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 اآليات القرآنية
 

َ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا  } َنا َوََنُْن  قَاُلوا َأّنَّى  ۚ  َوقَاَل ََلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ اَّللَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
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 اإلهـداء 
 {  لَِئن َشَكرُُت أَلَزِيَدنَُّكم قال تعالى }

 (7)سورة  إبراهيم، اآلية  
الحمددهلل ا اليُّددلع الي ددحب  لدددحو الحمددهلل االجددددل  االموددهلل االاددددل  االمندد  اال  دددل  االمدد ع 
ن اوه إلدى الددا    االيطدل  االيزة االبقدل  االُواهلل االدَّيَمدل  الذي أعدددل عُّى إدودز هذا اليمل اا 

 حضدددل نددد  ل ددد ع ددحب ا جدد ، و ددا ادددهللي  اعددهلليل عدددهلل  ددهلليل  اهللل ُّددل عدددهلل  ااددن  لددل أحدددهللي
 ح  يل.

 –عددز اوددل  –أ ددن  ا اليُّددل القددهلل   أاير اأن دد ار عُّددى ياوحقدده  ريمدددب هددذ  ال ادددل   و ددا 
أحدددا بدل دددن  االجدددددل اأالدددى   مدددد  ودلحمدددهلل ا الدددذي اوقددددل ،دوددددز هدددذا الو دددهلل الميااضددد   ودددر  

   أل ت وم  ا احهلل   امد ياوحقل إي م  ا ييدلى.اا    أنطأت وم  دمال
بأامى اأ ق اأومل آحدت ال ن  االيقهلل   االي ود  أيقهللب  بدق  ميط ة بدلحدام   لكل م  
اقف  ودد ل ااددهللدل أجددل هلل اايل  اأنص بدلذن  االهللي اليزيز ا ايدذ/ حا  عطح  

اأ ددئل / محمهلل  أحمهلل  محماهلل   / أب محمهلل ازاويل الغدلح  / أب وم ل الط  ااي اأمل الحداد 
م دهلل  ا هف  اأياوه بدل ن  م  إنايل: أ. هلل/ وم ل  هلل. د  ل  ومدل  محمهلل  أحمهلل  محماهلل  

 اأناايل الك يمدت:  أب أحم  اأب اده  اأب محمهلل.
الم  ف عُّى  -أنص بدل ن  االيقهلل    -ااعي اودر بدلمضل االوم ل إلى أهُّه  ورددل  

  الذي أعطددل م  اقيه او هلل  اعُّمه الدكتور/ محمد عبدالفتاح عسقول ا ايدذهذ  ال ادل  
القهلل  الكج   لُّالال إلى الماياى اليُّمل الالئا  اغم دل  ياو  ديه ادلدئحه  واوهللت مده نل 

 الهللعب االماددهللة ط ُّ  وي ة الهلل اا .
هللانُّحدر  هلل. مد    اي أداى ا،ناة ول لود  المددق   هلل. محمهلل إ  اهحب المهللها  مددق در 

 ع هللالك يب ا ا الوهللحد  مددق در ند وحدر وزاهب ا عدد ن   الوزال.
نمد أياوه  بدق  م  ال ن  اليم ا  لُّزمالل ا حبدو ول الكُّح  الودميح  لُّيُّاب اليط حقح  

 الذ   اقماا لودد ل طاال وي ة هلل اايل:
 دددهلل أ ددا وددز   اي أدادددى هلل. ه دددب غدد او   هلل. لددن  ال دددويل  أ. محمددهلل ال دددهللي  أ. و

ألدددددهللقدئل ا عدددددزال:  اادددددف و ردددددال   محمدددددهلل الينددددد   ع هللالددلددددد  عدددددااهلل   وددددددل عمددددد   عدددددهللدد  
 اليو مل  ع هلل الاالب زدا  الذ   لب حألاا و هللار لماددهلليل.

نمد اأيقهللب بدل ن  االي ود  إلى الادهللة الذ   يمضُّاا بدلمااوق  عُّى يحنحب أهللاة الهللا ا   
 لل مالح دي ب القحم  اليل ا يقت بماياى ايايبدد .)ايايبدد ( اأ هللاا 



 ث
 

أداى الحدضدد  اليُّمحد  اليدل يددبل بددليُّب االيطددل     ئي  دد ا،هللا يد  اا كدهللحمحد   نمد ي
اليدددل يزندددد   جُّدددد  مدددد  أوضددددل المحدضدددد ي  عُّددددى ماددددياى المحدو دددددت الودارحدددد   أكدهللحمحدددد  ا،هللا ة 

 االاحدا  .
ا قلدددى( الدددذ   اددد ُّاا مددد   -ا زهددد -)ا،ادددالمح اال دددن  ندددل ال دددن  ،هللا ة الودميددددت 

  م ميل ول الالال لُّطُّب  االحلال عُّى الميُّامدت.
نمد أياوه  ندلص ال ن  االيقهلل   لكل م  ا ل لل م م  ومد  ال حددددت اأندص بدلدذن  

 م وددد    هددددلأ. هلل. وم ددل الط دد ااي  هلل. د  ددل الط دد ااي  هلل. مااددى طدلددو  هلل. أحمددهلل اليدد    أ. 
 أ. إاالب وم ل الط  ااي  هلل. عُّل الحيقارل  أ. ع هلل ا عُّل الحيقارل.ا ا عم ة  أ. ندلهلل 
 ايبقى ع حب  ن ي ااميدددل لومح  ألهللقدئل اأقد رل الذ   اقماا  واا ي.  

ااودلر ايقهلل  ار ااعي اودر بدلميداد  اليل قهللم د لل الكج   م  المنُّل   اللدهللق   أجددل هدذ  
  المقدب لذن هب بأامدئ ب  حط و لل أ  أقهللب ال ن  الوزيل لكل م  عددا  الهلل اا   االذ   ي  يا

 اادهب ول ان اج هذا اليمل الميااض  م  طا  المن ة إلى الااق  اليمُّل لكل   ى الدا .
انيدمدر أادل ا اليُّل القهلل   أ   ويل أعمدلدد ندلل ر لاو ه الك يب  إده الل ذل  

 االقدهلل  عُّحه.
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 ملخص الدراسة 
ههللوت الهلل اا  لُّيي ف عُّى الم د ات القحدهللح  لهللى أعضدل المودلس الطال ح  اعالقي د 
بماياى ا د ط  الطال ح  ول الودميدت المُّاط دح   اااينهللمت الهلل اا  المد ج الالمل اليحُّ ُّل، 

ماضال الهلل اا   ايمجل مويم  الهلل اا  بدليدمُّ   ول أقادب  ؤا  الطُّب  اعهللهللهب لكاده  يدداو م  
ا قلى(  االبدلغ عهللهللهب مد حقد و -ا زه -( ما مدر اما م   اطُّب  الودميدت )اياالمح 44)
( 50( طدلو اطدلب   اليحق ا أههللاف الهلل اا  يب يلمحب اايبددي   ا الى ييكا  م  )50000)

 وق ة  مازع  عُّى نما  محدا   ئحاح  بغ ل وم  ال حدددت م  هذ  الي د . 
( 44ايب يازي  ايايبدد  الجددح  عُّى اليدمُّ   ول أقادب  ؤا  الطُّب  االبدلغ عهللهللهب )

%(  ايايبدد  ا الى يب يازيي د 100( اايبدد   داب  ااي هللاهلل )44ما مدر اما م   يب ااي هللاهلل )
( طدلو اطدلب  )ع د  ع اائح ( ايب ااي هللاهلل 600الودميدت االبدلغ عهللهللهب ) عُّى طالو اطدلبدت

%(  يب يحُّ ل ال حدددت المحلُّ  بداينهللاب ال  ددمج ا،حلدئل 90.5(  داب  ااي هللاهلل )543)
(SPSS) اااينهللمت اينيبد ات ا،حلدئح  المدداب  لُّالال لهللييت ذات قحم  امؤ  ات يهللعب  

 ماضال الهلل اا .
 الدراسة إلى عدد من النتائج كان األهم منها ما يلي: توصلت 

 حميُّ  أعضدل المودلس الطال ح  الم د ات القحدهللح   هلل ودت ميمداي  حاو الي ي و اليدلل: -
(  الم د ات المدح  %71.5(  م د ات اليمل الومدعل )%72.2الم د ات ايداددح  )

%( االهلل و  الكُّح  61.2ت )%(  م د ات حل الم نال69.2%(  م د ات الينطحط )71.5)
 (.70.6% (هل

 اوهلل  ضى عُّى ماياى ا د ط  الطال ح  اليل يقهللم د المودلس الطال ح  احلُّت عُّى  -
 (.74.3%هلل و  نُّح  )

 هدد  عالق  ط هللح  ا ود ح      الم د ات القحدهللح  اا د ط  الطال ح   اومح  الموديت.  -
ليدمُّ   ول قاب  ؤا  الطُّب  ول الودميدت  اوهلل و اق ذات هلليل  احلدئح  ول اايودبدت ا -

المُّاط دح  ييزى لميغ   الودس للدلح الذنا  لمودلل: الم د ات المدح   اموديت اليمل 
 الومدعل االهلل و  الكُّح .

ي ياوددددهلل ودددد اق ذات هلليلدددد  احلدددددئح  وددددل اادددديودبدت اليدددددمُّ   وددددل قاددددب  ددددؤا  الطُّبدددد  وددددل  -
القحدهللحدددد  لددددهللى أعضدددددل المودددددلس الطال حدددد  وددددل الودميدددددت المُّاددددط دح  حددددال ااقدددد  الم ددددد ات 

 الودميدت المُّاط دح  ييزى لميغ   الحدل  ايويمدعح  لومح  ا بيدهلل. 



 ش
 

ي ياوددددهلل ودددد اق ذات هلليلدددد  احلدددددئح  وددددل اادددديودبدت اليدددددمُّ   وددددل قاددددب  ددددؤا  الطُّبدددد  وددددل  -
ودل الودميددت الودميدت المُّاط دح  حال ااق  الم دد ات القحدهللحد  لدهللى أعضددل الموددلس الطال حد  

 المُّاط دح  ييزى لميغ   المامى الا حمل لومح  ا بيدهلل.

ي ياوددهلل ودد اق ذات هلليلدد  احلدددئح  وددل اادديودبدت طُّبدد  الودميدددت المُّاددط دح  حددال ماددياى  -
 ا د ط  الطال ح  عُّى طُّب  الودميدت المُّاط دح  ييزى لميغ   الينلص لومح  ا بيدهلل. 

 كان األهم منها ما يلي: الدراسة بمجموعة من التوصياتوبناًء على تلك النتائج خرجت 
 على مستوى المهارات القيادية:

 ودميدت وُّاط  . لالمودلس الطال ح  ض ا ة لا   الححدة الودميح  و -
اي يقدل بماياى أعضدل المودلس الطال ح  ول ومح  الموديت  االي ن ز عُّى مودلل  -

 الينطحط  احل الم نالت.
 ل المودلس الطال ح  هللا ي   يهلل ي  ي   ول نل ولل هلل اال.ض ا ة حضا  أعضد -
 أ  يكا  ايديندبدت حاو اليمج ل الدا ل الحس القاائب. -

 على مستوى األنشطة الطالبية:
 اليدال االيم ز ااي هللال ول انيحد  ا د ط  الطال ح . -
 الذايل ااياي اي ول االي غ ُّل. النططىض ا ة ايعهللاهلل  -
 دكل احدودت حقحقح  لهللى الطُّب .أ  ييدلج ا د ط  م  -
 زيدهللة الييدا  االيدا ا     أعضدل المودلس الطال ح  ول منيُّف محدو دت الاط .   -
 الياالل المايم      أعضدل المودلس الطال ح  االطُّب . -
 ا د ط  بدلواادو الدماح  اال نلح  االم د ي  لُّطُّب . لي يق -
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Abstract 

Leadership skills and student activities are considered very important fields 

for humanity in general، and leadership skills has a particular importance. 

The nature of the researcher field of work makes him in a direct contact with 

the student councils. A student council is a cooperative body represents the 

students' unity، and it's the general body that is formed from all student 

staffs. It reflects the bound unity between these staffs according to the 

authority standard of each staff or committee. This leads to more 

organization and improvement to the student activities.  

The most important results of the study are as follow، 

 The leadership skills of the members of the student councils are of 

varied levels، according to the following order 

Humanitarian skills (72.2%)، social work skills (71.5%)، technical 

skills (70.5%)، planning skills (69.2%)، problem solving problems 

(69.2%) the total is (74.3%).  

 The total degree of the satisfaction with the activities of the student 

councils is 74.3%.  

 There is a positive correlation between leadership skills and student 

activities، and all fields.  

  

The following are the most important recommendations، 

 At the level of leadership skills 

 Student councils are necessary for the progress of campus life in 

the Palestinian universities 

 The importance of raising the level of the members of student 

councils in all fields، focusing on planning and problem solving 

fields. 

 The members of student councils are urged to attend at least 2 

training courses every semester. 

 The elections should follow the proportional representation system 

rather than the electoral listing system.  

 The elections of student councils should be held in the same time 

across the country. 

 At the level of student activities  

 There should be variety and innovation in choosing the student 

activities.   

 The operational، strategic and self-Planned preparation is very 

necessary. 
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 Student activities should address the students' real problems and 

needs  

 Increase the cooperation and coordination between the members of 

the student councils across the country. 

 The members of student councils should establish continuous 

communication with the students. 

 The activities should improve the personal and skill aspects of the 

students.  
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 األول الفصل
  العام للدراسة اإلطار

 :ةمقدم
من جهٍة أخرى والطلبة  ة من جهة،الجامع إدارةالوصل بين  ةلطالبية هي حلقا المجالس

ويتطلب االلتحاق بهذه  ة،إلدارة الجامع الطلبةصوت  إيصال ىحيث تعمل هذه المجالس عل
المجالس توفر عدد من المهارات القيادية المتنوعة لدى األعضاء؛ من المهارات األساسية 

عاملة اإلنسانية، القدرة على التخطيط، اتخاذ القرار، تفهم نفسيات ألعضاء المجالس الطالبية الم
التأثير في اآلخرين، التميز، االبداع،  ،ر الذات، القدرة على حل المشكالت، المبادأة، انكابةالطل

 تحمل المسؤولية،االبتكار، المهارات االدارية، المعاملة الحسنة، االتصال والتواصل، االقناع، 
التنظيم الطلبة، حاجات ة معرفالمختلفة، التعامل مع المواقف  لحشد لهذه الرؤية،ا، وجود رؤية

 ، والمبادرة .الذات تطوير التشبيك،الجيد، 
 بشكل اإلنسان حياة في المهمة المواضيع من الطالبية واألنشطة القيادية المهارات تعتبر

 بينه مباشرة توجد عالقة حثالبا عمل طبيعة أن كما ،صخا جذب لها القيادية والمهارات عام،
الهيكل العام الذي  هيئة نقابية تمثل الجسم الطالبي وهي الطلبة مجالس، الطالبية المجالس وبين

مع بعضها البعض من كافة الهيئات الطالبية معبرًا عن تالحم وترابط هذه الهيئات يتشكل من 
ب وتنظيم النشاطات الطالبية على ترتي لجنة والذي يعمل خالل معيار الصالحيات لكل هيئة أو

 (. www.qou.edu.com) والرفعة ودفعها باستمرار نحو الرقي
للشخصيات القيادية في فلسطين، وكان أعضاء المجالس  المجالس الطالبية منبعاً تعتبر 

أهلتهم لتبوء أعلى المناصب والمستويات؛ في الوقت  التيالطالبية يتمتعون بالعديد من المهارات 
 فإنكمرشح لمجالس الطلبة، وعندما تجده  جل اختيارأمن واجه معاناة كبيرة ت إنكف الحالي

 نقصهناك فالحاضر  الوقت وفى ،بين المجالس الطالبية في السابق تالحظ البون الشاسع
روح الجماعة، عدم التفاعل بين المجالس ب عن العمل البعدو  ،واضح في المهارات القيادية

 أعضاء المجالس الطالبية وفق رؤى حزبية ضيقة.بعض كما يعمل ، طالبية وجموع الطلبةال
ومن مهامه  ،الجامعية للعلوم التطبيقية في قسم شؤون الطلبةفي الكلية الباحث  يعمل

الباحث عن التنقيب عن  حرصمتابعة المجالس الطالبية واألنشطة الطالبية داخل الجامعة، 
شديدة في ايجاد  صعوبة، والقى التسجيل لقيادة الطلبة خالل فتراتالشخصيات المؤهلة 

ووجود ضعف لدى  ،ساسيات القيادة، من هنا شعر الباحث بالمشكلةأتمتلك  التيالشخصية 
 تحد من هذه المشكلة. التيالعديد من الطلبة، وستعمل الدراسة على طرح الحلول 

 



 
 

3 

 مشكلة الدراسة:

ويعتبر  ،لجامعية للعلوم التطبيقيةعمل الباحث مشرفًا ومتابعًا لمجالس الطلبة في الكلية ا
أعضاء المجالس الطالبية هم نخبة مميزة من المجتمع، فهم قادة العمل الطالبي وبالتالي هم قادة 

 ،أعضاء المجالس الطالبية ىفي المهارات القيادية لد ضعفشعر بوجود العمل المجتمعي، و 
األنشطة الطالبية تحتاج وأن  ،المهارات القيادية بعض وجود نقص في ولمس من خالل متابعته

 .ق األهداف المنشودة منهاييقة لتحقتخطيط وتنفيذ بصورة دقى لإ
 وعليه يمكن صياغة المشكلة بالسؤال الرئيس التالي:

األنشطة الطالبية في مستوى وما عالقتها ب ؟مجالس الطلبةألعضاء  ةلقيادياالمهارات  ما
 ؟الجامعات الفلسطينية

 األسئلة الفرعية التالية: لرئيسالسؤال ا ويتفرع من
 المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية؟ مستوى  ما .1
 ما مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية؟  .2
بين  α) ≥ 0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

لدى أعضاء المجالس الطالبية واألنشطة الطالبية في الجامعات المهارات القيادية 
 ؟الفلسطينية

العاملين في قسم شؤون الطلبة في  استجاباتهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .4
الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في 

 –الجامعة  –الحالة االجتماعية  –لجنس امعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات )الجا
 الوصف الوظيفي(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية حول  .5
 –تعزى لمتغيرات )الجنس  األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية مستوى 

 مكان السكن(؟ –التخصص  –المستوى الدراسي  –الجامعة 
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 الدراسة: فرضيات 
( بين المهارات (α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ارتباطية  توجد عالقة ال .1

 األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية.و القيادية ألعضاء المجالس الطالبية 
في قسم شئون الطلبة في  في استجابات العاملينال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

( حول واقع المهارات القيادية لدى (α≤ 0.05 عند مستوى داللة الفلسطينية الجامعات
 (.أنثى –لمتغير الجنس )ذكر ى تعز أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية 

في قسم شئون الطلبة في  في استجابات العاملين توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .3
حول واقع المهارات القيادية لدى ( (α≤ 0.05 داللة الجامعات الفلسطينية عند مستوى 

 –االجتماعية )متزوج للحالة  ي تعز أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية 
 .أعزب(

 ((α≤ 0.05 داللة بات العاملين عند مستوى  فروق ذات داللة احصائية في استجاال توجد  .4
أعضاء المجالس الطالبية في  في قسم شئون الطلبة حول واقع المهارات القيادية لدى

 .الجامعات الفلسطينية تعزي لمتغير الجامعة )االسالمية، األزهر واألقصى(
( (α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العاملين عند مستوى داللة  .5

في قسم شئون الطلبة حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في 
 –نائب رئيس قسم  –المسمى الوظيفي )رئيس قسم  ات الفلسطينية تعزي لمتغيرالجامع

 موظف إداري(.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية عند مستوى  .6

( حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى (α≤ 0.05داللة 
 أنثى(. -لمتغير الجنس )ذكر 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية عند مستوى  .7
( حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى (α≤ 0.05داللة 

 األقصى(. -األزهر –لمتغير الجامعة )اإلسالمية 
الجامعات الفلسطينية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات طلبة  .8

( حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى (α≤ 0.05داللة 
 الثالث والرابع(. –لمتغير المستوى الدراسي )األول والثاني 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية عند مستوى  .9
( حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى (α≤ 0.05داللة 

 علوم شرعية(. –علوم طبيعية  –لمتغير التخصص )علوم إنسانية 
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ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية عند مستوى  .11
ات الفلسطينية تعزى ( حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامع(α≤ 0.05داللة 
 (.شمال غزة –غزة  –الوسطى  –خانيونس  –رفح ) مكان السكنلمتغير 

  :أهداف الدراسة
 ما يلي: ىتهدف الدراسة إل

    الطالبية في الجامعات الفلسطينية.واألنشطة  ،الكشف عن العالقة بين المهارات القيادية .1
 ى اء المجالس الطالبية ومستو الوقوف على درجة المهارات القيادية التي يمتلكها أعض .2

  .ممارستها
 التعرف على وسائل تطوير األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية. .3
أعضاء المجالس  ىاألنشطة الطالبية لد علىأثر كل من الجنس والجامعة  معرفة .4

 الطالبية.
التعرف على متوسط تقديرات أعضاء المجالس الطالبية لدرجة ممارستهم للمهارات  .5

 –التخصص –( تبعًا لمتغيرات )الجنس(α≤ 0.05قيادية عند مستوى الداللة ال
 الجامعة(.

 :الدراسة ةأهمي
تكتسب الدراسة أهمية خاصة فهي تتعلق بطلبة الجامعات وهي طبقة فاعلة ومهمة في    

 :مختلف المجتمعات والميادين وتتجسد أهمية الدراسة في
 :ةالعلمي ةهمياأل 

 ية مع األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية.ربط المهارات القياد .1
 المجالس الطالبية في تقديم الخدمة المتميزة للطلبة. ةز أهميابر إ  .2
 األنشطة الهادفة.و  ،تعزيز المهارات القيادية التعليمية من خالل ةثراء العمليإ  .3
 لشخصية الطالب الجامعي. ةاالهتمام بالتنمية الشامل .4
 .ةباقي الطلب ىعل باإليجابالمجالس تنعكس  ألعضاء ةتقديم برامج تدريبي  .5
 .ا محليا ودولياً وتسويقه للطلبةتعميم بعض التجارب المتميزة   .6
من  اً أي ،ستقدم الدراسة إطارًا نظريًا علميًا يجمع بين متغيرين لم تتطرق إليهما مجتمعين .7

 الدراسات السابقة )على حد علم الباحث(.
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 األهمية العملية:
مهاراتهم القيادية في لتطوير لمجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية للمساعدة تقدم اس -1

 .ضوء ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج
باعتبارها أعضاء المجالس الطالبية اتجاهات أفكار و عن قناعات، معتقدات،  الدراسةكشف ست -2

 .األنشطة الطالبيةفي تنمية  المهمةمن المحددات 
 أعضاء المجالس الطالبيةفي تقديم البرامج التدريبية لتنمية ورفع مستوى  قد تساعد الدراسة -3

 بما يتفق مع احتياجاتهم.
 مطالبة المختصين بوضع لوائح ونظم موحدة لجميع المجالس الطالبية في فلسطين. -4

 متغيرات الدراسة:
 المتغير التابع المتغير المستقل

 الجنس  -1
 التخصص  -2
 الجامعة  -3

 المهارات القيادية

 الجنس  -1
 الجامعة  -2

 األنشطة الطالبية

 (1رقم ) جدول
 متغيرات الدراسة

 المصدر )إعداد الباحث(
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 :لدراسةحدود ا
 الحد الموضوعي:

أعضاء المجالس الطالبية  ىالمهارات القيادية لد ىالتعرف عل ىتقتصر الدراسة عل
 .في الجامعات الفلسطينية األنشطة الطالبيةمستوى وعالقتها ب

 الحد المؤسسي:
في قطاع  ،األقصى ةوجامع ،رزهاأل ةوجامع ،ةسالميإلا ةالدراسة في الجامع طبقت

  غزة.
 الحد المكاني:

  .في محافظات قطاع غزةعلى مجتمع الدراسة المتواجد الدراسة  تم تطبيق
 الحد الزماني:
 .م2015العام الدراسي الدراسة خالل  طبقت
 الحد البشري:
العاملين في أقسام ذوي االختصاص و  ،أعضاء المجالس الطالبية الدراسة على طبقت
 في محافظات قطاع غزة. في الجامعات الفلسطينيةشئون الطلبة 

 :مصطلحات الدراسة
 :المهارة

القيام باألعمال األدائية المعقدة  ىالقدرة عل "بأنها  المهارة (297:2008) قطامي عرفي
تقان وفق سلسلة من اإلج راءات التي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة أو غير بسهولة ودقة وا 

عدد من االشخاص في سعيهم لتحقيق هدف أو نتاج  وأوالتي يقوم بها شخص معين  ،مباشرة
  ."معين أو أداء مهمة ما

 يرى الباحث المهارة بأنها:
مجموعة المقومات والخصائص الذاتية والتي تشمل الفهم والسرعة والدقة المميزة 

اء مجالس الطلبة وأعضاء اللجان؛ ليتولد لديهم القدرة على قيادة العمل الطالبي لشخصية أعض
 بحكمة والحفاظ على حقوق الطلبة غير منقوصة دون االخالل بالنظام الجامعي.
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 :القيادة
 الذي يمارسه الشخص للتأثير في اآلخرينالنشاط  "بأنها (70:2008)النمر يعرفها

  ."ف يرغبون في تحقيقههدل لوصولوجعلهم يتعاونون ل
والخيارات  القناعاتتقوم على  ،عالقة إنسانية اجتماعية ايجابية هادفة يرى الباحث أن القيادة

يصال رسالتهم ، إلعضاء المجالس الطالبيةأل ةالقدرات الالزم مع توفر جلس،الطوعية ألفراد الم
وتختلف هذه المهارات من  ،معالمجتالطلبة و  ليقوموا بواجبهم ودورهم الريادي اتجاه  للطلبة،

ومدى التعاون بين أعضاء المجالس من جهة  ،مجلس آلخر حسب الثقافة السائدة داخل المجلس
 القائد ديير   هدف ووجود والتأثير الرؤية ركيزتها ومهارة وفن علم ، والقيادةوالطلبة من جهٍة أخرى 

 من الطلبة جموع قيادة على القدرةب يتمتع الذي الطالب، مجلس عضو هو هنا والقائد له، الوصول

 وتتفق ،كاملةً  الجامعية حقوقه على الطالب وحصول المرجوة، األهداف لتحقيق فيهم التأثير خالل

 وأن الجامعات، طلبة بين متباين بتأثير تتمتع الطالبية المجالس بأن السابقة التعريفات مع الدراسة

 يتحمل المجالس هذه في يعمل من ألن يازبامت تطوعي عمل هو الطالبية المجالس في العمل

 .والسماوات األرض رب من أجره ويبتغي ،والمشاق العقبات
 المجالس الطالبية:

"هيئة نقابية ممثلة لطالب الجامعات الفلسطينية على اختالف توجهاتهم، حيث يتم 
لية لمجلس طالب )الالئحة الداخاختيارهم من قبل طلبة الجامعة سنويًا باالقتراع السري المباشر" 

 .م(2014الجامعة االسالمية، 
 نشطة الطالبية:األ 

األنشطة المتنوعة االختيارية التي تتمثل في األنشطة الثقافية، واالجتماعية، والرياضية، 
أسس علمية مخطط  على ىوالفنية، والعلمية التي يمارسها الطلبة بشكل فردي أو جماعي، وتبن

مجالس اتحاد الطلبة " بحيث  –الجامعة "عمادة شؤن الطلبة لها من قبل الجهات المختصة في 
الممارسين في الناحية  علىتكسب الممارسين لألنشطة مهارات وخبرات متعددة تعود بالمنفعة 

 م(.2007قانون مجلس اتحاد الطلبة جامعة األزهر، )والوجدانية. والعقلية والمعرفية  الجسمانية
 ة؛خطط التي تقدمها المجالس الطالبية إلدارة الجامعهي البرامج وال األنشطة الطالبية

ويتم من  ،برغبة ويزاولونها بشوق  الطلبةويقبل عليها  ،ةا معينهدافً أ وتتصف بأنها متكاملة وتحقق 
 التربوي، النشاط االجتماعي، :الدراسةويقصد بالنشاط في هذه  و مهارة،أخبرة  خاللها اكتساب

 ، التطوعي.العلمي في،الثقا الصحي، الرياضي، السياسي،
الطالب  أنوهي  األكاديمية،بخصائص تميزها عن المحاضرات  األنشطةتتميز هذه  

مكاناته اختيارعنصر فعال في  وهي  ،مما يميز اإلقبال عليها ،النشاط الذي يتالءم مع قدراته وا 
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واكتساب  ،وتطوير الذات ،تهيئتها لفرص المبادرة وأخيراً  ة،الحديث ةمن وسائل التربي ةوسيل
 نوعة.مهارات جديدة ومت

نشطة الطالبية التي تتم من خالل خطة سنوية يقدمها رئيس تشرف المجالس وتنفذ األ
فيتم  الجامعةرئاسة  ىالذي يقوم بدوره بعرضها عل ،الجامعةداخل  ةقسم شؤون الطلبلمجلس ال

 .الجامعةمن قبل إدارة  طلب التعديل أو االقرار أو الرفض
 ةوتفريغ االنفعاالت بطريق ة،الطلب ىلد اإليجابيةبث القيم  ىلة إنشطتهدف هذه األ

 ةالتعامل مع المجتمع بطريق ىا علليكون قادرً  ؛الطالب ةنها تصقل شخصيأكما  صحيحة،
 .ةواقعي

 :الجامعات

مؤسسات أكاديمية حكومية وخاصة، تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وتوفر 
ديميًا للطلبة، وتضع كل االمكانات المتاحة لخدمة العملية التعليمية، كما تهتم الجامعة جوًا أكا

 بتوظيف الوسائل والتكنولوجيا المتوفرة لالرتقاء بمستوى الطلبة.
ولها حرية  العليامهنية وأخرى للدراسات  واختصاصات مختلفةتتكون من كليات  اتالجامعو 

ويلتزم أعضاء  خارجيلتعليم والمناقشة دون تدخل متع أفرادها بحرية اتالتصرف في شئونها، وي
هيئة التدريس بها بمستويات علمية وأخالقية رفيعة، ولها سلطة منح الدرجات في مختلف 

 .مجاالت الدراسة
 :القائد تعريف

الذي يتمتع بكاريزمة ومهارات قيادية  ،القائد في هذه الدراسة هو عضو مجلس الطالب
جت المجالس الطالبية العديد من القيادات التي تبوأت أعلى ر  خوقد تميزه عن غيره من الطلبة، 

 المناصب القيادية في فلسطين.
 اآلخرين". ويحفز ويرشد يوجه الذي الشخص (419:2009) " وقد عرفه المغربي

 التي بالجماعة الوصول أجل من يعمل الذي الشخص" بأنه 131:2008) ) ربيع ويضيف
 ."وأغراضها أهدافها تحقيق إلى يقودها

 :تعريف القائد إجرائيا  
 على تساعده غيره عن تميزه ومهارات بصفات يتمتع القائد بأنه إنسان ترى الدراسة

 واختيار والدقة، هو السرعة القائد يميز وما المجلس، أهداف وتحقيق تابعيه سلوك في التأثير
 ليس ولكن بالمهام للقيام قدرة لديهم الذين اآلخرين بخالف مطلوب، هو بما للقيام المناسب الوقت
 .القائد وجهد ووقت إبداع بنفس

 ثاقبة رؤية ولديه ،كاريزمية بشخصية يتمتع من هو الطالبية المجالس في القائد
 النمطية عن البعد، الجيد التخطيط على وقدرة ،اءالعط حبلديه و  الرؤية، لهذه الحشد ويستطيع
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 االجتماعية، اإلدارية، المهارات جانب إلى والمبادرة، بالمبادأة المجالس أعضاء يتمتع والتقليد،
 تزداد ولكنها ،الطلبة لتسجيل ىاألول اللحظات منذ المهارات هذه بوادر وتظهر واإلنسانية، الفنية،
 .الطالبية األنشطة ممارسة خالل وتتعمق

 صعوبات الدراسة:
د مراجع للنماذج واجهت الدراسة العديد من الصعوبات ومن أهم هذه الصعاب عدم وجو 

سة القيام بمتابعة عدد تطلبت الدرا كانت تعمل في المجالس الطالبية، كما التيالقيادية المميزة 
من مشاركة الطالبات، عزوف  أقلمن األنشطة داخل الجامعات، فكان االقبال من قبل الطالب 

 .الطلبة عن تعبئة االستبانةعدد من 
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 الثانيالفصل 
 سات السابقةاإلطار النظري والدرا

 
 
 
 
 

 المقدمة:
 المهارات القياديةالمبحث األول: 

 األنشطة الطالبية :الثانيالمبحث 
 المجالس الطالبية: الثالثالمبحث 
 الدراسات السابقة: الرابعالمبحث 
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 المبحث األول: المهارات القيادية
 

 :ةمقدمال
ن المهارات القيادية، المبحث يتناول هذا الفصل أربع مباحث، المبحث األول يتحدث ع

الثاني يتحدث عن األنشطة الطالبية، المبحث الثالث يتحدث عن المجالس الطالبية المبحث 
 الرابع يتحدث عن الدراسات السابقة.

