
 

 اخلصائص السيكىمرتيت ملقياس مهاراث الشخصيت القياديت *      
                                                   

 أ . ميادة حممذ إبراهيم الشاوي                                                                   
 ماجستري طالبت                                                                                

  مقدمة:      
ثورات  تكنولوجية واتصالية ومعموماتية ، جعمت و يمر العالم المعاصر اليوم  بتطورات      

االكتشافات فى و االختراعات و العالم  قرية كونية صغيرة ، إذ أصبحت المعارف تتضاعف 
العشرين ، عصر التقنيات اإللكترونية المتطورة . و تسارع كبير وأصبحت سمة القرن الحادى 
مشكالتو فقط . بل و المستقبل التعامل مع الحاضر و ولم يعد مقبوال من التربية فى الحاضر 

 البد من تربية متطورة  متجددة  تعد األجيال  لممستقبل.
 ( أن القيادة ظاىرة اجتماعية ىامة663::099) عيسوىويرى عبد الرحمن محمد       

االقتصادية والثقافية والسياسية ، كما أنيا تؤثر و حيث تتأثر بظروف المجتمع االجتماعية 
والتقدم  اإلصالحتأثيرًا فعااًل فى حياة المجتمع  فالقادة ىم الذين يقودون جماعاتيم إلى 

الواقع أن عالقة و والنجاح  والذى يخمق قادتو بما يوفره ليم من فرص النم ووالمجتمع بدوره ى
لمجتمع بقادتو ىى عالقة قائمة عمى التفاعل ونظرًا ليذا التفاعل فإن لكل مجتمع نوع القيادة ا

    التى تالئمو.
      

( عمى أن القائد 99: 6339)حسين& طو عبد العظيم حسين ويؤكد سالمة عبد العظيم      
أكبر من  من أعضاء الجماعة  يتبعو اآلخرون  ويكون تأثيره فى أعضاء الجماعة وعض وى

آخر فييا ، ذلك من حيث  تحديد ىدف الجماعة وتنفيذ ىذا اليدف  وتغيير  وتأثير أى عض
 خصائصو الشخصية. وخبرتو أ وسموكيم وتوجييو  وضبطو ذلك بحكم مركزه فى الجماعة أ

ومن الميم أن نذكر أن قدرة الفرد عمى القيادة  الفعالة ىى تدريجية وتزداد خطوة بخطوة     
تنمية  وتطوير مياراتك  والوقت وأن أفضل الطرق ألن تصبح قائدأ بارزًا ى مع مضى
  القيادية.
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 اإلطار النظري:
 :القيادة التربوية

إن القيادة التربوية تقوم بصدد تحقيق أىداف تعميمية وتربوية محددة وتتضح القيادة بيذا     
تى يفرد بيا عن غيره فى شخاص معينة القدرات والميارات الشخصية الأالمعنى بامتالك 

داخل حجرة الفصل الدراسى بقدرة معمم المستقبل فى التأثير عمى نشأ جديد من خالل فترة 
 التدريب العممى لتدريس المناىج  التربوية المختمفة.

   ــــــــــــــــــــــ 
  ممخص لدراسة بعنوان " الذكاء االجتماعى واالنفعالى وعالقتيما بميارات "

 القيادية لدى معممى المستقبل . الشخصية
 أبعاد القيادة التربوية  -:

 أبعاد القيادة التربوية  تتمثل فيما يمى: أن إلىRoger (2003: 311 ) وتوصل      
ـــزة  تســـاعد عمـــى تصـــور  ـــة قـــدرات عقميـــة ومعرفيـــة متمي * البعـــدالعقمى: تتطمـــب القيـــادة الفعال

 مشكالت  واتخاذ القرارات .االحتماالت  ووضع األحكام  والقدرة عمى  حل ال
المبـــادئ  التـــى  تحكـــم  العمـــل  والتـــى و * البعـــد الروحـــى: يتطمـــب مـــن القائـــد الشـــعور بـــالقيم  

كمــا  تســاعد مرؤســيو عمــى  إنجــاز الميــام  واألدوار المطموبــة   تســاعده  فــى  تحديــد رؤيتــو ،
 منيم.

