
 * اخلصائص السيكومرتية ملقياس مهارات الشخصية القيادية
 ميادة حممد إبراهيم الشاويأ. 

 طالبة ماجستري

 مقدمة:

مير العامل املعاصر اليوم بتطورات وثورات تكنولوجية واتصالية ومعلوماتية، جعلت العامل قرية كونية 
سارع كبري وأصبحت مسة القرن ت يف صغرية، إذ أصبحت املعارف تتضاعف واالخرتاعات واالكتشافات

 احلادي والعشرين، عصر التقنيات اإللكرتونية املتطورة.
ومل يعد مقبوال من الرتبية يف احلاضر واملستقبل التعامل مع احلاضر ومشكالته فقط. بل البد من 

 تربية متطورة متجددة تعد األجيال للمستقبل.
يادة ظاهرة اجتماعية هامة حيث تتأثر ( أن الق763:  0991ويرى عبد الرمحن حممد عيسوي )

بظروف اجملتمع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية، كما أهنا تؤثر أتثريًا فعااًل يف حياة اجملتمع 
فالقادة هم الذين يقودون مجاعاهتم إىل اإلصالح والتقدم واجملتمع بدوره هو الذي خيلق قادته مبا يوفره هلم 

جاح والواقع أن عالقة اجملتمع بقادته هي عالقة قائمة على التفاعل ونظرًا هلذا التفاعل من فرص النمو والن
 فإن لكل جمتمع نوع القيادة اليت تالئمه.

( على أن القائد هو 36:  6116ويؤكد سالمة عبد العظيم حسني & طه عبد العظيم حسني )
 اجلماعة أكرب من أتثري أي عضو آخر عضو من أعضاء اجلماعة يتبعه اآلخرون ويكون أتثريه يف أعضاء

، ذلك من حيث حتديد هدف اجلماعة وتنفيذ هذا اهلدف وتغيري سلوكهم وتوجيهه وضبطه ذلك فيها
 حبكم مركزه يف اجلماعة أو خربته أو خصائصه الشخصية.

ومن املهم أن نذكر أن قدرة الفرد على القيادة الفعالة هي تدرجيية وتزداد خطوة خبطوة مع مضى 
 الوقت وأن أفضل الطرق ألن تصبح قائًدا ابرزًا هو تنمية وتطوير مهاراتك القيادية.
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 اإلطار النظري:
 القيادة الرتبوية:

إن القيادة الرتبوية تقوم بصدد حتقيق أهداف تعليمية وتربوية حمددة وتتضح القيادة هلذا املعىن 
د هبا عن غريه يف داخل حجرة الفصل القدرات واملهارات الشخصية اليت يفر معينة ابمتالك أشخاص 

الدراسي بقدرة معلم املستقبل يف التأثري على نشأ جديد من خالل فرتة التدريب العملي لتدريس املناهج 
 الرتبوية املختلفة.

  الذكاء االجتماعي واالنفعايل وعالقتهما مبهارات الشخصية القيادية  لدراسة بعنوان"ملخص"
 لدي معلمي املستقبل.

 الرتبويةد القيادة أبعا  -0

 ( إىل أن أبعاد القيادة الرتبوية تتمثل فيما يلي:3002:113) Rogerوتوصل 
 تتطلب القيادة الفعالة قدرات عقلية ومعرفية متميزة تساعد على تصور البعد العقلي :

 االحتماالت ووضع األحكام والقدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات.

 قائد الشعور ابلقيم واملبادئ اليت حتكم العمل واليت تساعده يف : يتطلب من الالبعد الروحي
 حتديد رؤيته، كما تساعد مرؤوسيه على إجناز املهام واألدوار املطلوبة منهم.

 يتطلب اكتساب القائد للمهارات السلوكية اليت تساعده يف بناء جسر البعد السلوكي :
التحدث واالستماع وتكوين عالقات اجيابية يف  للتواصل بينه وبني مرؤوسيه، كما تعطيه القدرة على

 العمل.