واضحة في حياتهم أو  اتالتاريخ الفلسطيني يجد أن هناك قادة تركوا بصم ىالناظر إل
اتهم مطبوعة وموجودة في قلوب الناس والالفت أن عدد بعد مماتهم، فكانت أفكارهم ممتدة وكلم

في الخارج  كبير من هؤالء القادة عملوا في المجالس الطالبية سواء في الجامعات الفلسطينية أو
 ومنهم:

" يعلعبد القادر الحسيني، أحمد ياسين، ياسر عرفات، عبد هللا عزام، فتحي الشقاقي، مصطفى 
 والكثير غيرهم. لرنتيسي، صالح شحادة، اسماعيل هنية،"، عبد العزيز اىمصطف يعلابو 
 اتأدركت الشعوب أهمية دور القيادة في الحرية والتحرير والتغيير فخرجوا ليطالبوا بإسقاط القياد "

الطاغية والفاشلة والمطالبة بقيادة جديدة تأخذ بيدهم للطريق الصحيح بعيًدا عن العبودية السياسية 
خرى، فكان الربيع العربي في بعض الدول العربية بحثًا عن قيادة مؤهلة واالقتصادية ألنظمة أ
 (.67:2012")الساعاتي، تحمل األمانة من جديد

ها القدرة على تسيير يلدالحدث ولم تتوافر  ى أن هذه القيادات لم تكن بمستو  يتضح للباحث 
ًا للمؤامرات الكبيرة التي تفاقم األزمات في بعض البلدان نظر  ىإلى األمور بطريقة سليمة؛ مما أد

عدم  تولد عنها التيوالخالفات الفكرية والسياسية  ،جانب نقص الخبرات ىوقفت في طريقهم، إل
 .بلدان الربيع العربي في االستقرار

  :القيادة مفهوم
 بعض وموهبة، براعة صناعة، مهارة، فن، ( " القيادة88:2012بأن )درويش  شيري

 وهناك زمامها، يملكوا أن يمكن ال فئة هناك القيادة، يتعلمون  اآلخر البعض قادة، يولدون  الناس
 الشخصية معالم وتتحدد ما، يومٍ  في قادة يصبحوا أن في التفكير مجرد حتى يستطيعون  ال أناس

 عن وتكشف اإلنسان وأخيه اإلنسان بين التواصل وعملية القيادية، ممارساتها خالل من اإلنسانية
 على ثم ومن وشعوره اإلنسان معرفة على ينعكس الذي األمرا وخصائصه الشخصية هذه طبيعة

 ".إيجاباً  أو سلباً  اآلخرين نفوس في أثره يترك التواصل هذا ألن وأفكاره، ومعتقداته اتجاهاته
 العسكرية بالنواحي الماضي في اقترنت حديثة، قديمة كلمة " القيادةيرى الباحث 

 ويؤدي بفعالية بدوره القائد وليقوم وصفاته، القائد صيةبشخ اقترن  النصر أن حتى والحروب،
 سلوك في التأثير على قادراً  تجعله وفنية قيادية وكفايات مهارات توافر من البد القيادية؛ المهام
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 أكثر يجعله مما المستقبلية، والنظرة واالبتكار، التجديد على بالقدرة يتمتع أن يجب والقائد تابعيه،
    ."الطارئة المواقف ومواجهة والتفاعل التعاون  ىعل قدرة

 :القيادة اتتعريف
 تعريف في الفكرية مدارسهم باختالف العلماء واختلف القيادة متعددة ومتنوعة، ريفاتتع

 :القيادة تعريفات بعض نعرض لذلك  القائد، وسلوكيات والقائد القيادة طبيعة
 وتنسيق الجماعة أفراد سلوك في التأثير على القدرة القيادة بأنها " 92:2012)) الحريري  يعرف

 .ة"المنشود الغايات لبلوغ وتوجيههم جهودهم
 اآلخرين على التأثير بواسطته تستطيع الذي الفن بأنها ( " (70:2012يرى األسطل فيما

 ."المخلص وتعاونهم وطاعتهم، ثقتهم على بها تحصل بطريقة معين لهدف لتوجيههم
 محدد باتجاه الناس من مجموعة تحريك عملية " ( بأنها37:2011) والعجرمي ويضيف المدهون 

 ."باختيارهم العمل على بحثهم وذلك ومخطط
 المرتبطة األنشطة في وتأثير توجيه عملية"  عرفها حيث (15:2010) قنديل معهم ويتفق
 ."الجماعة ألفراد بالمهام

 لتحقيق للوصول اآلخرين سلوك على تأثير عملية"بأنها  (14:2010) العالق ويشير
 ."والمرغوبة المشتركة األهداف

 من والجماعات األفراد أنشطة على التأثير عملية"( بأنها  (18:2010السكارنة فيما يرى 
 ."معين موقف إطار في مشترك هدف تحقيق تجاه إراديًا، تحريكهم أجل

 ( "القدرة على تحريك الناس نحو الهدف". (77:2009سويدان يعرفهاو 
 أداءٍ  في طوعاً  ليعملوا اآلخرين في التأثير مهارة"  بأنها  ( فعرفها (15:2007ىمصطف أما

 ."مثمر
القيادة تهتم بالرؤي و  ،عة من الناس للوصول ألهداف معينةتأثير القائد في مجمو  هيوالقيادة 

 والعالقات، وترتبط بالقدرة والمهارة.
 :ةالمهار 

 القائد يكتسبها موروثة، وليست ونامية كتسبةم صفة وهي ودقة، بسرعة العمل أداء هي المهارة 

 والممارسة العملية الخبرة خالل من إال تأتي ال بأنها القدرة عن وتتميز والممارسة، والخبرة بالتدريب

التعلم  لعملية حتمية نتيجة هي المهارات اكتساب وعملية نسبيًا، طويلة زمنية لفترة تمتد قد التي ةيالفعل
 والمعرفة.
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  لمهارات القيادية:اتعريف 
 طلبة بين المواءمة إحداث على الطالبية المجالس بأنها قدرة القيادية المهارات يعرف الباحث

دارة الجامعات الموضوعة، ينبغي أن  األهداف لتحقيق دافعة قوة البيئة تجعل بحيث ،الجامعة وا 
م عن غيرهم من يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بسلوكيات ومهارات ومعارف وأفكار تميزه

التحلي  على أعضاء المجالس الطالبية توجبهناك عدد من المهارات الضرورية التي ي ،الطلبة
مهارة حل المشكالت، مهارة العمل بروح  المهارات االنسانية، بها كمهارة التفكير اإلبداعي،

 الفريق، مهارة اتخاذ القرار، مهارة التخطيط.
 : المهارات القيادية أقسام
 :رة اإلنسانيةالمها

تستطيع أن تبني  ،وتدفعهم إلى العمل بحماس وقوة دون قهر أو إجبار ،تحترم شخصية اآلخرين 
تولد بينهم الثقة واالحترام  ،يوتحقق لهم الرضا النفس ،الروح المعنوية للمجموعة على أساس قوى 

 في أسرة واحدة متحابة متعاطفة. اً بينهم جميعد وتوح ،لالمتباد
 خططية:المهارة ال

أن يتمتع القائد بالقدرة على الدراسة  " بأن المهارة الخططية تعنى 270:2011))يرى حسن  
المرونة واالستعداد الذهني لتقبل أفكار اآلخرين، " ، وكذلك تعني "والتحليل واالستنتاج بالمقارنة

 ."المنظمة وتطويرها حسب متطلبات العصر والظروف أفكار تغيرو 
 :المهارة الفنية

وسيه من ناحية طبيعة األعمال التي ؤ بأعمال مر  إياه، ملماً  لعمله متقناً  يكون القائد مجيداً  
يكون بإمكانه استعمال المعلومات وتحليلها و لمراحلها وعالقاتها ومتطلباتها،  اً يؤدونها، عارف

 المتاحة والكفيلة بإنجاز العمل.للطرق والوسائل  عارفاً و  ومدركاً 
 مهارة حل المشكالت:

 من متفرد ونهج أساسية مهارة إبداعية بطرق  المشكالت حل نشاط إن"  58:2008)) الصافييرى 

 التفكير، عمليات مجال في واسعة تطبيقات تقدم فهي سواء، حد   على الحياة مع والتعامل التعلم أجل

 العالقات نميةوت العلمي لالكتشاف نموذجاً  أنها كما والتعميم، لالنتشار القابل للتعلم علمي مثال وهي

دارة جهة والطلبة من المجلس بين  ."ى ناحية أخر  من الجامعة وا 
الطالبية ولو  المجالس أعضاء جميع بها يتمتع أن يجب المشكالت حل مهارة أن يرى الباحث

 في مواليسه حلها ممنه تتطلب ،مختلفة ومواقف يومية أحداث يتعايشون مع بدرجات متفاوتة كونهم

 . معوقات أو عقبات دون  ميةيالتعل مسيرتهم إكمال من الطلبة ليتمكن مثالية ميةيتعل بيئة خلق
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  مهارة العمل الجماعي:

 لتحقيق معاً  أعضاؤها يتفاعل األفراد من مجموعة(36:2011) " الفلسطيني  العمل فريق يعرفها

 .باالستقرار" عالقتهم وتتميز محددة، سلوكية بأنماط يتقيدون  محددة أهداف

 محددة جغرافية منطقة في تقطن الناس من بأنهم مجموعة15:2008) " ) الدين ناصر فهاعر ي بينما

 .غيرها عن تميزها التي بها الخاصة وثقافتها واتجاهاتها قيمها لها

 رجل وأن يكونوا على قلب جماعية بروح الطلبة يجب أن يتحلى مجالس بأن عمل يرى الباحث
 المجلس بين فجوة هناك يكون  ال الطلبة، جموع هو كلوال كل من جزء الطالبية المجالس واحد،

 الصادق، االنتماء خالل من الطلبة بين الجماعة روح بث على المجلس يحرص والطلبة، بل
 تصفق. ال واحدة ويد ،الجماعة عبر إال يتم ال يوالذ إليها والوصول األهداف وتحقيق

 :طبيعة القيادة
أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة  القيادة هي فن معاملة الطبيعة البشرية

 العجمي يراها من الناس نحو هدف معين بطريقة تضمن ثقتهم وطاعتهم وتعاونهم كما
( "بأنها فن تعديل السلوك ليسير في االتجاه المرغوب، والقيادة ظاهرة نلمسها في 62:2010)

ندية والمصانع، والعالقات اإلنسانية األ المدراس، الميادين، مختلف مناحي الحياة في الجامعات،
 تبين ،."يتوقف اإلنتاج والنجاح والتقدم على نوع وكفاءة القائد ؛قائمة على وجود قيادة واتباع

 المرؤوسين-القائد "وهي األبعاد ثالثية مركبة ظاهرة السابقة التعريفات خالل من القيادة  أن الدراسة

 لتعريف والباحثين العلماء تناول في اختالف هناك أن تضحي السابقة للتعريفات بالنظر ؛"الموقف–

 يمثل والذي المستقبلي البعد على آخرون  وركز للقيادة، االجتماعي البعد على ركز فبعضها القيادة

 القيادي الجانب على للتركيز الدراسة وستتجه القائد، سمات على وآخرون  القيادة، في الحديث االتجاه

 طالبية أنشطة خالل من الطلبة، في التأثير على قادر الطلبة مجالس من جيل خلق على للعمل

 منه المطلوب بدوره للقيام وجسديا   وروحياً  ونفسيا   علمياً  مؤهل جامعي طالب تخريج في تسهم هادفة

ه يالدراسة، وتتفق الدراسة مع التعريفات السابقة أن التأثير هو األساس الذي يقوم عل وبعد أثناء
 النشاط.

 :القادة يولدون أم يصنعون  هل
خصائص القيادة األصلية صفات فطرية موهوبة تخلق مع اإلنسان  إنهناك من يقول 

ثارتها، وتتداخل في تكوين شخصية  ولكن تجارب الحياة ودروسها كفيلة بصقل هذه المواهب وا 
 ها.يالقائد وصفاته اإلنسانية التي وهبه هللا إياها وخلقه عل
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هم نمط آخر من األفراد "( (48:2012 نجم أن القادة كما يصفهاكان السائد شعبيًا 
يولدون قادة، أما اآلن فإن صناعة التدريب والتطوير مزدهرة وعلى نطاق واسع ما يعني أنهم 

إن معضلة القيادة هو االهتمام بالبحث فقط دون االهتمام بالتطوير والصناعة، ترى " يصنعون 
هم كروموسومات القيادة منذ الصغر، أنه يجب تدريبهم يلدو  الدراسة بأن القادة الذين يولدون 

 وتطويرهم باستمرار، وصقل مهاراتهم ليبقوا قادة.
هللا عنه الذي قال فيه سيدنا  ىقادة كسيدنا عمرو بن العاص رض فهناك أناس يولدون 

بن عمر بن الخطاب ال ينبغي لعمرو أن يسير على األرض إال أميرًا، وسيدنا أبو بكر وعمرو 
وسيدنا خالد، وهناك أناس ال يمكن أن تكتسبها وال يمكن تدريبهم على  يعلالخطاب وسيدنا 

ه يهللا عل ىه وسلم أن يوليه فقال له صليهللا عل ىالقيادة كأبي ذر الذي طلب من الرسول صل
 .الناس يمكن تدريبهم على القيادة وسلم "إنك إمرٌء ضعيف" وغالبية

 :دالفرق بين القيادة والقائ
يجب أن نفرق بين القيادة والقائد ألن هذين المصطلحين يستخدمان بالتبادل إال أنهما 

مركز داخل الجماعة أو  ى، فالقائد يشير إلواحي مختلفة داخل منظومة القيادةن إلىيشيران 
يتفاعل  العملية التي ىالشخص الذي يشغل المركز كرئيس مجلس الطالب، أما القيادة فتشير إل

القائد مع اآلخرين، إن قيام أعضاء المجالس الطالبية بواجباتهم اتجاه الطلبة بنجاح خاللها 
 ة فإن ذلك يعكس عملية القيادة، التي يعتبر القائد جزء من هذه العملية.يوفاعل

 :عناصر القيادة
هناك عناصر للقيادة وهذه العناصر مكملة لبعضها البعض ومترابطة ولو أصيب أحد 

 ومن أهم العناصر كما يراها عالم ،ل فقد يؤثر على منظومة القيادة بأكملهاهذه العناصر بخل
(68:2008): 
 .تربطهم قيم واعتقادات محددة وجود مجموعة من األفراد -1
 للوصول إليها. ىاالتفاق على مجموعة من األهداف تسع -2
 .سليم ذي تأثير إيجابي وفكر يتمتع بصفات شخصية معينة وجود قائد من المجموعة -3
 نظام قيادي محدد يعمل على تحقيق أهداف المجموعة. -4

 :القيادة أهمية
 وهي البشري، المجتمع لحياة ضرورية ال يوجد حياة منتظمة على وجه األرض دون قيادة، القيادة

 والشجاعة، الجريئة القرارات تتخذ أن تستطيع التي واالبتكار والطاقة الواسع الخيال ذات القيادة

 :يلي فيما القيادة تكمن أهمية ( أن35:2010) اشمه ويشير
 .المستقبلية وتصوراتها المجالس وخطط العاملين بين وصل حلقة -1
 .واالستراتيجيات والسياسات المفاهيم كافة بداخلها تنصهر التي البوتقة  -2
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 .تسهل تحقيق األهداف -3
 .السلبية الجوانب وتقليص اإليجابية ى القو  تدعيم  -4
 .الحله الالزمة الخطط ورسم تالمشكال على السيطرة -5
 كما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة لهم. تنمية وتدريب ورعاية األفراد، -6

 متطلبات القيادة:
 (:66:2012) األسطل هناك متطلبات للقيادة ومن أهم هذه المتطلبات كما يراها

 ما أو إيجاد قناعة ما.والتأثير هو القدرة على إحداث تغيير  ،التأثير: فال قيادة دون تأثير -1
 النفوذ: يرتبط النفوذ بالقدرات الذاتية وليس بالمركز الوظيفي. -2
 السلطة القانونية: وهي حق القائد في أن يتصرف ويطاع.-3

 :القيادة وظائف
 الوظائف، هذه خلف بأكملها أمة لحشد سبباً  تكون  قد ولكنها قليلة القيادة وظائف تعد

 على النحو التالي:  (105:2010) البرادعيها الوظائف كما يذكر  أهم ومن
 .والرؤية االتجاه تحديد 1-
 .الرؤية هذه تحت ى القو  حشد -2

 .الهمم وشحذ التحفيز -3
 .بطرق إبداعية والتغيير بالحركة تهتم- 4 

 :للقائد الشخصية الصفات
ًً  رأكب دوًرا تلعب الصفات هذه كانت وقد بالبيئة، تتأثر والتي القائد صفات تتنوع  قديمُا

 أن يجب التي الصفات  أهم من بأن 53:2008)) وةيعل ويرى  العظيم الرجل نظرية خالل من
 :القائد لدى تتوافر

 .الحسنة واألخالق ،األمانة، الطيبة السمعة ، االنسانية،التخطيط على القدرة1-

 ، القدرة على االبتكار.الصحية والسالمة البدنية األفق، القوة وسعة المرونة 2-
 :اللغة في المهارة .اإليجابية القرارات واتخاذ على التخطيط، االنفعالي، القدرة الضبط 3-

 (.539:2007العربية، اللغة (مجمع ئشيبال والحذق اإلحكام هي المهارة
 الجماعة قائد يستخدمها وأنشطة سلوكيات هي"  القيادية المهارات  أن  362:2010)كمال، (يرى 

 األهداف" لتحقيق األعضاء ومساعدة هاأغراض لتحقيق للمساعدة
يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم عن  يء" ش ( بأنها197:2013)رحاب، وتعرفها

طريق المحاكاة والتدريب وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها 
 والهدف من تعلمها".
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 وفي عمله في اإلنسان نجاح إن تقول الحديثة لعلميةا األبحاث" أن ،((387:2010 السكارنة أورد

 ى ُيعز  النجاح من 85% أن أثبتت العلمية واألبحاث االتصال، على بقدرته مرهون  الشخصية حياته
 من وتمكننا لعملنا معرفتنا إلى ى ُيعز  النجاح من فقط15%   بينما االتصال وفنون  مهارات إلى

  ."تخصصنا
 :المهارات األساسية للقائد

  :القدرة على التخطيط
وضع  وهوأحد مهارات القيادة الرئيسية  "هو  (54:2010) الدايم عبد التخطيط كما يراه

وضع خطة تبين األهداف المطلوب و  ،فتراضات حول الوضع في المستقبلمجموعة من اال
داف مع تقدير االحتياجات المادية والبشرية لتحقيق هذه األه ،الوصول إليها خالل فترة محددة

عند التنفيذ،  أوقاتًا كثيرةال قائد بال تخطيط، فكل دقيقة نبذلها من وقتنا للتخطيط توفر  "ةيبفاعل
 ة أن تقوم من دونه.والتخطيط هو أساس ال يمكن للقياد

 القائد بما يلي: يجب أن يتمتع 

 القدرة على إدارة الوقت. -1
دارة الفريق الجماعي -2   .تشكيل وا 

 .ات واستقراء المستقبلإدارة االجتماع  -3
  .حل المشكالت واتخاذ القرارات -4
 مهارة الحوار والقدرة على النقاش. -5

 المهارات القيادية:
 مظاهر كل الكتساحها نظراً  قصوى  أهمية األخيرة اآلونة في القيادية المهارات اكتسبت

 األشكال من ر، وغيرهاوالصو  الرموز والطقوس، الحركات المنطوقة، اللغات عبر اإلنسانية الحياة

 خصوصاً  الحديثة، للعلوم األساس اإلطار أصبح الذي التواصل  المهارات هذه أهم ومن المتجددة،

 تواصلياً  دوراً  بكونه الطالبية المجالس دور يتحدد دراستنا وفي العلوم، كافة عرفتها التي التطورات مع

 واتجاهاتهم مشاربهم مختلف على الطلبة ينب المتشابكة العالقات من بنسق ارتباطه حيث من بامتياز

 .الجديدة تحوالته بكل الواقع متغيرات وبين الجامعة، إدارة وبين
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 :القيادية المهارات مكونات
 :هي مكونات عدة من القيادية المهارات تتكون 

   :المهاري  المكون  -1 
 اتخاذ على القدرة لسليم،ا التخطيط الصائب، التفكير على المجالس أعضاء قدرات بتنمية يهتم

 .الفعال االتصال وتنمية واقعية، بطرق  المشكالت وحل القرارات،
  ي:المعرف المكون  -2 

 بطرق  المشكالت وحل الجيد، القائد وخصائص الصحيحة، القيادة أساليب على خالله من ونتعرف

 ومناسبة، مهارات التواصل، المهارات الحياتية للطلبة. إبداعية
 :الوجداني المكون  -3
 .اآلخر والرأي الرأي احترام الفريق، بروح والعمل الطلبة، باحتياجات اإلحساس خالل من
 :الطالبية المجالس أعضاء يحتاجها التي المهارات أهم

 :اإلنسانية المهارات
 وهي قدرة المهارات وأصعب وأهم أدق من تعتبر اإلنسانية المهارات" بأن (92:2007) يرى العنزي 

 العمل وتشجيع عمل، فرق  وتكوين جهودهم، تنسيق أجل من مرؤوسيه مع التعامل لىع القائد

 االتصال :وهي مهارات أربع اإلنسانية المهارات من وتنبثق بينهم، فيما والتعاون  الجماعي،
 ."اآلخرين وتقديرعمل،  فرق  اآلخرين، بناء مع عالقات ، تكوينوالتواصل
 :التالية نبالجوا على اإلنسانية المهارات تشتمل

 .األفراد مع التعامل على القدرة1 - 
 .الجميع مع طيبة عالقات بناء2 - 
 .المرؤوسين واتجاهات ميول إدراك3 - 
شعارهم المرؤوسين مشاعر تقدير4 -   .مقترحاتهم وتقبل بالثقة وا 
 .طلباتهم وتلبية العمل في باالطمئنان لديهم اإلحساس خلق 5 -

 المؤثرة والعوامل ودوافعهم، وعالقاتهم الطلبة سلوك تفهم على القدرة يه المهارات بأن يرى الباحث

 ثانيًا، مرؤوسيه ومعرفة أواًل، نفسه فهم من تمكنه اإلنساني السلوك ألبعاد القائد فهم ألن في سلوكهم،

 .المشتركة األهداف وتحقيق التابعين، حاجات اشباع على يساعد مما
 ى الثر  على قدماه دبت من خير األول، القائد حياة في اصوره ىأبه في المهارة هذه ىوتتجل

 بمهارة صحابي كل فيعامل الصحابة، حاجات يتفهم كان عندما وسلم هليع هللا ىصل محمد سيدنا

 كانت أن بعد والمهاجرين، األنصار بين بالمؤاخاة المبهرة النتائج وكانت حاجاته، مع تتناسب

 مع المهارة هذه يستخدم وسلم هيعل هللا ىصل كان ماك األسباب، ألبسط بينهم تشتعل الحروب



 
 

20 

 الكريم الرسول وبممارسة أوالً  هللا بفضل اإلسالم في الدخول لهم وجل عز هللا كتب الذين الكافرين

 .الحاضر وقتنا في القيادات من كثير لدى نفتقدها التي ثانياً  المهارة لهذه
 :تخطيطال مهارات

 الطالبية المجالس ألعضاء والضرورية المهمة مهاراتال من خططية ال المهارات تعتبر

  .عملهم فترة خالل يحتاجونها التي واالستراتيجيات الخطط وضع على مقدرتهم تنمي والتي
 الدراسة على بالقدرة القائد تمتع تعني خططيةال المهارات أن 14:2010):) يرى بدران

 التغيير أفكار كذلك اآلخرين، أفكار لتقبل الذهنيو  النفسي واالستعداد والمرونة ،جواالستنتا والتحليل

 :المهارات هذه أهم ومن والظروف العصر متطلبات حسب وتطورها المنظمة داخل
  :الحياتية المهارات -أ

ومعدات  أشياء المهارات الحياتية هي كل عمل يقوم به اإلنسان ويتفاعل فيه مع
  ت.مؤسساوأشخاص و 

واجتماعية وتكوين عالقات إيجابية مع  شخصية والمهارات الحياتية هي سلوكيات
   .اآلخرين وتفادي حدوث األزمات والقدرة على التفكير االبتكاري 

 مهارات االتصال والتواصل: -ب
 :اللغة في االتصال
 (.671 :2007العربية، اللغة هجره )مجمعي ولم به اتصل :وصله وفالنٌ  ، بالشيء الشيء وصل

 :التواصلتعريف 
 اإلنسان ألن والهواء، كالماء اإلنسان حياة في التواصل " 27:2012) ) الوصيفي يعتبر

 "اآلخرين ومع بيئته ومع نفسه، مع التواصل على قدرته درجة على وجوده ويعتمد بطبيعته اجتماعي
 متنوعة والمشاعر عبر وسائط والقناعات والمعلومات ءواآلرا لألفكار تبادل عملية هو التواصل

 لدى دالالت ذات مفهومة رموز أي واألصوات، والصور والكتابة كالكالم لفظية، وغير لفظية

 .المشاركة األطراف
 ضمن آخر ىإل شخص من رسالة نقل عملية "بأنه التواصل(32:2010 )  حمود يرى 

  .ر"وآخ شخص بين المتبادل التفاهم أو منظمة،
 أو طرفين بين معلوماتية اتصال "عملية بأنه  32:2010)) وآخرون  الرومي يعرفه بينما

 ".واألفكار المشاعر عن والتعبير المعلومات تبادل فيها يتم أكثر
 في الموجودة المعاني تبادل عن عبارة" هو االتصال أن ( إلى 12:2008) سعيد ويشير

 لتوصيل الفرصة إتاحة أجل من المختلفة، الثقافات ذوي  من راداألف يتفاعل خاللها من والتي الرسائل،

 ."الرسالة وفهم المعنى

https://ucasemail.ucas.edu.ps/owa/redir.aspx?C=c31b3fc485b14e4dae108aef7b269a5a&URL=http%3a%2f%2fmawdoo3.com%2f%25D8%25A3%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A1_%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25AD%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7
https://ucasemail.ucas.edu.ps/owa/redir.aspx?C=c31b3fc485b14e4dae108aef7b269a5a&URL=http%3a%2f%2fmawdoo3.com%2f%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A9
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 مفهوماً  نفسه المرء تجعل التي العملية " هو التواصل بأن 2004 :75)) إبراهيم معهم يتفق

 يبدأ الذي والشخص أكثر، أو فردين بين األشياء أو والمشاعر األفكار تبادل طريق عن جماعته، من

 ."المستقبل هو إليه الرسالة توجيه يتم الذي أما المرسل هو صلالتوا
 بين ةيتفاعل عملية التواصل عملية أن تجمع تكاد أنها السابقة التعريفات من يستنتج الباحث

 .واألفكار واآلراء المعلومات تبادل خاللها من يتم رسالة حول والمستقبل المرسل
 :التواصل مهارة بأن يرى الباحث
 إدارة مع اللفظي وغير اللفظي االتصال استخدام على الطالبية المجالس ضاءأع قدرة

 األفكار تبادل خاللها من يتم معينة رسالة إرسال بهدف ى أخر  جهةٍ  من الطلبة ومع جهة من الجامعة

 كثيرةٍ  أوقات في المرسل دور وبلعب أحيانًا، المستقبل دور بلعب المجلس يقوم واآلراء، والمعلومات

 المجالس نجاح ىمد وتتضح مستدامة، تكون  أن يجب والطلبة المجالس بين التواصل وعملية ،ى أخر 

 هذه مع الطلبة تفاعل ىومد الطالبية، المجالس تنظمها التي األنشطة خالل من التواصل عملية في

 الزيارات تلعب كما من الطلبة، األنشطة، فإذا كان التواصل بطريقة سليمة نجد تفاعاًل كبيراً 

 .التواصل عملية في مهًما دوًرا مناسبة بدون  أو بمناسبة سواء للطلبة المجالس قبل من الجتماعيةا
 :المشكالت حل مهارة

 نظراً  الطالبية المجالس ألعضاء األساسية المهارات من المشكالت حل مهارة تعتبر

 مجلس وهو الجامعة داخل يمثله لمن الطالب فيتوجه الطلبة، تواجه التي والكبيرة الجمة للصعوبات

 حولها، الطلبة والتفاف مكانتها من يعزز الطلبة مشكالت حل على المجالس هذه قدرة إن الطالب،

 العالقات خالل من تحل أن ممكن المشاكل فبعض الطلبة، جموع في التأثير على قدرتها ومن

 من المشكالت ذهه تحل أن يمكن كما الجامعة، في والمختصين المجلس بين واالجتماعية اإلدارية

 في مرونة ىإل المشكالت هذه وتحتاج المختلفة، ومؤسساته المحلي المجتمع مع عالقات شبكة خالل

 األول نيمتغير  بين المشاكل وجود عند المجالس هذه توازي  أن يجب كما ، لرأي تعصب دون  التعامل

 المجلس فيوازي  لجامعة،ا وقوانين وأنظمة سياسة هو الثاني والمتغير الجامعي، الطالب مصلحة هو

 .ميةيالتعل العملية بسير اإلضرار وعدم الطلبة، حقوق  على بالحفاظ نيالمتغير  هاذين بين
 :المشكلة مفهوم

دراكه الفرد شعور من المشكلة نشأة أن"(  40:2013) حمام ى تر   من يمنعه عائق بوجود وا 

 كالهما أو المادية أم المعنوية سواء تهإمكانيا يفوق  المشكلة حل أن الفرد ويق يم هدفه لتحقيق الوصول

 بأنها المشكلة 263:2010) ") ويعرف عبوي  ،"الرضا وعدم التوتر مشاعر ذلك عن ينتج مما

 في تؤثر أو الوصول، تمنع أن إما وهي ى ألخر  مرحلة من االنتقال عند تواجهنا التي الصعوبات

 ."تؤخره أو نوعيته
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 الخطوات من مجموعة وتتطلب الطلبة تواجه التي الصعوبات من مجموعة هي المشكلة

 والتي الطلبة جميع وتخص كبيرة تكون  وقد واحد طالب وتخص صغيرة تكون  قد وحلها، هايعل للتغلب

 .منها والتخلص لحلها أكبر مجهودات تتطلب
 :المشكلة حل مفهوم

 وتحليل لتحديد تستخدم مهارات  "هي المشكالت حل (31:2011) إسماعيل يعرف

 في واستخدامه الحل تقييم ثم المناسب القرار اتخاذ ثم ومن للحل المناسبة البدائل ووضع ةالمشكل

 الفرد بها يقوم التي العمليات مجموعة بأنها"  10:2009) ) جاموس أبو يرى  بينما ،" أخرى  مواقف

 على التغلب في ومفاهيم ومهارات ومعارف معلومات من يمتلكه وما السابقة الخبرات مستخدماً 

 ،"سليم بشكل حل إلى للوصول به والتحكم هيعل والسيطرة تفسيره في له مألوف وغير جديد موقف
 استراتيجيات ووضع لتحليل تستخدم التي المهارة تلك  "أنها على  468:2009)) سعادة وتشير

 .المناسبة" الحلول وضع ىإل تهدف
 على تحتوي  معرفية دةقاع من يتكون  نظام عن عبارة المشكالت حل مفهوم ترى الدراسة

 واختيار المشكلة، لحل لطرائق والمعلومات المعارف هذه تحويل ثم المشكلة، حول ومعلومات معارف

 .النهاية في الطريقة هذه وتقييم للحل الطرق  أنسب
توفير حياة جامعية يضمن بها الطلبة الحصول على حقوقهم الكاملة، وحل  حل المشكلة هوو 

 ة المجالس الطالبية لدى الطلبة.المشكالت يعزز من مكان
 :المشكالت حل مهارة استخدام أهمية

 تنمي أنها كما والطلبة، المجلس بين الثقة من جو خلق في تسهم المشكالت حل مهارة إن

 حل مهارة أن لديهم، كما األداء مستوى  وترفع الطالبية المجالس أعضاء ىلد والتفكير البحث مهارة

نهم حياتهم في يمارسونه جديد أسلوب المجالس أعضاء لدى تنمي المشكالت  مع التعامل من يمك 

 في المتعلم نجاح " ( بأن 64:2008)الجبر رى ي ضل، أف بطرق  يواجهونها التي المختلفة المواقف

  وتتمثل حياته" في لتحقيقها يسعي جديدة أهداف لتحقيق تهيوفاعل نشاطه من يزيد المشكالت حل
 :( في36:2008) المناعي يراها كما تالمشكال حل مهارة أهمية

 .المتعلم لدىالتفكير  مهارات ةتنمي -1
 .واالحتفاظ التذكر على الطلبة قدرة من تزيد -2
 .باإلنجاز والشعور بالنفس الثقة فتزيد هدف يتحقق مشكلة حل عند -3
 .جديدة مواقف في المعلومات الطلبة، واستخدام لدى األداء مستوى  رفع -4
 .وفعاليته نشاطه من يزيد المشكلة حل في متعلمال نجاح -5
 جديد أسلوب ممارسة من الطالبية المجالس أعضاء تمكن المشكالت حل مهارة أن الدراسة ى تر 

 العديد تواجههم الجدد الطلبة أن كما  أفضل، بطرق  تواجههم التي المواقف مع التعامل من يمكنهم
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الدور  الطلبة لمجالس فيكون  والمعلومات، لخبرةا لنقص نتيجة الدراسة بداية في المشكالت من
 :فيما يلي لهم بالنسبة المهارة هذه أهمية وتكمن المشكالت، هذه حل في األبرز
 .المشكالت لحل جديدة وخطوات مهارات استخدام على المجالس تساعد -1
 .مختلفة مجاالتها بل معين مجال ال تقتصر على المشكالت حل مهارة -2
 .المشكالت حل على قدرتهم خالل من بأنفسهم المجالس أعضاء ثقة من تزيد -3
 .وتدريب ممارسة وتتطلب العلمي والبحث المعرفة تنمي -4
 . الطلبة لدى الطالبية المجالس مكانة تعزز -5
 :المشكالت حل خطوات

 بين من منطقية األكثر المهارة هي المشكالت حل مهارة إن ( "148:2007) يرى جمل

 أساساً  تعتبر المشكالت حل ومهارة الفرد، يؤديه الذي السلوك بين من إتقاناً  واألسهل  المهارات

 ". األخرى  المهارات لغالبية
نما بالصدفة، أو تحصل عفوية، بعملية ليست المشكالت حل عملية إن  متسلسلة عقلية عملية هي وا 

 :التالية العناصر يشمل المشكالت حل أن (97:2009) األصفهاني ترح ويق ومعقدة،
نما بالتخطيط بالتسرع وحلها ليس المشكلة على يتعرف أن على الشخص جيعتش -1  .والتنظيم وا 
 .تحقيقه ما يجب وتحديد ووضوح عناصرها بدقة تحديد يتم المشكلة، تحديد بعد -2

 .الممكنة الحلول جميع في التفكير الشخص من يطلب -3 
 .إحداها واختيار الحلول تلك نتائج تقييم الشخص من يطلب بعد ذلك -4
 .النتائج وتقييم الخطة بتنفيذ الشخص قومي وأخيرا  -5
 :المشكالت لحل اعهاتبا يمكن الخطوات من عدد ىإل  91:2011-90)) جروان أشار

 الراهنة وفهمها، والحالة الناقصة فيها، والمعلومات الواردة والمعلومات عناصر المشكلة، دراسة -1 

 .بينهما تقع التي والعقبات
 .المشكلة لحل أولية وتوليد أفكار واستنتاجات المعلومات ميعتج  -2
 .محددة معايير ضوء في منها واختيار األفضل األفكار المقترحة تحليل -3
 .المشكلة لحل خطة وضع-4 
 .الموضوعة األهداف ضوء في النتائج وتقويم يد الخطةنتف 5-

 :المشكالت حل  نجاح عوامل
 :يتطلب المشكالت حل في النجاح أن ىإل (154:2008) يشير السكران

 .الطلبة لتفكير متحدية المشكلة تكون  -1 
 .أنفسهم الطلبة  حياة من نابعة المشكلة تكون   -2
 .الطلبة لدى متوفرة المعرفة ووسائل مصادر تكون -3 
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 .أهميتها ولها معني ذات المشكلة تكون  أن -4 
 .المشكالت لحل والتعاون  المحبة روح تسود أن -5 

 عضو في كل على التي القيادية المهارات من تعتبر المشكالت حل مهارة بأن رى الباحثي

 خالل من بالمجلس وتزيد ثقة اآلخرين بالنفس تزيد الثقة المهارة هذه كون  يتقنها، أن الطلبة مجالس

جادتها  تعلمها يمكن المشكالت حل ومهارة تواجههم، التي للمشكالت مناسب لحل وصولهم وا 
 .والتدريب رسةبالمما

  ة:الفني المهارات
 التي األعمال طبيعة ناحية من مرؤوسيه بأعمال إياه، ملماً  ومتقناً  لعمله مجيداً  القائد يكون 

 وتحليلها المعلومات استعمال بمقدوره يكون  كما ومراحلها، وعالقاتها لمتطلباتها يؤدونها، عارفاً 

 .شيء كل عن بشيء علم لديه القائد أن أي العمل، إلنجاح الكفيلة والوسائل للطرق  ومدركاً 
 :( تتمثل بما يلي 90:2010) الصرفي أهم الخصائص المميزة للمهارة الفنية كما يراها 

أكثر تحديدًا من المهارات األخرى أي أنه يمكن التحقق من توافرها لدى القائد بسهولة      -1 
 .ألنها تبدو واضحة أثناء أدائه لعمله

المعرفة الفنية العالية والمقدرة على التحليل وعلى تبسيط اإلجراءات المتبعة في تتميز ب     -2 
 .استخدام األدوات والوسائل الفنية الالزمة إلنجاز العمل

 .في اإلدارة الحديثة وفي عصر التخصص  مألوفة أكثر من غيرها لكونها مطلوبة   -3  

 :خرى ومن أهم السمات المرتبطة بهاأسهل في اكتسابها وتنميتها من المهارات األ      -4

 .القدرة على تحمل المسئولية -أ     
 .الفهم العميق والشامل لألمور -ب     

 :الجماعي العمل مهارة

 اآلخرين، كما يرى ابن خلدون  عن عزلة في منفرداً  العيش يستطيع ال حي كائن اإلنسان

 الروضة، باألسرة، ثم فيبدأ يبتغيها، التي واألهداف العمرية المرحلة حسب ى جماعة ألخر  من فينتقل

 بها، ويتأثر فيها فيؤثر الجماعات، مع يتفاعل المراحل هذه وخالل فالعمل الجامعة، ثم المدرسة، ثم

 التي البيئة مع متكيفاً  النهاية في ليصبح والعادات، والمهارات، القيم، من العديد ويتعلم فيكتسب

 العمل، فرق  خالل من الجماعي بدورها تقوم التي الطلبة مجالس على ذلك وينسحب فيها، يعيش

 . الطلبة تخص التي المختلفة المناسبات في المجتمعية والمشاركة
 :الجماعة تعريف

 وأن يكونوا على قلب جماعية بروح ىالطلبة يجب أن يتحل مجالس بأن عمل يرى الباحث

ويجب أن يحرص أعضاء  لبة،الط جموع هو والكل كل من جزء الطالبية المجالس واحد، رجل
 بل ،أخرى من جهة  والطلبة من جهة المجلس بين المجالس الطالبية على ايجاد عالقات طيبة
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 األهداف وتحقيق الصادق، االنتماء خالل من الطلبة بين الجماعة روح بث على المجلس يحرص