تســـاعده فـــى بنـــاء جســـر * البعـــد الســـموكى: يتطمـــب اكتســـاب القائـــد لمميـــارات الســـموكية التـــى 
لمتواصــل بينــو وبــين مرؤســيو، كمــا تعطيــو  القــدرة عمــى التحــدث واالســتماع  وتكــوين عالقــات  

 إيجابية فى العمل.
 أىداف القيادة التربوية الفعالة: -6

الطالـب  نفسـو حيـث   -يـأتى مـن داخـل الفـرد و الطمبـة  و*اليدف األول: فردى متعمـق  بنمـ   
 قدراتو .و  تطوير معارفو ويسعى  نح

فمـــن المنتظـــر أن تخـــدم المؤسســـة  التربويـــة  *اليـــدف الثـــانى: اجتمـــاعى متعمـــق بالمؤسســـة    
زدىاره.  التربوية  مجتمعيا من أجل تحقيق  نموه  وا 

يجـــب   أكثـــر مـــن أنيـــا  ســـمطة: ليـــا  غايـــة  وىـــدف  وال  ةمســـؤوليوتعـــد  القيـــادة  التربويـــة    
 فصميا عن قيم  المجتمع وغاياتو. 
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      (Richard , 2007 : 8-9 ) 
 مشكلت الذراست:   

فعمى  معب دورا ىاما فى حياة اإلنسان ،ميارات الشخصية القيادية ت لنا أن يتضح       
ميارات الشخصية تكمن األىمية فى وجود مستوى  أساسو يبنى اإلنسان مستقبمو وآمالو وال

كما يؤثر  العممية . اإلنسانفى حياة  ايواالستفادة من افقط ولكن فى كيفية استغالليالقيادية 
 .تفكير وشخصية المعمم التربوى مستوى الميارات الشخصية عمى امتالك ىذه 

 أهذاف الذراست:
التعرف عمى طبيعة خصائص وميارات الشخصية القيادية والتى يجب أن يتمتع بيا  -:

 معمم المستقبل. 
 دى عينة من معممى المستقبل.الكشف عن طبيعة الفروق بين الذكور واإلناث ل -6
الكشف عن طبيعة الفروق بين التخصصات العممية واألدبية لدى عينة من معممى  -0

 المستقبل.
 أهميت الذراست :

 : تكمن أىمية الدراسة النظرية فى النقاط التالية
ىى دراسات قميمة عمى الرغم من القائد التربوى من المالحظ أن الدراسات التى تناولت     

وفقا لمعايير  الشخصي بطريقة سميمة ووتركيب ووتكوين هناءمن خالل بوذلك ، هأىمية دور 
ميارات الشخصية القيادية فإن وبذاء عمى ذلك  ،لممستقبلمعمم كإجتماعية ونفسية  تؤىمو 

نجاز وتحقيق األىداف المنشودة التى يتطمع إليياو   التى تتمثل فى الرؤية المشتركة والتعاون وا 
زال يتعمم من ىيئة تدريسية قوية تبث الروح والشخصية لدى ىذه الفئة يالذى ، و مستقبلال معمم

 من مستقبل التعميم . 
 مصطلحاث الذراست: 

 SKILLS  OF  LEADERSHIP  PERSONALITYميارات الشخصية القيادية   -
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عممية إنجاز عمل ما عن طريق التأكد  تعرف القيادة فى القاموس الدولى لمتربية بأنيا     
 من أن أفراد الجماعة يعممون معا بطريقة طيبة ، وأن كل فرد منيم يؤدى دوره بكفاءة عالية .

ويعرف القائد بأنو كل من يوكل إليو عمل إدارى تربوى داخل المؤسسة التعميمية ،كما      
 يق ىدف مشترك.تعرف القيادة بأنيا فن استمالة األفراد لمتعاون فى تحق

أن القيادة اإلدارية ىى عممية اجتماعية يسعى من خالليا القائد  Kinkiويرى كينكى       
 لمحصول عمى مشاركة طواعية من األفراد العاممين فى محاولة لتحقيق أىداف المؤسسة. 

