الههيةة، وطالب الخدمة االجتهاعةة الهتدربين فالهنا  التربوي(.



 

 

 

) 65 ) 

 2020 ، ديسمرب1ج 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 إسهام مهارات إدارة الذات يف التنبؤ بالكفايات املهنية

 الدراسة فالهعهد العالي للخدمة االجتهاعةة فاإلسفيدرةة.ع مم مقؤيي  الحدود المكانية •

( طالااب وطالبااة ماان الفرقااة الرافعاااة 222ع اشااتهلت عييااة الدراسااة علااى )الحؤؤدود البشؤؤرية •
 الذلن مم مدرةؤهم فالهنا  التربوي.

 .15/8/2020وحتى  29/6/2020ع مم التقؤيي في الفترة من الحدود الزمنية •
 ثالنًا: عينة الدراسة: 

منتهااااا  الدراسااااة طاااااالب الفرقاااااة الرافعااااة فالهعهاااااد العااااالي للخدماااااة االجتهاعةاااااة  شااااهن
( مفاااردة، وقاااد مااام ايتةاااارهم فقرةقاااة عشاااوا ةة 222فاإلسااافيدرةة، ومكونااات عيياااة الدراساااة مااان )

(، من حنم الهنته  األصلي، حي  مم م دلد إطار الهعالية مان ياال  %10ميتظهة بي بة )
ن إدارة شائو  القاالب فالهعهاد والنادو  التاالى لو اا التوقةا  قوا م القالب فالفرقة الرافعة م

 الكلى للقالب ومتوسا أعهار عيية الدراسة. 
(  1جدول )   
ومتوسط أعمار عينة الدراسة  يوةح التوزيع الكلى للطالب  

 مجتمع الدراسة 
عينة الدراسة  

 االنحراف المعيارى  متوسط االعمار  (%10بنسبة ) 

 1,53 23,74 72 720 ذكور

 3,05 23,50 150 1500 إنا، 

 2,65 23,58 222 2220 إجهالي 

ع راعت الباحثة الشروا التالةة عيد ايتةاار عيياة الدراساة، شروط اختيار عينة الدراسة  -
 وذلك لها لها من م فير على متغيرات الدراسة، ومن فم نتا نها، وهيع 

شااهلت العييااة كااال الني ااين )ذكااور، وعنااا،(، وذلااك حتااى يهفاان دراسااة الفاارود  -1
 بييهم في مهارات إدارة الذات، والكفايات الههيةة.

مااام أياااذ القاااالب الاااذلن لااادلهم يؤااارة مدرةؤةاااة فاااي الهناااا  الترباااوي )الهيس اااات  -2
 التعلةهةة( يال  سيوات دراستهم األربعة فالهعهد.  

أ  مكااو  حالااة القالااب )م ااتند( فااي الفرقااة الرافعااة وموافااي علااى الهشاااركة فااي  -3
 الدراسة.
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 رابعًا: أدوات الدراسة: 
لدراسااااة إعااااداد ماةاااااإ مهااااارات إدارة الااااذات، اسااااتلتمت عهلةااااة الت قااااي ماااان أهاااادا  ا

وماةاإ الكفايات الههيةة لد  طالب الفرقة الرافعة الذلن ارت ؤوا يؤرة مدرةؤةة لههارسة أدوار 
اإليصااا ي االجتهاااعي التربااوي فااي الهيس ااات التعلةهةااة. ومةهااا للااي وصااف مفصاايلي لهااذلن 

 الهاةاسينع 
 [ مقياس مهارات إدارة الذات: 1]

 اء المقياس: خطوات بن
مم اإلطالع على فعض اليظرةات والدراسات حو  إدارة الذات فشافن عاام، ولاد  طاالب  -1

 النامعة ياصة.

مان مقاالةس حاو  مهاارات إدارة الاذات مثانع  -لاد  الباحثاة -مم اإلطالع علاى ماا ماوافر -2
 ,Karada(، وماةااااإ التخقاااةا النياااد لاااا )Bruin, 2006ماةااااإ امخااااذ القااارار لاااا )

(، وماةاإ إدارة الاذات للهاراهقين Olmstead, 2010اةاإ إدارة الوقت لا )(، وم2009
(، وماةاااااإ العالقااااات االجتهاعةااااة ومهااااارات إدارة الااااذات لااااا 2011لااااا )إيهااااا  حهاااادي، 

(Guven et al., 2013 ،(، وماةااإ إدارة الاذات لاد  طاالب النامعاة لاا )ياسارة م هاد
عي لااااا )طلعاااات ميصااااور وبياااارا ، (، وماةاااااإ إدارة الااااذات لااااد  الشااااباب النااااام2015
(، وماةااااإ إدارة الاااذات لاااد  معلهاااي التربةاااة الخاصاااة لاااا )إيهاااا  عؤاااد الوهااااب، 2015
2019 .) 

( طالب وطالباة م ا لهم 50قامت الباحثة بتقديم استؤةا  مفتوح لعيية من القالب بلغت ) -3
ة وفااي مةاه عاانع مااا هااي الههاارات التااي مهفيااك ماان التفااود والينااح فااي حةامااك األراديهةاا

حةامااااك الههيةاااااة إذا عهلااااات إيصاااااا ي اجتهااااااعي مربااااوي  وفاااااي  اااااوء االساااااتنافة لهاااااذا 
االستؤةا  الهفتوح، مم استخال  عدة موجهات لد  القالب ن و الههاارات التاي مهفايهم 
من اليناح في حةامهم األراديهةة والههيةة وهىع إدارة الوقت، والقدرة علاي اااتخاذ القارار، 

 وعدارة األنفعاالت.

وفااي  ااوء وجهااة نظاار القااالب، والدراسااات ال ااافقة حااو  الههااارات األرثاار شاايوعام ذات  -4
األههةاااة لقاااالب النامعاااة، مااام م دلاااد يه اااة أفعااااد مااار  الباحثاااة أنهاااا معفاااس الههاااارات 
الالقمااااة إلدارة الااااذات لااااد  القااااالب إلعاااادادهم لههارسااااة أدوار اإليصااااا ى االجتهاااااعى 
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وعدارة العالقاااات االجتهاعةاااة، وعدارة االنفعااااالت،  فالهناااا  الترباااو ، وهااايع إدارة الوقااات،
 والقدرة على التخقةا إلمخاذ القرار، والتيظةم الذامي.

( عباارة، وقااد و اا  ماادرج االسااتنافة لةأاام 64مكاو  الهاةاااإ فااي صااورمه األولةااة ماان ) -5
(، ميقؤااي علااي  إلااى حااد مااا 4(، ميقؤااي علااي  )5يهااس ايتةاااراتع ميقؤااي علااي  مهامااام )

(. وةااااتم ح اااااب الدرجااااة الكلةااااة 1(، ال ميقؤااااي علااااي  مهامااااام )2 ميقؤااااي علااااي  )(، ال3)
 للهب و، فنه  درجامه في األفعاد الخه ة للهاةاإ. 

ع مام صاةاغة عباارات الهاةااإ ف يا  راعات الباحثاة صياغة ومراجعؤة عبؤارات المقيؤاس -6
امااات عياااد صاااةاغتها أ  مكاااو  وا ااا ة ود ةقاااة ال م تهااان أرثااار مااان مف اااير واحاااد، فااام ق

الباحثااة ف عااادة قااراءة هااذج العبااارات فعااد عاادة أيااام للااتخلو ماان األلفااة التااي قااد ميشاا  بااين 
الباحثة وعبارات الهاةاإ، والتي قد مت ؤب في عدم ريةة الخق ، والذي نتج عيه إدياا  
فعض التعادلالت علاى فعاض العباارات، فام قامات الباحثاة فعر اها علاى )يه اة عشار( 

في التربةة وعلم اليفس، والخدمة االجتهاعةة، وكاا  الهاد  من اله فهين الهتخصصين  
 من ذلك هو ال فم على صةاغة عبارات الهاةاإ، ومياسؤتها لها بييت من أجله.

ع قؤان إينااد الهعاامالت ال اةفومترةة للهاةااإ حساب معامل السهولة لعبؤارات المقيؤاس -7
 ج معامالت ال اهولة ( نتا2مم ح اب معامن ال هولة لعبارات الهاةاإ وةو ا جدو  )

( طالباااام وطالباااة مااان طاااالب الفرقاااة الرافعاااة 50علاااى العيياااة االساااتقالعةة الهفوناااة مااان )
 فالهعهد العالى للخدمة االجتهاعةة فاإلسفيدرةة غير العيية األساسةة.

 (2)  جدول
 معامالت السهولة لمقياس مهارات إدارة الذات   

 مقياس مهارات إدارة الذات 

 إدارة االنفعاالت إدارة العالقات االجتماعية إدارة الوقت 
القدرة على التخطيط  

 إلتخاذ القرار 
 التنظيم الذاتى 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

1 0,62 11 0,71 21 0,78 31 0,78 42 0,66 

2 0,66 12 0,68 22 0,64 32 0,74 43 0,67 

3 0,74 13 0,61 23 0,78 33 0,64 44 0,63 

4 0,67 14 0,67 24 0,71 34 0,61 45 0,66 

5 0,61 15 0,61 25 0,61 35 0,71 46 0,61 

6 0,65 16 0,81 26 0,65 36 0,64 47 0,66 
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 مقياس مهارات إدارة الذات 

 إدارة االنفعاالت إدارة العالقات االجتماعية إدارة الوقت 
القدرة على التخطيط  

 إلتخاذ القرار 
 التنظيم الذاتى 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

7 0,73 17 0,76 27 0,74 37 0,71 48 0,63 

8 0,64 18 0,61 28 0,61 38 0,61 49 0,67 

9 0,71 19 0,71 29 0,78 39 0,78 50 0,74 

10 0,71 20 0,66 30 0,78 
40 0,77 51 0,76 

41 0,76 52 0,68 

 0,79 معامل سهولة مقياس مهارات إدارة الذات

( وهى    0,81-0,61( أ   ةم معامالت ال هولة  مراوحت ما بين ) 2لتأا من الندو  ) 
(، د  ذلك  0,60-0,45معامن ال هولة إذا مراوح ما بين )  ةم معامالت  فبات مقؤولةا حي  إ   

( د  ذلك على أ   0,85-0,61على أ  ال يا  لت م فالصعوبة، وعذا كا  معامن ال هولة من ) 
( د  ذلك على أ  ال يا  سهن جدام، وعذا كا   0,85ولة، وع  كا  أرؤر من ) ال يا  معتد  ال ه 

( د  على أ  ال يا  صعب وقد بل  معامن ال هولة لهاةاإ مهارات إدارة الذات  0,45أقن من ) 
 (. 0,79رفن ) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
 صدق المقياس:   -1
 الصدق الظاهري:   -أ

ؤد ةة على )يه ة عشر( من اله فهاين الهتخصصاين فاى مم عرض الهاةاإ في صورمه اله
التربةة وعلم اليفس والخدمة االجتهاعةة إلبداء برا هم واستنافامهم فاي  اوء ماالليع )ال االمة 
اللغوةاااة للعباااارة وو اااوحها، وارمبااااا العباااارة فالبعاااد الهاااراد  ةاساااه، وع اااافة عباااارات أيااار  أو 

  (.حذ  غير الهياسبة، وأي مالحظات علهةة أير 
وفى  وء معدلالت اله فهين مم ح ااب معامان الصادد مان ياال  ح ااب التكارارات 

(، والنادو  التاالي 0,892والي ب الهئوةة المفاد اله فهين، وقد بل  معامن صدد الهاةاإ )
 لو ا  ةم ن بة االمفاد.
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 (  3)  جدول
 نسب اتفاق السادة المحكمين على عبارات مقياس مهارات إدارة الذات 

