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 المستخلص :

تحديد مهارات القيادة لدى طالب المرحلة الثانوية فىى إلى هدفت هذه الدراسة 

العربية عبر إعداد أداة علمية لقياس ذلك، كذا هدفت هذه الدراسة إلىى جمهورية مصر 

التعرف على سمات الشخصىية ممهىارات التيريىر العليىا لىدى طىالب المرحلىة الثانويىة 

مىىذ ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مالمإخيشىىة، مإكتشىىـاف اليىىـرم  بىىيذ طىىالب 

يعىىىـة مالمإخيشىىىة فىىىى التحصىىىي  المرحلىىىـة الثانويىىىـة ذمى المهىىىـارات القياديىىىة المرت

الدراسىىى، مإكتشىىاف اليىىرم  بىىيذ الىىذكور مابنىىار مىىذ طىىالب المرحلىىة الثانويىىة فىىى 

 المهارات القيادية.

 - طىالب المرحلىة الثانويىة - مهارات التيريىر العليىا - سمات الشخصية الكلمات الدالة:

 ذمى المهارات القيادية المرتيعة مالمإخيشة.

Abstract: 

 This study aimed to determine the leadership skills of 

high school students in the Arab Republic of Egypt by preparing 

a scientific tool to measure this, as well as this study aimed to 

identify the personality traits and higher thinking skills of high 

school students with high and low leadership skills, and to 
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discover the differences between students of the stage High 

school with high and low leadership skills in academic 

achievement, and to discover the differences between male and 

female high school students in leadership skills. 

 مقدمة الدراسة:

على مر العصور هم أحد أهم العوامى  التىى تهمىهم فىى بإىاض الحشىارات  القادة

متقدم األمم مالشعوب فى أى مجتمع مقد الحظ الباحث مذ خىال  قراضاتىو مخبراتىو مىا 

م للقائىىد مىىذ دمر فىىى ذلىىك ، فعإىىدما تتواجىىد قيىىادة رعىىيدة فىىى أى جماعىىة أم م سمىىة أ

مجتمع فإن ذلك يمث  م عراً جيىداً المرانيىة نجىال تلىك المجتمعىات فىى تحقيىه أهىدافها 

مالعرس صحيح ، فما تعىانى مإىو الىدم  الإاميىة اان مىا هىو إال نتىات قيىادات لىم تمتلىك 

 المهارات أم الممات التى تماعدها على قيادة ععوبها الى التقدم مالإمو .

مية يمرذ مذ خاللها التعرف علىى مىذ يمتلىك حاملت هذه الدراسة بإاض أداة عل

المهىىىارات القياديىىىة لىىىدى طىىىالب المرحلىىىة الثانويىىىة مكىىىذلك دراسىىىة سىىىمات الشخصىىىية 

ممهىىارات التيريىىر العليىىا لىىديهم كخ ىىوة أملىىى فىىى سىىبي  تإميىىة تلىىك المهىىارات عبىىر 

 مجموعة مىذ الدراسىات الممىتقبلية التىى تركى  علىى اعىداد قىادة الممىتقب  اعىداداً جيىداً 

مفقاً لما اكدتو الدراسات حو  امرانية انتقـا  القيىـادة مىذ مرحلىة المراهقىة الىى مرحلىة 

الرعىىد ممىىا يهمىىهم فىىى تقىىدم المجتمىىع حيىىا  الإجىىال فىىى اكتشىىاف ماعىىداد هىى الض القىىادة 

االعداد الجيد مع العم  على تدعيـم ذمى المهارات القيادية المإخيشة مذ خىال  تهيةىة 

 رسية مالمجتمعية الداعمة لذلك .البيةة األسرية مالمد

القىادة علىى أسىاس مىإهس المىمات ميىتم ذلىك  اختيىارتقوم ال ريقة التقليدية فىى 

فى الغالى  عىذ طريىه تقىدير المرعىحيذ علىى عىدد مىذ المىمات التىى ييىذ أنهىا تميى  

يرونىىون  البىىاً مىىذ الرىسىىاض فىىى  ةم ميقىىوم بهىىذا التقىىدير إمىىا قشىىاـالقىىادة عىىذ  يرهىى

عىىذ  ختيىىارالم سمىىـة ميبىىـإون تقىىديرهم علىىى أسىىاس معرفتهىىـم بالمرعىىحيذ مقىىد يىىتم اال

ات أم ـمقابىىـالت مىىع المىىـرعحيذ لتقىىدير هىىذه الممىى اجىىراضات أم اختبىىارطريىىه ت بيىىه 

د  ـادة صىىىـو  مالشخصىىىـية فىىىـى  يىىىـات الىىىذكاض مالميىىىاختبىىىارـمهم ا مقىىىد تهىىىـلقياسهىىى

مىـذ  ختيىـاراً معيإاً يرون أصىد  فىـى االاختبـارا أن نتوقـع أن ـع لإـت مبال باختبـاراال

  .(75: 1989)لويس مليرة،  ذ أم فى موقف معيذـرى لغـرض معيـات األخختبـاراال

علىى ال ىالب ذمى المهىارات القياديىة المرتيعىة  للتعىرف تهدف هذه الدراسةم

يىإهم مبىيذ ال ىالب مإخيشىى المهىارات فى المرحلة الثانوية فى إطار دراسة مقارنىة ب

القياديىىة إن القىىاً ممىىا أكدتىىو الدراسىىات المىىابقة   أنىىاس لىىديهم الإ عىىة القياديىىة يرىىررمن 

خر طيلة حياتهم   أى أن ذمى المهارات القيادية المرتيعىة دمرهم القيادى مذ موقف ا

مرعايىة مذلىك ال  ماهتمافى المرحلة الثانوية هم قادة لمجتمع الغد لذا فهم يمتحقون ك  
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 الىدعميتحقه إال بدراسة سماتهم الشخصية ممهارات التيرير العليا لديهم مبالتالى تقىديم 

مكذلك رصد سمات الشخصىية ممهىارات التيريىر العليىا لتإمية تلك الممات مالمهارات 

لىىدى ذمى المهىىارات القياديىىة المإخيشىىة سىىعياً مراض اعىىداد البيةىىة المالئمىىة لتإميىىـة تلىىك 

 مهم فى تقدم المجتمع بشر  عام.يه  هـارات مالممات لديهم األمر الذىالم

 مشكلة الدراسة:

تإبع مشرلة الدراسة مذ الحاجة لمعرفىة )سىمات الشخصىية ممهىارات التيريىر 

مذمى المهىارات العليا( لدى طالب المرحلة الثانويىة ذمى المهىارات القياديىة المرتيعىة 

ث فىىى حىىدمد علمىىو نىىدرة الدراسىىات التىىى تإاملىىت مالحيىىة الباحىىم القياديىىة المإخيشىىة.

مهىىارات القيىىادة مسمىىـات القىىادة ممهىىارات التيريىىر العليىىا لىىدى هىىذه المرحلىىة لىىذا تتحىىدد 

 ة ابجابة على التماىالت التالية:لمشرلة الدراسة الراهإة فى محام

األسىىس مطىىر  القيىىاس التىىى فىىى  ىىوئها يمرىىذ تحديىىد ذمى المهىىارات القياديىىة مىىا  -1

 ؟ المرتيعة مالمإخيشة لدى طالب المرحلة الثانوية فى جمهورية مصر العربية

هىى  يمرىىذ الرشىىف )التعىىرف( علىىى المىىمات الشخصىىية ممهىىارات التيريىىر العليىىا  -2

ذمى المهىىىىارات القياديىىىىة المرتيعىىىىة  بىىىىيذالمميىىىى ة ل ىىىىالب المرحلىىىىة الثانويىىىىة 

 مالمإخيشة؟

طىالب ه  توجد فرم  جوهرية فى سمات الشخصية ممهىارات التيريىر العليىا لىدى  -3

ممىىا مجهىىة هىىذه  المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مالمإخيشىىة

 ؟اليرم  ان مجدت 

ما اليرم  فى التحصي  الدراسى لدى طىالب المرحلىة الثانويىة بىيذ ذمى المهىارات  -4

 ؟، مما مجهة هذه اليرم  ان مجدت  شةالقيادية المرتيعة مالمإخي

 ، ما اليرم  فى مهارات القيىادة لىدى طىالب المرحلىة الثانويىة بىيذ الىذكور مابنىار -5

 ؟مما مجهة هذه اليرم  ان مجدت 

 أهداف الدراسة:

 تحديد مهارات القيادة لدى طالب المرحلة الثانوية فى جمهورية مصر العربية. -1

ية ممهارات التيرير العليا لدى طىالب المرحلىة الثانويىة التعرف على سمات الشخص -2

 مذ ذمى المهارات القيادية المرتيعة مالمإخيشة.

اليىـرم  بىىيذ طىالب المرحلىىـة الثانويىـة ذمى المهىىـارات القياديىة المرتيعىىـة  اكتشىاف -3

 مالمإخيشة فى التحصي  الدراسى.

ة الثانويىىة فىىى المهىىارات اليىىرم  بىىيذ الىىذكور مابنىىار مىىذ طىىالب المرحلىى اكتشىىاف -4

 القيادية.

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلى :
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 األهمية النظرية: -1

تمتمد هذه الدراسة أهميتها مذ أهمية المو وع الذى تتإاملو مهو سمات الشخصية  -أ

العليىىىا لىىىدى طىىىالب المرحلىىىة الثانويىىىة ذمى المهىىىارات القياديىىىة  ممهىىىارات التيريىىىر

رتيعة مالمإخيشة مالذى مجدت ندرة فىى البحىور المتعلقىة بهىذا المو ىوع فىى الم

 مرحلة المراهقة مفقاً لحدمد علم الباحث.

تمتمد هذه الدراسة أهميتها مذ أهمية الشريحة العمرية التى تتإاملها مهىى مرحلىة  -ب

ة المراهقة التى تمث  أحد أهم مراح  الإمو حيث يإتق  مذ خاللها اليىرد مىذ مرحلى

 ال يولة إلى مرحلة الرعد متبر  مذ خاللها بوادر الملوك القيادى.

فيما يتعلىه بمهىارات القيىادة لىدى طىالب  األطر الإيريةثراض إ الدراسة هحام  هذت -جـ

 المرحلة الثانوية مبإاض أداة علمية لقياس تلك المهارات.

بعالقىىة القيىىادة بممىىتوى ا يتعلىىه مىىـفي طىىـر الإيريىىـةراض األـإثىى الدراسىىـة هحىىام  هىىذت -د

 التحصي  الدراسى.

نىار مىذ حىو  اليىرم  بىيذ الىذكور ماال األطر الإيريىةإثراض  الدراسة هحام  هذت -هـ

 طالب المرحلة الثانوية فى مهارات الملوك القيادى.

 األهمية التطبيقية: -2

م الرليىات الجويىة...( أ –البحريىة  –مداد القائميذ على الرليات العمررية )الحربيىة ا -أ

سياسىىة ماقتصىىاد...( التىىى تت لىى  مىىذ طالبهىىا بعىى   –المدنيىىة )تربيىىة ريا ىىية 

سترعاد بها فى تحديد ال ىالب الىذيذ تتىوافر المهارات القيادية بأداة علمية يمرذ اال

 بهم تلك المهارات.

البرامس مالخ ط التربوية بالمىمات الشخصىية المإاهس ممداد القائميذ على م ع ا -ب

ة ذمى المهىىىارات القياديىىىة ـة الثانويىىىـالب المرحلىىىـا ل ىىىـر العليىىىـالتيريىىىممهىىىارات 

ليتىىـم تخ ىىيط تلىىك المإىىاهس مالبرامىىـس علىىى أسىىـس علميىىـة المرتيعىىة مالمإخيشىىة 

 تقوم على فهم دقيه لتلك المرحلة .

مرانياتهم الخالقة عبىر ا ستثمارام وطاقات أبإاض المجتمع بر  فةات استغال محاملة  -جـ

صحيحة متمريإهم مىذ تحقيىه ذاتهىم مممىاعدتهم فىى القيىام بىدمر نشىط ممارات 

فى حياة مجتمعهم مذ خىال  تىوجيههم التوجيىو المىليم الىذى يتإاسى  مىع سىماتهم 

 الشخصية ممهارات التيرير العليا.

مداد القائميذ على الرليات العمررية مالمدنيىة مبعى  الم سمىات التىى تىربط بىيذ ا -د

 راسى بما ي كد تلك العالقة أم يإييها.القيادة مالتحصي  الد

 تحديد بعض مصطلحات الدراسة:

 :Traitتعريف السمة  -1
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يىـة نيعالة أم العقليىة أم االـة الجمميىـى الصيىـة هىـران   الممـد  هـتعريف حام

يىىـة أم الي ريىىة أم المرتمىىبة التىىى يتميىى  بهىىا اليىىرد عىىذ  يىىرة متعبىىر عىىذ جتماعأم اال

 . (59: 1978)حامد  هران،  لإوع معيذ مذ الملوك  ستعداد ثابت نمبياً ا

  ثابىت لإىوع ـى أم ميىـداد ديإامىـستعىاراجىح   المىمة هىى عى ت تعريف أحمد 

 . (462 – 461: 1970)أحمد راجح،  معيذ مذ الملوك  

تعريف سيد خير هللا   الممة هىى عالمىة أم صىية جمىمية أم عقليىة أم م اجيىة 

ع ـة ت بىـة أم مرتمبـة، ف ريـة أم ال ععوريـة، ععوريـكية أم حرـياجتماعأم خلقية أم 

ة تميى ه عىذ  يىره ـو، مكيييىـذ نوعىـون متعيىـو مترىـاص تشرلىـع خـرد ب ابـوك اليـسل

 . (357: 1973)سيد خير هللا،  مذ األفراد  

تعريىىىف جابرعبىىىد الحميىىىد، عىىىالض الىىىديذ كيىىىافى   عىىىرف المىىىمة علىىىى أنهىىىا   

داد مراثىى مثى  ـستعاذ ـع ـوة ناتجـرد، أم صيـوك اليـدد سلـاً تحـخهصيصية دائمة نمبي

 . (8: مس 1996)جابر عبد الحميد معالضالديذ كيافى،  لـون الشعر أم المالمح  

 :Personalityتعريف الشخصية  -2

ت ـم الثابىىـك التإييىىـة هىىى ذلىىـ  الشخصيىى  (Eysenck,1960)تعريىىف إي نىىك 

دد توافىه ـذى يحىـو مالىـة جممىـو مبإيىـو معقلىـمم اجرد ـاع اليـى حد ما ل بـمالدائـم إل

 . (.Eysenck,  HY، 1960لبيةتو )

  الشخصىىىية هىىىى مىىىا  Raymand.Cattle) (1965,تعريىىىف رايمونىىىد كاتىىى  

 .   (1965,الشىخ  عإىدما يو ىع فىى موقىف معىيذ   ويمرإىا مىذ التإبى  بمىا سىييعل

(Raymand.Cattle 

  الشخصىىية هىىى مجموعىىة  1983 ىـى موسىىـف عبىىد هللا عبىىد الحىىـأمىىا تعريىى

و ـاتىىىاهتمامو مـتجاهاتىىىاو مـة متعبيراتىىىـو اليرريىىىـدم فىىىى عاداتىىىـا تبىىىـرد كمىىىـسىىىمات اليىىى

 . (426: 1983  )عبد هللا عبد الحى،  و فى العم  مفلميتو فى الحياةـماسلوب

 :Traits Personalityالتعريف اإلجرائى للسمات الشخصية  -3

 هىاا  اليىرد المترىررة لـى أفعىـوظ فىـا  ملحىـتمىارد أم ـ ة لليىـمميى يـةهى خاص

قدر مذ الدمام مالثبات الإمبى، يختلف بها اليرد عىذ  يىره مىذ األفىراد متميى ه متحىدد 

 .( 5:  2003ب ريقة فردية )فتون محمود ،  وسلوك

متتحدد الممات الشخصية فىى هىذه الدراسىة بتلىك الجوانى  التىى يقيمىها مقيىاس 

 ثانوى مطالب الجامعة اعداد / فارم  عبد اليتال موسى.سمات الشخصية ل الب ال

 :High Thinking Skillsمهارات التفكير العليا  -4

تعريف حمذ  يتون لمهىارات التيريىر العليىا بأنهىا عمليىات تشىم  األنىواع المركبىة  -أ

القرار، التيرير الإاقد، تيرير ح  المشىرالت مهىى القىدرات التىى  اتخاذمذ التيرير: 

 . (10: 2003ها المتعلم لتحقيه أعلى ممتويات الرياضة )حمذ  يتون، يحتاج
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، يعرف سليمان عبد الواحد مهارات التيرير العليا بأنهىا   تيريىر فىى ممىتوى عىا    -ب

ميمىىمى بالتيريىىـر المركىى ،  ميحتىىات إلىىى مهىىارات مقىىدرات عاليىىة متوجىىد خممىىة 

 أنواع لو هى:

 ى.بترار( التيرير اال1)

 لإاقد.( التيرير ا2)

 ( التيرير بح  المشرالت.3)

 القرار. اتخاذ( التيرير ب4)