                                           (        96-96: 6339)سالمة عبدالعظيم حسين، طو عبدالعظيم حسين ،                   
( أن القيادة ىى درجة قوة  646:  6330زينب النجار )و ويرى كل من حسن شحاتة       

التأثير التى  يمارسيا القائد إلحداث  تغيير ىادف  فى  سموك  األفراد  والتى  تعتبر مؤشرًا 
 ميما  لمحكم عمى  قيادتو  بالفاعمية. 

( القيادة بأنيا الركيزة التى يتم عمييا 669 ::1:) Warrn وارن وآخرون ويعرف      
 التوازن بين حاجات كل من الفرد والمنظمة التى يعمل بيا.

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

 قامت الباحثة بمجموعة من الخطوات كى تصل لمشكل النيائى لممقياس. -:
 راث النظرى والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة.مسح لمت -6
 يس .يصياغة لممفاىيم الخاصة بالمقا -0

اإلطالع عمى مقاييس أعدت فى موضوع المقياس وىى)مقياس تقويم القدرة عمى القيادة لـ  -4
دوارد  عداد أب ترجمة Edward & Russel , 1982راسل وا  عبد المنعم مصطفى العزايم  ووا 

 , ouzes & Posner)مقياس السموك القيادى لـ كوزيس وبوسنر ،(663:، الجمال
( ، )مقياس السموك 661:(، )بطارية تقدير كفاءة المعمم إعداد أحمد الرفاعى، 2003

 (.663:القيادى لممعمم إعداد فاروق السعيد جبريل، 
 القيام بتقسيم المقياس إلى أربعة أبعاد وىى:  -1

 : تشجيع اآلخرين.الثانيالبعد  -      ة المشتركة. البعد األول: الرؤي -          
 البعد الثالث: الميارات الشخصية لمعمم المستقبل. -          
 الرابع: الكفاءة المينية لمعمم المستقبل. البعد –
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 (. غالبًا، أحيانًا، نادراً  تم وضع استجابات ثالثية األبعاد )-9
 عمى السادة المحكمين *. وضع المقياس فى صورتو المبدئية لمعرض -9
 % .63تم تعديل العبارات التى لم تبمغ اإلتفاق عمييا  -6
 صياغة المقياس فى صورتو النيائية.  -6

*د .أحمد إبراىيم شمبى أسـتاذ المـناىج وطرق التدريس كمية التربية جامعة عين شمس، 
عين شمس ، ، إيياب أسامة عبد السالم عمى مدرس اإلدارة التربوية كمية التربية جامعة 

السيد محمد إمام أستاذ أصول التربية كمية التربية جامعة عين شمس، حسام الدين محمود 
عزب  أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسى كمية التربية جامعة عين شمس، سميرة محمد 

شند أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسى كمية التربية جامعة عين شمس، سيير أنور 
محفوظ أستاذ عمم النفس التربوى كمية التربية جامعة عين شمس، صفاء عمى عفيفى أستاذ 

عمم النفس التربوى المساعد كمية التربية جامعة عين شمس، فاطمة الزىراء سالم أستاذ أصول 
كمية التربية جامعة عين شمس، محمد إبراىيم عيد أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسى 

اإلرشاد النفسى و جامعة عين شمس، نبيل عبد الفتاح حافظ أستاذ الصحة النفسية  كمية التربية
 المساعد كمية التربية جامعة عين شمس.

 الصورة النهائية لمقياس مهارات الشخصية القيادية
 

 عزيزى الطالب / عزيزتى الطالبة:
 ..................االسم :  ........................     النوع )ذكر/ أنثى(:   .........

 السن:........................... لفرقة الدراسية: ........................................
 التخصص : ...........................................................

لقد صمم ىذا المقياس بغرض المساعدة لمتعرف أكثر عمى النفس، وذلك فيما يخص     
 قبل.تاد ميارات الشخصية القيادية لدى معممى المسأبع
فيما يمى مجموعة من العبارات التى تعطيك الفرصة حتى تصف نفسك عن طريق تحديد     

 كل عبارة مع أسموبك وتفكيرك وتصرفك فى معظم المواقف وأغمب األوقات.  إتقاندرجة 
( فى الخانة  √ووضع عالمة )  قراءة كل عبارة من العبارات اآلتية قراءة جيدة وأرج      

 المناسبة والتى تعبر عنك أصدق  تعبير. 
      



