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 لممخصا
لدى مدراء المدارس الثانوية، ولغرض تحقيق  السمات القيادية ييدف البحث الحالي الى معرفة  

السمات (، ارتأت ببناء مقياس السمات القياديةبعد ان قامت الباحثة بتحديد مفيوم )اىداف البحث 
( لمسمات السطحية وامام كل فقرة 18لسمات المصدر و)( فقرة 18بواقع )( 36مكون من ) القيادية

من صدق  متاكدل، و ،(ٔيأخذالدرجة )ال يقيسيا الذيو ( ٕياخذ درجة)خيارين احدىما يقيس السمة 
الثبات األداة قام الباحثان بعرض األداة عمى مجموعة من المحكمين في التربية وعمم النفس وصدق 
البناء من خبلل إيجاد معامل االرتباط ودرجة الفقرة بدرجة المقياس الكمية وحساب تميز الفقرات 

( وقام بتطبيقيا  ٘ٛ,ٓبطريقة المجموعتين النصفية ومعادلة الفاكرونباخ حيث بمغ معامل الثبات )
( مدير ومديرة ثانوية وبعد جمع المعمومات وبأستخدام الوسائل اإلحصائية ٓٓٗعمى عينة مكونة من )

وجود فروق في وكما  مرتفععينة البحث لدييم السمات القيادية بمستوى  المناسبة أظيرت ماياتي:
وفي ضوء النتائج الدراسة أوصى الباحثان :  السمات القيادية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح االناث

 عمى لمحصول الدراسة طريق عن المؤىمين والمدرسين التربوية القيادات ميارات مدى و تحسين
 المينة لدخول أىمتيم التي الشيادات من أعمى عممية درجات

 , نظرية كاتل ، مدراء المدارس.   السمات القياديةالكممات المفتاحية : 
Abstract: 
The current research aims to know the leadership traits of secondary school 

principals, and for the purpose of achieving the objectives of the research, 

after the researcher has defined the concept of (leadership traits), she decided 

to build a leadership traits scale consisting of (36) by (18) paragraphs for 

source traits and (18) for surface traits And in front of each paragraph there 

are two options, one of which measures the attribute takes a degree (2), and 

the one who does not measure it takes a degree (1), and to ensure the 

reliability of the tool, the researchers presented the tool to a group of 

arbitrators in education, psychology and construction validity by finding the 

correlation coefficient and the degree of the paragraph with the degree of the 

overall scale and calculating the The paragraphs were distinguished by the 

two-half groups method and the Facronbach equation, where the reliability 

coefficient reached (0.85) and it was applied to a sample of (400) principals 

and secondary managers. After collecting information and using appropriate 
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statistical methods, the following showed: Leadership according to the 

gender variable and in favor of females In light of the results of the study, the 

researchers recommended: Improving and extending the skills of educational 

leaders and qualified teachers through studying to obtain higher academic 

degrees than the certificates that qualified They are to enter the profession 

Keywords: leadership traits, Cattell's theory, school principals. 

   مشكمة البحث
ي معظم المؤسسات في الوقت الحالي أصبح التطور عممية مستمرة وسريعة ف    

ولمدير المنظمة الدور األكبر واألكثر فاعمية في عممية تطوير المنظمات  لمغاية،
واتخاذ االجراءات البلزمة التي بدورىا تؤدي الى تطوير عمل  وصنع القرارات الناجحة

السمات القيادية والتي  دورأتي ياألمام ومن ىنا  المنظمة ودفع عجمة تقدميا نحو
بيا  ( التي يجب أن يتحمىسمات المصدر، وسمات السطحية) ةمنيا الباحث تأختار 

قيادي ناجح يركز عمى  المدير لتمكنو من تطوير جودة وعمل المنظمة والتمتع بأسموب
 .رضا االفراد واالستخدام الفعال لموارد المنظمة البشرية والمادية

 تعاني الكثير من المؤسسات إلى فقدان التخصصات االدارية والكفاءات البلزمة    
وحدات األقسام مما يضطرىا إلى تنصيب مدراء من اختصاصات مغايرة  لمدراء و

التخصص االداري المطموب وذات كفاءات أقل، وبالتالي فقدان الخبرة  وبعيدة عن
دارة دات واألقسام التابعة ليا، )عدم االلتزام بمبدأ المنظمة أو الوح اإلدارية في قيادة وا 

يؤدي إلى ضعف جودة المنظمة، إضافة إلى قمة  التخصص الوظيفي( والذي بدوره
، ٕٕٔٓ)طو، االقسام ومسؤولي الشعب الموارد االزمة لعمميات التدريب والتعميم لمدراء

ٖٔٗ.) 
من ىنا ظيرت الحاجة إلى االىتمام بدراسة الشخصية وسماتيا، فكل قدرة عقمية     

تكون كامنة في شخصية اإلنسان، فانو ال يمكن التحدث عن ميارة ما أو معرفة، إال 
داخل إطار الشخص ككل، وىذا االىتمام أخذ يحتل مركزا ىاما في الدراسات النفسية 

ن الباحثين والدارسين لمقيام بالعديد من الدراسات والتربوية، ألنو جذب اىتمام الكثير م
 السماتالتي تيتم بالشخصية كمفيوم سيكولوجي، وقد أدى ىذا إلى البحث في 
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عمى عالمية  األساسية المكونة لمشخصية، ومع ذلك فيناك إجماع بين عمماء النفس
 .(ٕٖ، ٜٛٚٔىذه السمات والخصائص )غنيم، 

بلحظة أن معظم عمماء النفس أو العاممين في ومن خبلل ىذا العرض يمكن م    
مجال الشخصية يعتقدون بوجود العديد من الجوانب الميمة التي يمكن أن تقاس في 
الشخصية، ومن ىذه الجوانب السمات الشخصية العقمية، والتي يمكن مبلحظتيا 

كو، اآلخرين، فيي بمثابة دوافع تدفع الفرد في سمو  وقياسيا بما يتميز بو الفرد عن
 (،ٕٕٔص  ،ٜٜٜٔ ،وتحدد لو أسموبو في تعاممو مع بيئتو)عيسوي

يا فنجد أن لكل مجتمع من تىذا فيما يخص الشخصية، أما إن تحدثنا عن سما    
المجتمعات سمات معينة تميزه أفراده عن غيرىم من أبناء المجتمعات األخرى و يطمق 
عمى ىذه السمات اصطبلحا السمات القومية لمشخصية، وىي تمك التي تميز بصفة 
عامة السموك األعظم من أبناء مجتمع من المجتمعات، فممشخصية اإلنجميزية أو 

عربية سمات معينة تميزىا عن غيرىا من الشخصيات ويرى صبحي عبد األمريكية أو ال
 كلالحفيظ قاضي أن سمات الشخصية ىي تمك المميزات أو الصفات التي يختمف 

شخص عن شخص أخر بطريقة ثابتة ومتنافسة نسبيا، وتأتي عادة من مبلحظة 
 (. ٛص  ،ٜٗٛٔ ،السموك )قاضي

تتناول السمات، إال أنيا عموما تقوم عمى تعددت الكتابات ووجيات النظر التي     
افتراض أساس يتمثل بإمكانية وصف الشخصية اإلنسانية بداللة العديد من السمات 
المختمفة التي يظيرىا الفرد من خبلل سموكو، والمنظرون األساسيون الذين أسيموا في 

د ليا دراسة السمات الشخصية انطمقوا من التأكيد عمى وجود سمات شخصية لكل فر 
لى  صفة الثبات النسبي، ويمكن أن تبلحظ فيو، بحيث يمكن أن تميزه عن اآلخرين، وا 
جانب صفة الثبات النسبي، تؤكد تمك اإلسيامات عمومية السمات، أي أنو باإلمكان 
وصف الفرد بشكل عام وبدرجة كبيرة من الثبات بأن لو من السمات المختمفة التي 

(. وقد تبمور ىذا االتجاه فيما بعد Calcdwell, et al, ٖٕٓٓيمكن أن تنسب إليو )
 Kirpatrick & Locke,1991,p18).خاصة بالسمات ) اتبنظري
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والمحور الرئيس لنظرية السمات، في مجال القيادة، يعتمد عمى أنو حيثما وجد قادة     
ومرؤوسين فإن ىذه الظاىرة تدل عمى أن ىناك خصائص تفرق بين ىاتين 

عمى الباحثين من أجل تعميق فيميم لمقيادة إال أن يصموا إلى تحديد  المجموعتين، وما
ىذه الخصائص أو السمات ودرجة انتشارىا بين القادة تحت ظروف مختمفة 

(Bass,1995:23 ذا استطعنا تمك الخصائص أو السمات التي تؤدي  اكتشاف(، وا 
يادة ستنحصر في إلى نمط أفضل لمقيادة الناجحة، فإن عممية االختيار في مجال الق

فالسموك  ،إيجاد األشخاص ذوي المؤىبلت الشخصية المطابقة لممواصفات المطموبة
القيادي عمى وفق نظرية السمات ىو حصيمة تفاعل مجموعة من السمات الشخصية 
التي يتصف بيا القائد والتي تبرز بشكميا الظاىري باعتبارىا سموكا مفضبل من القائد 

 .(Yull, et al,2002:p 9نفسو )
 القيادي الذي يمارسو مدير المدرسة ومـا يترتـب عميـو مـن منـاخ يسـود الدوريعد 

أحد العوامل الرئيسة والمميزة في تحقيق أىداف العممية التربوية، وذلك لما لو  المدرسة،
ومدير المدرسة شخص يتصف بسمات  في سير العممية التربوية بأكمميا، من تـأثير

وانطبلقًا من  ،معين في النمط القيادي الذي يسمكو في مدرستو ليا تـأثيرعديدة قد يكون 
تعرف سمات الشخصية ودراستيا وتحميميا وتعرف  ىذا الدور القيـادي لممـدير، فـإن

متميزة في تصنيف ىؤالء  دوريكتسب  لممـديرين المزاج المتطرفالعبلقة بينيا وبين 
بموجبيا يتم اختيار المديرين  األسس التي المديرين ضمن سمات معينة، وبالتالي وضع
 (.ٓٔ، ٕٚٓٓ)أبودية،  لممارسة الدور اإلداري في المؤسسات التربوية

خاصية الذات, ىذه الخاصية تمكنو  بامتبلكويتميز االنسان عن جميع الكائنات الحية 
يعمل بشكل متكامل من خبللو نظرتو الى نفسو في ضوء امتبلكو لجوانب او  ان من

بشري وتقيمو عمى انو شخص ذو تكامل وظيفي لو قيمو واىدافو  ككائن تميزه سمات
ضوء مبلحظاتو عن عالمو االجتماعي وعالمو  المناسبة التي يسعى الى تحقيقيا في

  (Wylie,1974,P.130).   الشخصي التي تنتظم بشكل اكثر من خبلل شعوره بذاتو
محور أساس في الحياة  االدارية لممدارسالقيادات وتنبع مشكمة البحث الحالي من أن 

مواقف متنوعة، وضغوط متزايدة في جوانب حياتيم النفسية،  العامة تدور حوليم
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( شريحة تقدم خدمة عامة في مختمف القيادات االدارية لممدارسفـ ) ,واالجتماعية
اوز تجو  وبناء شخصية قيادية قويةويحتاجون الى تعديل  د المجتمعاجوانب الحياة ألفر 