 ( . 312:  2010) سليمان عبد الواحد ،  ( التيرير فو  المعرفى5)

 التعريف ابجرائى لمهارات التيرير العليا: -جـ

 ، ـ  أن مهىىىىارات التيريىىىىر العليىىىىا تشىىىىم  التحليىىىى Montgomeryتعريىىىىف   

بلىىىوم   م البىىىاً مىىىا تترامىى  داخىىى  نمىىىاذت حىىى   مالتركيىى  مالتقىىىويم  ىىىمذ تصىىإيف  

يىة مىـذ خىـال  بتراريىة ممىذ الممرىذ الوصىو  لحىـ  المشرىـالت االبترارالمشرالت اال

 . (33: 2009مهـارات التيريـر الإاقد ممهارات التيرير االبترارى )معوض حمذ، 

 :وتتحدد مهارات التفكير العليا فى تلك الدراسة بتلك المهارات التى يقيسها

 (.بي اعداد / مجدى عبد الرريم ح -ى )تأليف د. إبراهام بترار( اختبار التيرير اال1)

/ جىىابر عبىىد الحميىىد  اعىىداديىىـة مالثانويىىـة )عدادالتيريىىر الإاقىىـد للمرحىىـلة اال اختبىىار( 2)

 أحـالم البا  حمذ(. –جابر 

 :Leadershipالقيادة  -5

هىىى مجموعىىة المىىلوكيات التىىى يمارسىىها القائىىد فىىى الجماعىىة التىىى تعىىد محصىىلة 

للتياعىى  بىىيذ خصىىا  عخصىىية القائىىد ماألتبىىاع مخصىىائ  المهمىىة مالإمىىه التإييمىىى 

مالمىىيا  الثقىىافى المحىىيط بهىىدف حىىث األفىىراد علىىى تحقيىىه األهىىداف المإىىوط بالجماعىىة 

فىى أداض األفىراد مىع تىوفير درجىة بأكبر قدر مىذ الياعليىة التىى تتمثى  فىى كيىاضة عاليىة 

سىىتقراض هىىذا التعريىىف اكبيىىرة مىىذ الر ىىا أم قىىدراً عاليىىاً مىىذ تماسىىك الجماعىىة، ممىىذ 

ح أنو يحوى المرونات الرئيمية لعمليـة القيادة )قائد + جماعة + أهداف + تىأثير( ـيتش

ى ك المرونىىات الىىذى يإ ىىوى علىىـذ تلىىـ  بيىىـرة التياعىىـ  ظاهىىـى أنىىو ال يغيىىـالً علىىـفشىى

مرانات التأثير المتباد  فيما بيإهىا مالىذى يعىد سىلوك القائىد محصىلة لىو )ربىاب محمىد، ا

2012 :8) . 

 :Leadership Behaviorالسلوك القيادى  -أ

هىىو الملىىـوك الىىذى يملرىىـة القائىىد فىىى أى موقىىـف أثإىىاض تحقيىىـه هىىـدف الجماعىىة 

 . (243: 2007)جعير العرجان،  همميحـتذى بو األتباع فى سلوكيات

 Skills Leadershipجرائفففففى لمهفففففارات السفففففلوك القيفففففادى التعريفففففف اا -ب

Behavior: 
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اع ـت األتبىانيعىـاالر مـى مشاعىـد التىأثير علىـح للقائىـارات التى تتيـهى تلك المه

فىىى مواقىىف القيىىادة بشىىر  يتىىيح لهىى الض األتبىىاع التعبيىىر عىىذ دمافعهىىم، محىى  مشىىرالتهم 

ة مال مرك يىىة الىىذات ـ  بالمرمنىىـاخ يتميىىـتهم فىىى مإىىانيعىىاالم ـم، مفهىىـمإدارة صراعاتهىى

وب ـو باسلىـو مقيادتىـ  معىـو مالتواصىـة فيىـمىذ اليىذ بىو مالثقىخر محه ميممح بقبو  اا

 . (246: 2005دف مذ عملية القيادة )تحية عبد العا ، ـه الهـيحق

درجىة ال ىالب علىى المهىارات مهارات المىلوك القيىادى فىى هىذه الدراسىة هىى 

 اعىدادمهىارات المىلوك القيىادى لىدى طىالب المرحلىة الثانويىة مىذ قيمىها مقيىاس التى ي

 الباحث.

 High Leadershipجرائففى لففاوى المهففارات القياديففة المرتفعففة التعريففف اا -جفف 

Skills: 

هىم مجموعىة ال ىىالب الىذيذ يقعىون فىىى ابربىاعى األعلىى فىىى مقيىاس مهىىارات 

ً ادى ـالمىىلوك القيىى مفقىىـاً لإتائجهىىـم الرليىىة علىىى المقيىىاس الىىذى تىىم  بعىىد ترتيبهىىـم تإا ليىىـا

 ت بيقو على عيإة الدراسة .

 Low Leadershipجرائففى لففاوى المهففارات القياديففة المنخف ففة التعريففف اا -د

Skills: 

فىىى مقيىىاس مهىىارات  دنىىىهىىم مجموعىىة ال ىىالب الىىذيذ يقعىىون فىىى ابربىىاعى األ

لإتائجهىىـم الرليىىة علىىى المقيىىاس الىىذى تىىم بعىىد ترتيبهىىـم تإا ليىىـاً مفقىىـاً ادى ـالمىىلوك القيىى

 ت بيقو على عيإة الدراسة .

 :Academic Achievementجرائى للتحصيل الدراسى التعريف اا -ه 

يعرف التحصي  الدراسى بأنو   درجىة ابكتمىاب التىى يحققهىا فىرد أم ممىتوى 

ريبى معىيذ، أم يص  إليو فى مادة دراسية أم مجـا  تعليمى أم تىد هالإجال الذى يحـر 

 . (305: 2006ات التحصيلية   )صالل الديذ عالم، ختبارميمرـذ قياسو باال

جرائيىىاً بأنىىو   مجمىىوع اى ـ  الدراسىىـة التحصيىىـفىىى حىىيذ تعىىرف هىىذه الدراسىى

التحصىي  الدراسىى للمىواد الدراسىية  اختبىار  فىى ـالدرجات التى يحصى  عليهىا ال الى

  . 2012/2013المختلية للعام الدراسى 

 ددات الدراسة:مح

 متتحدد الدراسة فيما يلى:

تتحدد فى  وض اليترة التى تم فيها ت بيىه أدمات الدراسىة علىى أفىراد  حدود زمنية: -1

 .2012/2013العيإة مهى اليص  الدراسى الثانى للعام الدراسى 

متشتم  علىى اجىراض هىذه الدراسىة فىـى ثىـالر مىـدارس حروميىة مىذ حدود مكانية:  -2

مدرسىىىة  –مىىدارس المرحلىىة الثانويىىىة )مدرسىىة ميىىىت را ىىى الثانويىىىة المشىىتركة 
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مدرسىىة مرصىىيا الثانويىىة المشىىتركة( تىىابعيذ بدارة  –الشىىموت الثانويىىة المشىىتركة 

 بإها التعليمية بمحافية القليوبية.

( طالبىاً 400الدراسة األملية التى اعتملت علىى عىدد ): تتمث  فى عيإة حدود بشرية -3

مطالبىىةً بالمرحلىىة الثانويىىة طبىىه علىىيهم مقيىىاس مهىىارات المىىلوك القيىىادى ل ىىالب 

المرحلىة الثانويىىة ممفقىاً لإتىىائجهم علىى المقيىىاس تىم تحديىىد ابربىاعى األعلىىى ليمثىى  

ربىاعى األدنىى ( طالباً مطالبةً ماب100مرتيعى مهارات الملوك القيادى باجمالى )

( طالبىاً مطالبىةً رخىريذ، 100ليمث  مإخيشىى مهىارات المىلوك القيىادى بإجمىالى )

يمثلون عيإة الدراسة األساسية ، تم تقميمهم إلى مجمىوعتيذ )مرتيعىى ممإخيشىى 

مهىىارات المىىلوك القيىىادى(، ذمى ممىىتوى اقتصىىادى مثقىىافى ماجتمىىاعى متجىىانس، 

رات التيريىر العليىا الممىتخدمة فىى هىذه طبه عليهم مقاييس سمات الشخصىية ممهىا

الدراسة، كذلك تم رصىد ممىتوى تحصىيلهم الدراسىى بإىاض علىى نتىائجهم فىى نهايىة 

العام الدراسى، بجان  مقارنة الذكور مابنىار مىذ طىالب المرحلىة الثانويىة للعيإىة 

 األملية للدراسة فى مهارات الملوك القيادى.

 : للدراسة النظرياإلطار 

 الشخصية:مفهوم  -1

يعتبر ميهوم الشخصية مذ أكثىر ميىاهيم علىم الىإيس تعقيىداً، نيىراً ألنهىا تشىم  

كافة الصيات مالخصائ  الجممية مالعقلية مالوجدانيىة المتياعلىة مىع بعشىها الىبع  

داخ  اليرد، ملهذا تعددت ااراض متبايإت الميىاهيم فىى معالجتهىا لمعإىى الشخصىية مىذ 

( 12-11: 1982ياتهىىا مت ورهىىا )فيصىى  عبىىاس، حيىىث طبيعتهىىا مخصائصىىها معمل

أن الشخصية أعقد جانباً فى علم الإيس ب  مفىى بعى  األحيىان  Millyد )ميلى( ـمي ك

نمىانية تعىد أكبىر ظىاهرة معقىدة تأخذ ك  علم الإيس، ميقو  )ستاخير( أن الشخصىية اال

عثمىان ( كما يىذكر محمىد 128: 2002درسها العلم )محمد سمير م يإ  عبد الحميد، 

نجىىاتى أن الشخصىىية مىىذ الرلمىىات الشىىائعة االسىىتعما  ملرإهىىا مىىع ذلىىك كلمىىة يصىىع  

تعرييهىىىا بدقىىىة، ممىىىذ الممرىىىذ تصىىىإيف المعىىىانى الشىىىائعة للشخصىىىية بىىىيذ الإىىىاس إلىىىى 

 مجموعتيذ:

يىىة فىىى معإىىى الشخصىىية، معلىىى هىىذا جتماع: ت كىىد صىىية المهىىارة االأولهمففا

ثىىارة إسىىتجابات إيجابيىىة مىىذ ااألسىىاس يحرىىم علىىى عخصىىية اليىىرد بمقىىدار قدرتىىو علىىى 

 األعخاص المحي يذ بو فى اليرمف المختلية.

ن باعىات ها أنهىا تتشمىـذ أهىـم االاعتبار: يإيـر إلى عخصيـة اليرد بوثانيهما

 التـى يتركها اليـرد فى ااخريذ.

 ات:مفهوم السم -2

 :Allport( 1937تعريف ألبورت ) -أ
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المىىمة تركيىى  نيمىىى عصىىبى لىىو القىىدرة علىىى أن يعيىىد المإبهىىات المعقىىدة إلىىى نىىوع مىىذ 

التمامى الوظييى مإلىى أن يعيىد إصىدار متوجيىـو أعىرا  مترافةىة ممتمىقة مىذ المىلوك 

 . (Wolman B., 1973الترييى مالتعبيـرى )

 : Harriman(1947التعريف فى معجم هاريمان ) -ب

 الممة هى أى خاصية في يقية أم سيرولوجية لليرد أم للجماعة عامة أم مإيردة.

 :Stagner( 1948تعريف ستاجنر ) -ج 

سمة الشخصية هى ال ريقة العامىة فىـى إدارك مجموعىـة مىـذ المواقىـف أم االسىتجابة 

 .لها

 :Eysenck( 1957تعريف أيزنك ) -د

ة التىىى تتغيىىر معىىاً متعىىد المىىمات عإىىده ميىىاهيم المىىمات مجموعىىة مىىذ األفعىىا  المىىلوكي

 . (41: 1979نيرية أكثر مإها محدات حمية )أحمد عبد الخاله، 

 :Guilford( 1959تعريف جيلفورد ) -ه 

راد ـذ األفىـره مىـىـذ  يـىـرد عـىـ  اليـا يتميـاً بهـة نمبيــ ة ثابتـة متميـى طريقـة هـالمم

(Wolman B., 1973) . 

 الشخصية:أهمية دراسة  -3

ات مىىذ القىىرن الما ىىى محتىىى يىىبدراسىىة الشخصىىية مإىىذ الثالثيإ هتمىىام اد اال

المإيم للتحلي  العىاملى، ميتشىح  ستخدامالوقت الراهذ  يادة كبيرة، مذلك مإذ بداية اال

ذلك مذ ال يادة الم ردة فى كمية البحىور المإشىورة فىى الىدمريات المىيرولوجية التىى 

)بىدر  تخت  بالشخصية، فشىالً عىذ صىدمر اعىداد كبيىرة مىذ المراجىع مالرتى  عإهىا

 .( 29: 2000األنصارى، 

 النظريات المفسرة الشخصية: -4

نيريىات للشخصىية كمحاملىة مىإهم لو ىع قام كثيىر مىذ علمىاض الىإيس بو ىع 

إطار مإ قى مإيم يصف مييمىر كى  مىا هىو معىرمف عىذ االسىالي  المىلوكية لليىرد، 

، مك  مإهىا قىد سىاعد علىى فهمإىا ممعار ون م يدمنملر  نيرية مذ هذه الإيريات 

 لبع  نواحى الشخصية، مقد قهممت هذه الإيريات إلى مجموعات:

 :Modes Theoryنظرية األنماط  -أ

قد ظهرت هىذه الإيريىات فىى العصىر الحىديث لتصىإف الإىاس إلىى أنمىاط علىى 

أساس ترويإهم الجممى أى إلى أنمىاط جمىمية ممىذ هىذه الإيريىات )نيريىة كريتشىمر 

Krechemer)،  نيريىىة عىىيلدمن(Sheldon) تجىىو إلىىى تصىىإيف اخىىر ، مالىىبع  اا

ية أى إلىى أنمىاط سىيرولوجية الإاس إلى أنماط على أساس خصائصهم أم سماتهم الإيمى

Psychological  ممذ أهمها نيريىة كىار  ت يىونسCarl G.young  محمىد سىمير(

 . (131-130: 2002م يإ  عبد الحميد، 



 Doi:10.33850/jasep.2020.100696 د. عوض امحد كريدم الزبيدي
 

ـ ــ ــ  ت

246 

 :Dynamic Theoryالنظرية الديناميكية  -ب

هذه الإيرية تىرى المىلوك كمحصىلة لعىدد مىذ العوامى  المتشىابرة مالمتشىاربة 

حركة دائبة، مذ أهمها مدرسة التحلي  الإيمىى التىى تعتبىر التى هى فى حالة تصارع م

كإيرية ت ورية مديإاميرية فى نيىس الوقىت، حيىث أمجىد فرميىد ميىاهيم الهىو، ماألنىا، 

ماألنىىا األعلىىى كجوانىى  مختليىىة للشخصىىية تتياعىى  متتصىىارع فيمىىا بيإهىىا ملرإهىىا تجىىإح 

 راب فى سلوك أم مشاعر اليرد.ـ  اللتوافه لرى ال يحدر 

فىىالهو   يمثىى  الجانىى  البىىدائى الىىذى يمىىعى ل عىىباع العاجىى  للىىدمافع األمليىىة   

)الجإمية مالعدمانيىة( إذا مىا أثيىرت، فىالهو ييهىـر فىى المراحى  األملىى للت ىور ملرىذ 

 سرعان ما يرون تحت سي رة األنا التى تحام  تهذيبو مكبحو.

 المحور الثانى: التفكير:

 مفهوم التفكير:  -1

رى أن ـة، فمىىإهم مىىذ يىىـا مختليىىـر مىىذ  مايىىـوم التيريىىـون ميهىىـالتربويىىام  ـتإىى

ى أن ـوى علـى يإ ـذا المعإـا، مهـة مـا يح  عخـ  مشرلـدر عإدمـالتيرير هو ما يح

ى، ـة ق امىـا )ناييـذ حلهـث عـة، ميبحـو مشرلـا يواجـر عإدمـى التيريـدأ فـ  يبـالشخ

و   عمليىة معرفيىة، فعى  عقلىى عىذ طريقىو رف التيريىر بأنىـ( كما يع27 -25: 2001

( ميشىىير هىىذا المعإىىى إلىىى أن Prsseisen, B.Z, 2001: p47ترتمىى  المعرفىىة   )

التيرير ي دى إلى تعلـم معلومـات جديـدة أى أن التيرىـير هىو أداة اليىرد لتعلىـم المعرفىـة 

إدراك ميقصد بالتيرير أنىو   إدراك عالقىات بىيذ عإاصىر موقىف معىيذ مثى  ،  الجديدة

العالقة بيذ المقدمات مالإتائس، مإدراك العالقة بيذ العلىة مالمعلىو  أم المىب  مالإتيجىة 

 يىر معلىـوم، أم إدراك العالقىة بىيذ العىام  ىضمعلىـوم معىـ ىضأم إدراك العالقة بيذ عىـ

 مالخاص... إلخ  . 