 س مهاراث الشخصيت القياديتقيامل اخلصائص السيكىمرتيت

      ( 9:6)   5102 ديسمرب، 44جملت اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد           

أفضل من غيرىا أجب  خاطئة وليس ىناك إجابة وتوجد إجابة صحيحة أ عمما أنو ال      
 ما تحب أن يعتقد أن الناس أنك تفعمو. ويجب أن تفعمو، أ ليس ماو لما تفعمو،  بصراحة طبقاً 

 أى عبارة من عبارات المقياس دون اإلجابة عمييا. تترك مع مراعاة أن ال 
 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارات م
    أتناقش مع زمالئى لمتوصل إلى تحقيق أىداف مشتركة . :
    أثنى عمى زمالئى عند قياميم باألعمال النافعة . 6
    أساعد فى بث روح التعاون بين الطالب فى الفصل . 0
    محددة أمامى .و أىدافى واضحة  4
    أشارك زمالئى الرؤية فى كيفية تحسين أعمالنا مستقبال . 1
    أتعامل مع زمالئى بود واحترام . 9
    أتيح الفرصة لتنمية عالقات متبادلة قوية ووثيقة بين الطالب . 9
    أعرف المسئوليات المطموبة منى . 6
    بل .أصف لزمالئى ما يمكننا إنجازه فى المستق 6

    أدعم زمالئى تقديرا إلسياماتيم فى النشاطات المختمفة . 3:
    أتيح الفرصة لمطالب كى يتخذ قراره بنفسو . ::
    أعرف ما الذى يتوقع منى . 6:
    لدى نظرة مستقبمية لممواقف التى قد تؤثر فى أدائى وعممى . 0:
    تم تحقيقيا . أجد الطرق المناسبة لالحتفال باألنشطة التى 4:
    أحترم أراء الطالب .و أىتم  1:
    أحاول االبتكار عند قيامى بأداء العمل. 9:
    أتأكد من أن زمالئى يقدمون مشاركات وأعمال متميزة . 9:
    أرحب باألفكار واآلراء حول األمور المتفق عمييا مع زمالئى . 6:
    ل الفصل نظاما جيدا .أجد أن الطاعة وااللتزام المفروض داخ 6:
    أبحث عن فرص مناسبة من اجل تنمية قدراتى ومياراتى . 63
    ألتزم بالوعود التى  قطعتيا عمى  نفسى تجاه زمالئى .  :6
    أشجع العالقات التعاونية بين زمالئى فى تنفيذ أى نشاط مستقبمى . 66
    أعدل عن رأيى استجابة لرد فعل الطالب . 60
أبحث عن وسائل تمكنى وزمالئى من إبداع أفكار لحل أى مشكمة قد  64

 مع الطالب .و تواجينا فى العمل 
   

    التزاما باألىداف المتفق عمييا. أبدى االىتمام بزمالئى األكثر 61

    أشجع زمالئى الذين يعممون باألنشطة والبرامج المفيدة لمجميع . 69
    التوجيو . والنصيحة أ وفى مناقشة عامة أ أساند الطالب لجوئيم إلى   69
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    زمالئى.و أحرص عمى متابعة األحداث والمواقف التى قد تؤثر عمى  أنا  66
    أتحدث مع زمالئى عن المبادئ التى تدعم أى نشاط نقوم بو. 66
    قضية .و أستمع بعناية ألراء زمالئى فى أى موقف أ 03
ى عادية حتى مع اإلجابات الخاطئة أحاول أن تكون مالمح  وجي :0

 لمطالب.
   

أحاول التعمم من المواقف واألحداث التى تحدث بشكل مخالف  06
 لتوقعاتى.

