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THE EFFECTIVENESS OF A SELF-ASSERTIVENESS
BASED COUNSELLING PROGRAM FOR
IMPROVING LEADERSHIP BEHAVIOR SKILLS BY
ACTIVITIES AND TEAM'S STUDENTS
MOSLEH MOSSALAM MUSTAFA ALMAJALI*

ABSTRACT_ The study aims at investigating the level of the leadership behavior skills of teams and
student activities. Also it seeks to assess the effectiveness of a self-assertiveness-based counselling
program for improving leadership behavior skills by them. The study adopts an analytical descriptive
approach in addressing the descriptive research questions of the study. A single sample quasiexperimental approach is also used to test the study experimental hypotheses. The study population is
composed of 230 male and female of student activity programs at the University of Mu’tah in Jordan. A
leadership behavior questionnaire prepared by the researcher, was applied to a sample of (117) male
and female students to investigate and measure their level of leadership behavior skills, and test the
statistical significance of the differences ascribed to gender and college (humanities or applied
sciences) variables. An experimental sample of (10) students shows a low level of leadership behavior.
Following the application of the self-assertiveness and leadership skills improvement training program,
designed by the researcher, and following the statistical analyses, the findings show that participants
possess an average level of leadership behavior skills. While the findings show some statistically
significant differences in the level of leadership behavior skills in favor of the male participants, no
differences were found with regard to the type of college. Moreover, the findings of the experimental
study show some statistically significant differences between the pre-and post-test in favor of the pretest which would prove the effectiveness of the Counselling program. However, the findings do not show
any statistically significant differences between the post-and follow-up test which would prove the
continuity of the effectiveness of the counselling program and its relevant techniques on the participants
for maintaining their level of leadership during the follow-up period. Based on these, findings, the
researcher proposes some suggestions and recommendations.
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على التدريب

التوكيدي يف حتسني مهارات السلوك القيادي
لدى طلبة الفرق واألنشطة الطالبية
مصلح مسلم مصطفى املجالي*
امللخص _هدفت الدراسة للتعرف على مستوى مهارات السلوك القيادي لدى طلبة الفرق واألنشطة الطالبية واختبار فاعلية برنامج
إرشادي قائم على التدريب التوكيدي في تحسين السلوك القيادي لديهم ،تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على األسئلة
ً
الوصفية ،واملنهج شبه التجريبي ذو العينة الواحدة لفحص فرضيات الدراسة التجريبية ،تكون مجتمع الدراسة من ( )230طالبا وطالبة
ً
من طلبة الفرق الطالبية بجامعة مؤتة ،تم تطبيق مقياس السلوك القيادي من أعداد الباحث على عينة قوامها ( )117طالبا وطالبة
للتعرف على مستوى امتالكهم ملهارات السلوك القيادي وفحص داللة الفروق العائدة ملتغيري الجنس ونوع الكلية (انسانية ،علمية)،
وتمثلت العينة التجريبية في ( )10طالب ممن أظهروا مستوى منخفض في سلوك القيادة ،وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي القائم على تنمية
وتحسين املهارات التوكيدية من إعداد الباحث وإجراء التحليالت اإلحصائية ،اظهرت نتائج الدراسة أن مستوي امتالك طلبة الفرق
ً
ً
الطالبية للسلوك القيادي كان (متوسطا) وظهرت فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ،في حين لم تظهر فروق تعود لنوع
ً
الكلية ،وأظهرت نتائج الدراسة التجريبية ،فروق دالة إحصائيا بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ،وهذا ما يؤكد فاعلية
ً
البرنامج اإلرشادي ،في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين القياس البعدي والتتبعي مما يؤكد استمرارية فاعلية البرنامج وفنياته
ً
املستخدمة في املحافظة على مستوى السلوك القيادي لديهم خالل فترة املتابعة ،وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات.
الكلمات املفتاحية :البرنامج اإلرشادي ،السلوك القيادي ،السلوك التوكيدي ،األنشطة الطالبية.
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على التدريب التوكيدي في تحسين مهارات
السلوك القيادي لدى طلبة الفرق واألنشطة الطالبية
القادرة على األمساك بزمام األمور في املجاالت الحياتية املتعددة.
ً
ً
ويرتبط سلوك التوكيدية أرتبطا وثيقا في السلوك القيادي ،فقد أشارت
االدبيات النفسية إلى ذلك في كثير من الدراسات واالتجاهات النظرية التي
تناولت السلوك التوكيدي كمهارة من مهارات أثبات الذات ،واثبات قدرة
الفرد على التعبير عن الرأي واملحافظة على الحقوق ،لذا ال بد من تعزيزه
وتنمية لدى األفراد في جميع مراحلهم العمرية ،فعن أهمية السلوك
ً
التوكيدي في القيادة يؤكد كل براش ودغالش ] [4على أنه ُيعد واحدا من
أهم اإلستراتيجيات اإلرشادية التي تساهم في بناء شخصية الطالب
القيادية ،لكون القيادة تعتبر سمة من سمات الشخصية لدى األفراد،
يمتلك أصحابها العديد من املهارات االجتماعية ولديهم القدرة على بناء
عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين وذوي شخصية مؤثرة في اآلخرين،
ولديهم تكيف مع مختلف الظروف واملتغيرات الحياتية من خالل التفاعل
مع البيئة التي يعيشون بها ،لذا تحتاج أن يكون األفرد على درجة كافية من
التوكيدية للتعبير عن آرائهم للوصول إلى مستوى القيادة املناسب،
والتوكيدية تعتبر من السمات التي يمكن تطويرها وتنميتها وتعزيزها لدى
األفراد ،وتعتبر البيئات التعليمية من البيئات الخصبة الستهداف الطلبة
في التدرب عليها.
ولعل السوك القيادي يرتبط بالعديد من املتغيرات النفسية في شخصية
الفرد ،بمختلف املراحل العمرية وخاصة مرحلة الحياة الجامعية األولى
التي ينطلق فيها الفرد نحو االستقاللية واالعتماد على النفس في اتخاذ
زمام املبادرة في الكثير من املواقف ذات العالقة بمسيرة حياته الدراسية،
وتشكيل شخصية املستقبلية ،والسلوك التوكيدي أحد أهم هذه
املتغيرات ،ولتوضيح العالقة بين السلوك القيادي وتوكيد الذات تناولت
دراسة الحافظ [ ]5العالقة ما بين السلوك القيادي ومتغيرات تقبل
الذات وتوكيدها والتقدير النفس ي االجتماعي ،لدى طلبة مرحلة التعليم
ً
ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي وفقا ملتغيري الجنس والسنة
الدراسية والكلية ،حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة إرتباطية دالة بين
السلوك القيادي وتقبل الذات ،وتوكيدها ،والتقدير النفس ي االجتماعي،
وكانت الفروق لصالح السنوات املتقدمة في الحياة الجامعية ،وفروق
لصالح الذكور ولم تظهر فروق لصالح الكلية علمية انسانية ،مما يؤكد
أن ما يتعرض له األفراد من تدريب ومهارات خالل سنوات دراستهم
الجامعية يزيد من امتالكهم للمهارات القيادية ،كما تناولت دراسة السيد
[ ]6أثر التدريب على السلوك التوكيدي في تعزيز وتنمية السلوك القيادي
على مجموعتين تجريبية وضابطه من مشرفي اإلسكان الطالبي بجامعة
امللك سعود ،حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجات التطبيقين القبلي والبعدي في فاعلية القيادة وكانت الفروق
لصالح القياس البعدي في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا في املجموعة
التجريبية في درجات التطبيق البعدي بعد مض ي فترة من اإلنتهاء من
تطبيق البرنامج التدريبي.