 مستويات التفكير:  -2

أم الجهىىد ( ممىىتويات التيريىىر بحمىى  الإشىىاط 2003يصىىإف حمىىذ  يتىىون )

 العقلى المبذم  النجا  مهام التيرير إلى الممتويات التالية:

 مهارات التيرير البمي ة.  -أ

 مهارات التيرير الوس ى.  -ب

 مهارات التيرير العليا.  -جـ

 تصنيف " بلوم " لمهارات التفكير العليا: -

ماسىعة ( فى مجا  مهىارات التيريىر العليىا موافقىة 1976لقد القت أبحار بلوم )

ر لمهىىـارات التيريىىـر إلىىى سىىت ـو الشهيىىـال  تصإييىىـفىىى المجىىا  التربىىوى مذلىىك مىىذ خىى

 مهارات مذ بيإها ثالر مهارات عليا للتيرير هى:

 : Analysis( التحلي  1)
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هذه المهارة خاصة بقدرة اليرد على تحلي  مادة التيرير إلىى مروناتهىا الرئيمىية 

قة تلك المرونىات متحليى  العالقىات فيمىا بيإهىا ليمه  فهمها مهذه المهارة تتشمذ م اب

عتبىىر بلىىوم هىىذه المهىىارة مىىذ امالتعىىرف علىىى المبىىادي الرئيمىىية المتشىىمإة فيهىىا ملقىىد 

متركيىىى   Contentالمهىىىارات العليىىىا للتيريىىىر ألنهىىىا تت لىىى  فهمىىىاً لرىىى  مىىىذ محتىىىوى 

Structure .مادة التيرير 

 :Innovation اببداع( 2)

ة اليرد على أن ي لف بيذ مرونات مىادة التيريىر ليرىون هذه المهارة خاصة بقدر

مإها ك  جديد مهذه المهارة تتشمذ تبىاد  لففرىار بشىر  فريىد مالتخ ىيط لالجىراضات 

عتبىىىر   بلىىىوم   هىىىذه المهىىىارة مىىىذ امترىىىويذ المخ  ىىىات مالعالقىىىات المجىىىردة ملقىىىد 

 ديدة.المهارات العليا للتيرير ألنها ترك  على اببداع مترويذ عالقات ج

 : Evaluation( التقويم 3) 

مهىىذه المهىىارة خاصىىة بقىىدرة اليىىرد علىىى الحرىىم علىىى قيمىىة مىىادة التيريىىر بحيىىث 

ً ترون تلك األحرام ممتإدة إلى معيار محدد قد يرون داخل ً أم خارج يا ميمرذ أن يع ى  يا

 هذا المعيار لليرد أم أن يمتإتجو فى إصدار األحرام.

 لمهارات التفكير العليا:تصنيف " حسن زيتون "  -

( مهىىارات التيريىر العليىىا لعمليىات تشىىم  األنىىواع 2006صىإف حمىىذ  يتىون )

ر ـالقىىرار، التيريىىر الإاقىىد، تيريىىر حىى  المشىىرالت، التيريىى اتخىىاذالمركبىىـة مىىذ التيريىىـر   

م ـا المتعلىىىـى يحتاجهىىىـدرات التىىىـى   القىىىـى   مهىىىـى، التيريىىىر مراض المعرفىىىبترىىىـاراال

 ( .47-46:  2012)رانيا حافظ ،  اضة  ـى ممتويات الريـه أعلـلتحقي

 المحور الثالث: المرحلة الثانوية / مرحلة المراهقة:

مرحلىىة المراهقىىة فتىىرة انتقىىا  مىىذ ال يولىىة إلىىى الرعىىد، فيهىىا يرىىافح المراهىىه 

يىىة، ممىىا يمىىب  لىىو كثيىىراً مىىذ ابحبىىاط اجتماعمسىىط متغيىىرات ممتإاقشىىات ثقافيىىة م

نت اع إعتراف عالم الربىار بىو امالصراع مالقله فالمراهه يصر فى هذه المرحلة على 

ة، ممىىذ ثىىم يىىدخ  فىىى صىىراع بيإىىو مبيىىإهم يتمثىى  فىىى أعىىرا  مىىذ ـيىىجتماعمبقيمتىىو اال

و التإاق  اليررى تبر  مذ خاللو عدمانية المراهه متمرده على جي  ااباض، ر بة مإى

فى محاملة تثبيت تلك الصورة الرجوليىة التىى عىرعت فىى التبىدى منيىى تلىك الصىورة 

ة ـاع مرحلىىىـ( ممىىىذ خىىىال  هىىىذا التصىىىور بتمىىى23-22)فىىىرت أحمىىىد، د.ت:  ال يليىىىة

ف ـدة، تترشىـة مت ايىـ  نمائيىـذ م الىـو مىـات إليىـا تحتىـا ممىـم حجمهـة متشخـالمراهق

-20: 2002جتمع بصية عامة )أبو برر مرسىى، ة للمـة بالإمبـذه المرحلـة هـا أهميـلإ

21 ). 

 : Adolescenceمفهوم المراهقة  -1
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ليظ المراهقة هو ليظ مصيى ي له على المرحلة التىى يقتىرب فيهىا ال يى  مىذ 

ى مالجمىىمى نيعىىالالعشىىر سىىإوات الثانيىىة مىىذ الحيىىاة حيىىث يقتىىرب مىىذ  ايىىة الإشىىس اال

مرحلة ما بىيذ ال يولىة مالشىباب، أى بىيذ مالعقلى، مالمراهه هو فرد، ملد أم بإت فى 

المرحلة التى يرون الإشس فيهىا  يىر كامى  مبىيذ مرحلىة الإشىس الرامى  مبالتىالى فىإن 

ى ماليمىىيولوجى نيعىىالالمراهقىىة هىىى المرحلىىة التىىى يرتمىى  فيهىىا الإشىىس الجمىىمى ماال

 . (195: 1961ى مالعقلى )أحمد  كى، جتماعماال

 تقسيم مرحلة المراهقة: -2

 بول فان هيسويك مرحلة المراهقة إلى ثالث مراحل رئيسية:  يقسم

 المراهقة المبكرة: -أ

تبدأ مرحلـة المراهقـة المبررة بيهور عالمات البلوغ مالتى قد تحدر بداية مذ 

تتمىىم هىىذه المرحلىىة بىىالم ات المتقلىى  مالعواطىىف مسىىذ التاسىىعة محتىىى الرابعىىة عشىىر 

 .الثائرة 

 المراهقة المتوسطة: -ب

 ةعشىىىر الرابعىىىةتترىىىـون مرحلىىىـة المراهقىىىـة المتوسىىى ة خىىىال  المإىىىـوات بيىىىـذ 

، ممفقىىاً لىىـ  بيتىىر بلىىوس ، الىىذى يعىىد أم  مىىذ تعىىرض لهىىذه المراحىى  ة مالمىىابعة عشىىر

يت ىور ابدراك الجإمىى للمراهىه فىى هىذه المرحلىة ميبىدأ فىى حيىث الثانوية للمراهقىة 

نيصىا  عىذ كيىان األسىرة، كمىا ا خىر ميصىاح  ذلىكنجذاب العاطيى إلى الجىإس اااال

 . عتماده على الوالديذايتشاض  

يمتمر التمرد على المعتقدات مالقيم األسريو مت ثر جماعة األقران فىى طمىول 

بـيد أنو فى أحيان أخرى يرىون هىذا المراهىه هىادي ال بىع ميمىه  ،  ممعايير المراهه

 مالتعاطف مع الغير. مع القدرة على إبداض المرمنو ت انعامده االيتعليمو مقد 

 المراهقة المتأخرة: -ج 

تجـدر ابعـارة إلى أن الجانـ  الإيمـى البىار  لمرحلىة المراهقىـة المتأخىـرة 

ذ ذلىك ترىويذ ـيتمث  فيمىا أعىار إليىو  إريىك أريرمىون  بإسىم  ترىويذ الهويىة . يتشمى

ألدمار   تغييرهىىا( ماـة ممىىذ الصعىىـا الإهائيىىـذ صورتهىىـالهويىىة الجإمىىية )التىىى تأخىى

ة ـراب الداخليىىـ  ىىاالت االـاض حىىـع إنخيىىـة مىىـيىىة متحديىىد الهويىىة الشخصيىىجتماعاال

 ( .12-10: 2007، نقمام الداخلى )بو  فان هيمويكمالخل  ماال

 سمات القيادات الطالبية:

( أن الخصائ  الجممية ماالجتماعية مالقدرة علىى 1955ي كد ماهر كام  )

مابعتىىـ ا  بىىالإيس مىىذ أهىىـم الخصىىائ  التىىى يتمىىم بهىىا الخ ابىىة مالتمثيىى  الممىىرحى 

 .  عماض ال لبة
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( أن المىىمات التىىى علىىى أساسىىها يىىتم تقىىدير 1959ي كىىد محمىىد أحمىىد  ىىالى )

المراهقيذ بعشـهم لبع  هى الرجولة مالإشـس، اللباقىة مالذكىـاض، الصىـد  ماألمانىة، 

( أن ال ىالب القىادة 1969) رخرمني كد توجرتى رمبرت م،محـ  القراضة مابطالع 

 ,.Togrty robert et al)كانوا أكثىر إسىتقاللية فىى الميىدان مىذ ال ىالب  يىر القىادة 

(  إلىى أن المىمات المىبعة الشىائعة التىى تيشى  1975ميشير جلبرت مىارى ) (1969

فى ال الى  القائىد بترتيى  درجىة التيشىي  هىى الىذكاض، العمى  الجىاد، القىدرة علىى حى  

اليعلىى بمشىرالت ال ىالب، اللباقىـة، األخالقيىات الحميىدة،  هتمىامالمشرالت ال ىالب، ا

 .Gilbert Marie A. 1975) ) الجاذبية

( إلىىى أن القيىىادة تتميىى  بالإشىىس المهإىىى متحمىى  1980يشىىير ممد إلي ابيىىث )

( 1990ي كىد بيتىى جىورت س مرخىرمن )م (Wood Elizabeth,1980)الممةولية. 

رة ـات الصغيىـى المجموعىـة فىـادة مخاصىـالب القىـ  ال ىـأن المي رة مذ أهم خصائ

ي كىد هىارر فليشىيا مكىيذ م (Betty Gorge S.et al.,1990) رةـذ الربيىـر مىـأكثى

ى ـك فىـى تماسـرة هـة الم ثـة الرليـد طلبـ ة لقائـات المميـم الصيـ( أن أه1996أندى )

رارات، ـذ للقىىـاض، متخىىـع األصدقىىـات مىىـد العالقىىـة، متوطيىىـ ، مالممةوليىىـة ماليعىىـالرلمى

 . (Hart Flshia, & keen Andy, 1996)و حميدة ـالقياتـأخ

فى  وض ذلك حدد الباحث الممات الشخصية التى تم دراسىتها مهىى المىمات م

التىىى يقيمىىها مقيىىاس سىىمات الشخصىىية ل ىىالب الثىىانوى مطىىالب الجامعىىة ليىىارم  عبىىد 

 اليتال مالذى تشمذ قياس ثمان سمات أساسية :

 العدائية )الثقة فى مقاب  الدفاعية(.( 1)

 ( التريف االجتماعى )الممايرة االجتماعية فى مقاب  التمرد(.2)

 ( الإشاط العام )الإشاط فى مقاب  إنعدام ال اقة(.3)

 ( االلت ام )الترتي  فى مقاب  عدم االلت ام(.4)

 ( الخج  )االنبماط فى مقاب  االن واض(.5)

 نيعالى فى مقاب  العصابية(.( العصابية )الثبات اال6)

 ( التعاطف )التعاطف فى مقاب  التمرك  حو  الذات(.7)

 . الذكورة( 8)

 محكات تقييم فعالية القادة لدى الكبار:

يعتمد الباحثون فى علم الإيس االجتماعى على نوعيذ مذ المحرات لتقيىيم فعاليىة القىادة 

أم م عىر عىام ليعاليىة القائىد، يمرذ مذ خاللها الحصو  على مىا يعتبىر  معامى  عىام  

بمىىا يمىىمح بترتيىى  القىىادة بصىىورة متدرجىىة مىىذ األعلىىـى فعاليىىـة إلىىى األدنىىى فعاليىىـة، 

 مهذان الإوعان مذ المحرـات هما: المحرات المو وعية، مالمحرات الذاتية.

 ": المهارات المؤهلة للقيام بعملية القيادة كما حددها كل من " ماكنمارا وموس
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 : Innate Personal Skills( IPSالمهارات الشخصية الفطرية )( 1)

 مالتى تشم  على مجموعة مذ العوام  هى: 

 )أ( الثقة بالإيس.          )ب( الحاف  مالح م.         )جـ( األمانة.                 

       )د( الصد .               )هـ( المصداقية.             )م( ابيثار.            

 ) ( الشجاعة.             )ل( ابخالص.               )ط( رمل الدعابة.

ة ـمإىىرة ـة لحيىىـة الراهإىىـمالقائىىد الإىىاجح هىىو الىىذى يجعىى  أتباعىىو يعيشىىون اللحيىى

ة ـارات الشخصيىىـك المهىىـى ذلىىـاً فىىـود االنيعىىاالت ممتخدمىىـ  قيىىـمتحىىرريذ فيهىىا مىىذ كىى

ات، ـه اامىىىا  مال موحىىىـداف، متحقيىىىـاألهىىى ون نحىىىو انجىىىا ـذا يتجهىىىـة، مبهىىىـالي ريىى

مال عىىىك أن المتيىىىوقيذ فىىىى هىىىذه المهىىىارات ، درة علىىىى تخ ىىىى الصىىىعاب ـمتىى داد القىىى

 . (96 -68، 2000)دانيا  جولمان،  خريذيجيدمن التأثير فى اا

 : Inter- Personal Skills( IS( المهارات بين الشخصية )2)

متشتم  علىى مجموعىة مىذ العوامى  تىرتبط ب بيعىة مأبعىاد عخصىية القائىد فىى 

 مواقف القيادة المختلية مهذه العوام  هى: 

ذ ـيأخى –ة   متواصى    ـالمشاركى –ة ـالشعبيى –ر ـاض األمامىـى إع ىـدرة علىـالقى

 –ع ـرجى  مشجى –راض ـع بإطىـ  يمتمىـرج –بالإصيحة  يإته  اليرص   يقود باألمثلة 

 . (Mcnamara G.N & Moss G.D , 18-16, 1993) م ن رج  

مىىذ  وهىذا متعرىىس المهىارات المىىابقة  ىىرمرة تىوافر مهىىارتيذ لىىدى القائىد تمرإىى

القيىىىادى باسىىىلوب أمثىىى ، مهاتىىىان المهارتىىىان همىىىا: )مهىىىارات الريىىىاضة  هالقيىىىام بىىىدمر

 مهارات الريـاضة االجتماعية(.  –الشخصـية 

 ةالدراسات السابقة وفروض الدراس

 مرانية انتقا  الملوك القيادى:ادراسـات تإاملـت مهارات الملوك القيادى م -

بعإوان:   فاعليـة برنامـس تدريبـى  (:2012دراسة: رباب محمد صالل الديذ ) -1

هدفت  فى تإمية بع  مهارات الملوك القيادى للمرأة فى مواقع القيادة التربوية  .

ادى للمرأة فى ـارات الملوك القيـة بع  مهـلتإميى ـبرنامس تدريب اعدادالدراسة إلى 

ستمرار امواقع القيادة التربوية مالتحقه مذ جدماه فى تإمية هذه المهارات، ممدى 

هذه الدراسة على تإمية مهارة  اعتمدتالبرنامس بعد فترة المتابعة مقد  افاعلية هذ

مهارة ح  المشرالت  التواص ، مهارة التعاطف، مهارات التوكيد مالتعبير عذ الذات،

القرار كمهارات للملوك  اتخاذدارة الصراع، مهارة بإاض مقيادة اليريه، مهارة ام

( مذ القيادات الإمائية التابعة ل دارات 16ترونت عيإة الدراسة مذ عدد ) القيادى.

مالم سمات التعليمية فى مجا  الق اع الحرومى متم تقميم العيإة بعد مجانمتها إلى 

ت الباحثـة مقيـاس استخدم (  اب ة.8( تجريبية م )8ذ بالتمامى )مجموعتي

مهـارات الملـوك القيـادى لـدى المرأة فى مو وع القيادات التربوية )اعداد الباحثـة( 
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مكذلك برنامـس تإميـة بعـ  مهـارات الملوك القيادى لـدى المـرأة فى مواقـع القيادة 

حصائية على اراسة إلى مجود فرم  ذات داللة توصلت الد التربوية )اعداد الباحثة(.

بعد ت بيه البرنامس مذلك لصالح  همقياس مهارات الملوك القيادى للمرأة مأبعاد

 المجموعة التجريبية.