   

    مدى تأثر أعمالى بأداء زمالئى . أجد الطرق المناسبة لمعرفة 00
    أدعم المبادرات الذاتية ) الفردية ( لزمالئى والتى تعود بالمنفعة لمجميع. 04
    أمنع أى سموك غير عادى من الطالب فى الحال . 01
من أجل تحقيق األنشطة التى  الخطط التى أضعيا من مالئمة أتأكد 09

 إنجازىا.  أريد
   

    أتأكد من أن زمالئى ينفذون باألىداف والخطط المتفق عمييا . 09
    أتيح الفرصة لزمالئى لتولى القيادة . 06
    السرور داخل الفصل .و مرح أشيع جوا من ال 06
    أبادر فى تنفيذ الواجبات والميام التى تجنبنى وزمالئى الفشل . 43
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    . بين الطالب والتآلفأعمل عمى التوفيق  10
    انفرد بإتخاذ القرار داخل الفصل . 14
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كما تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس ميارات الشخصية القيادية لدى معممى      
وطالبة من الدارسين فى الفرقة الثالثة والرابعة من  اً طالب 069ى عينة قواميا المستقبل عم

األدبية فى كمية التربية جامعة عين شمس والذين تتراوح أعمارىم من و التخصصات العممية 
يتاح ليم التعامل مع طالب سنة تم اختيارىم من فئة الطالب والطالبات الذين  64 -63

 توصمت إليو النتائج فى ىذا الصدد.   ، وتوضح الباحثة ماالعممية المدارس من خالل التربية
 داة الدراسة: كومترية أليالخصائص الس
 داة الدراسة بعمل الصدق والثبات كما يمى:بتحكيم الخصائص السيكومترية ألقامت الباحثة 

 أواًل: صدق أداة الدراسة: تم حساب الصدق بالطرق اآلتية: 
 :صدق المحكمين - أ

 (:جدول )
 صدق المحكمين

 

 األبعاد        
 رقم 

 العبارة

 البعد األول
 الرؤية المشتركة

 الثانى البعد
 تشجيع اآلخرين

 الثالث البعد
 الميارات الشخصية
 لمعمم المستقبل

 الرابع البعد
 الكفاءة المينية
 لمعمم المستقبل

: :33% :33% :33% 63% 
6 :33% :33% :33% :33% 
0 :33% :33% 63% :33% 
4 :33% :33% :33% :33% 
1 63% :33% 63% :33% 
9 63% :33% 63%    63% 
9 63% :33% :33% :33% 
6 :33% 63% :33% :33% 
6 63% 63% 63% 63% 
:3 :33% :33% :33% :33% 
::  63% :33% :33% 
:6  63% :33% 63% 
:0   :33% :33% 
:4   :33% :33% 
:1   :33% :33% 
:9   :33% :33% 
:9    63% 
:6    :33% 
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 صدق البناء التكويني -ب
تم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي 

 إليو.
 ( 6جدول )  

 (033)ن =  معامالت االرتباط بين العبارات واألبعاد لمقياس ميارات الشخصية القيادية
 تشجيع اآلخرين الرؤيت المشتركت

المهاراث الشخصيت لمعلم 

 المستقبل

 الكفاءة المهنيت

 لمعلم المستقبل 

 رقم     

 العبارة

 معامل

 االرتباط 

 رقم     

 العبارة

 معامل

 االرتباط 

 رقم     

 العبارة

 معامل

 االرتباط 

 رقم     

 العبارة

 معامل

 االرتباط 

1 825.0** 1 82468** 1 82446** 1 82460** 

. 82560** . 82500** . 82410** . 82460** 

3 82610** 3 825..** 3 82400** 3 8258.** 

4 
82405** 4 

824.4** 4 
82353** 4 82310** 

5 82510** 5 82408** 5 82518** 5 82301** 

6 82530** 6 8240.** 6 82486** 6 824.0** 

0 82458** 0 82408** 0 82305** 0 82481** 

0 82508** 0 82535** 0 82580** 0 82.01** 

0 82583** 0 82401** 0 8248.** 0 82354** 

18 8255.** 18 82401** 18 82308** 18 82430** 

  11 82513** 11 82405** 11 82300** 

  1. 824.8** 1. 82300** 1. 82380** 

    13 8235.** 13 82436** 

    14 82403** 14 824.4** 

    15 82441** 15 82368** 

    16 82446** 16 82300** 

      10 82.06** 

      10 82866 

 

 (  :  3.3دال عند مستوي ) (**) (    3.31دال عند )(*) 
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 دال.، وسيتم حذف العبارات التي ارتباطيا غير (3031)مستوى داللة و  (:303)
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الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية األفراد عمى حساب معامل االرتباط بين درجات ثم     
 لممقياس.