 أهداف القيادة الرتبوية الفعالة: -6

 الطالب نفسه حيث يسعى  –بنمو الطلبة وأييت من داخل الفرد: فردى متعلق اهلدف األول
 حنو تطوير معارفه وقدراته.

 الرتبوية جمتمعه: اجتماعي متعلق ابملؤسسة الرتبوية فمن املنتظر أن املؤسسة ااهلدف الثاين 
 من أجل حتقيق منوه وازدهاره.

وتعد القيادة الرتبوية مسؤولية أكثر من أهنا سلطة: هلا غاية وهدف وال جيب فصلها عن قيم 
  اجملتمع وغاايته.
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(Richard, 2007: 8-9) 

 مشكلة الدراسة:
أساسه يبين يتضح لنا من مهارات الشخصية القيادية تلعب دورًا هاما يف حياة اإلنسان، فعلي 

اإلنسان مستقبله وآماله وال متكن األمهية يف وجود مستوى مهارات الشخصية القيادية فقط ولكن يف  
كيفية استغالهلا واالستفادة منها يف حياة اإلنسان العملية. كما يؤثر امتالك هذه املهارات الشخصية 

 على مستوى تفكري وشخصية املعلم الرتبوي.
 أهداف الدراسة:

القيادية واليت جيب أن يتمتع هبا معلم  الشخصية على طبيعة خصائص ومهاراتالتعرف  -0
 املستقبل.

 الكشف عن طبيعة الفروق بني الذكور واإلانث لدى عينة من معلمي املستقبل. -6

 الكشف عن طبيعة الفروق بني التخصصات العملية واألدبية لدى عينة من معلمي املستقبل -7

 أهمية الدراسة:
 راسة النظرية يف النقاط التالية:تكمن أمهية الد

غم من أمهية دوره، ر من املالحظ أن الدراسات اليت تناولت القائد الرتبوي هي دراسات قليلة على ال
ونفسية تؤهله   وذلك من خالل بناءه وتكوينه وتركيبه الشخصي بطريقة سليمة وفقا ملعايري اجتماعية

شخصية القيادية واليت تتمثل يف الرؤية املشرتكة ذاء على ذلك فإن مهارات البكمعلم للمستقبل، و 
يتعلم من هيئة  يزال والتعاون وإجناز وحتقيق األهداف املنشودة اليت يتطلع إليها معلم املستقبل، والذي

 تدريسية قوية تبث الروح والشخصية لدى هذه الفئة من مستقبل التعليم.

 مصطلحات الدراسة:
 SKILLS OF LEADERSHIP PERSONALITYمهارات الشخصية القيادية -

تعرف القيادة يف القاموس الدويل للرتبية أبهنا عملية إجناز عمل ما عن طريق التأكد من أن أفراد 
 اجلماعة يعملون معا بطريقة طيبة، وأن كل فرد منهم يؤدى دوره بكفاءة عالية.

يمية، كما تعرف ويعرف القائد أبنه كل من يوكل إليه عمل إداري تربوي داخل املؤسسة التعل
 القيادة أبهنا فن استمالة األفراد للتعاون يف حتقيق هدف مشرتك.
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أن القيادة اإلدارية هي عملية اجتماعية يسعى من خالهلا القائد للحصول   Kinkiويرى كينكى 
 على مشاركة طواعية من األفراد العاملني يف حماولة لتحقيق أهداف املؤسسة.

 (39-37: 6116ه عبد العظيم حسني، )سالمة عبد العظيم حسني، ط
( أن القيادة هي درجة قوة التأثري اليت 646 :6117ويرى كل من حسن شحاته وزينب النجار )

ميارسها القائد إلحداث تغيري هادف يف سلوك األفراد واليت تعترب مؤشرًا مهما للحكم على قيادته 
 ابلفاعلية.

ة أبهنا الركيزة اليت يتم عليها التوازن بني ( القياد0993 :01)  Warmويعرف وارن وآخرون 
 حاجات كل من الفرد واملنظمة اليت يعمل هبا.