 .1املقدمة
ً
يعتبر السلوك القيادي واحدا من أهم املهارات التي يسعى األفراد إلى
امتالكه خالل مراحل نموهم املتتالية ،الرتباطه املباشر ببناء شخصية
الفرد وقدرته على إدارة شؤونه في املجاالت الحياتية املتعددة ،الدراسية
واألسرية واالجتماعية واملهنية ،وقد تنوعت الخلفيات النظرية التي
تناولت السلوك القيادي بحسب االتجاهات النظرية التي تناولت هذا
املفهوم وارتباطه بالحركات الفلسفية املختلفة واالتجاهات والوظائف
ً
الفكرية لألفراد ،نظرا لتداخل األدوار في السلوك القيادي وتنوع العوامل
ً
املؤثرة به لدى األفراد حيث اصبح من املوضوعات األكثر تعقيدا ،مما
يجعل البحث به يأخذ جوانب عديدة ومتنوعة.
ً
ويشير بدح [ ]1إلى أن البحث في السلوك القيادي لم يعد تقليديا يقتصر
على الجانب النظري منه ،والتركيز على إظهار العوامل املؤثرة به
والخصائص والسمات للقيادة الفاعلة ،بل تعدى ذلك إلى االهتمام
بدراسة شخصية القائد ونماذج القيادة والعوامل املوقفية املؤثرة في
السلوك القيادي ،ومدى تقبلهم لذواتهم وتقبل اآلخرين لهم ،وما يمتلكون
من خصائص نفسية تحدد طبيعة بناء الشخصية من جوانبها املختلفة،
لذا بدأ االهتمام خالل العقدين املاضيين بدراسة مهارات السلوك
القيادي وارتباطها بالعديد من الجوانب النفسية ،ولعل الذات وتقبلها
وتقديرها وتوكيدها من أهم الخصائص النفسية املرتبطة بالسلوك
القيادي.
ويضيف  [2] Nollet & Thomasأن السلوك القيادي خاصية انسانية
اساسية يحتاج لها الفرد في العديد من املواقف الحياتية املتنوعة ،وأن
افتقاره لها يعرضه لكثير من الصعوبات في التعبير عن انفعاالته
ومشاعره نحو االشخاص واملواقف التي يواجهها مما يؤدي إلى كف
قدراته االيجابية في التعبير املالئم عن شخصية ومشاعره ويجعل
شخصية الفرد مقيدة ومنسحبة وحبيسة لالنفعاالت والعواطف
املكبوتة.
من هنا بدأ االهتمام بالسلوك القيادي من قبل املجتمعات اإلنسانية،
للعمل على تعزيزه وتنمية لدى األفراد ،وخاصة في البيئات التعليمية حيث
تعتبر بيئة خصبة الستهدف األفراد في تعزيز سلوكيات القيادة لديهم،
ففي مجال التأكيد على البيئات التعليمية ودورها في بناء الشخصية
ً
ً
القيادية يضيف  [3] Bislandأن للبيئة الجامعية دورا هاما في بناء
شخصية الشباب الجامعي في الجوانب النفسية والقيادية ،وإعدادهم
لالنخراط في سوق العمل وخوض غمار الحياة  ،فدور الجامعة في بناء
شخصية الطالب الجامعي ال بد أن يتعدى اهتماماتها التقليدية في التزود
باملعارف والعلوم إلى االهتمام ببناء الجانب النفس ي واالجتماعي لدى طلبة
الجامعات ،ويتعدى ذلك ايضا إلى بناء السلوك القيادي لديهم على اعتبار
أن السلوك القيادي ال يقل أهمية عن باقي املهارات األخرى التي يسعى
األفراد إلى امتالكها وأكتسابها خالل مراحل نموهم املختلفة ،لدوره الهام
في استكمال بناء الشخصية القيادية
3
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وبهذا يمكن القول أن السلوك القيادي وممارسته فرصة إلثبات الذات
وتطويرها وتوكيدها ،لكونه من األدوار االجتماعية الذي يجمع بين كونه
محرك لتحقيق اهداف األفراد الشخصية ،واالهداف املشتركة مع
ً
اآلخرين داخل النظم التي ينتمون اليها ،ومحرك هام جدا للفرد لقبول
الذات وتأكيدها ،نحو السعي لبناء الشخصية وتحقيق الطموح والوصول
إلى النجاحات ،في ضوء الحياة األسرية التي عاشها ،والخبرات التي تعرض
لها خالل مراحل عمره املتتالية والتي تشكل في مجملها الركيزة األساسية
لبنية الشخصية ،وتكامل الوظائف النفسية واالجتماعية لديه ،كما
ً
يعتمد ايضا على مدى تقبل الذات وتأكيدها ومدى تقبل اآلخرين وحسن
تقبلهم له كشخصية وسلوك ،فهو يحتاج لتفهمهم وتعاونهم للوصول إلى
االهداف املشتركة الناجحة ،فليس هناك عالقة انسانية ناجحة تتم
بمعزل عن اآلخرين ،لذا تحتاج ملناخ نفس ي مناسب تعكس الخصائص
النفسية واالجتماعية للشخصية القيادية الناجحة.
مما تقدم يظهر جليا أهمية السلوك القيادي في حياة األفراد وارتباطه
الوثيق بالعديد من الخصائص النفسية واالجتماعية التي تؤثر ببناء
الشخصية القيادية التي نريدها ونسعى جاهدين لبنائها لدى األفراد في
مؤسساتنا التربوية والتعليمية.
ً
لهذا تزايد مؤخرا االهتمام في السلوك التوكيدي )(Assertive Behavior
فبهذا الصدد تشير لونيس [ ]7إلى أن توكيد الذات والسلوك التوكيدي ذو
أهمية في حياة األفراد ،فهو موجه النفعاالتنا في املواقف املختلفة وعلى
ُ
اساسه تفسر الخبرات التي يمر بها األفراد وتحدد توقعاتهم من اآلخرين
وأنفسهم ،إضافة إلى تحقيق االتساق املتواصل بين سلوكنا ونظرتنا إلى
ً
أنفسنا سلبية كانت أم إيجابية ،نظرا لتأثيره املباش على الحياة النفسية
لديهم وبناء مكونات الشخصية اإلنسانية من جميع جوانبها املختلفة،
ً
لكون السلوك التوكيدي بابعاده املختلفة يعتبر واحدا من أهم الفنيات
اإلرشادية التي تستخدم في التخلص من كثير من السلوكيات السلبية التي
يعاني منها األفراد وتعزيز العديد من السلوكيات االيجابية لديهم ،وخاصة
املهارات املتعلقة بتعزيز وتنمية السلوك القيادي ،حيث يشير ][8
Estevez, et alإلى أن اإلنسان يعتمد في تحقيق وجوده االجتماعي على
درجة ما يمتلكه من مهارات في التواصل اإلنساني التي تساعده في التفاعل
مع اآلخرين ،ولعل مهارة التوكيدية والتي تتمثل في قدرة الفرد عل التعبير
ً
عن انفعاالته وآرئه ووجهات نظره حول أي أمر من األمور
سواء أكانت
متعلقة بذاته أو باآلخرين ،من املهارات الهامة التي يحتاجها األفراد
للوصول إلى مستوى من التوافق والتفاعل االجتماعي بمختلف الجوانب
الحياتية.
كما ويضيف  [9] Derosierإلى ضرورة االهتمام باملهارات التوكيدية كونها
من العناصر األساسية في بناء شخصية الفرد ،وذات أهمية واضحة في
تحديد العالقة بين الفرد واملحيطين به في املجاالت الحياتية املتعددة ،
سواء أكانت في املجاالت الدراسية أو األسرية أو املهنية والتي تتحدد من
خاللها طبيعة التفاعالت اليومية للفرد ،وأشارت العديد من الدراسات
التي تناولت السلوك التوكيدي إلى هذا من خالل تناوله ودراسة عالقته
بكثير من املتغيرات الشخصية النفسية واالجتماعية واملهنية واكتساب
املهارات الحياتية حيث أظهرت دراسة لونيش [ ]7إلى أهمية التدريب على
مهارات توكيد الذات في تنمية مستوى التوكيدية والثقة بالنفس والقدرة
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على التعبير عن الرأي بايجابية ،وفي عالقته باألمن النفس ي للمراهقين
أشارت دراسة املطيري [ ]10إلى وجود عالقة إحصائية دالة بين الشعور
باألمن النفس ي ودرجة التوكيدية لدى عينة الدراسة التي تناولها ،ويضيف
شعبان [ ]11في دراسة عالقة التوكيدية ببعض املتغيرات الشخصية لدى
األفراد ،إلى وجود عالقة ايجابية بينها وبين التنشئة السياسية وامتالك
املهارات القيادية لدى عينة من طلبة املدارس الثانوية ،وفي عالقة
باإلضطرابات النفسية كاالكتئاب واضطرابات املزاج أكدت دراسة آنزي
][12إلى انخفاض مستوى هذه اإلضطرابات لدى األفراد املؤكدين
لذواتهم وإلى أهمية التوكيدية في النظرة العقالنية للذات وتحسين مستوى
الصحة النفسية لدى عينة الدراسة.
وللبرامج اإلرشادية التدريبية أهمية واضحة بذلك ،ولندرة الدراسات التي
تناولت برامج إرشادية لطلبة الجامعات ذات عالقة بالسلوك القيادي،
سيتم التطرق الى بعض الدراسات التي تناولت فئات عمريه اخرى ،فبهذا
السياق أشارت دراسة تماضر [ ]13التي تناولت أثر برنامج تدريبي مستند
إلى االستقالل املعرفي في السلوك القيادي والذات الشخص ي لدى طلبة
املرحلة األساسية .أظهرت الدراسة وجود أثر وفاعلية للبرنامج التدريبي في
السلوك القيادي لدى أفراد املجموعة التجريبية  .كما أظهرت دراسة
الرقاد [ ]14التي تناولت أثر برنامج تدريبي مستند إلى اللعب في تنمية
السلوك القيادي لدى طلبة أطفال الروضه ،فاعلية البرنامج اإلرشادي في
رفع مستوى السلوك القيادي لدى العينة التجريبية عنه في العينة
الضابطة ،وهذا ما يدحض النظرية التقليدية للقيادة من أن (القادة
يولدون وال يصنعون ) والتي كانت ترى بأنه ليس هنالك حاجة للتدريب
على القيادة ،أال أن النظرة الحديثة للقيادة تشير إلى إنه يمكن تعلمها
وتعليمها وتطويرها ملن يمتلكونها.
هذا وقد أهتم العديد من املشتغلين بالبحث في مجال علم النفس وعلم
االجتماع واإلدارة ،بدراسة السلوك القيادي الرتباط هذا السلوك بكثير
من متغيرات الشخصية ،كاالتزان االنفعالي ،والجراءة ،والذكاء ،وتوكيد
الذات وتقديرها وجودة الحياة ،والحكمة وحسن التصرف ،وااليجابية،
والقدرة على حل املشكالت وغيرها من املتغيرات النفسية ،وللتدريب
التوكيدي األثر الواضح في هذه املتغيرات ،ففي مجال فاعلية في تحسين
تقدير الذات اظهرت دراسة طنوس [ ]15فاعلية التدريب التوكيدي في
تحسين مستوى تقدير الذات والتكيف لدى ضحايا االستقواء ،وفي مجال
رفع جودة الحياة النفسية وخفض سلوك القلق واملخاوف املرضية
وتحسين الكفاءة الذاتية املدركة لدى طالبات الجامعة اظهرت دراسة
والء [ ]16أهمية في تحسين جودة الحياة لدى املجموعة التدريبية ،كما
جاء في دراسة خليل [ ]17للكشف عن مدى فاعلية العالج العقالني
االنفعالي والتدريب التوكيدي في خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب،
حيث اظهرت النتائج أهمية في تحسين وخفض الفوبيا االجتماعية لدى
العينة التجريبية وكان للبرنامج أثر في األستمرارية لصالح القياس التتبعي.
من هنا تبرز أهمية التدريب علي السلوك التوكيدي في الجوانب السلوكية
والنفسية لدى األفراد.
ً ً
ً
بناء على ما سبق ولكون الطلبة في الجامعات يلعبون دورا مهما في حياة
األمم واملجتمعات ،فهم من يصنع حاضرها ومستقبلها ،جاءت هذه
الدراسة ،لتتناول فئة الطلبة امللتحقين في الفرق واألنشطة الطالبية في
4