(ا مها %100-% 80امفاد اله فهين مراوحت بين )( أ  ن ب  3لتأا من الندو  ) 
( على األقن  %80وقد ارمأت الباحثة فالعبارات التي امفي ).  لد  على قؤو  ملك العبارات

( عبارة لعدم مياسؤتها للبعد أو مالءمتها للهاةاإ، 12من اله فهين عليها وقد مم استبعاد )
مرمفعة ومقؤولة. وعلةه مكو     (، وهى  ةم1  -0,733رها مراوحت درجات صدد لوش بين )

 العبارة البعد
عدد مرات  

 االتفاق 

 نسبة االتفاق

% 

 درجة صدق

 لوش
 العبارة البعد

عدد مرات  

 االتفاق 

 نسبة االتفاق

% 

 درجة صدق

 لوش

 األول

1 15 100,0 1,000  

 

 الثالث 

27 14 93,3 0,867 

2 14 93,3 0,867 28 14 93,3 0,867 

3 15 100,0 1,000 29 14 93,3 0,867 

4 14 93,3 0,867 30 14 93,3 0,867 

5 15 100,0 1,000 

 الرابع 

31 14 93,3 0,867 

6 15 100,0 1,000 32 15 100,0 1,000 

7 13 86,7 0,733 33 15 100,0 1,000 

8 13 86,7 0,733 34 15 100,0 1,000 

9 13 86,7 0,733 35 13 86,7 0,733 

10 13 86,7 0,733 36 13 86,7 0,733 

 الثانى

11 12 80,0 0,600 37 13 86,7 0,733 

12 15 100,0 1,000 38 13 86,7 0,733 

13 15 100,0 1,000 39 12 80,0 0,600 

14 15 100,0 1,000 40 15 100,0 1,000 

15 14 93,3 0,867 41 15 100,0 1,000 

16 14 93,3 0,867 

 الخامس

42 15 100,0 1,000 

17 15 100,0 1,000 43 14 93,3 0,867 

18 15 100,0 1,000 44 14 93,3 0,867 

19 15 100,0 1,000 45 15 100,0 1,000 

20 15 100,0 1,000 46 15 100,0 1,000 

 الثالث 

21 15 100,0 1,000 47 15 100,0 1,000 

22 15 100,0 1,000 48 15 100,0 1,000 

23 15 100,0 1,000 49 15 100,0 1,000 

24 13 86,7 0,733 50 15 100,0 1,000 

25 13 86,7 0,733 51 12 80,0 0,600 

26 13 86,7 0,733 52 15 100,0 1,000 

 ( 0,892صدق مقياس إدارة الذات ككل =)
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( من  اليها ةة  صورمه  في  ) 52الهاةاإ  الوقت  إدارة  األفعادع  على  موقعة  عبارة   )10  )
( عبارات، والقدرة 10( عبارات، وعدارة االنفعاالت )10عبارات، إدارة العالقات االجتهاعةة )

 ( عبارة.  11( عبارة، والتيظةم الذامي )11على التخقةا المخاذ القرار )
 االتساق الداخل  للمقياس:  -ب

مااام الت قاااي مااان االم ااااد الااادايلي لهاةااااإ مهاااارات إدارة الاااذات عااان طرةااايع ح ااااب 
معااااامالت االرمباااااا بااااين درجااااة كاااان عبااااارة ودرجااااة البعااااد الااااذ  ميتهااااي إلةااااه العبااااارة، وكااااذلك 
ة معاااامالت اإلرمبااااا باااين درجاااة البعاااد والدرجاااة الكلةاااة للهاةااااإ، وذلاااك فاااالتقؤيي علاااى العييااا

 االستقالعةة، كها هو مو ا فالندولين التاليينع
 (4)  جدول

 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتم  إليه العبارة   
 لمقياس مهارات إدارة الذات 

 مقياس إدارة الذات 

 إدارة االنفعاالت  إدارة العالقات االجتماعية  إدارة الوقت 
التخطيط  القدرة على 

 إلتخاذ القرار 
 التنظيم الذاتى

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

1 0,513** 11 0,565** 21 0,445* 31 0,538** 42 0,603** 

2 0,591** 12 0,644** 22 0,457* 32 0,618** 43 0,537** 

3 0,493* 13 0,556** 23 0,497* 33 0,553** 44 0,633** 

4 0,460* 14 0,680** 24 0,417* 34 0,647** 45 0,511** 

5 0,432* 15 0,577** 25 0,414* 35 0,641** 46 0,534** 

6 0,617** 16 0,675** 26 0,399* 36 0,616** 47 0,598** 

7 0,451* 17 0,600** 27 0,489* 37 0,629** 48 0,540** 

8 0,561** 18 0,551** 28 0,523** 38 0,669** 49 0,560** 

9 0,595** 19 0,469* 29 0,559** 39 0,568** 50 0,502** 

10 0,325* 20 0,518** 30 0,468* 
40 0,576** 51 0,494* 

41 0,567** 52 0,598** 

( الندو   نتا ج  من  عبارة  4لتأا  كن  درجة  بين  دالة  ارمباا  معامالت  وجود   )
(،  0,05( وهى دالة عيد )0,325والدرجة الكلةة للبعد الذ  ميتهى إلةه، حي  مراوحت بين )

 (ا مها لد  على مهاسك الهاةاإ.0,01( وهى دالة عيد )0,680و )
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 ( 5) جدول
 نتائج حساب االتساق الداخلى ألبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس  

 ( الندو   من  )5لتأا  عيد  ودالة  مرمفعة  ارمباا  معامالت  وجود  بين  0,01(   )
 درجة كن فعد والدرجة الكلةة للهاةاإا مها لد  على مهاسك الهاةاإ. 

 ثبات المقياس:   -2
"ألفا  معادلة  فقرةقة  الثبات  ف  اب  الباحثة  قامت  الهاةاإ  فبات  من  للت رد 

ستقالعةة، والندو  التالي لو ا معامالت فبات  ررونباخ"، وذلك فالتقؤيي على العيية اال
 الهاةاإ.

 (  6)  جدول
 (50كرونباخ لمقياس مهارات إدارة الذات على عينة استطالعية قوامها )ن =  -قيم معامالت ثبات الفا

 مقياس إدارة الذات

 إدارة االنفعاالت إدارة العالقات االجتماعية إدارة الوقت 
القدرة على التخطيط  

 إلتخاذ القرار 
 التنظيم الذاتى 

رقم 
 العبارة

ثبات الفا  
 كرونباخ 

رقم 
 العبارة

ثبات الفا  
 كرونباخ 

رقم 
 العبارة

ثبات الفا  
 كرونباخ 

رقم 
 العبارة

ثبات الفا  
 كرونباخ 

رقم 
 العبارة

ثبات الفا  
 كرونباخ 

1 0,634 11 0,765 21 0,583 31 0,815 42 0,747 

2 0,619 12 0,750 22 0,569 32 0,807 43 0,756 

3 0,644 13 0,762 23 0,559 33 0,812 44 0,743 

4 0,647 14 0,745 24 0,574 34 0,803 45 0,760 

5 0,656 15 0,760 25 0,580 35 0,804 46 0,757 

6 0,613 16 0,745 26 0,603 36 0,808 47 0,747 

7 0,649 17 0,757 27 0,561 37 0,805 48 0,755 

8 0,628 18 0,766 28 0,556 38 0,801 49 0,753 

9 0,618 19 0,786 29 0,548 39 0,811 50 0,767 

10 0,695 20 0,768 30 0,575 
40 0,813 51 0,763 

41 0,812 52 0,748 

 ثبات البعد ثبات البعد ثبات البعد ثبات البعد ثبات البعد

0,700 0,779 0,795 0,822 0,771 

 (0,782=)الدرجة الكلية 

 معامل ارتباط البعد 
معامل ارتباط  

 البعد 
 معامل ارتباط البعد  معامل ارتباط البعد  معامل ارتباط البعد 

,7260 ** ,7280 ** ,7090 ** ,8470 ** ,8220 ** 

 **( 0,954معامل االتساق الكلى للمقياس =) 
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( أ  عبارات الهاةاإ متهت  فهعامالت فبات مرمفعةا حي   6لتأا من الندو  )
 ( بين  الهاةاإ  مواقف  فبات  معامن  فبات 0,815-0,548مراوحت  ةم  معامن  بل   وقد   ،)

(، وميه لتأا أ  عبارات الهاةاإ متهت  فهعامن  0,782ماةاإ مهارات إدارة الذات كفن )
 فبات مقؤو . 

 [ مقياس الكفايات المهنية: 2]
 خطوات بناء المقياس:

اساااتعانت الباحثاااة فخؤرمهاااا ال اااافقة فاااي مااادرةس ومعلااام الخدماااة االجتهاعةاااة فاااي الهناااا   -1
 التربوي لت دلد الكفايات الههيةة الالقمة لعهن اإليصا ي االجتهاعي في هذا الهنا .

لاي فاه مان دراساات ساافقة وعلاى دراسة الهفا ةم الر ة ةة واإلطار اليظري للدراسة وما مع -2
(، دراسااااة 2007فعاااض مقالة ااااها وميهااااع دراسااااة )مناااادي عؤاااد اليؤااااي وعصاااام موفيااااي، 

 ,Baranyuk(، دراسااة )2013(، دراسااة )ساااما م هااد، 2011) ةفاااء عؤااد الاارحهن، 

، ودراساة )أشار  رجاب،  (Minzhanov & Ertysbaeva,2016B)(، ودراساة2015
(، ودراساة Zhang et al., 2018(، ودراساة )2018العالاب، (، ودراساة )إيهاا  2017

(McCarthy , 2020.) 

( ماان اإليصااا يين االجتهاااعيين العاااملين 20قامات الباحثااة بتقااديم اسااتؤةا  مفتااوح لعادد ) -3
في الهناا  الترباوي، وةقوماو  فاإلشارا  علاى طاالب الخدماة االجتهاعةاة أفيااء التادرةب 

ه عانع ساهات اإليصاا ي االجتهااعي الفعاا  والكفاياات فالهيس ات التعلةهةة، م  لهم مةا
الواجاااب موافرهاااا فاااي طاااالب الخدماااة االجتهاعةاااة حتاااى لاااتم مااا هيلهم للعهااان فاااي الهناااا  

 التربوي.

وفي  وء ما سؤي مم م دلد فالفة أفعاد مهثن مفوناات الكفاياات الههيةاة الواجاب موافرهاا  -4
هله فاي الهناا  الترباوي مهثلات في طالب الخدمة االجتهاعةة حتى لتهفن من مهارسة ع

 فيع الكفايات الشخصةة، والكفايات الهعرمةة، والكفايات الههارةة.