 أداة الدراسة:
 مقياس مهارات الشخصية القيادية: )إعداد الباحثة(.

 قامت الباحثة مبجموعة من اخلطوات كي تصل للشكل النهائي للمقياس.  -0

 الدراسة.مسح للرتاث النظري والدراسات السابقة حول موضوع  -6

 صياغة للمفاهيم اخلاصة ابملقاييس. -7

اإلطالع على مقاييس أعدت يف موضوع املقياس وهي )مقياس تقومي القدرة على القيادة لـ  -4
ترمجة وإعداد أبو العزامي عبد املنعم مصطفي اجلمال،  Edward & Russel, 1982راسل وإدوارد 

(، )بطارية تقدير ouzes & Posner, 2003(، )مقياس السلوك القيادي لـ كوزيس وبوسنر، 0991
(، )مقياس السلوك القيادي للمعلم إعداد فاروق السعيد 0971كفاءة املعلم إعداد أمحد الرفاعي، 

 (.0991جربيل، 

 القيام بتقسيم املقياس إىل أربعة أبعاد وهي: -1

 ن.: تشجيع اآلخريالبعد الثاين -: الرؤية املشركة.                   البعد األول -

 : املهارات الشخصية ملعلم املستقبل.البعد الثالث -
 : الكفاءة املهنية ملعلم املستقبل.البعد الرابع -
 مت وضع استجاابت ثالثية األبعاد )غالًبا، أحيااًن، اندرًا(. -6
 وضع املقياس يف صورته املبدئية للعرض على السادة احملكمني. -3
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 .%71يها مت تعديل العبارات اليت مل تبلغ االتفاق عل -7
 صياغة املقياس يف صورته النهائية. -9
  د. أمحد إبراهيم شليب أستاذ املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية جامعة عني مشس، أسامة

عبد السالم على مدرس اإلدارة الرتبوية كلية الرتبية جامعة عني مشس، إيهاب السيد حممد إمام أستاذ 
، حسام الدين حممود عزت أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد أصول الرتبية كلية الرتبية جامعة عني مشس

النفسي كلية الرتبية جامعة عني مشس، مسرية حممد شند أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي كلية 
الرتبية جامعة عني مشس، سهري أنور حمفوظ أستاذ علم النفس الرتبوي كلية الرتبية جامعة عني مشس، 

لم النفس الرتبوي املساعد كلية الرتبية جامعة عني مشس، فاطمة الزهراء سامل صفاء على عفيفي أستاذ ع
أستاذ أصول كلية الرتبية جامعة عني مشس، حممد إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي  
  كلية الرتبية جامعة عني مشس، نبيل عبد الفتاح حافظ أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي املساعد

 كلية الرتبية جامعة عني مشس.

 الصورة النهائية ملقياس مهارات الشخصية القيادية
 عزيزي الطالب/ عزيزيت الطالبة:

 ........................االسم:..............................    النوع )ذكر/ أنثي(:...
 .......................فرقة الدراسية:..........ل     ..................السن:...........

 التخصص:.................................................
لقد صمم هذا املقياس بغرض املساعدة للتعرف أكثر على النفس، وذلك فيما خيص أبعاد مهارات 

 الشخصية القيادية لدي معلمي املستقبل.
نفسك عن طريق حتديد درجة فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تعطيك الفرصة حىت تصف 

 إتقان كل عبارة مع أسلوبك وتفكريك وتصرفك يف معظم املواقف وأغلب األوقات.
( يف اخلانة املناسبة واليت تعرب √أرجو قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية قراءة جيدة ووضع عالمة )

 عنك أصدق تعبري.
بة أفضل من غريها أجب بصراحة علما أن ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة وليس هناك إجا

