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شكش ٔرقذيش
بسًـ ً
الر ٍح ً
الر ًح ًيـ (( رَبؼػأَوْزِرْظِيػأَنْػأَذِصُرَػظِطْطَتَالََػاضتتِاليػأَظِطَطْالعَػرَضَاليعػوَرَضَالىػوَاضِالدَيعػوَأَنْػأَرْطَاللَػ
مف َّ
اهلل َّ
ٍ
دضِطِغنَ )) ( األحقاؼ.) 15 :
صضِحْػضِيػسِيػذُرؼغعتِيػإِظِّيػتُبْعُػِإضَغََْػ َوإِظِّيػطِنَػاضِطُ ْ
صَاضِحاّػتَرْضَاهُػ َوأَ ْ

الحمد هلل رب العالميف ،الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،الميـ انفعنا بما عممتنا ،كعممنا ما
ينفعنا ،كزدنا عممان ،كىب لنا مف لدنؾ رحمػة ،إنػؾ أنػت الكىػاب ،كالصػلة كالسػلـ عمػ نبينػا محمػد
أشرؼ المرسميف ،كعم آلة كصحبو أجمعيف ،كمف سار عم ىداه إل يكـ الديف ،أما بعد:
يقكؿ الرسكؿ صم اهلل عميو كسمـ " مف قاؿ جزاكـ اهلل خي ارً ،فقد أبمغ في الثناء".
لذا يقتضي الكاجب أف أذكر فضػؿ مػف شػجعني كسػاعدني عمػ إتمػاـ ىػذه الد ارسػة ،كض ينكػر فضػؿ
الفضلء إض مف راف عم قمبو ،كساء منبتان.
أسػرتي :والدي ،والدتي ،إخواني وأخػواتي ،فقػد أعػانكني كعػانكا فػي سػبيؿ تػذليؿ كػؿ صػعب ،كتعبيػد
كػػؿ درب ،فميػػـ منػػي التقػػدير كاضعتػ ازز كالحػػب ،داعيػان اهلل أف يعيننػػي فػػي رد جمػػيميـ لمػػا بػػذلكه ،مػػف
جيد كعناء ،كدعاء خالص ليـ مف األعماؽ بالصحة كالعافية كالسعادة.
كم ػػا أش ػػكر زكجت ػػي الفاض ػػمة الت ػػي أع ػػانتني عمػ ػ مكاص ػػمة مشػ ػكارم التعميم ػػي كعمػ ػ تيي تي ػػا كاف ػػة
الظركؼ إلتماـ الدراسة ،كالشكر مكصكؿ ألبنا ي( محمد – عمار -رىؼ ).
كاف كاف مف الكاجب أف يذكر أىؿ الفضؿ بفضميـ ،كأف يخص بعضيـ بالذكر ،فإني أتقدـ بخالص
شكرم كعظيـ تقديرم كامتناني إل اضسػتاذ الػدكتكر  /محمػد وفػا/ي /وػ وي الحمػو ،الػذم أسػعدني
بإشرافو عم ىذه الدراسة ،فقد رافقني في ىذه الرحمة التعميمية ،فجازاه اهلل عني خير الجزاء.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر كاضمتنػػاف إل ػ عضػػكم لجنػػة المناقشػػة عم ػ تكرميمػػا بمناقشػػة رسػػالتي كتكجيييػػا
نحك الدقة كالشمكؿ.
الدكتورة /ختاـ إسماويؿ السحار ر/يس قسـ ومـ النفس بالجامعة االس مية ،،،،،مناقشاً داخمياً
الدكتور /ىشػػاـ أحػمػد غػػػراب

ر/يس فرع الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية ،،،،،مناقشاً خارجياً

س

ملخص الدراسة
عنوان الدراسة :فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية.
هددت ا درت دس ددى ر د دركش د