( عباارة، وقاد و اا  مادرج االساتنافة لةأاام 80مكاو  الهاةااإ فااي صاورمه األولةاة ماان ) -5
(، وةتم ح اب الدرجة الكلةة للهب و، 1(، ال )2(، إلى حد ما )3فالفة ايتةاراتع نعم )

 ي األفعاد الثالفة للهاةاإ.فنه  درجامه ف
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 صةاغة ومراجعة عبارات الهاةاإ. -6

ع مام ح ااب معامان ال اهولة لعباارات الهاةااإ حساب معامل السهولة لعبارات المقياس -7
 ( نتا ج معامالت ال هولة على العيية االستقالعةة.7وةو ا جدو  )

 (7)  جدول
 معامالت السهولة لمقياس الكفايات المهنية  

 مقياس الكفايات المهنية 

 الكفايات المهارية الكفايات المعرفية الكفايات الشخصية 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

رقم 
 العبارة

معامل 
 السهولة 

1 0,71 15 0,61 25 0,78 39 0,61 51 0,61 65 0,66 

2 0,64 16 0,78 26 0,71 40 0,66 52 0,71 66 0,74 

3 0,71 17 0,77 27 0,61 41 0,63 53 0,64 67 0,67 

4 0,61 18 0,76 28 0,66 42 0,67 54 0,71 68 0,61 

5 0,65 19 0,78 29 0,67 43 0,81 55 0,61 69 0,65 

6 0,73 20 0,74 30 0,63 44 0,76 56 0,78 70 0,73 

7 0,64 21 0,64 31 0,66 45 0,61 57 0,77 71 0,64 

8 0,71 22 0,61 32 0,61 46 0,71 58 0,65 72 0,71 

9 0,68 23 0,71 33 0,73 47 0,61 59 0,74 73 0,75 

10 0,61 24 0,69 34 0,64 48 0,66 60 0,61 74 0,76 

11 0,67 

 

35 0,71 49 0,63 61 0,78 75 0,81 

12 0,61 36 0,70 50 0,65 62 0,71 76 0,72 

13 0,81 37 0,68 
 

63 0,68 77 0,69 

14 0,76 38 0,69 64 0,67  

 0,78 معامل سهولة مقياس الكفايات المهنية

( وهى    0,81-0,61( أ   ةم معامالت ال هولة  مراوحت ما بين ) 7لتأا من الندو  ) 
 (.  0,78 ةم معامالت  فبات مقؤولةا حي  بل  معامن ال هولة لهاةاإ الكفايات الههيةة ) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
 صدق المقياس:   -1
 الصدق الظاهري: -أ

)يه اااااة عشااااار( مااااان اله فهاااااين  مااااام عااااارض الهاةااااااإ فاااااي صاااااورمه الهؤد ةاااااة علاااااى
الهتخصصين في التربةة وعلم اليفس والخدمة االجتهاعةة إلبداء برا هم واستنافامهم في  وء 
مااا للاايع )ال ااالمة اللغوةااة للعبااارة وو ااوحها، وارمباااا العبااارة فالبعااد الهااراد  ةاسااه، وع ااافة 
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 ااوء معاادلالت عباارات أياار  أو حااذ  غياار الهياساابة، وأي مالحظاات علهةااة أياار (. وفااى 
اله فهاااين مااام ح ااااب معامااان الصااادد مااان ياااال  ح ااااب التكااارارات والي اااب الهئوةاااة المفااااد 

(، والنااادو  التاااالي لو اااا  اااةم ن اااابة 0,867اله فهاااين وقاااد بلااا  معامااان صااادد الهاةااااإ )
 االمفاد.

 (8)  جدول
 نسب اتفاق السادة المحكمين على عبارات مقياس الكفايات المهنية   

 العبارة  البعد 

عدد  

مرات  

 االتفاق 

نسبة 

 االتفاق 

% 

درجة  

  صدق

 لوش 

 العبارة  البعد 

عدد  

مرات  

 االتفاق 

نسبة 

 االتفاق 

% 

 درجة صدق

 لوش 

 األول 

 

1 14 93,3 0,867 

 الثانى 

41 14 93,3 0,867 

2 14 93,3 0,867 42 14 93,3 0,867 

3 15 100,0 1,000 43 15 100,0 1,000 

4 14 93,3 0,867 44 14 93,3 0,867 

5 15 100,0 1,000 45 15 100,0 1,000 

6 15 100,0 1,000 46 14 93,3 0,867 

7 14 93,3 0,867 47 14 93,3 0,867 

8 14 93,3 0,867 48 15 100,0 1,000 

9 13 86,7 0,733 49 14 93,3 0,867 

10 13 86,7 0,733 

 النالث 
 

 

 

50 15 100,0 1,000 

11 12 80,0 0,600 51 15 100,0 1,000 

12 15 100,0 1,000 52 14 93,3 0,867 

13 14 93,3 0,867 53 14 93,3 0,867 

14 14 93,3 0,867 54 13 86,7 0,733 

15 14 93,3 0,867 55 13 86,7 0,733 

16 15 100,0 1,000 56 12 80,0 0,600 

17 14 93,3 0,867 57 14 93,3 0,867 

18 15 100,0 1,000 58 14 93,3 0,867 

19 15 100,0 1,000 59 15 100,0 1,000 

20 14 93,3 0,867 60 14 93,3 0,867 

21 14 93,3 0,867 61 14 93,3 0,867 

22 13 86,7 0,733 62 13 86,7 0,733 

23 13 86,7 0,733 63 13 86,7 0,733 

24 12 80,0 0,600 64 12 80,0 0,600 

25 15 100,0 1,000 65 14 93,3 0,867 
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( الندو   بين )8لتأا من  اله فهين مراوحت  امفاد  (ا  %100-%80( أ  ن ب 
لد  العباراتعلى    مها  ملك  ) .  قؤو   امفي  التي  فالعبارات  الباحثة  ارمأت  ( على  %80وقد 

( استبعاد  مم  وقد  عليها  اله فهين  من  مالءمتها 3األقن  أو  للبعد  مياسؤتها  لعدم  عبارة   )
( بين  لوش  درجات صدد  مراوحت  كها  ومقؤولة 1  -0,733للهاةاإ،  مرمفعة  وهى  ةم   ،)

اليها ة صورمه  في  الهاةاإ  مكو   )وعلةه  من  الكفايات 77ة  األفعادع  على  موقعة  عبارة   )
 .( عبارة27( عبارة، والكفايات الههارةة )26( عبارة، والكفايات الهعرمةة )24الشخصةة ) 

 االتساق الداخل  للمقياس:  -ب
ماااام الت قااااي ماااان االم اااااد الاااادايلي لهاةاااااإ الكفايااااات الههيةااااة عاااان طرةاااايع ح اااااب 

عبااااارة ودرجااااة البعااااد الااااذ  ميتهااااي إلةااااه العبااااارة، وكااااذلك معااااامالت االرمباااااا بااااين درجااااة كاااان 
معاااامالت اإلرمبااااا باااين درجاااة البعاااد والدرجاااة الكلةاااة للهاةااااإ، وذلاااك فاااالتقؤيي علاااى العيياااة 

 االستقالعةة، كها هو مو ا فالندولين التاليينع
  

26 14 93,3 0,867 66 14 93,3 0,867 

27 14 93,3 0,867 67 14 93,3 0,867 

28 15 100,0 1,000 68 15 100,0 1,000 

29 14 93,3 0,867 69 14 93,3 0,867 

30 15 100,0 1,000 70 14 93,3 0,867 

31 15 100,0 1,000 71 14 93,3 0,867 

32 14 93,3 0,867 72 15 100,0 1,000 

33 14 93,3 0,867 73 14 93,3 0,867 

34 13 86,7 0,733 74 14 93,3 0,867 

35 13 86,7 0,733 75 13 86,7 0,733 

36 12 80,0 0,600 76 13 86,7 0,733 

37 14 93,3 0,867 77 15 100,0 1,000 

38 14 93,3 0,867   

 

39 15 100,0 1,000 

40 14 93,3 0,867 

 (0,867معامل صدق مقياس الكفايات المهنية ككل = )
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 (9)  جدول
 عبارة  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتم  إليه ال 

 لمقياس الكفايات المهنية  
 مقياس الكفايات المهنية 

 الكفايات المهارية  الكفايات المعرفية  الكفايات الشخصية 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

معامل  

 االرتباط 

1 0,327 * 15 0,440 * 25 0,354 * 39 0,351 * 51 0,485 * 65 0,491 * 

2 0,357 * 16 0,491 * 26 0,389 * 40 0,297 * 52 0,482 * 66 0,574 ** 

3 0,431 * 17 0,532 ** 27 0,440 * 41 0,459 * 53 0,381 * 67 0,579 ** 

4 0,492 * 18 0,453 * 28 0,469 * 42 0,503 ** 54 0,470 * 68 0,458 * 

5 0,431 * 19 0,330 * 29 0,244 * 43 0,395 * 55 
0,548 *

* 
69 0,518 ** 

6 0,532 ** 20 0,405 * 30 0,400 * 44 0,425 * 56 0,485 * 70 0,474 * 

7 0,323 * 21 0,462 * 31 0,416 * 45 0,599 ** 57 0,414 * 71 0,436 * 

8 0,511 ** 22 0,336 * 32 0,492 * 46 0,641 ** 58 0,492 * 72 0,451 * 

9 0,363 * 23 0,421 * 33 0,434 * 47 0,521 ** 59 0,418 * 73 0,500 ** 

10 0,498 * 24 0,509 ** 34 0,322 * 48 0,539 ** 60 0,437 * 74 0,470 * 

11 0,454 * 

 

35 0,590 ** 49 0,610 ** 61 0,349 * 75 0,471 * 

12 0,427 * 36 0,585 ** 50 0,609 ** 62 0,478 * 76 0,434 * 

13 0,458 * 37 0,518 ** 

 

63 
0,555 *

* 
77 0,535 ** 

14 0,434 * 38 0,383 * 64 
0,532 *

* 
 

( الندو   نتا ج  من  عبارة  9لتأا  كن  درجة  بين  دالة  ارمباا  معامالت  وجود   )
(،  0,05( وهى دالة عيد )0,297والدرجة الكلةة للبعد الذ  ميتهى إلةه، حي  مراوحت بين )

 (ا مها لد  على مهاسك الهاةاإ.0,01)( وهى دالة عيد 0,641و )
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 (  10)  جدول
 نتائج حساب االتساق الداخلى ألبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

( الندو   ارمباا مرمفعة ودالة عيد )10لتأا من  بين  0,01( وجود معامالت   )
 درجة كن فعد والدرجة الكلةة للهاةاإا مها لد  على مهاسك الهاةاإ. 

 ثبات المقياس:   -2
"ألفا  معادلة  فقرةقة  الثبات  ف  اب  الباحثة  قامت  الهاةاإ  فبات  من  للت رد 

ستقالعةة، والندو  التالي لو ا معامالت فبات  ررونباخ"، وذلك فالتقؤيي على العيية اال
 الهاةاإ.