 طبًقا ملا تفعله، وليس ما جيب أن تفعله، أو ما حتب أن يعتقد أن الناس ألنك تفعله.
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 مع مراعاة أن ال ترتك أي عبارة من عبارات املقياس دون اإلجابة عليها.
 ندرًا أحيانً  غالًبا العبارات م
    .أتنافس مع زمالئي للتوصل إىل حتقيق أهداف مشرتكة 0
    أثىن على زمالئي عند قيامهم ابألعمال النافعة. 6
    أساعد يف بث روح التعاون بني الطالب يف الفصل. 7
    أهدايف واضحة وحمددة أمامي. 4
    أشارك زمالئي الرؤية يف كيفية حتسني أعمالنا مستقبال. 1
    أتعامل مع زمالئي بود واحرتام. 6
    عالقات متبادلة قوية ووثيقة بني الطالب.أتيح الفرصة لتنمية  3
    أعرف املسئوليات املطلوبة مين. 7
    أصف لزمالئي ما ميكننا إجنازه يف املستقبل. 9

    أدعم زمالئي تقديرا إلسهامهم يف النشاطات املختلفة. 01
    أتيح الفرصة للطالب كي يتخذ قراره بنفسه. 00
    .أعرف ما الذي يتوقع مين 06
    لدي نظرة مستقبلية للمواقف اليت قد تؤثر يف أدائي وعملي. 07
    أجد الطرق املناسبة لالحتفال ابألنشطة اليت مت حتقيقها. 04
    أهتم واحرتم أراء الطالب. 01
    أحاول االبتكار عند قيامي أبداء العمل. 06
    .أأتكد من أن زمالئي يقدمون مشاركات وأعمال متميزة 03
    أرحب ابألفكار واآلراء حول األمور املتفق عليها مع زمالئي. 07
    أجد أن الطاعة وااللتزام املفروض داخل الفصل نظاما جيدا. 09
    أحبث عن فرص مناسبة من أجل تنمية قدرايت ومهارايت. 61
    ألتزم ابلوعود اليت قطعتها على نفسي جتاه زمالئي. 60
    قات التعاونية بني زمالئي يف تنفيذ أي نشاط مستقبلي.أشجع العال 66
    أعدل عن رأيي استجابة لرد فعل الطالب. 67
ل أي مشكلة قد تواجهنا يف حلل متكين وزمالئي من إبداع أفكار أحبث عن وسائ 64

 العمل ومع الطالب.
   

    أبدي االهتمام بزمالئي األكثر التزاما ابألهداف املتفق عليها. 61



 ميادة حممد إبراهيمأ.                                                                                   

           (806)                          5002 ، ديسمرب44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