 .2التعرف على داللة الفروق بين الذكور واإلناث من طلبة الفرق
واألنشطة الطالبية في جامعة مؤته ملستوى امتالكهم ملهارات السلوكيات
القيادية.
 .3التعرف على داللة الفروق بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية من
طلبة الفرق واألنشطة الطالبية في جامعة مؤتة ملستوى امتالكهم ملهارات
السلوكيات القيادية.
 .4تصميم برنامج إرشادي قائم على التدريب التوكيدي والتعرف على
فاعلية في تحسين مهارات السلوك القيادي لدى طلبة الفرق واألنشطة
الطالبية في جامعة مؤته.
 .5التأكد من استمرارية أثر فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على التدريب
التوكيدي في تحسين مهارات السلوك القيادي لدى طلبة الفرق واألنشطة
الطالبية في جامعة مؤتة بعد فترة املتابعة.
ج .أهمية الدراسة
 -1ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى أهمية املرحلة العمرية التي تناولتها
الدراسة وهي شريحة الشباب الجامعي املشارك في الفرق واألنشطة
الطالبية ،وهم بحاجة إلى التزود بالعديد من املهارات األثرائية والحياتية
التي من شأنها التطوير في خصائصهم القيادية ،من خالل االهتمام
ببعض الخصائص ذات االرتباط بالجانب القيادي في الشخصية ،ليكونوا
ً
قادة املستقبل فهم الرؤى التي تتطلع لها املجتمعات ليكونوا مصدرا من
مصادر التنمية والتقدم واالرتقاء باملجتمع بجميع جوانبه االجتماعية
والسياسية واالقتصادية وغيرها.
 -2أهمية السلوك املستهدف وهو السلوكيات التوكيدية وأثرها على
السلوك القيادي لدى الشباب الجامعي ،والتي تسعى الجامعات
واملؤسسات التعليمية املختلفة إلى تنمية وتعزيزه في شخصية الطالب
الجامعي ،الستكمال دورها وتحقيق رسالتها ورؤيتها القائمة على
إعدادهم ،وبلورة شخصياتهم في مختلف الجوانب االجتماعية والنفسية
والقيادية واملهنية ليكونوا قادة املستقبل ،لتساعدهم على االنخراط في
سوق العمل وهم يتسلحون باملهارات القيادية الالزمة للنجاح والتفوق.
 -3إمكانية اإلستفادة من الدراسة وبرنامجها اإلرشادي القائم على عدد
من الفنيات اإلرشادية والتدريبية في تحسين السلوك التوكيدي والسلوك
القيادي لدى شرائح أخرى كطلبة املدارس وفئة املراهقين منهم وغيرها من
شرائح املجتمع املختلفة.
ُ
 -4قلة الدراسات أو ندرتها – في حدود علم الباحث – التي اهتمت
بالجانب التجريبي في تحسين مستوى املهارات القيادية لدى طلبة الجامعة
وربطها بالسمات والخصائص الشخصية االخرى التي تميز الشخصية
القيادية.
 -5االستفادة مما تقدمه الدراسة من مقترحات وتوصيات تساعد في بناء
الشخصية القيادية للطالب الجامعي.
د .حدود الدراسة
ً
تتحدد الدراسة موضوعيا من خالل موضوعها القائم على تحسين
وتنمية وتعزيز مهارات السلوكيات التوكيدية ،وأثرها في تحسين مهارات
السلوكيات القيادية لدى طلبة الفرق واألنشطة الطالبية في الجامعة،
كما تتحدد في أدواتها املستخدمة املتمثلة بمقياس مهارات السلوك
القيادي لدى طلبة الفرق واألنشطة الطالبية ،والبرنامج اإلرشادي القائم