 (  11)  جدول
 (50كرونباخ لمقياس الكفايات المهنية على عينة استطالعية قوامها )ن =  -قيم معامالت ثبات الفا

 مقياس الكفايات المهنية 

 الكفايات المهارية الكفايات المعرفية الكفايات الشخصية 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة
ثبات الفا  
 كرونباخ 

1 0.808 15 0,804 25 0,854 39 0,854 51 
0,866 

 
65 0,866 

2 0,810 16 0,801 26 0,855 40 0,856 52 
0,866 

 
66 0,863 

3 0,804 17 0,799 27 0,852 41 0,851 53 
0,868 

 
67 0,863 

4 0,802 18 0,803 28 0,851 42 0,850 54 
0,866 

 
68 0,866 

5 0,805 19 0,809 29 0,857 43 0,853 55 
0,864 

 
69 0,865 

6 0,799 20 0,805 30 0,853 44 0,852 56 
0,866 

 
70 0,866 

7 0,811 21 0,803 31 0,852 45 0,846 57 
0,868 

 
71 0,867 

8 0,800 22 0,808 32 0,850 46 0,845 58 
0,865 

 
72 0,867 

9 0,808 23 0,804 33 0,852 47 0,849 59 
0,867 

 
73 0,865 

10 0,801 24 0,800 34 0,855 48 0,849 60 
0,867 

 
74 0,866 

 معامل ارتباط البعد  معامل ارتباط البعد  معامل ارتباط البعد 

0,849 ** 0,897 ** 0,908 ** 

 (**0,843معامل االتساق الكلى للمقياس =)
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 مقياس الكفايات المهنية 

 الكفايات المهارية الكفايات المعرفية الكفايات الشخصية 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة

ثبات 
الفا 

 كرونباخ 

رقم 

 العبارة
ثبات الفا  
 كرونباخ 

11 0,803 

 

35 0,847   61 
0,870 

 
75 0,866 

12 0,804 36 0,847   62 
0,866 

 
76 0,868 

13 0,803 37 0,849 

 

63 
0,864 

 
77 0,864 

14 0,804 38 0,853 64 
0,864 

 
 

 ثبات البعد ثبات البعد ثبات البعد

0,811 0,856 0,870 

 (0,934الدرجة الكلية )

الهاةاإ متهت  فهعامالت فبات مرمفعةا حي  ( أ  عبارات  11لتأا من الندو  ) 
 ( بين  الهاةاإ  مواقف  فبات  معامن  فبات 0,870-0,799مراوحت  ةم  معامن  بل   وقد   ،)

( كفن  الههيةة  الكفايات  فهعامن 0,934ماةاإ  متهت   الهاةاإ  عبارات  أ   لتأا  وميه   ،)
 فبات مقؤو . 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:
 حصا ةة التالةة لوجافة على م ايالت الدراسةعمم استخدام األساليب اإل

 الهتوسقات واالن رافات والهعةارةة. •

 ( في إجراءات اإلجافة عن ال يا  األو  والثاني.Tايتبار) •

معاماان ارمباااا بيرسااو  لاةاااإ العالقااة بااين الهتغياارةن فااي إجااراءات اإلجافااة عاان كاان ماان  •
 ال يالين الثال  والراف .

( فاااي إجاااراءات اإلجافاااة عااان Zلاااة الفااارد باااين معااااملي االرمبااااا )معادلاااة الفااارد إلينااااد دال •
 ال يا  الراف .

 م لين االن دار الخقى الهتعدد في إجراءات اإلجافة عن ال يا  الخامس. •
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج اإلجابة على السؤال األول:

الخدمؤة االجتماعيؤة المتؤدربين ما مهارات إدارة الذات األكنر شيوعًا وانتشارًا لؤدى طؤالب  -
 بالمجال التربوي؟

لوجافاااة علاااى هاااذا ال ااايا  مااام اساااتخراج الهتوساااقات ال  اااابةة واالن رافاااات الهعةارةاااة 
( مفردة وللعيياة فاي  اوء متغيار النايس 222لههارات إدارة الذات لد  القالب للعيية كفن )

 (.150( و)اإلنا، =72)الذكور = 
 ة:أواًل: نتائج العينة الكلي

 (12جدول ) 
يوةح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات إدارة الذات لدى الطالب مرتب ف  ةوء   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المتوسط   األبعاد  المقياس 
 الحساب  

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

مهارات إدارة  
 الذات 

 4 0,50 3,75 إدارة الوقت  .1
 1 0,56 4,14 العالقات االجتماعية إدارة  .2

 5 0,54 3,72 إدارة االنفعاالت  .3
 3 0,61 3,94 القدرة على التخطيط التخاذ القرار  .4

 2 0,55 4,01 التنظيم الذاتي  .5
  0,43 3,92 الهاةاإ كفن 

( أ  الهتوسااقات ال  ااابةة لههااارات إدارة الااذات اليامنااة عاان 12لتأااا ماان الناادو  )
(، والهتوساا ال  اابي للدرجاة 4,14- 3,72م لين بةاناات العيياة الكلةاة قاد مراوحات ماا باين )

(، حيااااااا  جااااااااء ُفعاااااااد إدارة العالقاااااااات 0,43(  فاااااااان را  معةااااااااري )3,92الكلةااااااة للهاةااااااااإ )
(،  0,56( وان را  معةاري )4,14ى ف على متوسا ح ابي بل  )االجتهاعةة في الهرمبة األول

( وان اارا  معةاااري 4,01بييهاا جاااء فاي الترميااب الثااني التيظااةم الااذامي فهتوساا ح ااابي بلا  )
(، وفااااى الترميااااب الثالاااا  القاااادرة علااااى التخقااااةا المخاااااذ القاااارار فهتوسااااا ح ااااابي بلاااا  0,55)
( 3,75ف  إدارة الوقت فهتوسا ح اابي بلا  )(، والترميب الرا0,61( وان را  معةاري )3,94)
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( 3,72(، وفااى الترميااب الخااامس إدارة االنفعاااالت فهتوسااا ح ااابي )0,50وان اارا  معةاااري )
 (.0,54وان را  معةاري )

وقااااد يف اااار مصاااادر مهااااارة إدارة العالقااااات االجتهاعةااااة للهرمبااااة األولااااى نظاااارام العتهاااااد 
ة االجتهاعةاة علاى مادرةس مقاررات معلةهةاة متيااو  الؤرنامج التعلةهي في الهعهد العالي للخدما

هاذج الههاارة مثان مقارر االمصاا  فاي الخدماة االجتهاعةاة، والعالقاات االجتهاعةاة، وأساسااةات 
العهاان ماا  األفااراد والنهاعااات والهنتهعااات. وكااذلك فاا   الؤرنااامج التعلةهااي فااي الهعهااد يقااوم 

اعلةااة الهتأااهية لااورش العهاان، مهااا علااى العهاان النهاااعي بااين القااالب وكااذلك األنشااقة التف
ي هم في ميهةة مهارة مكوةن العالقات االجتهاعةة وعدارمها بين القالب فعأهم البعض. ولقد 
مياولاات أرثاار ماان دراسااة مهااارة إدارة العالقااات االجتهاعةااة علااى أنهااا ماان الههااارات األساسااةة 

(،  2015صاااااور، (، ودراساااااة )طلعااااات مي2011إلدارة الاااااذات مثااااان دراساااااة )إيهاااااا  حهااااادي، 
 (.2020(، ودراسة )إيها  عؤد الوهاب، Lee  et al., 2017ودراسة )

رها لؤدو ما فر القاالب فالهرحلاة العهرةاة التاي متهثان فاي نهاياة مرحلاة الهراهقاة وبداياة 
مرحلااة الشااباب وعاادم ارتهااا  يؤاارمهم ال ةامةااة مهااا جعاان مهااارة إدارة االنفعاااالت فااي الهرمبااة 

رة الذات، ووفقام لليظرةاة الهعرمةاة االجتهاعةاة فا   الفارد يهتلاك نظاام ذاماي األييرة لههارات إدا
يهفيه من ال ةقرة على أفكاارج ومشااعرج ودوافعاه ي اهى فاليظاام الهعرفاي العااطفي، وةتأاهن 
الهةارااان واالةاااات الهعرمةااااة والهرجعةاااة التاااي مااااوفر االةاااة الأااارورةة لفهاااام وميظاااةم ال اااالوا، 

ن الهتباااااد  بااااين اله ااااددات الشخصااااةة )مثاااان الهرحلااااة العهرةااااة وال اااالوا يصاااادر ماااان التفاعاااا
وال هات الشخصةة والعوامان الورافةاة(، واله اددات الؤيئةاة وةياتج عيهاا ال تهةاة التبادلةاة التاي 
ذكرها "فانادورا"، وعيادما متغيار هاذج اله اددات ففعان الخؤارات ال ةامةاة فا   اساتنافات القالاب 

 فعاالت.ستتغير وةفت ب مهارة إدارة االن
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 ثانيًا: النتائج وفقًا للجنس )ذكر/أننى( لمقياس مهارات إدارة الذات:
 (  13جدول ) 

 يوةح المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة  
 على أبعاد مقياس مهارات إدارة الذات ف  ةوء متغير )الجنس(

 (. 0,01) ** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   (. 0,05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
( أ  الهتوسقات ال  اابةة لههاارات إدارة الاذات لؤةاناات عيياة 13لتأا من الندو  )
(، حيا  جااء ُفعاد إدارة العالقاات االجتهاعةاة فاي 4,20  –  3,79الذكور قد مراوحات ماا باين )

(، فاام القاادرة علااى التخقااةا المخاااذ القاارار فااي الترميااب 4,20الترميااب األو  فهتوسااا ح ااابي )
(، وفااى الترميااب الثالاا  التيظااةم الااذامي فهتوسااا ح ااابي 4,11الثاااني فهتوسااا ح ااابي بلاا  )

(، وأيياارام فااي الهرمبااة الخام ااة 3,87ابي )(، والترميااب الرافاا  إدارة الوقاات فهتوسااا ح اا4,08)
 (.3,79إدارة االنفعاالت فهتوسا ح ابي بل  )

( أ  الهتوساااقات ال  اااابةة لههاااارات إدارة الاااذات 11راااذلك أو ااا ت نتاااا ج النااادو  )
(، حيااا  جااااء ُفعاااد إدارة العالقاااات 4,11-3,68لؤةاناااات عيياااة  اإلناااا، قاااد مراوحااات ماااا باااين )

(، وفااى الهرمبااة الثانةااة التيظااةم الااذامي 4,11الترميااب األو  فهتوسااا ح ااابي )االجتهاعةااة فااي 
(، وفااى الهرمبااة الثالثااة القاادرة علااى التخقااةا المخاااذ القاارار فهتوسااا 3,97فهتوسااا ح ااابي )

(، وأيياارام فااي الهرمبااة 3,70(، والترميااب الرافاا  إدارة الوقاات فهتوسااا ح ااابي )3,86ح ااابي )
 (.3,68ت فهتوسا ح ابي بل  )الخام ة إدارة االنفعاال

وبت لين اليتا ج ال افقة في  وء داللة الفرود اإلحصا ةة بين الاذكور واإلناا، ألفعااد 
ماةااااإ مهاااارات إدارة الاااذات مؤاااين أنهاااا جااااءت غيااار دالاااة إحصاااا ةام لكااان مااان األفعااااد )إدارة 

 إدارة الذات 
 أننى  ذكر

المتوسط  الداللة  ت
 الحساب 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

 دال * 2,220 4 0,47 3,70 4 0,55 3,87 إدارة الوقت  .1
 غير دال 1,075 1 0,57 4,11 1 0,54 4,20 إدارة العالقات االجتماعية .2
 غير دال 1,315 5 0,53 3,68 5 0,57 3,79 إدارة االنفعاالت .3
 القدرة على التخطيط  .4

 التخاذ القرار  
 دال ** 2,834 3 0,61 3,86 2 0,58 4,11

 غير دال 1,344 2 0,55 3,97 3 0,54 4,08 التنظيم الذاتي  .5
 دال * 2,347  0,42 3,87  0,44 4,01 المقياس ككل 
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عاادم وجااود فاارود  العالقااات االجتهاعةااة، إدارة االنفعاااالت، والتيظااةم الااذامي(، مهااا يشااير إلااى
 دالة إحصا ةام بين استنافات الذكور واإلنا، لتلك الههارات.