بعإوان:   تأثيـر خبرات التدري  على القيادة  :(Bloom  2012)دراسة: بلوم  -2

تهدف  القرار  . اتخاذاألداض، مدراكات الدمر، الوظيية، افى ال يولة المبررة على 

الدراسة إلى الوصو  إلى نوع التأثير الذى يمرذ أن تتركو خبرات التدري  على 

القيادة على إدراكات األطيا  فى المرحلة المبررة مذلك على عيإة مذ األطيا  

ت استخدم( سإوات، مقد 6-4( طيالً ترامحت أعمارهم ما بيذ )182الصغار بلغت )

 استخدامالقرار مع  اتخاذوعة مذ المقاييس لقياس القدرة على القيادة مالدراسة مجم

المالحية العلمية كأحد األدمات لرصد تأثير برنامس التدري  على القيادة لدى عيإة 

الدراسة، مقد توصلت نتائس هذه الدراسة إلى أن خبرات التدري  التى تعرض لها 

القرار، القيادة، ابدارة، الإمو  اتخاذ ه الض األطيا  الصغار )التواص ، القدرة على

كتماب الدمر ااألكاديمى( ساعدت ه الض الصغار فى هذه المرحلة المبررة على 

حتياجات اليردية الخاص بعملية القيادة مابدارة، كما أمصت بشرمرة مراعاة اال

 كتماب القدرة على التإييم.له الض األطيا  فى هذه المرحلة مذ مراح  حياتهم ال

 (:Rebecca J. Reicharda, et al.,2011) رخرمندراسة: ريبيرا ريتشارد م -3

لدراسة العالقـة بيذ سمـات الشخصـية المراهقـة منشـأة  دراسة طوليةبعإوان:   

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بيذ سمات  القائـد مالقيادة المتإقلة أم التحويلية  .

القائد مالقيادة المتإقلة، مكانت عيإة الدراسة تشم  الشخصية المراهقة مالذكاض منشأة 

أنثى( معائالتهم مالذيذ يإتمون لل بقة  50 –ذكر  56مشارك ) 106ت وير 

  1979ة التى بدأت عام  ـة فوليرتون الم ولـالوس ى، استخدمت الدراسة طريق

ً   مشارك 130مالتى قامت على المالحية العلمية لدراسة ت ور    على معائالتهم  ا

فيها عائالت ال بقة المتوس ة على أن يشغ  أ لبهم  ونيمث  المشاركاً معام 29مدار 

مظائف قيادية( أكدت الإتائس ثبوت العالقة الوثيقة بيذ الممات الشخصية فى فترة 

 المراهقة مث  الذكاض مقوة الشخصية بالقيادة المتإقلة ممدى تأثيرها على القائد فيما بعد. 

بعإوان:   أثر برنامس تإمية الذكاض الوجدانى  (:2011سيد فر لى ) دراسة أمانى -4

فى الملوك القيادى مالمرانة الموسيومترية مالتحصي  الدراسى لدى تالميذ الحلقة 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامس لتإمية الذكاض  األملى مذ التعليم األساسى  .

دراك الذات، الدافعية، التعاطف، المهارات االجتماعية( االوجدانى )الوعى بالذات، 

فى الملوك القيادى مالمرانة الموسيومترية مالتحصي  الدراسى لدى تالميذ الحلقة 

( تلميذاً متلميذة تم 54عتملت عيإة الدراسة على عدد )ااألملى مذ التعليم األساسى، 
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ميذة ، ممجموعة  اب ة ( تلميذاً متل27تقميمهم إلى مجموعة تجريبية معددهم )

ت الدراسة مجموعة مذ األدمات أهمها استخدممقد  ( تلميذاً متلميذة.27معددهم )

 –الملوك القيادى  اختبار –المرانة الموسيومترية  اختبار –الذكاض الوجدانى  اختبار)

الباحثة  ، مكانت أهم  اعدادبرنامس تإمية الذكاض الوجدانى(   جميع تلك األدمات مذ 

رات القيادة التى رك ت عليها الدراسة )القدرة على مواجهة المواقف الصعبة، مها

ستماع، الديمقراطية، إحترام المواعيد، التوا ع، التياع  مع األتباع،إنرار حمذ اال

، ئوصدار قراراتو مأخ ااالذات، تحم  نتيجة الشغوط يعإى مدى تحم  التلميذ نتيجة 

مقد  القرار، إدارة الوقت، ح  المشرالت، العد (. تخاذاتقب  الإقد، التحيي ، التيامض، 

توصلت الدراسة إلى مجود فرم  ذات داللة إحصائية بيذ المجموعة التجريبية 

مالمجموعة الشاب ة فى الملوك القيادى مالمرانة الموسيومترية مالتحصي  الدراسى 

 لصالح المجموعة التجريبية.

 : (Pamella H. Oliver, et al., 2011) رخرمندراسة: باميال أمليير م -5

بعإوان:   تحلي  م و  لدراسة العالقة بيذ فترة المراهـقة مالعائلـة ممدى تأثيرهـا 

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بيذ مدى تأثير فترة  علـى القيادة المتإقلة  .

جابية أم يإالمراهقة على عملية تإق  القيادة فى الممتقب  سواض كانت فترة المراهقة 

( مشارك تبدأ مذ 106سلبية طبقا للبيةة التى يإشأ فيها ال ي  مكانت عيإة الدراسة )

ت الدراسة طريقة فوليرتون الم ولة التى تقوم استخدممقد  29حتى سذ  12سذ 

على المالحية العلمية ليترات طويلة، حيث أكدت الإتائس ثبوت العالقة الوثيقة بيذ 

المتإقلة ممدى تأثيرها على القائد حيث يعتمد ذلك بشر  كبير فترة المراهقة مالقيادة 

على المإاخ الذى يإشأ فيو ال ي  مذ خال  اليرمف االجتماعية االقتصادية ميتشح 

مذ الدعم يتإامى لدى أطيالهم ععور إيجابى  ذلك عإدما يوفر ااباض ألبإائهم م يداً 

 القيادة فى الممتقب عملية بمهم مالذى يرتبط بدمره بشر  كبير بأني

 –دراسات تناولت الفروق بين القيادات الطالبية والعاديين فى )سمات الشخصية  -

 (:نوعال

دراسة مقارنة لبع  سمات خصية بعإوان:    (:2013دراسة: ريهام سرمر ) -1

هدفت إلى   .ال الب ذمى الملوك القيادى المرتيع مالمإخي  للمرحلة الجامعية 

يذ ال الب مرتيعى ممإخيشى الملوك القيادى فى سمات الشخصية اكتشاف اليرم  ب

( طال  بالمرحلة الجامعية مقد 210بالمرحلة الجامعية مقد تشمإت عيإة الدراسة )

  ترجمة ماعداد   لرو يس م بوسإر    استخدمت الدراسة مقياس الملوك القيادى

  يس جولد برت لو  ممقياس العوام  الخممة في الشخصية اعداد    مالذ رحا 

قد توصلت الدراسة إلى مجود فرم   .  حمد  يانأعحاتة محمد   ترجمة م تقإيذ 

 -ذات داللة إحصائية بيذ ذمى الملوك القيادى المرتيع مالمإخي  فى سمة االنبماط 
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ابنيتال للخبرات ملم تثبت الدراسة مجود  –العصابية  –يقية الشمير  –الموافقة 

نار ذمى الملوك القيادى المرتيع على مقياس العوام  الخممة فرم  بيذ الذكور ماب

 فى الشخصية.

(: بعإوان:   فاعلية برنامس تدريبى لتإمية الملوك 2005دراسة: هإاض الرقاد ) -2

مقد هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامس  القيادى لدى أطيا  الرم ة  .

الرم ة، مالتعرف على أثر الجإس فى تدريبى لتإمية الملوك القيادى لدى أطيا  

( طيالً مذ الذكور مابنار. 80سلوك األطيا  القيادى، مترونت عيإة الدراسة مذ )

متوصلت الدراسة إلى مجود فرم  دالة لصالح المجموعة التجريبية، معدم مجود 

 . إوعفرم  ذات داللة فى الملوك القيادى تع ى لل

بعإوان:    ت وير القيادة ال البية:  :  (Pugh , D. J, 2000 )دراسة: بوف -3

قد هدفت  دراسة لتأثير البرامس القيادية على ال الب المشاركيذ فى تلك البرامس  .

الدراسة إلى فح  تأثير ال الب قادة المعاهد فى جامعو جورجيا على ال الب 

الجامعات التى ت به برامس تإمية حدى أهم االمشاركيذ،  باعتبار جامعو جورجيا مذ 

ً ( طالب51القيادة على طالبها، مقد تأليـت العيإـة مذ ) إنار(  28ذكور،  23مطالبة ) ا

ماستخدمت الدراسة اختبارات متوصيات الم تمرات المو وعة للإهوض بالتعليم 

الجامعى، حتى تتمرذ مذ تقييم البرامس القيادية المو وعة معتمدة على معاييركمية 

منوعية متشري  مشاريع مت بيه مشاركات ماستخدمت مقياس كو يس 

لتحديد الملوك القيادى عإد ال الب، أما أهم  Kouzes&Posner) (1998مبوسإر،

الإتائس فتمثلت فى أن مشاركة ال الب فى البرامس القيادية  مذ الجامعات قد أدت 

ذه الدراسة عدم مجود إلى ت ور كبير فى تصوراتهم مإدراكهم للقيادة، كما بيإت ه

 فرم  ذات دالة إحصائية بيذ الذكور مابنار فى القيادة.

 :إستفاد الباحث من الدراسات السابقة فى تحديد اآلتى  -

 . ية لدى طالب المرحلة الثانويةالقياد تمهاراذمى الالرشف عذ  طر  -أ

ه بواسىى ة تحديىىد مهىىارات المىىلوك القيىىادى التىىى تشىىمإها المقيىىاس الىىذى تىىم اعىىداد -ب

الباحث لقياس مهارات الملوك القيادى مكذلك ب اقىة المالحيىة لمهىارات المىلوك 

 القيادى للمرحلة الثانوية )اعداد الباحث(.

معرفة أبر  الممات الشخصىية ممهىارات التيريىر العليىا لىدى القيىادات بشىر  عىام  -جـ

 مالقيادات ال البية بشر  خاص.

المتعلقة بقيىاس سىمات الشخصىية ممهىارات التيريىر تحديد أدمات ممقاييس الدراسة  -د

 .ل الب المرحلة الثانوية  العليا

 .اليرمض التى يمرذ أن تبإى عليها الدراسة الحالية  -هـ
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ن الدراسىىىات المىىىابقة لهىىىا دمر مهىىىم فىىىى تع يىىى  الدراسىىىة الحاليىىىة مإيشىىىال إ  

االختالفىىات فىىى األهىىداف أم األدمات أم  بعىى ممـاراتهىىـا بالر ىىـم مىىـذ مجىىـود 

طىالع علىى كى  الجوانى  االسالي  أم العيإات أال أنهىا أكمىبت الباحىث سىعة فىى اال

 بمو وع الدراسة.   

 فروض الدراسة:

بىىيذ طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات فىىى سىىمات الشخصىىية  توجىىد فىىرم  -1

ذمى المهىىارات لصىىالح ة ـخيشىىة المإـالقياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىى

  .  القيادية المرتيعة

مهارات التيرير العليا بيذ طىالب المرحلىة الثانويىة ذمى المهىارات  فيتوجد فرم   -2

القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىىـة المإخيشىىـة لصىىالح ذمى المهىىارات 

 القيادية المرتيعة.   

ب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات التحصىىي  الدراسىىى بىىيذ طىىال فىىيتوجىىد فىىرم   -3

القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىىـة المإخيشىىـة لصىىالح ذمى المهىىارات 

 القيادية المرتيعة.   

مهـارات القيادة بيذ الىذكور مابنىار مىذ طىالب المرحلىة الثانويىة  فيد فرم  ـتوج -4

 لصالح ابنار.

 منهج الدراسة واجراءاتها

 الدراسة:أواً: منهج 

 .يعد هذا البحث مذ البحور الوصيية االرتباطية 

 ثانياً: مجتمع الدراسة:

يتـألف مجتمـع الـدراسـة مـذ طـالب المـرحلة الثانوية ) الصف األم  الثىانوى 

الصىىف الثىىانى الثىىانوى ( مىىذ الىىذكور مابنىىـار بالمىىـدارس التىىى تىىم إختيىىار عيإىىة  –

مدرسىىة  –مدرسىىة الشىىموت الثانويىىة  –الثانويىىة الدراسىىة مإهىىا ) مدرسىىة ميىىت را ىىى 

مرصىىىيا الثانويىىىة ( مجمىىىيعهم تىىىابعيذ بدارة بإهىىىا التعليميىىىة بمحافيىىىة القليوبيىىىة للعىىىام 

( طالبىىىاً مطالبىىىةً ، 475مقىىىد تشىىىمإت عيإىىىة الدراسىىىة عىىىدد ) 2012/2013الدراسىىىى 

 الإوع .مجتمع الدراسة حم  الممتوى الصيى / ( يو ح 1مالجدم  رقم )

 ( 1جدول )

 النوعمجتمع الدراسة حسب المستوى الصفى / 

 النوع السنة الدراسية
 المجموع الكلى للعينة

 إناث ذكور الصف الثانى الثانوى الصف األول الثانوى

266 209 193 282 475 

 ثالثاً: عينة الدراسة:
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 :التحقق من صالحية أدوات الدراسة عينة  -1

مطالبات المىإة األملىى مالثانيىة  بمذ طالست العية عشوائية اتم اختيار عيإة 

ابعة بدارة بإهىا التعليميىة ـللمرحلة الثانوية بمدرسة ميت را ى الثانويىة المشىتركة التى

م مىا بىيذ ـاً مطالبىةً، مترامحىت أعمارهىـ( طالبى75م )ـية، مبلـغ عددهبمحافية القليو –

للتحقىه ك ـ( مذل0.57ارى )ـراف معيـ( مانح16.35درة )ـط قـبمتوس عام (17: 15)

التحقىه ح أهىم خصىائ  عيإىة ـيو ى (2رقىم )دم  ـمالجمذ صالحية أدمات الدراسـة 

 .مذ صالحية أدمات الدراسة 

(2جدول )  

التحقق صالحية من أدوات الدراسةخص ائص عي نة   

 الإوع المإة الدراسية
 المجموع الرلى للعيإة

 إنار ذكور الصف الثانى الثانوى الصف األم  الثانوى

35 40 30 45 75 

 أدوات الدراسة:

 مقياس مهارات السلوك القيادى لطالب المرحلة الثانوية )اعداد الباحث(: -1

 الخصائ  الميرومترية للمقياس: 

 ( صدق المقي اس:1)

 )أ( صد  المحرميذ:

المختليىىىة علىىىى  هقىىىام الباحىىىث بعىىىرض المقيىىىاس فىىىى صىىىورتو األمليىىىة بأبعىىىاد

مجموعة مذ أساتذة علم الإيس التعليمى مالصحة الإيمية مالمإاهىـس مطىـر  التدريىـس 

مابحصاض مكـذلك بع  المعلميىـذ ماألخصىائيذ الإيمىيذ بالمرحلىـة الثانويىة بإجمىالى 

ً ( محرمىى16) لمعرفىىة نمىىبة اتيىىا  هىى الض المحرمىىيذ علىىى  المهىىارات المحىىددة لقيىىاس  ا

 ن:والتى طرحها المحرم( يو ح أبر  التعديالت 3مالجدم  رقم )الملوك القيادى 

 (3جدول )

 نيأبرز التعديالت التى طرحها المحكم

 بعد التعدي  قب  التعدي  نوع ابجراض مسببو م
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تعدي  مممى 

المهارة الخاصـة 

بالدافعيـة لالنجا  

لترون مهـارة 

االنجا  لعدم الخلـط 

بيذ الدافعيـة 

مالمهارة مكذلك 

تعرييها تعديـ  

 ابجرائى

مهارة الدافعية ل نجا  تعإى 

)القوى التى تدفع اليرد لتحقيه 

أهدافو مهى التى تعإى توجيو اليرد 

لر  طاقاتو تجاه األهداف المراد 

قيقها متتشمذ التحرـم الوجدانى تح

متأجي  ابعبـاع مالصمـود 

مالمثابـرة فى مجو ابحباط مأن 

يرون قادراً على تغير الملوكيات 

عديمة الجدمى أم إيقافها مأن يإمى 

سلوكيات جديدة جيدة بدالً مإها لذا 

فإنإا نجد أن إنتات األعخاص 

المتمتعيذ بهذه المهارة على أعلى 

 ضممتوى مذ األدا

مهارة االنجا  تعإى )الر بة 

الدائمة فى التقدم متحميذ 

األم اع مالمإافمة 

مالوصو  لفهداف 

 المرجوة(.

 

 

 

 

2 

( بإود 3إلغاض عدد )

مذ المقياس 

مإستبدالها ببإود 

أخرى لعدم تمثيلها 

للمهارات التى 

 تقيمها تمثي  جيد

( فى مهارة تقويم 2البإد رقم ) -أ

 الذات:

المدرسة عذ سب   سألإى مكي  

تأخرى فى الحشور فقلت لو أن 

األتوبيس الخاص بالمدرسة لم 

يص  فى الموعد المحدد ر م أنإى 

 المتمب  فى التأخير .