الخدمة التي البد ان يقدموىا ليصموا  تعرقل يمكن ان التي ية المتطرفةالمزاج السمات
الموظفين واالساتذة والطمبة الى ارقى مستوى من يرتقي بسموكيم مع  الى تعامل إيجابي

الخدمة العامة التي تصب لخدمة المجتمع بشكل عام وبناء اجيال المستقبل بما يتطمب 
ن تطور وتقدم، وىذا ما تممست بو الباحثة من خبلل مسيرتيا بو الوقت الحاضر م

الدراسية وكونيا طالبة قريبة منيم ان ىناك فوارق وبنسب مختمفة بين التعامل 
الشخصي مع الطمبة واالداريين والموظفين والنجاح في القيادة داخل المدارس الثانوية 

 .والتقدم بيا الى ارقى مستوى من الرقي والعمم
 طبيعة ما االتي التساؤل عن باإلجابة البحث مشكمة تمخيص يمكن تقدم ومما

 ؟ لدى المدارس الثانوية  القيادية السمات
 

 اىمية البحث:
اىتمت العديد من المراجع العممية في مجال اإلدارة بموضوع القيادة، إذ أصبحت     

االىتمام بموضوع القيادة القيادة بمثابة الحجر األساس في اإلدارة، والتي بعدىا اتسع 
الفرد القيادي نظرا الرتباطو بكل مفاصل الحياة، ويتميز  ،اإلدارية في مراجع عمم النفس

مجال التفاعل والممارسة الذي يدور حولو تعديل سموك الكائن البشري في في انو ب
االتجاه المرغوب، وخمق المواطن الصالح بوساطة تييئة المناخ المبلئم وتكوين 

والسمات الشخصية في ، نحو المجتمع الذي يعيشون فيو لؤلفرادجاىات اإليجابية االت
ألنيا تتناول الفرد في كل جوانبو النفسية ومفرداتو  ،أحد المواضيع التي اىتم بيا العمماء

البدنية والعقمية وما يتعمق بو من أنشطة متنوعة تؤثر عمية من تفاعمو مع محيطة، 
وذلك لكونيا  ،إذ اعتبروىا اساسية في بناء اي شخصية ،وركز الباحثون عمى السمة

عبلمة مميزة لمشخصية تتميز بالعمومية والثبات النسبي، لذا يمكن االحتكام الييا في 
تقويم الشخصية والتمييز بين األفراد وتصف االنسان بناء عمى ما يصدر عنو من 

بسمة الشخصية القيادية  يتمتعون اءونحن نحتاج إلى مدر ، سموك في المواقف المختمفة
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المؤثرة، والشخصية القيادية لممربي تمثل السبلح المضمون إلحداث التأثير في السموك 
وذلك لكونيم مشروع  ،واالتجاىات التربوية والتعميمية لمتبلميذ وانعكاساتيا التأىيمية ليم

 (. ٕ٘، ٜٕٔٓ)عزيز وأميش،  مستقبمي في اعدادىم كقادة في المجتمع.
األداة األساسية التي تستطيع المنظمات  (ٕ٘ٓٓ)القيادة كما يذكر عياصرة  تعد    

، وىي التي تستطيع التنظيم والتنسيق بين العناصر ىمثعن طريقيا، تحقيق غايتيا الم
لتصل بالمنظمة إلى التكامل المأمول بين مدخبلت العممية اإلدارية المادية  ،المختمفة

االقتصادي والتربوي، من أجل الوصول إلى أىداف منيا والبشرية، وعمى المستويين 
اعي باعتبار أن القادة يؤثرون ماالجت علالمجتمع، كما أنيا تعتبر من أىم مظاىر التفا

)عياصرة، في اآلخرين ويقومون بتتبع رغباتيم وتمبيتيا لتحقيق األىداف المنشودة 
ٕٓٓ٘، ٕٕ). 
ية في وقتنا الحاضر ناإلنسا( إن من أىم آمال المجتمعات 4006ويضيف حسن )    

النيوض  يىو أن يظير من بيننا قادة يتحمون بسمات تمكنيم من اإلسيام الفعال ف
األخبلقي األصيل والتفاني في  قل األعباء والعممباألمة نحو التقدم والرقي، وتح

ممارسة أدوارىم القيادية، حيث ىي المعيار الذي يتحدد عمى ضوئو نجاح أي تنظيم 
إداري، لذا أصبحت القيادة من الموضوعات األساسية في معظم الدراسات والبحوث 

 (. ٚٔ، ٕٗٓٓ)حسن، اإلدارية والتربوية وتحتل مكانا بارزا في كتب اإلدارة 
ة الطمب بتفعيل األداء المدرسي وتطوير كافة القيادات المدرسية لكونيم مع زياد    

أساس العمل الفني والتربوي واإلداري لتحقيق أعمى اإلنجازات التعميمية لموصول إلى 
من مرتبة المنافسة الدولية، تحاول كل الدول سواء المتقدمة والنامية أيضا، رفع 

مدير مطالب بأن يكون بعيد النظر، لو نضوج مدراء المدارس، فالل الشخصية القيادية
والشخصية القوية مبدع ومبتكر في عممو اإلداري متزامن مع اتصافو بالحيوية  كريف

والنشاط في األداء والمتابعة، وأن يؤدي ميامو وواجباتو التربوية القيادية عمى أكمل 
وتقدمو عمى  ولذلك تسعي الدول الحريصة عمى التطور التعميمي ،وجو وبإخبلص تام

من سماتو الشخصية ومزاجو تطوير القائد المدرسي من خبلل خطة مدروسة لرفع 
إن أىم سمة المدراء الناجحين ىي المتطرف اتجاه اداء عممو الوظيفي بشكل جيد، 
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ممدير في بناء عبلقات إنسانية طيبة مع موظفيو وسموكو الجيد في ل الشخصية القيادية
نيا أن تؤثر في الروح المعنوية لممعممين إيجابا، فتزيد من التعامل معيم، التي من شأ

التزاميم وانتمائيم لممدرسة، وتحثيم عمى بذل مزيد من الجيد إلنجاز األىداف 
 .(44، 8991المطموبة. )الحديدي ،

إن التعرف عمى السمات الشخصية القيادية ودراستيا وتحميميا يكتسب أىمية متميزة     
ضمن سمات معينة، وبالتالي وضع األسس التي بموجبيا يتم  المدراءتصنيف  في

ويذكر )جبلب،  ،لممارسة الدور اإلداري في المؤسسات التربوية القيادي االفضلاختيار 
عمى عينة من  ( في دراسة استخدم فييا المنيج الوصفي باألسموب المسحئٕٔٓ

ا أن تطور السمات االىتمام بالبرامج التي من شأني ( فردا توصل فييا الى٘٘ٔ)
اما في دراسة )موسی وعبد ، الشخصية لمقادة الكشفيين من حممة الشارة الخشبية

( فردا ٕٓٓ( والتي استخدما فييا المنيج الوصفي عمى عينة من )ٖٕٔٓالواحد، 
فتوصل فييا إلى أن الفرد الذي لديو مستوى جيد من سمات الشخصية ال بد لو أن 

الذي لدييم  المدراءمشاكل وىذا ما أثبتتو النتائج، وان يمتمك قدرة جيدة عمى حل ال
لدييم سمات شخصية ضعيفة في حل  نسمات شخصية جيدة يكون أفضل من الذي

( والتي استخدم فييا المنيج الوصفي ٕٗٔٓوفي دراسة )عبد السادة، ، المشكبلت
رتباط ( فردأ، فتوصل فييا إلى ظيور عبلقة آٔٔباألسموب المسحي، عمى عينة من )

بين الشخصية القيادية والكفاءة المينية، وان لمشخصية القيادية أىمية في مستوى 
الكفاءة المينية لدى مدرسي الجامعة، وان الشخصية القيادية لؤلستاذة الجامعيين ليا 

  .(ٕ٘، ٜٕٔٓ)عزيز وأميش،  تأثير كبير عمى العممية التدريسية والتربوية
إن من أىم أسباب اختيار ىذا الموضوع، ىو اإليمان القوي بأن فيم عمم النفس     

الشخصية والتوافق معا، ألن معرفتنا السمات القيادية والتعمق فيو ال يكون إال بدراسة 
يعطينا معارف كثيرة حول الفرد، وألنو ال وجود  بيا بمحددات الشخصية وكل ما يتعمق

غيره، ونظرا لما رأيتو منذ الطفولة حول ضرورة أن تميزه عن  لفرد من دون شخصية
لذلك من تأثير عمى نجاحو في مختمف الميادين،  تكون شخصية الفرد قوية، ولما

 (.ٚٔ، ٕ٘ٓٓ)كريمة،  خاصة العممية منيا
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لكل إنسان شخصيتو الخاصة بو التي تميزه عن غيره والتي إما أن ترتقي بو أو أن     
الشخصية تتمتع بصفات وسمات تعطييا نمطيا الخاص  سببا في فشمو، وىذه تكون

وتشتير بو، وىذه السمات إما أن تجمب القموب ليا أو تنفر النفوس  الذي تعرف بو
ألن الفرد  ،إن دراسة الشخصية اإلنسانية دراسة قديمة قدم النوع اإلنساني ،عنيا

ظر إلى ما يبدو ييتم باألفراد اآلخرين، وخاصة من بني جنسو، فين اإلنسان بطبيعتو
وانطباعات، وييتم بما يميز سموكيم وتصرفاتيم في  عمى وجوه اآلخرين من انفعاالت

إن لكل شخصية نمطيا الفريد من السمات، (، ٓٔ، ٕٕٓٓالمواقف المختمفة )األشقر،
سموك الفرد، وان السمات أنماط سموكية  وأن ىذه السمات تقوم بدور رئيس في تحديد

وتعبر عن توافقو لمبيئة، وال  وتصدر عن الفرد في مواقف كثيرة،عامة ثابتة نسبيا، 
سموك الفرد  يمكن مبلحظة السمات مباشرة، ولكن يستدل عمى وجودىا من مبلحظة

والسمات الشخصية: ىي مجموعة من  (.ٜٕ، ٕٔٔٓ رزق،أبو خبلل فترة من الزمن )
يتميز بيا الفرد وتكون  الصفات الجسمية، أو العقمية، أو االنفعالية، أو االجتماعية

وىي  أو مكتسبة متعممة، وىي وحدات أساسية في تنظيم الشخصية، وراثيةفطرية 
خصائص متكاممة لمشخصية نستنتج وجودىا من خبلل سموك الفرد، وىي مرتبطة 

 (R Catell" 1965كاتل ) ويرى(، ٕ٘، ٕ٘ٓٓ،إيجابية ببعضيا البعض )غنام بصورة
اجل  الفرد الختبارات متعدد من أن الشخصية ليا سمات كثيرة ولمعرفتيا ينبغي تعرض

 ولكن االختبلفبيا اتشقياس أبعاد شخصيتو يوضح كذلك أن الناس يسمكون سموكا م
في درجة معينة في حدث ما فنحن جميعا نغضب في المواقف التي تثير الغضب ولكن 

الزاروس ) وكذلك طريقة التعبير عنو يختمف عن اآلخر في درجة الغضب كل منا
 (.ٜٔ، صٜٗٛٔ، ريشارد
إن فعالية وكفاءة القيادة تتطمب توفر سمات معينة في القائد الناجح ومن أىم ىذه     