بييها مؤاين أ  هيااا فارود ذات داللاة إحصاا ةة لبعاد إدارة الوقات لصاالا الاذكور عياد 
علاى التخقاةا إلمخااذ القارار لصاالا فئاة الاذكور عياد  ة(، وكاذلك القادر 0,05م اتو  معيوةاة )
 (.0,01م تو  معيوةة )
مف ير ذلك ف   مهاارات إدارة الاذات متولاد مان مناارب ال ةااة وأ  مهاارمي إدارة وةهفن  

الوقاات والقااادرة علاااى التخقاااةا المخااااذ القااارار ماان الههاااارات ال ةامةاااة التاااي يفت اااؤها الفااارد مااان 
يؤرمااه العهلةااة وم هلااه لله اائولةة، ونظاارام أل  القااالب لت هلااو  م اائولةات حةامةااة أرؤاار ماان 

، وأل  الغالؤةة العظهى من طالب الهعهد يعهلو  في منااالت متعاددة القالبات ف فم النيس
فنانب الدراسة، ف   ذلك قد يفو  أسهم في مكوةن مهارمي إدارة الوقت والقدرة على التخقاةا 

( فااي أ  هياااا 2019إلمخاااذ القاارار. وجاااءت هااذج اليتةنااة متفقااة ماا  دراسااة )ي يااى مبااارا، 
ر واإلنااا، فااي أفعاااد ماةاااإ مهااارات إدارة الااذات )إدارة فاارود ذات داللااة إحصااا ةة بااين الااذكو 

 الوقت، وعدارة العالقات االجتهاعةة، وعدارة الأغوا، والأبا الذامي( لصالا الذكور.
 نتائج اإلجابة على السؤال النان :

 ما مستوى الكفايات المهنية لدى طالب الخدمة االجتماعية المتدربين بالمجال التربوي؟ -
ذا ال ااايا  مااام اساااتخراج الهتوساااقات ال  اااابةة واالن رافاااات الهعةارةاااة لوجافاااة علاااى هااا

 للكفايات الههيةة لد  العيية كفن وكذلك للعيية في  وء النيس.
 (  14جدول ) 

يوةح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الكفايات المهنية لدى الطالب مرتب ف  ةوء  
 ات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحراف 

المتوسط  األبعاد المقياس 
 الحساب 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

 الكفايات الههيةة 
 1 0,24 2,62 الكفايات الشخصية .1
 3 0,28 2,51 الكفايات المعرفية .2
 2 0,28 2,58 الكفايات المهارية .3

  0,24 2,57 الهاةاإ كفن 

( أ  الهتوساقات ال  اابةة له اتو  الكفاياات الههيةاة لقاالب 14لتأا مان النادو  )
(، والهتوساا ال  اابي للدرجاة الكلةاة للهاةااإ 2,62 – 2,51العيية كفن قد مراوحت ما بين )
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الشخصااةة فااي الهرمبااة األولااى  ت(، حياا  جاااء ُفعااد الكفايااا0,24(  فااان را  معةاااري )2,57)
(، بييهاا جااء فاي الترمياب الثااني 0,24( وان را  معةااري )2,62ف على متوسا ح ابي بل  )

(، وفاااى الترمياااب 0,28( فاااان را  معةااااري )2,58الكفاياااات الههارةاااة فهتوساااا ح اااابي بلااا  )
 (.0,28( ف ن را  معةاري )2,51الهعرمةة فهتوسا ح ابي بل  ) تالثال  الكفايا

فرة فاااي قؤاااو  القالاااب وةهفااان مف اااير ذلاااك فااا   ال اااهات الشخصاااةة مااان العوامااان الهاااي 
فهيس ات معلةم الخدمة االجتهاعةة، حي  يعقد له ايتبار ومقابلاة شخصاةة لت ادد فيهاا ماد  
مال هااة سااهامه الشخصااةة واسااتعدادج لعهاان اإليصااا ي االجتهاااعي، فاام يعااد نظرةااام وعهلةااام فهااا 

ماااا  يصاااقن شخصااايته وةف ااابه أيال ةاااات الههياااة اله اااتقؤلةة وةيهاااي إح اساااه فاله ااائولةة منااااج
سةفلف فه مان أدوار فاي مهياة اله اتقؤن، مهاا يفاو  لدياه الكفاياات الشخصاةة الهيهلاة للعهان 

 ر يصا ي اجتهاعي في الهنا  التربوي.
أماااا الكفاياااات الهعرمةاااة، فقاااد جااااءت فاااي الترمياااب األييااار، نظااارام الرمباطهاااا فالهعاااار  

لااى اسااتخدام مهارامااه فااي اليظرةااة والهعلومااات والهفااا ةم التااي ماادرإ للقااالب وقاادرة القالااب ع
مو ةف ملاك الهعاار  والهفاا ةم فاي الهواقاف العهلةاة مان ياال  التادرةب العهلاي فالهيس اات 
التعلةهةااة. كهااا أ  الهعااار  والهفااا ةم التااي ماادرإ عاان مااا ينااب أ  يفااو  ماان مهيااة الخدمااة 

ظرةااة االجتهاعةااة، ولااذلك فاا   القااالب كثيااري الشاافو  ماان شااعورهم فااالفنوة بااين الدراسااة الي
والواق  العهلي لههارسة مهية الخدمة االجتهاعةة في جهة  مناالت العهان االجتهااعي، وفاي 
الهيس ات التعلةهةة على وجه الخصو   فالخدمة االجتهاعةة مهية مقؤةاةة وةنب أ  مقدم 
معارفها ونظرةامها في إطاار معلةهاي ومعلهاي يهفان القالاب مان التقؤياي العهلاي، ولقاد امفقات 

(، ودراساااة 2013(، ودراساااة )سااااما م هاااد، 2008تةناااة مااا  دراساااة )فاااوقي م هاااد، هاااذج الي
(Baranyuk, 2015 حياا  أراادوا علااى أههةااة مو ةااف اليظرةااات واليهاااذج العلهةااة للههيااة ،)

فاااي الههارساااة الفعلةاااة مااان أجااان مشااافين الكفااااءة الههيةاااة لويصاااا يين االجتهااااعيين، وأرااادت 
وأ  لاارمبا ذلااك فالتاادرةب العهلااي إلر اااب القاااالب  الدراسااات علااى أههةااة اإلعااداد اليظااري،

 الههارات الالقمة للعهن االجتهاعي في الهيس ات التعلةهةة.
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 ثانيًا: النتائج وفقًا للجنس )ذكر/أننى( لمقياس الكفايات المهنية: 
 (15جدول ) 

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة   
 على أبعاد مقياس الكفايات المهنية ف  ةوء متغير )الجنس(

 (. 0,01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  (. 0,05) *  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  
( أ  الهتوسااقات ال  اااابةة لهاةاااإ الكفاياااات الههيةااة لعيياااة 15لتأااا ماان النااادو  )
(، حياا  جاااء ُفعااد الكفايااات الههارةااة فااي الهرمباااة 2,60-2,54الااذكور قااد مراوحاات مااا بااين )
(، وفاااى الهرمباااة الثانةاااة الكفاياااات 0,29)( فاااان را  معةااااري 2,60األولاااى فهتوساااا ح اااابي )

 ت(، وفاى الهرمباة الثالثاة الكفاياا0,27( وان ارا  معةااري )2,60الشخصةة فهتوسا ح ابي )
 (.0,27( وان را  معةاري )2,54الهعرمةة فهتوسا ح ابي )

 ت( أ  الهتوسااااقات ال  ااااابةة لهاةاااااإ الكفايااااا15رااااذلك أو اااا ت نتااااا ج الناااادو  )
(، حي  جاء ُفعد الكفاياات الشخصاةة 2,63-2,50، قد مراوحت ما بين )الههيةة لعيية  اإلنا

(، وفااى الهرمبااة الثانةااة 0,23( وان اارا  معةاااري )2,63فااي الهرمبااة األولااى فهتوسااا ح ااابي )
(، وفااى الهرمبااة الثالثااة 0,28( وان اارا  معةاااري )2,57الكفايااات الههارةااة فهتوسااا ح ااابي )
 (.0,29( وان را  معةاري )2,50الكفايات الهعرمةة فهتوسا ح ابي )

وبت لين اليتا ج ال افقة في  وء داللة الفرود اإلحصا ةة بين الاذكور واإلناا، ألفعااد 
ماةاااإ الكفايااات الههيةااة مؤااين أنهااا جاااءت غياار دالااة إحصااا ةام لكاان أفعاااد الهاةاااإ )الكفايااات 

إحصااااا ةام بااااين الشخصااااةة، والهعرمةااااة، والههيةااااة(، مهااااا يشااااير إلااااى عاااادم وجااااود فاااارود دالااااة 
 استنافات الذكور واإلنا، للكفايات الههيةة.

وةهفاان مف ااير ذلااك فاا   الخؤاارات التعلةهةااة التااي يهاار بهااا طااالب الهعهااد واحاادة لكااال 
الني ين، سواء الخؤرات اليظرةة أو العهلةة، ولاذلك لام يظهار فارود بيايهم فاي أفعااد الكفاياات 

 الكفايات المهنية
 أننى  ذكر

المتوسط  الداللة  ت
 الحساب 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف  
 الترتيب  المعياري 

 غير دا  0,827 1 0,23 2,63 2 0,27 2,60 الشخصيةالكفايات  .1
 غير دا  1,162 3 0,29 2,50 3 0,27 2,54 الكفايات المعرفية .2
 غير دا  0,712 2 0,28 2,57 1 0,29 2,60 الكفايات المهارية .3

 غير دا  0,495  0,23 2,56  0,25 2,58 الهاةاإ كفن 
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لقلباة فاي الهرمباة األولاى، أماا عياد القالباات الههيةة ساو  أ  الكفاياات الههيةاة جااءت لاد  ا
فقد جاءت الكفايات الشخصةة في الهرمبة األولى، وذلك أل  القالبات أرثر اهتهامام فالنوانب 
الشخصةة، وة رصن عليها عن القالب الذكور، أما الذكور، فيظرام لهعايشتهم ال ةاة العهلةاة 

الههارةااة، وامفقاات نتةنااة هااذا الناادو  ماا   أرثاار ماان القالبااات، أد  ذلااك إلااى قةااادة كفايااامهم
(، التاي أشاارت إلاى عادم وجاود فارود ذات 2007دراسة )مندي عؤاد اليؤاي وعصاام موفياي،  

داللة إحصا ةة في الكفايات الههيةة سواء العامة أو الخاصة بين مشارفي ومشارفات األنشاقة 
 التربوةة ال رة.

( التي أشارت إلى 2018العالب،   وكذلك ايتلفت نتةنة هذا الندو  م  دراسة )إيها 
وجاود فاارود ذات داللاة إحصااا ةة فاي م ااتو  امااتالا طلباة العلااوم االجتهاعةاة الهقؤلااين علااى 

 اإلرشادية( ف يتال  جي هم لصالا اإلنا،.  -التيظةهةة -التخرج للكفايات الههيةة )األدا ةة
 نتائج اإلجابة على السؤال النالث:

بؤؤين مهؤؤارات إدارة الؤؤذات والكفايؤؤات المهنيؤؤة لؤؤدى طؤؤالب  هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة دالؤؤة إحصؤؤائياً  -
 الخدمة االجتماعية المتدربين بالمجال التربوي؟

مام اساتخراج معامان ارمبااا بيرساو  باين مهاارات إدارة الاذات    لوجافة على هذا ال يا
 والكفايات الههيةة.

 (  16جدول ) 
 والكفايات المهنية لدى الطالب معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مهارات إدارة الذات 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية مقياس مهارات إدارة الذات
 لمقياس الكفايات المهنية

 ** 4070, إدارة الوقت  .1
 ** 5040, إدارة العالقات االجتماعية .2
 ** 3800, إدارة االنفعاالت  .3
 ** 5490, القدرة على التخطيط التخاذ القرار  .4
 ** 6050, التنظيم الذاتي  .5

 ** 6420, الهاةاإ كفن 
 (. 0,01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  (.  0,05* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

( باين 0,01( وجاود عالقاة دالاة إحصاا ةام موجباة عياد م اتو  )16لتؤين من الندو  )
الفرعةااة ألفعااادج الخهااس ماةاااإ مهااارات إدارة الااذات الهتهثاان بدرجتااه الكلةااة وكااذلك الاادرجات 
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الههيةاة، وقاد جااءت جهةا  العالقاات االرمباطةاة متوساقة   تم  الدرجة الكلةاة لهاةااإ الكفاياا
 مةها عدا مهارة إدارة االنفعاالت جاءت العالقة  عةفة ولكيها دالة إحصا ةام.