    أشجع زمالئي الذين يعملون ابألنشطة والربامج املفيدة للجميع. 66
    أساند الطالب جلوئهم إىل يف مناقشة عامة أو النصيحة أو التوجيه. 63
    أحرص على متابعة األحداث واملواقف اليت قد تؤثر على أان وزمالئي 67
    نقوم به. أحتدث مع زمالئي عن املبادئ اليت تدعم أي نشاط 69
    أستمع بعناية ألراء زمالئي يف أي موقف أو قضية. 71
    أحاول أن تكون مالمح وجهي عادية حىت مع اإلجاابت اخلاطئة للطالب. 70
    أحاول التعلم من املواقف واألحداث اليت حتدث بشكل خمالف لتوقعايت. 76
    داء زمالئي.أجد الطرق املناسبة ملعرفة مدى أتثري أعمايل أب 77
    أدعم املبادرات الذاتية )الفردية( لزمالئي واليت تعود ابملنفعة للجميع. 74
    سلوك غري عادى من الطالب يف احلال. يأمنع أ 71
    أأتكد من مالئمة اخلطط اليت أضعها من أجل حتقيق األنشطة اليت أريد إجنازها. 76
    اف واخلطط املتفق عليها.أأتكد من أن زمالئي ينفذون ابألهد 73
    أتيح الفرصة لزمالئي لتوىل القيادة. 77
    أشيع جوا من املرح والسرور داخل الفصل. 79
    أابدر يف تنفيذ الواجبات واملهام اليت جتنبين وزمالئي الفشل. 41
    استخدام كلمات االستحسان واالستماع اجليد للطالب. 40
     مدحي ونقدي للطالب.أهتم ابملوضوعية يف 46
    أهتم مبتابعة املشكالت الدراسية للطالب. 47
    أشرتك مع الطالب يف األنشطة الرايضية واحلفالت والرحالت. 44
    أحرص على فرض النظام داخل الفصل عن طريق الشدة والتهديد. 41
    أنظم وأسهل تبادل املعلومات داخل الفصل بني الطالب. 46
    تفهم مشاعر الطالب حنوى.أ 43
    أهتم بشرح املنهج مع متابعة مستوى حتصيل الطالب. 47
    أنتقد الطالب بدافع خربيت السابقة هبم. 49
    أحرص على إجياد تنافس داخل الفصل بني الطالب. 11
    أعي ما يدور من تعليقات وإمياءات بني الطالب. 10
    أكثر من العالقات اإلنسانية معهم. أهتم مبستوى حتصيل الطالب 16
    أعمل على التوفيق والتآلف بني الطالب. 17
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    أنفرد ابختاذ القرار داخل الفصل. 14
    أمحل الطالب على تنفيذ األوامر غري مهتما آبراء الطالب. 11
    مي االقرتاحات وأشجع الطالب على االختيار.دأقوم بتق 16

ئص السيكومرتية ملقياس مهارات الشخصية القيادية لدي معلمي املستقبل كما مت حساب اخلصا
طالًبا وطالبة من الدارسني يف الفرقة الثالثة والرابعة من التخصصات العلمية  763على عينة قوامها 

سنة مت اختيارهم من فئة  64 -61واألدبية يف كلية الرتبية جامعة عني مشس والذين ترتاوح أعمارهم من 
هلم التعامل مع طالب املدارس من خالل الرتبية العلمية، وتوضح الباحثة  يتاح ب والطالبات الذينالطال

 ما توصلت إليه النتائج يف هذا الصدد 
 اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:

 قامت الباحثة بتحكيم اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة بعمل الصدق والثبات كما يلي:
 داة الدراسة: مت حساب الصدق ابلطرق اآلتية:أوًًل: صدق أ

 صدق احملكمني: -أ

 (0جدول )

 صدق احملكمني

 األبعاد      
            

 رقم العبارة

 البعد األول
 الرؤية املشرتكة

 البعد الثاين
 تشجيع اآلخرين

 البعد الثالث
 املهارات الشخصية
 ملعلم املستقبل

 البعد الرابع
 الكفاءة املهنية
 ملعلم املستقبل

0 011% 011% 011% 91% 
6 011% 011% 011% 011% 
7 011% 011% 91% 011% 
4 011% 011% 011% 011% 
1 91% 011% 91% 011% 
6 91% 011% 91% 71% 
3 91% 011% 011% 011% 
7 011% 91% 011% 011% 
9 91% 91% 91% 91% 

01 011% 011% 011% 011% 
00  91% 011% 011% 
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06  91% 011% 91% 
07   011% 011% 
04   011% 011% 
01   011% 011% 
06   011% 011% 
03    91% 
07    011% 

 صدق البناء التكويين -ب

مت حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
 إليه.

 (:جدول )
 (311بعاد ملقياس مهارات الشخصية القيادية )ن  معامالت اًلرتباط بني العبارات واأل

املهارات الشخصية ملعلم  تشجيع اآلخرين الرؤية املشرتكة
 املستقبل

 الكفاءة املهنية ملعلم املستقبل

 معامل اًلرتباط رقم العبارة معامل اًلرتباط رقم العبارة معامل اًلرتباط رقم العبارة معامل اًلرتباط رقم العبارة
0 12167** 0 12461** 0 12446** 0 12463** 
6 12163** 6 12139** 6 12403** 6 12469** 
7 12607** 7 12166** 7 12439** 7 12116** 
4 12491** 4 12464** 4 12717** 4 12707** 
1 12109** 1 12431** 1 12101** 1 12730** 
6 12177** 6 12496** 6 12416** 6 12469** 
3 12411** 3 12471** 3 12731** 3 12410** 
7 12171** 7 12171** 7 12113** 7 12670** 
9 12117** 9 12470** 9 12416** 9 12714** 