 تصفق. ال واحدة ويد الجماعة، عبر إال يتم ال إليها والوصول
 :الطلبة لمجالس الجماعي العمل أهمية

 المشتركة، المهام إلنجاز الفعالة األدوات من العمل فرق   "أن ىإل 22:2011)) قاسم يشير

 والمهام األهداف تتقاسم لقوة تتحول أن البشر من مجموعة ألية يمكن أنه العمل خبرات وأثبتت

 عبقريته بلغت مهما واحداً  إنسانياً  إن والفعالية"، الكفاءة من قدر بأعلى المطلوب النجاح لتحقق

 أن نجد هيعل وبناءً  بمفرده، شيء كل بإنجاز يقوم لن واإلدارية والقيادية والجسمية العقلية وقدراته

 .مختلفة مسميات تحمل التي العمل بفرق  تزخر المؤسسات
 :خالل من (20:2010) طعمة الجماعي كما يراها العمل أهمية تبرز

 .الجماعي باإلنجاز والشعور ، المجالس ضاءأع لدى الدافعية زيادة     •
 . المبذول والجهد الوقت وكسب المهام انجاز في والمهارة والسرعة الدقة     •
 .المناكفات المجالس، وتالشي تماسك على الجماعي العمل يساعد     •
 .الطالبية المجالس تنظمها التي األنشطة مع الطلبة وتفاعل مشاركة     •
 .الجماعي العمل خالل من جديدة ومهارات جديدة سلوكيات اكتساب     •

 :الفريق بناء عوامل
 ويرى الفقي ،النحل كخلية تعمل والتي ،العمل فرق  من مجموعة الطالبية تعتبر المجالس

 :هي العمل فرق  عناصر بناء أن (15:2009)
 :الثقة-أ

 الناجح والفريق العمل، قفري يهدد وفقدانها مساعديه، نفوس في الثقة مشاعر يزرع فالقائد

 يفعلون  سوف معاً  وأنهم األهداف، تحقيق في يساهم مما أعضائه، بين الثقة تنتشر أن يجب

 .الكثير ويحققون  المستحيل
 :التام االنضباط- ب

 للمشاركة وجادة حقيقية رغبة األعضاء ىلد يكن لم ما نجاحات لديه يكون  لن العمل فريق

 والخدمة ، الطالبية المجالس ألعضاء الفريق مهمة توضيح من بدال انجازه، المطلوب العمل في

 .تحدياً  أكثر لمهام معبراً  تكون  قد العمل فريق ضمن
 :االهتمام من حقه فرد لكل اعط- ج

 يهمل ال لذا ويقدرها، بها يهتم عمن دائماً  تبحث اإلنسانية الفطرة أن دائماً  يتفهم الفعال القائد

 ببعضهم لالهتمام فريقه أعضاء يحث أن هيعل يجب بل استثناء، دون  ائهأعض بجميع االهتمام أبداً 

 .البعض
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 :التعاون  بأهمية اإليمان-د
 الفرد مصلحة فوق  الفريق مصلحة اإلنتاج، اإلنجاز ويزيد يتم باليد اليد ووضع بالتعاون 

 أكثر يكونون  فإنهم التعاون  أهمية العمل فريق أفراد يتفهم عندما والهدف، الغاية هو الجماعي والنجاح

 والمشاكل االنتكاسات كل وجه في يقف أن ويستطيع قوية، أسس على يقوم فريقهم ألن وقوة ةيفاعل

  .حد يحده ال الذي النجاح نحو جميعا وسيتجهون  طريقهم، تعترض أن الممكن من التي والعقبات
 :القرارات اتخاذ مهارة

 المشكالت يواجه واإلنسان الحاضر وقتنا يوحت األرض، إلى السالم هيعل آدم سيدنا نزل منذ

 سبيل يوجد وال ،7اية سورة البلد"كبد في اإلنسان خلق "طموحاته وتعوق  وآماله قدراته ىتتحد التي

 وذلك مخلوقاته، باقي عن به وميزه لإلنسان هللا وهبه الذي العقل باستخدام إال المشكالت هذه لحل

 شكالت.الم لحل القرار واتخاذ التفكير أجل من
 الطلبة مجالس أعضاء يمتلكها أن يجب التي المهمة المهارات من القرار اتخاذ مهارة وتعتبر

 .الصحيحة للقرارات للتوصل يساعدهم أن شأنه من لديهم المهارة هذه تنمية وأن
 بمثابة فهي اإلنسان تفيد السليم القرار اتخاذ مهارات دراسة" بأن  40:2013)) برهوم يرى 

 ."المشكالت من كثير حل على ويساعد اإلنسان، حياة توجه تيال البوصلة
 :القرار صنع

 للوصول دراستها وتحليلها ثم المتاحة، والبدائل المشكلة تحديد خاللها من يتم التي العملية

 االختيار عملية إجراء قبل المبذولة الجهود القرار على صنع عملية وتشتمل المشكلة، لتلك لحل

 .وبعدها
 :قراراتخاذ ال

نهاء صنع عملية ناتج هو " 76:2012)) عملية اتخاذ القرار كما يراه المحميد  القرار وا 

 يمتلك الذي المسؤول ويصدر عن القرار، يمثل واحد الذي بديل االختيار واالستقرار على عملية

 مختصة". جهة أو معين شخص المسؤول هذا كان سواء السلطة
 :القرار اتخاذ تعريف

 بين الواعي لالختيار تهدف التي المركبة العقلية العملية " 53:2012)) رضوان يعرفها

 األهداف على آثارها واختبار بديل كل على المترتبة النتائج دراسة بعد ما موقف في المتاحة البدائل

 ."تحقيقها المراد
  ". دفاله يحقق الذي البديل اختيار عملية هو القرار اتخاذ " نبأ12:2012 ) ) السفياني يرى 

 األولويات حسب األفضل البديل اختيار عملية هو"القرار اتخاذ بأن 21:2012) المالكي،) ويضيف

 ."المتاحة والظروف المعلومات ووفق والهدف
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 كل على المترتبة النتائج دراسة بعد البدائل أفضل بأنها "اختيار فيعرفها  98:2009)) أما الفليت

 تحقيقها". المطلوب  األهداف وأثرها على بديل
 :اتخاذ القرار

ايجابي من  موقف اتخاذ على الطلبة مجالس أعضاء قدرة هو بأن اتخاذ القرار يرى الباحث
 تخدم موضوعية المتاحة، بطريقة البدائل بين من"الفردية المهارات-الخبرة-العادات-القيم"خالل 

 ودون  للجامعة العامة السياسات مع يتعارض ال بما الطلبة حقوق  على والحفاظ ،الطلبة جموع

 .ميةليالتع العملية بسير اإلخالل
 :القرار اتخاذ أهمية

( 19:2012 ) اإلدارية كما يراها عبدهللا العملية في الجوهرية المهام من القرار اتخاذ عملية
 وكفاءة قدرة على بعيد حد إلى المنظمات نجاح ويتوقف اإلدارية، العملية ومحور اإلدارة، قلب وهي

 وقد أسرته، يمس أحيانًا، وقد الفرد يمس فقد والحياة المصير هو والقرار القرار، اتخاذ على قيادتها

 قرارات متخذ وهو إال االجتماعي ومركزه ومستواه وظيفته كانت مهما والفرد باآلخرين، عالقته يمس

 عنها. بديالً  ليختار بدائل عدة ويطرح بينها يفاضل
 التنظيمات تشهده ما (24:2012) ات كما يراها الرداديالقرار  اتخاذ أهمية من يزيد ومما

 القرارات فاتخاذ األهداف، هذه بين التعارض ووجود أهدافها وتعقد تعدد مشكلة من الحديثة اإلدارية

ن اإلداري، التنظيم جوانب كافة والعملية العلمية الناحية من يشمل  اإلدارية العملية في تفكير أي وا 

جراءات أسس على يركز كما القرارات اتخاذ وأساليب سأس على يركز أن ينبغي  تنفيذها وا 
 فيه تتسارع الذي (74:2009) الحديث كما يراها محمد عصرنا في القرار اتخاذ أهمية تزداد

 واالنتشار والتكنولوجيا، العلم عصر في فنحن وسريع دراماتيكي بشكل واالختراعات التكنولوجيا

 بأنواعها واإلعالن االجتماعي، والفضائيات، والدعاية تواصلوال االتصاالت الثقافي، وثورة

 االختيارات تعد ولم الحياة، مناحي مجمل في بالتعقيد يتسم عصرنا جعل الذي األمر المختلفة،

 ومشاكل مواقف يجابه فأصبح الفرد أمام االختيارات تعددت بل كالسابق، وأسود أبيض بين متعددة

 تصبح وبذلك بشأنها القرارات ويتخذ ويحللها األمور ويزن  يفكر، نأ منه دائمة، تتطلب شبه بصفة

 مواجهة من ليتمكن العصر، هذا في اإلنسان مواصفات من أساسية صفة القرارات اتخاذ على القدرة

 . العصر هذا في الكثيرة المتغيرات
 :القرارات صنع

 ويجب جدًا، مهم القرار توقيت اختيار ويعد المتاحة، البدائل بين من األفضل االختيار هو

 الفرصة، فقدان القرار تأخير عن وينتج الصحيحة، للقرارات للوصول الالزم الدعم على الحصول

صدار  .مرضية غير لنتائج يؤدي كافية دراسة دون  قرار وا 
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 :القرار صنع عملية
 ألبعاد التام بالفهم وذلك المناسب، الوقت في الصائبة القرارات صنع الناجحة القيادة تتطلب

 القرارات صنع ويعتمد التخطيط، عملية في المطلوبة االتجاهات تحدد التي األهداف وتحقيق القرار

 للقرار مهمة خطوة البدائل وتحديد إليها، للوصول المرغوب للنتائج للوصول األهداف تحديد على

 شافير ويرى ، سةالمؤس ألهداف للوصول البديل ومميزات ووزن  البدائل، تقييم على وتشتمل المثالي
 اإلعداد :خطوات ثالث من القرار صنع عملية تتكون  " ( بأن عملية صنع القرار72:2008)

 والمعلومات البيانات تجميع التحليل عملية وتتضمن والتقويم، والتقييم وتنفيذه، القرار واتخاذ والتحليل،

 القرار، صنع عملية من جزء ولأ يكتمل تحليلها ويتم الكافية، المعلومات تتوافر وعندما وتحليلها،

 تحديد ذلك ويتطلب للتنفيذ، آلية ووجود جمعها تم التي المعلومات على  المشكالت حل ويعتمد

 من األخيرة الخطوة هي والمتابعة  العملية؛ من الجزء هذا النتهاء زمنية مدة وتحديد المسؤوليات

 وتحسين األخطاء، تصحيح على يساعد مما والضعف القوة نقاط تكشف فهي القرار صنع عملية

 .المستقبلية القرارات صنع مستوى 
 :اتخاذ القرار وخطوات مراحل

 اتخاذ خطوات تحديد وخطوات، بمراحل وتمر المعقدة العمليات من اتخاذ القرار عملية

 :التالية الخطوات ( في 44:2005) دمحامي يراها القرار التي
 .المشكلة تحديد-1 
 .كافيةال المعلومات جمع  -2
 .المشكلة تحليل  -3
 . الممكنة البدائل تحديد  -4

 .ومقارنتها وتقييمها البدائل دراسة -5 
 .المناسب الحل اختيار-6 
 .للتنفيذ اإلعداد-7 
 إلى الوصول إلى تهدف منطقية وخطوات بمراحل تمر أن ينبغي اإلدارية اتخاذ القرارات عملية إن

 :المراحل هذه وأهمالمطلوبة،  بالكفاءة القائمة المشكالت لجتعا أن يمكن التي الصائبة القرارات
 :المشكلة تحديد 1- 

 واألشخاص حدتها أو خطورتها، ىومد المشكلة، ظهور تاريخ حول المعلومات بجمع وذلك

 تمهيدا المشكلة جوانب استيعاب على يساعد أن ما يمكن ظهورها وكل وأسباب بها، يتأثرون  الذين

 .لحلها
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 :لقيادةا نظريات
ظاهرة القيادة شغلت الجنس البشري منذ فترة طويلة، وهى محصلة للعديد من العوامل 

( "القائد بما يملك من سمات ومهارات ومعارف ، وأفراد 11:2111وأهمها كما يراها الرقب ) 
الجماعة بما يتمتعون من قدرات وامكانيات واستعداد للعمل، والموقف بما يتضمن من ظروف 

 تفسير تحاول التي النظريات واختلفت تعددت يئية وتنظيمية متشابكة ومتداخلة"، وعوامل ب
 الطلبة مجالس أعضاء ويتمتع ،ى أخر  في واختلفت جوانب في النظريات هذه اتفقت وقد القيادة،
 :النظريات هذه أهم ومن الطلبة من غيرهم عن تميزهم وسمات بمهارات

  Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم: 
هذه النظرية من أقدم النظريات لتفسير القيادة وتركز على القيادات العسكرية ، وتفترض 

مجموعة من  ملديهو بأن القائد إنسان عظيم وأن هذه العظمة هي موهبة، والقادة يولدون قادة 
( " أن الجذور األولى 17:2111يرى العرابيد ) المميزات والخصائص المرغوبة من قبل أتباعهم،

النظرية تعود إلى عهد االغريق والرومان، وتقوم هذه النظرية على االعتقاد بأن القادة  لهذه
يولدون قادة، وأنهم قد وهبوا من السمات والخصائص ما يعينهم على هذا، حيث يرى أصحاب 
هذه النظرية أن الرجال العظام يبرزون في المجتمع بسبب تمتعهم بقدرات غير مألوفة وامتالكهم 

واجهونها، ولم تقدم هذه يظيمة، وسمات وراثية تجعل منهم قادة أيًا كان المواقف التي مواهب ع
 النظرية سمات محددة للقائد".

ترى الدراسة بأن هذه النظرية ثبت ضعفها من خالل أن القيادة أصبحت صناعة من 
كما أن معظم  خالل بناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، والمؤتمرات، والدورات التدريبية،

 الناس يمكن تدريبهم على القيادة.
 :السمات نظرية

 يكون  حتي القائد في تتوافر أن يجب التي الشخصية والصفات الخصائص بنظرية تعرف

 أن أساس على تقوم التي العظيم الرجل بنظرية يعرف بما وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط ،ناجحاً  إدارياً  قائداً 

 وغير القادة بين تميز والتي القيادة صفات يحملون  وهم ولدوا نهموأ قادة يصبحوا األشخاص بعض

 سمات على تتوقف القيادة في الفعالية أن " أساس على القيادة السمات نظرية تفسرو  ،القادة

 منه تجعل الشخص في السمات هذه وتوافر غيره، عن القائد شخصية بها تتسم معينة وخصائص

 تميز التي المشتركة السمات عن للكشف النظرية هذه أصحاب جهود أنصار تركزت فعااًل، قائدا

 غيرهم من قامة وأطول أضخم وهم بالنفس، أكبر بثقة يتميزون  القادة أن وجدت وقد الناجحين، القادة

 طموحاً  أكثر وهم ة،ر والمباد المثابرة على أقدر إنهم كما عقاًل، ىوأذك مظهراً  وأحسن جسماً  وأصح
 بسمات بالفعل يتمتعون  المجالس أعضاء أن في الطالبية المجالس على النظرية هذه تنطبق

ى أخر  لجوانب تتطرق  لم فهي الطلبة، لقيادة تكفي ال وحدها السمات هذه وجود لكن تميزهم، وصفات
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 الجسمية الخصائص على تركز أنها كما اإلجتماعي، االنغماس ومنها المجالس أعضاء يحتاجها

 حقيقية داللة تعطينا ال الطلبة، والسمات دور وتهمل االجتماعي ءالذكا مع تتماشي أن يجب التي

  .الفاعلة للقيادة الرئيسي السبب أنها
 :الموقفية النظرية 

 نظرية لخطأ مباشر فعل كرد ظهرتإلى أن هذه النظرية 67:2010) ) شوانيشير ر 

 في ضرورية تعتبر التي السمات ألن القيادة، خصائص لتحديد ثابت معيار وضع في وفشلها السمات

 نظرية من انتشاراً  أكثر الموقفية والنظرية ، ى أخر  جماعة عند تماماً  مختلفة تكون  قد معينة جماعة

 القائد وظهور الصغيرة، الجماعات في وخصوصاً  القيادة لدراسة السيكولوجي المدخل وتعتبر السمات

 أو اإلداري  الموقف على وتتوقف ما شخص بها يتميز معينة لصفة نتيجة تأتي وتصرفاته

 فعالة القيادة تكون  بأن وتسمح تجعل التي الموقفية العوامل عن يبحثون  العلماء وأخذ االجتماعي،

 فهناك الجماعة قيادة يتولى الذي القائد في خاصة صفات تتطلب التي هي الموقف ومالبسات

 . "قيادية مكانة ليتبوؤوا معينين ألفراد تهيئ معينة وظروف مواقف

 ة القيادة األخالقية:نظري

قبل الحديث عن القيادة األخالقية البد أن نشير إلى القائد العظيم الذي ليس له مثيل، 
أعدلهم وأشجعهم و كان النبي )صلى هللا عليه( أحكم الناس فقد سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

ل ٰى ُخُلٍق "زكاه هللا عز وجل من فوق سبع سماوات فقال فيه  ،أسخاهمو  أعطفهمو  و ا  نَّك  ل ع 
يم . وهل هناك أعظُم من هذه الشهادة كبُر شهادة من عند رب  العالمينأوهذه سورة القلم  (4) "ع ظ 

لم ،الكرم والشجاعةو  ،الحياءالقيادة و للرسول األمين الذي ُطبع على  وكل خُلق ، والصْفح والح 
محور أساسي الستقطاب قادة المستقبل  يترتبط القيادة ارتباطًا وثيقًا بالقيم واألخالق وه .مكري

وتدريبهم، وعند اختيار القادة يجب التأكد من تمتعهم بالمفاهيم األخالقية الصحية، وتنمية السلوك 
 األخالقي فيهم.

( " أن القيادة االخالقية هي إخالص الدراسة المنهجية  للخيار 2111:311يشير)نجم،
األخالقي التي يتم من خاللها اختيار ما هو جيد، وهو العلم الذي يعالج االختيارات العقالنية 

 على أساس القيم والوسائل المؤدية إلى األهداف.

http://quran.v22v.net/tafseer-5275-68.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5275-68.html
http://quran.v22v.net/tafseer-5275-68.html
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ذهب أخالقي أو ن القائد األخالقي ليس بالضرورة أن يكون نبيًا مبشرًا بمأيضيف نجم 
 فيلسوف، فالقائد األخالقي لديه خصائص متميزة وفى مقدمتها:

أنه ذو رؤية أخالقية، ويتمتع بالحس األخالقي في معامالته، وذو مقاييس أخالقية واضحة دون 
 تمييز.

(  "الخصائص األخالقية المطلوب توافرها في بيئة 2112:154)جاد الرب، حدد
 -االحترام -لوفاء بالعهود -اإلخالص -الجدارة -األمانة -الصدق -األعمال وهي: الثقة

 الرعاية" -العدالة -المسئولية

خالقية من أهم النظريات فال قيادة دون سلوك أخالقي، الدراسة بأن نظرية القيادة األ ى تر 
 والقائد بال أخالق تسقط عنه صفة القيادة، ومن أهم نتائج القيادة األخالقية:

 انتشار القدوة األخالقية، الثقة، زيادة االنتاجية، زيادة المسؤولية المجتمعية.الرضا، االستقرار، 

 :القيادة في ليكرت نظرية 
 المجموعات في المشرفين سلوك مقارنة طريق عن القيادة مميزات تحديد من ليكرت تمكن

 المشرفين نبأ ليكرت وجد ،المنخفضة اإلنتاجية ذات والمجموعات العالية اإلنتاجية ذات العمالية

 باألفراد أكثر مهتمون  أنهم كما للعمل يالفعل التنفيذ في محدودة بمشاركة تميزوا العالية اإلنتاجية ذوي 

 القرارات اتخاذ في لمرؤوسيهم أكبر بحرية يسمحون  وكانوا رسمية غير بطريقة معهم يتعاملون  وكانوا

 في المشرفين اشراف من بكثير أقل ممرؤوسيه على إشرافهم كان كذلك المناسبة، العمل طرق  واختيار

 . 203:2009)  ،غباين)  المنخفضة اإلنتاجية ذات المجموعات
 أن كما آلخر، عضو من تختلف الدافعية أن في الطالبية المجالس على النظرية هذه تنطبق

 اإلنتاجية أن كما الطالبية، األنشطة مع التفاعل في الطالبية المجالس أعضاء بين تفاوت هناك

 لعدة الجامعة في يبيت األعضاء بعض أن نجد ى كبر  نشاطات آلخر فعند وجود عضو من ختلفت

 .ممكنة صورة بأفضل النشاط إلظهار أيام
 :القيادة قوة مصادر
 يمارسهاو  المؤسسة، أهداف تحقيق أجل من العاملين على التأثير قدرة تتضمن القيادة عملية إن

 قوة مصادر ولديه معينة بسلطة يتمتع أن يجب لتأثيرا بعملية وللقيام قيادي، موقع من شخص

تتعدد مصادر قوة القيادة ومنها: القوة الشرعية، القوة القسرية،  قوة و  ،التأثير وأدوات ووسائل
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( بأن هناك روافع أخري 43:2113)امتالك مصادر المعلومات، ويري " المدهون، والعجرمي،
 ا:لقوة القيادة منه

 على عالقات القائد مع شخصيات لها مكانتها ولها أثرها.قوة العالقات: وتبني  - أ
 قوة الكاريزما: وتبنى على صفات شخصية يتمتع بها القائد.  - ب
 قوة المكافاة: وتقوم على تزويد العاملين بالجوائز والمكافئات.  - ت
يع ال تمام األعمال قوة الخبرة: وأسايها الخبرة والتخصص لدى القائد والتي يحتاجها الجم  - ث

 كل الجيد.بالش
 :القيادة أساليب - ج

 :يلي ما أهمها من اإلدارية القيادة أساليب من العديد يوجد

 بالقوانين المطلق التمسك هي األوتوقراطية القيادة به تتميز ما أبرز من :األوتوقراطية القيادة     1-

 السلطة تفويض ىإل يميل وال القرارات واتخاذ واالنقياد التام الطاعة توجب التي واألنظمة الرسمية

 .لغيره
 المواقف من ينسحب وهو المرؤوسين وقيادة توجيه في بمجرد القائد يقوم ال  :التسيبية القيادة -2

 في للقائد الزائدة الثقة بسبب ذلك يكون  وقد يرونها التي بالطريقة عملهم يؤدون  المرؤوسين ويدع

 .فعال وغير محبوب غير دائماً  النمط هذا ومثل المرؤوسين

 واإلقناع ،راالختيا حرية وعلى ،دالفر  شخصية احترام أساس على تقوم :الديمقراطية القيادة 3-

 األمور مناقشة بعد إال األوامر يصدر ال فالقائد ،تسلط دون  النهائية القرارات اتخاذ عن والتشاور

 ،والوعيد والتهديد التخويف ال الترغيب مبدأ على القيادة هذه تعتمد وعادة  ،ةالعالق ذوي  مع
 لآلخرين ويترك ،يفرضها أو هميعل يمليها وال الحلول ويقترح اآلخرين يشجع الديمقراطي فالقائد

 اهتماماً  بالعمل القادة من النمط هذا ويهتم ،اآلخرين رغبات ويراعي والحلول البدائل اختيار حرية

 ألنهم ،أيضاً  دافهمأه وتحقيق بالعاملين عال اهتمام وكذلك المرسومة األهداف لتحقيق عالياً 

 تقوم كما ،ةواأللف المحبة من جو خلق خالل من المرسومة والخطط السياسات تنفيذ في األساس

 وهدم ،ةعرقل أو تأخير دون  العمل سير لضمان سلطاتها من بعض تفويض على القيادة هذا

 لما المرؤوسين مع اإلنسانية بالعالقات القيادة هذه تهتم كما ،نالعاملي وبين بينها المركزية جدار

 .(12 :2111 ده،لكال)األمام  إلى االنتاجية العملية دفع في بالغة أهمية من لها
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 المبحث الثاني: األنشطة الطالبية
 مقدمة:ال

 يقدمها سنوية خطة خالل من تتم التي الطالبية األنشطة فذنوت الطلبة مجالس تشرف
 ،الجامعة رئاسة على بعرضها بدوره يقوم لذيا الجامعة، داخل الطلبة شؤون  لقسم المجلس رئيس
 .الجامعة إدارة قبل من راإلقرا أو ؛لللتعدي بدراستها فتقوم

 بطريقة االنفعاالت وتفريغ الطلبة، لدى اإليجابية القيم بث ىإل األنشطة هذه تهدف 
 بطريقة المجتمع مع التعامل على قادًرا ليكون  الطالب؛ شخصية تصقل أنها كما صحيحة،

 .قعيةوا
 الطالب أن وهي األكاديمية، المحاضرات عن تميزها بخصائص األنشطة هذه تتميز

مكاناته، قدراته مع يتالءم الذي النشاط اختيار في فعال عنصر  وهي عليها، اإلقبال يميز مما وا 
ثراءً  الحديثة، التربية وسائل من وسيلة  طويروت المبادرة، لفرص تهيئتها وأخيراً  الدراسية، للمناهج وا 
 .ومتنوعة جديدة مهارات واكتساب الذات،

 :تعريف األنشطة الطالبية
تلك  " لوائح عمادات شئون الطالب بأنهاتعر ف األنشطة الطالبية الالمنهجية بحسب  

 ،األنشطة الثقافية والفكرية واالجتماعية والرياضية التي تسهم في بناء وا عداد الشباب الجامعي
وذلك عن طريق تنمية وصقل طاقاتهم ومواهبهم، من  ،زنة المتكاملةوتحقق لهم الشخصية المتوا
الطالبية االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية ...، بحيث  واألندية خالل مجالس الطلبة واللجان

شراف لدراسة  يشرف على هذه اللجان عمادة شؤون الطالب في الجامعة كجهة اختصاص وا 
 (.73:2008)العلي "الفعالياتالخطط لهذه األنشطة و  متابعةو 

تحظى األنشطة الطالبية باهتمام كبير من المسؤولين والمتخصصين في التعليم العالي 
 باعتبارها جزء من المهام الرئيسة للجامعة في رعاية الطالب.

تباينت الرؤى والتوجهات حول ممارسة األنشطة الطالبية الجامعية وأهميتها في تحسين  
للطالب. ورغم توافر مراكز الخدمات في العديد من الجامعات والفرص المتاحة الحياة الدراسية 

إنه يالحظ أن مستوى مشاركة الطالب في تلك األنشطة التي تقدمها فللطالب لإلفادة منها، 
 .الجامعات هي دون المستوى المطلوب وال يتناسب مع كثافة األنشطة المقدمة وتنوعها
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 :الطالبية األنشطة أهمية
 الجامعة تبرز فهي ،وأخرى  جامعةٍ  بين فارقة عالمة الطالبية األنشطة أنيرى الباحث 

 وسائل جانب إلى والمقروءة، المرئية،و  المسموعة، المختلفة األعالم وسائل خالل من إعالمياً 
 بشكل والطلبة عام بشكل المجتمع األنشطة هذه تخدم عندما خصوًصا ،االجتماعي التواصل
  .منظمةو  ادفةه وتكون ، خاص

المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة  تكتشفولكن ل ؛ن الجامعة ليست للدراسة فقطإ
والجوالة من أجل  ،الرياضيةو  ،الفنيةو  ،واالجتماعية ،عند الطالب في مختلف المجاالت الثقافية

ثراء تنمية شخصية الطالب  ية شخصيتهم وتبصيرهم بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملوا 
 تنمية الذات والقدرات الشخصية فضال عن نشر الوعي الثقافي مالتنمية سواء تنمية الوطن أ

 واالدبي والفني. 
 باألنشطة بالغاً  اهتماماً اهتمت  الحديثة المناهج بأن "3:2008)  األحمري ) ى ير 
 وليةشم أكثر اليوم أصبحت التي التعليمية، العملية جوانب من جانباً  تمثل التي الطالبية،
 وبدأ واالجتماعية، الشخصية للقدرات نمو ىإل لمعلومات نقل من النظرة وتغيرت وتكاملية
 هذه تغرسها التي التربوية للقيم النظرة وتغيرت للتعلم، كوسيلة الطالب بنشاطات االهتمام
 هذه ىوتتجل ،األخرى  الدراسية المواد جانب ىإل الدراسي البرنامج في ادمجت إنها حتي األنشطة
 :التالية النقاط في األهمية

 :التخطيط ىعل القدرة :أوال  

 خالل من الجماعية، الخطط ورسم التخطيط على القدرة الجامعي الطالبي النشاط ينمي
 بتجميعها يقوم الذي الطالب مجلس لرئيس فرعية لجنة كل رئيس يقدمها سنوية خطة تقديم

 ،الثقافية الرياضية، ،االجتماعية الفنية، طالخط وتشمل الطلبة، شؤون  قسم في للمختص وتقديمها
 .هملدي الوعي وزيادة الجامعية، البيئة مع الطلبة تكيف ىإلى تؤد والتي ،والمالية

 :االجتماعية العالقات تنمية :ثانيا  
 االشتراك خالل من والخبرات المهارات اكتساب من الجامعة في الطالبية األنشطة ت مكن

 االجتماعية العالقات تنمية شأنها من صفات يكتسبون  حيث ختلفة،الم الجماعية األنشطة في
 به ينادي الذي السليم الخلق أساس على وتقوم ،االجتماعي التوافق ىإل تؤدي التي ة،السليم
 .الحنيف اإلسالم
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 :الفراغ أوقات استثمار ثالثا :
 الصحة الناس من كثير بهما مغبونٌ  نعمتان " :وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول قال

تقوم و ، عنه ويرفه يفده فيما الفراغ وقت بقضاء الطالبية األنشطة من يستفيد فالطالب  "والفراغ
 ممارساتهم خالل من بالنفع عليهم يعود بما وهواياتهم، الطلبة رغبات إشباعاألنشطة الطالبية ب

 والفنية، التطوعية، واألعمال المجتمعية، والمشاركة المطالعة، من المختلفة األنشطة ألنواع
 .والرياضية والثقافية،

 :النفس ىعل االعتماد قدرة تنمية رابعا :
 العديدة للمواقف نتيجة النفس، ىعل االعتماد تنمية ىعل الجامعي الطالبي النشاط يعمل

 للوصول ،ن المر  والسلوك التصرف حسن على للتدريب باإلضافة النشاط، يتطلبها التي والمتنوعة
 اتخاذ في قدرته وزيادة بالنفس، الثقة الجامعي الطالب اكتساب ىإل تؤدي يتال نشودةالم لألهداف
 .المختلفة الحياتية المواقف في المناسبة القرارات

 :البدنية الصحة تحقيق خامسا :

 خالل من ذلك يأتي للطلبة، البدنية بالناحية االهتمام ىعل الطالبية األنشطة تعمل
 كما جماعية،و  فردية أنشطة ىإل األنشطة هذه وتنقسم والخارجية، اخليةالد البطوالت في المشاركة
 .الوطنية والمنتخبات المحلية، لألندية أساسياً  رافداً  األنشطة تعتبر

ومن األلعاب الدارجة في الجامعات: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة،  
وتقام البطوالت الداخلية  الضاحية،ولة، اختراق ، تنس الطاى السباحة بأنواعها، سباقات ألعاب القو 

بين مختلف االختصاصات داخل الجامعة، ومن خالل هذه البطوالت يتم اختيار أفضل  أوالً 
الالعبين لتمثيل منتخب الجامعة في البطوالت المحلية والمحافل الدولية، وهناك العديد من طلبة 

تشاف مواهبهم داخل الجامعات واألنشطة التي الجامعات الذين حققوا أفضل االنجازات بفضل اك
 تقيمها المجالس الطالبية بالتعاون مع عمادة شئوون الطلبة.