السمات الجسمية والعقمية والمعرفية والسمات االجتماعية والمحافظة عمى  ،السمات
األمانة وحسن السمعة والتمتع بعادات واإللمام بو واالفتخار بو، و  الوقت، ومعرفة العمل

 (. ٕٚٓٓ:ٕٕ٘الروحية واإلنسانية والتواضع )السمادوني، شخصية حسنة والتمسك بالقيم
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وىناك مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في القائد ولكنيا عوامل      
شخصية وفي أغمب األحوال عوامل موروثة ولكن يمكن تطويرىا مثل القدرة العقمية 

التفكير اإلبداعي، وحيث إن الطبلب الذين يممكون مجموعة من الصفات الشخصية و 
والحماس والشجاعة والمبادأة والقدوة الحسنة،  مثل: الذكاء والحزم والقدرة عمى التعاون

عمى التكيف يعتبرون قادة، حيث  والميارة المغوية والتقدير والمسئولية واإلنجاز والقدرة
يمكن اكتسابيا في  ىذه السمات ذات جذور عميقة في أنفسيم والإنيم غالبا ما تكون 

في ىذه تبنتيا الباحثة فترة وجيزة من التدريب واإلعداد، وقد ركزت نظرية السمات التي 
الدراسة عمى أن القيادة ليست سمة واحدة يتميز بيا القائد أينما وجد، بصرف النظر 

ن أنواع مختمفة من القيادة تنشأ في الثقافات نوع القائد أو الوقت أو الثقافة، وذلك أل عن
 .(ٕٕ٘: ٜٜٜٔاألشول ،) المختمفة

 
 اىداف البحث:

 :ييدف البحث الحالي التعرف عمى 
 السمات القيادية لدى مدراء المدارس الثانوية.  .ٔ
  .أناث( -تبعا لمتغير الجنس )ذكورالفروق في السمات القيادية  .ٕ
 أدبي(.  –التخصص )عممي لمتغيرتبعا الفروق في السمات القيادية  .ٖ
 مدة الخدمة.  تبعا لمتغيرالفروق في السمات القيادية  .ٗ

 حدود البحث:
 الحدود الموضوعية: دراسة السمات القيادية  .ٔ
 اناث( في محافظة االنبار.    –الحدود البشرية : مدراء المدارس الثانوية )ذكور  .ٕ
 (.ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓالحدود الزماني: العام الدراسي ) .ٖ

 تحديد المصطمحات:
 Leader ship traits : :اواًل/ السمات القيادية

 :السمة 
 عرفيا كل من 
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 :(EYSENCK, 1952) آيزنك .ٔ
"بأنيا مجموعة من األفعال السموكية التي تتغير معًا، وتعد مفاىيم نظرية أكثر منيا 

 (.ٕٓ، ٕٓٓٓوحدة حسية ومفيوم أساسي في الشخصية" )إبراىيم، 
 (:(CATTELL,1970كاتل  .2

ىي مجموعة ردود االفعال او االستجابات التي يربطيا نوع من الوحدة بحيث تسمح 
ليذه االستجابات ان توضع تحت اسم وحدة ومعالجتيا بالطريقة ذاتيا في معظم 

 .االحوال
 (Cattell et al,1970 , p. 22.) 

 الباحثة:
ىو نوع من العواطف الديناميكية الدافعة لمسموك والتي تمثل سمات المصدر التي ليا  

أصول بيئية مستمده من التأثيرات االجتماعية والمادية الخارجية التي يمكن أن تختفي 
 محياة.وال تعود ميمة ل
 :التعريف النظري

لبناء مقياس كونيا تبنت نظرية  (GATTELL,1970) تبنت الباحثة تعريف كاتل 
 .دراستيا وتفسير نتائج الدراسة

 التعريف االجرائي: 
ىي الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عمى المقياس المقدم في الدراسة والذي تم 

 بناءه من قبل الباحثة.
 الفصل الثاني

 نظري ودراسات سابقةاطار 
 (:Leadership personality traits) سمات الشخصية القيادية

ىو تتبع نشأة وتطور فمسفة السمات الشخصية القيادية،  الفصلإن اليدف من ىذا     
 وتقديم

تعريف شامل ومحدد لمفاىيم السمات والشخصية والقيادة، وذلك من خبلل مناقشة 
 أفكار ونظريات
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العمماء، وتحديد المبادئ الموجية والتي تعتبر البنية األساسية لؤلسموب والمنيج العممي 
 لمسمات

  .الشخصية القيادية
 مفيوم الشخصية: -1
يّعد مفيوم الشخصية من أكثر مفاىيم عمم النفس تعقيدًا، ألنو يشمل الصفات      

والوجدانية كافة، المتفاعمة مع بعضيا داخل كيان الفرد، وليذا  والعقمية، الجسمية،
معالجتيا من حيث طبيعتيا، وخصائصيا،  المفاىيم في تعددت اآلراء، وتباينت

ستيا ليس باألمر اليسير، فمفيوم الذا فإن در ، ومكوناتيا، وديناميكيتيا، ونظرياتيا
حقيقة النفس اإلنسانية  الشخصية في عمم النفس ىو بناء عممي ُأّعد لعرض
 .وتوضيحيا، وما ىدف النظريات النفسية إال تحميل ىذا المفيوم

ألخرى، فيي كمنظور الشخصية ىي موضوع اىتمام الكثير من الناس والعموم ا    
سة الشخصية، اتشترك في دراستو عموم متعددة وأىميا انتشارًا في در  تخصصي عممي

خاصًا بيا أطمق عميو عمم نفس الشخصية، وىو يدرس  "عمم النفس" الذي أفرد ليا عمماً 
وتميزىا وتطورىا ومحدداتيا الوراثية  الشخصية من ناحية تركيبيا وأبعادىا األساسية

ويشير المعنى (. ٜٕٓ، ٕٓٓٓ)جبل، وطرق قياسيا، واضطراباتيا الشخصية والبيئية،
 المغوي لمشخصية إلى أن الشخص في المغة العربية ىو الذات المخصوصة، وتشاخص

القوم )اختمفوا وتفاوتوا،( أما كممة الشخصية فإنيا تعني عند الحديث عنيا صفات 
أما في المغة اإلنكميزية ، اوت والتمايزعن غيره، واستعماليا بدل التف الشخص التي تّميزه

من أصل  فيي(PERSON  PERSONALITE, PERSONALITY)  والفرنسية
التيني، ويعني القناع الذي كان يمبسو الممثل في العصور القديمة حين كان يقوم 

ما، والظيور بمظير معين أمام اآلخرين، لذلك فالشخصية ىي ما يظير  بتمثيل دور
إن الدراسة (، ٚٚ، ٕٔٓٓ،المتنوعة التي يقوم بيا )عبداهلل لوظائفعميو الشخص في ا

 بتيارين ىامين ىما: العموم االجتماعية والعموم السيكولوجية لمشخصية تعتمد وتتأثر
البيولوجية، والشخصية ىي صمة الوصل بينيما، كما ُتّعد الشخصية الموضوع االم أو 
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ويسعى عمماء النفس في (. ٜٕ، ٕٓٓٓالدراسات السيكولوجية )االنصاري، األساس في
 :ىدفين ىما دراسة الشخصية إلى تحقيق

وصف بنية الشخصية، بمعنى وصف تنظيم أنماط األفكار، والمشاعر،  .ٔ
 .والسموكيات في العقل

سة الطريق التي يتشابو بيا الناس مع بعضيم بعضًا أو يختمفون من ادر  .ٕ
 .بالفروق الفردية فرد آلخر، أو تحديد ما يسمى

سات النفسية خبلل السنوات األخيرة، من اواسعًا في الدر  اً أخذ مفيوم الشخصية حيز     
بشقييا: الشخصية السوية، والشخصية المضطربة، واختمف عمماء النفس  قبل العمماء

باختبلف المنحى الذي ينتمي إليو العالم، وقد نالت الجزء  في تعريفيم لمشخصية،
الذي تتداخل فيو النظريات النفسية،  و المجال األوسعاألكبر من الدراسة، ومجاليا ى

التعريف األوسع في  والشخصية، واالختبارات، والمقاييس النفسية، إذ نالت الشخصية
 (.٘ٔ-ٗٔ، ٕٓٔٓتعريفات الدراسات النفسية )غباري وأبو شعيرة،

 مفيوم السمة: -1
مفيوم أساسي في عمم نفس الشخصية، وتعني السمة في المغة  (Trait)السمة       

فنية في  واستخدام« السمة»الصفة، أو الخصمة، أو العبلمة المميزة، وقبل أن تستخدم 
عمم النفس فقد استخدميا اإلنسان العادي غير المتخصص في حديثو ووصفو لمن 

المبلحظات التي نقوم يتعامل معيم من الناس، كما يستخدم كل منا مفيوم السمة في 
بيا في حياتنا اليومية، ومن ثم نقول: إن مفيوم سمة الشخصية لو جذوره لدى غير 

    المتخصص وفي مبلحظاتنا لآلخرين.
ومفيوم السمة من المفاىيم اليامة في نظريات الشخصية حيث أن الفوارق بين     

عطي لكل منيم فرديتو األفراد تظير في سمات شخصياتيم، وتميز سموكيم، وىي التي ت
التي يتميز بيا عن غيره، وتعتمد السمات عمى كل من العوامل الوراثية، والعوامل 

 (.ٜ٘ص ،ٜٕٓٓ ،البيئية )احمد عبد الطيف أبو سعد
يعد مفيوم السمة من المفاىيم اليامة في نظريات الشخصية، إذ تمثل الوحدات     

ات الجسمية، األشخاص من حيث الصف في الشخصية، والفروق بين إلنسانيةالبنائية ا
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سمات الشخصية تحدد الطرائق المميزة لسموكيم، فشخصياتيم،  والسمات المختمفة في
غيره، وتتوقف عمى كل من العوامل  والتي تعطي لكل منيم فرديتو التي يتميز بيا عن

وقياسيا  ووصفيا، الوراثية والعوامل البيئية، كما أنو يمكن الكشف عنيا، والتعرف إلييا،
 (.ٖٛ، ٕٙٓٓ)الشميري، 

وبناء عمى ذلك اتجو عمماء النفس إلى منيج التحميل العاممي لنتائج اختبارات      
الشخصية لمتعرف عمى السمات العامة التي تقيسيا اختبارات الشخصية، ومنيج 
التحميل ىو منيج إحصائي يستيدف معرفة أنواع السموك التي تترابط مع غيرىا، وعن 

ىذا المنيج أمكن تحديد العوامل المسؤولة عن السموك وأمكن تجميع ىذا طريق 
 اً السموك، وبدال من تعددىا وتشعبيا أصبحت محدودة نسبية، إال أن ىناك اتفاقا نيائي

، ٖٕٓٓعمى السمات العامة المكونة لمشخصية ال عن عددىا أو طبيعتيا )خرنوب، 
ٗٚ.) 
السمات تضفي عميو خصوصية ال مثيل ليا، يتسم اإلنسان كذات فريدة بجممة من   

 سويا سواء
كان ىذا اإلنسان أم غير سوي، وىذه السمات كصفات ثابتة نسبيا موجودة لدى 

وغير األسوياء كافة، ولكن بدرجات مختمفة، وىي قابمة لمتقييم والتقويم معا،  األسوياء
يجابي في كل سمة، وذلك بتعظيم الجوانب اإليجابية أو القطب اإل أي يمكن تعديميا،

، ٕٓٔٓالقطب السمبي في كل سمة )الزىراني ويونس، والتقميل من الجوانب السمبية أو
ٕٔٙ.) 