01 12116** 01 12470** 01 12771** 01 12473** 
  00 12107*7 00 12491** 00 12739** 
  06 12461** 06 12777** 06 12719** 
    07 12716** 07 12476** 
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    04 12437** 04 12464** 
    01 12440** 01 12761** 
    06 12446** 06 12739** 
      03 12676** 
      07 12166 

 (  1210) )**( دال عند مستوي              (   1211)*( دال عند )
( 1210يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة )

 (، وسيتم حذف العبارات اليت ارتباطها غري دال.1211ومستوى داللة )
 مث حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس.

 (3جدول )
 معامالت اًلرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية ملقياس مهارات الشخصية القيادية

 (311)ن  
 عامل اًلرتباطم األبعاد

 **12766 الرؤية املشرتكة
 **12746 تشجيع اآلخرين

 **12717 املهارات الشخصية ملعلم املستقبل
 **12391 الكفاءة املهنية ملعمل املستقبل

 (  1210))**( دال عند مستوي              (   1211))*( دال عند 
تباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االر 

(1210.) 
 وهذا يؤكد التماسك الداخلي للمقياس.

 ثبات املقياس: -ب

كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية تعتمد معادلة ألفا    –حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا 
ة فقط، ولذلك قامت كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحد

 الباحثة حبساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد.
أما يف طريقة التجزئة النصفية فتحاول الباحثة قياس معامل االرتباط لكل بعد تقسيم فقراته 

غري متساويني إذا كان عدد عبارات البعد  –)لقسمني متساويني إذا كان عدد عبارات البعد زوجي 
 االرتباط يف معادلة التصحيح للتجزئة النصفية لسبريمان براون لمعام فردي( مث إدخال
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 (4)جدول 
 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية-قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 (311)ن  

معامل الثبات بطريقة  عدد العبارات األبعاد
 ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 12313 12360 01 الرؤية املشرتكة
 12614 12317 06 تشجيع اآلخرين

 12171 12171 06 املهارات الشخصية ملعلم املستقبل
 12466 12606 07 الكفاءة املهنية ملعمل املستقبل

 12777 12701 16 الدرجة الكلية
يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة، وكذلك قيم معامالت الثبات بطريقة 

 النصفية مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس. التجزئة



 مهارات الشخصية القياديةاخلصائص السيكومرتية ملقياس 

   5002 ديسمرب، 44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد                           (806)

 املراجع:

 أوًًل: املراجع العربية:

(. مقياس تقومي القدرة على القيادة، 0991أبو العزامي عبد املنعم مصطفى اجلمال )  -0

 القاهرة، مكتبة النهضة املصرية.

مكتبة (. بطارية تقدير كفاءة املعلم، القاهرة، 0971أمحد الرفاعي حممد غنيم مصطفى ) -6

 هنضة الشرق.

(. معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية. القاهرة: 6117حسن شحاتة، زينب النجار ) -7

 الدار املصرية اللبنانية.

(. الذكاء الوجداين للقيادة 6116سالمة عبد العظيم حسن، طه عبد العظيم حسني ) -4

 الرتبوية. عمان: دار الفكر.

علم االجتماع، اإلسكندرية، دار املعرفة  (: دراسات يف0991عبد الرمحن حممد عيسوي ) -1

 اجلامعية.