( فى مهارة اتخاذ 2البإد رقم ) -ب

 القرار:

  عإدمـا ير ـ  ال مـالض فى 

تإييـم رحلة إلى مديإة أخرى 

 مي ل  مإى المشاركة  .

مهارة اتخاذ  ( فى5البإد رقم ) -جـ

 القرار:

  قام معلم اليص  باجراض اختبار 

 تحريرى مياجئ  

متم إستبدالو بالبإد رقم  -أ

 ( مذ المقياس الحالى15)

 

 

متم إستبدالو بالبإد رقم   -ب

 ( مذ المقياس الحالى19)

 

متم إستبدالو بالبإد رقم  -جـ

 ( مذ المقياس الحالى.52)

 صدق مفردات المقياس:)ب( 

( التحقه مذ صالحيـة أدمات الدراسىةقام الباحث بت بيه المقياس على )عيإة 

 ه( بمتوسىىط عمىىرى قىىدر17: 15مىىا بيىىـذ ) م( ممىىذ ترامحىىت أعمىىاره75معىىددها )

قىىىـام الباحىىىث المقيىىىاس ( ، ملحمىىىاب صىىىد  0.57(  مانحىىىراف معيىىىارى )16.35)

مذ الميردات ماألبعـاد الخاصـة بالمقـياس حيىث تىم حمىاب  بحماب تقدير الصـد  لر   

المقياس معالقتهىا برى  مىذ الدرجىة معام  االرتباط بيذ درجة ك  ميردة مذ ميـردات 

 الرلية للبهعد مالدرجة الرلية للمقياس ، مكذا ارتباط ك  بهعد بالدرجة الرلية للمقياس .
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صىىد  ميىىردات مقيىىاس  ( يو ىىح القىىيم التقديريىىة لمعىىامالت4الجىىدم  رقىىم )

 مهارات الملوك القيادى .

 (4جدول )

 مقياس مهارات السلوك القيادى   مفردات صدقالقيم التقديرية لمعامالت 

 اليقرة المهارة
ارتباط البإد 

 بالبعد اليرعى

ارتباط البإد 

بالمقياس 

 الرلى

 اليقرة المهارة
ارتباط البإد 

 بالبعد اليرعى

ارتباط البإد 

بالمقياس 

 الرلى

 االنجا 

 

1 0.646**  0.507**  

اتخاذ 

 القرارات

8 0.478**  0.388**  

12 0.744**  0.600**  19 0.554**  0.430**  

23 0.485**  0.309**  30 0.583**  0.428**  

34 0.764**  0.617**  41 0.676**  0.565**  

45 0.611**  0.502**  52 0.475**  0.276**  

أهالمباد  

2 0.583**  0.382**  56 0.554*  0.477**  

13 0.493**  0.343**  60 0.669**  0.573**  

24 0.592**  0.355**  

ح  

 المشرالت

9 0.572**  0.313**  

35 0.632**  0.457**  20 0.529**  0.323**  

46 0.535**  0.240**  31 0.649**  0.473**  

  بط 

 االنيعاالت

3 0.583**  0.398**  42 0.411**  0.387**  

14 0.644**  0.455**  53 -0.028- **-0.310- 

25 0.667**  0.537**  57 0.444**  0.340**  

36 0.638**  0.315**  61 0.472**  0.384**  

47 0.584**  0.430**  

ح  

 الصراع

10 0.531**  0.525**  

 تقويم الذات

4 0.682**  0.558**  21 0.615**  0.468**  

15 0.671**  0.491**  32 0.491**  0.332**  

26 0.675**  0.582**  43 0.619**  0.517**  

37 0.567**  0.361**  54 0.683**  0.518**  

48 0.522**  0.249**  58 0.598**  0.455**  

التواص  

 االجتماعى

5 0.607**  0.481**  62 0.673**  0.505**  

16 0.573**  0.340**  

 قيادة اليريه

11 0.578**  0.379**  

27 0.680**  0.500**  22 0.571**  0.410**  

38 0.581**  0.448**  33 0.564**  0.127**  

49 0.588*  0.460**  44 0.620**  0.498**  
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فالتعاط  

6 0.632**  0.370**  55 0.646**  0.482**  

17 0.598**  0383**  59 0.457**  0.174**  

28 0.627**  0.556**  63 0.514**  0.325**  

39 0.590**  0.450**  

 

50 0.618**  0.486**  

 المي رة

7 0.662**  0.510**  

18 0.559**  0.389**  

29 0.605**  0.500**  

40 0.507**  0363**  

51 0.643**  0.481**  

 (75(                                      )ن = 0.01تشير إلى ممتوى داللة ) [**] 

أن جميىع قىيم معىامالت االرتبىاط لرى  ميىردة مىذ ( 4رقم )يتشح مذ الجدم  

ميردات البعىد مىذ حيىث عالقتهىا بالدرجىة الرليىة للبعىد مالدرجىة الرليىة للمقيىاس كانىت 

 صد  ميردات المقياس. مرتيعة مما يشير إلى

 صدق أبعاد المقياس: )ج (

الدرجة الرليىة مالرلية للبعد  بيذ الدرجةقام الباحث بحماب معامالت االرتباط 

 .يو ح ما توص  إليو الباحث مذ نتائس (5رقم )على المقياس مالجدم  

 ( 5جدول )

 معامالت اارتباط لمجموع درجات أبعاد مقياس مهارات السلوك القيادى

 والدرجة الكلية للمقياس ككل  

 المجموع الرلى أبعاد مهارات الملوك القيادى م

**0.778 االنجا  1  

**0.623 المبادأه 2  

**0.681  بط االنيعاالت 3  

**0.724 تقويم الذات 4  

**0.731 التواص  االجتماعى 5  

**0.725 التعاطف 6  

**0.756 المي رة 7  

**0.787 اتخاذ القرارت 8  

**0.619 ح  المشرالت 9  

**0.728 مهارة ح  الصراع 10  
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**0.598 قيادة مبإاض اليريه 11  

 (75(                                 )ن = 0.01تشير إلى ممتوى داللة ) [**] 

يشىىير إلىىى أن جميىىع قىىيم معىىامالت االرتبىىاط لرىى  بعىىد مىىذ  (5رقىىم )الجىىدم  

شىىير إلىىى صىىد  أبعىىاد ممىىا ي مرتيعىىةاألبعىىاد معالقتهىىا بالدرجىىة الرليىىة للمقيىىاس كانىىت 

 المقياس.

 ثبات المقياس:

 االختبار:)أ( طريقة إعادة 

( طالبىاً مطالبىةً بياصىـ  34قام الباحث بإعادة ت بيه المقياس على عيإة بإجمىالى ) 

( يومىاً مىذ الت بيىه األم  متىم حمىاب معامى  االرتبىاط بىيذ درجىات 15 مإى قـدره )

( مالجىدم  0.01الت بيقيذ األم  مالثانى حيث كان معام  ارتبىاط بيرسىون دا  عإىد )

  .ليو الباحث مذ نتائس إيو ح ما توص   (6رقم )

 

 (6جدول )

 نتائج حساب الثبات بطريقة إعادة ااختبار

 ممتوى الداللة معام  ارتباط بيرسون

0.730** 0.01 

 (36(                                  )ن = 0.01تشير إلى ممتوى داللة ) [**]

بىيذ درجىات  مرتيعىة ةعالقىة ارتباطيى توجىد وانى (6رقىم ) يتشح مذ الجىدم 

مقيىىاس مهىىارات الت بيىىه األم  مالت بيىىه الثىىانى فىىى طىىالب المرحلىىة الثانويىىة علىىى 

 المقياس .  ثباتالملوك القيادى مما يشير إلى 

" وسففيلة ادى لطفف الب المرحلففة الثانويففة يفف وك الق ارات السلفف ة مالحظففة مهفف بطاقفف -2

)اعفففداد  للتحقفففق مفففن الصفففدق المحكفففى لمقيفففاس مهفففارات السفففلوك القيفففادى "

 الباحث(:

تعرف المالحية العلمية بأنها المشاهدة العيانية المقصودة للياهرة مو ىع الدراسىة  -أ

مالبحىىث، متىىدميذ مىىا تىىتمخ  عإىىو هىىذه المالحيىىة بغىىرض اكتشىىاف أسىىباب اليىىاهرة 

 . (507: 2009)أميذ سليمان مرجاض أبو عالم،  مفهم قوانيذ حدمثها

مة مختارة مىذ العبىارات مالجمى  ماليقىرات يشىع تعرف ب اقة المالحية بأنها قائ -ب

( أمام العم  الىذى ي ديىو مىذ هىو فىى موقىف المالحيىة مقىد √المالحظ أمامها عالمة )

تحتوى الب اقة على عإاصر تمث  ما يتوقىع مىذ أعىرا  مر وبىة أم  يىر مر وبىة مىذ 

 . (219: 1965الملوك مسلملة مذ المهارات المرتب ة بعم  ما.)رايتمون مايت، 

 الهدف مذ ب اقة المالحية: -جـ
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الحرم على العبارات التى تصف بدقىة المىلوك / المهىارة المىراد مالحيتهىا، مذلىك مىذ 

 خال  تقدير متدرت الشدة )مقاييس التقدير(.

 مذ الخ وات: اً ت ل  اعداد هذه الب اقة فى صورتها األملية عددي -د

صىىف بدقىىة تديىىد العبىىارات التىىى تمالدراسىىات المىىابقة لتح األطىىر الإيريىىة( مراجعىىة 1)

الملوك القيادى ل الب المرحلة الثانوية التىى تىم تحديىدها فىى مقيىاس مهىارات المىلوك 

 القيادى.

( إطلىىع الباحىىث علىىى ب اقىىات المالحيىىة لىىبع  مىىذ الدراسىىات العربيىىة ماألجإبيىىة 2)

 :ومنها ما يلىمالتى أسهمت بشر  أم بأخر فى اعداد ب اقة المالحية الحالية 

 .1994)أ( ب اقة مالحية الملوك القيادى للمعلم اعداد مإا  عبد الخاله جاب هللا 

 (.1951( للتياع  اللييى بيذ المعلم متالميذه )Flonders)ب( ب اقة فالندر  )

 (.1955)جـ( ب اقة أحمد ذكى صالح لتقويم المعلميذ )

ارة مالشىبط فىى ( لمالحية متحلي  سىلوك المعلىم فىى ابدCoonin)د( ب اقة كونـذ )

 اليص .

( مهىىارة مهىىى نيىىس 11( قىىام الباحىىث ببإىىاض ب اقىىة المالحيىىة التىىى تقىىيس عىىدد )3)

المهارات التىى يقيمىها مقيىاس مهىارات المىلوك القيىادى مىذ خىال  مجموعىة مىذ 

( 38المواقىىف القابلىىة للمالحيىىة مالتىىى تىىم تحديىىدها مفىىه كىى  مهىىارة بإجمىىـالى )

ً مـوقي  مذ مهارات الملوك القيادى.( مهارة 11يمثلون عدد ) ا

الب الجامعففة اعفففداد /  وى وطفف الب الثانففف ة لطفف ات الشخصيفف اس سمففف ل مقيفف دليفف -3

 فاروق عبد الفتاح موسى:

 الهدف من المقياس: -أ

يعتبىىر هىىذا المقيىىاس أداة عىىاملة متعىىددة األبعىىاد لقيىىاس الخصىىائ  الشخصىىية األساسىىية 

 ل الب المرحلة الثانوية مالجامعية.

 أسباب اختيار المقياس: -ب

 ( نوعية الممات الشخصية التى يقيمها المقياس.1)

 ( كون المقياس مقإذ على طالب المرحلة الثانوية.2)

 مكونات المقياس: -د

 . يتكون المقياس من جزئين )أ(، )ب(

( فقىرة سىالبة. 57( فقىرة موجبىة، )67( فقىرة مإهىا )124: الج ض )أ(: يترون مذ )أواً 

 –كثيىراً جىـداً  –يجاب على ك  فقرة بإاًض على تىدريس مىذ سىبعة ممىتويات هىى: دائمىاً 

( علىى 1-2-3-4-5-6-7أبىداً تقابى  الىدرجات ) –نىادراً جىداً  –نادراً  –أحياناً  –كثيراً 

 التوالى. 
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 ً  ،( فقىرة سىالبة33( فقىرة موجبىة، )23( فقرة مإهىا )56ب(: يترون مذ ): الج ض )ثانيا

 –جىداً  –يحتم   –يجاب على ك  فقرة بإاًض على تدريس مذ سبعة ممتويات هى: تماماً 

-4-5-6-7ممىتحي  تقابى  الىدرجات ) –ال يحتمى  جىداً  –ال يحتم   –ممرذ  –يحتم  

 ( على التوالى. 2-1

 ً ة مذ صيحتيذ ل جابة على أسةلة الج ض )أ( بها ثالثة أعمىدة : أمرا  ابجابة: مرقثالثا

بالصىىيحة األملىىى مثالثىىة أعمىىدة بالصىىيحة الثانيىىة تتشىىمذ أرقىىام فقىىرات الجىى ض )أ( 

( فقرة معلى يمار ك  رقم سىبع مربعىات أسىي  المىبعة ممىتويات ل جابىة، كمىا 124)

( 75ت الجى ض )ب( )توجد مرقة مذ صيحة ماحدة بها ثالثة أعمدة تتشمذ أرقىام فقىرا

 فقرة معلى يمار ك  رقم سبعة مربعات أسي  المبعة ممتويات ل جابة. 

 ً : مرقة البرمفي  الشخصى: تتشمذ الصيحة األملى الدرجات المحتمى  الحصىو  رابعا

 عليها متخص  الصيحة الثانية للدرجات التى يحص  عليها الميحوص. 

( 30لميحوصىون ابجابىة فىى حىوالى )ليس للمقياس  مذ محدد ل جابة لرذ يمىت يع ا

 دقيقة. 

 طريقة اإلجابة: -ه 

يقوم الميحوص بتدميذ بياناتو الشخصية فى الج ض المخص  لذلك مىذ مرقىة ابجابىة 

ثم يلقى الياح  تعليمات الت بيه مح  األمثلىة ثىم يع ىى ابذن للميحوصىيذ للبىدض فىى 

تقرير الممىتوى الىذى يإ بىه عليىو  ملى فى الج ض )أ( ثمابجابة مذلك بقراضة اليقرة األ

سىي  اختيىاره، ثىم يإتقى  إلىى اليقىرة أ( فىى المربىع بالإمبة لهذه اليقرة ميشع عالمىة )

الثانية ميرىرر مىا سىبه حتىى يإتهىى مىذ ابجابىة علىى فقىرات الجى ض )أ( ثىم يإتقى  إلىى 

لىىى الجىى ض )ب( ميقىىرأ جيىىداً اليقىىرة األملىىى مإىىو ميقىىرر الممىىتوى الىىذى يىىراه بإىىاًض ع

( فى المربع أسىي  اختيىاره، ثىم يإتقى  إلىى اليقىرة مشمون هذه اليقرة ميشع عالمة )

 الثانية ميررر ما سبه حتى يإتهى مذ ابجابة على ك  فقرات هذا الج ض. 

 تقدير الدرجات فى المقياس: -و

( ( يتأكد الياح  أن ك  الميحوصيذ أجابوا علىى كى  اليقىرات بو ىع عالمىات )1)

 قرة أسي  أحد الممتويات فى ج ئى المقياس. مقاب  ك  ف

( فىىى حالىىة مجىىود فقىىرات بىىدمن عالمىىىات علىىى اليىىاح  م ىىع عالمىىات أسىىىي  2)

 (. 4الممتوى المتوسط مذ االختيارات، أى يقاب  الدرجة )

( يقىىوم اليىىاح  بو ىىع عالمىىات أمىىام اليقىىرات المىىالبة حتىىى يمرىىذ تميي هىىا عىىذ 3)

 مقاب  اليقرات المالبة فى مرقة ابجابة(.  اليقرات الموجبة )توجد نقط صغيرة

( يقوم الياح  برتابة الدرجات الدالة على االختبارات فى اليراغ الىذى يلىى العمىود 4)

 الذى توجد بو اليقرات مذلك كما يلى: 

 )أ( فى حالة اليقرات الموجبة تإق  الدرجة كما هى. 
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 ج  الإاتس.( ميم8)ب( فى حالة اليقرات المالبة ت رل الدرجة مذ )

( يقىىوم اليىىاح  برسىىم خ ىىوط تيصىى  بىىيذ فقىىرات المىىمات المختليىىة التىىى يقيمىىها 5)

 المقياس. 

( يقوم الياح  بتمجي  مجموعى درجات الميحوص فى ك  سمة فى الج ئيذ )أ(، 6)

 )ب( فى الجدم  المعد لذلك فى مرقة ابجابة. 