هت ا ألضله ر دراعس ع

در ب ي لدربعدتن ع د ت لدل
رد

عددم ت ددالم درتتددلسدا در للتلددى رددتم ةددلث درتس ،ددى در ل للددى كتددل

درفسلق بلم تال ةلا تسجلا أ سدت درتجتلعى دراجسلبلى ي در لل دلم

درتتدلسدا در للتلدى بعدت اةبلدق دربس دلت درادتسلبي درت ادس ل دعا ألضدله

ابلددلم درفددسلق بددلم تال ددةلا تسجددلا أ دسدت درتجتلعددى دراجسلبلددى ددي در لل ددلم دربعددتن لدراابعددي
ت لل

ع

درتتلسدا در للتلى بعت تسلس شتسلم تم اةبلق دربس لت دراتسلبي بلإلضل ى رد تعس دى

ددبى درارلددس ددي تال ددة درتتددلسدا در للتلددى رددتم ةددلث درتس ،ددى در ل للددى الجددى اةبلددق دربس ددلت

اكل ا عل ه درت دس ى تم خت ى عشس (  ) 51ةلربدله تدم در د

تال ددة در ددتسجلا ع د د ت ل ددل

در،دلتن عشدس تتدم  ،د لد ع د

ل

ددتى در ل ددلت لد دداختل دربل ،ددا داتلدا درالرل ددى د ددابل ى درتت ددلسدا

در للتل ددى ل دربس ددلت درا ددتسلبي را تل ددى درتت ددلسدا در للتل ددى ر ددتم ة ددلث درتس ،ددى در ل لل ددى ت ددم( ع ددتدت
دربل،ا ) لال ا درت دس ى ر أهل در الئ درالرلى أم تال ة درتسجى درك لى ر تتلسدا در للتلى رتم
ددبي  %72.9لهددي أكبددس تددم درتال ددة در،لددلتن لدر د ن لب د

درةددلث ب د  651512تسجددى بددلسم

(  ) %21 = 1/7تتدل لشدلس رد دسافدلم درتتدلسدا در للتلدى

لس ه در بي  %60ل دل رتد د درت لدل

رددتم ةددلث درتس ،ددى در ل للددى كتددل أ تددسا لجد دلت سلق دله دا تالرددى  ،ددلئلى ع ددت ت ددالم تالر ددى
(  )   0.05بددلم تال ددةلا تسجددلا أ دسدت درتجتلعددى دراجسلبلددى ددي در لل ددلم در ب ددي لدربعددتن ع د
ت لل

درتتلسدا در للتلى بعت اةبلق دربس لت دراتسلبي لبل ا درت دس ى ألضله ر أ ه ال الجت سلق

دا تالرد ددى  ،د ددلئلى ع د ددت ت د ددالم تالرد ددى (  )   0.05بد ددلم تال د ددةلا تسجد ددلا أ د دسدت درتجتلعد ددى

دراجسلبلى ي در لل لم دربعتن لدراابعي ع

درتتلسدا در للتلى بعدت تدسلس شدتسلم تدم اةبلدق

ت لل

دربس دلت درادتسلبي كتدل ال د ا درت دس ددى ألضدله رد كفدلا لأ دس دربس ددلت

دي س دق درتتدلسدا در للتلددى

ل ددي ضددلا اددلئ درت دس ددى لض دق دربل،ددا عددت ال ددللا لت اس،ددلا ريبددلا لدرتع تددلم لدرتسشددتلم
در ف للم لدرتسبلم لدرت ئلرلم عم دراسبلى لدراع لل ي قةلم غدس لدربدل ،لم دي تجدلل ع دل درد ف

لدإلسشلت در ف ي للأضعي درت له

ر ضسلس

51سللت دالهاتلل باتسلث درتسشتلم لدرتشس لم لدرتع تلم ع

رتلتل تى در للت 5

 56اتسلث ةلث در جلم درتتس لى ع

كلفلى ا تلل درت لعت ر ة بى در لم

درتتلسدا در للتلى تم قبل دالتدس درتتس لى لدرتسشتلم5

 53ضسلس ا فل بسدت اتسلبلى ي جتلق درتتدس را تلى درتتلسدا در للتلى بجتلق أ لدعتل تم قبل