الجامعة لدراسة السلوك القيادي لدىهم ،والعمل على تحسينه وتنمية،
من أجل تسليحهم بأهم املهارات القيادية ليكونوا قادة مستقبل ناجحين.
 .2مشكلة الدراسة
ُ
تعتبر مرحلة الحياة الجامعية بمثابة التهيئة لاللتحاق بسوق العمل،
وعادة ما يكون الطالب بهذه املرحلة ينقصهم الكثير من املهارات الحياتية
والعملية ،ولعل القيادة وقدرة الفرد على امتالك مهاراتها وظهورها على
شكل ممارسات في التعامل مع املواقف واالحداث واحدة من هذه املهارات
التي تسعى املؤسسات التعليمية إلى بنائها وتطويرها في شخصية طالبها
ً
سواء خالل وجودهم
لتكون ممارسة سلوكية لديهم في مختلف املجاالت
في الحياة الجامعية أو االنتقال إلى مراحل الحقة في ميدان العمل املنهي،
ُ
ولعل ما أورد في مقدمة هذه الدراسة من دراسات سابقة تناولت السلوك
ً
القيادي يوضح جليا أهمية االرتباط الواضح ما بين السلوكيات القيادية
ُ
وسلوكيات التوكيدية كونها تعتبر من السلوكيات الهامة لألفراد في ترجمة
هذه املهارات على أرض الواقع ،لذا الحظ الباحث ومن خالل عمله
كعضو هيئة تدريس لسنوات عديدة ومن املشرفين على القيادات
الطالبية من خالل عملة لفترة طويلة في عمادات شؤون الطالب أن كثير
من الطلبة تنقصهم العديد من املهارات وخاصة املهارات التوكيدية في
سلوكياتهم القيادية ،فجاءت هذه الدراسة البحثية بهدف تعزيز وتنمية
السلوك القيادي لدى طلبة الجامعة املنتمين للفرق الطالبية ،والتعرف
على أثر هذا التدريب في تنمية وتعزيز السلوك القيادي ،كما لوحظ قلة في
البرامج التدريبية اإلرشادية التي تناولت تعزيز وتنمية السلوك القيادي
والتوكيدي في شخصية الطالب الجامعي ،وخاصة لدى طلبة الفرق
والهيئات الطالبية الذين يتنبأ بأن يكونوا قادة في املواقع اإلدارية واملهنية
التي سيلتحقون بها بعد التخرج ،وعليه تتلخص مشكلة الدراسة من
خالل محدداتها بالتساؤالت التالية والفرضيات املنبثقة عنها:
أ .أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما مستوى امتالك طلبة الفرق واألنشطة الطالبية في
جامعة مؤته ملهارات السلوك القيادي؟
ً
السؤال الثاني  :هل توجد فروق دالة إحصائيا في امتالك طلبة الفرق
واألنشطة الطالبية ملهارات السلوك القيادي تعزى ملتغير النوع
االجتماعي؟
ً
السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا في امتالك طلبة الفرق
واألنشطة الطالبية ملهارات السلوك القيادي تعزى ملتغير نوع الكلية
(انسانية ،علمية)؟
السؤال الرابع :ما فاعلية برنامج إرشادي قائم على التدريب التوكيدي في
تنمية وتحسين مهارات السلوكيات القيادية لدى طلبة الفرق واألنشطة
الطالبية في جامعة مؤته؟
السؤال الخامس :هل تستمر فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على
التدريب التوكيدي في تحسين مهارات السلوكيات القيادية لدى طلبة
الفرق واألنشطة الطالبية الطالبية في جامعة مؤتة بعد فترة املتابعة؟
ب .أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق االهداف التالية:
 .1التعرف على مستوى امتالك طلبة الفرق واألنشطة الطالبية في جامعة
مؤته ملهارات السلوك القيادي.
5

6

على التدريب على عدد من مهارات السلوك التوكيدي القائم على عدد من
الفنيات واإلستراتيجيات اإلرشادية املنبثقة من عدد من النظريات
النفسية (كالنمذجة ،ولعب الدور ،والضبط الذاتي ،واملبادره ،واتخاذ
ً
القرار) كما وتتحدد الدراسة مكانيا في العينة املتاحة من فرق األنشطة
الطالبية في جامعة مؤتة ،والفترة الزمنية التي تم إجراء الدراسة بها وهي
الفصل الدراس ي الصيفي .2016/2015
فروض الدراسة :من خالل ما تم من صياغة ألسئلة الدراسة بشقيها
الوصفية والتجريبية ،ولكون مشكلة الدراسة تتلخص من خالل
محدداتها وتساؤالتها والفرضيات املنبثقة عنها ،تم صياغة فرضيات
الدراسة على النحو التالي:
الفرضية األولى :يوجد مستوى عالي في امتالك طلبة الفرق واألنشطة
الطالبية في جامعة مؤته ملهارات السلوك القيادي.
الفرضية الثانية :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الذكور
واإلناث من طلبة الفرق واألنشطة الطالبية بجامعة مؤته في مستوى
امتالكهم ملهارات السلوك القيادي ولصالح الذكور.
الفرضية الثالثة :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الكليات
العلمية واإلنسانية ،من طلبة الفرق واألنشطة الطالبية بجامعة مؤته في
مستوى امتالكهم ملهارات السلوك القيادي ولصالح الكليات العلمية.
الفرضية الرابعة :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العينة
التجريبية في مستوى امتالكهم ملهارات السلوك القيادي في القياسين
القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات
العينة التجريبية في مستوى امتالكهم ملهارات السلوك القيادي في
القياسين البعدي والتتبعي (بعد شهر من انتهاء تطبيق البرنامج
اإلرشادي).
ه .مصطلحات الدراسة
السلوك القيادي :يعرفه  [18] Halpinبأنه مجموعة السلوكيات التي
يقوم من خاللها القائد بالتأثير على مجموعة من األفراد الذين يقودهم،
ً
لحملهم على التعاون ،وتنسيق الجهود وحفزهم للعمل معا بحماس
ِ
ونشاط من أجل بلوغ اهداف مشتركة ومحددة بأقص ى درجة من الكفاءة
والفاعلية.
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السلوك القيادي إجرائيا  :ويتمثل في مدى امتالك أفراد املجموعة
التجريبية للمهارات القيادية التوكيدية من خالل الدرجات التي يحصلون
عليها على مقياس السلوك القيادي املعد لهذه الدراسة.
السلوك التوكيدي ) :(Assertive behaviourيعرفه & [2] Nollet
 Thomasmبأنه سلوك يسمح للشخص أن يتصرف بما يخدم مصلحته،
وبما يسمح له بالدفاع عن وجهة نظره دون قلق مبالغ فيهُ ،يمكن الفرد
من التعبير عن مشاعره بصدق بكل سهولة وراحة ،وممارسة حقوقه دون
إنكار حقوق اآلخرين.
ً
ويعرف إجرائيا :بأنه مجموعة املهارات السلوكية التي سيتم تدريب أفراد
املجموعة اإلرشادية عليها املتضمنة التدرب على التعبير عن املشاعر
واالنفعاالت االيجابية والسلبية ومدح اآلخرين ،وتقبل لآلخر ،والدفاع عن
اآلراء واملقترحات ،ورفض املطالب غير املقبولة ،بما يتوافق واملعايير
االجتماعية والثقافية السائدة.
ً
البرنامج اإلرشادي التوكيدي نظريا  :Assertiveness Trainingيعرفه
طريف [ ]19بأنه مجموعة اإلجراءات املعرفية والسلوكية الهادفة إلى
تزويد األفراد باملعارف واملهارات التوكيدية ،للتعبير عن املشاعر واألفكار
والدفاع عن الحقوق ،ومواجهة اآلخرين الذين يحاولون استغاللهم
بطريقة مالئمة دون انتهاك حقوق اآلخرين ،وبما يضمن بناء الشخصية
السليمة املتوازنة.
ً
البرنامج اإلرشادي التوكيدي إجرائيا  :Assertiveness Trainingيعرفه
الباحث بأنه مجموعة الخطوات والفنيات واملهارات التدريبية املنظمة
والهادفة واملخططة املنبثقة من عدد من النظريات اإلرشادية كنظرية
اإلرشاد العقالني االنفعالي ،والسلوكي املعرفي ،واإلرشاد الواقعي ،التي
سيتم تدريب أفراد املجموعة التجريبية عليها لتنمية مستوى مهارات
السلوكيات التوكيدية لديهم في السلوك القيادي.
 .3الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي في اإلجابة على األسئلة الوصفية،
واملنهج شبه التجريبي ذو العينة الواحدة كعينة تجريبية الختبار فرضيات
الدراسة ،املتعلقة بالبرنامج اإلرشادي ،ومقارنة القياس القبلي بالقياس
البعدي والقياس البعدي بالتتبعيي ،حسب التصميم التجريبي في شكل
(.)1

شكل  1التصميم التجريبي للدراسة

األنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية واالندية الطالبية واملجالس
األستشارية الطالبية) تراوحت اعمارهم ما بين  24 - 18سنه.
ج .عينة الدراسة
تمثلت عينة الدراسة التجريبية ب) )10طالب من أعضاء الفرق الطالبية
(كعينة تجريبية) ممن أظهروا مستوي متدني في امتالكهم ملمارسة
السلوكيات القيادية ،بعد تطبيق مقياس مهارات السلوك القيادي على

ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الفرق واألنشطة الطالبية في
ً
جامعة مؤته وعددهم ( 230طالبا وطالبة) واملسجلين رسميا في هذه
الفرق لدى عمادة شؤون الطالب في مختلف األنشطة الطالبية (فرق
6