 ( مجموع المجموعتيذ فى ك  سمة يد  على درجة اليرد فى هذه الممة. 7)

أكبىىر درجىىة فىىى  ،(20( مأقىى  درجىىة )140( أكبىىر درجىىة فىىى أى سىىمة عخصىىية )8)

ة فىى مقيىىاس تحيى  ابسىىتجابات ـر درجىىـ(، أكبى8ة )ـ( مأقى  درجىى56د  )ـمقيىاس الصىى

 (.  12( مأق  درجـة )84)

 الصدق: -ز

 ين:مصدق المحك( 1)

عد االختبار بعىرض اليقىرات مقمىمة إلىى المىمات التىى تقابلهىا فىى الجى ئيذ )أ(،   قام مه

يذ مذ المتخصصيذ فى القياس الإيمى مع تعريف كى  سىمة ممحر (3عدد ))ب( على 

ن با  اليقرة على الممة المعيإىة مإتجاههىا )موجبىة أم سىالبة( امطل  مإهم تقدير مدى 

انىت نتيجىة هىذا االجىراض الصىورة الإهائيىة للمقيىاس كم ،متعدي  الصيا ة إذ لى م األمىر

 المإشور.

 المقياس بواسطة الباحث:أبعاد ( حساب صدق 2) 

سىىمات الشخصىىية ممىىدى تإاسىىبو مىىع عيإىىة الدراسىىة  أبعىىاد مقيىىاسم للتحقىىه مىىذ صىىد  

الحالية قىام الباحىث بحمىاب صىد  أبعىاد مقيىاس سىمات الشخصىية ) العدائيىة، التوافىه 

االجتمىىىاعى، الإشىىىاط العىىىام، االلتىىى ام، الخجىىى ، العصىىىابية، الصىىىد ، الىىىذكورة، تحيىىى  

مىىذ  (167علىىى عيإىىة مقىىدارها ) ابسىىتجابات، التعىىاطف( معالقتهىىا بىىالمجموع الرلىىى

للدراسىة مالجىدم  رقىم طالب مطالبات المرحلة الثانوية العامىة مهىى العيإىة األساسىية 

 .( يو ـح نتيجـة حمـاب صد  أبعاد المقياس7)

 (7جدول )

 )بواسطة الباحث( مقياس سمات الشخصية أبعادصدق 

 المجموع الكلى عدالب   م

**471 القيادة 1  

**484 التوافق ااجتماعى 2  

**781 العامالنشاط  3  

**652 االتزام 4  

**588 الخجل 5  

**754 العصابية 6  
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**244 الصدق 7  

**383 الاكورة 8  

**489 تحيز اإلستجابات 9  

**616 التعاطف 10  

 (167(                    )ن = 0.01تشير إلى ممتوى داللة ) [**]

( ارتياع قيم معامالت االرتباط لفبعاد العشرة معالقتهىا 7يتشح مذ الجدم  رقم ) 

( مما يشير الىى ارتيىاع صىد  أبعىاد مقيىاس 0.01بالمجموع الرلى عإد ممتوى داللة )

 سمات الشخصية . 

 الثبات: -ح

عىد االختبىار بت بيىه المقيىاس )1) ( 362( طالبىاً )ن = 746( فقىرة علىى )180( قام مه

لجامعىة مىذ كليىات مختليىة متخصصىات مختليىة مبعىد ( مذ طالب ا384)ن=  مطالبةً 

لرى  سىمة علىى  اتقدير درجات ك  فرد فى الثمان سمات األساسية تم حماب معام  أليى

( يو ىىح معىىامالت أليىىا لثبىىات المىىمات الثمانيىىة لمقيىىاس سىىمات 8مالجىىدم  رقىىم ) حىىدة

 . الشخصية 

 (8جدول )

 الثمانية لمقياس سمات الشخصية سماتثبات الألفا لمعامالت  

 معامل الثبات السمة م  

 0.91 العدائية  1

 0.92 االتزام  2

 0.94 التوافق ااجتماعى  3

 0.91 النشاط العام  4

 0.95 العصابية  5

 0.96 الخجل  6

 0.87 الاكورة  7

 0.94 التعاطف  8

 مفقاً لمعام  أليا .( يشير إلى إرتياع نم  ثبات المقياس 8الجدم  رقم )

 ( حساب ثبات المقياس بواسطة الباحث:2)

مللتحقىىـه مىىذ ثبىىـات مقيىىاس سىىـمات الشخصيىىـة قىىـام الباحىىـث بحمىىاب الثبىىـات عىىـذ 

ا ـطريىـه )التج ئىو الإصىىيية، اليىا كرمنبىاخ، معادلىىة جتمىان( مذلىك علىىى عيإىة مقدارهىى

يو ىح نتىائس  (9رقىم )مذ طالب مطالبات المرحلىة الثانويىة العامىة مالجىدم   (167)

 حماب الثبات بال ر  المختلية.
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 (9جدول )

 ثبات مقياس سمات الشخصية )بواسطة الباحث(

 سمات الشخصية
 معادلة جتمان اليا كرمنباخ التج ئو الإصيية

0.756 0.755 0.743 

 (167)ن = 

( أن جمىـيع معىامالت االرتبىاط مرتيعىة حيىث تتىرامل بىيذ 9يتشح مـذ الجدم  رقىم )

 (0.756( م )0.743)

 اختبار التفكير اابتكارى تأليف )د.إبراهام( اعداد / مجدى عبد الكريم حبيب: -4

 الهدف من ااختبار: -أ

 الرشف عذ درجة ابترارية األطيا  مالمراهقيذ.

 أسباب اختيار ااختبار: -ب

 ( مالئمتو لمو وع الدراسة.1)

 على المرحلة الثانوية.معد للت بيه ( كونو 2)

 وصف ااختبار: -ج 

 يترون هذا االختبار مذ اختباريذ فرعييذ: 

 ( ااختبار األول: تسمية األشياء: 1)

يترون مذ أربعة أج اض يتشمذ ك  ج ض مإها إسم فةة مىذ األعىياض. معلىى الميحىوص 

أن يرتىى  فىىى خىىال  خمىىس دقىىائه )الىى مذ المحىىدد ل جابىىة علىىى كىى  جىى ض( أكبىىر عىىدد 

التى تقع فى هذه اليةة مال مذ المممول بو لجميىع أجى اض هىذا  ممرذ مذ أسماض األعياض

( دقيقىىة، يقىىيس هىىذا االختبىىار كىى  مىىذ: ال القىىة اليرريىىة، المرمنىىة 20االختبىىار هىىو )

 التلقائية، األصالة. 

 :  ه( ااختبار الثانى: ااستعماات غير المعتاد2)

مي ل  مذ الميحوص فى هذا االختبار أن ييرىر  ،يترون هذا االختبار مذ أربعة أج اض

فى أكبىر عىدد مىذ االسىتعالمات  يىر المعتىاده لىبع  األعىياض المعرمفىة ميىتم ابجابىة 

على ك  جى ض فىى خمىس دقىائه، ممىذ ثىم فىإن الى مذ الممىمول بىو لجميىع أجى اض هىذا 

 ( دقيقة. 20االختبار هو )

تعما  مختليىىاً عىىىذ ااخىىىر، سىىىات كىىد تعليمىىىات هىىذا االختبىىىار  ىىرمرة أن يرىىىون كىى  

 ممختلياً عذ االستعما  الشائع الذى يذكر فى البداية بجان  إسم الشئ. 

 يقيس هذا االختبار ك  مذ: ال القة اليررية، المرمنة التلقائية، األصالة. 

 عرض نتائج الدراسة:

 نتيجة اليرض األم : -1
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صىىائياً بىىيذ :   توجىىد فىىرم  دالىىة إحأنىىو  يىىإ  اليىىرض األم  للدراسىىة علىىى

متوسىىىط درجىىىات طىىىالب المرحلىىىة الثانويىىىة ذمى المهىىىارات القياديىىىة المرتيعىىىة مذمى 

لصىىالح ذمى المهىىارات القياديىىة  المهىىارات القياديىىة المإخيشىىة فىىى سىىمات الشخصىىية

صىىىحة اليىىىرض قىىىام الباحىىىث بحمىىىاب المتوسىىى ات ماالنحرافىىىات  الختبىىىار المرتيعىىىة.

مىذ  ماب اليرم  بيذ متوس ات درجىات كىالً ة ماختبار قيمة   ت   مذلك لحـالمعياري

ة المإخيشىىة فىىى سىىمات ـمذمى المهىىارات القياديىى المرتيعىىـةهارات القياديىىة ـالمىى ىذم

التىىى يقيمىىها اختبىىار سمىىـات الشخصيىىـة ل ىىـالب الثىىانوى مطىىالب الجامعىىـة  الشخصىىية

 اعداد / فارم  عبد اليتال موسى  .

وسىط درجىات ال ىالب ذمى ( داللىة اليىرم  بىيذ مت10يو ح الجدم  رقم )

المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىىة المإحيشىىة فىىى اختبىىار سىىمات 

 الشخصية مأبعاده.

 

 

 (10جدول )

دالة الفروق بين متوسط درجات الطالب ذوى المهارات القيادية المرتفعة وذوى 

 المهارات القيادية المنحف ة فى اختبار سمات الشخصية وأبعاده 

 ىالمتوسط الحماب الممتوى  األبعاد
االنحراف 

 ىالمعيار
 ممتوى الداللة قيمة  ت  

 العدائية
 10.20808 84.8022 مرتيع

3.714 0.01 
 10.59742 78.7867 مإخي 

التوافه 

 االجتماعى

 9.38242 92.2418 مرتيع
4.132 0.01 

 11.37220 85.5867 مإخي 

 الإشاط العام
 13.44059 100.3407 مرتيع

5.635 0.01 
 16.05753 87.4400 مإخي 

 االلت ام
 12.74965 111.8132 مرتيع

6.971 0.01 
 15.73857 96.4000 مإخي 

 الخج 
 16.24694 93.2418 مرتيع

3.665 0.01 
 16.12158 83.9867 مإخي 

 العصابية
 14.85957 94.5385 مرتيع

4.067 0.01 
 14.50843 85.2133 مإخي 

 الصد 
 6.28922 25.4725 مرتيع

  ير دالة 0.349
 7.77851 25.8533 مإخي 
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 الذكورة
 15.42730 73.2308 مرتيع

  ير دالة 1.612
 15.83016 69.3067 مإخي 

تحي  

 ابستجابات

 11.41837 58.2747 مرتيع
3.778 0.01 

 10.33934 51.8267 مإخي 

 التعاطف
 15.01825 119.0879 مرتيع

5.513 0.01 
 15.63289 105.9333 مإخي 

المجموع 

 الرلى للممات

 66.54087 853.0440 مرتيع
7.951 0.01 

 66.89914 770.3333 مإخي 

 (                 167)ن = 

مجىود فىرم  ذات داللىة إحصىائية بىيذ طىالب  (10رقىم )يتشح مذ الجىدم  

مذمى المهىارات القياديىة المإحيشىة  المرتيعىةالمرحلة الثانوية ذمى المهارات القياديىة 

مىىذ    ( فىىى كىىالً 0.01فىىى سىىمات الشخصىىية حيىىث أن قيمىىة   ت  دالىىة فيمىىا مراض )

العدائيىىىة، التوافىىىه االجتمىىىاعى، الإشىىىاط العىىىام، االلتىىى ام، الخجىىى ، العصىىىابية، تحيىىى  

   مذلك لصالح ذمى المهارات القيادية المرتيعة. األستجابات، التعاطف

كدت الإتائس ابحصائية عدم مجود فرم  دالة بىيذ مرتيعىى ممإخيشىى بيإما أ

ممىا يعإىى تحقىه اليىرض األم  بصىورة ، مذ الصد  مالذكورة مهارات القيادة فى ك ً 

 ج ئية.

 نتيجة اليرض الثانى: -2

  توجىىد فىىرم  دالىىة إحصىىائياً بىىيذ  أنىىو يىىإ  اليىىرض الثىىانى للدراسىىة علىىى

متوسىىىط درجىىىات طىىىالب المرحلىىىة الثانويىىىة ذمى المهىىىارات القياديىىىة المرتيعىىىة مذمى 

لصىالح ذمى المهىارات القياديىة  المهارات القيادية المإخيشة فى مهارات التيرير العليىا

 المرتيعة. 

 صحة الفرض قام الباحث بحساب: اختبار

عيارية ماختبىار قيمىة  ت  مذلىك لحمىاب اليىرم  بىيذ المتوس ات ماالنحرافات الم -أ

مذمى المهىارات القياديىة  المرتيعىةالمهىارات القياديىة  ىمذ ذم متوس ات درجات كالً 

اعىىداد / مجىىدى عبىىد  -اختبىىار التيريىىـر االبترىىارى )تىىأليف د. إبراهىىام علىىى المإخيشىىة 

 .  نتائس ليو الباحث مذإ( يو ح ما توص  11(، مالجدم  رقم )حبي الرريم 

 (11جدول )

 دالة الفروق بين متوسط درجات الطالب ذوى المهارات القيادية المرتفعة 

 وذوى المهارات القيادية المنحف ة فى اختبار التفكير اابتكارى

 متوسط الممتوى األبعاد
االنحراف 

 المعيارى
 الداللة قيمة ت
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 طالقة
 22.22603 59.6196 مرتيع

5.207 0.001 
 19.25048 42.6533 مإخي 

 مرمنة
 16.12251 38.9022 مرتيع

5.620 0.001 
 12.08230 26.2667 مإخي 

 أصالة
 21.37018 52.5870 مرتيع

7.577 0.001 
 16.97787 29.5733 مإخي 

 المجموع الرلى

)التيرير 

 االبترارى(

 57.41139 151.2283 مرتيع

6.433 0.001 
 46.24388 98.4933 مإخي 

 (                                             167)ن = 

مجىىود فىىرم  ذات داللىىة إحصىىائية بىىيذ طىىالب  (11رقىىم )يتشىىح مىىذ الجىىدم  

المهىىىىـارات القياديىىىىـة المرتيعىىىىة مذمى المهىىىىارات القياديىىىىـة  ىالمرحلىىىىة الثانويىىىىة ذم

( فىىى 0.01المإحيـشىـة فىىى التيريىىـر االبترىىارى حيىث أن قيىىـمة  ت  دالىىة فيمىىا مراض )

مىىىذ   ال القىىىة، المرمنىىىة، األصىىىـالة   مذلىىىك لصىىىالح ذمى المهىىىارات القياديىىىة  الً كىىى

 المرتيعة.

المتوسىى ات ماالنحرافىىات المعياريىىة ماختبىىار قيمىىة  ت  مذلىىك لحمىىاب اليىىرم  بىىيذ  -ب

مذمى المهىارات القياديىة  المرتيعىةالمهىارات القياديىة  ىمذ ذم متوس ات درجات كالً 

تبار التيريىر الإاقىد للمرحلىة االعداديىة مالثانويىة )اعىداد / جىابر عبىد اخعلى المإخيشة 

ليىو الباحىث إيو ح ما توص   (12رقم )أحالم البا  حمذ(   مالجدم   -الحميد جابر 

 .مذ نتائس

 (  12جدول )

 دالة الفروق بين متوسط درجات الطالب ذوى المهارات القيادية المرتفعة 

 المنحف ة فى اختبار التفكير الناقدوذوى المهارات القيادية 

 متوسط الممتوى األبعاد
االنحراف 

 المعيارى
 الداللة قيمة ت

التعرف 

على 

 المغال ات

 3.25671 8.1413 مرتيع

  ير دالة 1.661
 3.53490 7.2667 مإخي 

البعد 

 الشخصى

 3.13161 11.1304 مرتيع
5.264 0.01 

 3.32628 8.4933 مإخي 

 االستدال 
 3.10395 13.2391 مرتيع

2.642 0.01 
 4.31390 11.7200 مإخي 

 0.001 3.333 2.55984 12.4130 مرتيع االستتات
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 3.86982 10.7467 مإخي 

 تقويم الحجس
 1.86126 12.2500 مرتيع

6.075 0.01 
 3.24950 9.8133 مإخي 

المجموع 

 الرلى

)التيرير 

 الإاقد(

 9.77506 57.1739 مرتيع

4.911 0.01 
 14.18454 48.0400 مإخي 

                      (               167)ن = 

مجىىود فىىرم  ذات داللىىة إحصىىائية بىىيذ طىىالب  (12رقىىم )يتشىىح مىىذ الجىىدم  

المرحلة الثانوية ذمى المهارات القياديىة المرتيعىة مذمى المهىارات القياديىة المإخيشىة 

مىذ   البعىد  (  فىى كىالً 0.01ا مراض  )ـة   ت  دالـة فيمـث أن قيمـفى التيرير الإاقد حي

 تات، تقويم الحجس   مذلك لصالح مرتيعى القيادة.إدال ، االستـالشخصى، االست

بيإمىىا أكىىدت الإتىىائس ابحصىىائية عىىدم مجىىود فىىرم  بىىيذ مرتيعىىى ممإخيشىىى 

 حيىىث أن كىىالً مىىذ مرتيعىىى التعىىرف علىىى المغال ىىات   مهىارات المىىلوك القيىىادى فىىى 

ممإخيشى مهارات الملوك القيادى متماميان تقريباً فى قيمة   ت  ، مما يعإىى تحقىه 

 اليرض الثانى. 