 (  0 جدول )
 ميارات الشخصية القياديةمعامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس 

 (033)ن = 

 

 (  :  3.3دال عند مستوي ) (**)     (   3.31دال عند ) )*(       
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع قــيم معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 

 (.:303داللة )
 يؤكد  التماسك الداخمي لممقياس.وىذا 

 ثبات المقياس: –ب 
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية –لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقة ألفا 

ــة ألفــا كرونبــاخ عمــى تباينــات أســئمة االختبــار، وتشــترط أن تقــيس بنــود االختبــار   تعتمــد معادل
 ثبات لكل بعد عمى انفراد. بحساب معامل ال ةالباحث تسمة واحدة فقط، ولذلك قام

قياس معامـل االرتبـاط لكـل ب عـد بتعـد تقسـيم  ةحاول الباحثفتأما في طريقة التجزئة النصفية     
غيـر متسـاويين إذا كـان  –فقراتو لقسمين )قسمين متساويين إذا كان عدد عبارات البعد زوجـي 

تصــحيح لمتجزئــة النصــفية  معادلــة العــدد عبــارات البعــد فــردي( ثــم إدخــال معامــل االرتبــاط فــي 
 لسبيرمان براون

 
 
 
 
 

 معامل االرتباط األبعـــاد
 **3.669 الرؤية المشتركة

 **3.646 خرينتشجيع اآل
 **3.616 الميارات الشخصية لمعمم المستقبل

 **3.963 الكفاءة المينية لمعمل المستقبل



 . ميادة حممذ إبراهيم أ                                                          

 

 5105 ديسمرب ،44جملت اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد                 

)     9:9) 

 (  4جدول ) 
 كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 (033)ن = 

 

لفـــا مرتفعـــة، وكـــذلك قـــيم معـــامالت أيتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن جميـــع قـــيم معـــامالت     
 فية مما يجعمنا نثق فى ثبات المقياس.الثبات بطريقة التجزئة النص

 
 

 األبعاد
عدد 
 العبارات

معامل الثبات 
 بطريقة ألفا كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 3.939 :3.96 3: الرؤية المشتركة
 3.914 3.936 6: يع اآلخرينتشج

الميـــــــــارات الشخصـــــــــية لمعمـــــــــم 
 المستقبل

:9 3.163 3.161 

 3.499 3.9:9 6: الكفاءة المينية لمعمل المستقبل
 3.600 3.6:1 19 الدرجة الكمية
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 :املراجع
 المراجع العربية: أواًل:   
،  مقياس تقويم القدرة عمى القيادة(. 663:العزايم عبد المنعم مصطفى الجمال ) أبو -:

  القاىرة، مكتبة النيضة المصرية .
مكتبة  ىرة،القا ،بطارية تقدير كفاءة المعمم(. 661:أحمد الرفاعى محمد غنيم مصطفى ) -6

 نيضة الشرق.
  القاىرة: .والنفسية معجم المصطمحات التربوية(.6330حسن شحاتة، زينب النجار )-0

 المبنانية. المصرية الدار
الذكاء الوجدانى لمقيادة ( .6339سالمة عبد العظيم حسين، طو عبد العظيم حسين) -4

 دار الفكر. عمان:التربوية.
دار  اإلسكندرية، ،دراسات فى عمم االجتماع(:663:عبدالرحمن محمد عيسوى ) - 1

 .المعرفة الجامعية
(.السموك القيادى لممعمم وعالقتو بمستوى تحصيل التالميذ 663:فاروق السعيد جبريل) -9