ً
( )117طالبا وطالبة ،من أعضاء الفرق الطالبية ،موزعين على متغرات
الدراسة حسب النوع االجتماعي (ذكور ( ،)68إناث  ،)49وحسب نوع
الكلية ( )56كليات علمية )61( ،كليات إنسانية.
د .أدوات الدراسة
ً
أوال  -:مقياس مهارات السلوك القيادي:
تم إعداده للتعرف على درجة امتالك طلبة الفرق الطالبية في الجامعة
ملهارات السلوك القيادي ،وبما يناسب الفئة العمرية لعينة الدراسة ،وقد
روعي في إعداده إمكانية تحقيقه ألهداف الدراسة الرئيسية وإمكانية
حساب الثبات والصدق له ،واستفاد الباحث في إعداده للمقياس من
عدد من الدراسات املشابهة التي تناولت السلوك التوكيدي والسلوك
القيادي لدى طلبة الجامعات وطلبة املراحل الدراسية األخرى ،كدراسة
لونيس فاعلية التدريب التوكيدي في تنمية مستوى توكيد الذات لدى
عينة من طلبة الجامعة ،ودراسة حبش [ ]20بناء وتقنين مقياس السلوك
القيادي لعريفات الطالئع ومساعدتهن ،ودراسة حموده [ ]21أثر برنامج
ً
منخفض جدا من ( )1إلى أقل
من ()1.8

مقترح للتدريب علﻰ السلوك التوكيدي علﻰ عالج أزمة الﻬوية لدى
المراﻫقين ودراسة (بدح) [ ]1السلوك القيادي لدي طلبة الصف
العاشر األساس ي املوهوبين من طلبة مدارس امللك عبدهللا للتميز ودراسة،
عويس [ ]22بناء مقياس السلوك القيادي لرؤساء الفرق الرياضية في
االلعاب الجماعية الرياضة ،ودراسة عبدهللا [ ]23ومختار [ ]24غيرها من
الدراسات ذات العالقة واألطر النظرية املرتبطة ،حيث تمكن الباحث من
صياغة املقياس بصورة األولية من ( )38فقرة ليصبح بعد إجراء التحكيم
بصورة النهائية ( )35تمثلت بمجموعة من املثيرات التي هدفت إلى التعرف
على درجة امتالك طلبة فرق األنشطة الطالبية للسلوكيات القيادية من
خالل وجودهم في الفرق التي ينتمون اليها ،يجيب عليها املفحوص
ً
ً
ً
ً
ً
بواسطة التدرج الخماس ي لليكرت (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) حيث
ً ً
أعطي لكل فقرة تقديرا كميا يقابلها ( )،1،2،3،4،5صنفت التقديرات في
ضوء املتوسطات الحسابية إلى الفئات التالية:

جدول  1درجة مهارات السلوك القيادي بحسب املتوسطات الحسابية
منخفض ( )1.8إلى أقل من
()2.6

متوسط ( )2.6إلى أقل من
()3.4

صدق األداة:
أ -الصدق الظاهري :للتحقق من هذا النوع من الصدق ملعرفة مدى
تمثيل املقياس للصفة املقاسة ،تم عرضه على مجموعة من الخبراء ()8
من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في اإلرشاد النفس ي والقياس
والتقويم ،وذلك ملراجعة اإلدة والحكم على صالحية مكوناتها األساسية
من حيث مالئمة الفقرات ملوضوع البحث ومدي وضوحها وسالمة
صياغتها اللغوية ،حيث تم استبعاد الفقرات التي لم تنال نسبة اتفاق
( )%80واعادة صياغة بعض الفقرات ودمج بعضها ليصبح املقياس
بصورة النهائية مكون من ( )35فقرة بعد أن كان بصورة األولية ()38
فقرة.
ب -صدق املقارنة الطرفية  :تم أجراء هذا النوع من الصدق باستعمال
أسلوب املجموعتان الطرفيتان ،أذ يعد هذا االسلوب من األساليب
ً
املناسبة للتميز بين الفقرات ،أشتملت عينة البناء على ( )20طالبا وطالبة
من طلبة الفرق الطالبية ،فبعد ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها بعد
ً
تصحيح املقياس تنازليا تم إختيار ( )5طالب للمجموعة العليا و( )5طالب
للمجموعة الدنيا تمثلت بنسبة  %25لكل فئة واستبعاد ال %50
الوسطﻰ ،حيث اكدت العديد من دراسات (كيلي وميهرنز وليهمان) الواردة
في عالم [ ]25على أن اعتماد نسبة لغاية  %27تعتبر مناسبة إلعطاء أكبر
حجم تمايز ،وعلى هذا األساس ضمت كل مجموعة  %25ولغاية حساب
معامل تميز كل فقرة من فقرات املقياس البالغة ( )35فقرة تم استعمال
اختبار "ت "T-tesلعينتين مستقلتين وبعد التحليل و مقارنة القيمة
التائية املحسوبة بقيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )8ومستوى
داللة  0،05تم االبقاء على جميع فقرات املقياس لكونها أظهرت داللة
تميزية.
ثبات أداة الدراسة:-
للتحقق من ثبات اإلداة تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ على عينة
ً
استطالعية من خارج عينة الدراسة وعددها ( )20طالبا وطالبة حيث

عالي ( )3.4أقل من ()4.2

ً
عالي جدا  4.2فأعلى

بلغت قيمة معامل الفا لكرونباخ الكلية لإلستبانة ( ،)0،90وهى نسبة
مرتفعة ،كما تم حساب الثبات باستخدم طريقة التجزئة النصفية
باحتساب معامل ارتباط بيرسون ) (rبين درجات األسئلة الفردية ودرجات
األسئلة الزوجية وقد بلغت قيمته ( )0.757وهو دال عند مستوى
( ،)0.01ثم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سيبرمان براون كالتالي:
ً
معامل الثبات ،وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا.
ً
ثانيا :البرنامج اإلرشادي التدريبي :تم أعداد برنامج إرشادي قائم على
التدريب على املهارات التوكيدية (ملحق  ،)2لتطبيقة على عينة الدراسة
التجريبية بهدف التحقق من فاعلية في تحسين السلوك القيادي،
وتحديدأ للطلبة املنظمين للفرق واألنشطة الطالبية املختلفة ،حيث
ً
أشتمل البرنامج على ( )10جلسات تدريبية تصمنت عددا من الفنيات
واإلستراتيجيات اإلرشادية التي من شأنها تعريف املجموعة بأهم املهارات
التوكيدية ،ومواقف استخدامها وأثرها في بناء الشخصية القيادية
السليمة من خالل املحافظة على الحقوق دون االعتداء على حقوق
اآلخرين ،والقدرة على املشاركة الفاعلة باتخاذ القرار وحل املشكالت التي
تواجه الفريق املنتمي اليه ،اضافة إلى مهارت التفاوض وحل النزاع داخل
الفريق مما يساعد في رفع سوية السلوك التوكيدي لديهم من خالل
ممارسة سلوكهم القيادي داخل هذه الفرق ،وقد استفاد الباحث في
أعداده للبرنامج من عدد من البرامج التدريبية واإلرشادية املماثلة،
(الرقاد) [ .]14فاعلية برنامج إرشادي تدريبي لتنمية السلوك القيادي لدى
لدى أطفال الروضة ودراسة حموده [ ]21أثر برنامج مقترح للتدريب
علﻰ السلوك التوكيدي علﻰ عالج أزمة الﻬوية لدى المراﻫقين ودراسة
لونيس [ .]7فاعلية التدريب التوكيدي في تنمية مستوى توكيد الذات لدى
ً
عينة من طلبة الجامعة ،اضافة إلى اطالع الباحث على عددا من األطر
النظرية املتعلقة بطبيعة عمله كأستاذ جامعي في تدريس العديد من
املقررات اإلرشادية واألشراف على العديد من الرسائل الجامعية
ومناقشتها.
7

6

تحكيم البرنامج :تم عرض البرنامج بصورته األولية على ستة من أعضاء
هيئة التدريس من ذوي االختصاص في اإلرشاد النفس ي والتربوي للحصول
على التغذية الراجعة حول مدى مناسبته وصالحيتة للتطبيق على عينة
الدراسة وتم اآلخذ بما ورد من تعديالت ومقترحات من السادة املحكمين
باألضافة والتعديل والحذف لعدد من الجلسات التدريبية.
األساليب اإلحصائية :تم استخدام املعالجات اإلحصائية لألجابة على
أسئلة الدراسة وفرضياتها ،معامل الفا لكرونباخ ،معامل االرتباط
بمعادلة سيبرمان براون ،املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية،
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اختبار" ت )" (T-testللعينات املستقلة لعينتين مستقلتين ،اختبار
ويلكوكسن  Wilcoxon-للعينات املرتبطة كاختبار البارامتري.
 .5النتائج ومناقشتها
ً
أوال  :الفرضية األولى -يوجد مستوى عالي في امتالك طلبة الفرق
واألنشطة الطالبية في جامعة مؤته ملهارات السلوك القيادي.
لالجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لتحديد درجة امتالك طلبة الفرق واألنشطة الطالبية ملهارات
السلوك القيادي والجدول ( )1يوضح النتيجة.