(. السلوك القيادي للمعلم وعالقته مبستوى حتصيل التالميذ 0991فاروق السعيد جربيل ) -6

ورضاهم عن الفصل الدراسي من خالل وضوح الدور كمتغري وسيط. جملة كلية الرتبية، جامعة املنصورة، 

 .067 – 071سبتمرب،  04ع 

7- Kouzes, J & Posner, B (2003) The leadership challenge workbook 

1 edition, San Francisco, CA: Jossy - Bass. 

8- Richard Bloden (2007). "Trends and Perspectives in and 

Management Leadership Development "Business Leadership Review, 

Vol. IV, No, II, April, Pp 7-17 

9- Roger Gill, (2003). "Change Management or Change Leadership" 

Journal of Change Management, Vol. 3, No, 4, Pp311. 

10- Warm, Bennis, Joan, Goldsmith (1997). Learning to lead, A 

workbook on becoming a leader, London, Nicholas Brealy. 
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 ملخص الدراسة:

إىل ما يقرب من قرن ماضي، حيث يوجد العديد من أنواع الذكاء،  متتد جذور الذكاء االجتماعي

بينما يشمل الذكاء االنفعايل العديد من العناصر منها املعرفة والتحكم، وكذلك التحفيز الذايت، ويتضح 

أن القائد يعد يقوم بدور عظيم والذي يؤثر ويتأثر به اآلخرين يف اجلماعة وهذه تعد من الثروات العظيمة 

 يتمتع هبا القائد وفًقا لتحديد الرؤية واألهداف وإجناز املهام. اليت

 هدفت الدراسة إىل:: أهداف الدراسة

 الكشف عن طبيعة العالقة بني الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل لدي معلمي املستقبل.  -0

ي التعرف على طبيعة العالقة بني الذكاء االجتماعي مهارات الشخصية القيادية لدى معلم -6

 املستقبل.

التعرف على طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل ومهارات الشخصية القيادية لدي معلمي  -7

 املستقبل.

تصميم بعض األدوات واملقاييس السيكومرتية املناسبة ملتغريات الدراسة )الذكاء االجتماعي،  -4

 الذكاء االنفعايل، مهارات الشخصية القيادية(.

 باحثة املنهج الوصفي.استخدمت ال: منهج الدراسة

( 676( طالبا و )46( وانقسمت إىل )767: تكونت عينة الدراسة الكلية من )عينة الدراسة

 طالبة من معلمي املستقبل يف التخصصات العلمية واألدبية.

 أدوات الدراسة:

 )إعداد: الباحثة(  مقياس الذكاء االجتماعي.                             -

 )إعداد: الباحثة(   نفعايل.                             مقياس الذكاء اال -

 )إعداد: الباحثة(   مقياس مهارات الشخصية القيادية.                   -

 فروض الدراسة:
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توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة بني درجات معلمي املستقبل على مقياس الذكاء   -0

 .االجتماعي ودرجاهتم على مقياس الذكاء االنفعايل

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة بني درجات معلمي املستقبل على مقياس الذكاء   -6

 االجتماعي ودرجاهتم على مقياس مهارات الشخصية القيادية.

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة بني درجات معلمي املستقبل على مقياس الذكاء االنفعايل   -7

 ة.ودرجاهتم على مقياس مهارات الشخصية القيادي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات جمموعة الذكور وجمموعة اإلانث   -4

 من معلمي املستقبل على مقياس الذكاء االجتماعي ابلنسبة للتخصص العلمي واألديب.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات جمموعة الذكور وجمموعة اإلانث   -1

 اس الذكاء االنفعايل ابلنسبة للتخصص العلمي واألديب.من معلمي املستقبل على مقي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات جمموعة الذكور وجمموعة اإلانث   -6

 مهارات الشخصية القيادية ابلنسبة للتخصص العلمي واألديب. مقياس من معلمي املستقبل على

جمموعة الذكور وجمموعة اإلانث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  -3

 من معلمي املستقبل على مقياس الذكاء االجتماعي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات جمموعة الذكور وجمموعة اإلانث   -7

 من معلمي املستقبل على مقياس الذكاء االنفعايل.