 معايير تحديد السمة:
 وضع ألبورت ثمانية معايير لمسمة ىي:

 بمعنى أنيا عادات عمى مستوى أكثر تعقيدا. ،لمسمة أكثر من وجود اسمي .ٔ
عادتين أو أكثر تنتظمان وتتسقان  بمعنى أن ،السمة أكثر عمومية من العادة .ٕ

 لتكوين سمة.
 السمة دينامية تقوم بدور دافعي في كل سموك. .ٖ
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وجود السمة يمكن أن يتجدد عممية، أو إحصائية، ويتضح من االستجابات  .ٗ
المواقف المختمفة، أو في المعالجات اإلحصائية عمى نحو ما  المتكررة لمفرد في

 نجد في الدراسات العاممية.
 ليست مستقمة بعضيا عن بعض.  السمات  .٘
 سمة الشخصية قد تتفق مع المفيوم االجتماعي المتعارف عميو بيذه السمة. .ٙ
إن األفعال والعادات غير المتسقة مع سمة ما ليست دليبل عمى عدم وجود ىذه  .ٚ

 السمة. 
إن سمة ما قد ينظر إلييا عمى ضوء الشخصية التي تحتوييا، أو عمى ضوء  .ٛ

 .(ٖٙ_ٖ٘: ٕٙٓٓ)طافش،  لممجموع العام من الناستوزيعيا بالنسبة 
ة فيي جوىر العممية يالقيادالسمات الشخصية من ىنا تؤكد الباحثة عمى أىمية      

 .اإلدارية وقمبيا النابض كما أنيا تؤثر وتتأثر ببيئة العمل
ومن ىذا المنطمق، حظت القيادة باىتمام العديد من العمماء والفبلسفة والكتاب       

الذي بدؤوا بدراستيا ودراسة كل ما يرتبط بيا، حتى أصبحت اآلن لب العممية اإلدارية 
وقمبيا النابض واألساس الذي يتم بواسطتو الحكم عمى نجاح المنظمة من عدمو، 

ذي يمارسو القائد في مرؤوسيو من أجل تحقيق ثير الأوأصبحت في جوىرىا تعني الت
 (.ٛٚ، ٕ٘ٔٓ،المصري وعامر)ىدف ما 

وفي ضوء اىتمام العمماء بموضوع القيادة وتشعب تفرعاتيا، تفاوتت تعاريف      
القيادة، فبعض الباحثين يرونيا بعض الصفات الشخصية وأخرين يرونيا سمطة ورسمية 

ر عمى اآلخرين بناء عمى ىذا أكد األغا و بينما يراىا أخرون سموك وتفاعل وتأثي
إلى ضرورة وجود بناء متسق وفق نظام معين يعتمد عميو في تفسير  (ٕٗٔٓ)عساف 

ىذه القيادة، ومن ىنا ظير ما يسمى بنظريات القيادة التي غدت دليبل وموجيا لمقائد، 
ؤات وتوقعات ومفسرا ومساندا لعممو ولتحقيق أىدافو ورغباتو، ومساعدا لمتوصل إلى تنب

 أكثر دقة عن عمل المنظمة.
من ىنا تعد نظريات القيادة ميمة لسببين رئيسة وىي: أنيا توفر طريقة لفيم     

وتفسير تصرفات القادة، كما أنيا توفر دليبل لممارسة القيادة لممدراء والقادة اآلخرين 
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دودة وتوسع اآلفاق وتجنب االعتماد عمى الخبرة الفردية أو الجماعية المح
(2018,56.Bush ,et al)،  كما أن العولمة والتطورات التكنولوجية تدفع المنظمات

باستمرار إلى التكيف مع بيئة األعمال الديناميكية وىذه البيئة تجبر المنظمات عمى أن 
تكون واعية بنماذج القيادة لتتبع أساليب القيادة |المختمفة، ولذلك يتعين عمى القادة أن 

ة الدور واألسموب الرائد كون القيادة ليا أىمية كبيرة في تطوير المنظمات يدركوا فعالي
(ٕٓٔٛ See, -Shafique & L00 ). 
 

 :  القياديةنظريات السمات 
 نظرية السمات ل كاتل (Cattell,1905-1998:) 
السمات ويرى بأنيا تمثل وحدة بناء الشخصية، والسمة  منظرييعد كائل أحد كبار      

أىم مفيوم في نظريتو التي كرس معظم أبحاثو التحميمية العاممية لمبحث عنيا، وكان 
 معتقد بأن تحديد السمة ىو أساس دراسة الشخصية.

لذلك ركز كائل عمى إيجاد عدد محدود من السمات المركزية المستقمة عن بعضيا      
ن وضعيا كميا في اختبار مناسب يساعد عمى قياس شخصيات األفراد بحيث يمك

عامة أساسية مستوعبة بذلك سمة والتنبؤ بأحواليا، وبالفعل نجح في تحديد ستة عشر 
كل التنوع والتباين في سمات الشخصية و بني عميو اختباره المعروف باسم )عوامل 

 (.ٖٓٙ، ٕٕٓٓالشخصية الستة عشر( )قطامي وعدس، 
السمة مجموعة ردود األفعال أو االستجابات »أن (Cattell,1961) (کاتل)ويری     

التي يربطيا نوع من الوحدة التي تسمح ليذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد، 
(، والسمة ٕٔ٘، ص ٜ٘ٚٔ)سيد غنيم، « ومعالجتيا بالطريقة ذاتيا في معظم األحوال

كذلك جائب ثابت نسبية من خصائص الشخصية، وىي بعد عاممي  (کاتل)عند 
يستخرج بوساطة التحميل العاممي لبلختبارات، أي: لمفروق بين األفراد، وىي عكس 

  (. (Cattell & Scheier,1961,p500الحالة 
( كممة من كممات السمات من قائمة شاممة وضعيا ٓٓ٘ٗفقد اختزل كاتل )    

( ٔٚٔ( ثم خفض ىذه المجموعة الى )Allport & odbertl,1936البورت وأودبرت )
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مصطمح من خبلل التخمص من المترادفات، وثم الربط بين عناصر السمات وعددىا 
، واضيف الييا عشرة اخرين فيما ( من عناقيد العبلقات المتبادلةٖٙ( ليتم عزل )ٔٚٔ)

لمجموعة ىي ( سمة من السمات السطحية، وكانت ىذه اٙٗبعد ليصبح االجمالي )
( من ٙٔالمادة االساسية لمعمل كاتل لتحميل العوامل وتم في نياية االمر عزل )

(، وقد صنف السمات بعدة طرق فقد صنفيا ٕٙٙ، ٕٓٔٓالعوامل االساسية )الن، 
 ( كاآلتي:ٜٕٔٓ)الزغول واخرون، 
 : السمات العامة والسمات الفريدة:التصنيف االول

 Unique( والسمات الفريدة )General featuresعامة )يميز كاتل بين السمات ال    
Features ،فالسمات العامة واحدة يمتمكيا الجميع بدرجة معينة كالذكاء واالنبساطية ،)

وكل شخص لديو ىذه السمات ولكن بدرجات متفاوتة، ويرى كاتل ان السمات العامة 
ائية، ويتعرضون ىي عالمية لجميع الناس اذ بينيم قدر مشترك من الخصائص العد

لضغوط اجتماعية متماثمة نسبيًا عمى االقل ضمن الثقافة ذاتيا )الزغول واخرون، 
(، والسمة العامة ىي السمة التي يمكن قياسيا لكن الناس من خبلل ٖٗٓ، ٜٕٔٓ

نفس المجموعة من االختبارات والتي يختمف فييا الناس من حيث الدرجة وليس من 
(، اما السمة الفريدة فيي سمة محددة بفرد معني cattell,1966,p.368حيث الشكل )

ويقدر انو ال يوجد غيره يسجل في بعد ىذه السمة ومن االمثمة عمى ذلك االستعداد 
لرفع الصوت مع نياية كل جممة تقال ولم ييتم كاتل كثيرًا بيذه السمات 

(cattell,1966,p.28.) 
 )الطبع( والسمات الديناميكية:: سمات القدرة، السمات المزاجية التصنيف الثاني

فسمات القدرة تحدد قدرة الكفاءة عمى العمل لتحقيق اليدف، فمثبًل الذكاء ىو سمة      
قدرة ومستوى الذكاء يؤثر في الطرق التي ننظر من خبلليا لتحقيق اىدافنا، اما السمات 
المزاجية )الطبع( فتصف النمط العام والنبرة االنفعالية لسموكنا، وعمى سبيل المثال 

او العصبية، اما السمات الديناميكية فيي القدرة الدافعة لمسموك وىي الحزم او اليدوء 
 (.ٖٙٓ، ٜٕٔٓتحدد دوافعنا واىتماماتنا وطموحاتنا )الزغول واخرون، 

 : السمات السطحية وسمات المصدر:التصنيف الثالث
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(: ىي مجموعة من خصائص superficial featuresالسمات السطحية )     
تبادليًا لكنيا ال تشكل عامبًل من العوامل، ومن ثم يعتقد ان ما الشخصية والتي ترتبط 

يحددىا ىو اكثر من مؤثر او مصدر واحد، وىي اكثر السمات فرعية اي استجابات 
البنود االختيارات الفردية التي يبدأ الباحث بيا تحميل العوامل 

(cattell,1966,p.375وتتصف وفقًا الستقرارىا وديمومتيا، فالسمات ،)  السطحية
(superficial features ،ىي خصائص الشخصية التي ترتبط مع بعضيا البعض )

ولكن ال تشكل عامبًل ألنيا ال تحدد من قبل مصدر واحد الن السمات السطحية تتكون 
من العديد من العناصر فيي اقل استقرارًا وديمومة وبالتالي اىمية في وصف 

لسموكية كالقمق والتردد والخوف غير العقبلني الشخصية، كما ان العديد من العناصر ا
، ٜٕٔٓتجمع وتدمج لتشكيل سمة السطح المسماة بالعصابية )الزغول واخرون، 

( بانيا تمثل تجمعات من الظواىر واالحداث السموكية ٕٔٔٓ(. ويعتقد )القيق،ٖٙٓ
التي يمكن مبلحظتيا، وىي اقل ثباتًا كونيا مجرد سمات وصفية، وىي عبارة عن 

اصيتين من نوع ما ترتبط احدىما باألخرى، فالسمات السطحية تمثل مظاىر لمسمات خ
 (.٘ٗ، ٕٔٔٓالمصدرية وتكون ىي اسباب السموك )القيق،

والسمات السطحية ىي احاسيس عمى مستوى المشاعر واالفكار، واالفعال، اي ىي     
حت سمة نواة جزيئات الشخصية مثل احب الغوص وانني امارس اليوجا تندرج ت

 (.ٛ٘ٙ، ٕٓٔٓ( )الن، Conseruahye - experienicingالمحافظة الخبراتية )
من بين تصنيفات السمات تقسيميا إلى سمات مصدرية أو أساسية، وسمات     

. والسمات السطحية (ريموند كاتل)ظاىرية أو سطحية، وىو التصنيف الذي وضعو 
Surface traits))  مبلحظتيا مباشرة، وتظير في تمك السمات التي يمكن )ىي

العبلقات بين األفراد، كما تتضح من طريقة الشخص في إنجاز عمل ما، وفي 
االستجابات لبلستخبارات، وىي قريبة من مكان السطح في الشخصية، وتعد أكثر قابمية 
لمتعديل تحت ضغط الظروف البيئية، ومثاليا: المرح والحيوية والتشاجر 

(ٕٕٖStagner, 1974, p) السمات السطحية إذن ىي تجمعات الظواىر أو ،
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األحداث السموكية التي يمكن مبلحظتيا، وىي أقل ثباتا، كما أنيا مجرد سمات وصفية 
 (.ٕٗٚ، ص ٜ٘ٚٔومن ثم فيي أقل أىمية من وجية نظر كاتل )سيد غنيم، 

ة ىي التكوينات الحقيقي -(کاتل)کما يری  -((Source traitsوالسمات األساسية     
الكامنة خمف السمات السطحية التي تساعد عمى تحديد السموك اإلنساني وتفسيره، 

التي يقوم عالم النفس  الكبرىوالسمات األساسية ثابتة وذات أىمية بالغة، وىي المادة 
البيئة: األولى داخمية  تشكميابدراستيا، ويمكن أن تقسم إلى سمات تكوينية وسمات 

تصدر عن البيئة وتتشكل باألحداث التي تجري في البيئة  وذات أساس وراثي، والثانية
 التي يعيش فييا الفرد المرجع والموضع نفسو(. 