درتسشتلم دراسبلللم5


ح

كأسػػجؿ ش ػػكرم كتق ػػديرم إلػ ػ ج ػػامعتي الغػ ػراء ،الجامعػػة اضس ػػلمية ،الت ػػي أتاح ػػت ل ػػي فرص ػػة العم ػػـ
كالمعرفة ،خاصة كمية التربية كجميع أساتذتيا األفاضؿ.
كمػػا كأتكجػػو بالشػػكر كالتقػػدير الكبي ػريف إل ػ جميػػع األسػػاتذة كالخب ػراء كالمتخصصػػيف ،الػػذيف تفضػػمكا
مشػػككريف بتحكػػيـ أدكات الد ارسػػة ،كال ػ السػػادة المس ػ كليف التربػػكييف فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ،كال ػ
مدير مدرستي كمدير مدرسة الق اررة الثانكيػة ،الػذيف سػيمكا لػي ميمػة تطبيػؽ البرنػامي التػدريبي ،كالػ
طمبة عينة الدراسة ،فميـ جميعان مني كؿ الكفاء كالتقدير.
كما كأتقدـ بالشكر الخالص إل الدكتكر /محمد صادؽ كالدكتكر نعػيـ العبادلػة عمػ مسػاعتدىـ لػي
أثناء الدراسة
كمػػا أشػػكر األسػػتاذ  /ريػػاض الف ػ ار عمػ مػػا قػػاـ بػو مػػف ترجمػػة الممخػػص إلػػي المغػػة اإلنجميزيػػة ،كمػػا
كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لألستاذ  /ف ح أبو شرخ لمراجعتو المغكية ليذه الدراسة.
البرغيتػػػي ،كاألسػػتاذ الزميػػؿ  /يعقػػػوب
كمػػا يطيػػب لػػي أف أشػػكر الزميػػؿ العزيػػز األسػػتاذ  /محمػػػود ا
األسطؿ كاألستاذ الزميػؿ  /رجب االغػا /كاألسػتاذ الزميػؿ  /أشػرؼ الجبػالي /عمػ اخلصػيـ معػي
أثناء الدراسة.
ىؤضء مف ذكػرتيـ فشػكرتيـ ،أمػا مػف نسػيتيـ ،فيػـ أكلػ النػاس بالشػكر كالتقػدير ،كأدعػك اهلل سػبحانو
كتعال أف يناؿ ىذا الجيد القبكؿ كالرضا ،فحسبي أنني اجتيدت ،كلكؿ مجتيػد نصػيب ،كالكمػاؿ هلل
رِضالمَػ
كحده ،فإف كفقت فمف اهلل ،كاف قصرت ،فعذرم فػي قكلػو سػبحانو كتعػالي ((:شالػاضُواِػدُال ْبحَاظَََػالَػ ِ
طضِغمُػاِضحَصِغمُػ)) ( البقرة.) 32 :
رضتطْتَظَاػإِظتََػأَظعَػاِض َ
ضَظَاػإِالتػطَاػ َ

كاهلل مف كراء القصد

ج

Abstract
The effectiveness of a program to develop the high school students'
leadership skills.
The study aimed at detecting the level of leadership skills among
high school students, and also aimed to identify the differences between the
mean scores of the experimental group in the two measurements pre and
post on the scale of leadership skills after the application of the proposed
training program, and also aimed at demonstrating the differences between
the mean scores of the experimental group in the two measurements post
and delayed on a scale of leadership skills after two months of the
application of the training program, It also aimed also to know the
percentage of

change in the average leadership skills of high school

students as a result of the application of the program, and the study sample
consisted of 15 students from grade eleven who received average score on
the scale of leadership, the researcher used the following tools: a
questionnaire of

leadership skills and a training program for the

development of leadership skills among high school students from
(researcher), and the study reached the following important results: The
average total score of leadership skills among the members of the sample
215.06 degrees relative weight average of 72.9%, which is greater than the
average neutral and that weighs the relative 60%, according to this scale
(3/5 = 60%), indicating a high leadership skills of high school students, as
the study also found that there were statistically significant differences at
the level of significance (   0.05 ) between the mean scores of the
experimental group in pre and post two measurements on the scale of
leadership skills after the application of the program. Training, and study
also found that there were no statistically significant differences at the level
of significance (   0.05 ) between the mean scores of the experimental
ش

group in the two measurements post and delayed on the scale of leadership
skills after two months of the application of the training program. The
study also found the efficiency and impact of the program in raising the
skills of leadership,
In the light of these findings, the researcher put some
recommendations and suggestion for parents, teachers, educators, and
counsellors and people who are responsible for education in Gaza as well
as researchers in the field of psychology and psychology:
1-For the Ministry of education to give more care for the counselors,
supervisors and teachers on how to train the students who have the
leadership quality.
2- Training the students on the leadership skills by the school
administration and counselors.
3- Conducting training programs at schools to develop the leadership skills
by the school counselors.
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007