جدول  2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك طلبة الفرق واألنشطة الطالبية ملهارات السلوك القيادي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

املتوسط
الحسابي
4.63
3.02
3.00
99،2
3.64
88،2
44،3
3.92
40،4
12،3
15،3
12،3
66،3
60،3
76،2
67،3
3.51
3.62
3.19
2.94
3.02
2.99
13،3
3.72
99،2
11،3
2.98
2.91
01،3
02،3
3.65
98،2
97،2
22،4
13،3
38،3

العبارات
لدي قدرة على التنسيق بين أعضاء الفريق
لدي قدرة على التأثير بقرارات الفريق
أعبر وادافع عن رأي ووجهة نظري بكل ثقة
أتقبل أراء اآلخرين والتزم بالقرارات الجماعية
ُ
اقنع اآلخرين برأيي بكل ثقة
أمتلك القدرة على أتخاذ القرار في الوقت املناسب
اواجهه صعوبة في التفاوض مع األعضاء اآلخرين
أحظﻰ بأعجاب أفراد الفريق املنتمي له
لدي قدرة على بث روح الحماس واإليثار بين أعضاء الفريق
أتواصل مع اإلدارات الجامعية بكل ثقة
ينتابني الغضب والتمرد على قرارات ال تتناسب مع رأيي
عادة ما أكون مرجع لآلخرين عند أتخاذ القرارات
املنافس لي صديق ،يجب أحترامه النه يتيح لي فرصة املنافسة
لدي شعور بالوالء واألنتماء ألعضاء الفريق املنتمي له
أتقبل آراء اآلخرين وأصر على رأيي
أستشير زمالئي بالفريق وأتخذ القرار بعيدا عنهم
أتردد في طلب املساعدة من اآلخرين وطلب مشورتهم
ً
ً
يهمني كثيرا أن أكون قائدا للفريق
لدي القدرة على حل الصراعات التي تحدث داخل الفريق
ادافع عن حقوقي داخل الفريق املنتمي اليه
أنسحب من النقاشات التي تسبب الخالفات بين األعضاء
اقتنع ببعض القرارات حتى لو لم تتوافق مع تطلعاتي
ُ
ً
أظهر حزما وقوة في التعامل مع اآلخرين
ً
أبتعد عن مواجهة اآلخرين تجنبا لألشكال
ً
أبتعد عن طرح أفكار جديدة تجنبا للنقد من اآلخرين
الفشل بالنسبة لي هزيمة محبطة الستمراري باملشاركة
أتجنب تحمل مسؤولية قيادية داخل الفريق
أشعر بقلق وخوف من املشاركة باتخاذ القرارات الجماعية
أبتعد عن النقاش بموضوعات ذات عالقة بنقد تعليمات الفريق
أشعر باالرتياح النفس ي عند توجيه نقد لي
أجد نفس ي مضطرا ً بقبول ما يهضم حقوقي
تراودني أفكار بأنني غير مرغوب فيه كعضو في الفريق
ُ
عادة ما أحكم عقلي في أتخاذ القرار
يغلب علي الجانب العاطفي في التعامل مع أفراد الفريق
لدي ميل لتمثل الجامعة في اللقاءات واملؤتمرات
الكلي
8

االنحراف
املعياري
.770
1.244
1.329
1.526
1.341
1.250
1.613
1.372
1.567
1.373
1.226
1.324
1.284
1.238
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1.276
1.401
1.375
1.516
1.401
1.252
1.451
1.471
1.316
1.368
1.457
1.540
1.550
1.469
1.491
1.202
1.440
1.402
1.388
1.459
405،1

ترتيب املتوسطات
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7
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3
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-
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ً
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يالحظ من الجدول ( )1أن مستوى امتالك طلبة األنشطة والفرق
ً
الطالبية للمهارات القيادية جاء متوسطا كما أظهره املتوسط الكلي
للمقياس ،حيث بلغ ( ،)3،38وبهذا تم رفض الفرضية الصفرية والقبول
بالفرضية البديلة ،وهذا ما يدلل على أن مستوى السلوك القيادي لدى
طلبة الفرق الطالبية ليس باملستوى الذي يحقق الطموح ،فاذا ما تم
تحليل السلوك القيادي وكما أشار له كثير من الباحثين & [27] Ozkanli
Whiteسنجدها متعددة وكثيرة فالقائد يوجه ،وينقد العمل السيئ،
ويكافئ ويمدح األداء املتميز ،ويتقبل النقد من اآلخرين ،ويوزع األدوار،
ويشرك اآلخرين باتخاذ القرار ،وال يقبل هضم الحقوق ،ويناقش ويطالب
بحقوق الفريق املنتمي له ،ولديه قدرة في التأثير في أتخاذ القرارات
الجماعية ،ويدافع عنها ،ويمتلك مهارات التواصل الجيد ،ويدير
االجتماعات واللقاءات ،ويشارك بها ،ولديه قدرة على حل الصراعات،
ويطلب املشورة من اآلخرين وغيرها من املهارات ،وهذا ما لم يظهره أفراد
عينة الدراسة بشكل عالي ،واذا ما تم تفسير هذه املهارات من املنظور
التوكيدي ،سنجد بأنها بحاجة الى العديد من املهارات الشخصية
التوكيدية ،كاملباداة واملواجهة ،والتعبير عن املشاعر االيجابية والسلبية
واالفصاح عنها بكل جراءة  ،وضبط النفس ،وتقدير للذات ،ومهارة في
تعامل مع الضغوط  ،والتعبير عن الرأي بكل صراحة ،واملحافظة على
الحقوق ،وغيرها من املهارات ،وهذه وكما هو معروف تعتبر من املهارات
ً ً
الرئيسية في السلوك التوكيدي ،فتوافرها يعد عنصرا هاما من عناصر
السلوك القيادي ،وانخفاضها سيقلل من القيام باملهام القيادية
باملستوى املطلوب ،وهذا ما يبرر حاجة القيادات الطالبية الى تحسين
مهاراتهم التوكيدية من خالل البرامج التدريبية واإلرشادية مما تجعلهم

أكثر فاعلية ،ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن الطالب في هذه املرحلة
ً
تنقصهم الكثير من الخبرات بمهارات القيادة نظرا لعدم اتاحة الفرصة
لهم بممارستها في حياتهم الدراسية واألسرية ،كما أنهم يأتون من البيئة
املدرسية إلى البيئة الجامعية ،دون أن يكونوا مهيئين ومدربين ملثل هذه
املمارسات قبل التحاقهم بالجامعات؛ ربما ألن طبيعة اليوم الدراس ي في
املدارس يركز على املنهاج بالدرجة األولى وال يعطﻰ الوقت الكافي ألعدادهم
بمهارات القيادة املطلوبة ،أضافة إلى أن أساليب التنشئة األسرية
السائدة في مجتمع الدراسة وكما هي بقية املجتمعات العربية بشكل عام
ً
تمتاز بالسلطة االبوية املقرونة احيانا بالخوف والحماية الزائدة والتي
تؤثر في كثير من الخصائص الشخصية والبناء النفس ي لألبناء مما
ً
ينعكس سلبا على املمارسات السلوكية في املواقف اليومية ،بما فيها
السلوكيات القيادية والتوكيدية ،وتتفق هذه النتيجة مع العديد من
الدراسات والبرامج اإلرشادية التي تناولت السلوك القيادي تماضر []13
خليل [ ]17عبدهللا [ ]23شعبان [ ]11التي تناولت السلوك القيادي لدى
األفراد وارتباطه بكثير من املتغيرات النفسية وإلى فاعلية التدريب في
ً
تحسينه وتطويره نظرا لظهور مستويات امتالك له ليست باملستوى
املطلوب لدى الفئات العمرية املختلفة.
الفرضية الثانية :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الذكور
واإلناث في السلوك القيادي على مقياس مهارات السلوك القيادي لصالح
الذكور.
تم استخدام اختبار" ت )" (T-testللعينات املستقلة ،الستخراج داللة
الفروق بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة االصلية والجدول التالي
يوضح ذلك.