ويمكن النظر إلى السمات األساسية عمى أنيا األبنية أو التكوينات الكامنة التي ال     
إذ يمكن  ،تظير بصورة مباشرة، بل عن طريق وسط أو وسيط ىو السمات السطحية

نظر إلى االستجابة العامة لممنبيات االجتماعية لنفسر التناقض الظاىري في مثبل أن ن
سموك الفرد عندما يحصل عمى درجة مرتفعة في كل من الصداقة والعداوة، ويفسر ذلك 

عمى األطفال الذين درستيم، فقد ظير ليا أن  (ميرفي)أيضا مبلحظات الباحثة 
ضا أكثر عدوانا في عبلقاتيم مع زمبلئيم، كانوا أي اً األطفال الذين كانوا أكثر تعاطف

ما فريدة کالسمات السطحية سواء بسواء   .والسمات األساسية قد تكون إما مشتركة، وا 
(ٕٕٗStagner, 1974, p.) 

( فيي تمثل البعد االولي الذي يؤكد عمى Sourcetraitsاما سمات المصدر)      
افتراض بان التباينات في القيمة التي تظير بطول ىذا البعد انما يحددىا مؤثر او 
مصدر واحد، ويرتبط كل منيا بمجموعة من السموكيات المتشابية 

(cattell,1966,p.375).  السمة كنوع من البناء النفسي أو االستنتاج، يمكن و
، (784، 8991موك المبلحظ، بانتظام وتكرار )ىول ولندزي، استخبلصو من الس

وعرف السمة عمى انيا تجمع لردود الفعل واالستجابة المترابطة، وترتبط تحت تشكيل 
وحدد ستة عشر مجموعة  (.Cattel, 1965, pٜٔواحد، وىو اتجاه استجابة دائم )

ات )ممحم، من السمات ووضع لكل سمة عنوان بالحروف ثم اعطى ليا اسماء سم
واستخدم التحميل العاممي لتحديدىا واالستبيانات والمبلحظة لقياسيا  (.507، 4009
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وأطمق عمييا اسم السمات السطحية فقد يكون لمفرد سمات سطحية كتأكيد الذات، 
والطموح، والشجاعة، فالسمة التي تكون مسؤولة ليذه الميزات السطحية الثبلثة ىي ميزة 

 (. 471، 4009التحكم )الزق، 
وسمات المصدر عوامل شخصية فردية وىي اكثر استقرارًا وديمومة، اذ ان كل     

سمة مصدر تؤدي الى بعض جوانب السموك، وسمات المصدر تعكس وحدات 
الشخصية الضمنية وتتشكل من الربط بين السمات السطحية وقد اعتمد كاتل عمى 

( سمة اخرى ٔٔة ثم اضاف الييا )( سمٓٙٔقائمة البورت فتوصل من خبلليا الى )
 (. ٖٛٓ، ٜٕٔٓ)الزغول واخرون، 

جراءاتو يةمنيج  البحث وا 
ىداف جراءات التي قامت بيا الباحثة لتحقيق األيتضمن ىذا الفصل سمسة من اإل    

المطموبة في البحث الحالي من خبلل تحديد منيجية البحث والمجتمع واختيار عينة 
دوات أصمي ممثمة لمجتمع البحث واتباع الخطوات العممية لبناء مناسبة من المجتمع األ

جل معالجة البيانات أحصائية المناسبة من البحث الحالي وتطبيقيا وتحديد الوسائل اإل
  .لييا الباحثةإوتحميل النتائج التي تتوصل 

 :(Method of the Research) : منيجية البحثوالً أ
منيجية البحث المكون الرئيسي لمبحث التربوي، والتي تشير إلى اإلجراءات  دتع    

التي اتبعتيا الباحثة في جمع البيانات وتحميميا لموصول إلى النتائج 
 .(ٖٗ، ٕٗٔٓومناقشتيا.)النعيمي،

عمى  شتمالوالباحثة في بحثيا الحالي المنيج الوصفي االرتباطي، ال عممتوقد است     
ىذه المنيجية  دتع إذ ،مظاىرة التي درستيا الباحثة كما ىي في الواقعخطوات عممية ل

شكال التحميل والتفسير المنظم والعممي لوصف مشكمة يجب دراستيا وتصنيفيا أحد أ
 .(ٕٛٚ، ٕٔٔٓوتحميميا ومن ثم إخضاعيا لدراسة دقيقة )الجابري، 
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  :(Population of the Research) ثانيا: مجتمع البحث
يشير المجتمع إلى إجمالي عدد األفراد المرتبطين بالمشكمة المدروسة، والذين      

 .(ٗٚ، ٕٗٔٓ)الدليمي و عمي،  تسعى الباحثة إلى تعميم النتائج عمييم
نبار لمعام األ مدراء مدراس الثانوي في محافظةاقتصر مجتمع البحث الحالي عمى      

بمغ المجموع الكمي لمجتمع الدراسة  إذ، الثانوية( الدراسة ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالدراسي )
بواقع  ، والنوعنسانيموزعين عمى لبلختصاصين العممي واإلمديرًا ومديرة ( ٖٙٙ)
 ، ٔ(مختمطٜٗ، و )( اناثٕٕ٘ذكور و ) (ٜٕٓ)
 

 :(Research sample): عينة البحث ثالثاً 
وعميو  الدراسة،جراء إىي الجزء الذي يتم اختياره من مجتمع البحث الكمي بقصد      

 ٕٗٔٓجراء الدراسة )النعيمي، إ ألسموبو عشوائية تبعا أيتم اختيارىا بصورة قصدية 
،ٖٙ). 

مديرة التربية في محافظة  من مدير ومديرة( ٓٓٗتتألف عينة البحث الحالي من )     
( اناث، وحسب ٜ٘ٔ( ذكور و )241بواقع ) تم اختيارىم بالطريقة العشوائية االنبار

 .ادبي (241( عممي و )ٜ٘ٔ) التخصص
 :(Research Tools)البحث ةداأرابعا:    

طريقة موضوعية مقننة لقياس عينة من السموك وان اختيار األداة تعد أداة البحث      
( Anastausi,1976:p.15ليا أىمية كبيرة في التعرف عمى الخاصية المراد قياسيا )

. 
 السمات القيادية والمزاج المتطرفالعبلقة بين )يجاد إلى إييدف البحث الحالي       
داتين مناسبتين لقياس ىذين ألذلك توجب الحصول عمى  ،(مدراء المدارس الثانويةلدى 

 ة بالخطوات اآلتية:الباحث تالمتغيرين, ولتحقيق ذلك قام
 :تحديد مفيوم السمات القيادية أ.

                                                           
1
 تم الحصول على االحصائية تموجة كتاب مديرية ترتية محافظة االنثار  المرقم)( في )( والمرفق نسخة من ملحق)( 
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بعد ان قامت الباحثة باالطبلع عمى االدبيات المتعمقة بموضوع بحثيا )السمات      
 نظرية السمات عند كاتلالقيادية وعبلقتيا بالمزاج المتطرف( اذ اعتمدت الباحثة عمى 

كإطار نظري لمبحث الحالي وبناء عميو تبنت الباحثة تعريف السمات القيادية لـ)كاتل( 
(Cattell, et al,1970 )مجموعة ردود االفعال او االستجابات ي يعرف بانو: والذ

التي يربطيا نوع من الوحدة بحيث تسمح ليذه االستجابات ان توضع تحت اسم وحدة 
 (.Cattell, et al,1970 , p. 22ومعالجتيا بالطريقة ذاتيا في معظم االحوال )

 تحديد فقرات المقياس: ج.
، ( فقرةٗٗ)قامت الباحثة ببناء المقياس بصيغتو االولية والذي تكون من           

( لمسمات السطحية وامام كل فقرة خيارين ٕٕلسمات المصدر و)( فقرة ٕٕبواقع )
، وخصائص المقياس تتوقف وتعتمد عمى احدىما يقيس السمة واالخر ال يقيسيا

ن ثم تحديد المجاالت بعد تحديد التعريف النظري وم خصائص قياس الفقرات
 :االتية ىذه الخطواتاستطاعت الباحثة صياغة فقرات كل مجال من المجاالت وفق 

 تكون المواقف السموكية واضحة.يجب أن  -ٔ
 .ب البدء بأسموب النفي في صياغة المواقف السموكيةتجن -ٕ
     (.ٔٛ: ٜٜٛٔ)سمارة,  ان تكون الفقرة تقيس ىدف واحد فقط. -ٖ
  االستجابة ألداة البحث الحاليةطريقة تصحيح د. 
، (ٕيأخذ ) السمةالبديل الذي يقيس لئلجابة وىي  بديبلند يحدالباحثة الى ت عمدت    

  (.ٔوالبديل الذي ال يقيس السمة يأخذ )
 و . التطبيق االستطالعي لممقياس : 

عمييا ومدى لتحقق من مدى فيم العينة لتعميمات المقياس وطريقة اإلجابة ألجل ا     
المقياس  ت الباحثووضوح الفقرات واحتساب الوقت المستغرق لئلجابة، فقد طبق

وطمب منيم  ،تم اختيارىم عشوائياً مدير ومديرة ( ٕٓعمى عينة مكونة من ) (ٙ)الممحق/
إبداء مبلحظاتيم واالستفسار عن أي غموض في تعميمات اإلجابة أو في فيم الفقرات، 

وذلك الحتمالية ان العينة ىم مدراء المدارس اذ  عن أية فقرةالمفحوصين  ولم يستفسر
فقرات وسيولة تعميمات ، إذ أكدوا عمى وضوح كافة اللدييم وعي وخبرة اكثر من غيرىم
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( دقيقة وبمتوسط ٘ٔ-ٓٔتبين أيضًا أن الوقت المستغرق لئلجابة تراوح بين )اإلجابة، و 
 ( دقيقة.       ٘.ٕٔ)