 :المشكالت بعض عالج في المساعدةسادسا : 
 ىإل كالميل الطلبة تواجه التي المشكالت بعض عالج في الطالبية األنشطة تساعد

 واندماج ومتخصصين، خبراء استقدام لخال من وذلك واالنحراف، والخجل، واالنطواء، العزلة
 وتزيل رغباتهم، تشبعالتي  أنشطتهم خاللها من ويمارسون  إليها يميلون  مجموعات في الطلبة

 التعارف فرص لزيادة يهيئ مما واألكاديمية اإلدارية والهيئة الطالب بين الرهبة الطالبية نشطةاأل
 .معيةالجا الحياة فاعلية زيادة في يساهم مما والتفاهم
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 :للطلبة الثقافي ى بالمستو  االرتقاء سابعا :

 ابأنواعه المسابقات خالل من للطلبة الثقافية الجوانب تعزيز ىعل الطالبية األنشطة تعمل
 في اكبيرً  ادورً  الطالبية المجالس تنظمها التي الندوات تلعب كما والجوالة، ،والورقية ،االلكترونية

 في المشاركة خالل من مختلفة ثقافات ىعل والتعرف الطلبة، ىلد والمعارف المعلومات زيادة
 .الجامعات تنظمها التي الدولية المسابقات

 :األهداف التعليمية
( بأن هناك العديد من المخرجات التي تهدف إدارة األنشطة 68:2111) حسن ى ير 

 الطالبية الوصول إليها ومن أهم هذه المخرجات:
 المهارات القيادية. تطوير .1
 .لطالبلمو البدني والعقلي والعاطفي الن .2
 .القوة والضعف لديهم نقاط يدركون جعل الطلبة  .3
 .تنمية القدرات والمهارات على حل المعوقات والتعامل مع المشكالت .4
 .صقل مهارات االتصال الفعالة .5
 :الطالبية األنشطة أهداف

  (28:2009) راشد ى كما ير  للطلبة جديدة وأفكارٍ  اتٍ معلوم الطالبية األنشطة تقدم
 للمفاهيم ومكملة متممة تعتبر المعلومات هذه أن علماً  المختلفة، المسابقات خالل من وذلك

 انتماء وتعزز اجتماعي، برابط البعض بعضهم مع الطلبة األنشطة هذه تربط كما الدراسية،
ت تطوير المهارامما يسهم في المجتمع  داخل مختلفة مؤسساتى عل وتعرفه للجامعة، الطالب
 .القيادية

 :468:2009) سعادة)  تتعدد وتتنوع أهداف األنشطة الطالبية ومن أهمها كما تشير
 .المجتمع داخل فاعلين أعضاء ليكونوا والمعلومات والخبرات المهارات الطالب كسابا .1
 . الجامعي للطالب المتوازنة الشخصية تكوين في اإلسهام .2

 .المسؤولية وتحمل القيادية، المهارات ىعل الطالب تدريب .3
 . الطلبة بين والعطاء والمحبة واإليثار التعاون  روح غرس .4

 .لها باالنتماء  شعوره وتقوية التخرج، وبعد أثناء بالجامعة الطالب ربط .5
 .وسلوكياتهم خبراتهم من الطلبة ليستفيد وأساتذتهم الطلبة بين الصالت توثيق .6
 .لمواهبا واكتشاف وبالدهم قضيتهم خدمة في الطلبة واجب تأكيد .7
  واالجتماعية. اإلدارية النواحي ىعل للتعرف للطالب الفرصة إتاحة .8
 . وسلوكاً  وفكراً  عقيدةً  به وااللتزام ،لإلسالم الطالب فهم تعميق .9
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 :الطالبي النشاط عليها يقوم التي األسس

 في تساهم التي ،أمور عدة مراعاة من البد معين، نشاط إلقامة معين برنامج ببناء القيام عند
 من مجموعة في تتمثل األمور هذه المرجوة، األهداف لتحقيق المطلوبة بالصورة األنشطة ظهور
 :منها ،عليها تبني التي األسس
 :جتماعيةالا األسس

 الدين تعاليم مع ىتتماشيجب " أن  الطالبية ألنشطةأن ا (144:2009) سمعان ى ير 
 ."مالمسل المجتمع هذا معتقدات تعكسأن و  الحنيف، اإلسالمي

 .المجتمع ومتطلبات ظروف تراعي بحيث ،والمجتمع البيئة مع البرامج تتناسبو 
 مواقف بها تمتلئ حيوية مجاالت في النشاط يجري ، و البيئة خدمة في الطالبية األنشطة مهتت

 ."العامة الحياة في تواجههم بالتي شبيهة مجاالت للطالب فتهيئ المجتمع، في العلمية الحياة
 التواصل ىعل تزيد من حرص الطلبةو  ،ممجتمعه مع الطلبة تكيف في الطالبيةاألنشطة  تسهم
 .المشكالت وحل جتماعية،اال العالقات وتدعيم باآلخرين، تصالواال جتماعي،اال

 :التربوية األسس
)  ى تغرس القيم الصحيحة للطلبة وير  ، التيتعتبر األسس التربوية من األسس المهمة

 يتطلب:معايير صحيحة  ىار األسس بناء علاختي ( بأن74:2007 الحربي
 .تحديدها يمكن وواضحة محددة أهداف وفق لها مخططاً  البرامج تكون  .1
 .الطلبة مع وتنفيذها األنشطة تخطيط من متمكناً  الطالبية األنشطة ىعل المشرف يكون  .2
  .للطالب جتماعيواال األخالقي ى المستو  رفع في الطالبية نشطةاأل تسهم .3
 .المتميزة القيادة أساليب ىعل الطلبة لتدريب وفعالة حيوية وسيلة بيةالطال األنشطة .4
 .المادية نتائجها أساس ىال عل التربوية بقيمتها الطالبية األنشطة تقدر .5
 .المجاالت مختلف ىف مهارات الكتساب فرصاً  للطالب وتتيح العمل، تنمية في تسهم .6
 .ةوالمرون والتكامل بالواقعية الطالبية نشطةاأل تتسم .7

 :الترويحية األسس
يشعر الطلبة بنوع من الملل عندما يسجل الطالب عدد كبير من الساعات الدراسية، والتي 

كثر من ثالث ساعات أساعة للفصل الواحد، وهناك عدد من الطلبة يوجد لديهم  (20) ىعل تربو
( 40:2006 والسعيد العمري )  ى من هنا تظهر أهمية الترويح للطلبة وير  ؛ى بين محاضرة وأخر 

 : في تتمثلبأن أهمية النشاط الترويحي 
 .وغيرها كالرياضة الترفيهية األنشطة توفير في الطالبي النشاط يساعد .1
 .أنواعها ىبشت المختلفة بالهوايات الطلبة واهتمامات أذواق تنمية .2
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 .الجماعي باالنتماء الشعور يقوي  الترويحية باألنشطة االهتمام .3
 .جديدة صداقات وتكوين الجماعي، العمل فرص للطالب تحقق التي الرحالت إقامة .4
 .الزمالء بين والتعاون  الذات، لتطوير األنشطة في المشاركين الطالب تشجيع .5

  :النفسية األسس
 كالحاجة النفسية، حاجاتهم وتشبع قدراتهم ى مستو  وتالئم الطالب رغبات مع البرامج تتفق .1

 يؤدي ربما الرغبات هذه تشبع لم فإن ة،وموجه ضابطة لسلطة والحاجة والتقدير، للنجاح
 (.67:2009) وآخرون  المدهون  .والجنوح التمرد عوامل ىإل ذلك

 المختلفة مراحلها في فعلياً  إسهاماً  يسهمون  بحيث األنشطة، جميع في الطالب يشارك .2
 وليس العمل هذا صاحب هو بأنه الطالب يشعر ىحت وتقويم، وتنفيذ تخطيط من

 .عليه مفروضاً 
 الطالب نمو في تسهم بحيث الطالب، بين الفردية ق الفرو  الطالبية األنشطة يتراع .3

 .واجتماعياً ، ثقافياو  ،وعلمياً ، عقليا

 شخصيات ىعل للتعرف المشرفين، جانب من الدقيقة للمتابعة الطالبية األنشطة تخضع  .4
 يفهموتك ،الطلبة لشخصيات المتزن  الكامل النمو لتحقيق وسيلة النشاط ليصبح الطلبة،
 .السليم

 الطالب نمو مراحل مع يتفق حسبما وتؤدة بهوادة النشاط ىعل التدريب في يسير أن. 5
 .وقدراته

 الطالب منها يعاني التي المشكالت بعض لعالج فعالة وسيلة الطالبية األنشطة تكون  .6 
 .) االنطواءو  الخجل،و  العنف،و  التكنولوجيا، استخدام كسوء
 :الطالبية األنشطة ىالقائمين عل في توافرها الواجب الشروط

 ىموس األنشطة الطالبية كما يراها ىهناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في القائمين عل
((34:2008: 

 .النشاط ىعل المشرفين ىلد المعرفة توفر .1
 هم.ميول، و الطالب رغبات مع تتالءم التي البرامج اختيار .2
 .البرامج لتقديم المناسبة األوقات اختيار .3
 .وتنفيذها النشاط خطط وضع في والفاعلين المتميزين الطالب إشراك .4
 .النمطية عن والبعد األنشطة تنفيذ في اإلبداع .5
 .والرغبات والميول الهوايات كافة لتشمل البرامج تنوع .6
 .المختلفة اإلعالمية بالنواحي الشديد االهتمام .7
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 .الطلبة نفذهاي التي بالبرامج -الطلبة شئون - المختصين قبل من المتابعة .8
 .دولية- إقليمية -داخليةالمختلفة  البرامج في للمشاركة الفرصة إتاحة .9

 :الطالبي النشاط على القائمين بها يتحلى أن يجب صفات
بأن هناك عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها، القائمون ( 25:2011) نصيف ى ير 
 األنشطة الطالبية وهي: ىعل

 .لتحقيقها والسعي الطالبي النشاط بأهداف الكاملة القناعة1- 
 .للطلبة جذب عنصر يكون  أن -2
 . المطلوب الجهد لبذل واالستعداد ،للقيادة الحماس -3
 .به الالئقة لمكانةبا الطالب معاملة -4

 .أجله من والتفاني، العمل في اإلخالص 5-
 .البرامج بين والتنسيق القرارات اتخاذ ىعل القدرة 6-
 .اآلخرين ثقة اكتساب ىعل والقدرة ،الجانب ولين البشاشة 7-
 ، وسعة األفق.وحل المشكالت ،اإلبداع ىعل القدرة8 -     

 :الطالبية األنشطة مجاالت

 وهذا الطالبية، نشطةاأل في للمشاركة بالنسبة ورغباتهم همواتجاهات الطلبة ميول تتباين
 واالتجاهات الميول هذه تحقيق ىلع تعمل التي الطالبية نشطةألا تنوع ضرورة ىإل ىأد التباين

 .الجامعة تقدمها التي األنشطة ضمن معهم يتالئم الذي النشاط الطلبة يجدى حت والرغبات،
كما  المجاالت هذه أهم ومن ى ألخر  جامعة من أهميتها حيث من المجاالت هذه وتختلف

 :(96:2012) القواسمة يراها
 :جتماعيةاال األنشطة

 من المجتمع ومع ناحية من والجامعة أنفسهم الطلبة بين اتالعالق توطيد ىعل تعتمد
 نماطأو  ا،قيمً  الطلبة يكسب االجتماعي فالنشاط السليم، االجتماعي النمو وتحقيق ،ى أخر  ناحية
 .الطلبة ىلد جتماعيةالا الروابط تقوية ىعل تساعد واتجاهات وعادات، ،جديدة سلوكية

 ،الجامعات مختلف في الطلبة بين لعالقاتا لتقوية خصب مجال جتماعيةاال واألنشطة
 قدراتهم ينمي مما الطرائق هذه وتحليل تفكيرهم، وطرائق الجامعات طلبةى عل للتعرف ووسيلة
 :منها الجامعات في االجتماعية األنشطة أشكال وتتعدد للمسؤولية تحملهم من ويزيد الفعلية

 بعضهم زيارة ىعل الطلبة وحث الجامعة، طلبة لجميع بزيارات الطلبة سمجال قيام
 وحمالت بالدم، التبرع كحمالت الجامعة وخارج داخل التطوعية األعمال في المشاركة البعض،
 .الزيتون  قطف في المشاركة التنظيف،
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 :الثقافية األنشطة
والمسابقات  ،والدورات التثقيفية ،يتمثل النشاط الثقافي بعقد المحاضرات والندوات الثقافية

تاحة الفرصة لجميع الطلبة  ،دبية بين األقسام المختلفة داخل إطار الجامعة وخارجهالعلمية واأل وا 
بداعاتهم الثقافية من خالل النوادي العلمية الخاصة باألقسام  ،في الجامعة لممارسة هواياتهم وا 

 وتشجيعهم على البحث العلمي من خالل المسابقات البحثية.
 :الرياضية األنشطة

ة والبطوالت التي تعقد بين الكليات واألقسام يلرياضي بالمسابقات الرياضيتمثل النشاط ا  
والمشاركة الدولية خارج  ،والمشاركات المحلية مع األندية والمؤسسات والجامعات ،داخل الجامعة

 الوطن.
 :الفنية األنشطة

شاركة إحياء المناسبات الوطنية والفنية داخل الجامعة وخارجها بم فييتمثل النشاط الفني 
قامة األمسيات الشعرية والفنية، و والفنون الشعبية ،وفرقة االستعراض ،فرق المسرح قامة  ،ا  وا 

 المعارض وخاصة معارض الفن التشكيلي.
تعتبر هذه األنشطة من أهم األنشطة التي ينظمها أعضاء المجالس الطالبية إلى جانب 

قيادية للطلبة وتعزز لديهم القيم المؤتمرات والمحاضرات العلمية التي تنمى من الشخصية ال
االيجابية، وأهم ما يميزها أن الطلبة يلتحقون باألنشطة التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم 

 الشخصية، وتجسر هذه األنشطة الهوة بين طلبة الجامعات والمجتمع المحلى.
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 المبحث الثالث: المجالس الطالبية
 

 :الطالبية المجالسأعضاء 

 قبل من اختيارهم يتم توجهاتهم، اختالف ىعل الجامعات لطالب ممثلة نقابية يئةههم 
 ونائبه الرئيس إلى باإلضافة لجان عدة من يتكون  الطالب ومجلس الجامعات، طالب من العديد
، أعضاء المجالس الطالبية مجموعة من عبر االنترنت يشير موقع جامعة األزهر  كما

بتنفيذ  ةوزارة الداخلي تقوم ة،الجامع ةر صناديق االقتراع من قبل طلبعب ميتم اختياره المتطوعين
االنتخابية  ةالعملي ةهذه االنتخابات من خالل وجود مندوبين لها للتأكد من سالم ىعل ةرقاب

الثقافي  ى ورفع المستو  ةوالتعاون بين الطلب ةبث روح المحب ىوتعمل هذه المجالس عل
 .الطلبة لدىسياسي والخلقي والفني وال األمنيواالجتماعي والوعي 

(http://www.alazhar.edu.ps/arabic/contact.asp.) 
 :ودورها الطالبية المجالس أهمية

 والفعاليات األنشطة خالل من وأساسياً  مهماً  دوراً  الجامعات في الطالبية المجالس تلعب
 :التالي في الطالبية المجالس أهمية ىوتتجل الطلبة تستهدف التي
 .والتعليمية النقابية مصالحهم ىعل والحفاظ الجامعة إدارة أمام الطلبة تمثيل -ا
 من وهي المحتاجين، للطلبة الجامعية والقروض واالعفاءات الدراسية المنح توفير -ب

 .الطالبية المجالس بها تقوم التي المهمة القضايا
 والفعاليات طوعي،الت كالعمل المجتمعية،  الطالبية األنشطة وتنظيم رعاية -ج   

 .المستقبلية واألنشطة والمسابقات، التخرج، واحتفاالت الجماهيرية،
 من والرياضية والفنية، واالجتماعية، الثقافية، المجاالت في للطلبة الوعي ى مستو  رفع - د

 .المتكاملة الطالب شخصية بناء أجل
 قاعدة ىعل ةوالمحافظ االنتخابات، في الديمقراطية ممارسة ىعل الطلبة تدريب -هـ

  .القرارات صياغة في الواسعة الطالبية المشاركة
 الجامعات:القيادات تصنع في 

تعد تجربة مجالس الطلبة محاولة لتكريس كافة المبادئ التي يؤمن بها أعضاء المجالس 
من القادة البارزين الذين كان لهم شأن  كبيراً  رئاسة مجالس الطلبة عدداً  ىعل ىالطالبية، وقد توال

ي، إسماعيل هنية، عبدالحكيم الجعيدي، يحيي العبادسة، ثكبير منهم: خالد الهندي، مروان البرغو 
، االنتفاضةيحيي السنوار، يحيي عياش، زكريا التلمس وكان هؤالء القادة هم من يخطط لفعاليات 
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ة وهم من ينشر البيانات، ويحشد المسيرات، ويخرج بالتظاهرات، وكانوا هم الركيزة األساسي
 االحتالل في عامللفعاليات واألنشطة التي يتم اإلعالن عنها في مختلف المناطق، أبعد 

مرج الزهور جنوب لبنان، جلهم من قيادات  ىفلسطينيًا إل( 418)يقارب من  ما 1992))
المجالس الطالبية جهدًا إلبراز  اطالب جامعي، ولم تألو  (300) المجالس الطالبية، ومن بينهم

ين في الجامعات فأقامت المهرجانات ودعت إليها أبناء وزوجات المبعدين للحديث قضية المبعد
في إنهاء ملف اإلبعاد في جنوب  هاعن معاناتهم، ووزعت النشرات التعريفية بقضيتهم وكان دور 

طالبية في مواقع مختلفة من الضفة  انتخابيةعملية  12))جرت  2015)) لبنان، وفي هذا العام
 ( . 93:2015% )صالح،85فيها حدًا فاق ال االقتراعغزة، وبلغت نسبة الغربية وقطاع 

ومع ميالد السلطة الوطنية الفلسطينية ازداد عدد الجامعات والكليات والمعاهد في الضفة 
يبة الفتحاوية والكتلة بين الكتل الطالبية السيما بين الشب ىوالقطاع، وصار مجال التنافس أعل

 اإلسالمية.
  :الطلبة السمج أهداف

 :" "2012الالئحة الداخلية لمجلس طالب الجامعة اإلسالمية

 .القرارات صنع في الطالبية المشاركة قاعدة تعزيز -1

 .سليم منهج وفق حلها في واإلسهام الطلبة مصالح عن الدقيق التعبير -2

 .والمعتقدات اآلراء تعدد واحترام التعامل في الديمقراطية روح تعميق -3

 .الطلبة لدى والرياضية والفنية والعلمية الثقافية والقدرات المواهب وتنمية اكتشاف -4

 المسؤولة الطالب شخصية بناء في واإلسهام الجامعة طلبة عند الوعي مستوى  رفع -5
 .والمستقلة

 الوطنية والمؤسسات والمعاهد الجامعات مع المشتركة النشاطات وزيادة العالقات توثيق -6
 .المختلفة

شعار والجامعة الطالب بين العالقة زيزتع -7  مصالحه على تحرص لمؤسسة بانتمائه الطالب وا 
 .وقضاياه

 .الطلبة بين االجتماعي التكامل مفهوم وتطوير تنمية على العمل -8
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 :"2011الالئحة الداخلية لمجلس طالب جامعة األزهر
 .تقلةالمس األكاديمية وشخصيتها الجامعة، وقيم بمبدأ االلتزام تأكيد -1
 الطلبة، بين الغر اء اإلسالمية الشريعة من النابعة والوطنية واألخالقية الروحية القيم تنمية -2

تاحة األعباء، تحمل على وتعويدهم  .رائهمآ عن المسئول للتعبير لهم الفرص وا 
 بين والعطاء االلتزام روح وبث الطالبية، بالشئون  يتعلق ما بكل والحوار الشورى  مبدأ ترسيخ -3

  .الجميع قبل من واالهتمام العناية محور الطالبي الجسم واعتبار تمييز، دون  جميعاً  بةالطل
 وتوثيق المنظم والسلوك التفكير على وتعويدهم الطلبة، بين السليمة الجماعية الروح بث -4

 .وبالعاملين التدريس هيئة أعضاء وبين بينهم الروابط
 .وتشجيعها وصقلها ومهاراتهم وقدراتهم، الطلبة مواهب الكتشاف الفرص إتاحة -5
 يتفق بما وتنظيمها والثقافية،، والفنية، والكشفية ،واالجتماعية، الرياضية باألنشطة القيام -6

 .وأنظمتها الجامعة، وفلسفة
 :الطلبة شؤون  عمادة عن تعريفية نبذة

 بالجامعة والطالبات الطالب مجلسي أنشطة جميع على الطلبة شئون  عمادة تشرف 
ويشير موقع الجامعة اإلسالمية لدور عمادة  وقانونية مالية التزامات من ذلك عن رتبيت ما وعلى

  .أكمل صورة علىشؤون الطلبة في توفير ما يلزم لمجالس الطلبة للقيام بأنشطتهم 
(www.iugaza.edu.ps/ar/periodical /http://) 
 االرتقاء ضرورة على تحرصو  المختلفة، والمؤسسات والمجتمع بالطلبة الصلة تعميق على تعملو 

  .وأنشطتها بالعمادة
 مجالس خالل من ترعاها أنشطة عدة خالل من الطلبة قدرات تنمية على العمادة تحرص

 في االنتخابات هذه وتجري  ،المجالس الطالبية انتخابات على العمادة تشرف أنشطة أو الطلبة،
 .الثاني الفصل من الثاني الشهر من األول األسبوع

 بإدارة والطالبات الطالب مجلسي   اتصاالت تنظيم على الطلبة شئون  عمادة تعمل كما  
 الطلبة مجالس إلى العودة من البد الطالبية المجالس عن وللحديث يلزمها، ما وتوفير الجامعة،

 فلسطين خارج الطالبية الحركة قيادات من مجموعة درست حيث المجاورة، العربية البالد في
 مجموعة كونت الفلسطيني الشتات ولطبيعة الوقت، ذلك في فلسطينية جامعات وجود عدم بسبب
 بداية وفي الجامعات، في الطالبية للحركة روافد شكلوا الخارج في والمثقفة المتعلمة النخب من

 في الطالبية االنتخابات مصر في أجريت حيث بالظهور، التيارات بدأت السبعينات
 اتحاد انشاء فإن األردن في أما الطلبة، اتحاد على ماً تما سيطروا حيث م1978/1979عام

 في المجالس وضع كان وهكذا الطالبية، القيادات من عدد بوجود م1969العام في بدأ الطلبة
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 بل والنضالي، السياسي الصعيد على ليس الكثير قدمت التي الطالبية الحركة هذه العربية، الدول
 .عيواالجتما النقابي ى المستو  على أيضا  

 :الطلبة لمجالس الجامعية الخدمات

 بأعمالهم للقيام مناسبة وأماكن وأجهزة أثاث من الطلبة مجالس مستلزمات توفير -1
  .وأنشطتهم

 .الطالبية واالندية الطلبة لمجالس الداخلية لالنتخابات والترتيب االعداد -2
 المحلي لمجتمعا مع تعاون  افاق فتح طريق عن الطلبة لمجالس الطالبي بالكادر االرتقاء -3

 .والدولي
 .لهم اجتماعات عقد بواسطة الجامعة داخل الطالبية طراأل جميع مع التواصل -4
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 : الدراسات السابقةالرابعالمبحث 
 :المقدمة

 بشكل اإلنسان حياة في المهمة المواضيع من الطالبية واألنشطة القيادية المهارات تعتبر
 بينه مباشرة توجد عالقة الباحث عمل طبيعة أن كما ،صخا جذب لها القيادية والمهارات عام،
 سواء السابقة والدراساتث البحو  من أكبر عدد بتجميع الدراسة فعمدت الطالبية، المجالس وبين
 الباحث حرص كما الحالية، الدراسة وتقوي  تخدم التي أو األجنبية، ، العربية أو الفلسطينية، منها
 للدراسات السابقة على افي عرضه الدراسة تعتمدا  العهد، حديثة راساتالد هذه تكون  أن على

علم قديم حديث  ةعلم القياد أن الدراسة تفقد وجدية القيادمتغيرين األول المهارات  ىتقسيمها إل
بني اسرائيل  ىعل وقائداً  فقد ورد في القران الكريم قصه سيدنا طالوت الذي اختاره هللا ليكون ملكاً 

ل ًكا  ىتعالفي قوله  ق ال  ل ُهْم ن ب يُُّهْم إ نَّ َّللاَّ  ق ْد ب ع ث  ل ُكْم ط اُلوت  م  ل ْين ا ع   اْلُمْلكُ  ل هُ  ي ُكونُ  أ نَّىٰ  ق اُلوا"و 
ًة م  ن  اْلم ال    ع  ل ْم ُيْؤت  س  ْنُه و  قُّ ب اْلُمْلك  م  ن ْحُن أ ح  اهُ  َّللاَّ   إ نَّ  ق ال  و  ل ْيُكمْ  اْصط ف  هُ  ع  ز اد  ْلم   ف ي ب ْسط ةً  و   اْلع 

ْسم   َّللاَُّ   و اْلج  اءُ  م ن ُمْلك هُ  ُيْؤت ي و  َّللاَُّ   ي ش  عٌ  و  ل يٌم"  و اس   .(247: البقرة سورة) ع 
 ، وأمرنافي حركاته وسكناته ومرشداً  ومعلماً  فقد كان قائداً  ةسوة الحسنولنا في رسولنا الكريم األ

 عن ثالثة. ذا ازداد عدد المسلمينإ ن نعين قائداً أ
وائل أ ةمريكيتدرس كعلم في الواليات المتحدة األ ةما في وقتنا الحاضر فقد بدأت القيادأ

ويتوقع  ةكاديميات التي تهتم بعلم القيادما في الدول العربية فهناك عدد من األأ السبعينيات،
لباحث أن يتم ، كما سيقترح ايأخذ هذا العلم مكانته الصحيحة خالل الفترات القادمة أنالباحث 

 اعتماد مساق خاص بعلم القيادة كمتطلب جامعي ُيدرس لجميع االختصاصات.
ال  امهاريً  اً و ن برامج النشاط تحقق للطالب نمهو األنشطة الطالبية فإ الثانيالمتغير 

لذلك يتجه الطالب للنشاط حسب ميولهم ورغباتهم،  ،الدراسةيستطيع الحصول عليه في مقاعد 
تساعد في الوصول  تفكير وأساليب ،وقيم ،ومهارات ،ي يساعد في تكوين عاداتوالنشاط الطالب

  الشاملة. للتنمية
كاديمي األ نجازاإل على كبرألديهم مقدرة  ةنشطة الطالبيوالطالب الذين يشاركون في األ

يجابيون في عالقاتهم مع زمالئهم ومدرسيهم كما يتمتع إنهم أكما  ،ةويتمتعون بنسبه ذكاء مرتفع
 اجتماعي.وثبات انفعالي وتفاعل  ةعالي ةهؤالء بروح قيادي
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 الدراسات الفلسطينية: 
 بعنوان: (2012) رضوان دراسة-1 

 الصف طالبات لدىالقرار  اتخاذ ومهارة"أثر استخدام قبعات التفكير في تنمية المفاهيم العلمية 
 ."بغزة الثامن
 العلمية المفاهيم تنمية في التفكير قبعات ةاستراتيجي استخدام أثر عن للكشف الدراسة هدفت
 الغوث وكالة مدارس في األساسي الثامن الصف طالبات لدى العلوم مادة القرار في اتخاذ ومهارة
 وقد األساسي، الثامن الصف طالبات من طالبة (80) من الدراسة عينة وتكونت بغزة، الدولية
 :التالية النتائج أهم إلى الدراسة توصلت
، كما التجريبية المجموعة لصالح القرار اتخاذ مهارات مقياس في إحصائياً  دالة فروق  وجود

 أن طلبة الصف الثامن يمارسون مهارة اتخاذ القرار بدرجة متوسطة. ىتوصلت الدراسة إل
 :بعنوان (2010دراسة: خلف ) -2

ين في الجامعة عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمي "
 ."اإلسالمية بغزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء  
األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة، حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي 

سالمية بغزة واعتمدت وقد تمثل مجتمع الدراسة رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة اإل
الدراسة على عينة المسح الشامل وقد كانت االستبانة هي األداة في جمع البيانات 

 المحصلة.
 ها:راسة إلى عدد من النتائج كان أهموقد توصلت الد

القيادات األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة تتمتع بعنصر الحفز اإللهامي من عناصر  -
 كبيرة.القيادة التحويلية بدرجة 

رؤساء األقسام بالجامعة اإلسالمية بغزة يتمتعون بعناصر )القدرة على التحليل والربط،  -
المرونة الذهنية، الطالقة الفكرية، القدرة على االحتفاظ باالتجاه( من عناصر اإلبداع 

 بدرجات كبيرة.
 كما نتج عن الدراسة عدد من التوصيات من أهمها ما يلي:

دات األكاديمية في تطوير وتنمية المهارات اإلبداعية لدى ضرورة تفعيل دور القيا -
 مرؤوسيها.
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تشجيع وتدريب رؤساء األقسام األكاديميين على الحرص على معرفة أوجه القصور أو  -
 الضعف فيما يقومون به من عمل.

عقد دورات متخصصة إلعداد القادة وتدريبهم على األساليب اإلدارية الحديثة وقيادة المنظمات 
   ظل التطورات التقنية المتالحقة باإلضافة للتركيز على تنمية قادة التغيير.في 

دور المشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية  ( بعنوان " 2009دراسة )مرتجى، -3
 .المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيله" معلميلدى 

مشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي دراسة إلي معرفة دور اللهدفت ا
عدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيله، واستخدمت الباحثة المرحلة اإل

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت من اعدادها، وقد 59: استبانة مكونة من)دوات التاليةاأل
ية لدى معلمي المرحلة اإلعدادية في وكالة الغوث توصلت الدراسة إلي أن تنمية المهارات القياد

ميع جالمعلمين لصالح االناث في االستبانة ككل وفي  هؤالء تعزي لمتغير الجنس من وجهة نظر
المجاالت عدا المجال الثالث، وتوصلت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط 

 ة المهارات القيادية لدى معلمي المرحلة اإلعداديةالمعلمين لدور المشرف التربوي في تنمي تقدير
ي مدارس الغوث في محافظات غزة تعزي لمتغير المنطقة التعليمية)شمال غزة، شرق غزة، غرب 
غزة، الوسطي، خانيونس، رفح( من وجهة نظر هؤالء المعلمين ووجدت الفروق بين منطقة شرق 

انيونس لصالح خانيونس، وشرق غزة شمال غزة، وبين شرق غزة وخ غزة وشمال غزة لصالح
  ورفح لصالح رفح.

 غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة ' بعنوان( 2009)  زعيتر دراسة  -4
 ."تطويرها وسبل القيادية للمهارات

 غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة على للتعرف الدراسة هدفت   
 مجتمع تمثل وقد التحليلي الوصفي المنهج استخدمت حيث تطويرها، سبلو  القيادية للمهارات
 – م2008 الدراسي للعام غزة محافظات في الثانوية المرحلة ومعلمات معلمي بجميع الدراسة
 عينة أما ثانوية، مدرسة (123) على موزعين ومعلمة معلم (3690) عددهم والبالغ ،م2009
 في الثانوية المرحلة ومعلمات معلمي من ومعلمة اً معلم (850) من تمثلت فقد الدراسة

 .المحصلة البيانات جمع في األداة هي االستبانة كانت وقد غزة محافظات
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 :أهمها كان النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت

 نظر وجهة من القيادية للمهارات غزة محافظات في الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة إن
 .عالية بدرجة تكان معلميهم
 المهارات ويليه الفكرية ثم الذاتية المهارات ثم ىاألول المرتبة اإلدارية المهارات مجال حصل

  .الفنية المهارات وأخيراً  االنسانية
 في الفلسطينية بالجامعات الطلبة اتحادات دور" بعنوان:  (2009) ناجي دراسة5  -

  " السياسية المشاركة تفعيل في غزة محافظات

 في الفلسطينية بالجامعات الطلبة اتحادات دور على التعرف إلى الدراسة فتهد
 وهدفت الوصفي، المنهج الباحثة استخدمت وقد السياسية المشاركة تفعيل في غزة محافظات
 عنها، المنبثقة واللجان وتنظيمها، وأهدافها الطالبية االتحادات مفهوم ىعل للتعرف الدراسة

 األنشطة واقع عن والكشف الجامعات، بإدارة وعالقتها الطالبية التحاداتا من المقدمة واألنشطة
 ىمد عن والكشف السياسية، المشاركة تفعيل في تساهم التي الطالبية االتحادات من المقدمة
 السبل ىعل والتعرف الطلبة اتحادات أنشطة في غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات طلبة تفاعل

 .الطالبية شطةباألن للنهوض والوسائل
 عينة تكونت وقد " األقصى األزهر، اإلسالمية،" الثالث الفلسطينية الجامعات الدراسة واستهدفت 

 .الدراسية والمستويات الكليات على موزعين وطالبة طالب 1600 من البحث
 :يلي ما أهمها من نتائج عدة ىال الدراسة وتوصلت

 .%80عن تقل السياسية المشاركة تفعل يالت الطالبية االتحادات من المقدمة األنشطة •

 األنشطة من أكثر واإلعالم والتربية اآلداب لطلبة الطلبة اتحادات من المقدمة األنشطة •
 . العلوم طلبة من المقدمة

 المقدمة األنشطة من أكثر اإلسالمية والجامعة األقصى جامعة اتحادات من المقدمة األنشطة •
 .األزهر جامعة من

 أكثر واإلعالمية والفنية الثقافية المجاالت في الطلبة اتحادات أنشطة في الطالب مشاركة •
 . الطالبات من

 في األول المستوى  وطلبة الرابع المستوى  طلبة بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال •
 .الثقافية اللجنة أنشطة في للمشاركة الطلبة اتحادات بأنشطة المشاركة

 تفعيل في تساهم التي الطلبة اتحادات أنشطة في سالميةاإل الجامعة كليات طلبة مشاركة •
 .واألقصى األزهر جامعتي طلبة مشاركة من أكثر السياسية المشاركة

 في تساهم التي الطلبة اتحادات أنشطة في غزة شمال طلبة يليها غزة وسط أبناء طلبة مشاركة
 .الجنوب أبناء طلبة من أكثر السياسية المشاركة تفعيل
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 (:2009) علواندراسة  -6
 بعنوان:" تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية"

هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بين تجهيز المعلومات والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة  
لومات والقدرة على درجات تجهيز المع المرحلة الثانوية، ومعرفة إمكانية وجود فروقات بين متوسط

 حل المشكالت والتي تعزى إلى عدة متغيرات أهمها:
، والمستوى ي، مكان السكن، المستوى االقتصادي، المستوى التحصيليالجنس، المستوى الدراس

 ( طالبًا وطالبة، توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:270، تكونت العينة من)االجتماعي
ت مقياس تجهيز المعلومات تبعا لمتغير المستوى الدراسى، كما وجود فروق جوهرية في مجاال

والدرجة الكلية تبعا لمقياس القدرة  يواالجتماع يتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في المجال العقل
، كما توصلت الدراسة أيضًا إلى عدم وجود يعلى حل المشكالت لصالح متغير المستوى الدراس

س تجهيز المعلومات والقدرة على حل المشكالت تبعا لمتغير فروق جوهرية في مجاالت مقيا
 مكان السكن.

أن هناك توافر لمهارة حل المشكالت لدى أعضاء المجالس الطالبية، لكن  الحالية ترى الدراسة 
من يمثل جموع الطلبة  هيهذه المهارة بحاجة لالرتقاء والتطوير الدائم ألن المجالس الطالبية 

 س الطالبية على حل مشكالت الطلبة يزعزع الثقة بين المجالس وجموع الطلبة.وعدم مقدرة المجال
إن تنمية مهارة حل المشكالت يتأتى بالتواصل المستمر مع الطلبة حتى فترة انقطاع الدراسة، 
االستماع الجيد واالنصات لمشاكل الطلبة، تفهم حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية، متابعة 

 .طرحها لحل المشاكليتم  يالحلول الت
 لدى لإلنجاز بالدافعية وعالقتها القيادة على القدرة" بعنوان( 2008) نالجديا أبو دراسة-7 

  "وشمالها غزة محافظة مدارس مدراء
 لدى لإلنجاز بالدافعية وعالقتها القيادية القدرة مستوى  على التعرف الدراسة إلى تهدف  

 المدارس مديري  من (218) من الدراسة عينة ونتتك وشمالها، غزة محافظتي مدارس مديري 
 أدوات وكانت التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم حيث مديرة (133)مديرًا و (105) بواقع

 :كالتالي النتائج وكانت التربوية، القيادة اختبار عن عبارة الدراسة

 المدارس مديري  من الدراسة عينة أفراد لدى مرتفعة كانت القيادة على القدرة إن. أ
 . (70.7%)بنسبة

 في والمديرات المديرين مجموعتي   درجات متوسطي بين احصائية داللة ذات فروق  وجود عدم. ب
 .الخمسة ابعادها في القيادة على القدرة
 في العلمية لمؤهالتهم تبعاً  المدارس مديري  متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد. ج

 .والمرونة السلطة تخدامواس القيادة على القدرة
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 القيادة على القدرة ومرتفعي منخفضي درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد. د
  .لإلنجاز دافعية أكثر أنهم على القيادة على القدرة مرتفعي لصالح وذلك لإلنجاز الدافعية في

ي شركة االتصاالت المهارات القيادية لدى المسئولين ف"( بعنوان: 2008دراسة األغا) -8
 : "الخلوية الفلسطينية )جوال( بين الواقع والمنظور المعياري 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المهارات القيادية المتوفرة والمعيارية لدى المسئولين في شركة 
)جوال( في محافظات غزة ممن يحملون المسميات التالية )مديرًا، مهندسًا، قائد فريق، مشرفًا، 

 ( فردًا.45( والذين يبلغ عددهم )إدارياُ 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

فكرية(مهمة لدى المسئولين في  -إنسانية -إدارية -فنية -إن المحاور القيادية الخمسة )ذاتية -
 شركة جوال ودرجة توافرها متوسطة.

ات الفكرية وهو أدناها في إن أكثر المحاور القيادية أهمية لدى المسئولين هي محور المهار  -
 درجة التوافر.

 إن أكثر المحاور القيادية توافرًا لدى المسئولين في شركة جوال هو محور المهارات الفنية ، -
 وأدناها أهمية هو محور المهارات اإلنسانية.

 خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها:

ى المسئولين في شركة جوال إلى درجة العمل على الوصول بالمهارات القيادية المتوفرة لد
 .أهميتها
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 ومديرات مديري  ىلد القيادية المهام ممارسة درجة " بعنوان( 2007) بلبيس دراسة -9
 "فلسطين في الحكومية الثانوية المدارس

 المدارس ومديرات مديري  ىلد القيادية المهام ممارسة درجة ىعل للتعرف الدراسة هدفت
 . أنفسهم والمديرين فيها المعلمين نظر وجهة من الغربية الضفة محافظات في الحكومية الثانوية

 في الحكومية الثانوية المدارس ومديرات مديري  جميع من الدراسة مجتمع تكون 
 ومديرة مديراً  (627) عددهم والبالغ 2006/2007 الدراسي العام في الغربية الضفة محافظات
  (8280) عددهم والبالغ الشمالية المحافظات في وميةالحك العامة الثانوية ومعلمات ومعلمي
 . ومعلمةًا معلم

 مجتمع من تقريباً  (%20) نسبته بما ومديرة مدير  (107)قوامها عينة على الدراسة وأجريت
 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم من وكان ،الدراسة

 في الحكومية الثانوية ارسالمد ومديرات مديري  لدى القيادية المهام ممارسة درجة أن-
 مع العالقات ،اإلداري  المجال :كاآلتي تنازليا مجاالتها وترتب كبيرة كانت الشمالية المحافظات
 .اإلنسانية العالقات المعلمون، الفني، الطلب المحلي، المجتمع

 ممارسة درجة في(  (@≥005) الداللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 تعزى  الشمالية المحافظات في الحكومية الثانوية المدارس ومديرات مديري  لدى القيادية المهارات
 العملية الخبرة متغير أما الذكور، لصالح الفرق  وكان اإلنسانية، العالقات في إال الجنس لمتغير
 بالنسبة أما فقط، اإلداري  المجال في سنوات 10 من أكثر الخبرة ذوي  لصالح فروق  فيوجد
 .المجاالت جميع في فروق  يوجد فال المدرسة وموقع العلمي المؤهل لمتغير
 وعقد للمعلمين، المهني بالنمو واالهتمام السلطة تفويض على المديرين بتشجيع الدراسة وأوصت
 .وتطويره القيادي بعملهم تتعلق المدارس لمديري  هادفة دورات

ى عل المهني الجمعي توجيهال في تدريبي برنامج "بعنوان ، (2007) مبارك دراسة -10
 "الخليل مدينة في العاشر األساسي الصف طلبة ىلد القرار المهني واتخاذ المهني النضج

 النضج على المهني الجمعي التوجيه في تدريبي برنامج أثر الختبار الدراسة هدفت  
 كما ليلالخ مديرية مدارس في األساسي العاشر الصف طلبة لدى المهني القرار واتخاذ المهني
 مستوى  المادي، األسرة مستوى  السكن، موقع الجنس،) متغيرات عدة أثر لمعرفة الدراسة هدفت

 البرنامج، مع منهما كل وتفاعل (واألم األب مهنة العلمي، الوالدين مستوى  الطالب، تحصيل
 حل مقياس :التالية االدوات الباحث واستخدم وطالبة، طالباً  (263) من الدراسة عينة وتكونت

إحصائيًا  دال أثر وجود إلىالدراسة  وتوصلت المهني، النضج القرار ومقياس واتخاذ المشكالت
 تحسين في المستخدم التدريبي البرنامج القرار وفاعلية واتخاذ المشكالت حل مقياس على للبرنامج
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 اتذ فرق  وجود عدم إلى الدراسة توصلت كما التجريبية، المجموعة لدى المهني النضج مستوى 
  .المهني المستوى  على لألم العلمي والمستوي  والسكن الجنس لمتغيرات احصائية داللة

 األساسية المدارس مدراء ىلد الفعالة القيادة مهارات" بعنوان( 2007) ختلة أبو دراسة -11
 :"رفح في
 المدرسة مدير لدى الفعالة القيادية للمهارات الراهن الواقع لتشخيص تهدف الدراسة  

 القيادية المهارات ضوء في التربوي  للقائد الدور الفعال ىعل والتعرف رفح بمحافظة ساسيةاال
خصوصًا،  رفح محافظة وفي عموماً  فلسطين في األساسية المدرسة مدير دور وتطوير المعيارية
 للدراسة، تكونت كأدوات والمقابلة االستبانة التحليلي، كما استخدم الوصفي المنهج الباحث استخدم
 .معلمة (398)و معلماً  (362) عددهم والبالغ برفح األساسية المدارس معلمي من الدراسة عينة

 :وهى النتائج من لمجموعة الباحث توصل

 القيادية للمهارات رفح بمحافظة األساسية المدارس مدراء امتالك لمستوي  المئوية النسبة كانت .أ
 .متوسطة نسبة وهي (77.6) هي الفعالة

 الفعالة القيادية للمهارات رفح بمحافظة المدارس مدراء امتالك لمستوي  المئوية لنسبةا كانت .ب
 .متوسطة النسب وخرجت ، اإلدراكية، الفكريةاالجتماعيةالذاتية، الفنية،  الخمسة بمجاالتها

 الفعالة القيادية للمهارات المعلمين تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد .ج
  .العلمي الجنس، أو الخبرة، أو المؤهل لمتغيرات تعزي  برفح األساسية المدارس دراءلم
 بااللتزام القيادة وأنماط الشخصية المتغيرات بعض عالقة تحليل (2007) أبوندا دراسة -12 

 "غزة قطاع في الفلسطينية الوزارات على ميدانية دراسة-التنظيمية والشعور بالعدالة التنظيمي
 القيادة وأنماط الشخصية المتغيرات بعض بين العالقة على للتعرف دراسةال هدفت

 تحسين أجل غزة، من قطاع في الفلسطينية الوزارات في التنظيمية بالعدالة والشعور بااللتزام
 وزارات ستة أكبر يضم الذي طبقية عينة عشوائية على الدراسة طبقت البشرية، التنمية مستوى 

 وقيادية إشراقية مراكز موظفا، يشغلون  (652)العشوائية العينة حجم بلغ ،غزة قطاع في فلسطينية
 .التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الوزارات، تك في

 :فيما يلي النتائج أهم تمثلت
 ،االقناعي ،التوجيهي ،اإلخباري  :غزة هي قطاع في الوزارات في السائدة القيادية األنماط -

 متقاربة،بنسب  االنماط هذه ممارسة جاءت ، والتفويضي االستشاري( والمشاركو
 ).متوسطة ودرجات

 .الوزارات تلك فيًً  شيوعا هو األكثر النمط المشارك وأن
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 في التنظيمية بالعدالة والشعور التنظيمي وااللتزام القيادي النمط بين وجود عالقة -
 .غزة قطاع في الفلسطينية الوزارات

 .غزة قطاع في الفلسطينية الوزارات في التنظيمية بالعدالة الشعور مستوى  تدني -
 بالعدالة الشعور على تأثيره من أكبر التنظيمي االلتزام على القيادي تأثير النمط إن -

 .التنظيمية

 :العربية الدراسات
 واتخاذ االتصال بمهارة وعالقتها األكاديمية الحرية"بعنوان (2013) الرزقي  دراسة 1-

 ."السعودية بالجامعات التربية العليا وكليات راساتالد طالب لدى القرارات

 وعالقتها االكاديمية، للحريات العليا الدراسات طالب ممارسة واقع على للتعرف الدراسة هدفت
 طالباً   (371) من الدراسة عينة وتكونت القرارات، واتخاذ االتصال لمهارات ممارستهم بدرجة

 الباحث واستخدم السعودية، بالجامعات التربية تبكليا العليا الدراسات طالب من وطالبة
 وتوصلت القرار، اتخاذ ومهارة االتصال ومهارة االكاديمية، الحرية استبانة:التالية األدوات
  :التالية النتائج أهم إلى الدراسة

 إلى الدراسة توصلت كما متوسطة، بدرجة االكاديمية الحرية يمارسون  العليا الدراسات طالب أن
 القرار اتخاذ مهارة ويمارسون  عالية، بدرجة االتصال مهارات يمارسون  العليا الدراسات بطال أن

العليا  الدراسات ممارسة لدرجة فروق  توجد أنه إلى الدراسة توصلت كما متوسطة، بدرجة
 الدراسة توصلت كما الدكتوراه، مرحلة الذكور وصالح لصالح للجنس ى تعز  االتصال لمهارات
 للجنس ى تعز  القرار اتخاذ العليا لمهارات الدراسات طالب ممارسة لدرجة د فروق توج أيضًا أنه
 واقع عالقة بين توجد أنه إلى الدراسة كما توصلت الدكتوراه، مرحلة الذكور ولصالح لصالح
 .القرار التخاذ ممارستهم ودرجة األكاديمية للحرية الطالب ممارسة

 :(2010راسة السديري )د-2
إلى التعرف على آراء العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان عن هدفت الدراسة  

مهارات مدراءهم في قيادة فريق العمل، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وقد تمثل 
عضو واعتمدت  111مجتمع الدراسة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 

 ت االستبانة هي األداة في جمع البيانات المحصلة.الدراسة على العينة الطبقية. وقد كان
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 -قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهم منها:و 
تحديد المشكلة  يوجد نقاط قوة في خطوات اتخاذ القرار في قيادة فرق العمل وتتمثل في ) -

 وجمع المعلومات(.
 قيادة فرق العمل وهي )يوجد صعوبات تواجه متخذ القرار أثناء عملية اتخاذ القرار في  -

 ضغوط داخلية وخارجية(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة مجتمع الدراسة فيما يتعلق بخطوات  -

 . سنوات 6 اتخاذ القرار في قيادة العمل لصالح الخبرة التي تزيد عن
 -كما نتج عن الدراسة عدد من التوصيات من أهمها ما يلي:

 حل المشكالت للمدراء في القطاع الخاص. تنفيذ دورات مكثفة في -
 توفير معلومات وافية عن البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة والمدراء. -
االلتزام بأهداف وزارة القوى العاملة كمعيار الختيار البديل األكثر مالئمة لحل المشكلة  -

 محل القرار.
 والمتعلم المعلم بين االتصال راتمها لتنمية تدريبي برنامج فاعلية (2010)  كابور دراسة -3 
 في األساسي الخامس الصف تالميذ من عينة لدى للمتعلم، الدراسي التحصيل في وأثرها

 "وريفها دمشق محافظتي مدارس
 وأثرها والمتعلم المعلم بين االتصال مهارات لتنمية تدريبي برنامج إلعداد الدراسة هدفت

 الصف معلمي من ومعلمة معلم (32) من الدراسة نةعي للمتعلم، وتكونت الدراسي التحصيل في
 إحصائيًا بين دالة فروق  وجود إلى :التالية النتائج أهم غلي الدراسة توصلت وقد الخامس،
 االتصال مهارات مقياس على والتجريبية الضابطة المجموعتين من كل أفراد درجات متوسطات

 وجود على الدراسة توصلت كما جريبية،الت المجموعة ولصالح البعدي القياس في المعلم لدى
 مهارات مقياس على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات إحصائيًا بين دالة فروق 

 توصلت كما البعدي، القياس ولصالح والبعدي القبلي القياس من كل في المعلم لدى االتصال
 المعلمين مجموعة يذتالم درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق  هناك أن إلى الدراسة
 االتصال مهارات مقياس على الضابطة المعلمين تالميذ مجموعة درجات ومتوسطات التجريبية

 التجريبية. المعلمين مجموعة تالميذ ولصالح البعدي القياس في المتعلم لدى
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 ضوء في والتعليم التربية لمديري  األدوار القيادية ": بعنوان (2009) السبيعي دراسة-4 
 ."التغيير إدارة طلباتمت

 ضوء في والتعليم التربية لمديري  القيادية األدوار أهمية درجة لتحديد الدراسة هذه هدفت
 ذلك، استخدم دون  تحول التي المعوقات ممارستها، وأهم امكانية التغيير، ودرجة إدارة متطلبات
 والتعليم التربية مديري  جميع من الدراسة مجتمع وتكون  ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث

 االستبانة فرد، واستخدمت  (100) عددهم البالغ السعودية العربية المملكة في للبنين ومساعديهم
 . المعلومات لجمع كأداة

 :ما يلي إلى الدراسة وتوصلت

 المعوقات من مجموعة كبيرة، هناك وبدرجة مهمة جداً  والتعليم التربية لمديري  القيادية األدوار
  .بدرجة كبيرة موجودة القيادية لدوارهم والتعليم التربية مديري  ممارسة دون  تحول التي

 الجامعات طلبة لدى االتصال مهارة تحقيق ىمد "بعنوان  2008))دراسة األشقر-5 
 ."األردنية

األضواء  لتسليط سيقود مما لديهم االتصال مهارة تحقيق مدي معرفة إلىالدراسة  هدفت
  (532) من الدراسة عينة وتكونت الطلبة، لدى االتصال مهارات تعزز التي الجوانب على
 مدي استبانة:التالية االدوات الباحثة واستخدمت األردنية، الجامعات طلبة من وطالبة اً طالب

 طلبة بين فروق  وجود التالية عدم النتائج أهم إلى الدراسة توصلت وقد مهارة االتصال، تحقيق
أيضًا  الدراسة توصلت كما االتصال، مهارة تحقيق في الجامعي المستوى ألثر  ى تعز  الجامعات

 االتصال، مهارة الذكور في تحقيق لصالح للجنس تعزي  الجامعات طلبة بين فروق  وجود إلى
 .الجامعة طلبة بين فروق  وجود عدم إلىأيضًا  الدراسة توصلت كما
 " الحدود حرس في القيادية المهارات تقويم :" بعنوان  (2007)العنزي  دراسة 6-

 حرس في االمنية القيادات لدى وتقويمها القيادية المهارات على للتعرف الدراسة تهدف
 225 من الدراسة مجتمع يتكون  حيث بالسعودية، الحدود لحرس العامة القيادة في الحدود
 الوصفي المنهج استخدم وقد الدراسة، هذه في الشامل الحصر طريقة الباحث اتبع وقد ضابطًا،

 إن  :هي الباحث إليها خلص النتائج التي وأهم الدراسة، قيد الظاهرة مع لتناسبه نظراً  لتحليليا
 اتخاذ على القدرة بإتقان، العمل إنجاز األزمات، مواجهة في الهدوء أهمية المهارات أكثر

 .الحدود حرس في االتصال طرق  معرفة القرارات،
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 مديري  لدىوتطويرها  المتوفرة القيادية المهارات مستوى " بعنوان 2007) ) الغامدي دراسة -7
 "السعودية العربية المملكة في الباحة منطقة في الثانوية المدارس

 المدارس مديري  لدى المتوفرة القيادية المهارات مستوى  على للتعرف الدراسة هدفت
 لدى المتوفرة تالمهارا هذه السعودية، وتطوير العربية المملكة الباحة في منطقة في الثانوية
 البحث في كأسلوب االستكشافي المنهج الدراسة اتبعت. المدرسي العمل تحسين بهدف المديرين

 أداة الدراسة القيادي، استخدمت عملهم تطوير خالل من المديرين لدى القيادي العمل فقرات على
 من مجاالت ستة شملت خماسي سلم على وضعت المهارات مستوى  عن للكشف االستبيان
   منهم ومعلم مدير (308)من المكون  االصلي المجتمع على األداة وطبقت .القيادية المهارات

 .معلماً   (273)ومديرًا  35
 :التالية النتائج ألهم الدراسة توصلت

 .االستراتيجية القيادة ةكبير  مهارات بمستوي  المديرون  يتمتع •
 .القيادية المهارات توافر توي لمس تقديرهم في والمعلمين المديرين بين اختالف ال يوجد •

 .عامة بصورة كبيرة المديرين كانت لدىاالجتماعات  إدارات مهارات توافر مستوى  عن
 القرارات اتخاذ مهارات توافر مستوى  تقدير في والمعلمين المديرين بين اختالف ال يوجد •

 في والمديرين نالمعلمي بين اختالف فهناك األمثل واالختيار بدائل عدة تحديد مهارة ،ماعدا
  .المهارة هذه تقدير

 لقيادة الالزمة القيادية والمهارات التربوية القيادة" بعنوان  2007) ) دراسة المغامسي8- 
 ."التربوية المؤسسات

 الباحث ركز لها، وقد الالزمة القيادية التربوية، والمهارات القيادة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 وأهم التربوي، للقائد وأهميتها اآلخرين التأثير في والتطوير، ومهارة بداعاإل مهارة على دراسته في

 .اآلخرين في التأثير مهارة لتفعيل والمهام المهارات
دية، و العم بالطريقة العينة اختيار تمحيث  ،التربوية المدارس بمدراء الدراسة مجتمع الباحث حدد
 :يلي ما الدراسة نتائج بين من وكان

 .المدارس في تربوية قيادات لوجود جةالحا تعاظم -
 واالبتكار والتطوير والرؤية اإلبداع مهارة يمتلك الذي وجود القائد التربوي  أهمية - -

 .المستقبلية
 على القدرة خالل من اآلخرين في التأثير مهارة يمتلك الذي يمتل الذي وجود القائد أهمية -

 .ةالحسن بالمعاملة معهم والتعامل معه العاملين فهم
 الالمركزية، نحو التوجه التربوية، ودعم القادة الختيار محددة معايير بإيجاد الدراسة وأوصت
 .التربوي  القائد صالحيات وتوسيع
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 أهداف تحقيق في ودورها طنطا بجامعة الطالبية الرعاية"بعنوان  (2006) خليل  دراسة -9
 ."الجامعة
 وصول دون  تحول التي المعوقات أهم على والتعرف الرعاية، واقع تحديد إلى الدراسة هدفت
 وتلبية الشباب لطاقات األمثل االستثمار رعاية تحقيق كيفية على للطالب، والتعرف الرعاية

 .احتياجاتهم
 في النهائية السنوات طالب من البحث عينة التحليلي، وتكونت الوصفي المنهج الباحث استخدم
 على قاربت فترة أمضوا باعتبارهم والحقوق، والتربية، والطب، والصيدلة، والزراعة اآلداب، كليات
 الطالبية المجالس تقدمها التي المختلفة والخدمات األنشطة ومارسوا بالجامعة، سنوات األربع

 في العاملين من وعينة الطالب، من عينة على يطبقان ينتاستبان الباحث استخدم بالجامعة،
 :أهمها نتائج لعدة الدراسة وصلتوت االختصاص،

 الكلية مستوى  على المختلفة األنشطة ممارسة على تقبل ال العينة من%  60حوالي أن أظهرت
 ترتيب األنشطة، وجاء تلك ممارسة على36% نسبة تحرص بينما الجامعية، دراستهم خالل

 :كما يلي أهميتها حسب الطالبية األنشطة
 ،30% الثقافي النشاط32% االجتماعي النشاط39%ياضيالر  النشاط ،%52%الرحالت نشاط
 .14%  المعسكرات وأخيرا% 16 العلمي والنشاط17%الفني النشاط ،24%الجوالة

 2003) :) العتيبي دراسة   10- 

 وقد األداء، ناحية من العسكرية الوحدات بين اختالف عمله خالل من الباحث الحظ
 في العمل أداء ومقارنة األداء بكفاءة القيادية مهاراتال عالقة معرفة في الرغبة ىإل ذلك ىأد

 . الجوية القوات مع البرية القوات

ومقارنتها  البرية القوات ضباط أداء في القيادية المهارات مستوى  ىعل للتعرف الدراسة هدفت وقد
 الدفاع ارةوز  في المسؤولين استفادة إمكانية وكذا الجوية، الدفاع قوات في للعاملين األداء بكفاءة
 .العسكرية القيادات وتعيين اختيار ضوئها في ليتم الدراسة نتائج من

 الدفاع قوات البرية وضباط القوات ضباط بين مقارنة لعقد المقارن  المنهج الباحث استخدم
 .ضابط225 من العينة تكونت وقد القيادية المهارات حول الجوية

 :منها مهمة لنتائج الدراسة وخلصت
 الجوي  الدفاع قوات وضباط البرية القوات ضباط من كل لدى القيادية لمهاراتا أن تبين •

 .المستوى  مرتفعة
 الجوي  الدفاع وقوات البرية القوات ضباط من كل إحصائيًا بين داللة ذات وجود عالقة عدم •

 .واألداء القيادية المهارات بين العالقة حول
 .ضئيل بينهما والفرق  عالية بدرجة وذلك المجموعتين في الضباط لدى األداء مستوى  ارتفاع •
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 ووجود عالقة البرية، القوات في اإلنسانية القيادية العمر والمهارات بين وجود عالقة تأثير •
 تأثير بين ووجود الجوي، الدفاع قوات في اإلنسانية والمهارات االجتماعية الحالة بين تأثير
 .البرية القوات في الذاتية والمهارات الرتبة

 :األجنبية اساتالدر 
 "الطالبية األنشطة برمجة خالل من النمو األخالقي " ( بعنوان (prook ، 2010دراسة -1

 النمو لتدعيم الطالبية األنشطة في االشتراك خالل من المجتمع تدعيم إلى الدراسة هدفت
 عنها الدفاع تم الجامعية، فقد للخبرة بالنسبة الطالبية األنشطة برنامج ألهمية ، ونظرا ياألخالق

 .للطالب الجامعة تقدمها التي النمو القيم، وفرص بعض تلخيص خالل من
 تؤدي التي المواد والمفيدة، مثل الخاصة البرامجو  االستراتيجيات من العديد وصف تم وقد
 .العلمية المهارة ونمو الثقافي التنوع وبرنامج القيم توضح تمرينات تشمل والتي القيم نمو إلى

العالقة بين المهارات القيادية ودعم السلوك  ( بعنوان: "richterr، 2007) راسةد 2-
 اإليجابي في المدارس دراسة استكشافية".

 :هدفت الدراسة إلى
 المرتبطة بالبيئات المدرسية النشطة اجتماعيًا. الرئيسيتصنيف المهارات  -1
 فحص التغيرات القيادية المتعلقة بالدعم المدرسي للسلوك االيجابي. -2
للسلوك االيجابي والدليل المتزايد لتلك  المدرسيفحص العالقة بين نظم الدعم  -3

 المهارات.
 قامت الباحثة باإلجراءات التالية: -4

 أواًل: استخدمت منهج الوصفي التحليلي للظاهرة.
( من مدارس 431) ( مستجيبًا، وهم725جل الدراسة، وزع على )أثانيًا: طورت استبيان من 

( من مدارس ال تطبق الدعم المدرسي للسلوك 294، و)اإليجابيرسي للسلوك تطبق الدعم المد
 الغير ايجابي في والية ميسوري االمريكية.

 كان من نتائج الدراسة ما يلي:
معدالت عالية جدًا  علىللسلوك اإليجابي حصلوا  المدرسيالمدراء في مدارس الدعم  .1

 مرتبطة بفاعلية السلوك القيادي.



 
 

59 

لهيئة التدريسية الرسمية في الدعم المدرسي للسلوك اإليجابي أبدوا المستجيبون في ا .2
معدالت إحصائية أعظم عن الرضا الوظيفي من أولئك الذين يعملون في المدارس التي 

 ال تدعم السلوك اإليجابي.
القدرة التنبؤية للرضا الوظيفي بالنسبة للمهارات القيادية في حالة مدارس الدعم المدرسي  .3

 يجابي هي األفضل إحصائيًا للرضا المهني للهيئة التدريسية.للسلوك اإل
، خول الكلية لطالب السنة األولىاختبار مهارات القيادة المكتسبة قبل د إلىهدفت الدراسة 

وكذلك اختبار االختالفات في العرق والجنس بثمانية مقاييس واضحة وهذه المقاييس الثمانية 
 .الطالب( لدىالقيادة  حددت من خالل قائمة نتائج مهارات

 ( بعنوان " المهارات القيادية للطالب في السنة األولى"FOLEY2005) دراسة فولى 3-
المكتسبة قبل دخول الكلية لطالب السنة األولى، وهدفت هذه الدراسة إلى اختيار مهارات القيادة 

س حددت من خالل واختبار االختالفات في العرق والجنس بثمانية مقاييس واضحة، هذه المقايي
 مهارات لدى الطالب.قائمة نتائج ال

( مشتركا من تصنيفات جنسية وعرقية متنوعة من طالب 551تكونت عينة الدراسة من )
 السنة األولى للمؤسسة في الواليات المتحدة.

 بينت نتائج الدراسة أن:
  في المقاييس متوسط المشتركين في البحث سجل مستوى عال في مهارات القيادة

الثمانية، علما  بأنه لم توجد اختالفات ذات داللة احصائية بين المشتركين بسبب 
 االختالف في العرق، بينما االختالفات بسبب الجنس وجدت في مقاييس وسائل التقنية.

  والتفاعل بين الجنس والعرق اكتشفت ايضا في مقياس التقنية.تأثيرات التداخل 
 لذلك أوصت  خرجون مع بعض المهارات القيادية،عالوة على ذلك يبدوا ان الطالب يت

الدراسة اإلداريين باستخدام  قاعدة مستوى المهارة عندما يصممون برامج تطوير القيادة 
 للطالب.

  :( بعنوان " العالقات القيادية لمدير المدرسة(DYER2002دراسة داير ) 4-
تبنى على مفهوم  التيدة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمات وفوائد القيا

العالقة مع اآلخرين، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى ستة مفاهيم حول تطوير مهارات القيادة 
( في كارولينا GREENSBOORO) والتي يطورها مركز القيادة االبداعية في جرينسبورو
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مع تحصل  التيالموظفون الجدد، إدارة المصاعب، التعامل مع المتغيرات ( الشمالية وهى
 ، فعالية التعامل مع المشاكل العملية لدى الموظفين، الذكاء المكتسب، العمل الجماعي(.اآلخرين

( معلمًا، موزعين على خمسة 151وتم بناء استبيان طبق على عينة الدراسة ، والتي تكونت من )
 راسة ، مايلي:توصلت إليها الد التيمناطق تعليمية في والية كارولينا الشمالية، ومن أبرز النتائج 

 التأكيد على أن يكون القائد ملمًا بمفهوم العالقات اإلنسانية كسلوك يتبناه داخل العمل. -
ليبقى على القائد أن يهتم كثيرًا في البحث عن كل ما هو جديد في العالقات اإلنسانية  -

 على اتصال مع عمليات التجديد والتطوير.
" دراسة العالقة بين األنماط القيادية ( بعنوان:HAMIDIAR،2009دراسة حميد فار) 5-

 :والرضى الوظيفي في جامعة آزاد بطهران"
هدفت الدراسة للتعرف على االنماط القيادية السائدة في جامعة آزاد بطهران والعالقة بين 

 والرضى الوظيفي من وجهة نظر العاملين في جامعة آزاد، وللقيام بهذه الدراسة األنماط القيادية
التحليلي، وقد تمثلت عينة الدراسة من كامل مجتمع الدراسة  الوصفي باحث المنهج استخدم ال

( فردًا، وقد تم ذلك من خالل استبانة أعدها الباحث لهذا الغرض، وقد دلت 411والبالغ عددهم )
النتائج أن نمط القيادة التحويلية هو النمط السائد في الجامعة، وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة 

 النمط التحويلي والرضى الوظيفي للعاملين في جامعة آزاد. بين
 :الدراسات السابقة علىتعليق ال

 من العرض السابق للدراسات السابقة يتبين ما يلي:
مديري المدارس عالية وأن الدراسات السابقة اقتصرت في غالبيتها  لدىدرجة استخدام القيادة 

ات الدراسة فقد تناولت متغيرًا واحدًا فقط الدراسة دراسة نشاط واحد فقط وبالنسبة لمتغير  على
 الحالية تتميز بما يلي:

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المعروضة بتناولها لموضوع المهارات القيادية 
ألعضاء مجالس الطالب في جامعات غزة من وجهة نظر الطلبة، ومن وجهة نظر المختصين 

هذه الدراسات نادرة جدا ان لم تكن معدومة، هؤالء األعضاء هم  علما ان في قسم شئون الطلبة،
أداة التغيير والحراك االجتماعي في جميع الثورات المعاصرة، والتي وقفت في وجه طغمة من 

كما تقدم الدراسة تصورا علميًا وتطبيقيًا  المستبدين والظلمة الذين نهبوا خيرات البالد والعباد،
كما ستشمل الدراسة  ينبغي أن يمتلكها أعضاء المجالس الطالبية، للمهارات القيادية التي
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مقترحات لتنمية كل مهارة من هذه المهارات، وسبل االرتقاء بمستوى ممارسة المجلس لهذه 
 المهارات.

إن الدراسات السابقة قليلة جدًا ويتم الحصول عليها بشق األنفس، خصوصًا فيما يتعلق بمجالس 
بط متغيرين معًا هما المهارات القيادية واألنشطة الطالبية، كما شملت الدراسة الطلبة، االنفراد بر 

الحالية المهارات القيادية الرئيسية التي تؤهل هؤالء الطلبة ليكونوا قادة المستقبل، وشملت جميع 
 . األنشطة الطالبية " الثقافية، الرياضية، االجتماعية، الفنية، العلمية، السياسية"

 
 بحثية:الفجوة ال

 "2جدول رقم"
 الفجوة البحثية

  
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

باستثناء  تتحدث عن طلبة الثانوية العامة
( ودراسة خليل 2113دراسة الرزقي )

 ( تتحدث عن طلبة الجامعات2116)

الفئة المستهدفة طلبة 
 الجامعات

تهتم باالرتقاء بمهارات أعضاء 
البية وتطوير مستوى المجالس الط

 األنشطة الطالبية
 متغيراتال عدد منتتميز بوجود  عدم تنوع المتغيرات معظمها بمتغير واحد فقط

 تدرس جميع األنشطة الطالبية يعتبر نشاط واحد قليل تدرس نشاط واحد
يطغى الجانب النظري على الجانب العملي 

 في عدد من الدراسات
وجود فجوة بين الجانب 

 والعملي النظري 
تربط الجانب النظري بالجانب 
العملي من خالل المهارات 

 واألنشطة الطالبية
 علىدراسة حديثة، سيتم تعميمها  يصعب الحصول عليها عدد من الدراسات قديمة

 جامعات فلسطين ودول عربية
 

 المصدر )إعداد الباحث(
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 الثالثالفصل 

 الطريقة واإلجراءات
 

 المقدمة
   منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة 

 وصف عينة الدراسة 
 أدوات الدراسة 

 الصدق
 الثبات

 المعالجة اإلحصائية
 خطوات الدراسة
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 لفصل الثالثا
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة:
وتحديــــد عينــــة  ،، ووصــــف مجتمــــع الدراســــةول هــــذا الفصــــل تعريــــف منهجيــــة البحــــثتنــــا

ــــان إجــــراءات الدراســــةوثباتهــــاوالتأكــــد مــــن صــــدقها  ،الدراســــة ــــي  ،، وبي واألســــاليب اإلحصــــائية الت
 استخدمت في تحليل االستبانة.

 : منهجية الدراسة

ويحـاول  ،والذي يحاول وصـف ظـاهرة الدراسـة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
يـد ز نـى يالمنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر ويقيم أمـاًل فـي التوصـل إلـى تعميمـات ذات مع

 بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

 الدراسة:مجتمع 

مجتمـــع الدراســـة فـــي العـــاملين فـــي أقســام شـــئون الطلبـــة فـــي جامعـــات )االســـالمية، يتمثــل 
 باإلضـــافة إلـــى طلبـــة هـــذه الجامعـــات ،( موظـــف وموظفـــة44والبـــالغ عـــددهم ) األزهـــر، األقصـــى(

 .طالب وطالبة (50000)ما يقارب من والبالغ عددهم 

 الدراسة:ة عين

  قسمين:قسم الباحث عينة الدراسة إلى 

 (30قام الباحث بتطبيـق أدوات الدراسـة علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن ) :استطالعيةعينة 
مـن طلبـة الجامعـات، وقـد تـم اختيـارهم بشـكل طالبـًا ( 30من أعضاء المجالس الطالبيـة و) عضواً 

 .هاوثبات لحساب صدق أدوات الدراسة وذلكعشوائي 

فــي  عــامالً ( 44وهـي تمثــل العينـة التــي قامــت عليهـا الدراســة وهـي عبــارة عـن ) الفعليةةة:العينةةة 
 .من طلبة الجامعات( 543شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية و) أقسام
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  :وصف عينة الدراسة

إلـى  وهي مقسمة ،اسةر قام الباحث بحساب التكرار والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية في الد 
 قسمين. 

 شؤون الطلبة  أقسام: البيانات الخاصة بالعاملين في أوال  

 (3جدول رقم )

 44توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  الجنس
 54.5 24 ذكر

 45.5 20 أنثى

 % 100 44 المجموع

%( 45.5نســــبته ) ن مـــاذكـــر "، وأ %( "54.5( أن مــــا نســـبته )3يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )
 "أنثى" وهذا دليل على أن نسبة الذكور أعلى من نسبة االناث في أقسام شؤون الطلبة.

 (4جدول رقم )

 44توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  الحالة االجتماعية
 27.3 12 متزوج 

 72.7 32 أعزب

 100 44 المجموع

%( " 72.7متــزوج"، وأن مــا نســبته ) %( "27.3( أن مــا نســبته )4يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 " وأن نسبة الغير متزوجين أعلى من نسبة المتزوجين في أقسام شؤون الطلبة. أعزب
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 (5جدول رقم )

 44يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  الجامعة
 31.8 14 عة اإلسالميةالجام

 36.4 16 جامعة األزهر

 31.8 14 جامعة األقصى

 %100 44 المجموع

الجامعــة اإلســالمية "، وأن مــا نســبته  %( "31.8( أن مــا نســبته )5يتضــح مــن الجــدول رقــم )
جامعة األقصى"، كمـا يتضـح أن عـدد  %( "31.8%("جامعة األزهر"، وأن ما نسبته )36.4)

ي أقسام شؤون الطلبـة، ممـا سـهل علـى الباحـث الحصـول علـى المعلومـات العاملين متقارب ف
 وتعبئة االستبانة.

 (6جدول رقم )

 44يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  المسمى الوظيفي
 11.4 5 رئيس قسم

 9.1 4 نائب رئيس قسم

 79.5 35 موظف إداري 

 %100 44 المجموع

%( 9.1رئــيس قســم"، وأن مــا نســبته ) %( "11.4( أن مــا نســبته )6يتضــح مــن الجــدول رقــم )
وأن عدد رؤساء األقسام ونـوابهم  %( "موظف إداري"79.5"نائب رئيس قسم"، وأن ما نسبته )

 يتناسب طرديًا مع عدد الموظفين في القسم.
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 : البيانات الخاصة بطلبة الجامعاتانيا  ث

 (7) جدول رقم
 543يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  الجنس
 51.2 278 ذكر

 48.8 265 أنثى

 %100 543 المجموع

%( 48.8ذكـــر "، وأن مـــا نســــبته ) %( "51.2( أن مـــا نســــبته )7يتضـــح مـــن الجــــدول رقـــم )
، وهـذا مؤشـر علـى ث في مجتمع الدراسةأكبر من عدد االنا مما يدلنا أن عدد الذكور "أنثى".

 االقبال الشديد على العملية التعليمية، وارتفاع نسبة المتعلمين رغم سوء الظروف االقتصادية.
 (8جدول رقم )

 353يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة حيث ن = 
 النسبة المئوية  العدد  الجامعة

 36.1 196 الجامعة اإلسالمية

 29.8 162 ألزهرجامعة ا

 34.1 185 جامعة األقصى

 %100 543 المجموع

الجامعــة اإلســالمية "، وأن مــا نســبته  %( "36.1( أن مــا نســبته )8يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 جامعة األقصى". %( "34.1%("جامعة األزهر"، وأن ما نسبته )29.8)
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 (9جدول رقم )

 543الدراسي حيث ن =  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى 

 النسبة المئوية  العدد  المستوى الدراسي
 55.4 301 األول والثاني

 44.6 242 الثالث والرابع

 %100 543 المجموع

ـــــاني"، وأن مـــــا نســـــبته  %( "55.4( أن مـــــا نســـــبته )9يتضـــــح مـــــن الجـــــدول رقـــــم ) األول والث
تكون خبرتهم قليلة قياسـا بالمسـتوى طلبة المستوى األول والثاني  " %( " الثالث والرابع44.6)

 الثالث والرابع األكثر نضجًا من المستوى األول والثاني.