جدول 2
نتيجة اختبار( )Tللفروق بين متوسطات درجات الذكور ودرجات اإلناث في السلوك القيادي
مهارات السلوك القيادي

النوع
ذكر
أنثى

العدد
68
49

املتوسط الحسابي
3.08
2.95

اإلنحراف املعياري
.727
.659

يوضح الجدول رقم ( )2داللة الفروق بين الذكور واإلناث ،في السلوكيات
القيادية ،حيث أظهر الذكور درجة أعلى من اإلناث وكانت الفروق في
املتوسط الحسابي لصالح الذكور ،حيث كانت الداللة اإلحصائية
املصاحبة لقيمة (ت) أصغر من ( ،)0.05وهو ما يدلل على وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05وكانت الفروق لصالح الذكور،
مع املحافظة على الدرجة املتوسطة لكل منهما ،وهذا ما يؤكد صحة
الفرضية الصفرية الثانية ،وتفسر هذه النتيجة لطبيعة املجتمع،
والعادات والتقاليد املجتمعية والتي ُيسند فيها للذكور زمام املبادرة في
املواقف القيادية وتحمل املسؤولية ،أضافة إلى أساليب التنشئة األسرية
القائمة على أن الذكور هم من يتولون القيادة في األسرة ،وعدم اهتمام
األسرة واملؤسسات التعليمية بتعزيز هذه السلوكيات لدى اإلناث،
وارتباط ذلك بطبيعة الخصائص النفسية والبيولوجية التي تميز الذكور
عن اإلناث ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحافظ [.[5

درجات الحرية

قيمة (ت) املحسوبة

الداللة اإلحصائية

115

7.706

.010

كما وترتبط هذه النتيجة بنتائج العديد من الدراسات العربية التي
تناولت السلوك القيادي عند املرأة في املجتمع األردني ،واملعوقات التي
تواجهها في ممارسة السلوك القيادي ،كاملعوقات االجتماعية والسياسية
والشخصية والنفسية والفسيولوجية وغيرها ،فبهذا الجانب أشارت
دراسة العزام والشهابي [ ]28التي تناولت اتجاهات املرأة في األردن نحو
معوقات الوصول للمواقع القيادية ،إلى العديد من هذه املعوقات أهمها
تلك املتعلقة باملعوقات االجتماعية املرتبطة بنظرة املجتمع الى تولي املرأة
وقيامها يسلوك القيادة.
ً
الفرضية الثالثة :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طلبة
الكليات العلمية واإلنسانية في السلوك القيادي على مقياس مهارات
السلوك القيادي (لصالح الكليات العلمية) .تم استخدام اختبار (ت)
للعينات املستقلة ،الستخراج داللة الفروق بين الكليات العلمية
واإلنسانية ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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مهارات السلوك القيادي

11

2017

جدول 3
داللة الفروق بين طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية في امتالك السلوكيات القيادي
نوع الكلية العدد املتوسط الحسابي اإلنحراف املعياري درجات الحرية قيمة (ت) املحسوبة
-1.570115
.838
2.96
61
اإلنسانية
.602
2.99
55
العلمية
117
املجموع

يوضح الجدول ( )3فروق طفيفة في املتوسط الحسابي لكل منهما،
وأظهرت الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة (ت) أنها أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية ( ،)0.05وهو ما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ،في درجات السلوك القيادي لدى طلبة الكليات العلمية
واإلنسانية وهذا ما يقودنا إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة ،والقبول
بالفرضية البديلة( ،ال توجد فروق إحصائية بين متوسطي درجات طلبة
الكليات العلمية واإلنسانية في السلوك القيادي)؛ ويفسر الباحث هذه
النتيجة لطبيعة العينة املستخدمة في الدراسة من حيث أنهم جميعهم
ً
من طلبة الفرق واألنشطة الطالبية ،وممن أشتركوا بهذه الفرق طوعا
ولديهم رغبة في تطوير وممارسة سلوك القيادة من خالل الفرق التي
ً
ينتمون اليها ،ودافعيتهم ايضا في تطوير هذه السلوكيات من خالل
ً
سواء أكانت داخل الجامعة
املشاركات املختلفة التي تتيحها لهم الجامعة
أو خارجها ،ويتفق هذا مع ما أشارت اليه االدبيات التي تناولت دور
البيئات الجامعية في تعزيز السلوك القيادي للطلبة[3] Bisland ،حيث
ً ً
تلعب دورا هاما في بناء شخصية الشباب الجامعي في الجوانب النفسية
والقيادية ،وتيهئ لهم فرص للمشاركة في االعمال القيادية ،من خالل

الداللة اإلحصائية
.116

االهتمام باألنشطة الالمنهجية ،واشراك الطلبة في اتخاذ القرارات
وممارسة السلوكيات القيادية من خالل اتحادات الطلبة والجمعيات
واالندية الطالبية واللجان األستشارية ومجالس الكليات والجامعة والفرق
الطالبية.
كما واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الحافظ [ ]5والتي لم تظهر فروق
لصالح نوع الكلية (علمية ،إنسانيه) ما بين السلوك القيادي ومتغيرات
تقبل الذات وتوكيدها والتقدير النفس ي االجتماعي ،لدى طلبة مرحلة
ً
التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي وفقا ملتغيري الجنس
والسنة الدراسية والكلية.
الفرضية الرابعة :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات
املجموعة التجريبية على مقياس مهارات السلوك القيادي في القياسين
القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسن
 Wilcoxon-testللعينات املرتبطة كاختبار البارامتري ،والجدول التالي
يوضح قيمة )(Zودالالتها للفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين
القبلي والبعدي للعينة التجريبية.

جدول 4
يوضح قيمة  Zودالالتها للفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للعينة التجريبية
املتغير
السلوك القيادي

القياس
قبلي
بعدي

متوسط الرتب
0
5.5

مجموع الرتب
0
55

يالحظ من الجدول رقم ( ،)4وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي رتب درجات القياسين القبلي والقياس البعدي ألفراد العينة
التجريبية على مقياس السلوك القيادي؛ حيث بلغت قيمة )Z (- 2.807
وهي دالة عند مستوى  0،005وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الرابع
من فروض الدراسة وقبوله؛ ويعزو الباحث هذا الفروق إلى البرنامج
اإلرشادي وتزويد أعضاء العينة التجريبية بعدد من املهارات التوكيدية
للذات وارتباطها املباسرة بسلوكيات القيادة لديهم ،حيث تضمن البرنامج
العديد من املكونات املعرفية واالدائية ملهارة توكيد الذات مما أثر إيجابيا
في التركيز واثارة دافعيتهم إلى امتالكها في سلوكياتهم القيادية؛ ولكون
أعضاء املجموعة التجريبية من الطلبة القيادين مما جعلهم يعطون
موضوع التدريب واملهارات التي تم تزويدهم بها أهمية واضحة من خالل
التعبير عنها والرغبة في امتالكها لغاية تطوير مهاراتهم القيادية ،وظهورها
في أدائهم السلوكي ،حيث زودهم البرنامج التدريبي بأهمية وفاعلية
السلوكيات التوكيدية كأحد أهم دعائم السلوك القيادي ،أضافة إلى
أهميته لجميع املراحل العمرية للتفاعل املثمر في املواقف االجتماعية،
وخاصة املرحلة الجامعية التي تعتبر االستعداد والتهيئة من جميع النواحي
الذهنية والنفسية واالجتماعية لالنخراط في سوق العمل ليصبح الفرد