 مقياس:الخصائص السيكومترية لم
 :مؤشرات الصدق والثبات 
يكون المقياس صالحًا لبلستعمال، فيعد  من اجل انتوافر الصدق والثبات  جبي 

 ةالتربوي تفي المجاال لممقاييسالصدق والثبات من الجوانب األكثر أىمية بالنسبة 
 (.ٜٕٓ: ٜٙٛٔعبلم: ) ةوالنفسي
عمى  السمات القياديةلمقياس  وقد تحققت الباحثة من الخصائص السايكومترية     

  النحو اآلتي:
 :Scale Validity أواًل: صدق المقياس

أىمية في مجال القياس ذات أكثر المفاىيم األساسية من يعد مفيوم الصدق      
النفسي، وقد تعددت تعريفاتو لكن أىميا ىو: )قدرة المقياس المصمم عمى قياس ما 

 (.,(،ٛٓٔ:  ٜٜٜٔأبو جبللة: )     وضع من أجمِو(                    
وقد تحققت الباحثة من نوعين لمصدق ىما الصدق الظاىري وصدق البناء وعمى     

 النحو اآلتي:
 ( الصدق الظاىريFace Validity: ) 
إن الحصول عمى الصدق الظاىري ىو أحد اإلجراءات الستخراج معامل صدق      

عن طريق عرضو  والستخراج الصدق الظاىري ىالمقياس، وال شك أن أفضل طريقة 
عمى مجموعة من المحكمين المختصين واألخذ بآرائيم حول مدى تمثيل فقراتو لمصفة 

(، وقد تحقق ىذا النوع من الصدق لمقياس Ebel, 1972, 555المراد قياسيا )
 ( من خبلل ما تم عرضو عمى المحكمين واألخذ بآرائيم حول صبلحيةالسمات القيادية)

تم عرض المقياس عمى عدد من المحكمين والبالغ عددىم فقرات المقياس وتعميماتو 
(ٔ٘ ) 
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 : Construct Validity)صدق البناء )
ويقصد بيذا النوع من الصدق مدى قدرة المقياس لكشف السمة، أو أي ظاىرة      

بطبيعة الظاىرة التي يقيسيا المقياس أي مدى تضمينو بناء  ُيْعَنىسموكية معينة، كما 
يشير المتخصصون في  إذ ،(Anstasi ,ٕٔ,ٜٙٚٔ)نظريا محددا أو سمة معينة 

القياس النفسي إلى أن ىناك مؤشرات لصدق البناء مثل القوة التمييزية لمفقرات 
وع إلى المدى ويشير ىذا الن ،(ٛ، ٜٓٛٔ ومعامبلت ارتباطيا بالدرجة الكمية )فرج،

محددا، أو خاصية معينة،  الذي يمكن أْن نقرر بموجبو أّن المقياس يقيس بناًء نظريا
م من أى لصبلحيتيماالمحكمين  وتقدير اإلحصائي لمفقرات التحميلوتعد أساليب 

 .(ٚ٘، ٕٓٔٓد، يمؤشرات ىذا النوع من الصدق )مج
يًا قامت الباحثة بالتأكد من ولغرض الحصول عمى مقياس يتوافر فيو صدقًا بنائ      

 ىذا النوع من الصدق من خبلل التحميل اإلحصائي لفقراتو وعمى النحو اآلتي: 
ن أسموب المجموعتين المتطرفتين وقد اتضحت النتائج أالقوة التمييزية من خبلل  -ٔ

-2بعد استبعاد الفقرات )جميع الفقرات مميزة بين المجموعتين العميا والدنيا، 
5.15-21-22-26-30-38)  

عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس أي من خبلل االتساق الداخمي لممقياس,  -ٕ
وان ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس يعني أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو الذي 

 تقيسو الدرجة الكمية لممقياس، 
ليو وقد استخرجت العبلقة االرتباطية بين إعبلقة درجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي  -ٕ

ن فقرات مقياس أليو, وقد تبين إدرجة كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي 
  تنتمي لممجال التي ىي فيو،  السمات القيادية

)مصفوفة  اآلخر والدرجة الكمية ياعبلقة مجاالت المقياس بعضيا مع بعض -ٗ -ٖ
 االرتباطات الداخمية( 

 Scale Reliability:ثبات المقياس ثانيًا:
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مدى اتساق فقرات المقياس فيما يزودنا بِو من معمومات عن  ىو بالثبات المقصود    
(، وفي ٔٓٔ: ٜٜٙٔ)أبو حطب وصادق:  في الخاصية المراد قياسيا او سموك األفراد

 لدراسة تم حساب الثبات كما يأتي:ىذه ا
       :Test-Retest Methodأواًل: طريقة إعادة االختبار 

وىو إعادة تطبيق أداة القياس عمى نفس العينة من األفراد بعد فاصل زمني مناسب    
 (.ٕٚ٘، ٜٜٔٔ)فيركسون، 

  Cronbach Alpha Coefficient:ثانيًا: معادلة ألفا كرونباخ لالتساق الداخمي 
اتساق أداء الفرد عمى  اليدف من إيجاد معامل الثبات بيذه الطريقة ىو لمتأكد من     

عموم المقياس من فقرة إلى أخرى، إذا يدل عمى التجانس الكمي لفقرات المقياس وعمى 
استقرار استجابات األفراد، فإن محتوى المقياس كمما كان متجانسا فإن ثبات االتساق 

  .(ٕٙٚ، ٜٕٓٓالداخمي سيكون مرتفعًا )الزاممي وآخرون، 
 بصيغتو النيائية: السمات القياديةوصف مقياس 

 مجالين( فقرة, موزعة عمى ٖٙبصورتو النيائية من ) السمات القياديةيتكون مقياس     
، وتم السمات السطحيةلمجال  ة( فقر ٜٔ، و)سمات المصدرلمجال  ة( فقر ٚٔبواقع )

لكل فقرة من فقرات المقياس بديمين وضع تحديد تعريف لكل مجال من المجاالت 
ويأخذ الدرجة  والثانية ال تقيسيا (ٕويأخذ الدرجة ) عند المستجيب احدىما يقيس السمة

( والخيار الذي ال يقيس السمة يأخذ ٕ، لذا فان الخيار الذي يقيس السمة يأخذ )(ٔ)
( 72لذا فإنَّ أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المجيب في المقياس تكون ) ( ٔ)

ومفتاح  بصيغتو النيائية يتضمن المقياس (ٙممحق )و ( 36درجة وأدنى درجة )
 التصحيح لممقياس

 الفصل الرابع
 :عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا: اوالً 
ىداف التي يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي تم التوصل إلييا بناء عمى األ    

تم تحديدىا وتفسير ىذه النتائج ومناقشتيا بحسب اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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الذي تمت دراستو في البحث الحالي، ومن ثم الخروج بمجموعة وخصائص المجتمع 
 ، ويمكن عرض النتائج كما يأتي:الستنتاجات والتوصيات والمقترحاتا من

 .  لدى عينة البحثالسمات القيادية  اليدف االول : قياس 
ولتحقيق ىذا اليدف  قامت الباحثة بتطبيق مقياس السمات القيادية عمى أفراد      

، وقد أظيرت النتائج أن متوسط درجاتيم عمى فرد( 400عينة البحث البالغ عددىم )
موازنة ىذا ( درجة، وعند 5.24( درجة وبانحراف معياري مقداره )54.91المقياس بمغ )

(، وباستعمال االختبار ٕ)لممقياس ( درجة54والبالغ ) المتوسط مع المتوسط الفرضي
( لعينة واحدة تبين أن الفرق دال إحصائيا ولصالح المتوسط الحسابي، t-testالتائي )

( 1.96إذ كانت القيمة التائية المحسوبة أعمى من القيمة التائية الجدولية والبالغة )
 .( يوضح ذلكٖ( والجدول )0.05( ومستوى داللة )399بدرجة حرية )

 (ٖجدول )
 االختبار التائي لمفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس السمات القيادية

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 دال 399 1.96 3.49 54 5.24 54.91 400

عينة البحث لدييم السمات القيادية بمستوى ( الى ان ٛٔتشير نتيجة الجدول )     
( التي اظيرت ان عينة البحث ٕٗٔٓ،المزين مرتفع، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )

 Catell and)ودريغال )دراسة كاتل و  ،(ٛ، ٕٗٔٓ،المزين ) ـتمتمك صفات قيادية
Devdal  ،والتي بينت ان عينة البحث لدييم سمات قيادية،  :(ٜٔٚٔالواردة في )السيد

  المحترفين لمين أكاديمية وعممية )أي العمماء وعند مقارنة البارزين من كل فئة من
 .(ٗٗ، ٜٔٚٔ السيد،)والمدرسين واإلداريين( بالجميور العام، 

                                                           
وذلك من خبلل جمع أوزان بدائل المقياس االثنان  ( تم استخراج المتوسط الفرضي لمقياس )السمات القيادية ٕ

 ( فقرة.36وقسمتيا عمى عددىا ثم ضرب الناتج في عدد فقرات المقياس والبالغة )



هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع ال المجلد / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
823 

داللة الفرق في السمات القيادية تبعا لمتغير الجنس )ذكور : التعرف الثانياليدف 
 ، أناث(.

( درجة وبانحراف ٖٛ.ٖ٘) الذكور الحسابي لدرجات عينة المدراء المتوسطبمغ    
درجة، بينما بمغ الوسط الحسابي لعينات مدراء المدارس االناث  (ٖٚ.٘معياري قدره )

ولغرض تعرف داللة الفروق ، درجة (3.87( درجة وبانحراف معياري قدره )٘٘.ٙ٘)
بين االوساط الحسابية استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستغمتين حيت بمغت 

( عند ٜٙ.ٔ( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية )5.24القيمة التائية المحسوبة )
 وىذا يدل عمى وجود فروق في السمات (0.05)وبمستوى داللة  (398درجة حرية )

 ( يوضح ذلك.ٗالقيادية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح االناث والجدول )
 (ٗجدول )

لقيادية تبعا لمتغير السمات ا  االختبار التائي لعينتين مستقمتين لتعرف الفروق في
 ، أناث(الجنس )ذكور

االنحراف  المتوسط العدد النوع العينة
 المعياري

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة الجدولية

 دال 1.96 5.24 5.73 53.83 241 ذكور 400
 3.87 56.55 159 اناث

( ان ىناك فرق في السمات القيادية تبعا لمتغير الجنس ٜٔويتبين من الجدول )  
)ذكور، أناث( ولصالح االناث، وذلك الن القيمة التائية المحسوبة أعمى من القيمة 

 ( .398( ودرجة حرية )0.05عند مستوى )( 1.96التائية الجدولية البالغة )
بينت نتائج الدراسة أنو ال التي ( ٕٔٔٓ،شاىين)دراسة وتختمف ىذه الدراسة مع     

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد لحاجاتيم لتنمية 
السمعوس  ودراسة ،(ٚ، ٕٔٔٓ،شاىين)مياراتيم القيادية تعزي لمتغيرات الجنس، 

أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية التي ( ٕٔٓٓ)
 .(ٛ، ٕٔٓٓ،السمعوس) عند المرأة العاممة
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ية وتنشأ في ( بان سمات المصدر عالمcatiellوتفسر ىذه النتيجة من وجو نظر كاتل )
يًا في ثمث ظروف بنيوية بايموجية وىي وراثية ويقر بأن الوراثة تمعب دورًا رئيس