 نتيجة اليرض الثالث: -3

  توجىىد فىىرم  دالىىة إحصىىائياً بىىيذ  أنىىو يىىإ  اليىىرض الثالىىث للدراسىىة علىىى

متوسىىط درجىىات طىىالب المرحلىىة الثانىىـوية ذمى المهىىارات القياديىىـة المرتيعىىة مذمى 

لصىالح ذمى المهىارات المهـارات القياديـة المإخيشـة فى ممتـوى التحصي  الدراسىى 

 .القيادية المرتيعة 

معياريىة الختبارصحة اليرض قام الباحىث بحمىاب المتوسى ات ماالنحرافىات ال

مىىذ ذمى  ماختبىىار قيمىىة  ت  مذلىىك لحمىىاب اليىىرم  بىىيذ متوسىى ات درجىىات كىىالً 

فىى ممىتوى التحصىي  مذمى المهىارات القياديىة المإخيشىة  المرتيعةالمهارات القيادية 

)مجموع الدرجات التى حص  عليها ال ىالب فىى اختبىار التحصىي  الدراسىى  الدراسى

يو ىح  (13رقىم )مالجىدم  (  2012/2013سىى للمواد الدراسية المختلية للعىام الدرا

 . ليو الباحث مذ نتائسإما توص  

 (13جدول )

نتائج حساب قيمة "ت" لمتوسط درجات الطالب ذوى المهارات القيادية المرتفعة 

 وذوى المهارات القيادية المنحف ة فى التحصيل الدراسى

التحصي  

 الدراسى

 المتوسط الحمابى الممتوى
االنحراف 

 المعيارى
 الداللة قيمة ت

  ير دالة 0.178 40.73262 207.9963 مرتيع
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 41.28260 206.8032 مإخي 

 (                              167)ن = 

عىىدم مجىىود فىىرم  ذات داللىىة إحصىىائية بىىيذ  (13رقىىم )يتشىىح مىىذ الجىىدم  

طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىىة 

( مهىىى 0.178المإحيشىىـة فىىـى ممتىىـوى التحصىىـي  الدراسىىى حيىىث أن قيمىىة  ت   )

 ً  مما يعإى عدم تحقه اليرض الثالث. ،(0.859)  ير دالة إحصائيا

 رابع:نتيجة اليرض ال -4

  توجىىد فىىرم  دالىىة إحصىىائياً بىىيذ انىىو يىىإ  اليىىرض الرابىىع للدراسىىة علىىى 

متوسىىط درجىىات الىىذكور مابنىىار مىىذ طىىالب المرحلىىة الثانويىىة فىىى مهىىـارات المىىلوك 

  . لصالح ابنار القيادى

ات ماالنحرافىىىات ـاب المتوس ىىىـصىىىحة اليىىىرض قىىىام الباحىىىث بحمىىى الختبىىىار

مىذ   ت  مذلىك لحمىاب اليىرم  بىيذ متوسى ات درجىات كى ً  قيمىة المعيارية ماختبىار

رقىم ، مالجىدم  على مقياس مهارات المىلوك القيىادى )اعىداد الباحىث(الذكور مابنار 

 .ليـو الباحث مذ نتائسإيو ح ما توص   (14)

 (14جدول )

نتائج حساب قيمة "ت" لمتوسط درجات طالب المرحلة الثانوية من الاكور وااناث 

 مهارات السلوك القيادىفى مقياس 
 الداللة قيمة ت االنحراف المعيارى المتوسط الإوع األبعاد

 االنجا 
 2.974 15.16 ذكر

2.640 0.001 
 3.323 16.40 انثى

 المبادأه
 2.743 15.63 ذكر

2.819 0.001 
 2.822 16.36 انثى

  بط االنيعاالت
 3.440 15.21 ذكر

3.155 0.001 
 3.248 16.19 انثى

 تقويم الذات
 2.873 15.40 ذكر

1.999 0.05 
 3.270 15.99 انثى

التواص  

 االجتماعى

 2.814 15.82 ذكر
  ير دالة 0.770

 3.262 16.05 انثى

 التعاطف
 3.119 16.12 ذكر

2.337 0.05 
 3.441 16.85 انثى

 المي رة
 3.000 14.04 ذكر

  ير دالة 1.004
 3.186 14.33 انثى

  ير دالة 0.324 3.693 22.08 ذكر اتخاذ القرارات
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 4.648 22.21 انثى

 ح  المشرالت
 2.748 20.61 ذكر

4.031 0.01 
 2.839 21.67 انثى

 مهارة ح  الصراع
 4.040 21.40 ذكر

  ير دالة 0.372
 4.266 21.26 انثى

 بإاض مقيادة اليريه
 3.609 20.50 ذكر

2.011 0.05 
 3.894 21.21 انثى

 المجموع الرلى
 24.3 192.4 ذكر

2.45 0.01 
 27.9 198.5 انثى

 (400)ن= 

مجود فرم  ذات داللىة إحصىائية بىيذ  طىالب  (14رقم )يتشح مذ الجدم  

المرحلة الثانوية مذ الذكور ماالنار فى مهارات الملوك القيادى حيث أن قيمىة   ت   

نجىىا ، المبىىادأه، بامىىذ  ( فىىى كىىـ ً 0.01( مهىىى دالىىـة إحصىىائيا فيىىـما مراض  )2.570)

اليريىه مذلىك  بـط االنيعاالت، تقويم الىذات، التعىاطف، حى  المشىرالت، بإىاض مقيىادة 

 لصالح ابنار.

 حصائية فىى كىالً إبيإما أكدت الإتائس ابحصائية عدم مجود فرم  ذات داللة 

مىىذ التواصىى  االجتمىىاعى، المىىي رة، اتخىىاذ القىىرارات، مهىىارة حىى  الصىىراع حيىىث أن 

مما يعإى تحقه اليىرض الرابىع بشىر   ،قيمة  ت   متمامية تقريباً بيذ الذكور مابنار

 ج ئى.

 نتائج الدراسة وتفسيرها:مناقشة 

 اليرض األم :نتائس تيمير  -1

إلىى تحقىه  (3رقىم )( مالشر  37أعارت الإتائس الوارد ذكرها بالجدم  رقم )

بىيذ متوسى ات  ذات داللىة إحصىائية اليرض األم  بصورة ج ئيىة حيىث توجىد فىرم 

ارات درجىىات طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىى

القياديىىىة المإخيشىىىة فىىىى بعىىى  سىىىمات الشخصىىىية كمىىىا يقيمىىىها دليىىى  مقيىىىاس سىىىمات 

الشخصىية ليىىارم  عبىىد اليتىال موسىىى مذلىىك لصىالح ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة 

 كااتى:

مجود فرم  بيذ متوس ات درجىات ذمى المهىارات القياديىة  الدراسةتبيذ مذ نتائـس  -

ة المإخيشىىة مذلىىك فيمىىـا يتعلىىه بالمىىمات التاليىىة   المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىى

العدائية، التريـف االجتماعى، الإشاط العىام، االلتى ام، الخجى ، العصابيىـة، التعىاطف 

 ميمرذ مإاقشة ذلك تيصيلياً متيميرها.لصالح ذمى المهارات القيادية المرتيعة   

 ( العدائية )الثقة فى مقاب  الدفاعية(:1)
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تميىى  طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى  تبىىار اليىىرض األم اخيتشىىح مىىذ نتىىائس 

المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة عىىذ ذمى المهىىارات القياديىىة المإخيشىىة فىىى سىىمة العدائيىىة 

أن ال ىالب ذمى المهىارات القياديىة المرتيعىة الىى مهذا يشير مفقاً لما تقيمو تلك الممة 

عذ ااخريذ، ميعتقىدمن أن فرىرة أعلى مذ المتوسط فى األمانة، الثقة، ابن باع الجيد 

ااخىىريذ عىىإهم جيىىدة، أمىىا األفىىراد الىىذيذ يحققىىون درجىىات مإخيشىىة فىىى هىىذا المقيىىاس 

فيرونون متشرريذ فى ااخريذ، يأخذمن موقف الىدفاع دائمىاً ميىرمن أن قيمىة ابنمىان 

 الجيد مإخيشة بيذ البشر.

أن الىى تى تشير دائمىاً الدراسة ال األطر الإيرية لهذهتلك الإتائس تأتى متمقة مع 

مىذ يتمتعىون بمهىىارات قياديىة لىديهم ثقىىة بىالإيس، حى  الصىىداقة )حمىيذ عبىد الىىرا  ، 

2008  :53). 

( أن هإىىاك سىىمات ثىىالر تعتبىىر 2000كمىىا أعىىار إلىىى ذلىىك أيشىىاً إبىىراهيم عيىىد )

 –قاسماً مشتركاً لممات مخصائ  القادة تتمث  فى )المبادأه فىى الصىالت االجتماعيىة 

 مـذ حيـث هـو مجاراة للجماعة(. والتشابـ –ة على التإييـم القـدر

مدراسىـة هىىارت  (Jorno , Nicole,M)أم  نيرىىو  وقىد أكىدت دراسىىة جورنى

مدراسـة محمىد علىى  (Harth Flshia & Keen Andy 1996)فليشـيا مكـيذ أندى 

( إلىىى ارتبىىاط القيىىادة فىىى المرحلىىة الثانويىىة بالثقىىة بىىالإيس مالقىىـدرة علىىى 1994داممد )

 قبو  ااخر.

مىىع الواقىىع اليعلىىى للقيىىادات ال البيىىة فىىى  يىىرى الباحىىث أن هىىذه الإتىىائس تتيىىه

رة المرحلة الثانوية ممت لباتهىا فال الى  القائىد دائمىاً يثىه فىى  مالئىو ميإيىر إلىيهم نيى

جيدة تمل ها الثقة مما يدعم ثقة  مالئو فى قدراتىو ميجعلهىم أكثىر ارتباطىاً بىو مثقىة فيىو 

 كقائد لجماعة األقران.

 ( التريف االجتماعى )الممايرة االجتماعية فى مقاب  التمرد(:2)

تمي  طىالب المرحلىة الثانويىة ذمى المهىارات القياديىة  الدراسةيتشح مذ نتائس 

مهىىارات القياديىىة المإخيشىىة فىىى سىىمة التريىىف االجتمىىاعى مهىىذا المرتيعىىة عىىذ ذمى ال

تلىك المىمة إلىى تمتىع ذمى المهىارات القياديىة المرتيعىة بىالمجتمع  ويشير مفقاً لمىا تقيمى

الذى يعيشون فيىو كمىا هىو ميحترمىون القىوانيذ، يثقىون فىى قىوة القىوانيذ، يمىعون إلىى 

ة لىدى ااخىريذ، أمىا األفىراد الىذيذ تقب  المجتمع لهم، يإبذمن عىدم الممىايرة االجتماعيى

للقىىوانيذ  ىيحصىىلون علىىى درجىىات مإخيشىىة علىىى تلىىك المىىمة تعإىىى أنهىىم فىىى تحىىد

مالم سمات االجتماعية، مال يلت مىون بابنشىباط، ميتمىمون بعىدم ممىايرة ااخىريذ، 

 مهم أنيمهم  ير ممايريذ لقواعد المجتمع الذى يعيشون فيو.

للدراسىة حيىث أعىار عبىد الىرحمذ  ألطر الإيريىـةاع ـم وس متمقـالإتائ تأتى هذه

( إلى أن القائد يج  أن ترون عالقاتو بأفراد الجماعة عالقىات مديىة، 2009العيموى )
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ً مأن يرون مشاب و يجى  ـألفراد جماعتو، مأن يإير إليهم كعإاصر إنمانية فى جماعتى ها

 . (215-214: 2009إحترام ذماتهم )عبد الرحمذ العيموى، 

أن القائىد يجى  حيىث ( 1994ذ درميى  )ـعلى ذلك أيشاً  يذ العابديى دـكما أك

إاع ـى ابقىـريذ مالقىـدرة علىـة عالقـات ناجحىـة مىـع ااخىـى إقامـدرة علـع بالقـأن يتمت

 . (161-158: 1994) يذ العابديذ درمي ، 

 :هى قد أكد   ماك جاى   أن الممات الواج  توافرها فى القيادة

 بأهداف الجماعة مالتعامن مع أنش تها الجماعية. إيمانو)أ( 

 .   أى معرفة ما فى عقو  أعشاض الجماعة   قدرتو على التواص )ب( 

 .ممةوليات القيادة و)جـ( قبول

( مدراسـىىـة جىىـويا  1987وض )ـود عىىـمىىذ عبىىاس محمىى أكىىدت دراسىىة كىىالً 

 & Mzzarella) دىـ(، دراسىىة مىىا ريال مجرمنىىJoyiol B. D 1987ب. د )

Grundy,1989)  رة ـادات ال البيىىـة مقدرتهىىـم علىىى ممايىىـة بىىيذ القيىىـعلىىى العالقىى

 بيذ القائد مأقرانو. وريذ مالتشابـااخ

مىع الواقىع اليعلىى للقيىادات ال البيىة فهىىم  يىرى الباحىث أن هىذه الإتىائس تتيىه

كى   يىدمنبعأكثر تريياً مقبوالً للبيةة المدرسية مإقباالً على المشاركة فىى أنشى تها مهىم 

البعىىد عىىذ ميىىاهر العىىداض لمجىىتمعهم داخىى  المدرسىىة أم خارجهىىا بىى  ميقىىاممون أى 

 توجهات معادية لمجتمعاتهم تيهر فى جماعة األقران.

 ( الإشاط العام )الإشاط فى مقاب  إنعدام ال اقة(: 3)

أن طىالب المرحلىة الثانويىة ذمى المهىارات القياديىة  الدراسىةيتشح مذ نتائس 

ثر تمي اً فى سمة الإشاط العام عذ ذمى المهارات القيادية المإخيشىة مهىذا المرتيعة أك

ً يشير مفق إلى تمتع ذمى المهارات القياديىة المرتيعىة ب اقىة هائلىة  ةلما تقيمو هذه المم ا

محيوية ملديهم قدرة أكبر على ممارسة الإشاط البدنى مالتمىاريذ الريا ىية ميرىافحون 

فراد الىذيذ يحصىلون علىى درجىات مإخيشىة علىى هىذه مذ أج  التميـ  فى حيذ أن األ

 الممة يميلون إلى عدم الريال مذ أج  التمي  فهم ييتقدمن الحاف  مال اقة.

حيىث ي كىد  األطىر الإيريىة للدراسىةالإتائس متمقة مع ما جىاض فىى  تأتى هذه

( أن تحمى  المشىقة التىى تعإىى تحمى  الشىغوط الإيمىية 1994 يذ العابىديذ درميى  )

دنية هى مذ أهم الممات الشخصية التى تميى  القىادة عىذ  يىر القىادة، مكىذلك سىمة مالب

المثابرة التى تعإى قدرة اليرد على مواصلة أداض ما أم تتبع هدف معىيذ ليتىرات طويلىة 

على الر م مذ الصعوبات مالمشتتات التى يمرذ أن تحو  دمن إكمالىو ) يىذ العابىديذ 

 .( 161-158: 1994درمي ، 

 تعاطف )التعاطف فى مقاب  التمرك  حو  الذات(:( ال4)
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أن طىالب المرحلىة الثانويىة ذمى المهىارات  الدراسة الحاليىةيتشح مذ نتائس  

القيادية المرتيعة أكثر تمي اً فى التعاطف عذ ذمى المهىارات القياديىة المإخيشىة مهىذا 

يشىىىير مفقىىىاً للمقيىىىاس الحىىىالى أن ذمى المهىىىارات القياديىىىة المرتيعىىىة يتمىىىمون بىىىأنهم 

مة الإىاس ع وفون، مماعدمن، صرحاض،  ير أنانييذ ميميلون إلى ترريس أنيمهم لخد

مالمجتمع أما األفراد الذيذ يحققون درجىات مإخيشىة فىى هىذا المقيىاس فيرونىون  يىر 

ع وفيـذ م يـر مماعـديذ لآلخريـذ ميميلىـون نمىبياً إلىى عىدم ترىريس أنيمىهم لخدمىة 

 ااخريذ.

لتلك الدراسىة حيىث يشىير أحمىد حمىذ أن األطر الإيرية س مع ـه تلك الإتائـتتي

 :بـ  القائد يتصف

 )أ( التعامن بر  أمانة مع جميع  مالئو.

اعة أنىو المخلى  مالب ى  الىذى يمىعى لتحقيىه ـاض الجمىـر لو أعشىـو الذى يإيـ)ب( ه

 أهداف الجماعة.

ثىـادي الماميىـ)جـ( القائد القىدمة ذم المبى   فىى العمى  بىرمل اليريىه ـة الىذى يشىرب المه

ى كرامىىة ـظ علىىـت يحافىىـوقىىس الـى نيىىـو فىىـاض مهىىـذ األعشىىـاد  بيىىـاد المتبىىـمابعتمىى

 . (152: 1996ااخريذ )عباس عوض مرعاد صالح، 

أن القائىىىد يتصىىىف بالمشىىىاركة  (Allport, 1961)كىىىـما ي كىىىد أملبىىىرت 

 . (175-61: 2004ابيجابية مابندمات فى الجماعة )محمد حمذ، 

ي كىد عبىىد الىرحمذ العيمىىوى أن القائىىد يجى  أن يتمتىىع بالقىدرة علىىى التإيىىيم 

عى محمايىىة األقليىىة، فيجىى  علىىى القائىىد أن يشىىارك أفىىراد جماعتىىو فىىى أمىىالهم االجتمىىا

محاجاتهم مإقإاع المت رفيذ مذ أعشاض الجماعة بالعدم  عذ الت ىرف مىع تىوفر قىدر 

: 1997كبير مذ الريـاضة المهإية مالخبرة مالإشس الشخصىى )عبىد الىرحمذ عيمىوى، 

236) . 