ر وجمموعة اإلانث توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات جمموعة الذكو  -9

 من معلمي املستقبل على مقياس مهارات الشخصية القيادية.

 نتائج الدراسة:

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بني درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية  -0

 ملقياس الذكاء االجتماعي وكل األبعاد والدرجة الكلية ملقياس الذكاء االنفعايل.



 ميادة حممد إبراهيمأ.                                                                                   

           (850)                          5002 ، ديسمرب44جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بني درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية توجد عالق -6

 ملقياس الذكاء االجتماعي وكل األبعاد والدرجة الكلية ملقياس مهارات الشخصية القيادية.

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بني درجات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية  -7

 كاء االنفعايل وكل األبعاد والدرجة الكلية ملقياس مهارات الشخصية القيادية.ملقياس الذ 

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس الذكاء  -4

 إانث(. –االجتماعي وفقا للتخصص )ذكور 

عاد على مقياس الذكور واإلانث يف األب درجات ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات -1

 مهارات الشخصية.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات الذكور واإلانث يف األبعاد على مقياس  -6

 الذكاء االنفعايل.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات العلمي واألديب يف األبعاد والدرجة الكلية  -3

 على مقياس الذكاء االجتماعي.

لة إحصائيا بني متوسطات درجات العلمي واألديب يف األبعاد على مقياس ال توجد فروق دا -7

 مهارات الشخصية القيادية.

بني متوسطات درجات العلمي  1210ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  -9

 واألديب يف األبعاد على مقياس الذكاء االنفعايل.
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Summary of the Study Social and Emotional Intelligence and their 

Relationship with Leadership Personality Skills among Future 

Teachers 

Introduction: 

 The roots of social intelligence concept return to nearly a century, but 

the share of this type of intelligence was negligible  2  

 While emotional intelligence includes self - control, enthusiasm, 

persistence, and the ability to self - motivation  2  

 The leader is a member of the group followed by the others , and his 

effect on the members of the griup is greater than the impact of any other 

member2 

 It is worth mentioning that the ability of the individual to best way to 

become a leader is to develop leadership skills2 

 Human being can learn leadership, and the art of performance  

Study Objective2 

 The current study aims to identify the social and emotional intelligence 

and their relationship with leadership personality.  

The method used 

 In this study, the researcher follows a descriptive approach The sample 

of the study: 

 The sample of the present study consisted of ( 327 ) female and male 

Students in the third and fourth years at Faculty of Education , Ain Shams 

University , Their age ranged between (20 -24) years . were selected from 

students who are dealing and communication effectively with male and 

female students at schools2 

Study tools2 

1- Personal information form.( Prepared by the researcher )2 

2- Social Intelligence Scale . ( Prepared by the researcher)2 

3- Emotional Intelligence Scale . ( Prepared by the researcher 

4- Leadership Personality Skills Scale. (Prepared by the researcher )  
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5- Hypotheses of the study2 

1- There is apositive significant correlation between scores of future 

teachers on social intelligence scale and their scores on emotional 

intelligence scale2 

2- There is apositive significant correlation between scores of future 

teachers on social intelligence scale and their scores on leadership 

personality skills scale2 

3- There is apositive significant correlation between scores of future 

teachers on emotional intelligence scale and their scores on 

leadership personality skills 

Scale. 

4- There are significant differences between the average scores of male 

and female future teachers on social intelligence scale2 

5- There are significant differences between the average scores of male 

and female future teachers on emotional intelligence scale2 

6- There are significant differences between the average scores of male 

and female future teachers on leadership personality skills scale2 

7- There are significant differences between the average scores of 

scientific and literature future teachers on social intelligence scale 

8- There are significant differences between the average scores of 

scientific and literature future teachers on emotional intelligence 

scale 

9- There are significant differences between the average scores of 

scientific and literature future teachers on leadership personality 

skills scale2 

The results of the study: 

The Hypotheses were verifiable. 
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