 (10جدول رقم )

 543يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  التخصص
 77.2 419 علوم إنسانية

 15.1 82 علوم طبيعية

 7.7 42 علوم شرعية

 %100 543 المجموع

ــــوم إنســــانية"، وأن مــــا نســــبته  %( "77.2( أن مــــا نســــبته )10يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم ) عل
%( "علــوم شــرعية" تلعــب المنطقــة الجغرافيــة 7.7مــا نســبته ) %( "علــوم طبيعيــة"، وأن15.1)

وطبيعة الصراع دورًا في زيادة توجه الطلبة نحو االختصاصات االنسانية والتي حصلت علـى 
 %.77.2نسبة مئوية 
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 (11جدول رقم )

 543يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن حيث ن = 

 النسبة المئوية  العدد  مكان السكن
 12.2 66 رفح

 25.2 137 خانيونس

 15.1 82 الوسطى

 34.1 185 غزة

 13.4 73 شمال غزة

 %100 543 المجموع

%( 25.2رفـــح"، وأن مـــا نســـبته ) %( "12.2( أن مـــا نســـبته )11جـــدول رقـــم )يتضـــح مـــن ال
%( "غـــزة"، وأن مـــا 34.1%( "الوســـطى"، وأن مـــا نســـبته )15.1"خـــانيونس"، وأن مـــا نســـبته )

وتــــم تعبئــــة  ،وبهـــذا يــــتم تغطيــــة قطـــاع غــــزة بأكملــــه جغرافيـــاً  %( " شــــمال غــــزة"13.4نســـبته )
 نس، والجامعة االسالمية وجامعة األزهر بغزة.االستبانتين في جامعة االقصى بفرع خانيو 

 :أدوات الدراسة

 استخدم الباحث مصدرين أساسين لجمع البيانات: 

ـــة .1 : حيـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــى مصـــادر المصـــادر الثانوي
 ،واألجنبيـــــة ذات العالقـــــة ،والمراجـــــع العربيـــــة ،والتـــــي تتمثـــــل فـــــي الكتـــــب ،البيانـــــات الثانويـــــة

والدراسـات السـابقة التـي تناولـت موضـوع الدراسـة  ،واألبحاث ،والتقارير ،والمقاالت ،والدوريات
 والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجـأ الباحـث إلـى جمـع البيانـات  :المصادر األولية .2
 صممت خصيصا لهذا الغرض. للدراسة األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية

وفق نموذج األسئلة المغلقة التي يتطلب من مجتمع الدراسة تحديـد تين قام الباحث بإعداد االستبان
اســتجاباتهم إزاء العبــارات المختلفــة المتضــمنة بمحــاور أداة الدراســة وفــق تــدرج )ليكــرت( الخماســي 

 :من قسمين رئيسيين هما تينوتكونت االستبان
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 :البيانات الشخصية األولية :م األولالقس

 .عبارة عن البيانات األولية لمجتمع الدراسة

   :ينقسم إلى مقياسين :القسم الثاني

 المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية   :االستبانة األولى

 ( فقـــرة50عبـــارة عـــن مجـــاالت المهـــارات القياديـــة لـــدى أعضـــاء المجـــالس الطالبيـــة ويتكـــون مـــن )
  :( مجاالت رئيسية على النحو التالي5موزعة على )

 المهارات اإلنسانية. :المجال األول

 المهارات الفكرية )التخطيط(. :المجال الثاني

 مهارة حل المشكالت. :المجال الثالث

  المهارات الفنية. :المجال الرابع

 : مهارات العمل الجماعي.المجال الخامس

 :الطالبيةاألنشطة  :االستبانة الثانية

 ( فقرة.20تكون من )تو  عبارة عن فقرات استبانة األنشطة الطالبية
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 المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية  :االستبانة األولى

  :صدق وثبات االستبانة

 :صدق االستبانة

  :صدق المحكمين -1

( وقـام  1ين )ملحـق رقـم علـى نخبـة مـن المتخصصـستبانة المهارات القياديـة قام الباحث بعرض ا
بــداء جملــة مــن التعليقــات والمالحظــات عليهــا ،نةجميــع المحكمــين بــاالطالع علــى االســتبا وتــم  ،وا 

 % من المحكمين.75حذف بعض العبارات وتعديل بعضها ، بناًء على ما اتفق عليه أكثر من 

 (K – Sحســب نتــائج اختبــار التوزيــع الطبيعــي كلمنجــروف ســمرنوف ) :صةةدق المقيةةاس .3
ـــع الطبيعـــي ـــع التوزي ـــات تتب ـــين أن البيان ـــام الباحـــث باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط  ،تب وعليـــه ق
   :وكانت النتائج كما يلي ،والصدق البنائي ،بيرسون لقياس كل من االتساق الداخلي

 صدق االتساق الداخلي  . أ
تـــم التحقـــق مـــن صـــدق االتســـاق مـــن خـــالل حســـاب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون بـــين كـــل مجـــال مـــن 

 ،وكـــل فقـــرة مــن فقـــرات المجـــال ،والمجـــال الكلــي ،الخاصـــة بالمهــارات القياديـــة االســـتبانة مجــاالت
 .(SPSSوالدرجة الكلية للمجال بواسطة برنامج )

  حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة 

كـــل مجـــال مـــن الختبـــار صـــدق االتســـاق الـــداخلي قـــام الباحـــث بحســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين  
 وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية:  ،مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال نفسه

 ( 12جدول رقم ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال 
 0.01دالة عند  **0.61 المهارات اإلنسانية

 0.01دالة عند  **0.51 المهارات الفكرية )التخطيط(
 0.01دالة عند  **0.73 شكالتمهارة حل الم

 0.01دالة عند  **0.49 المهارات الفنية
 0.01دالة عند  **0.58 مهارات العمل الجماعي

 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  اً ( أن معامــل االرتبــاط بــين كــل مجــال والدرجــة الكليــة دال إحصــائي12يتضــح مــن الجــدول رقــم )
 (، وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.α ≤ 0.05عند مستوى )

اإلنسةةانية( والدرجةةة الكليةةة  )المهةةاراتتةةم حسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين فقةةرات المجةةال األول 
 ( 13) جدول رقمللمجال كما هو موضح في 

 (13جدول رقم )

 ( والدرجة الكلية للمجال المهارات اإلنسانيةمعامالت االرتباط بين فقرات المجال  األول )

 sig معامل االرتباط م

 0.01دالة عند  **0.73 1
 0.01دالة عند  **0.50 2
 0.01دالة عند  **0.77 3
 0.01دالة عند  **0.51 4
 0.05دالة عند  *0.43 5
 0.01دالة عند  **0.57 6
 0.01دالة عند  **0.49 7
 0.01دالة عند  **0.53 8
 0.01دالة عند  **0.58 9

 0.01دالة عند  **0.83 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 0.349( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة والمجـال الكلـي دال إحصـائيًا عنـد 13يتضح من الجدول رقم )
 المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.(، وبذلك α = 0.01مستوى )
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حساب معامل االرتباط  بين فقرات المجال  الثاني )المهارات الفكرية )التخطيط( والدرجة الكلية 
 :(14للمجال  كما هو مبين في جدول )

 (14جدول رقم )

والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني )المهارات الفكرية )التخطيط( 
  :للمجال

 sig معامل االرتباط م

 0.05دالة عند  *0.38 1
 0.01دالة عند  **0.52 2
 0.01دالة عند  **0.55 3
 0.01دالة عند  **0.58 4
 0.01دالة عند  **0.44 5
 0.01دالة عند  **0.57 6
 0.01دالة عند  **0.47 7
 0.05دالة عند  **0.42 8
 0.11دالة عند  **0.58 9

 0.01دالة عند  **0.58 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 0.349( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة والمجـال الكلـي دال إحصـائيًا عنـد 14يتضح من الجدول رقم )
ـــــرة رقـــــم ) (α= 0.01مســـــتوى ) ـــــرة رقـــــم )1عـــــدا الفق ـــــد 8( والفق ـــــة عن ـــــذلك  (α= 0.05)( دال ، وب

 المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.
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حسةةاب معامةةل االرتبةةاط  بةةين فقةةرات المجةةال  الثالةةث )مهةةارة حةةل المشةةكالت( والدرجةةة الكليةةة 
  :(15للمجال  كما هو مبين في جدول )

 (15جدول رقم )

 ت المجال  الثالث )مهارة حل المشكالت( والدرجة الكلية للمجال معامالت االرتباط بين فقرا

 sig معامل االرتباط م

 0.01دالة عند  **0.66 1
 0.01دالة عند  **0.76 2
 0.01دالة عند  **0.77 3
 0.01دالة عند  **0.73 4
 0.01دالة عند  **0.79 5
 0.01دالة عند  **0.73 6
 0.01دالة عند  **0.68 7
 0.01دالة عند  **0.75 8
 0.01دالة عند  **0.69 9

 0.01دالة عند  **0.77 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة والمجـال الكلـي دال إحصـائيًا عنـد 15يتضح من الجدول رقم )
 ما وضعت لقياسه.(، وبذلك المجاالت صادقة لα =0.01مستوى )
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حساب معامل االرتباط  بين فقرات المجال الرابع )المهارات الفنية( والدرجة الكليةة للمجةال  كمةا 
 :(16هو مبين في جدول )

 (16جدول رقم )                                 

  مجالمعامالت االرتباط بين فقرات المجال الرابع )المهارات الفنية( والدرجة الكلية لل

 sig معامل االرتباط م

 0.05دالة عند  *0.39 1
 0.01دالة عند  **0.69 2
 0.01دالة عند  **0.84 3
 0.01دالة عند  **0.64 4
 0.01دالة عند  **0.61 5
 0.01دالة عند  **0.71 6
 0.01دالة عند  **0.69 7
 0.05دالة عند  *0.37 8
 0.01دالة عند  **0.77 9

 0.01عند  دالة **0.75 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة والمجـال الكلـي دال إحصـائيًا عنـد 16يتضح من الجدول رقم )
ـــــرة رقـــــم ) (α = 0.01مســـــتوى ) ـــــم )1عـــــدا الفق ـــــرة رق ـــــد 8( والفق ـــــة عن ـــــذلك (α= 0.05)( دال ، وب

 ا وضعت لقياسه.المجاالت صادقة لم
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حساب معامل االرتباط  بين فقةرات المجةال الخةامس )مهةارات العمةل الجمةاعي( والدرجةة الكليةة 
  :(17للمجال  كما هو مبين في جدول )

 (17جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين فقرات المجال  الخامس )مهارات العمل الجماعي( والدرجة الكلية للمجال 

 sig معامل االرتباط م

 0.01دالة عند  **0.47 1
 0.01دالة عند  **0.51 2
 0.05دالة عند  **0.43 3
 0.01دالة عند  **0.77 4
 0.01دالة عند  **0.84 5
 0.01دالة عند  **0.69 6
 0.01دالة عند  **0.83 7
 0.01دالة عند  **0.88 8
 0.01دالة عند  **0.75 9

 0.01دالة عند  **0.73 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01جدولية عند مستوى داللة ال rقيمة 

( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة والمجـال الكلـي دال إحصـائيًا عنـد 17يتضح من الجدول رقم )
، وبذلك المجاالت صـادقة لمـا وضـعت (0.05دالة عند) 3)ماعدا الفقرة رقم) (α= 0.01مستوى )
 لقياسه.
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 :االستبانةثبات 

 :اب الثبات لالستبانة بطريقتينتم حس

 Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  . أ
تم حساب الثبات الكلي الستبانة ولمجاالتها المختلفة عن طريق حساب معامل ألفا كرونبـا   

Cronbach Alpha""  عن طريق برنامج الحاسوبspss  كما هو موضح بالجداول التالية 

 (18جدول رقم )

 ونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانةمعامل الثبات ألفا كر 

 معامل ألفا كرونباخ المجال 
 0.89 المهارات اإلنسانية

 0.60 المهارات الفكرية )التخطيط(
 0.89 مهارة حل المشكالت

 0.59 المهارات الفنية
 0.77 مهارات العمل الجماعي

 0.81 يالدرجة الكلية للتخطيط االستراتيج
( أن معامــل ألفــا كرونبــا  للمجــال  األول )المهــارات اإلنســانية( 81يتضــح مــن الجــدول رقــم )

( وهـــو معامـــل ثبـــات قـــوي، ووجـــد أن معامـــل ألفـــا كرونبـــا  للمجـــال الثـــاني )المهـــارات 0.89)
( وهــو معامــل ثبــات قــوي، ووجــد أن معامــل ألفــا كرونبــا  للمجــال 0.60الفكريــة )التخطــيط(( )

معامــــل ثبــــات قــــوي، ووجــــد أن معامــــل ألفــــا ( وهــــو  0.89الثالــــث )مهــــارة حــــل المشــــكالت( )
( وهــو معامــل ثبــات قــوي، ووجــد أن معامــل  0.59كرونبــا  للمجــال الرابــع )المهــارات الفنيــة()

( وهـــو معامـــل ثبـــات قـــوي، ووجـــد أن 0.77ألفــا كرونبـــا  للمجـــال الخـــامس )المهـــارات الفنيـــة()
ـــة لـــدى أعضـــاء الم ـــا كرونبـــا  لالســـتبانة )المهـــارات القيادي ـــة( ككـــل معامـــل ألف جـــالس الطالبي

 . 0.05( وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيا عند مستوى داللة 0.81)
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 ب. التجزئة النصفية 

تم حساب الثبـات الكلـي لالسـتبانة ومجاالتهـا المختلفـة بـين الفقـرات الزوجيـة والفقـرات الفرديـة  
طريقـة التجزئـة  عن طريق حساب معامل الثبـات لكـل مجـال مـن مجـاالت االسـتبانة باسـتخدام

 ( 19النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل كما هو موضح بجدول )

 + ر 1ر /  2معامل الثبات المعدل = 

 (19جدول رقم )  

 معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

 المجال 
معامل الثبات قبل  

 التعديل
معامل الثبات مجال  

 التعديل 
 0.72 0،56 المهارات اإلنسانية

 0.82 0،69 المهارات الفكرية )التخطيط(

 0.93 0،87 مهارة حل المشكالت

 0.70 0،54 المهارات الفنية

 0.82 0،69 مهارات العمل الجماعي

 0.94 0،88 يالدرجة الكلية للتخطيط االستراتيج

 ** تم استخدام معادلة جتمان للمجاالت التي عددها فردي

( وهـي 0.94(   ومعامـل الثبـات المعـدل )0.88( أن معامـل الثبـات )19تضح من الجدول رقـم )ي
 .معامالت ثبات مرتفعة
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 :األنشطة الطالبية :االستبانة الثانية

  :صدق وثبات االستبانة 

 صدق االستبانة :أوال  

 صدق المحكمين: -1

(   1المتخصصــين )ملحــق رقــم  علــى نخبــة مــن ســتبانة األنشــطة الطالبيــةقــام الباحــث بعــرض ا 
بــداء جملــة مــن التعليقــات والمالحظــات عليهــا  ،وقــام جميــع المحكمــين بــاالطالع علــى االســتبانة وا 

ـــه أكثـــر مـــن  ـــى مـــا اتفـــق علي ـــاًء عل ـــارات وتعـــديل بعضـــها ، بن % مـــن 75وتـــم حـــذف بعـــض العب
 المحكمين .

( تبـين K – Sرنوف )حسـب نتـائج اختبـار التوزيـع الطبيعـي كلمنجـروف سـم :صةدق المقيةاس -2
وعليه قام الباحث باسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون لقيـاس كـل  ،أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

  :وكانت النتائج كما يلي ،والصدق البنائي ،من االتساق الداخلي

  :صدق االتساق الداخلي . ب
رة مـن فقـرات تم التحقق مـن صـدق االتسـاق مـن خـالل حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين كـل فقـ

 (SPSSوالمجال الكلي بواسطة برنامج ) ،االستبانة
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  والدرجة الكلية لالستبانة ،فقرةحساب معامالت االرتباط بين درجة كل 

الختبار صدق االتساق الداخلي قام الباحث بحسـاب معـامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات  
 حصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية: و  ،االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال نفسه

 (20جدول رقم )

    Sig معامل االرتباط م

 0.01دالة عند  **0.69 11 0.01دالة عند  **0.77 1
 0.01دالة عند  **0.80 12 0.01دالة عند  **0.74 2
 0.01دالة عند  **0.78 13 0.01دالة عند  **0.86 3
 0.01دالة عند  **0.84 14 0.01دالة عند  **0.63 4
 0.01دالة عند  **0.77 15 0.01دالة عند  **0.84 5
 0.01دالة عند  **0.79 16 0.01دالة عند  **0.62 6
 0.01دالة عند  **0.69 17 0.01دالة عند  **0.74 7
 0.01دالة عند  **0.77 18 0.01دالة عند  **0.66 8
 0.01دالة عند  **0.84 19 0.01دالة عند  **0.62 9

 0.01دالة عند  **0.77 20 0.01دالة عند  **0.74 10
 0.449( تساوي 28ودرجة حرية ) 0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

دال إحصـائيًا عنـد الدرجـة الكليـة ( أن معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة و 20يتضح من الجـدول رقـم )
 (، وبذلك المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.α ≤ 0.01مستوى )
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 :ثبات االستبانة

 بطريقتين:تم حساب الثبات لالستبانة 

 :Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  . ب
 Cronbachتــم حســاب الثبــات الكلــي لالســتبانة عــن طريــق حســاب معامــل ألفــا كرونبــا   

Alpha  عن طريق برنامج الحاسوبspss كما هو موضح بالجداول التالية:  

 ( 21جدول رقم ) 
 :لالستبانةت ألفا كرونباخ معامل الثبا

 معامل ألفا كرونباخ المجال 
 0.88 (الدرجة الكلية ) األنشطة الطالبية

( وهـو معامـل ثبـات 0.88تبـين أن معامـل ألفـا كرونبـا  للدرجـة الكليـة )األنشـطة الطالبيـة( ككـل )
 .مرتفع

  :ب. التجزئة النصفية

ية والفقرات الفردية عـن طريـق حسـاب معامـل تم حساب الثبات الكلي لالستبانة بين الفقرات الزوج
عامل الثبات الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد م

  المعدل كما هو موضح أدناه.

 + ر 1ر /  2معامل الثبات المعدل = 

 (22جدول رقم )  
 :بطريقة التجزئة النصفية الثبات لإلستبانةمعامالت 

 معامل الثبات مجال  التعديل  معامل الثبات قبل  التعديل مجال ال
 0.87 0.77 الدرجة الكلية 

( ومعامــــل الثبــــات 0.77( أن معامــــل الثبــــات لألنشــــطة الطالبيــــة )22يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم )
 .( وهي معامالت ثبات مرتفعة0.87المعدل )
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 المستخدمة:األساليب اإلحصائية 
لحساب صدق أدوات الدراسة استخدم الباحث اإلحصائية التالية، م األساليب تم استخدا 

  :المعالجات اإلحصائية التالية
  االتساق الداخليInternal Consistency. 

   معامل ألفا كرونباCronbache Alfa. 

  طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Method . 

 معادلة سبيرمان براون للثبات. 

  فــة ارتفــاع أو انخفـــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن كـــل المتوســط الحســابي وذلــك لمعر
 عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية.

  سمرنوف ) –كولمجوروفNolmogorov-Simirov Test (K-S لمعرفـة هـل التوزيـع )
 طبيعي أم ال .

  اختبـارT ( للعينــة الواحــدةOne Seample T.test لمعرفــة الفــرق بــين متوســط الفقــرة )
 ."3الحيادي " والمتوسط

  اختبارT.test  .إليجاد الفروق بين عينتين مستقلتين 
 .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات مستقلة فأكثر 
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  :خطوات الدراسة

قــام الباحــث باســتعراض الدراســات الســابقة واألطــر النظريــة حــول المهــارات القياديــة لــدى  -
الطالبيــــــة فــــــي الجامعــــــات القتهــــــا بمســــــتوى األنشــــــطة وع ،ةيــــــبأعضــــــاء المجــــــالس الطال

 .الفلسطينية

  والخبراء.تحكيم هذه المقاييس من قبل المختصين  -

  األفراد.استصدار المراسالت من أجل توزيع استبيانات على  -

( مــن العــاملين فــي قســم 30توزيــع هــذه المقــاييس علــى العينــة االســتطالعية المكونــة مــن ) -
 طلبة الجامعات. ( طالب وطالبة من 30عدد ) الفلسطينية و شؤون الطلبة في الجامعات

  .هاوثبات األدواتالتحقق من صدق  -

  .الدراسةتوزيع المقاييس على العينة الفعلية في  -

 . الدراسةعمل صدق وثبات  -

  وتفسيرها.تحليل البيانات  -
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 رابعالفصل ال

 نتائج الدراسة وتفسيراتهاتحليل 
 
 
 

 المقدمة
 لطبيعياختبار التوزيع ا

 تحليل فقرات االستبانة
 اختبار صحة الفرضيات
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 المقدمة:
تم عرض نتائج اإلحصائيات الوصفية التي أسفرت عن هذه الدراسة ومناقشتها، بحيث 

جراء المعالجات اإلحصائية spssتم استخدام البرنامج اإلحصائي ) ( في تفريغ البيانات وا 
 للنتائج. المناسبة وا عطاء الصورة العامة

سيقوم الباحث بعرض تفصيلي للنتائج التى تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات  
الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على 

طالع الباحث  ،على طبيعة تصميم المقاييس والتحقق من فروضها، وبناءً  ،تساؤالت الدراسة وا 
 لدراسات السابقة اعتمد الباحث لتفسير النتائج األوزان النسبية حسب المستويات التالية: على ا

 والممارسة. األداء من ممتاز مستوى   90% من أكثر -
 والممارسة. األداء من جدا   جيد من مستوى  90%-80%أقل    -

 والممارسة. األداء من جيد مستوى   من 70% -% 80أقل من -
 . والممارسة األداء من مقبول % مستوى  60 - 70% من أقل -
 والممارسة. األداء من ضعيف مستوى  60%أقل من  -
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 : تحليل مكونات أداة الدراسة " واقع متغيرات الدراسة " ومناقشة النتائج
 :Nolmogorov-Simirov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي )

( الختبار ما إذا K-S) Nolmogorov -Simirov Testسمرنوف ) –تم استخدام اختبار كولمجوروف 
 .(23وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول ) ،كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (23جدول )
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 القيمة االحتمالية zقيمة  االستبانة م

 0.11 0،85 المهارات اإلنسانية 1

 0.23 0،87 ة )التخطيط(المهارات الفكري 2

 0.06 0،69 مهارة حل المشكالت 3

 0.14 0،87 المهارات الفنية 4

 0.30 0،96 مهارات العمل الجماعي 5

 0.11 0،85 األنشطة الطالبية 12

 0،87 0،78 جميع الفقرات

( لجميع مجاالت المقياس كانت أكبر من Sigيتضح من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية )
وعليه  ،وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي α=  0.05ستوى الداللة م

 تم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل فقرات االستبانة واإلجابة على الفرضيات.
  :تحليل فقرات االستبانة

تحليل فقرات ( لOne Seample T.testللعينة الواحدة ) Tقام الباحث باستخدام اختبار 
ويكون  ،( نقبل الفرضية الصفرية0.05( أكبر من )Sigاالستبانة فإذا كانت القيمة االحتمالية )

قل من قيمة الموافقة المتوسطة أفي هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة 
ضية الصفرية ( نرفض الفر 0.05( أقل من )Sig(، أما إذا كانت القيمة االحتمالية )3وهي )

ويكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة أكبر من قيمة الموافقة 
(، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط االجابة يختلف 3المتوسطة وهي )

 اختالفاً جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة، وذلك من خالل قيمة االختبار.
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  :والذي ينص على ما يلي ،ى السؤال األول في الدراسةاإلجابة عل
 ما واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية؟

 ،واالنحراف المعياري  ،ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية
والرتب لكل مجال من  ،ر "ت" للعينة الواحدةوقيمة االختبا ،والقيمة االحتمالية ،والوزن النسبي

 (. 24مجاالت المقياس كما هو موضح بجدول رقم )
  (24جدول رقم )

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل مجال 

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

 المعياري  االنحراف
 الحسابي المتوسط

 النسبي

 قيمة
 االختبار

 يمةالق
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

 1 0.00 38.9 72.7 0.62 3.63 المهارات اإلنسانية 1

 4 0.00 39.2 69.2 0.59 3.46 المهارات الفكرية )التخطيط( 2

 5 0.00 34.7 69.1 0.66 3.45 مهارة حل المشكالت 3

 3 0.00 31.2 70.5 0.75 3.53 المهارات الفنية 4

 2 0.00 32.8 71.5 0.72 3.57 مهارات العمل الجماعي 5

  0.00 38.9 70.6 0.6 3.53 الدرجة الكلية

 α ) ≥ 0.05)وسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة تالم

  :(24يتضح من الجدول )

( أي أن 3.53أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي يساوي )
( تساوي sig( وأن القيمة االحتمالية )38.9تبار )%(، قيمة االخ70.6المتوسط الحسابي النسبي )

بمعنى أن هناك  α ) ≥ 0.05(، يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00)
 موافقة على امتالك أعضاء مجالس الطلبة للمهارات القيادية.

ة على يتضح من النتائج السابقة أن هناك موافقة من العاملين في الجامعات الفلسطيني
وقد حصلت  ت متفاوتةجاامتالك أعضاء المجالس الطالبية للمجاالت الخمسة، ولكن بدر 
، الثانيعلى المركز  الجماعيالمهارات االنسانية على الترتيب األول، فيما حصدت مهارة العمل 

 والمهارة الفنية في المركز الثالث، وجاءت مهارة التخطيط في المركز الرابع، واحتلت مهارة حل
 المشكالت المرتبة الخامسة واألخيرة.
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 المهارات االنسانية: 
 (25جدول رقم )

 الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال المهارات اإلنسانيةو حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

 المجال 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 اراالختب

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

1 
يدافع أعضاء المجالس الطالبية عن حقوق الطلبة دون 

 تمييز.
3.73 1.02 74.5 24.2 0.00 6 

 5 0.00 36.2 75 0.69 3.75 يتحمل أعضاء المجالس الطالبية المسؤولية اتجاه الطلبة. 2

 7 0.00 21.4 68.6 1.07 3.43 يتفقد أعضاء المجالس الطالبية حاجات الطلبة. 3

 4 0.00 30.1 75.5 0.83 3.77 يتعامل أعضاء المجالس الطالبية  بصورة حسنة مع الطلبة. 4

 8 0.00 21.1 67.3 1.06 3.36 يحرص أعضاء المجالس الطالبية على العدل بين الطلبة. 5

 9 0.00 27.5 66.8 0.81 3.34 يتسم أعضاء المجالس الطالبية باإلقناع. 6

 2 0.00 24.8 77.7 1.04 3.89 أعضاء المجالس الطالبية مساعدات إنسانية للطلبة.يوفر  7

 1 0.00 28.7 79.1 0.91 3.95 يشارك أعضاء المجالس الطالبية في المناسبات االجتماعية. 8

 3 0.00 34.2 76.8 0.75 3.84 يتعامل أعضاء المجالس الطالبية بالمرونة مع الطلبة. 9

 10 0.00 23.5 65.5 0.92 3.27 جالس الطالبية مهاراتهم بشكل مستمر.يطور أعضاء الم 10

  0.00 38.9 72.7 0.62 3.63 الدرجة الكلية

 α ) ≥ 0.01)المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة 

  :(25يتضح من الجدول )

( 3.63) أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي  -
( وأن القيمة االحتمالية 38.9%(، قيمة االختبار )72.7أي أن المتوسط الحسابي النسبي )

(sig( تساوي )0.01( يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00 ≤ ( α 
  بمعنى أن هناك موافقة على هذا المجال وجميع فقراته.

الفقرة التي حصلت على المرتبة االولى، والفقرة قام الباحث بتفسير فقرتين من كل مجال:  -
 التي حازت على المرتبة الثانية.

 أظهرت النتائج المتعلقة بالوزن النسبي لمتغير المهارات اإلنسانية أن: -

( التي حصلت على المرتبة األولى في مجال المهارات 23) ( من جدول رقم8الفقرة رقم) -
أعضاء المجالس الطالبية يشاركون الطلبة في  تبين أنو   79.1)االنسانية بوزن نسبى )

مختلف المناسبات االجتماعية، فإن أعضاء المجالس الطالبية يمتلكون قاعدة بيانات بأسماء 
طبيعة الصراع في المنطقة  أنفيتم زيارة كل طالب في بيته، كما  ،الطلبة وأماكن سكناهم
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سرى داء وسقوط الجرحى وخروج األزيادة المشاركة المجتمعية بسبب ارتقاء الشه تتسبب في
 من السجون، إلى جانب المشاركة في األفراح والمناسبات المختلفة.

 65.5))( حازت على المرتبة العاشرة وبوزن نسبى 23( من جدول رقم )10الفقرة رقم)  -
" تبين أن أعضاء يطور أعضاء المجالس الطالبية مهاراتهم بشكل مستمر وتنص على "

ة يطورون مهاراتهم بشكل مقبول وأن بعضهم يعمل كموظف حكومي أو المجالس الطالبي
قطاع خاص، كما يخشى أعضاء المجالس الطالبية من هبوط مستواهم األكاديمي على 
حساب تطوير الذات، وعدم وجود تبادل للخبرات بين الجامعات بين شطري الوطن يضعف 

 بية.يحتاجها أعضاء المجالس الطال يمن تطوير المهارات الت
ي أظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء المجالس الطالبية يمتلكون المهارات اإلنسانية الت  

 والممارسة، وتأتى( وهى نسبة جيدة من األداء 72.7حازت على المرتبة األولى بوزن نسبى بلغ )
بين معظم  يكنتيجة للمعاملة اإلنسانية من قبل أعضاء المجالس الطالبية، والتقارب االجتماع

الطلبة، كما أن المهارات اإلنسانية تعتبر من أهم وأدق المهارات، ويالحظ أن المهارات اإلنسانية 
 تتجسد من تعامل أعضاء المجالس الطالبية مع باقي الطلبة.

 ممارسة درجة إنمن حيث أهمية المهارات االنسانية  )م2009 زعيتر، (الدراسة مع دراسة تتفق 
 كانت معلميهم نظر وجهة من القيادية للمهارات غزة محافظات في الثانوية المدارس مديري 
، وحصلت على المرتبة الرابعة في دراسة زعيتر، وفى الدراسة الحالية حازت على عالية بدرجة

المرتبة األولى بين المجاالت الخمسة من وجهة نظر العاملين في أقسام شؤون الطلبة في 
لى مستوى متوسط اال أنها تعتبر من أهم المهارات الجامعات الفلسطينية، ورغم أنها حصلت ع

 ووجودها سبب الكتساب مهارات أخرى.
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 (26جدول رقم )                                        
 المهارات الفكرية:                                  

                        واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال المهارات الفكريةحساب المتوسطات الحسابية 
 )التخطيط( 

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

 7 0.00 23.6 66.8 0.94 3.34 فق رؤي واستراتيجياتيعمل أعضاء المجالس الطالبية و  1

 10 0.00 24.2 65.5 0.9 3.27 يتميز أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على التخطيط 2

 8 0.00 26.6 66.7 0.83 3.33 يعتمد أعضاء المجالس الطالبية خطة بأهداف واضحة.  3

 2 0.00 27.6 72.3 0.87 3.61 ةتتماشى خطة المجالس الطالبية مع رؤية وفلسفة الجامع 4

 3 0.00 27.1 71.4 0.87 3.57 تتكامل خطة المجالس الطالبية مع خطة قسم شؤون الطلبة  5

 1 0.00 31.8 75 0.78 3.75 يعبر أعضاء المجالس الطالبية عن أفكارهم بصورة واضحة 6

 5 0.00 25.4 69.1 0.9 3.45 تراعي خطة المجالس الطالبية رغبات الطلبة 7

 4 0.00 29.1 69.5 0.79 3.48 يمتلك أعضاء المجالس الطالبية المرونة في التفكير 8

 6 0.00 27.8 68.6 0.82 3.43 يشجع أعضاء المجالس الطالبية المبادرات وتقديم االقتراحات 9

 9 0.00 25.6 66.8 0.86 3.32 اإلبداعييحرص أعضاء المجالس الطالبية على التفكير  10

  0.00 39.2 69.2 0.59 3.46 لكليةالدرجة ا

 α ) ≥ 0.05)عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال احصائياً 

  :(26يتضح من الجدول )

( أي 3.46أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي )
( sigالقيمة االحتمالية )( وأن 39.2%(، قيمة االختبار )69.2أن المتوسط الحسابي النسبي )

بمعنى أن  α ) ≥ 0.05( يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00تساوي )
 هناك موافقة على هذا المجال وجميع فقراته.

 أن ( تنص على0.78( حازت على المرتبة األولى وبوزن نسبى )24( في جدول)6الفقرة رقم) -
" تتفاوت مهارة التعبير عن  عن أفكارهم بصورة واضحةيعبر أعضاء المجالس الطالبية  "

فكار من عضو آلخر، يتميز أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة عن التعبير عن أفكارهم األ
( ألن 75) حسابيوقد حصلت الفقرة على المرتبة األولى وبمتوسط  واضحة،بصورة 

 .مكانة المجالس بين الطلبةتسهم برفع  التيالمجالس الطالبية تمتلك العديد من األفكار 

( تنص 65.5( التي حازت على المرتبة العاشرة وبوزن نسبى )25( من جدول )10الفقرة رقم )
 األداء مستوى " فتبين أن يتميز أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على التخطيط على: "
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وذلك لعدم الحرص ؛ مقبول المجالس الطالبية في القدرة على التخطيط السليمألعضاء  والممارسة
على حضور دورات خاصة بالتخطيط الذاتي، والتخطيط االستراتيجي، العمل العشوائي، ضعف 

 المالحظة، القدرة على التحليل واالستنتاج بدرجة مقبولة.
( وهي نسبة 69.2على المرتبة الرابعة وبوزن نسبى ) حصل مجال المهارات الفكرية
رية لديهم ولكن بصورة مقبولة ال ترقى للمستوى المطلوب، مقبولة مما يظهر وجود المهارات الفك

بسبب عدم االهتمام بالتخطيط االستراتيجي الشخصي، الذي ينعكس باإليجاب على التخطيط 
 العام للمجالس الطالبية، والقيام ببعض األنشطة بصورة عشوائية غير منظمة.

 حل المشكالت:مهارة 
 (27) جدول رقم

الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال مهارة حل و ية واالنحراف المعياري حساب المتوسطات الحساب
 المشكالت

المتوسط  المجال 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 المتوسط
 الحسابي  

 النسبي

 قيمة 
 االختبار 

 القيمة
 االحتمالية 
 (sig) 

 الرتبة

 5 0.00 27.3 70 0.85 3.5 لة.يجمع أعضاء المجالس الطالبية معلومات كافية حول المشك 1

 7 0.00 28.7 68.2 0.79 3.41 يحدد أعضاء المجالس الطالبية حجم المشكلة. 2

3 
يضع أعضاء المجالس الطالبية استراتيجيات لمواجهة مشاكل 

 متوقعة. 
3.34 0.81 66.8 27.5 0.00 9 

 8 0.00 23.2 67.7 0.97 3.39 يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على اتخاذ القرارات. 4

 4 0.00 25.2 70.5 0.93 3.52 يتخذ أعضاء المجالس الطالبية القرارات حسب احتياجات الطلبة.   5

 1 0.00 23.9 71.8 1 3.59 ينسق أعضاء المجالس الطالبية لحل مشاكل الطلبة. 6

 6 0.00 22.9 69.1 1 3.45 تحد المجالس الطالبية من المشاكل بين الطلبة. 7

 3 0.00 23.7 71.4 1 3.57 تتنوع أساليب حل المشكالت لدى أعضاء المجالس الطالبية. 8

9 
يتمكن أعضاء المجالس الطالبية من حل المشكالت بطرق 

 إبداعية.
3.18 0.95 63.6 22.3 0.00 10 

 2 0.00 25.1 71.7 0.95 3.58 يتابع أعضاء المجالس الطالبية تنفيذ القرارات المتخذة .  10

  0.00 34.7 69.1 0.66 3.45 الدرجة الكلية

 .α ) ≥ 0.05)عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال احصائياً 

  :(27يتضح من الجدول )

( أي 3.45أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي )
( sig( وأن القيمة االحتمالية )34.7%(، قيمة االختبار )69.1أن المتوسط الحسابي النسبي )
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بمعنى أن  α ) ≥ 0.05( يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00تساوي )
 هناك موافقة على هذا المجال وجميع فقراته.

 كالتينسق أعضاء المجالس الطالبية لحل مشتنص على " ( و 26( من جدول )6الفقرة رقم) -
، إلى جانب ا من عدم وجود خبرات مهنية سابقةلطالبية في بداياتهالمجالس ا ي" تعانالطلبة

ال تبخل عليهم بخبراتهم بما  والتيقلة المعرفة مما يزيد من تنسيقهم مع أقسام شؤون الطلبة 
يعود بالمنفعة على مختلف الطلبة، ويشمل التنسيق الداخلي بين أعضاء المجالس أنفسهم، 

 والتنسيق بين األندية الطالبية. والتنسيق مع أقسام شؤون الطلبة،

يتمكن أعضاء المجالس الطالبية من حل ( وتنص على "26( من جدول )9الفقرة رقم) -
( تظهر مدى النقص 63.6) ي" والتي حصلت على متوسط حسابالمشكالت بطرق إبداعية

الموجود لدى أعضاء المجالس الطالبية في حل المشكالت بطرق إبداعية بسبب التفكير 
في حل المشكالت، واالنعزال عن التواصل المستمر مع المجتمع المحلى بمختلف  يطالنم

 مؤسساته، وحل المشكالت يزيد الثقة بين الطلبة والمجالس، ويعزز مكانة المجلس الطالبية.