41

تعقيب واـ ومى الدراسات السابقة

028

42

فروض الدراسة

025

الفصؿ الرابع ( :الطريقة واإلجراءات )
43

027

منيج الدراسة

س

44

المجتمع األصمي لمدراسة

028

45

وينة الدراسة

028

46

متغيرات الدراسة

028

47

أدوات الدراسة

029

48

األساليب اإلحصا/ية المستخدمة

050

49

خطوات الدراسة

050

51

صعوبات

052

الفصؿ الخامس ( :النتا/ج وتفسيرىا ومناقشتيا )
51

ورض التساؤؿ األوؿ وتفسيره ومناقشتو

057

52

ورض التساؤؿ الثاني والفرضية االولى وتفسيره ومناقشتو

067

53

ورض التساؤؿ الثالث والفرضية الثانية وتفسيره ومناقشتو

071

54

توصيات الدراسة

071

55

مقترحات الدراسة

075

56

قا/مة المصادر والمراجع

076

57

قا/مة الم حؽ

091

58

ممخص العنواف بالمغة اإلنجميزية

211

ص

قـبئًخ اندـذأل
رقـ الجدوؿ
ُ.
ِ.

ونواف الجدوؿ
يكضح معاملت اضرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر الميارة كالمعدؿ الكمي لممحكر
التابعة
يكضح معاملت اضرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر اضستبانة  ،مع المعدؿ الكمي
لفقرات اضستبانة

الصفحة
ُُْ
ُْْ

ّ.

يكضح معامؿ ثبات استبانة الميارات القيادية كفقا لطريقة التجز ة النصفية

ُْٓ

ْ.

يكضح معامؿ ثبات استبانة الميارات القيادية كفقا لطريقة ألفا كركنباخ

ُْٓ

ٓ.

يكضح نتا ي اختبار التكزيع الطبيعي() Shapiro wilk

ُٔٓ

ٔ.

يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كاضنحراؼ المعيارم لمميارات القيادية

ُٕٓ

ٕ.
ٖ.

يكضح نتا ي اختبار  t- testلمفركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف ( مجمكعتي العينة التجريبية
كنفسيا بعد تطبيؽ البرنامي )
يكضح نتا ي اختبار  t- testلمفركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف ( مجمكعتي العينة التجريبية
في القياس البعدم كالتتبعي )

ط

ُٖٔ
ُُٕ

فٓـشط األشكبل
ونواف الممحؽ

رقـ الممحؽ

الصفحة

ُ.

محاكر اضطار النظرم.

ُِ

ِ.

نظرية القيادة المشاركة

ُِ

ّ.

الميارات القيادية.

ِٔ

ْ.

أنكاع الكقت

ٕٓ

قـبئًخ انًـالزق
رقـ الممحؽ
ُ.
ِ.

ونواف الممحؽ
قا مة بأسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة.
رسالة مف عميد الدراسات العميا إلي ك ازرة التربية كالعمػيـ العػالي لتسػييؿ ميمػة الباحػث
في الحصكؿ عمي المعمكمات كتطبيؽ أدكات الدراسة.

الصفحة
ُْٗ
ُٓٗ

ّ.

نمكذج ضستبانة الميارات القيادية بعد الصدؽ كالثبات في صكرتيا النيا ية.

ُٖٗ

ْ.

نمكذج لمبرنامي التدريبي.

َُِ

ٓ.

صكر لمطلب أثناء تطبيؽ البرنامي.

ِِٔ

ٔ.

نتا ي الدراسة اضستطلعية.

ِِٖ

ػ