 ,Walterرت  )ـتر مبىـة مالىــا دراسـة ممإهـابقـات المـدت الدراسـما أكـك

F.&Bruch, H., 2007، مدراسىىة بوربىىات  2005( مدراسىىة )تحيىىـة عبىىدالعا )

(Burbach, E.,2004)  مدراسة هارت فليشىيا(Hart Flishia & Keen Andy, 

و ـ( علىىى أهميىىة التعىىاطف معالقتىى1994كىىذلك دراسىىة )محمىىد علىىى داممد،  (1996

 اع .بالقائد مالملوك القيادى الي

مع الواقىع اليعلىى للقيىادات ال البيىة فالقائىد  يرى الباحث أن هذه الإتائس تتيه

فىىى تلىىك المرحلىىة العمريىىة إذا لىىم يرىىذ يتمتىىع بالقىىدرة علىىى رصىىد إحتياجىىات جماعىىة 

يصىىع  توليىىو القيىىادة فىىى تلىىك الجماعىىة فقيىىادة  ماألقىىران ممشىىاعرهم مالتعىىاطف معهىى

 بمصالح جماعتو. أأنانى ال يعبجماعة األقران تتإاق  مع كون الشخ  
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فىىرم  ذات داللىىة إحصىىائية بىىيذ طىىالب  أنىىو ال يوجىىد الدراسىىةبيإمىىا أعىىارت نتىىائس  -ب

المرحلة الثانوية ذمى المهارات القيادية المرتيعة مذمى المهارات القيادية المإخيشة 

فى سمة الذكورة مالتى تعإى الدرجىة المرتيعىة علىى هىذه المىمة فىى المقيىاس الحىالى 

بىىأن لىىديهم صىىالبة فىىى الىىرأى، ال يإ عجىىون مىىذ الحشىىرات ال احيىىة أم مإيىىر الىىدم 

ميتممون بالخشونة مال يبرون بمهولة مال يهتمون كثيراً بقصى  الحى  أمىا األفىراد 

الىىذيذ يحققىىون درجىىات مإخيشىىة فىىى هىىذا المقيىىاس يبرىىون بمىىهولة ميإ عجىىون مىىذ 

حشىىرات مال يقبلىىون الخشىىونة مإيىىر الىىدم ممىىذ الرائإىىات ال احيىىة مثىى  الثعىىابيذ مال

 ميميلون إلى قص  الح  مالرممانمية.

ت كد أن القائد يج  أن ال يتصف بالصىالبة فىى يرى الباحث أن هذه الإتيجة 

الرأى مكذلك يجى  أن ال يتصىف برونىو ال رأى لىو أم يتصىف بالخشىونة مالر بىة فىى 

فى الجماعة دمن ممارسة المي رة ألج  المي رة مكذلك ال يج  أن يرون مجرد فرد 

أى قدرة على التىأثير فالقائىد يجى  أن يتصىف بالمرمنىة بىيذ هىذا مذاك فأحيانىاً يتصىف 

بالمرمنىة مأحيانىاً بالصىالبة مابصىرار مذلىك مفقىىاً لمقتشىيات الموقىف مهىذا مىا يميىى  

 القيادات ال البية عذ العادييذ ممإخيشى مهارات القيادة. 

 اليرض الثانى:نتائس تيمير  -2

( إلىى 39( مالجدم  رقىم )38الإتائس المابه ذكرها فى الجدم  رقم ) أعارت

تحقيىىه اليىىرض الثىىانى حيىىث توجىىد فىىرم  ذات داللىىة إحصىىائية بىىيذ متوسىىط درجىىات 

طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مذمى المهىىارات القياديىىة 

اختبىىار التيريىىر االبترىىارى  المإخيشىىة فىىى مهىىارات التيريىىر العليىىا، كمىىا يقيمىىها مقيىىاس

ر ـار التيريىىـا اختبىىـا يقيمهىىـ)تىىأليف د. إبراهىىام، اعىىداد مجىىدى عبىىد الرىىريم حبيىى ( مكمىى

ة االعدادية مالثانوية )اعداد جابر عبد الحميد مأحالم البا  حمذ( مذلىك ـد للمرحلـاقـالإ

 الب المرحلة الثانوية ذمى المهارات القياديـة المرتيعة.ـح طـالـلص

 اليرض الثالث: نتائس يميرت -3

إلىى عىدم تحقىه  (6مالشىر  رقىم ) (40أعارت الإتائس الىواردة بالجىدم  رقىم )

 درجىات اليرض الثالث حيىث لىم يثبىت مجىود فىرم  ذات داللىو إحصىائية بىيذ متوسىط

طىىالب المرحلىىة الثانويىىة ذمى المهىىارات القياديىىة المرتيعىىة مطىىالب المرحلىىة الثانويىىة 

ً ذمى المهىىىارات القياديىىىة المإخيشىىىة فىىىى ممىىىتوى التحصىىىي  الدراسىىىى  نتىىىائس  مفقىىىا

 (.2012/2013المجموعتيذ فى إمتحان نهاية العام الدراسى )

لوك القيىادى تتيه تلك الإتائس حو  التحصي  الدراسى معالقتىو بمهىارات المىم

ة ـر   دراسىىـر   مخيمىىـة حيىىث يذكىىـذه الدراسىىـلهىىاألطىىر الإيريىىة ى ـمىىع مىىا جىىاض فىى

عشىر سىإوات مإعى   فىى  هالمتعلقة بدراسة طيى  عمىر Hollingworthورت ـهولإج

فصلو عذ سائر  مالئو، كان ال ي  متيو  على أقرانو مذ حيث العمىر العقلىى مكانىت 



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

275 
3 

الف معإىدما نقى  إلىى فصى  دراسىى أعلىى، مصى  ع لتو بالتالى ترجع إلى هىذا االخىت

ذ ـر العقلىى ممىـة العمـبمرعة إلى القيادة نيراً لتحقه التشابو بيإو مبيذ أقرانو مذ ناحي

اض ـة العلمىـع لى ىـراد مفىـد ماألفىـبىيذ القائى وذ قىدر مىذ التشىابـد مىـو البىـح أنىـم يتشىـث

القائىىد يتمتىىع م (161 – 156، 2000)إبىىراهيم عيىىد،  د يو ىىح ذلىىكـا قىىـة مىىـالسيىىـمالي

)محمىىد سىىعيد،  بممىىتوى مىىذ الىىذكاض ال يقىى  عىىذ ممىىتوى ذكىىاض الجماعىىة التىىى يقودهىىا

2004 :2) . 

 اليرض الرابع:نتائس  تيمير -4

إلى تحقىه اليىرض  (7رقم )( مالشر  41بالجدم  رقم ) هأعارت الإتائس الوارد

الرابع بصورة ج ئية مذ حيث مجود فرم  ذات داللو إحصائية بىيذ متوسىط درجىات 

 .لصالح ابنار الذكور مابنار مذ طالب المرحلة الثانوية فى المهارات القيادية

مهىارات القيىادة بعى  تميى  طالبىات المرحلىة الثانويىة فىى  الدراسةأكدت نتائس 

تميى ت ابنىار فىى مهىارات االنجىا ، المبىادأه،  ىبط عذ الذكور بشر  ج ئى، حيىث 

 االنيعاالت، تقويم الذات، التعاطف، ح  المشرالت، بإاض مقيادة اليريه.

فىى مهىارات التواصى   وجد فرم  دالىة إحصىائياً بىيذ الىذكور مابنىارتبيإما لم 

 .مهارات ح  الصراعات  –اتخاذ القرارات  –المي رة  –االجتماعى 

ة التىىى أعىىارت إلىىى عىىدم ـات المابقىىـمالدراسىىاألطىىـر الإيريىىة ع مىى هىىذا  هـيتيىىم

درة علـىىىـى القيىىىـادة كدراسىىىة كىىىارن  ـور فـىىىـى القـىىىـار مالذكىىىـمجىىىود فىىىرم  بىىىيذ ابنىىى

( التىىى أعىىارت إلىىى تمىىـي  القىىادة Karnes Francies, et. al. 1989فرانمىىيس )

مابسىتقال  مكىـذلك  فى مهارات الثبىات العىاطيى مالمىي رة ذكورابنـار عذ الـقادة ال

التىى أكىدت علىى تميى  القىادة  (Tyler & Kathryn, 1987)دراسىـة تىايلر مكىاثريذ 

لهذ نيىس القىدرة مالر بىة  نارابنار على بهعد تحقيه الذات، إنتهت الدراسة إلى أن اب

 بيإهم .بالر م مذ مجود بع  اليرم   ذكورفى المإاص  ابدارية كالمالدافعية 

مع الواقىع اليعلىى لتلىك المرحلىة العمريىة التىى  هذه الإتائس تتيهيرى الباحث أن 

  كمىا أكىدت الدراسىات فىى علىم نيىس  يص  فيها ابنار إلى الإشس أسرع مىذ الىذكور

ممىىا يمىىهم فىىى  يىىادة قىىدرتهم علىىى ابقإىىاع مالتىىأثير مبالتىىالى التواصىى  الجيىىد  الإمىىو 

مإمىىتالك مهىىارات القيىىادة بجانىى  ال بيعىىة االجتماعيىىة لتإشىىةة المىىراهقيذ مالمراهقىىات 

داخ  المجتمع المصرى حيىث يتىرك األبإىاض مىذ الىذكور أحيانىاً كثيىرة دمن توجيىو مىذ 

ر األكبىر مىذ التوجيىو بجانى  تىرك الىذكور الوالديذ فى حىيذ تحصى  ابنىار علىى القىد

طلقاض مترون جماعة األقران هى المرعد لهم فى حيذ ترون األسرة ممذ هم أكبىر سىإاً 

قىىران ل نىىار ممىىا يإمىىى قىىدراتهم ممهىىاراتهم القياديىىة خىىال  تلىىك المرحلىىة األجماعىىة 

 بصورة أسرع مذ الذكور ميجعلهم أنشـس مذ الذكور فى تلك المرحلة العمرية.

 ثالثاً: التوصيات:
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اختبارات قدرات فى بع  الرليات التى تت ل  القىدرة علىى ممارسىة العمى   إجراض -1

كليات التربية الريا ىية...( بحيىث  –القيادى لدى المتخرجيذ مإها )كليات التربية 

 يتم التأكد مذ توفر مهارات القيادة لدى ه الض ال الب.

ات العمىىىررية معىىىدم ابقتصىىىار علىىىى ت ىىىوير ب اريىىىات االختبىىىارات فىىىى الرليىىى -2

االختبارات مالمقىاييس الإيمىية فىى إنتقىاض طالبهىا )اختبىارات الورقىة مالقلىم( عبىر 

ة مب اقىىىات المالحيىىىة للتأكىىىد مىىىذ تىىىوفر المهىىىارات ـإدخىىىـا  االختبىىىارات الموقييىىى

 القيادية فى الملتحقيذ بها.

م تىىرقيتهم علىىى أساسىىها ت ىىوير مإيومىىة اعىىداد المعلىىم مالىىدمرات التأهيليىىة التىىى يىىت -3

 بحيث تتشمذ برامس لتإمية المهارات القيادية.

ت ىىوير المإىىاهس التعليميىىة بحيىىث تمىىاعد علىىى تإميىىة المهىىارات القياديىىة لل ىىالب فىىى  -4

كافىىىة مراحىىى  التعلىىىيم مذلىىىك مىىىذ خىىىال  عىىىدم ابعتمىىىاد علىىىى كميىىىة المعلومىىىات 

لمعلومىات ماألنشى ة الم رمحة داخ  المإاهس مابعتمىاد علىى مىا تمىهم بىو تلىك ا

 التعليمية فى تإمية مهارات مقدرات ال الب.

ت ـوير المإاهس الدراسيىـة لتمىـهم فىى تإميىة مهىارات التيرىـير العليىا لىـدى ال ىـالب  -5

سىىرعان مىىا يىىتم التىىى ملىىيس مجىىـرد الترديىىـد مالحيىىـظ لرىىم هائىى  مىىذ المعلومىىات 

الت بيقىىىات  –المدرسىىىى بمجىىىرد إنتهىىىاض االختبىىىارات الدراسىىية )الممىىىرل  انمىىيانه

 العملية...(.

علميىة...( مىذ مإيىور  –اجتماعيىة  –ريا ية  –األنش ة التعليمية )فإية  إلى الإير -6

لمىا جديد يقوم على تيهىم دمرهىا ابيجىابى حيىا  االعىداد لهىا مت بيقهىا بشىر  جيىد 

 فى تإمية مإبرا  عخصية القادة مذ ال الب.تلعبو مذ دمر 

عمليىة بىيذ ربط الىابدارة المدرسية عبىر بىرامس تأهيى  علىى عىدم توعية المعلميذ م -7

تقييم قدرة ال الب فى تولى قيادة ال الب  مالئهم فى اليص  مالمدرسة مالرليىات 

العمىىررية مالمدنيىىة بقىىدرة هىى الض ال ىىالب علىىى التحصىىي  الدراسىىى حيىىث أثبتىىت 

ى  ير كافى فى الدراسة الحالية م يرها مذ الدراسات أن معيار التحصي  الدراس

تحديد مذ يصلح لممارسة العم  القيادى ملرذ يجـ  م ـع معاييىـر مىـحددة تقىوم 

ب اقىات مالحيىىة...(  –اختبىارات موقييىة  –علىى قياسىات علميىة )قياسىات نيمىية 

فىىى بىىاقى ال ىىالب  قىىدرة علىىى التىىأثير البىىالغالختيىىار هىى الض ال ىىالب ممىىا لهىىم مىىذ 

 القرن الواحد مالعشرمن(.المدخ  إلى  ه)رائد اليص  ماعداد

 مهىاراتمىذ  ومراعاة تإمية الجان  المعرفى للمعلميذ بمرحلة المراهقىة ممىا تت لبى -8

 أثإاض التعام  مع ال الب فى تلك المرحلة لتحقيه التواص  الجيد معهم.

إعىىداد بىىرامس لتإميىىة المهىىارات القياديىىة لىىدى مإخيشىىى المهىىارات القياديىىة بالرليىىات  -9

 عمررية التى تمتوج  مذ طالبها التمتع بالمهارات القيادية.المدنية مال
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إعىىداد أداة للرشىىف عىىذ ذمى المهىىارات القياديىىة المإخيشىىة فىىى مراحىى  التعلىىيم  -10

األساسىىى مذلىىك بهىىدف تحمىىيذ مهىىارات القيىىادة لىىديهم عبىىر البىىرامس ابرعىىادية 

 ماألنش ة المدرسية.  

 رابعاً: الدراسات المقترحة:

مأثىىره فىىى تحمىىيذ  لتإميىىة المهىىارات القياديىىة لىىدى طىىالب المرحلىىة الثانويىىةبرنىىامس  -1

 .ممتوى الر ا عذ القيادة داخ  اليص 

مأثىره فىى تحمىيذ  برنامس لتإمية المهىارات القياديىة لىدى طىالب الرليىات العمىررية -2

 .ممتوى التريف الإيمى مابجتماعى داخ  الرليات العمررية

موقيية متقإيإها الكتشاف ذمى المهارات القياديىة المرتيعىة اعداد ب ارية اختبارات  -3

 مذ ال الب المقبليذ على المرحلة الجامعية.

ا فى تإمية المهارات القيادية لدى طىالب ـة مأثرهـة ال البيـبرنامـس لت وير األنش  -4

 المرحلة الثانوية.

ى تإميىىة مهىىارات برنامىىـس لت ىىوير الت بيقىىات التعليميىىة لمىىادة علىىم الىىإيس مأثىىره فىى -5

 التيرير العليا لدى طالب المرحلة الثانوية.

مأثىره فىى  برنامس لتإميىة القىدرة علىى اتخىاذ القىرار لىدى طىالب الرليىات العمىررية -6

 تإمية القدرة على القيادة. 

مأثىىره فىىى تإميىىة  برنىىامس لتإميىىة المهىىارات القياديىىة لىىدى طىىالب مىىا قبىى  المدرسىىة -7

 .دافعيتهم لتولى القيادة داخ  اليص 

 برنامس لتإمية القدرة على المواجهة معدم ابنمىحاب لىدى طىالب المرحلىة الثانويىة -8

 .مأثره فى تإمية القدرة على ح  المشرالت 

 فىىى تحمىىيذ ممىىتوى ابدارةمأثرهىىا ت بيىىه قياسىىات الىىرأى العىىام داخىى  المدرسىىة  -9

 .المدرسية

 اد ب ارية اختبارات لتوجيو طالب الرليات العمررية على األسلحة المختلية.اعد -10
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