 ،مجمة كمية التربيةورضاىم عن الفصل الدراسى من خالل وضوح الدور كمتغير وسيط. 
 . 96: - 03:سبتمبر ،4:ع  جامعة المنصورة،

   
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- 4- Warrn , Bennis , Joan , Goldsmith (1997) . Learning   to lead , 

A workbook on   becoming a leader ,London ,Nicholas Brealy.                                                              
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 :ملخص الذراست
تمتــد جــذور الــذكاء االجتمــاعى الــى مــايقرب مــن قــرن ماضــى،  حيــث يوجــد العديــد مــن      

حكم ،وكـذلك بينما يشمل الذكاء االنفعالى العديـد مـن العناصـر منيـا المعرفـة والـت ،أنواع الذكاء
يتـأثر بــو اآلخـرين فــى و الـذى يــؤثر و ويتضـح أن القائــد يعـد يقــوم بـدور عظــيم   التحفيـز الــذاتي،

الجماعــة وىــذه تعــد مــن الثــروات العظيمــة التــى يتمتــع بيــا القائــد وفقــًا لتحديــد الرؤيــة واألىــداف 
نجاز الميام.  وا 

 أىداف الدراسة: ىدفت الدراسة إلى:     
الــــذكاء االنفعــــالى لــــدى معممــــى و عالقــــة بــــين الــــذكاء االجتمــــاعى الكشــــف عــــن طبيعــــة ال  -:

 المستقبل.
ـــدى  -6 ـــذكاء االجتمـــاعى ميـــارات الشخصـــية القياديـــة ل التعـــرف عمـــى طبيعـــة العالقـــة بـــين ال

 معممى المستقبل.
التعرف عمى طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعالى وميارات الشخصية القيادية لدى معممى  -0

 المستقبل .
المقـــــاييس الســـــيكومترية المناســـــبة لمتغيـــــرات الدراســـــة ) الـــــذكاء و تصـــــميم بعـــــض األدوات  -4

 االجتماعى، الذكاء االنفعالى ، ميارات الشخصية القيادية ( .
 منيج الدراسة: استخدمت الباحثة المنيج الوصفى .
( 669)و( طالبــا 46انقســمت الــى )و ( 066عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة الكميــة مــن )

 األدبية . و طالبة من معممى المستقبل فى التخصصات العممية 
 أدوات الدراسة:

 مقياس الذكاء االجتماعى .                 ) إعداد : الباحثة ( - 
 مقياس الذكاء االنفعالى .                    ) إعداد : الباحثة ( -
 اد : الباحثة (مقياس ميارات الشخصية القيادية .               ) إعد -

 فروض الدراسة :
ـــة بـــين درجـــات معممـــى المســـتقبل عمـــى مقيـــاس الـــذكاء  -: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دال

 االجتماعى ودرجاتيم عمى مقياس الذكاء االنفعالى .
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توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة بــين درجــات معممــى المســتقبل عمــى مقيــاس الــذكاء  -6   
 مقياس ميارات الشخصية القيادية . االجتماعى  ودرجاتيم عمى

ـــة بـــين درجـــات معممـــى المســـتقبل عمـــى مقيـــاس الـــذكاء  -0 توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دال
 االنفعالى ودرجاتيم عمى مقياس ميارات الشخصية القيادية .

ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة  -4 توجـــد فـــروق ذات دالل
قبل عمــــى مقيــــاس الــــذكاء االجتمـــاعى بالنســــبة لمتخصــــص العممــــى اإلنـــاث مــــن معممــــى المســـت

 واألدبى.
ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة  -1 توجـــد فـــروق ذات دالل

 اإلناث من معممى المستقبل عمى مقياس الذكاء االنفعالى بالنسبة لمتخصص العممى واألدبى. 
ـــة إحصـــائية بـــين متوســـ -9 طات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة توجـــد فـــروق ذات دالل

ـــة بالنســـبة لمتخصـــص  ـــاس ميـــارات الشخصـــية القيادي ـــى مقي ـــاث مـــن معممـــى المســـتقبل عم اإلن
 العممى واألدبى .

ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة  -9 توجـــد فـــروق ذات دالل
 اإلناث من معممى المستقبل عمى مقياس الذكاء االجتماعى .

ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة توجـــد  -6 فـــروق ذات دالل
 اإلناث من معممى المستقبل عمى مقياس الذكاء االنفعالى . 

ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــة الـــذكور ومجموعـــة  -6 توجـــد فـــروق ذات دالل
 اإلناث من معممى المستقبل عمى مقياس ميارات الشخصية القيادية .

 الدراسة :نتائج 
توجد عالقة ارتباطية موجبة  دالة إحصائيا بين درجـات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى الدرجـة  -:

 الكمية لمقياس الذكاء اإلجتماعي وكل األبعاد والدرجة الكمية لمقياس الذكاء اإلنفعالي.                          
ينـة الدراسـة عمـى الدرجـة توجد عالقة ارتباطية موجبة  دالة إحصائيا بين درجـات أفـراد ع -6

ـــة لمقيـــاس ميـــارات الشخصـــية  ـــذكاء اإلجتمـــاعي وكـــل األبعـــاد والدرجـــة الكمي الكميـــة لمقيـــاس ال
 القيادية.
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توجـد عالقـة ارتباطيـة موجبـة  دالـة إحصـائيا بـين درجـات أفـراد عينـة الدراسـة عمـى الدرجــة -0
يــــاس ميــــارات الشخصــــية الكميــــة لمقيــــاس الــــذكاء اإلنفعــــالي وكــــل األبعــــاد والدرجــــة الكميــــة لمق

 القيادية.
التوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفـراد العينـة عمـى أبعـاد مقيـاس الـذكاء  -4

                                                                                                                                                                                                                                 إناث(.                                                                                                              –اإلجتماعي وفقا لمتخصص )ذكور 
صائيا  بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في األبعاد التوجد  فروق دالة إحصائيا اح -1

 عمى مقياس ميارات الشخصية.                                                  
التوجد فروق دالة إحصـائيا احصـائيا بـين متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث فـي األبعـاد  -9

 عمى مقياس الذكاء اإلنفعالي.
حصائيا احصائيا  بين متوسطات درجات العممـي واألدبـي فـي األبعـاد  اليوجد فروق دالة إ -9

 والدرجة الكمية عمى مقياس الذكاء اإلجتماعي.
اليوجد فروق دالة إحصائيا احصائيا  بين متوسطات درجات العممـي واألدبـي فـي األبعـاد  -6

 عمى مقياس ميارات الشخصية القيادية.
بــين متوســطات درجــات   :303عنــد مســتوي داللــة اليوجــد فــروق دالــة إحصــائيا احصــائيا  -6

 العممي واألدبي في األبعاد عمى مقياس الذكاء اإلنفعالي.
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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  .                                                                 

While emotional intelligence includes self - control ,enthusiasm , 

persistence , and the ability to self – motivation  .                                                                              

        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  member.                             

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

become a leader is to develop leadership skills  2  

Human being can learn leadership, and the art of performance                                  

Study Objective:         

      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  

schools.                                                                                                    

Study tools:  

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

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

  3-Emotional Intelligence Scale . ( Prepared  by  the  researcher 

  4- Leadership Personality Skills Scale . (Prepared  by  the  researcher (  

Hypotheses of the study: 

1-There is apositive significant correlation between scores of future 

teachers on 

social intelligence  scale  and  their scores on emotional  intelligence 

scale  2  



 . ميادة حممذ إبراهيم أ                                                          

 

 5105 ديسمرب ،44جملت اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العذد                 

)     960) 

2-There is apositive significant correlation between scores of future 

teachers on social intelligence scale and their scores on leadership 

personality skills scale. 

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 scale. 

5-There are significant differences between the average scores of 

male and female future teachers on emotional intelligence scale. 

6-There are significant differences between the average scores of 

male and female future teachers on leadership personality skills 

scale. 

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 scale. 

: The results of the study 

The Hypotheses were verifiable.                                                 
                                                                                         

                                                                                                             
                

 