وهى نسبة  69.1)حصلت مهارة حل المشكالت على الترتيب الخامس، بوزن نسبي )  
( بوجود فروق جوهرية في مجاالت مقياس تجهيز 2009)علوان،دراسة مقبولة تتفق الدراسة مع 

وجود فروق في المجال العقلي  ي، كما تتفق الدراسة فيالمعلومات تبعا لمتغير المستوى الدراس
واالجتماعي والدرجة الكلية تبعًا لمقياس القدرة على حل المشكالت لصالح متغير المستوى 

 الدراسي.
لمهارة حل المشكالت لدى أعضاء المجالس الطالبية، لكن هذه ترى الدراسة أن هناك توافر 

 المهارة بحاجة لالرتقاء والتطوير الدائم ألن المجالس الطالبية هي من يمثل جموع الطلبة.
إن تنمية مهارة حل المشكالت يتأتى بالتواصل المستمر مع الطلبة حتى فترة انقطاع الدراسة، 

الطلبة، تفهم حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية، متابعة واالنصات لمشاكل  ،االستماع الجيد
 يتم طرحها لحل المشاكل. يالحلول الت

ويرجع سبب ضعف مهارة حل المشكالت لوجود نقص في المعلومات لدى أعضاء المجالس 
الطالبية، والبدائل والخيارات محدودة أمام أعضاء المجالس الطالبية، كما يخشى بعض أعضاء 

 طالبية من عقوبات قد تمسهم في حال تعارضت الحلول مع إدارة الجامعة.المجالس ال
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 المهارات الفنية:                                   
 (28جدول رقم )

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال المهارات الفنية

 المجال 
المتوسط 

 بيالحسا

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

 9 0.00 22.9 69.1 1 3.45 يتقن أعضاء المجالس الطالبية مهارات التوجيه واالرشاد. 1

 6 0.00 25.9 70.5 0.9 3.52 يحرص أعضاء المجالس الطالبية على االرتقاء وتطوير الذات. 2

 3 0.00 22.7 71.4 1.04 3.57 .الس الطالبية مع الطلبة باستمراريتواصل أعضاء المج 3

 8 0.00 26.3 69.5 0.88 3.48 .لس الطالبية بالقدرة على اإلصغاءيتمتع أعضاء المجا 4

 4 0.00 27.1 71.3 0.87 3.56 يمتلك أعضاء المجالس الطالبية القدرات الشخصية. 5

 5 0.00 23 70.9 1.02 3.55 لطالبية مهارات اإللقاء.يجيد أعضاء المجالس ا 6

 1 0.00 25.6 72.7 0.94 3.64 .بالقدرة على الحوار يتمتع أعضاء المجالس الطالبية 7

8 
علمية،  ينظم أعضاء المجالس الطالبية معارض فنية،

 .وتجارية
3.59 1.02 71.8 23.4 0.00 2 

 7 0.00 19.8 70 1.17 3.5 حت ضغط العمل.يتمكن أعضاء المجالس الطالبية من العمل ت 9

 10 0.00 22.6 67.7 0.99 3.39 تعقد المجالس الطالبية اجتماعاتها بشكل دوري. 10

  0.00 31.2 70.5 0.75 3.53 الدرجة الكلية

 .α ) ≥ 0.05)عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال احصائياً 

  :(28يتضح من الجدول )

( 3.53دول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي )أشارت النتائج في الج -
( وأن القيمة االحتمالية 31.2%(، قيمة االختبار )70.5أي أن المتوسط الحسابي النسبي )

(sig( تساوي )0.01( يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00 = ( α 
 وجميع فقراته. بمعنى أن هناك موافقة على هذا المجال

يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة  تنص على: " يالت( و 27( من جدول رقم)7فقرة رقم)  -
" بأن قدرة أعضاء المجالس الطالبية على 72.7"يتضح من المتوسط الحسابي " على الحوار

نبية الحوار جيدة، ألن الحوار وسيلة راقية يفتح أفاق متعددة، ويجنب الدخول في صراعات جا
 تؤثر على سير العملية التعليمية بأكملها.

تعقد المجالس الطالبية اجتماعاتها  تنص على: " ي( والت27( من جدول رقم )10الفقرة رقم )
" إن عقد االجتماعات من المهارات المهمة، وعقد االجتماع يتم لتقريب وجهات بشكل دوري 

 النظر، والتشاور، حل المشكالت، الخروج بقرارات .
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الحظ أن المجالس الطالبية بشكل عام تبدأ عند تشكيلها قوية ولكن بعد فترة تشعر بالفتور ي
 خاصة عندما ال تلبى إدارة الجامعات بعض مطالبهم.

( وهي نسبة جيدة من 70.5حصل مجال المهارات الفنية على المرتبة الثالثة بوزن نسبى)
ة العديد من المهارات الفنية والتي تعزز األداء والممارسة، إذ يمتلك أعضاء المجالس الطالبي

مكانتهم بين الطلبة كالمهارات اإلدارية، الحوار، مهارات االلقاء، االصغاء، مهارات االتصال 
 والتواصل.

مهارات االتصال والتواصل من المهارات المهمة في حياتنا اليومية وفى مجالس الطلبة فإن عمل  
( في 2008وتتفق الدراسة مع دراسة )األشقر، ،ة األولىالمجالس الطالبية هو تواصلي بالدرج

األهمية القصوى لمهارات التواصل لطلبة الجامعات بشكل عام وألعضاء المجالس الطالبية بشكل 
 خاص.

عدم وجود فروق بين الطلبة تعزى لمتغير المستوى الجامعي فى تحقيق مهارة  يكما اتفقت معها ف
فروق بين طلبة الجامعات تعزى لمتغير الجنس لصالح  االتصال، كما توصلت الدراسة إلى

الذكور في تحقيق مهارة االتصال، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين طلبة الجامعات 
 تعزى ألثر الجامعة في تحقيق مهارة االتصال.

ن المهارات الفنية متوافرة لدى أعضاء المجالس الطالبية بدرجة متوسطة والمهارات الفنية يمك
اكتسابها وتطويرها بتبادل الخبرات، االحتكاك بالجامعات األخرى، الدورات التدريبية، وورش 

 العمل، استقدام خبراء من الخارج، وابتعاث عدد من األعضاء البارزين.
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 مهارات العمل الجماعي:
 (29جدول رقم )

نسبي لكل فقرة من فقرات مجال مهارات العمل حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي ال
 الجماعي

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

 1 0.00 30.6 76.8 0.83 3.84 يعتمد أعضاء المجالس الطالبية أسلوب فرق العمل. 1

 7 0.00 23.8 70 0.98 3.5 الطالبية روح الجماعة بين الطلبة.يبث أعضاء المجالس  2

 5 0.00 25.1 71.8 0.95 3.59 .العمل الجماعي على نجاحيحرص أعضاء المجالس الطالبية  3

 10 0.00 22.2 68.2 1.02 3.41 يعكس أعضاء المجالس الطالبية مهارات العمل الجماعي على الطلبة  4

 6 0.00 23.9 70.5 0.98 3.52 البية في جموع الطلبة بشكل واضح.يؤثر أعضاء المجالس الط 5

 4 0.00 26 72.3 0.92 3.61 يتعاون أعضاء المجالس الطالبية إلنجاز مهام الفريق. 6

 9 0.00 22.3 68.6 1.02 3.43 ينظم أعضاء المجالس الطالبية أنشطة مجتمعية خارج الجامعة. 7

 3 0.00 22.8 72.7 1.06 3.64 نشاء لجان طالبية.يهتم أعضاء المجالس الطالبية بإ 8

 8 0.00 24.9 69.5 0.93 3.48 يسهم عمل المجالس بشكل جماعي في الدقة والسرعة. 9

 2 0.00 25.8 74.1 0.95 3.7 المجالس. تماسك على الجماعي العمل يساعد 10

  0.00 32.8 71.5 0.72 3.57 الدرجة الكلية

 α ) ≥ 0.05)عند مستوى داللة  ئياً المتوسط الحسابي دال احصا

  :(29يتضح من الجدول )

( 3.57أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي ) -
( وأن القيمة االحتمالية 32.8%(، قيمة االختبار )71.5أي أن المتوسط الحسابي النسبي )

(sig( تساوي )يعني أن هذا المجال د0.00 )( 0.01ال إحصائياً عند مستوى داللة = ( α 
 بمعنى أن هناك موافقة على هذا المجال وجميع فقراته.

 ( من مجال العمل الجماعي والتي تنص على:29( من جدول رقم)1فقرة رقم )  -

جماعة محدودة العدد مجالس الطلبة  "يعتمد أعضاء المجالس الطالبية أسلوب فرق العمل "
لتحقيق عمل مشترك  ؛ل الشعور بالوحدة والتضامن والمسؤولية االجتماعيةيتعاون أفرادها في ظ

معارض -مهرجان -، فعند وجود نشاط مركزي للمجالس الطالبية )حفل امتيازأو هدف مشترك
 تجارية(  تشعر بوجود خلية نحل وتفاعل جميع اللجان الطالبية مع النشاط.
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  :اإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على
 مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية؟ واقعا م

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي والقيم 
 .(30االحتمالية لجميع فقرات استبانة األنشطة الطالبية كما هو موضح بجدول رقم )

 (30جدول رقم )
مستوى واالنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبي لكل فقرة من فقرات مجال واقع  حساب المتوسطات الحسابية

  األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية

 واقع مستوى األنشطة الطالبية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 المجال 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 راالختبا

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 الرتبة

1 
اكتسبت مهارات جديدة لممارستي األنشطة 

 الطالبية.
3.89 0.93 77.9 22.5 0.00 1 

 4 0.00 21.1 77.2 0.95 3.86 .ألنشطة الطالبية بمستواي الثقافيترتقي ا 2

 10 0.00 18 75.4 1 3.77 تتميز األنشطة الطالبية باإلبداع. 3

4 
بية االهتمامات المختلفة الطالتراعي األنشطة 

 .للطلبة
3.59 1.03 71.8 13.3 0.00 16 

 2 0.00 22.1 77.6 0.93 3.88 تنمى األنشطة الطالبية من مهاراتي. 5

 7 0.00 20.7 77 0.96 3.85 .نشطة الطالبية من مستواي المعرفيترفع األ  6

7 
يقيم أعضاء المجالس الطالبية نشاطات لذوي 

 صة.االحتياجات الخا
3.4 1.19 68.1 7.9 0.00 20 

8 
تكتشف األنشطة الطالبية مواهب جديدة لدى 

 .الطلبة
3.66 0.89 73.3 17.4 0.00 13 

9 
يكرم أعضاء المجالس الطالبية المتميزين في 

 األنشطة الطالبية.
3.82 1.02 76.4 18.8 0.00 8 

10 
ازدادت المهارات الحياتية لدى بعد ممارستي 

 ية.لألنشطة الطالب
3.62 1.02 72.5 14.2 0.00 15 

 17 0.00 12.4 71.1 1.05 3.56 تتسم األنشطة الطالبية باالستمرارية. 11

12 
غرست األنشطة الطالبية لدى العديد من القيم 

 النبيلة.
3.8 0.94 76 19.8 0.00 9 
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 11 0.00 16.4 74.8 1.05 3.74 تستثمر األنشطة الطالبية أوقات فراغي. 13

 12 0.00 15 73.6 1.06 3.68 .ن على األنشطة الطالبية بالبشاشةع القائمويتمت 14

15 
ة الطالبية في حل جزء من تسهم األنشط

 .مشكالتي
3.46 1.08 69.2 9.91 0.00 19 

16 
تزداد مهاراتي التطبيقية بعد ممارستي لألنشطة 

 الطالبية.
3.5 1.03 70 11.3 0.00 18 

 5 0.00 21.2 77.2 0.94 3.86 االجتماعيةعالقاتي تطور األنشطة الطالبية من  17

 6 0.00 21.6 77.1 0.92 3.85 إشباع بعض حاجاتي  إلى تؤدي األنشطة الطالبية 18

19 
تراعي األنشطة الطالبية الفروق الفردية بين 

 الطلبة
3.64 1.07 72.7 13.8 0.00 14 

20 
تخلق األنشطة الطالبية أجواء تنافسية بين 

 الطلبة
3.87 1.06 77.5 19.2 0.00 3 

  0.00 28.4 74.3 0.59 3.72 الدرجة الكلية

 .α ) ≥ 0.05)عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال احصائيا  

  :(30يتضح من الجدول )

 
( أي 3.72أشارت النتائج في الجدول السابق على أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية يساوي )

( sig( وأن القيمة االحتمالية )28.4%(، قيمة االختبار )74.3) أن المتوسط الحسابي النسبي
بمعنى أن  α ) = 0.01( يعني أن هذا المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.00تساوي )

 يالفقرة الت هناك موافقة على واقع مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية.
 حصدت المرتبة األولى وتنص على:

على المرتبة ( 1رقم)اكتسبت مهارات جديدة لممارستي األنشطة الطالبية" حازت الفقرة " -1
للشك أن جل المحاضرات االكاديمية  %مما ال يدع مجاالً 77.9 ياألولى بمتوسط حساب

تكسب الطلبة العديد  يتركز على المواد العلمية، وهنا يبرز الدور المهم لألنشطة الطالبية الت
، تطور وتنمى شخصية الطالب الجامعي من مختلف الجوانب يلجديدة، التمن المهارات ا

ويعزو الباحث حصولها على المرتبة األولى الكتساب الطلبة العديد من المهارات الجديدة من 
خالل مشاركتهم لألنشطة الطالبية إلى أن األنشطة تغطى جوانب كثيرة من المعرفة للطلبة، 

 خاصًة الطلبة الجدد.وتكسبهم العديد من المهارات 
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"تنمى األنشطة الطالبية من مهاراتي"  حصدت المرتبة الثانية وتنص على: يالفقرة الت  -2
وتنمية وبتنوع المهارات تزيد وتتطور هذه المهارات لدى الطلبة،  ،المهارة موجودة لدى الطالب

ا داخل الجامعة المهارات تتم بتنظيم المجالس الطالبية للعديد من المسابقات بمختلف أنواعه
أعضاء المجالس الطالبية يتمتعون نفسها والمشاركة في المسابقات بين الجامعات األخرى، 

مع  المنفعةبإقامة عالقات مع مؤسسات مختلفة يقوم المجلس بتوجيه الطلبة المهرة لتبادل 
 هذه المؤسسات.

ة أجواء تنافسية بين "تخلق األنشطة الطالبي حصدت المرتبة الثالثة وتنص على: يالفقرة الت -3
عن العصبية، وفى الدول  الطلبة" األنشطة الطالبية تقوم على المنافسة الشريفة بعيداً 

لرفد المنتخبات الوطنية بالطلبة في  رئيسيالمتقدمة األنشطة الجامعية والبطوالت هي شريان 
والتنافس الشريف بين طلبة الجامعات يجب أن يتوج بعالج بعض ، مختلف األلعاب

، هاوتقبل نشطة المجتمعية، كنشر ثقافة الفوز والهزيمةالمشكالت االجتماعية الموجودة في األ
 عدم تجاوز الطالب لحقوقه.غرس قيم التعاون، والتطوع، االلتزام بقوانين األنشطة، 

"ترتقي األنشطة الطالبية بمستواي  حازت على المرتبة الرابعة وتنص على: يالفقرة الت -4
األنشطة الطالبية اهتمامًا شديدًا باألنشطة الثقافية فكثير من الطلبة يدخلون الثقافي" تهتم 

نشطتها الثقافية للوصول أالجامعة وال توجد لديهم مهارات ثقافية، فتنوع المجالس الطالبية من 
بالطلبة لمستوى مرتفع من الثقافة العامة، والتراث الثقافي الفلسطيني، ومن أهم هذه األنشطة 

الشعر، والرياضة، وتتنوع هذه المسابقات ما بين ميدانية ، ات العلمية، الدينية، التربويةالمسابق
 .سنوي والكترونية وورقية، كما يتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية بين الجامعات بشكل 

 حازت على المرتبة الخامسة وتنص على: يالفقرة الت -5
تماعية" طالب الثانوية العامة ينهى دراسته بعالقات " تطور األنشطة الطالبية من عالقاتي االج

ما يكونوا من منطقة جغرافية واحدة، أما  ن طلبة المدرسة غالباً أل اجتماعية محدودة نظراً 
المرحلة الجامعية فتتوسع المفاهيم االجتماعية لدى الطلبة، وتتنوع العالقات وتتطور بتبادل 

 التيالطلبة أنفسهم، كما تتميز الرحالت الجامعية الزيارات بين أعضاء المجالس الطالبية و 
 ينظمها أعضاء المجالس الطالبية باالرتقاء بالعالقات االجتماعية بين الطلبة.

 
 



 
 

98 

 حازت على المرتبة السادسة وتنص على: يالفقرة الت -6
إشباع بعض حاجاتي" تشبع األنشطة الطالبية حاجات عديدة لدى  ى" تؤدي األنشطة الطالبية إل

والذي يتم  ،الطلبة قد ال يتمكن الطالب من اشباعها خارج الجامعة كالحاجة لتطوير الذات
من خالل المهارات الحياتية في الجامعة، أو الدورات التدريبية، تتميز الحياة الجامعية بتوفير 

وهو ما ال يتوافر في  يتتم بشكل مجان والتي ،الصاالت المميزة لممارسة األنشطة الطالبية
 لغ.قد ال يتمكن الطالب من توفير هذه المبا مالياً  تتطلب بدالً  يماكن الخارجية التاال

 لفقرة التي حازت على المرتبة السابعة وتنص على:ا -7
 %. 77" ترفع األنشطة الطالبية من مستواي المعرفي" وقد حصلت على متوسط حسابي بمعدل 

يادة المعرفية، ولكن هذه المعرفة تحتاج لترجمة رئيسيًا في الز  إن التطور التكنولوجي يلعب دوراً 
عملية، من هنا يبرز دور األنشطة الطالبية التي ترفع مستوى الطلبة المعرفي حسب حاجات 

 الطلبة.
 الفقرة التي حازت على المرتبة الثامنة وتنص على: -8

س الطالبية " يكرم أعضاء المجالس الطالبية المتميزين في األنشطة الطالبية" تحرص المجال
يوضح االنجازات واألنشطة التي تمت خالل  دراسيعلى اصدار تقرير في نهاية كل عام 

العام الدراسي، كما تنظم المجالس الطالبية مهرجان ختامي قبل نهاية العام الدراسي يتم فيه 
ا تكريم الطلبة المتميزين في األنشطة، ويحصل هؤالء الطلبة على العديد من الجوائز والهداي

 القيمة، سواء من داخل الجامعة أم بتبرع من هيئات ومؤسسات خارجها.
 لفقرة التي حازت على المرتبة التاسعة وتنص على:ا -9

" غرست األنشطة الطالبية لدى العديد من القيم النبيلة" إن غرس القيم النبيلة لدى الطلبة ليس 
العديد من القيم النبيلة التي  باألمر البسيط، لكن من خالل األنشطة الطالبية يمكن غرس

حياء سنة النبي محمد إومن هذه القيم  ،تغير مسار حياة الطالب لألفضلو  ثمارهاى تتؤ 
" أقم صالتك تسعد بحياتك، استبدل سيجارتك :صلى هللا عليه وسلم كاألنشطة الدعوية

 ."، مصارف الزكاةبسواك، اشحن قلبك باأليمان، استبدل نغمة جوالك
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 رة التي حازت على المرتبة العاشرة وتنص على:الفق -10
، واتسن راسة الطالب في بعض االختصاصات لسبعد" تتميز األنشطة الطالبية باإلبداع" تستمر 

ربع سنوات، فإذا كانت األنشطة الطالبية تسير وفق نمط أوفى أخرى لخمس سنوات، و 
طبيعة النشاط قبل بدايته، تقليدي فإن مشاركة الطلبة تكون هزيلة، ويعرفون كل شيء عن 

ن االبداع يتولد نتيجة تحديث من وجهة نظر الطلبة أل بداعباإلنشطة الطالبية وتتميز األ
خطط المجالس الطالبية، القيام بأنشطة تتسم بالواقعية، الحرص على استضافة شخصيات 

تواصل يادية جديدة، مشاركة الطلبة من خارج المجلس في وضع تصور لألنشطة، زيادة الق
 ى.مع المجتمع المحل

 لفقرة التي حازت على المرتبة الحادية عشر وتنص على:ا -11
عدد كبير من الطلبة من وجود فراغ بين ي يعان " تستثمر األنشطة الطالبية أوقات فراغي "

المحاضرات، كما يوجد ساعات للفراغ االكاديمي تتوقف فيه الدراسة، ومن هنا يتجلى دور 
ية التي تستثمر هذه األوقات بما ينفع الناس من أنشطة علمية، وثقافية، األنشطة الطالب

 ورياضية.
 لفقرة التي حازت على المرتبة الثانية عشر وتنص على:ا -12

يه وسلم:" تبسمك ل" يتمتع القائمون على األنشطة الطالبية بالبشاشة" قال رسول هللا صلي هللا ع
لدى أعضاء المجالس الطالبية، ولكن ليس بالشكل في وجه أخيك صدقة" واالبتسامة موجودة 

ة هي لغة عالمية فرصة للحصول على األجر في الدنيا واآلخرة، ألن االبتسام فهيالمطلوب 
 .ال تحتاج لترجمة

 واالبتسامة يجب أن تكون طابعا، عند تنفيذ األنشطة والمعامالت، والمقابالت الطالبية.
 الثالثة عشر وتنص على:التي حازت على المرتبة الفقرة  -13

 "الطلبة " تكتشف األنشطة الطالبية مواهب جديدة لدى
: اكتشاف المهارة، تثبيت المهارة، اتقان المهارة، الطلبة الجدد هيتمر المهارة بثالثة مراحل 

يمتلكون العديد من المهارات، والتي قد ال يعلمها الطالب نفسه ويتم اكتشاف بعض هذه 
والتي تنظم لها  ،نظيم األنشطة الطالبية، كمهارات الخطابة وااللقاءالمهارات من خالل ت

 المجالس الطالبية العديد من المسابقات.
 



 
 

100 

 الفقرة التي حازت على المرتبة الرابعة عشر وتنص على: -14
 " تراعي األنشطة الطالبية الفروق الفردية بين الطلبة" 

كانت تلك الصفة جسمية أمن الطلبة سواء  طالب عن غيره الفروق الفردية صفات يتميز بها كل
، فاألنشطة الطالبية تراعى الفروق الفردية من وجهة نظر الطلبة، بتنوع األنشطة، ةأم سلوكي

المشاركة فيها، ومشاركة بعض  يودون  تيوتعبئة الطلبة استبانات توضح نوعية األنشطة ال
 ة الطالبية.وضع خطط األنشط فيالطلبة الفاعلين في األنشطة الطالبية 

 الفقرة التي حازت على المرتبة الخامسة عشر وتنص على: -15
 " ازدادت المهارات الحياتية لدى بعد ممارستي لألنشطة الطالبية"

 الطلبة تساعد التي واالجتماعية العاطفية واإلدراكية القدرات من مجموعة هي الحياتية المهارات

 بفعالية، التواصل وخالقة، ناقدة بصورة اكل التفكيرالمش حل مدروسة، قرارات اتخاذ عمومًا على

ومنتجة، وتزداد  بصورة صحية يعيقهم ما ومواجهة حياتهم شؤون  وتسيير عالقات سليمة، إقامة
المهارات الحياتية للطلبة المشاركين في األنشطة الطالبية، كما تعمل المجالس الطالبية على 

 بعض المشاكل والنقص لدى الطلبة. تطوير المهارات الحياتية للطلبة ومعالجة
 الفقرة التي حازت على المرتبة السادسة عشر وتنص على: -16

 " تراعي األنشطة الطالبية االهتمامات المختلفة للطلبة "
تختلف اهتمامات الطلبة تبعًا لرغباتهم وميولهم فبعض الطلبة يفضلون المشاركة في األنشطة 

كة في األنشطة المجتمعية والرياضية، فتحرص المجالس الثقافية فيما يفضل آخرون المشار 
 اهتمامات الطلبة، واشباع حاجاتهم. ةالطالبية على مراعا

 الفقرة التي حازت على المرتبة السابعة عشر وتنص على: -17
 :" تتسم األنشطة الطالبية باالستمرارية"

حانات النصفية والنهائية، كما األنشطة الطالبية تغطى السنة الدراسية الكاملة مع مراعاة االمت
، وتظهر واالجتماعي السياسيتتميز خطة األنشطة الطالبية بالمرونة والتفاعل مع الواقع 

 نتائج استطالع الطلبة أن األنشطة الطالبية تتسم باالستمرارية وليست موسمية.
م االسير كما تراعى األنشطة الطالبية المناسبات االسالمية، والوطنية، والمجتمعية، كيو 

الفلسطيني، ذكرى استشهاد القادة، يوم المعلم الفلسطيني، اليوم العالمي للمرأة، موسم قطف 
 الزيتون، وغيرها الكثير من األنشطة.
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 الفقرة التي حازت على المرتبة الثامنة عشر وتنص على: -18
 "تزداد مهاراتي التطبيقية بعد ممارستي لألنشطة الطالبية"

كاديمية، اهتمامًا شديدًا على حساب المهارات والجوانب التطبيقية، من هنا تهتم المحاضرات اال
 ييبرز دور المجالس الطالبية في تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية كمهارات الدفاع المدن

 واطفاء الحرائق، التصوير، التدريب.
 الفقرة التي حازت على المرتبة التاسعة عشر وتنص على: -19

 طة الطالبية في حل جزء من مشكالتي"" تسهم األنش
يعانى بعض الطلبة من مشكالت اجتماعية متعددة، قد يعجز الطالب أن يعبر عن هذه 
المشكالت مع الموظفين، فيتجه لمجالس الطلبة الذين هم باألساس طلبة مثلهم، ومن أبرز 

معلومات حول هذه المشكالت: العزلة، االنطواء، الخجل، عدم القدرة على الحوار، ضعف ال
كاديمي، ويعزو الباحث ضعف مهارة حل المشكالت للمجالس الطالبية التي النظام األ
( النشغال أعضاء المجالس الطالبية بأنشطة أخرى، على حساب حل 68.1حصدت )

تجسر الهوة بين الطلبة والمجلس، وتعزز الثقة بين الطلبة والمجالس  يمشكالت الطلبة، الت
 الطالبية.

 رة التي حازت على المرتبة العشرين وتنص على:الفق -20
 :" يقيم أعضاء المجالس الطالبية نشاطات لذوي االحتياجات الخاصة"

إن طبيعة الصراع المستمر والمفتوح مع العدو، تعرض الكثير من الشباب بشكل عام، والجامعي 
الذين هم  االحتياجات الخاصة، ي بشكل خاص، لإلصابات، مما يزيد من أعداد الشباب ذو 

جزء أصيل وأساسي من مجتمعنا الفلسطيني، ويعزو الباحث ضعف اهتمام المجالس 
ألن هذه الفئة من المجتمع تعانى  ؛االحتياجات الخاصة ي الطالبية بتنظيم أنشطة خاصة بذو 

معاناة شديدة للحصول على أدنى حقوقهم، وعدم توفر رؤى واستراتيجية واضحة لدى 
 لتخفيف من حدة المشكلة.المجالس للمساهمة في ا

توضح الدراسة بما ال يدع مجاال للشك أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المهارات 
االنسانية واألنشطة الطالبية فكلما زادت المهارات االنسانية زادت األنشطة الطالبية من 

 حيث عدد المشاركين ومستوى األنشطة يرتفع.
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 اختبار صحة الفرضيات:
 والذي ينص على:  ،جابة على السؤال الثالثاال

بين المهارات  α) ≥ 0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية واألنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية.

تباط بيرسون وذلك إلظهار ولإلجابة على السؤال السابق قام الباحث باستخدام معامل االر 
االرتباط والعالقة بين كل من المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية وكل عنصر من 

 عام:عناصر األنشطة الطالبية بشكل 
 الفرضية األولي:

( بين المهارات α ≥ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  
 .الجامعات الفلسطينيةطة الطالبية في اإلنسانية واألنش

 (31جدول رقم )
 نتائج معامل االرتباط بين المهارات القيادية واألنشطة الطالبية

 القيمة االحتمالية معامل ارتباط بيرسون  المهارات القيادية
 0.00 **0.54  المهارات اإلنسانية

 0.00 **0.53  المهارات الفكرية )التخطيط(

 0.00 **0.84  التمهارة حل المشك

 0.00 **0.60  المهارات الفنية

 0.00 **0.78  مهارات العمل الجماعي

 0.00 **0.79  المهارات القيادية

يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين المهارات اإلنسانية واألنشطة الطالبية 
مستوى الداللة ( وهي أقل من 1.11( تساوي )sig( وأن القيمة االحتمالية )1.79)
(1.11=αوهذا يعني أن هناك عالقة بين المهارات القيادية وا ،) ألنشطة الطالبية، وجميع

 المجاالت.
األنشطة الطالبية، وتوجد بينهما عالقة طردية  فيتؤثر المهارات القيادية تأثيرا واضحا ومباشرًا 

ء المجالس الطالبية، إيجابية، كما تؤثر المهارات القيادية في صقل وتنمية شخصية أعضا
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ويالحظ أنه كلما ازدادت المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس ارتفع مستوى األنشطة الطالبية 
 .من حيث جودة التخطيط، التواصل، التنسيق، التنفيذ، التقييم

  على:والذي ينص  ،لإلجابة على السؤال الرابع

م شؤون اقسألين في هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العام
الطلبة في الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء 

الحالة  –المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات ) الجنس 
 الوصف الوظيفي(؟ –الجامعة  –االجتماعية 

 الفرضية الثانية:
وهذا يتطلب مناقشة  ،العاملين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  

في قسم شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية  (α ≥ 1.15) الفرضية عند مستوى داللة
حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى 

 أثنى(  –لمتغير الجنس )ذكر 
 دام اختبار )ت(.قام الباحث باستخلإلجابة على الفرض السابق 
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 (32جدول رقم )
المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في المهارات القيادية لدى 

 لمتغير الجنس تبعا أعضاء المجالس الطالبية

 المجال
 

 المتوسط التكرار الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت "
مستوى 
 الداللة

 المهارات اإلنسانية
 0.63 3.57 24 ذكر

0.73 0.46 
 0.62 3.71 20 أنثى

 المهارات الفكرية 
 0.58 3.31 24 ذكر

1.74 0.06 
 0.56 3.64 20 أنثى

 مهارة حل المشكالت
 0.72 3.63 24 ذكر

1.48 0.14 
 0.56 3.33 20 أنثى

 المهارات الفنية
 0.77 3.8 24 ذكر

2.74 0.02 
 0.64 3.3 20 أنثى

 عمل الجماعيمهارات ال
 0.69 3.89 24 ذكر

2.99 0.007 
 0.64 3.31 20 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.61 3.36 24 ذكر

2.89 0.04 
 0.53 3.73 20 أنثى

 1.96تساوي  0.01قيمة "ت" عند مستوى 
 2.58" تساوي 0.05قيمة "ت" عند مستوى 

 :(32يتبين من الجدول رقم)
وأن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من  α=0.05ي أقل من وه sig=0.04أن قيمة مستوى الداللة 

قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سنرفض الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية حول واقع 

ي الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية ف
والدرجة  )مهارات االعمل الجماعى(والخامس )المهارات الفنية( لصالح الذكور للمجاالت الرابع

 الكلية.
بعنوان "درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري  2007)تختلف الدراسة مع دراسة بلبيس)

( مدير 107ين" وأجريت الدراسة على عينة قوامها)ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسط
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( تقريبا من مجتمع الدراسة، وكان من أهم النتائج أن %20ومديرة في الضفة الغربية بما نسبته )
درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية كانت عالية وكبيرة، في حين 

 راسة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ، لم تجد الدكانت في دراستنا متوسطة
(0.05 = α)  في درجة ممارسة المهارات القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في

المحافظات الشمالية تعزى لمتغير الجنس إال في العالقات اإلنسانية وكان الفرق لصالح الذكور، 
والدرجة الكلية لصالح  ،ومهارات العمل الجماعي ،نيةت الفروق في المهارات الفوفى دراستنا وجد

 الذكور.
والدرجة الكلية لصالح الذكور لطبيعة  ييعزو الباحث ارتفاع المهارات الفنية والعمل الجماع

أعضاء المجالس الطالبية وحريتهم في التنقل من مكان آلخر، وفى حال وجود أنشطة طالبية 
صلون النهار بالليل من أجل إنجاح األنشطة وهوما ال فإن بعض أعضاء المجالس الطالبية يو 

المجتمعية والعادات والتقاليد، وطبيعة  تتمكن الطالبات من القيام به بسبب المحافظة على القيم
 ال تسمح لها بالعمل لفترات طويلة، أو التواجد حتى ساعات متأخرة من المساء. يالتنثى األ

عيفة، يؤثر سلبًا على األنشطة الطالبية فنجدها سيئة من إن توافر المهارات القيادية بصورة ض
 ن االبداع.ع حيث التخطيط، والمشاركة، والتنفيذ، والروتين والبعد

 الفرضية الثالثة:
استجابات  في (α ≥ 0.05)عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

ة حول واقع في قسم شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينيعند مستوى  العاملين
المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى 

 أعزب(  –لمتغيرات الحالة االجتماعية )متزوج 
 الفرض السابق قام الباحث باستخدام اختبار )ت(. لمناقشة صحة
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 (33جدول رقم )
في المهارات القيادية لدى المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق 

 :حالة االجتماعيةلمتغير ال تبعا   أعضاء المجالس الطالبية

 المجال
 

الحالة 
 االجتماعية

 المتوسط التكرار
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت "
مستوى 
 الداللة

 المهارات اإلنسانية
 0.69 3.41 12 متزوج

1.5 0.14 
 0.58 3.72 32 أعزب

 خطيط(المهارات الفكرية )الت
 0.69 3.39 12 متزوج

0.46 0.64 
 0.55 3.48 32 أعزب

 مهارة حل المشكالت
 0.92 3.26 12 متزوج

1.2 0.23 
 0.53 3.53 32 أعزب

 المهارات الفنية
 0.88 3.38 12 متزوج

0.76 0.45 
 0.7 3.58 32 أعزب

 مهارات العمل الجماعي
 0.93 3.53 12 متزوج

0.21 0.82 
 0.65 3.59 32 أعزب

 الدرجة الكلية
 0.73 3.4 12 متزوج

0.90 0.37 
 0.55 3.58 32 أعزب

 1.96تساوي  0.01قيمة "ت" عند مستوى 
 2.58" تساوي 0.05"ت" عند مستوى  قيمة

 :(33يتبين من الجدول رقم)
وأن قيمة "ت" المحسوبة أقل من  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.37أن قيمة مستوى الداللة 

"ت" الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة قيمة 
احصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية حول واقع 

لحالة المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير ا
 عية لجميع األبعاد.االجتما

 
 



 
 

107 

 الفرضية الرابعة:

في استجابات العاملين في  (α ≥ 0.05) عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة احصائية
قسم شؤون الطلبة حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات 

لمعرفة وجود فروق ذات  .(األقصى –األزهر  – )اإلسالميةالفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة 
 One Way Anova)  (  قام الباحث باستخدام اختبار ةلمتغير الجامعداللة إحصائية تبعا  
 (34جدول رقم )( النتائج التي تم الحصول عليها: 34ويوضح جدول رقم )

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية تبعا  
 متغير الجامعةل

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

 1.36 2 2.72 بين المجموعات المهارات اإلنسانية

 0.34 41 13.8 داخل المجموعات 0.32 0.12
 43 16.5 المجموع 

 المهارات الفكرية 

 1.22 2 2.44 بين المجموعات

 0.3 41 12.3 داخل المجموعات 0.25 0.45
 43 14.8 المجموع 

 مهارة حل المشكالت

 1.07 2 2.14 بين المجموعات

 0.41 41 16.6 داخل المجموعات 0.83 0.62
 43 18.8 المجموع 

 المهارات الفنية

 2.29 2 4.57 بين المجموعات

 0.48 41 19.6 داخل المجموعات 0.14 0.77
 43 24.2 المجموع 

 مهارات العمل الجماعي

 2.74 2 5.49 بين المجموعات

 0.41 41 17 داخل المجموعات 0.30 0.62
 43 22.5 المجموع 

 الدرجة الكلية

 1.59 2 3.19 بين المجموعات

 41 12.4 داخل المجموعات 0.90 0.28
0.3 

 43 15.5 المجموع

 .3.78تساوي  0.01( مستوى داللة 353، 3درجة حرية )الجدولية عند   Fقيمة 
 .2.60تساوي  0.05( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 
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 :(34يتبين من الجدول رقم)
" المحسوبة أقل من fوأن قيمة " α=0.05وهي أكبر من  sig=0.90أن قيمة مستوى الداللة 

لفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة " الجدولية، وبالتالي سنقبل اfقيمة "
إحصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية حول واقع 

ى لمتغير الجامعة المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعز 
وجود فروق في االستجابات بين العاملين نتيجة يعزو الباحث سبب عدم و  ،لجميع األبعاد

 ، بين العاملين في جامعات غزة.واالجتماعي، والثقافي، الديمغرافيللتقارب 
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 الفرضية الخامسة:
 في استجابات العاملين (α ≥ 0.05) عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

رات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في في قسم شؤون الطلبة حول واقع المها
 –نائب رئيس قسم  – رئيس قسم)الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي 

، قام المسمى الوظيفيلمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لمتغير  موظف إداري(
النتائج التي تم ( 35)ويوضح جدول رقم  One Way Anova)  ( اختبار الباحث باستخدام

 (35جدول رقم ) :الحصول عليها
لمهارات القيادية لدى أعضاء المجالس انتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير 

 :لمتغير المسمى الوظيفي ا  الطالبية تبع

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

 0.06 2 0.12 بين المجموعات ارات اإلنسانيةالمه

 41 16.4 داخل المجموعات 0.87 0.15
0.4 

 43 16.5 المجموع

 المهارات الفكرية 

 0.19 2 0.39 بين المجموعات

 41 14.4 داخل المجموعات 0.58 0.55
0.35 

 43 14.8 المجموع

 مهارة حل المشكالت

 0.12 2 0.24 بين المجموعات

 41 18.5 داخل المجموعات 0.77 0.27
0.45 

 43 18.8 المجموع

 المهارات الفنية

 0.37 2 0.73 بين المجموعات

 41 23.5 داخل المجموعات 0.53 0.64
0.57 

 43 24.2 المجموع

 مهارات العمل الجماعي

 0.15 2 0.29 بين المجموعات

 41 22.2 داخل المجموعات 0.76 0.27
0.54 

 43 22.5 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.15 2 0.29 بين المجموعات

 41 15.3 داخل المجموعات 0.68 0.39
0.37 

 43 15.5 المجموع

 3.78تساوي  0.01( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 
 2.60اوي تس 0.05( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 
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وأن قيمة  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.68أن قيمة مستوى الداللة  (35يتبين من الجدول رقم)
"f" المحسوبة أقل من قيمة "f الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال "

ات العاملين في قسم شؤون الطلبة في الجامع استجاباتتوجد فروق ذات داللة احصائية في 
الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية 

فروق ذات داللة  ، ترى الدراسة أن عدم وجودير المسمى الوظيفي لجميع األبعادتعزى لمتغ
سام شؤون الطلبة هو وجود منظومة متقاربة بين معظم احصائية في استجابات العاملين في أق

دورًا واضحًا في توافق االستجابات فمن تجده نائب  اإلداري جامعات، كما يلعب نظام التدوير ال
  رئيس قد تجده بعد سنة واحدة رئيسًا والعكس صحيح.
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 لإلجابة على السؤال الخامس والذي ينص على: 
تجابات طلبة في اس (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى  األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية مستوى الجامعات الفلسطينية حول 
 مكان السكن(؟ –التخصص  –المستوى الدراسي  –الجامعة  –لمتغيرات )الجنس 
 الفرضية السادسة:

طلبة  استجاباتفي  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  
األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى  مستوى جامعات الفلسطينية حول ال

  .ى(نثأ –لمتغيرات الجنس )ذكر 
 السابق قام الباحث باستخدام اختبار )ت(.الختبار صحة الفرض 

 
 (36جدول رقم )

المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في واقع مستوى األنشطة 
 لطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تبعا  لمتغير الجنسا

 البعد
 

 المتوسط التكرار الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت "
مستوى 
 الداللة

 األنشطة الطالبية
 0.62 3.71 278 ذكر

0.02 0.98 

 0.55 3.72 265 أنثى

 1.96تساوي  0.01قيمة "ت" عند مستوى 
 2.58تساوي  "0.05قيمة "ت" عند مستوى 

 (36يتبين من الجدول رقم)
وأن قيمة "ت" المحسوبة أقل من  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.98أن قيمة مستوى الداللة 

قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة 
األنشطة الطالبية على طلبة  مستوى احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية حول 
 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس لجميع األبعاد. 
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 الفرضية السابعة:
طلبة  استجابات في (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

ى الجامعات الفلسطينية حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعز 
 .األقصى( –األزهر  – )اإلسالميةالجامعة  رلمتغي

ويوضح جدول  One Way Anova)  ( قام الباحث باستخدام اختبار  الختبار صحة الفرض
 :( النتائج التي تم الحصول عليها37رقم )

 (37جدول رقم )
األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات  مستوى  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي حول

 الفلسطينية تبعا  لمتغير الجامعة

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

 األنشطة الطالبية

 5.37 2 10.7 بين المجموعات

 540 176 داخل المجموعات 0،52 0،45
0.33 

 542 187 المجموع

 3.78تساوي  0.01( مستوى داللة 353، 3) الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة 
 2.60تساوي  0.05( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 

 :(37يتبين من الجدول رقم)
" المحسوبة أقل من fوأن قيمة " α=0.05وهي أكبر من  sig=0.52أن قيمة مستوى الداللة 

رية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة " الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفfقيمة "
األنشطة الطالبية على طلبة مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول  استجاباتاحصائية في 

 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة لجميع األبعاد. 