بيذا الموضوع، وان داللة الفروق لصالح  جنسيةشخصياتنا، لكنو لم يشير الى فروق 
(، فالمرأة ينظر ليا من The Self.Sentimentاالناث تعود الى المشاعر الذاتية )

قبل المجتمع عمى انيا عاطفية واقل كفاءة من الرجل في الجوانب االدارية وىذا ما 
ليا  ووفردعاىا لتنظيم نمط من العاطفة ينعكس عمميًا عمى اتجاىاتيا وسموكيا 

مستوى كامل من الشعور  ميا الىاوص االستقرار والتماسك والتنظيم لسمات المصدر
 ية لبنية شخصيتيا.ي بناء السمات المصدرية الديناميكاءه وساىم فالذاتي بالكف

لمتغير التخصص  : التعرف داللة الفرق في السمات القيادية تبعاً الثالثاليدف 
 )عممي، أدبي(

( درجة وبانحراف معياري 54الحسابي لدرجات عينة المدراء العممي ) المتوسطبمغ    
الحسابي لعينات مدراء المدارس االدبي درجة، بينما بمغ الوسط  (3.51قدره )

ولغرض تعرف داللة الفروق ، درجة (6.05( درجة وبانحراف معياري قدره )55.51)
متين حيت بمغت حثة االختبار التائي لعينتين مستقبين االوساط الحسابية استخدمت البا

( عند ٜٙ.ٔ( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية )2.86القيمة التائية المحسوبة )
وىذا يدل عمى وجود فروق في السمات  (0.05)وبمستوى داللة  (398درجة حرية )

 ( يوضح ذلك.٘القيادية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح االدبي والجدول )
 (٘جدول )

السمات القيادية تبعا لمتغير  االختبار التائي لعينتين مستقمتين لتعرف الفروق في
 التخصص )عممي، أدبي(

االنحراف  المتوسط العدد التخصص العينة
 المعياري

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الداللة الجدولية

 دال 1.96 2.86 3.51 54 159 عممي 400
 6.05 55.51 241 أدبي
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( ان ىناك فرق في السمات القيادية تبعا لمتغير ٕٓويتبين من الجدول )    
، وذلك الن القيمة التائية المحسوبة االدبي الفرع التخصص )عممي ، أدبي( ولصالح

( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى )1.96أعمى من القيمة التائية الجدولية البالغة )
(398).  

وتفسر ىذه النتيجة من وجو نظر كاتل بان التخصصات االنسانية فييا اسموب      
لى بيان عام التفكير استقرائي، اي ان التفكير الذي ينطمق من مبلحظات بعينيا ثم ا

لتفكير من منطمق الفكرة العامة الى اعن الموقف ثم يغدو بعد ذلك تفكيرًا استنتاجيًا، اي 
، وليذا فأن (ٖٗٓ، ٜٕٔٓالمبلحظات بعينيا، ثم تتكرر العممية )الزغمول وآخرون، 

مدراء المدارس من التخصصات االنسانية تعمموا اسموب التفكير الناجح والذي اسيم في 
 سمات قيادية قوية.اكسابيم 
وترى الباحثة ان ذلك يعود الى كون الدراسة في التخصصات االنسانية فييا     

العديد من اآلراء والنظريات والطروحات المختمفة والمتناقضة في بعض االحيان، وان 
كنو الوصل الى المقدمات يمذلك ينمي لدى الطالب القدرة عمى االستنتاج، فمن خبلل 

حول الموضوع، وان ىذا االعداد اسيم في صقل  ونقاط اساسيةمبلحظات عامة 
 شخصيات المدراء من تمك التخصصات 

القيادية تبعا لمتغير مدة : تعرف داللة الفرق في السمات الرابعاليدف 
 .الخدمة
(، ٓٔ.ٙ٘)(، ٔ-ٓٔولتحقيق ىذا اليدف بمغ المتوسط الحسابي لمفئة من )     

(، 56.22(، )20-11المتوسط الحسابي لمفئة من ) (، وبمغٜٚ.ٙانحراف معياري )ب
(، 51.26)، (30-21(، وبمغ المتوسط الحسابي لمفئة من )4.29انحراف معياري )ب
(، 57.68)، (40-31(، وبمغ المتوسط الحسابي لمفئة من )2.14انحراف معياري )ب
 .(  يوضح ذلكٙ(، والجدول )0.48انحراف معياري )بو 

 (ٙجدول )
لمقياس السمات القيادية تبعا لمتغير مدة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الخدمة
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخدمة
1-10 115 56.10 6.97 

11-20 158 56.22 4.29 
21-30 108 51.26 2.14 
31-40 19 57.68 0.48 

 5.24 54.91 400 الكمي
تحميل التباين االحادي لتعرف الفروق في  داللة الفروق استخدمت الباحثةولمعرفة    

 .يوضح ذلك (ٚالسمات القيادية تبعا لمتغير مدة الخدمة والجدول )
 

 (ٛجدول )
السمات القيادية تبعا لمتغير مدة تحميل التباين االحادي لمكشف عن داللة الفروق في 

 الخدمة

مصدر التباين 
s.of.v 

مجموع 
  المربعات
s.of.s 

درجة 
  الحرية
D.F 

متوسط 
المربعات 

M.S 

القيمة 
 F الفائية

الداللة 
Sig 

 672.153 3 2016.460 بين المجموعات
داخل  دال 29.84

 المجموعات
8921.477 396 22.529 

 --- 399 10937.938 الكمي
وتشير النتيجة أعبله الى أن ىناك فرق دال احصائيا في السمات القيادية تبعا      

( وىي أعمى من القيمة 29.84لمتغير مدة الخدمة، إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )
اي  (،396-3( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )2.60الفائية الجدولية والبالغة )

 كمما زادت مدة الخدمة زادت السمات القيادية لدى الفرد.
وتفسر ىذه النتيجة من وجو نظر كانل بان سنوات الخدمة الكبيرة تقع ضمن      

المرحمة الخامسة من مراحل النمو لدى كاتل والتي يسمييا مرحمة النضج والتي تمتد 
ية ونوع من الرصن ( سنة، وىذه المرحمة تتميز باالنتاجٓ٘-ٖٕمن االعوام )
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الوضيفي، وتتصبح الشخصية اقل مرونة من المراحل السابقة وبالتالي يزداد االستقرار 
العاطفي ويقل التغير في االتجاىات، وتتميز حسب وجو نظر كاتل بارتفاع درجة 
الذكاء مع انخفاض الذكاء الوجداني،ويتميز االشخاص في ىذه المرحمة بامتبلك 

الذي ينتج تقدير احاسيس االخرين والقدرة عمى االستجابة بالشكل  مستوى التفيم الكافي
المناسب، ويقول كاتل ان لم يتمكن من التقدير واالستجابة الشفيية لمشاعر االخرين ال 

 (.ٜٙٙ، ٕٓٔٓيمكن ان يكون عضوًا جيدًا في التنظيم )الن، 
 :(Conclusions)االستنتاجات 

ان سمات المصدر التي يتحمى بيا مدراء المدارس ىي سمات عالية لجميع  .ٔ
الناس، إذ بينيم قدر مشترك من الخصائص الوراثية ويتعرضون بفعل طبيعة 
عمميم وتشابو ميدانو الى نفس الضغوط االجتماعية وعمى االقل في الثقافة نفسيا 

 .مرتفعتوى عينة البحث لدييم السمات القيادية بمسويدل ىذا الى ان 
ان المجتمع العربي والمجتمع العراقي عمى وجو الخصوص ينظر لممرأة عمى  .ٕ

اساس انيا اقل من الرجل في الكثير من الجوانب عمى المستوى العقمي والعممي 
وان ذلك دفع النساء المتحمبلت لممسؤولية الى السعي ألثبات وجودىن وتغير 

فرق في السمات القيادية تبعا  دى وجودالصورة النمطية السمبية تجاىين وىذا ما ا
 .لمتغير الجنس )ذكور، أناث( ولصالح االناث

 :(Recommendations)التوصيات  ثالثا:
ضرورة انشاء نظام حوافز كفوء يتبلءم مع طبيعة الموقف ، حيث ان لمحوافز  .ٔ

المادية والمعنوية دور في تشجيع العاممين نحو تقديم المقترحات والمبادرات 
 .الضرورية التي من شانيا رفع مستوى ادارة االزمات

توسيع حرية العاممين في مجال الصبلحيات الممكنة وتقبل اآلراء والمقترحات  .ٕ
 البناءة.

 :(Suggestions)رابعا: المقترحات 
امكانية االفادة من المقاييس المستخدمة في ىذا البحث إلجراء  -ٔ

 المدراس.المزيد من الدراسات التي تشمل مدراء 
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دراسة العوامل المؤثرة في السموك القيادي لدى مديري المدارس  -ٕ
الثانوية مثل المناخ التنظيمي المدرسي، و الييكمية اإلدارية، ونظام 

 الصبلحية، والمسؤولية، وسمسمة اإلمرة، ونطاق اإلشراف.
 المصادر العربية

 أداء جودة في وتأثيرىا لممدير القيادية السمات(: ٕٕٔٓطو، أيمن عصمت ) .ٔ
 ممثمية في والشعب الوحدات مديري من عينة آلراء استطالعية المنظمة دراسة

 اإلدارية لمعموم تكريت مجمة ،واالقتصاد اإلدارة كمية ،تكريت جامعة وزارة،
 .ٔج (ٖ٘) العدد، (ٚٔ) المجمد ،واالقتصادية

، دار النيضة العربية، سيكولوجية الشخصية(: ٜٛٚٔغنيم، سيد محمد ) .ٕ
 القاىرة، مصر.

 ،اإلدارية العالقات و العمل سيكولوجية(: ٜٗٛٔ) الحفيظ عبد صبحي ،قاضي .ٖ
 .مصرية األنجمو مكتبة

 في األىمية المدارس لمديري الشخصية سمات(: ٕٚٓٓأبودية، عزيزة عيسى ) .ٗ
 القيادية باألنماط وعالقتيا السعودية العربية المممكة التعميمية في جدة منطقة
 .العميا لمدراسات العربية عمان جامعة، العميا التربوية الدراسات كمية، لدييم

 القيادية الشخصية السمات(: ٜٕٔٓعزيز، اياد طارق وأميش، صالح راضي ) .٘
في  المتوسطة المدارس إدارات نظر وجية من الرياضية التربية لمدرسي
 المجمد ،بغداد جامعة ،الرياضية التربية كمية مجمة، الرصافة بغداد مديريات
 .الرابع العدد ،والثبلثون الحادي

اإلدارة  فـي والدافعيـة القيـادة(: ٕ٘ٓٓ) لرحمن عبدا أحمد ،عمى عياصرة .ٙ
 . الحامد ومكتبة دار ،عمان ،التربوية

 ،ومفـاىيم -أساسيات ونظريـات -القيادة :)ٕٗٓٓ(، ماىر محمد صالح حسن .ٚ
 .الكندي دار، األردن



هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع ال المجلد / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
829 

االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس : (ٜٜٛٔ) محمد الحديدي، .ٛ
رسالة ماجستير  ،االعدادية والثانوية بمدارس التعميم العام في سمطنة عمان

  .جامعة السمطان قابوس عمان ،غير منشورة
، رسالة سمات الشخصية وعالقتيا بالتوافق الميني(: ٕ٘ٓٓكريمة، محيوز ) .ٜ

كمية العموم االجتماعية قسم عمم ماجستير في عمم النفس، جامعة الجزائر، 
 النفس وعموم التربية.

السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعمم (: ٕٔٔٓ) أبو رزق، محمد .ٓٔ
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، وبعض المتغيرات وعالقتيا باالنتباه

 .الجامعة اإلسبلمية، غزة
التنظيمي لدى معممات  السمات الشخصية والوالء(: ٕ٘ٓٓ) غنام، ختام .ٔٔ

، رسالة ماجستير المدارس الحكومية في محافظة نابمس المرحمة األساسية في
 .غير منشورة، جامعة النجاح، نابمس

الطبعة الثانية، ، ترجمة سيد محمد غنيم ،الشخصية: (1984) ريتشارد الزاروس .ٕٔ
 دار

 .الشروق، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية
ـ تطبيقاتو ـ الذكاء الوجداني )أسسو  (:ٕٚٓٓإبراىيم السيد ) السمادوني، .ٖٔ

 .األردن ،عمان ،دار الفكر (،تنميتو
محمد عبد الكريم  (:،عمم نفس االجتماعي ،مطبعةٜٜٜٔعادل ) ،األشول .ٗٔ

 حسان ،القاىرة 
سمات الشخصية وعالقتيا بالسموك اإليثاري لدى طمبة (: ٕٓٓٓإبراىيم، ميا ) .٘ٔ

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق،  ،المرحمة الثانوية
 .مصر

 المكتبة ،الشخصية وسيكولوجيا النفسية الصحة(: ٕٓٓٓ) فوزي جبل، .ٙٔ
 .مصر االسكندرية، االزاريطة، الجامعية
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 مركز القاىرة، ،العربي العالم في السياسية النخبة(: ٕٔٓٓ) أشرف عبداهلل، .ٚٔ
 .ٕ٘ٔالعدد الدولية، السياسة مجمة السياسية، والدراسات البحوث

 العموم كمية الحديث، الكتاب دار ،الشخصية قياس(: ٕٓٓٓ) بدر االنصاري، .ٛٔ
 .الكويت الكويت، جامعة االجتماعية،

 المجتمع مكتبة ،الشخصية سيكولوجيا(: ٕٓٔٓ) خالد شعيرة، وأبو ثائر غباري، .ٜٔ
 .األردن عمان، والتوزيع، لمنشر العربي

 ببعض وعالقتو اآلخرين مساعدة نحو التوجو(: ٕٙٓٓ) صادق الشميري، .ٕٓ
 دمشق جامعتي طمبة من عينة عمى مقارنة دراسة ميدانية" الشخصية سمات
 .سوريا دمشق، جامعة التربية، كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة" ،وتعز

 الفارقة الشخصية والسمات المعرفية األساليب بعض(: ٖٕٓٓ) فتون خرنوب، .ٕٔ
 لطمبة المنخفض الوجداني الذكاء وذوي المرتفع الذكاء الوجداني ذوي بين

 والبحوث الدراسات معيد منشورة، غير ماجستير رسالة ،الثانوية المرحمة
 .مصر القاىرة، جامعة التربوية،

 لألفراد المميزة الشخصية سمات(: ٕٓٔٓ) محمد ويونس، عبداهلل الزىراني، .ٕٕ
 العربية المممكة في الباحة بمنطقة النفسية ببعض االضطرابات المصابين
 .ٕالعددٖ المجمد، االجتماعية، لمعموم األردنية المجمة ،السعودية

دراسة السمات الشخصية المميزة لألطفال المصابين (: ٕٙٓٓ) طافش، أسعد .ٖٕ
، رسالة ماجستير غير منشورة، وعالقتيا ببعض المتغيرات بمرض الثالسيميا

 غزة. اإلسبلمية،كمية التربية، الجامعة 
أثر اتجاه الفقرة وأسموب صياغتيا في : (ٕ٘ٔٓ) ،المصري، محمد عبدالمجيد .ٕٗ

الخصائص السيكومترية لمقياس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية 
 ابن رشد.كمية التربية ـ أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد،  ،لممجيب

، دار الفكر النفس العامعمم (: ٕٕٓٓ) عبدالرحمن ،يوسف وعدس ،قطامي .ٕ٘
 .األردن لمطباعة والنشر، عمان،
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ترجمة عبلء ، نظريات الشخصية الرتقاء_ النمو_ التنوع(: ٕٓٔٓألن، بيم ) .ٕٙ
النيبال، وسيير سالم، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان،  الدين كفافي، ومايسة

 .االردن
عبدالسبلم ىاني ، خمدون ابراىيم، عبد الرحمن ،الدبابي ،رافع عقيل ،الزغول .ٕٚ

دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،االردن ، ٔط ،نظريات الشخصية: (ٜٕٔٓ)
 .والطباعة

، رسالة سمات الشخصية وعالقتيا بالتفكير التأممي(: ٕٔٔٓالقيق، منار) .ٕٛ
 .جامعة األزىر، غزة، فمسطين ماجستير غير منشورة،

 وقدرى فرج، أحمد فرج. ترجمة ،الشخصية نظريات(: ٜٔٚٔ) ولندزي ىول، .ٜٕ
 الييئة: القاىرة. مميكة كامل لويس: مراجعة .فطـيم محمد ولطفي حفني، محمود

 .والنشر لمتأليف العامة المصرية

, دار ٔ, طمناىج البحث في التربية وعمم النفس(: ٕٕٓٓممحم, سامي محمد ) .ٖٓ
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.

 .لمنشر وائل دار االردن، عمان،، ٔط ،النفس عمم(:ٜٕٓٓ) يحيى أحمد الزق، .ٖٔ
 دار القاىرة، ،الشخصية عوامل اختبار(: ٖٜٚٔ) واخرون محمود، عدوية ىنا، .ٕٖ

 .العربية النيضة
 ، تقديم عبد الرحمن البدوي، مكتبة النيضة.الخطابة(: ٜٜ٘ٔارسطو، ) .ٖٖ
 وأساليب واختباراتيا نظرياتيا الشخصية(: ٖٜٜٔ) محمد رمضان القذافي، .ٖٗ

 .المفتوحة الجامعة منشورات بنغازي، ،قياسيا

, مطبعة عمم نفس الشخصية(: ٜٜٓٔداود, عزيز حنا, والعبيدي, ناظم ىاشم ) .ٖ٘
 جامعة بغداد, العراق.

 طمبة لدى المزاجية االساليب قياس(: ٜٜٙٔ) رزوقي الحسين عبد الجبوري، .ٖٙ
 .بغداد جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،االعدادية المرحمة
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 الطبعة ،اإلنسانية الشخصية عمى أضواء(: ٜٜٛٔ) سيد محمد نزار العاني، .ٖٚ
 .العامة الثقافية الشؤون دار بغداد، األولى،

، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة(: ٜٜٜٔسميمان، عبد الرحمن سيد ) .ٖٛ
 (، االساليب التربوية والبرامج التعميمية، القاىرة ، مكتبة زىراء الشرق.ٕ)ج

النفس النمو )الطفولة  عمم(: ٖٕٓٓ) وآخرون عودة محمد الريماوي، .ٜٖ
 .عمان ،األردن ٔط المسيرة، دار ،والمراىقة(

، ٔ، طسيكولوجية الدافعية واالنفعاالت(: ٕٚٓٓبونس، محمد محمود بني ) .ٓٗ
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

 جميورية االسكندرية، ،النفسية والصحة التكيف(: ٖٜٜٔ) السيد محمد اليابط، .ٔٗ
 .الحديث الجامعي المكتب العربية، مصر

القياس واالختبارات (: ٕٕٓٓ) عبدة، عبد اليادي، وعثمان، فاروق السيد .ٕٗ
 .الفكر العربي، القاىرة، مصر دار، ٔ، طالنفسـية

 عمان، ،والتعميم التعمم في جديد نيج(: ٜٜٚٔ) الرحيم عبد محمد عدس، .ٖٗ
 .والتوزيع لمنشر الفكر دار االردن،

االسكندرية، دار المعرفة  ،قياس الشخصية(: ٜٜٗٔ)ة، ربيع، محمد شحات .ٗٗ
 الجامعية.

، دار الفكر عمم النفس العام(: ٕٕٓٓ) عبدالرحمن ،يوسف وعدس ،قطامي .٘ٗ
 .األردن لمطباعة والنشر، عمان،

عبدالسبلم ىاني ، خمدون ابراىيم، عبد الرحمن ،الدبابي ،رافع عقيل ،الزغول .ٙٗ
دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،االردن ، ٔط ،نظريات الشخصية: (ٜٕٔٓ)

 .والطباعة
. نظرياتيا قياسيا، محدداتيا،: الشخصية سيكولوجية(: ٜ٘ٚٔ) غنيم محمد سيد .ٚٗ

 .العربية النيضة دار: القاىرة



هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع ال المجلد / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
833 

 وقدرى فرج، أحمد فرج. ترجمة ،الشخصية نظريات(: ٜٔٚٔ) ولندزي ىول، .ٛٗ
 الييئة: القاىرة. مميكة كامل لويس: مراجعة .فطـيم محمد ولطفي حفني، محمود

 .والنشر لمتأليف العامة المصرية

, دار ٔ, طمناىج البحث في التربية وعمم النفس(: ٕٕٓٓممحم, سامي محمد ) .ٜٗ
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.

 دار القاىرة، ،الشخصية عوامل اختبار(: ٖٜٚٔ) واخرون محمود، عدوية ىنا، .ٓ٘
 .العربية النيضة

البنى المعرفية والصورة النمطية (: ٕٗٓٓ) ،التميمي, بشرى عناد مبارك .ٔ٘
, كمية التربية, جامعة بغداد, )أطروحة دكتوراه وعالقتيا بتوقعات الدور الجنسي

 غير منشورة(. 

القياس والتقويم التربوي والنفسي  (:ٕٓٓٓ) عبلم، صبلح الدين محمود .ٕ٘
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.ٔ، طأساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة

، دار ومكتبة الفبلح لمنشر ٔ، طالقياس النفسي(: ٖٜٛٔ) ،، سعد عبد الرحمن .ٖ٘
 والتوزيع, الكويت. 

، كمية القياس والتقويم في العممية التدريسية :(ٕٕٓٓعودة, أحمد سميمان ) .ٗ٘
 الخامس، جامعة اليرموك.العموم التربوية، اإلصدار 

 : دار الفكر العربي.، القاىرةٔ، طالقياس النفسي :(ٜٓٛٔفرج، صفوت ) .٘٘

أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية (: ٕٙٓٓمجيد, سوسن شاكر ) .ٙ٘
 .ٖ, مركز ديبونو لتعمم التفكير, جامعة بغداد, كمية التربية, طوالتربوية

، ترجمة سيد طواب واخرون، مدخل عمم النفس :(ٖٜٛٔ) ندايدافيدوف، ل .ٚ٘
 ، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.ٗط، مراجعة فؤاد أبو حطب

، التحميل اإلحصائي في التربية وعمم النفس :(ٜٜٔٔفيركسون، جورج، أي ) .ٛ٘
 ترجمة ىناء العكيمي، الجامعة المستنصرية، دار الحكمة لمطباعة والنشر .
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