ا وةف ر ذلك أههةة مهارات إدارة الذات في كونها مهارات حةامةاة فاي الهقاام األو ، وعذ
اسااتقاع القالااب أ  يفت ااؤها وةيهيهااا بدايلااه، ف نهااا م اااعدج علااى العااةق فااي ال ةاااة بيناااح، 
وة تقة  م قيي أهدافه، مها ليعفس على الكفاياات الههيةاة لدياه وة اتقة  إننااق عهلاه  ولقاد 

( التاي أفؤتات أ  Frayne & Geringer, 2000أرد ذلاك العدلاد مان الدراساات مثان دراساة )
 ,Abele & Wieseالاذات لهاا ما فير إيناابي علاى األداء الاو ةفي، ودراساة )مهاارات إدارة 

( والتااي أراادت أ  هياااا ارمباااا إينااابي بااين Ans & Soens, 2008(، ودراسااة )2007
 االسترامةنةات العامة إلدارة الذات وم قيي اليناح الههيي.

أمااا عاان  ااعف العالقااة بااين مهااارة إدارة االنفعاااالت والكفايااات الههيةااة مااةهفن إرجاااع 
ذلك إلى أنه فالرغم من أ  سلوكةات الشباب م ودها العصؤةة التا دة وسرعة االنفعا  م  أقن 
موقف لتعر و  له، وقد مكو  ميفرات  غوا ال ةاة اليومةة أو الشعور فالخو  والقلي مان 

لااك.. ونظاارام أل  القااالب ماااقالوا لاام يهارسااوا الههيااة إال فااي التاادرةب العهلااي، اله ااتقؤن وراء ذ
ف نه لم للي على عامقهم اله ئولةة كاملة في مهارسة الههياة، ولكيهاا كانات م ات إشارا  مان 
الهعهاااد، ومااان الهيس اااة التعلةهةاااة، لاااذلك فااا   معر اااهم للهواقاااف الأااااغقة واإلنفعااااالت لااام 

 عالقة  عةفة بين مهارة إدارة االنفعاالت والكفايات الههيةة لدلهم.يظهر فعد وبالتالي بدت ال
 نتائج اإلجابة على السؤال الرابع:

إدارة الؤؤذات والكفايؤؤات المهنيؤؤة لؤؤدى الطؤؤالب المتؤؤدربين  هؤؤل تختلؤؤف العالقؤؤة بؤؤين مهؤؤارات -
 بالمجال التربوي باختالف الجنس والمستوى الدراس ؟

إيناااااد العالقااااة االرمباطةااااة بااااين مهااااارات إدارة الااااذات لوجافااااة علااااى هااااذا ال اااايا  ماااام 
والكفايات الههيةة لد  القالب ح ب متغير النيس، واله تو  الدراسي، كها مم ح اب  ةهة 

(Z لداللااة الفاارود بااين معاااملي االرمباااا لؤةااا  الفاارود فااي قااوة العالقااة االرمباطةااة بااين فئااات )
 (.17هذج الهتغيرات كها هو مؤين في الندو  )
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 (17جدول ) 
 المهنية لدى الطالب   ت معامالت االرتباط بين مهارات إدارة الذات والكفايا 

 ( لداللة الفروق بين معامالت االرتباط Zوالجنس والمستوى الدراس  واختبار ) 

 (. 0,01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  (. 0,05إحصائيا عند مستوى الداللة ) *  دالة  
( عادم وجاود فارود دالاة إحصاا ةام باين معااملي ارمبااا مهاارات 17لتؤين مان النادو  )

إدارة الذات والكفايات الههيةة  مةها لتعلاي فاله اتو  الدراساي حيا  جااءت جهةعهاا غيار دالاة 
 إحصا ةام.

عامااان االرمباااا دا  مةهاااا لتعلااي فنااايس الهب ااوفين حيااا  بلاا  معامااان فااي حاااين جاااء م
( دا  عياد م اتو  معيوةاة 0,498ارمباا مهارات إدارة الذات والكفايات الههيةاة لفئاة الاذكور )

(، مهاااا يشاااير إلاااى وجاااود عالقاااة ارمباطةاااة متوساااقة، بييهاااا جااااء معامااان االرمبااااا لفئاااة 0,01)
( 0,01ارمباطةة قوةة ذات داللة عيد م تو  معيوةة )( مها يشير إلى عالقة 0,722اإلنا، )

 وبذلك يهفن القو  ف نه هياا فرود دالة إحصا ةام لصالا فئة اإلنا،.
مرج  الباحثة هذج اليتةنة إلى أ  مهارات إدارة الذات والكفايات الههيةة من الهتغيارات 

معتةت دافعيته ن و العهن وم قياي اليف ةة التربوةة الهههة في حةاة اإلن ا ، والتي م اهم في 
األهدا  التاي يقهاا إليهاا بينااح وم قاي ذاماه، وذلاك مان ياال  قدرماه علاى م دلاد األهادا  
في  وء القدرات والههارات الهتاحة له، مهاا يهفياه مان أداء سالوا معاين لارمبا فهاا يقاوم فاه 

ن مهاارات إدارة من مهام. وةؤدو أ  يصاا و وساهات القالباات مايعفس علاى قاوة العالقاة باي
الااذات والكفايااات الههيةااة لاادلهن، حياا  الحظاات الباحثااة ماان يااال  إشاارافها علااى ميس ااات 
التدرةب العهلي أ  القالباات ي  ان إدارة ذامهان ولادلهن طاقاة وحهااإ فاي الههارساة الههيةاة 
للتربةاااة االجتهاعةاااة أفيااااء التااادرةب العهلاااي فالهيس اااات التعلةهةاااة، وهاااذا يظهااار فاااي  ةاااامهن 

نناق الهههات والواجبات التدرةؤةة ف رعة ونشاا أرؤر من القلبة، كها مت م القالبات بروح ف 

معامل االرتباط بين مهارات   التصنيف  المتغيرات 
 إدارة الذات والكفايات المهنية

عدد  
 األفراد 

 الداللة  ( Zقيمة )

 الجنس 
 72 ** 0,498 ذكور

 دا   * 2,504إنا، =  xذكور
 150 ** 0,722 إناث

المستوى 
 الدراس 

 غير دا  0,306متوسا =   xمرمف  40 ** 0,645 مرتفع 
 غير دا  0,517ميخفض =   xمرمف  120 ** 0,610 متوسط
 غير دا  1,041ميخفض =  xمتوسا  62 ** 0,704 منخفض 
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التيااافس فااي مياادا  التاادرةب العهلااي مهااا لاادفعهن إلااى حااب إفبااات الااذات فااي العهاان وم قيااي 
(، فاي حاين 2016اليناح الههيي، ولقد جاءت هذج اليتةنة متفقاة ما  دراساة )عا شاة ساةف، 

( أردت أ  النيس عامالم ميفرام في ارت اب الكفايات لصالا McCarthy, 2020أ  دراسة )
 اإلنا،.

أماااا عااان اله اااتو  الدراساااي، فقاااد جااااء دورج فانوةاااام فاااي مهاااارات إدارة الاااذات وعالقتهاااا 
فالكفاياااات الههيةاااة، وهاااذا ماااا أشاااارت إلةاااه الباحثاااة ساااافقام عااان مالحظامهاااا فاااي أداء القاااالب 

لاى الارغم مان مفاود فعاض القاالب فاي الناناب اليظاري إال أ  اليتبارات التدرةب العهلي، فع
أدا هم في النانب العهلاي متادني وال يظهار فارد باين القالاب الهتفاود أو الهتادني فاي م اتواج 

 األراديهي في ايتبار التدرةب العهلى.

 نتائج اإلجابة على السؤال الخامس:
يؤؤؤة لؤؤؤدى طؤؤؤالب الخدمؤؤؤة هؤؤؤل تسؤؤؤهم مهؤؤؤارات إدارة الؤؤؤذات فؤؤؤ  التنبؤؤؤؤ بالكفايؤؤؤات المهن -

 االجتماعية المتدربين بالمجال التربوي؟
لوجافاة عاان هااذا ال اايا  مام إسااتخدام م لياان اإلن اادار الخقاى الب ااةا بااين كاان متغياار 

الههيةااة  تمان متغيارات إدارة الاذات )الخهاس( كهتغيارات ميؤئاة والدرجاة الكلةاة لهاةااإ الكفاياا
 التالي لو ا نتا ج ذلكع رهتغير متيب  فه لد  عيية الدراسة والندو 

 (  18جدول ) 
 الخطى البسيط ألبعاد مقياس مهارات إدارة الذات   ر نتائج تحليل االنحدا

 )كمتغيرات مستقلة منبئة( والدرجة الكلية لمقياس الكفايات المهنية 

المتغير التابع   المتغير المستقل )المنبئ( 
 )المتنبأ به( 

معامل االرتباط  
بين المتغير  
المستقل 
 والتابع

مربع معامل 
االرتباط  
)معامل  
 التحديد(

النسبة الفائية  
لتباين 
االنحراف  
 )ف(

ثبات 
المعادلة  
 التنبؤية 

معامل 
 االنحدار 

معامل 
 بيتا 

 إدارة الوقت  .1

الكفايات  
 المهنية 

0,407 0,165 43,607 ** 1,849 0,192 0,407 
العالقات   .2 إدارة 

 االجتماعية 
0,504 0,254 75,065 ** 1,678 0,215 0,504 

 0,380 0,167 1,950 ** 37,101 0,144 0,380 إدارة االنفعاالت .3
التخطيط   .4 على  القدرة 

 التخاذ القرار 
0,549 0,302 95,076 ** 1,723 0,215 0,549 

 0,605 0,264 1,512 ** 126,908 0,366 0,605 التنظيم الذاتي  .5
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فهتغيرامهاااا الخهاااس لهاااا مااا فير فاااي الكفاياااات ( أ  إدارة الاااذات 18مؤاااين مااان النااادو  )
الههيةااة حياا  جاااءت  ااةم معاماان الت دلااد مرمبااة مصاااعديام علااى الي ااو التاااليع التيظااةم الااذامي 

(، ملاى ذلاك %36,6( فقوة م فير في الكفايات الههيةة قادرها)0,366حي  بل  معامن الت دلد )
( وقاوة ما فير فاي الكفاياات الههيةاة 0,302القدرة على التخقاةا إلمخااذ القارار فهعامان م دلاد )

( فقااااوة ماااا فير فااااي 0,254(، ملااااى ذلااااك إدارة العالقااااات االجتهاعةااااة فهعاماااان م دلااااد )30,2%)
( فقااوة ماا فير فااي 0,165(، ملااى ذلااك إدارة الوقاات فهعاماان م دلااد )%25,4الكفايااات الههيةااة )
( فقااوة ماا فير فااي 0,144) (، وأيياارام إدارة االنفعاااالت فهعاماان م دلااد%16,5الكفايااات الههيةااة )
 (.%14,4الكفايات الههيةة )

ولصااةاغة الهعادلاااة التيؤيةاااة التاااي معتهاااد علاااى مهاااارات إدارة الاااذات التاااى أفؤتااات نتاااا ج 
م لياان اإلن اادار الب ااةا أ  لهااا إسااهاما ميؤيةااام داالم فالكفايااات الههيةااة قاماات الباحثااة ف سااتخدام 