اتجاه اإلشارة
(0 )-
(10 )+

قيمة Z

مستوى الداللة
0،005

2،807 -

قدر من االدراك لحقوقه وواجباته ،وتحقيق ذاته وإمكاناته،
فعاال ،وعلى ٍ
ً
ليصبح قادرا على بناء عالقاته مع اآلخرين بشكل يشعره بالرضا عن
ً
الذات ،وهذا مؤشرا على فاعلية البرنامج اإلرشادي التدريبي في اكساب
أفراد املجموعة التجريبية ملهارات التوكيدية لتحسين مهارات القيادة
لديهم.
واتفقت نتيجة هذا الفرض مع العديد من الدراسات املشابهه التي
أظهرت بأن التدريب التوكيدي ذو أهمية وفاعلية ايجابية في تعزيز ورفع
سوية السمات والقدرات الشخصية االيجابية لدى طلبة الجامعات ،بما
فيها السلوك القيادي كدراسة تماضر [ ]13ولونيش [ ]7والحافظ []5
واملطيري [ ]10وطنوس [ ]15و [12] Annesyوشعبان [.[11
ً
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات
القياس البعدي و القياس التبعي في درجات السلوك القيادي لدى
املجموعة التجريبية ،وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام
اختبار ويلكوكسن  Wilcoxon-testللعينات املرتبطة كاختبار البارامتري،
والجدول التالي يوضح قيمة  Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات
القياسين البعدي والتتبعي للعينة التجريبية.
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جدول 5
يوضح قيمة  Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي للعينة التجريبية
املتغير
السلوك القيادي

القياس
بعدي
تتبعي

متوسط الرتب
6
3.75

مجموع الرتب
30
15

ً
يالحظ من الجدول رقم ( )5وجود فروق غير دالة إحصائيا بين القياسين
البعدي والتتبعي ألفراد العينة التجريبية على مقياس السلوك القيادي
ً
حيث بلغت قيمة ) " Z " (- 0.90وهي غير دالة إحصائيا.
ويفسر الباحث هذه النتيجة في استمراية تأثير البرنامج اإلرشادي إلى
استمرار أثر التدريب الذي تعرض له أعضاء املجموعة التجريبية
املتضمن املهارات التوكيدية ذات االرتباط املباسرة بسلوكيات القيادة
لديهم ،وهذا مؤشر واضح على استمرار فاعلية البرنامج اإلرشادي
التدريبي من خالل اإلجراءات والفنيات التي تم تطبيقها في اكساب أفراد
املجموعة التجريبية خبرات جديده ومهارات متنوعة اشتملت علي مهارات
متعددة ،كمهارة التواصل واحترام الذات والجرئة وفنيات املواجهة
والتعبير عن الرأي واملطالبة بالحقوق والدفاع عنها وغيرها من املهارات
التوكيدية الالزمة لتحسين مهارات القيادة ،كما أن مهارات التوكيدية من
املهارات التي يمكن تعلمها واكتسابها وتطبيقها في املواقف املختلفة من
خالل التدريب واملمارسة وتحسين تقدير األفراد لذواتهم  .اضافة الى
تأكيد الباحث ألعضاء املجموعة باملحافظة على استمرارية استعمال
املهارات التي تم التدرب عليها في حياتهم اليومية في املواقف املختلفة،
اتفقت نتائج الدراسة مع العديد من الدراسات التي تناولت البرامج
اإلرشادية لسلوك القيادة والتدريب التوكيدي الرقاد [ ]14تماضر [13
[السيد [.[6
 .6التوصيات
 -1توجيه الباحثين بمستوى الدراسات العليا بضرورة االهتمام بالجوانب
السيكولوجية التي من شأنها تناول السلوكيات التوكيدية والقيادية في
دراساتهم البحثية ،وإبراز دورها في بناء الشخصية القيادية لدى طلبة
الجامعات.
 -2تكثيف البرامج اإلرشادية والتوعويه لتعزيز املهارت القيادية لدى طلبة
الجامعة كمهارة حل الصراعات ،واالتصال والتواصل ،ومهارة اتخاذ
القرار التي من شأنها بناء شخصية الطالب القيادية بمختلف املجاالت
الحياتية.
 -3تكثيف الجهود اإلرشادية للمرشدين واالخصائيين النفسيين في
املدارس ،ومكاتب التوجيه واإلرشاد الوظيفي في الجامعات ،باالهتمام
بتطوير املهارات الذاتية ذات العالقة بالسلوكيات التوكيدية .كمهارة
املحافظة على الحقوق ،والتعبير عن الرأي ،وعدم انتقاص الحقوق.
 -4عقد الندوات وامللتقيات ملشرفي األنشطة والقيادات الطالبية في
الجامعات واملدارس ،لتوعيتهم بأهمية السلوك التوكيدي وعالقة بتعزيز
السلوك القيادي لدى الطلبة.
 -5أشراك اآلباء واإلمهات بالندوات وامللتقيات ذات االهتمام بالسلوك
التوكيدى والقيادي ليكون ممارسة من ممارسة التنشئة األسرية مع
أبنائهم.

اتجاه اإلشارة
(5 )-
(4 )+

قيمة Z
0،90 -

مستوى الداللة
0،368

املراجع
أ .املراجع العربية
] [1بدح ،احمد بن محمد (. )2013السلوك القيادي لدى طلبة الصف
العاشر األساس ي املوهوبين بمدارس امللك عبدهللا الثاني للتميز
والطلبة العادين في املدارس الحكومية .مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية ،غزة ،فلسطين.191 – 217: )2( 21 ،
] [5الحافظ ،روال ( .)2007السلوك القيادي وعالقته بتقبل الذات
والتقدير النفسي االجتماعي :دراسة ميدانية علﻰ عينة من طلبة
مرحلتي التعليم ماقبل الجامعي والجامعي في محافظة دمشق.
رسالة دكتوراه غير منشوره :كلية التربية ،جامعة دمشق.
] [6السيد ،عبدالغفار ( .)2005أثر التدريب على السلوك التوكيدي في
تعزيز وتنمية السلوك القيادي على مجموعتين تجريبية وضابطه
من مشرفي اإلسكان الطالبي بجامعة امللك سعود .مجلة االرشاد
النفس ى – مصر.215 -190 :)17( ،
] [7لونيس ،سعيده ( .)2012فاعلية التدريب التوكيدي في تنمية
مستوى توكيد الذات لدى عينة من طلبة الجامعه .مركز البصيرة
للبحث واإلستشارات والخدمات التعليمية ،الجزائر (.118 -73 :)7
] [10املطيري ،خالد غازي ( .)2015العالقة بين األمن النفس ي وتوكيد
الذات لدى عينة من املراهقين من الجنسين من طالب املرحلة
الثانوية .مجلة كلية التربية ،عين شمس.118 -77 : )2(39 ،
] [11شعبان ،محمد رجب علي ( .)2003التدريب التوكيدي وعالقته
ببعض سمات الشخصية لطالب الجامعة .مجلة االرشاد النفس ى،
مصر.215 – 155 :)17( ،
[ ]13تماضر ،صالح صبحي محمود ( .)2010أثر برنامج تدريبي مستند
إلى منحى االستقالل املعرفي في السلوك القيادي والذكاء الشخص ي
لدى طلبة املرحلة األساسية .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة
عمان العربية للدراسات العليا ،االردن.
] [14الرقاد ،هناء ( .)2005فاعلية برنامج ارشادي تدريبي لتنمية
السلوك القيادي لدى اطفال الروضة .اطروحة دكتوراة غير
منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،االردن.
] [15طنوس ،عادل جورج ( .)2014فاعلية التدريب التوكيدي في
تحسين تقدير الذات والتكيف لدى الطلبة ضحايا االستقواء.
دراسات  -العلوم التربوية ،الجامعه االردنية (.444 – 421 :)41
] [16والء ،علي ربيع مصطفﻰ ( .)2012فاعلية التدريب على السلوك
التوكيدي فى رفع جودة الحياة النفسية لدى طالبات الجامعة من
املعاقات سمعيا .مجلة العلوم التربوية ،مصر.132 – 93 : )20(3 ،
] [17خليل ،عبدهللا محمد عبدالظاهر ( .)2003مدى فاعلية العالج
العقالني االنفعالي والتدريب التوكيدي في خفض الفوبيا
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االجتماعية لدى الطالب .رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة
اسيوط ،.مصر.
] [19طريف ،شوقي محمد فرج ( .)2009املهارات التوكيدية أبعادها
وأساليب تنميتها ،الطبعة األولى ،دار برتاك للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة.
] [20حبش ،حيدر ناجي ( .)2015بناء وتقنين مقياس السلوك القيادي
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