ات الخهااس إلدارة الااذات الدالااة ميؤيةااام فالكفايااات م ليان اإلن اادار الهتعاادد الااذي لتأااهن الههااار 
، القدرة على التخقةا تالههيةة وهى )إدارة الوقت، إدارة العالقات االجتهاعةة، إدارة االنفعاال

المخاااذ القاارار، التيظااةم الااذامي( وذلااك لت دلااد الااوق  الي ااؤي لهااذج الههااارات ماان حياا  قاادرمها 
( وقااد أساافر هااذا اإلجااراء Stipwiseإلن اادار التاادرةني )التيؤيةااة فالكفايااات الههيةااة فقرةقااة ا

عن اليتاا ج الهؤيياة فالنادو  التاالي وقاد مام االرتفااء فعارض الهتغيارات اله اتقلة الهيؤئاة الدالاة 
 واستبعاد األير  غير الدالةع

 (19جدول ) 
 نتائج تحليل االنحدار الخطى المتعدد ألبعاد مقياس مهارات إدارة الذات   

 )كمتغيرات مستقلة منبئة( والدرجة الكلية لمقياس الكفايات المهنية 

من يال  الندو  ال ابي يهفن مكوةن الهعادلة التيؤيةاة باين الكفاياات الههيةاة كهتغيار 
القااادرة علاااى التخقاااةا المخااااذ القااارار،  إمهاااارات إدارة الاااذات )ماةاااا إمتيبااا  فاااه وأفعااااد ماةاااا

 ومهارة التيظةم الذامي( كها للىع

المتغير المستقل  
 )المنبئ( 

المتغير التابع  
 )المتنبأ به( 

معامل االرتباط  
بين المتغير  
 المستقل والتابع

مربع معامل 
االرتباط )معامل  

 التحديد(

النسبة الفائية  
لتباين 

 االنحراف )ف( 

ثبات 
المعادلة  
 التنبؤية 

مل معا
 معامل بيتا االنحدار 

القدرة على التخطيط 
الكفايات   التخاذ القرار 

 1,411 ** 74,483 0,405 0,636 المهنية 
0,103 0,264 

 0,429 0,187 التنظيم الذات  



 
 

 

 

) 90 ) 

 2020 ، ديسمرب1ج، 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د.انتصار ابراهيم شعبان

 الكفايات الههيةة = 
)فبات الهعادلة التيؤيةة( + )معامن ان دار القدرة مهارة على التخقةا 

 المخاذ القرار( + )معامن ان دار مهارة التيظةم الذامي(
 2( إ0,187+) 1إ( 0,103( + )1,411) ( = )

( مهثن )مهارة القدرة علاى التخقاةا المخااذ 1حي  ) ( مهثن الكفايات الههيةة ، )إ
 ( مهثن )مهارة التيظةم الذامي(.2القرار(، و)إ

وةهفااان مف اااير اليتاااا ج ال اااافقة التاااي أ هااارت وجاااود قااادرة ميؤيةاااة لنهةااا  أفعااااد ماةااااإ 
هاااذج األفعااااد علاااىع )مهاااارة التيظاااةم  مهاااارات إدارة الاااذات فالكفاياااات الههيةاااة، حيااا  اشاااتهلت

الذامي، ومهارة القدرة على التخقةا المخاذ القرار، ومهارة إدارة العالقات االجتهاعةاة، ومهاارة 
إدارة الوقت، ومهارة إدارة االنفعاالت(. وهذا لؤدو أمرام ميقاةام، حيا  أ  مفهاوم الكفاياات يقاوم 

منهوعااة ماان الههااارات التااي منعلااه قااادرام  علااى أ  اإلن ااا  الكاافء هااو اإلن ااا  الااذي يهتلااك
علاى الاةااام فهنهوعااة األعهااا  التااي متقلؤهااا مهيتاه بدرجااة عالةااة ماان الكفاااءة )م هااد الاادرةج، 

2003.) 
وحي  أ  مهارات إدارة الذات عبارة عن فيةات واسترامةنةات متعددة يهفن اساتخدامها 

قته الخاصاة ففاعلةاة ن او إننااق في مناالت مختلفة ي تقة  الفرد مان ياللهاا أ  لوجاه أنشا
( أنهااا مهااارات حةاااة، فهااي اقتاادارات 2015األهادا . ولقااد أ ااا  )طلعاات ميصااور وبيارا ، 

يهفااان للفااارد ارت اااابها مهاااا ي ااااعدج علاااى أ  يعاااةق بينااااح حةااااة ميتناااة ومشااابعة، لاااذلك فااا   
كفاااءة ارت اااب هااذج الههااارات يهفاان أ  ي اااعد القااالب فااي أداء مهيااتهم بدرجااة مياساابة ماان ال

وبالتااالي ن ااتقة  القااو  أ  لاادلهم الكفايااات الههيةااة الالقمااة ألداء أدوارهاام الو ةفةااة أفياااء فتاارة 
 التدرةب العهلي فالهيس ات التعلةهةة.

رها أ  األدوار التي لتدرب عليها طالب الخدمة االجتهاعةة فاي الهيس اات التعلةهةاة 
عهان ي تااج العدلاد مان الههاارات مثانع مرمبقة فعهن اإليصاا ي االجتهااعي الترباوي، وهاذا ال

)التيظةم الذامي، والاةادة، واالمصا ، والتخقةا النيد، وعدارة الوقات... وغيرهاا( للاةاام فا دوارج 
الهتعااددة فااي الؤيئااة الهدرسااةة والتااى متهثاان فااىع مااوفير بيئااة م  ااية للتعلااةم والااتعلم، وارتشااا  

عااداد ومي اايي األعهااا  اإلرشااادية والتوجيهةااة وميهةااة الهواهااب والقاادرات اإلبداعةااة للقااالب، وع 
له اااعدة القااالب فااي التغلااب علااى مشاافالمهم الهدرسااةة وم اايير قاادرامهم واسااتعدادهم بتكةااف 
وننااااح، والتخقاااةا والتيفياااذ ل نشاااقة النهاعةاااة، والاةاااام فالتةاااارات الهيتلةاااة لتقياااةم احتةاجاااات 
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را بة ال أاور واليةااب وقأاايا التا يير األسرة وربا األسرة فالهوارد الهتاحة في الهنته ، وم
لااد  القااالب، موطيااد العالقااة بااين الهدرسااة والهياات  والهنتهاا ، والتاادين فااي األقمااات ح ااب 

 ,Marrisonال اجااة...وغيرها ماان األدوار والههااام، وهااذا مااا امفااي علةااه دراسااة كاان ماان )

 .(Sherman, 2016)(، ودراسة 2016
لتااي ليبغااي ارت ااابها فااي فتاارة الدراسااة والتاادرةب راان ذلااك ي تاااج العدلااد ماان الههااارات ا

العهلااي، ومااوفر الههااارات الذامةااة الخاصااة يهفاان أ  لاايدي بدرجااة كؤياارة إلااى م  ااين الكفايااات 
الههيةااة عياااد طااالب الخدماااة االجتهاعةااة فهاااا يهفاايهم مااان أداء أدوار اإليصااا ي االجتهااااعي 

 أهدا  العهلةة التعلةهةة والتربوةة. التربوي في الهيس ات التعلةهةة وبذلك ي ههوا في م قيي
ولقاااد جااااءت مهاااارمي التيظاااةم الاااذامي، والقااادرة علاااى التخقاااةا المخااااذ القااارار مااان أهااام 
مهااارات إدارة الااذات والتااي لهااا قاادرة ميؤيةااة فالكفايااات الههيةااة، وةهفاان مف ااير ذلااك أل  مهااارة 

م، كهاا أنهاا  ارورة أساساةة التيظةم الاذامي معاد أحاد الفيةاات اله ورةاة إلدارة الاذات فشافن عاا
للههارسااات التربوةااة والههيةااة، حياا  يقااوم عليهااا قاادرة الفاارد علااى  اابا ساالوكه ومعدللااه ماان 
ياااال  مرا باااة الاااذات ومقوةههاااا ومعتةتهاااا  وهاااذا ماااا أردماااه دراساااة )طلعااات ميصاااور وبيااارا ، 

ة (، وةهفاان للتيظااةم الااذامي أ  ي اااعد طالااب الخدماا2019(، ودراسااة )ي يااى مبااارا، 2015
االجتهاعةة الذي لتم إعدادج لههارساة الههياة فاي الهناا  الترباوي فاي مكاوةن ميهنةاة للتفكيار، 
وكذلك مقوةر مداركاه العقلةاة، ومك ابه ميهنةاة للعهان األرااديهي أفيااء الدراساة وعياد مهارساة 
مهيتاااه فاااي اله اااتقؤن، وميهنةاااة لتيظاااةم ذاماااه وشااائونه ووقتاااه، ومااادبير مكوةياااه الاااذامي وم قياااي 

 فه.أهدا
أماااااا مهاااااارة القااااادرة علاااااى التخقاااااةا إلمخااااااذ القااااارار، ف نهاااااا مااااان الههاااااارات الأااااارورةة 
لويصااااا ي االجتهاااااعي التربااااوي نظاااارام الم اااااع الؤيئااااة الهدرسااااةة فهااااا م توةااااه ماااان عياصاااار 
ومفااااعالت ومتغيااارات، وكاااذلك أههةاااة األهااادا  التاااي م اااعى الهيس اااات التعلةهةاااة لت اةقهاااا. 

االجتهاعةااة الااذي لتلقااى مدرةبااه فااي الهيس ااات التعلةهةااة لتعاارض ولااذلك فاا   طالااب الخدمااة 
للعدلد من الهواقف الهتكررة والهتنددة لومةام. وم اعدج قدرمه في التخقةا المخاذ القارار علاى 
أ  لتفهم هذج الهواقف جيدام وةدركها فعقن واٍع ميظم وةتعامن معها فهيهنةة قا هة علاى التيؤاي 

ها أنه لت هن م ئولةات كؤيرة في الهنته  الهدرسي مهاا ي تااج مياه العلهي لت قيي أهدافه، ك
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إلى امخاذ قرارات حاسهة، وأ  يفو  لديه القدرة على ايتةار أفأان الؤادا ن لهصال ة القالاب 
 والعهلةة التعلةهةة كفن.

ويتامااام يهفاان القااو  فاا   مهااارات إدارة الااذات مفااو  أساسااي فااي إعااداد طااالب الخدمااة 
ارساة الههياة فاي الهناا  الترباوي فهيس اامه التعلةهةاة، حيا  أ  مهياة الخدماة االجتهاعةة لهه

االجتهاعةااة ماان الههاان اإلن ااانةة الفيةااة التااي مقااوم فااي مهارسااتها علااى الههااارات، وكلهااا مااتود 
القالب فالههارات الذامةة سااعد ذلاك علاى مفعيان الههاارات الههيةاة، مهاا يفاو  لدياه الكفاياات 

 داء مهيته في اله تقؤن.الههيةة الهياسبة أل
 التوصيات: 

 موصي الدراسة في  وء اليتا ج التي انتهت إليها فها لليع 
عقااد دورات مدرةؤةااة لقااالب الخدمااة االجتهاعةااة لتيهةااة مهااارات إدارة الااذات التااي معهاان  -1

علااااى ميهةااااة الكفايااااات الههيةااااة لاااادلهم مثاااان مهااااارة التيظااااةم الااااذامي، ومهااااارة القاااادرة علااااى 
 التخقةا المخاذ القرار.

عقد ورش عهن للقالب لتدرةؤهم على مقؤيي الهعار  اليظرةة للههية في الواق  العهلي  -2
ماااان يااااال  عاااارض نهاااااذج لهواقااااف عهلةااااة ماااان الهيس ااااات التعلةهةااااة، وعماحااااة الفرصااااة 

 للقالب للعب أدوار اإليصا ي االجتهاعي التربوي لت  ين الكفايات الههيةة لدلهم.

ولين عن برامج معلةم الخدمة االجتهاعةة فأرورة طارح مقاررات عاماة لاتعلم موجةه اله ئ -3
مااااان ياللهاااااا القالاااااب الههاااااارات ال ةامةاااااة ومهاااااارات إدارة الاااااذات ألههيتهاااااا فاااااي عهااااان 

 اإليصا ي االجتهاعي.

 دراسات مقرتحة: 
 في  وء نتا ج الدراسة ال الةة يهفن اقتراح دراسات م تقؤلةة م تهد ع 

لههيةاااة لويصاااا ي االجتهااااعي الترباااوي فاااي رعاياااة القاااالب الهوهاااوبين مقياااةم الكفاياااات ا -1
 فالهدارإ. 

برناااامج مااادرةؤي إلدارة الاااذات وأفااارج فاااي ميهةاااة الكفاياااات الههيةاااة لويصاااا ي االجتهااااعي  -2
 التربوي.

فعالةة برنامج لتيهةاة الكفاياات الههيةاة لقاالب الخدماة االجتهاعةاة الهقؤلاين علاى التخارج  -3
 م التدرةؤةة.في  وء احتةاجامه
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 :املراجع
ال فهي ) - النامعي من وجهة 2004إبرا ةم ح ن  الهتقلبة ل ستاذ  الههيةة  الكفاءات   .)

منلة رسالة الخلةج  نظر طالفه وعالقتها ببعض الهتغيرات.  
)العربي العدد  الخلةج.  لدو   العربي  التربةة  مفتب   .90  .)

1-68  . 

- ( في  2017أشر  رجب عقا علي  التربوي  اإلعالم  إيصا ي  لد   الههيةة  الكفايات   .)
ال ادي و   القر   التربةة اإلعالمةة ومهارات  إطار متقلبات 

حالة.    -العشرةن التربوةة.دراسة  العلوم  (.  3العدد)   منلة 
 .  250-199(.  3النتء )

قاهرةع دار التوقة  واليشر . الدلين الشباب إلى اليناح  -إدارة الذات (.  2000أررم ر ا ) -
 اإلسالمةة. 

(. الكفايات الههيةة الالقمة ألداء مهية م تشار وموجةه لد  طلبة  2018إيها  العالب ) -
التخرج على  الهقؤلين  اجتهاعةة  في    -علوم  ميدانةة  دراسة 
والتخصو.   النيس  متغيري  ماج تير وء  كلةة رسالة   .

الشه االجتهاعةة واإلن انةة. جامعة  الخأر  العلوم  أحهد  يد 
 فالوادي.  

- ( حهودة  إبرا ةم  حهد   على  2011إيها   وأفرج  الذات  إلدارة  مقترح  مدرةؤى  برنامج   .)
العادلين   الهراهقين  القالب  لد   ال ةاة  جودة  م  ين 

كلةة   رسالة دكتوراج،  والهر ى ببعض اال قرافات اليف ةة،
 التربةة، جامعة اإلسفيدرةة.

- ( م هود  الوهاب  عؤد  الذامةة 2020إيها   فالكفاءة  وعالقتها  الذات  إدارة  مهارات   .)
الخاصة.   التربةة  معلهي  لد   الههيي  الهنلة  والتوافي 

اليف ةة للدراسات  للدراسات  الهصرةة  الهصرةة  النهعةة   .
 .  134-85(.  106(. العدد )30اليف ةة. الهنلد ) 

الشربييي ) - التعامن م  ااي(.  2013أيهن  الشخصةة وميهةة قدرات  (.  2. ا)رةنمقوةر 
 النيتةع هال لليشر والتوقة . 
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- ( العهرا   إبرا ةم  ايتصاصةات  2008حهد  في  الالقمة  الههيةة  الكفايات  موافر  مد    .)
التعلم.   مصادر  الهعلوماتمرارت  دراسات  جهعةة منلة   .

 .  88-47(. 2الهفتبات والهعلومات ال عودية. العدد )

- ( أحهد طعةهة وم هد سلةها   الواق  وري   (.  2004رشدي  بين رصد  النامعي  التعلةم 
 القاهرةع دار الفكر العربي. التقوةر.

- ( إبرا ةم  حهدي  ميهةة 2018رماق  الرو ة  معلهي  لتيهةة  الالقمة  الههيةة  الكفايات   .)
في  األطفا   لرةاض  القومةة  الهعالير  في  وء  م تدامة 

. كلةة رةاض األطفا . جامعة  تربةةمنلة القفولة والمصر.  
 .  85-53(. 19اإلسفيدرةة. العدد )

- ( م هود  الهيعم  عؤد  م هد  االجتهاعي  2013ساما  لويصا ي  الههيةة  الكفايات   .)
الهعاصرة.   الهتغيرات  فعض  في  وء  رسالة  الهدرسي 

 . كلةة التربةة. جامعة القاهرة. ماج تير

(. إدارة الذات والفاعلةة األراديهةة لد  طالب  2015سهر عؤد الؤدي  عؤد العتةت ال يد ) -
 ( العدد  التربةة.  فى  العلهى  الب    منلة  (.  16النامعة. 

77-98 . 

- ( رةا   م هد  وعيها   الهيعم  عؤد  ال يد  وأحهد  ميصور  الخصا و  2015طلعت   .)
من   عيية  لد   الذات  إدارة  مهارات  لهاةاإ  ال ةفومترةة 

النامعي.   اليف يالشباب  اإلرشاد  اإلرشاد   .منلة  مركت 
 ( العدد  شهس.  عين  جامعة  التربةة.  كلةة  (.  42اليف ي. 

1261-1235 . 

(. قدرة النامعات ال عودية على إر اب يرةنيها 2016عا شة سةف صالا األحهدي ) -
العهن.   ل ود  الدولةة  التياف ةة  الدولةة  للكفايات  الهنلة 

التربوةة العدد)ل ف ا،  الهت دة.  العربةة  اإلمارات   .39  .)
169-205  . 

 . عها ع دار ال امد م فيت التعلم(. 2007عؤد اللقةف ح ين فرج )  -

- ( م هد  جهعة  الههيي  2019فاطهة  األداء  كفاءة  برف   وعالقته  الهيداني  التدرةب   .)
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. كلةة ااداب. جامعة  منلة أف ا،لويصا ي االجتهاعي.  
 .  420-387(. 14سرت. ليؤةا. العدد )

- ( االحت2008فوقي م هد ح يي  الههيي لويصا ي  (.  الدور  الو ةفي وم فيرج على  راد 
الهدرسي.   فالهنا   ال ادي  االجتهاعي  العلهي  الهيمهر 

حلوا .  والعشرو   جامعة  االجتهاعةة.  الخدمة  كلةة   .
5576-5599  . 

(. الكفايات الههيةة الالقمة لهشرفي 2007مندي عؤد اليؤي هال  وعصام موفيي قهر ) -
في   ال رة  التربوةة  العالهةة األنشقة  االمناهات   وء 

 الهركت القومي للب و، التربوةة والتيهةة. القاهرة. الهعاصرة. 

الدرةج ) - الهيدمج(.  2003م هد  للهيهاج  التعلةمع من أجن م سةس علهي  . الكفايات في 
 دجيؤرع الهغرب. ميشورات سل لة الهعرفة النامعةة. 

- ( م(.  2010م هد عقوة مناهد  في  وء  النودةالهدرسة والهنته   الهيصورةع فا ةم   .
 مقبعة برلين. 

للهعلم. 2012م هود أحهد أبو م لم ) - الذات وعالقتها فالتوافي الههيي  (. مهارات إدارة 
 .  78-23(. 24. العدد)منلة ف و، التربةة اليوعةة

- ( عؤد هللا  شلؤي  ذكي  فهدلرةة 2020نهر  االجتهاعيين  اإليصا يين  احتةاجات  مقدلر   .)
التأامن االجتهاعي فالب يرة كآلةة لت  ين أدا هم الههيي. 
اإلن انةة.  والعلوم  االجتهاعةة  الخدمة  في  دراسات   منلة 

(. العدد  1رلةة الخدمة االجتهاعةة. جامعة حلوا . الهنلد )
(49  .)523-558 . 

(. جودة األداء الههيي لويصا ي االجتهاعي  2011اء عؤد الرحهن صالا شلهوب ) ةف -
عيها العهين  ر ا  وفي  النامعي  التعلةم  ميس ات   -في 

الخدمة   كلةة  في  الرافعة  الفرقة  طالبات  على  مقبقة  دراسة 
اإلن انةة االجتهاعةة.   للعلوم  الشارقة  جامعة  منلة 
)  واالجتهاعةة. الهنلد  العد 8الرةاض.   .)( -239(.  2د 

282  . 
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- ( أبو هدروإ  االجتهاعي في  وء 2015ياسرة م هد  فالذكاء  الذات وعالقتها  إدارة   .)
األنظهة التهثيلةة وبعض الهتغيرات لد  عيية من القالبات  

األقصر.   جامعة  في  التربوةة الهتفوقات  العلوم  منلة 
الهنلد  واليف ةة الب رةن.  جامعة  العلهي.  اليشر  مركت   .

 . 407-369(.  1)  (. العدد16)

- ( عؤيدات  فوقي  في  وء  2018ي يى  عقلةام  الهعاقين  التالميذ  معلهي  كفايات  مقيةم   .)
معالير الههارسة الههيةة الهعتهدة من منلس األطفا  غير  

الهت دة.   الواليات  لعلوم وم هين العادلين في  الدولةة  الهنلة 
الخاصة العلهي  ذوي االحتةاجات  العربةة للب    . الهيس ة 

 .  63-30(.  9التيهةة البشرةة. العدد) و 

- ( يقاطبة  مبارا  لد   2019ي يى  اليف ةة  فالرفا ةة  وعالقتها  الذات  إدارة  مهارات   .)
. منلة العلوم  طلبة جامعة اإلمام م هد بن سعود اإلسالمةة

واالجتهاعةة. سعود    اإلن انةة  بن  م هد  اإلمام  جامعة 
 .  280-195(.  54اإلسالمةة. العدد )
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Contribute of self-management skills in predicting the 

professional competencies of students Social work trainees in the 

educational field 

Abstract: 

The study examind the relationship between self-management 

skills and professional competencies among social work students, as 

well as the disclosure of the predictive ability of self-management 

skills with professional competencies of the same sample. The study 

was conducted on a sample of (222) male and female students at the 

Higher Institute of Social Work, of whom (150) were females. , And 

(72) males, who were chosen by the systematic random method, and 

applied the measure of self-management skills, and the scale of 

professional competencies prepared by the researcher, and the 

descriptive predictive correlational approach was used. 

 

The results of the study showed a positive statistically 

significant relationship at the level of (0.01) Between self-

management skills and professional competencies of students, as it 

was found that there were no statistically significant differences 

between the two coefficients of the correlation of self-management 

skills and professional competencies with regard to the academic 

level, while there were statistically significant differences at the level 

(0.01) between the two coefficients of the correlation of self-

management skills and professional competencies regarding Related 

to gender in favor of females, and the results of the study showed that 

the five self-management skills have an effect on professional 

competencies, and skills (the ability to plan for decision-making, and 

self-organization) have a predictive ability of students' professional 

competencies . 

Key words: Self-management skills - professional competencies . 

 