  الفرضية الثامنة:
طلبة  استجاباتي ف  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

الجامعات الفلسطينية حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى 
 الثالث والرابع(  –المستوى الدراسي )األول والثاني  لمتغير

 قام الباحث باستخدام اختبار )ت(.الفرض السابق  الختبار صحة
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 (38جدول رقم )
األنشطة  مستوى  لتها للتعرف إلى الفروق في واقعالمتوسط والقيمة المحوسبة ودال 

 الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تبعا  لمتغير المستوى الدراسي

 المتوسط التكرار المستوى الدراسي البعد
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت "
مستوى 
 الداللة

 األنشطة الطالبية
 0.57 3.76 301 األول والثاني

1.45 0.06 

 0.61 3.66 242 ث والرابعالثال

 1.96تساوي  0.01قيمة "ت" عند مستوى 
 2.58" تساوي 0.05قيمة "ت" عند مستوى 

 :(38يتبين من الجدول رقم)
وأن قيمة "ت" المحسوبة أقل من  α=0.05وهي أكبر من  sig=0.06أن قيمة مستوى الداللة 

يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة  قيمة "ت" الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث
األنشطة الطالبية على طلبة مستوى احصائية في استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية حول 

 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات المستوى الدراسي لجميع األبعاد. 
  الفرضية التاسعة:

طلبة  استجابات في (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
الجامعات الفلسطينية حول مستوى األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى 

 .علوم شرعية( –علوم طبيعية  –لمتغير التخصص )علوم إنسانية 
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ويوضح  One Way Anova)  (قام الباحث باستخدام اختبار الختبار صحة الفرض السابق
  :ئج التي تم الحصول عليها( النتا39جدول رقم )

 (39جدول رقم )
األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات مستوى  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي حول

 الفلسطينية تبعا  لمتغير التخصص

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

األنشطة 
 الطالبية

ين المجموعاتب  0.11 2 0.05 

 540 187 داخل المجموعات 0.86 0.15
0.35 

 542 187 المجموع

 3.78تساوي  0.01( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 
 2.60تساوي  0.05( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 

 (39يتبين من الجدول رقم)
" المحسوبة أقل من fوأن قيمة " α=0.05وهي أكبر من  sig=0.86مستوى الداللة  أن قيمة
" الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة fقيمة "

األنشطة الطالبية على طلبة مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول  استجاباتاحصائية في 
 نية تعزى لمتغير التخصص لجميع األبعاد. الجامعات الفلسطي

 الفرضية العاشرة:
 استجاباتفي  (α ≥ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات  مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول 
 –غزة  –الوسطى  –خانيونس  –تعزى لمتغير مكان السكن )رفح  الفلسطينية
 شمال غزة(

ويوضح  (One Way Anova) قام الباحث باستخدام اختبار  الختبار صحة الفرض السابق
   :النتائج التي تم الحصول عليها( 40جدول رقم )
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 (40جدول رقم )
األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات  مستوى نتائج اختبار تحليل التباين األحادي حول 

 :ير مكان السكنالفلسطينية تبعا  لمتغ

 Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
مستوى 

 الداللة

األنشطة 
 الطالبية

 0.95 4 3.81 بين المجموعات

 538 183 داخل المجموعات 0.35 0.75
0.34 

 542 187 المجموع

 3.78تساوي  0.01اللة ( مستوى د353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 
 2.60تساوي  0.05( مستوى داللة 353، 3الجدولية عند درجة حرية )  Fقيمة 

 :(40يتبين من الجدول رقم)
" المحسوبة أقل من fوأن قيمة " α=0.05وهي أكبر من  sig=0.35أن قيمة مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات داللة  " الجدولية، وبالتالي سنقبل الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنهfقيمة "
األنشطة الطالبية على طلبة  مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول  استجاباتاحصائية في 

 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير مكان السكن لجميع األبعاد. 
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 خامسالفصل ال
 والدراسات المقترحة النتائج والتوصيات

 
 
 
 

 :المقدمة
 نتائج الدراسة

 ةتوصيات الدراس
 ترحات لدراسات مستقبلية للباحثينمق
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 المقدمة:
المهارات القيادية ألعضاء بعد استكمال هذه الدراسة بجانبيها النظري والميداني حول 

مجموعة  ظهرت المجالس الطالبية وعالقتها بمستوى األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية
م عرض مجموعة من تفي هذا الفصل. وبناًء على تلك النتائج سيمن النتائج والتي سيتم عرضها 

ألعضاء المجالس الطالبية وتنفيذ األنشطة الطالبية  تنمية المهارات القياديةالتوصيات بهدف 
. وسيتم عرض مجموعة من الدراسات المستقبلية المقترحة وفق رؤى واستراتيجيات قيادية سليمة

 داء أعضاء المجالس الطالبية.أليتم االستفادة منها في تطوير 

  نتائج الدراسة:
( من وجهة % 70.6بلغ المتوسط النسبي للمهارات القيادية ألعضاء المجالس الطالبية ) -1

 نظر العاملين في أقسام شئون الطلبة.
 %( من وجهة نظر طلبة الجامعات. 74.3بلغ المتوسط النسبي لألنشطة الطالبية ) -2
 بين المهارات االنسانية واألنشطة الطالبية.  عالقة ارتباطية دالة احصائيا -3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في   -4
الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في 

 لصالح الذكور.الجامعات الفلسطينية تعزى 
احصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة حول واقع ال توجد فروق ذات داللة   -5

 المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير
 .(أعزب -الحالة االجتماعية )متزوج 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة حول واقع  -6
رات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات المها

  .األقصى( –األزهر  – )اإلسالميةالجامعة 
العاملين في قسم شؤون الطلبة في  استجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية في  -7

الطالبية في الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس 
 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لجميع األبعاد. 

مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول  استجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية في  -8
 –تعزى لمتغير التخصص )علوم إنسانية  األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية

 .ية(علوم شرع –علوم طبيعية 
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 مستوى  طلبة الجامعات الفلسطينية حول استجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية في  -9
 –تعزى لمتغير مكان السكن )رفح  طلبة الجامعات الفلسطينية لدىاألنشطة الطالبية 

 .شمال غزة( –غزة  –الوسطى  –خانيونس 
 وتة حسب الترتيب التالي:يمتلك أعضاء المجالس الطالبية المهارات القيادية بدرجات متفا -ا

(، 71.5(، المهارات الفنية )71.5(، مهارات العمل الجماعي )72.2المهارات االنسانية )
 (.71.6 (( والدرجة الكلية هي 69.2(، مهارات حل المشكالت )69.2مهارات التخطيط )

على  نشطة الطالبية التي تقدمها المجالس الطالبية وحصلتوجد موافقة على مستوى األي -ب
 (.74.3درجة كلية)

 هناك عالقة طردية ايجابية بين المهارات القيادية واألنشطة الطالبية، وجميع المجاالت.  -
يوجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في الجامعات  -

االت االعمل : المهارات الفنية، ومجي  الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور لمجال
 والدرجة الكلية. يالجماع

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العاملين في قسم شؤون الطلبة في  -
الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في 

 الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لجميع األبعاد. 

العاملين في قسم شؤون الطلبة في  استجابات توجد فروق ذات داللة احصائية في ال -
الجامعات الفلسطينية حول واقع المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية في الجامعات 

 الفلسطينية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لجميع األبعاد.
مستوى طلبة الجامعات الفلسطينية حول  استجاباتال توجد فروق ذات داللة احصائية في  -

 األنشطة الطالبية على طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص لجميع األبعاد.
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 :التوصيات 
 :يلي بما يوصى الباحث نتائج من الحالية الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 على مستوى المهارات القيادية:
 في جميع جامعات فلسطين.  يةالمجالس الطالبية ركيزة أساس  -
 .وابراز قدراتهمضرورة رعاية الطلبة الذين تتوافر لديهم المهارات القيادية  -
 يالتركيز على مجال االرتقاء بمستوى أعضاء المجالس الطالبية في جميع المجاالت، مع - 

 التخطيط، وحل المشكالت.
 األعمار. اعداد مادة علمية حول المهارات القيادية تدرس لمختلف - 
 .قامة برامج تدريبية لتنمية المهارات القيادية لطلبة الجامعاتإ -
 زيادة التعاون والتنسيق بين أعضاء المجالس الطالبية في مختلف محافظات الوطن. -

 على مستوى األنشطة الطالبية:
 ضرورة االعداد الخططى الجيد. -
 التنوع والتميز واالبداع في اختيار األنشطة. -
 نشطة مشاكل وحاجات حقيقية لدى الطلبة.ن تعالج األأ -
 التواصل المستمر بين أعضاء المجالس الطالبية والطلبة. -
 التنسيق الكامل بين مختلف اللجان الطالبية لظهور األنشطة بمستوى متميز. -
 االهتمام بالمناسبات االسالمية والوطنية. -

 مقترحات لدراسات مستقبلية للباحثين:
 المهارات الحياتية لطلبة الجامعات. ىلأثر المهارات القيادية ع -
 في تنمية األنشطة الطالبية. أثرهاالسمات القيادية ألعضاء المجالس الطالبية و  -
 لدى الطلبة. يندية الطالبية ودورها في زيادة الوعالمهارات القيادية ألعضاء األ -
 األنشطة الطالبية وعالقتها في االرتقاء بشخصية الطالب الجامعي.  -
 ت القيادية ألعضاء المجالس الطالبية وعالقتها في تنمية األنشطة االبداعية.المهارا -
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 والمصادر المراجع
 المصادر:

 .الكريم القرآن
 األحاديث النبوية.

 :العربية المراجع

 :الكتب
 للنشر العلوم دار ،1ط ،التعلم ومهارات التربوية القيادة،  (2013)طارق  عامر،-

 .رمص ،القاهرة،1ط والتوزيع،
 العلمية اليازوري  دار ،1ط ،والقيادية اإلشراقية المهارات تنمية ،(2009)بشير، العالق،-

 .،األردن عمان والتوزيع، للنشر
 للنشر الحامد دار ،1 ط ،التربوية القيادة في والدافعية القيادة ،(2006) على، عياصرة،-

 .األردن عمان، والتوزيع،
 الجامعية، الراتب دار ،1 ط ، ؟يصنعون  أم يولدون  هل لقادةا ،(1999) محمد، جعلوك، -

 .لبنان
 عمان، والتوزيع، للنشر إثراء ،1 ط ،الفعال والقائد الفاعلة القيادة ،(2009) عمر، غباين، -

 .األردن
 والتوزيع، للنشر ايتراك ،2ط الجدد، للمديرين القيادية المهارات تنمية ،(2001) سيد، عليوة،-

 .مصر القاهرة،
 عمان، ،والنشر للطباعة الفكر دار ،القيادة إدارة علم في أساسيات ،(2002) طارق، ي،البدر -

 .األردن
 ،"بميك" المهنية الخبرات مركز ،وفعال   قوال   القيادية الشخصية ،(2008) الرحمن، عبد توفيق،-

 .مصر القاهرة،
 عمان، والتوزيع، شرللن الثقافة دار ،1ط ،اإلبداع إلي المدخل ،(2006) سعيد، العزيز، عبد -

 .األردن
 .األردن عمان، الثقافة، دار مكتبة ،1ط ،اإلدارية القيادة ،(2002) نواف كنعان،-
 دار :عمان .اإلدارية القرارات اتخاذ في التربوية القيادة مهارات ،(2008) رافدة، الحريري،-

 . والتوزيع للنشر المناهج

 والتوزيع، للنشر الصحوة ،1ط ،والقيادية اعيةاالجتم المهارات تنمية ،(2010)محمود رياض،-
 .مصر القاهرة،
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 دار المسير، األردن، عمان.، 1، طالقيادة اإلدارية الفعالة، (2010) السكارنة، بالل -

 للطباعة غريب دار ،1ط ،المتفوق  للمدير والقيادية اإلدارية المهارات ،(2007) على، السلمي،
 .مصر القاهرة، والنشر،

 ،1ط القيادة، مهارات أداء تقويم ضوء في تطويري  برنامج بناء ،(2010) شهرزاد، النعيمي،-
 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار
 الرياض، للنشر، المنار دار ،2ط ،الشاملة القيادية اإلدارة ،(2000) عبدهللا، العقيل،-

 .السعودية
 للنشر، السماح دار ،3 ط ،اإلدارية القيادة في الحديثة االتجاهات ،(2007) ظاهر، كاللدة،-

 . مصر القاهرة،

 للنشر، حافظ دار  ،1ط ،أخرى  قيادية وبحوث والتغيير القيادة ،(2006) بشير، الجابري،-
 السعودية

، دار 1،طتطبيقات عملية -تجارب عالمية -النشاط الطالبي أسس نظرية( 2009عثمان، رجاء).
 الفكر، عمان، األردن.

 .السعودية الرياض، جرير، ،مكتبة1ط ،بداخلك الذي القائد (2007)دريا، زيجارمي، -
 .األردن عمان، الفكر، دار ،1ط ،الفعالة لإلدارة القيادة تحديات  (2005)بيتر، شافير،-
 عمان، الحامد، دار ،1،ط الجديد القرن  في التربوية القيادة (2006) محمد، ، حمادات-

 .األردن
 لهندسية، ،الدار1ط ،للعالمية للوصول المديرين مهارات نميةت (2010) بسيوني، البرادعي،-

 .مصر القاهرة،
 الفكر ،دار1،ط المشكالت حل على قائم مدخل التربوية القيادة (2012) باولو، كورديرو،-
 .،األردن عمان‘
 والتوزيع للنشر مدار العلو ،1ط ،االتصال ومهارات التربوية القيادة  (2013)المصري  عامر،-

 .مصر ، رة،القاه
 للنشر العلمية اليازوري  ،دار1ط ،واإلشراقية القيادية المهارات تنمية  (2009)بشير العالق،-

 .،األردن ،عمان والتوزيع
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 :العلمية الرسائل

 بمستوي   وعالقتها الخاصتين مديري  لدى السائدة القيادية األنماط ،(2012)خليل العجارمة،-
 الشرق  جامعة ماجستير، رسالة ،عمان محافظة في علمينالم نظر وجهة من التعليم جودة

 .االردن عمان، االوسط،
 السلة كرة لالعبي الدافعية بالسمات وعالقتها النفسية المهارات،  (2012)مريد الزاملي،- 

 .غزة بقطاع الرياضية باألندية

 على "االونروا" بغزة االقليمي المكتب لمدراء القيادي النمط أثر ،(2009) لينا الرحيم، عبد-
 .فلسطين غزة، االسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،للعاملين االبداع تهيئة

 والطيران  الداخلية وزارة في العاملين الضباط لدى القيادية المهارات ،(2003) محمد العتيبي،-
 األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستير، رسالة ،أدائهم بكفاءة وعالقتها الرياض مدينة في

 .الرياض
 اتخاذ ومهارةأثر استخدام قبعات التفكير في تنمية المفاهيم العلمية ( 2112رضوان، محمد، )

شورة، الجامعة اإلسالمية. ، رسالة ماجستير غير منبغزة الثامن الصف طالبات القرار لدى
 فلسطين.

ى رؤساء األقسام عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لد( 2111، )محمد كريمخلف، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية. األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة

 .فلسطين

دور المشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي ( 2119، )اتمرتجي، ذكرى
ماجستير غير  ، رسالةالمرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تفعيله

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

 للمهارات غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة( 2119، )منيرزعيتر، 
 ورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.، رسالة ماجستير غير منشتطويرها وسبل القيادية

ى حل المشكالت لدى طلبة تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة عل( 2119علوان، أحمد، )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.المرحلة الثانوية
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 مدارس مدراء لدى لإلنجاز بالدافعية وعالقتها القيادة على القدرة( 2118أبو الجديان، محمد، )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، فلسطين.وشمالها غزة محافظة

الفلسطينية  االتصاالتفي شركة  المسؤولينالمهارات القيادية لدى ( 2118مصطفى، ) األغا،
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، )جوال( بين الواقع والمنظور المعياري 

  فلسطين.

 تفعيل في غزة محافظات في الفلسطينية بالجامعات الطلبة اتحادات دور( 2117، )هناءناجي، 
 ، فلسطين.قصى، رسالة ماجستير ، جامعة االةالسياسي كةالمشار 

 الثانوية المدارس ومديرات مديري  ىلد القيادية المهام ممارسة درجة( 2117بلبيس، خالد، )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.فلسطين في الحكومية

 المهني النضجى عل المهني يالجمع التوجيه في تدريبي برنامج( 2117مبارك، حسن، )
، رسالة ماجستير الخليل مدينة في العاشر األساسي الصف طلبة ىلد القرار المهني واتخاذ

 غير منشورة، جامعة بئر زيت، فلسطين.

، رفح في األساسية المدارس مدراء ىلد الفعالة القيادة مهارات( 2117أبو ختلة، حسان، )
 .اإلسالمية، فلسطين رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة

 بااللتزام القيادة وأنماط الشخصية المتغيرات بعض عالقة تحليل( 2117أبو ندى، رائد، )
، غزة قطاع في الفلسطينية الوزارات على ميدانية دراسة-التنظيمية والشعور بالعدالة التنظيمي

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، فلسطين.

 لدى القرارات واتخاذ االتصال بمهارة وعالقتها األكاديمية الحرية( 2113)الرزقي، عبد الفتاح، 
، رسالة ماجستير منشورة، جامعة السعودية بالجامعات التربية العليا وكليات الدراسات طالب

 الملك فهد، السعودية.

 موالمتعل المعلم بين االتصال مهارات لتنمية تدريبي برنامج فاعلية (2010) كابور، أحمد، 
 في األساسي الخامس الصف تالميذ من عينة لدى للمتعلم، الدراسي التحصيل في وأثرها

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.وريفها دمشق محافظتي مدارس
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 إدارة متطلبات ضوء في والتعليم التربية لمديري  األدوار القيادية( 2119السبيعي، محمود، )
 ير غير منشورة، جامعة األمير نايف للعلوم األمنية، السعودية.، رسالة ماجستالتغيير

، رسالة األردنية الجامعات طلبة لدى االتصال مهارة تحقيق ىمد( 2118األشقر، خليل، )
 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.

ير ، رسالة ماجستير غدالحدو  حرس في القيادية المهارات تقويم( 2117العنزي، خالد، )
 منشورة، جامعة األمير نايف للعلوم األمنية، السعودية.

 المدارس مديري  وتطويرها لدى المتوفرة القيادية المهارات مستوى ( 2117الغامدي، ماهر، )
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السعودية العربية المملكة في الباحة منطقة في الثانوية

 األمير طالل، السعودية.

 المؤسسات لقيادة الالزمة القيادية والمهارات التربوية القيادة( 2117محمد، )المغامسي، 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الرياض، السعودية.التربوية

، رسالة الجامعة أهداف تحقيق في ودورها طنطا بجامعة الطالبية الرعاية( 2116خليل، أحمد )
 ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا، مصر.
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 لرسائل العلمية األجنبية:ا

 الطالبية األنشطة برمجة خالل من النمو األخالقي " ( بعنوان (prook، 2010  دراسة

( بعنوان:" دراسة العالقة بين األنماط القيادية والرضى HAMIDIAR،2009دراسة حميد فار)
 .الوظيفي في جامعة آزاد بطهران

ن المهارات القيادية ودعم السلوك اإليجابي العالقة بي ( بعنوان: "richterr، 2007راسة )د
 في المدارس دراسة استكشافية".

  ( بعنوان " المهارات القيادية للطالب في السنة األولىFOLEY2005دراسة فولى)

 ( بعنوان " العالقات القيادية لمدير المدرسة(DYER2002دراسة داير )"

The English Resources 

(2010, Prook), “The Moral Development through Student Activities 
Programming” 

 (2009, Hamidiar), “The Study of the Relationship between 
Leadership Styles and Job Satisfaction in Azad University in 
Tehran”  

(2007, Richter), “The Relationship between Leadership Skills and 
Supporting Positive Behavior in Schools, Exploratory Study” 

(2005, Foley), “Leadership Skills for Students in the First Year” 

(2002, Dyer), “The Leadership Relations of the Headmaster” 
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 بحث-الفلسطيني المدير عند االستراتيجي االداري  السلوك حول اراء ،(2003) ماجد، الفرا، -
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 (1ملحق رقم )

 الرحمن الرحيمبسم هللا 
 المحترم...............................................سعادة األستاذ الدكتور/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
بين يدي سيادتكم صيغة أولية الستبانة مقترحة لجمع البيانات المتعلقة بمحاور رسالة  

لس الطالبية وعالقتها بمستوى األنشطة المهارات القيادية لدى أعضاء المجا: ماجستير عنوانها
وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من  الطالبية في الجامعات الفلسطينية

 .بغزةجامعة االقصى  معأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا بغزة ضمن البرنامج المشترك 
ونظرًا لما عرف عنكم من الخبرة والدراية  ،نةورغبة في إيجاد صدق المحتوى لفقرات االستبا    

بداء مالحظاتكم وآرائكم حول صحة فقراتها  واالختصاص أرجو التكرم بتحكيم فقرات االستبانة، وا 
ووضوحها وسالمة لغتها، ومدى أهميتها لقياس ما وضعت له، ومدى انتمائها للمحور الذي 

ضافة أية فقرات ترونهايحتويها بوضع عالمة ) مناسبة. سيستخدم الباحث أسلوب ليكرت      (، وا 
الخماسي، علمًا بأن إجابة أفراد العينة على الفقرات ستكون بوضع العالمة نفسها أمام العبارة 

 المناسبة، والتي تتكون من خمس درجات على النحو التالي: 
 غير موافق بشدة(. –غير موافق  –محايد  –موافق  –)موافق بشدة 

 
 الحترام والتقدير،،،وتقبلوا فائق ا

 
 الباحث                                                                             

 كمال حسن عطية الطهراوي                                                                  
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 (2ملحق رقم )
 

 استبانة
 أخي الكريم، أختي الكريمة،،،

 بة وبعد،،،تحية طي
 

 سيادتكم استبانة تهدف إلى الكشف عن: ي  د  بين ي  
المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية وعالقتها بمستوى األنشطة الطالبية في 

 الجامعات الفلسطينية
 ستكمالال وذلك ،وقد صممت هذه االستبانة لجمع البيانات حول موضوع البحث

ستير في القيادة واإلدارة من أكاديمية اإلدارة والسياسة متطلبات الحصول على درجة الماج
فنأمل من حضرتكم التفضل بتعبئة البيانات الشخصية ثم قراءة االستبانة  ،للدراسات العليا

مع أمام اإلجابة التي ترونها مناسبة وتتفق  ()واإلجابة على كل بند من بنودها بوضع إشارة 
 وجهة نظركم.
 

 تستخدم في أغراض البحث العلمي فقط.سلمقدمة ن البيانات اأعلما  ب
 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 
 
 
 

 الباحث

 كمال حسن عطية الطهراوي 
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 االستبانة األولى
استبانة لقياس المهارات القيادية ألعضاء المجالس الطالبية وعالقتها بمستوي األنشطة الطالبية في   

 الجامعات الفلسطينية للعاملين في قسم شؤون الطلبة.
 هة نظر العاملين في أقسام شؤون الطلبة() من وج

 
 أوال: المعلومات الشخصية:

 

 
 ثانيا : المعلومات التخصصية:

موافق  شطة الطالبيةاألن م.
 بشدة

 محايد موافق
غير 

 موافق
غير موافق 

 :أوال : المهارات اإلنسانية بشدة

1  
يدافع أعضاء المجالس الطالبية عن حقوق الطلبة 

 دون تمييز.
     

2  
يتحمل أعضاء المجالس الطالبية المسؤولية اتجاه 

 الطلبة .
     

      طلبة.يتفقد أعضاء المجالس الطالبية حاجات ال  3

4  
يتعامل أعضاء المجالس الطالبية  بصورة حسنة مع 

 الطلبة.
     

5  
يحرص أعضاء المجالس الطالبية على العدل بين 

 الطلبة.
     

      يتسم أعضاء المجالس الطالبية باإلقناع.  6
     يوفر أعضاء المجالس الطالبية مساعدات إنسانية   7

   أنثى  ذكر  اجلنس
   أعزب  متزوج  احلالة االجتماعية:

 األقصى  األزهر  اإلسالمية  اجلامعة:
 موظف إداري  انئب رئيس قسم  رئيس قسم  الوصف الوظيفي:
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 للطلبة.

8  
طالبية في المناسبات يشارك أعضاء المجالس ال

 االجتماعية.
     

9  
يتعامل أعضاء المجالس الطالبية بالمرونة مع 

 الطلبة.
     

10  
يطور أعضاء المجالس الطالبية مهاراتهم بشكل 

 مستمر.
     

 :ثانيا :  المهارات الفكرية )التخطيط(
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1  
الطالبية وفق رؤي  يعمل أعضاء المجالس

 .واستراتيجيات
     

2  
يتميز أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على 

 التخطيط.
     

3  
يعتمد أعضاء المجالس الطالبية خطة بأهداف 

 واضحة. 
     

4  
تتماشى خطة المجالس الطالبية مع رؤية وفلسفة 

 الجامعة.
     

5  
تتكامل خطة المجالس الطالبية مع خطة قسم شؤون 

 طلبة .ال
     

6  
يعبر أعضاء المجالس الطالبية عن أفكارهم بصورة 

 واضحة.
     

      تراعي خطة المجالس الطالبية رغبات الطلبة.  7
      يمتلك أعضاء المجالس الطالبية المرونة في التفكير.  8

9  
يشجع أعضاء المجالس الطالبية المبادرات وتقديم 

 قتراحات.اال
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10  
الس الطالبية على التفكير يحرص أعضاء المج

 بداعى.اال
     

 ثالثًا: مهارة حل المشكالت:
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1  
يجمع أعضاء المجالس الطالبية معلومات كافية حول 

 المشكلة.
     

      أعضاء المجالس الطالبية حجم المشكلة. يحدد  2

3  
ستراتيجيات لمواجهة يضع أعضاء المجالس الطالبية ا

 مشاكل متوقعة. 
     

4  
يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على اتخاذ 

 القرارات.
     

5  
يتخذ أعضاء المجالس الطالبية القرارات حسب 

 احتياجات الطلبة.  
     

      ينسق أعضاء المجالس الطالبية لحل مشاكل الطلبة.  6
      بين الطلبة. تحد المجالس الطالبية من المشاكل  7

8  
تتنوع أساليب حل المشكالت لدى أعضاء المجالس 

 الطالبية.
     

9  
يتمكن أعضاء المجالس الطالبية من حل المشكالت 

 بطرق إبداعية.
     

10  
يتابع أعضاء المجالس الطالبية تنفيذ القرارات  

 .المتخذة
 

     

 :رابعا : المهارات الفنية
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

ر غي
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1  
يتقن أعضاء المجالس الطالبية مهارات التوجيه 

 واالرشاد.
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2  
يحرص أعضاء المجالس الطالبية على االرتقاء 

 .وتطوير الذات
     

3  
يتواصل أعضاء المجالس الطالبية مع الطلبة 

 باستمرار .
     

4  
يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على اإلصغاء 

. 
     

      يمتلك أعضاء المجالس الطالبية القدرات الشخصية.  5

      يجيد أعضاء المجالس الطالبية مهارات اإللقاء.  6

      يتمتع أعضاء المجالس الطالبية بالقدرة على الحوار .  7

8  
 ينظم أعضاء المجالس الطالبية معارض فنية،

 علمية، وتجارية 
     

9  
بية من العمل تحت يتمكن أعضاء المجالس الطال

 ضغط العمل.
     

      تعقد المجالس الطالبية اجتماعاتها بشكل دوري.  10

 :خامسا : مهارات العمل الجماعي
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      يعتمد أعضاء المجالس الطالبية أسلوب فرق العمل.  1

2  
بين  يبث أعضاء المجالس الطالبية روح الجماعة

 .الطلبة
     

3  
طالبية على  نجاح العمل يحرص أعضاء المجالس ال

 .الجماعي
     

4  
يعكس أعضاء المجالس الطالبية مهارات العمل 

 الجماعي على الطلبة .
     

5  
يؤثر أعضاء المجالس الطالبية في جموع الطلبة 

 بشكل واضح.
     



 
 

135 

6  
يتعاون أعضاء المجالس الطالبية إلنجاز مهام 

 يق.الفر 
     

7  
ينظم أعضاء المجالس الطالبية أنشطة مجتمعية 

 خارج الجامعة.
     

      يهتم أعضاء المجالس الطالبية بإنشاء لجان طالبية.  8

9  
يسهم عمل المجالس بشكل جماعي في الدقة 

 والسرعة.
     

      .المجالس تماسك على الجماعي العمل يساعد  10
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 :الثانية من وجهة نظر الطلبةالستبانة ا

تهدف إلى قياس قدرة مجالس الطلبة بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة  على تنظيم األنشطة الطالبية بشكل 

 ، وقياس درجة رضى الطلبة عن األنشطة الطالبية.منظم من وجهة نظر الطلبة

 :الشخصيةمعلومات الأوال : 

 
 ثانيا : المعلومات التخصصية: 

 األنشطة الطالبية م.
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
اكتسبت مهارات جديدة لممارستي األنشطة 

 الطالبية.
     

      ترتقي األنشطة الطالبية بمستواي الثقافي. 2
      ية باإلبداع.تتميز األنشطة الطالب 3

4 
تراعي األنشطة الطالبية االهتمامات المختلفة 

 للطلبة.
     

      تنمى األنشطة الطالبية من مهاراتي. 5
      ترفع األنشطة الطالبية من مستواي المعرفي. 6

   أنثى  ذكر  اجلنس
   أعزب  متزوج  عية:احلالة االجتما

 األقصى  األزهر  اإلسالمية  اجلامعة:
 موظف إداري  انئب رئيس قسم  رئيس قسم  الوصف الوظيفي:
   الثالث والرابع  األول والثاين  املستوى الدراسي:

   علوم طبيعية  علوم إنسانية  التخصص:
     علوم شرعية  

 الوسطى  نسخانيو   رفح  مكان السكن:
   الشمال  غزة  
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7 
يقيم أعضاء المجالس الطالبية نشاطات لذوي 

 االحتياجات الخاصة.
     

      .ي  بية مواهب جديدة لدتكتشف األنشطة الطال 8

9 
يكرم أعضاء المجالس الطالبية المتميزين في 

 األنشطة الطالبية.
     

11 
ازدادت المهارات الحياتية لدى بعد ممارستي 

 لألنشطة الطالبية.
     

      تتسم األنشطة الطالبية باالستمرارية.  11

12  
غرست األنشطة الطالبية لدى العديد من القيم 

 ة.النبيل
     

      تستثمر األنشطة الطالبية أوقات فراغي.  13
      يتمتع القائمون على األنشطة الطالبية بالبشاشة.  14
      تسهم األنشطة الطالبية في حل جزء من مشكالتي.  15

16  
تزداد مهاراتي التطبيقية بعد ممارستي لألنشطة 

 الطالبية.
     

      .تماعيةاالجتطور األنشطة الطالبية من عالقاتي   17
      إشباع بعض حاجاتي.  ىتؤدي األنشطة الطالبية إل  18
      تراعي األنشطة الطالبية الفروق الفردية بين الطلبة.  19
      تخلق األنشطة الطالبية أجواء تنافسية بين الطلبة.  21
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 (3ملحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمين االستبانة

 امعة/ المؤسسةالج الدرجة العلمية االسم م
 الجامعة اإلسالمية أستاذ دكتور أ. د جميل حسن الطهراوي  1
 كلية النهضة أستاذ مساعد د. حامد اصرف 6
 الكلية العربية للعلوم التطبيقية أستاذ مساعد د. سامي سليم أبو طه 5
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد د. عدنان إبراهيم ابو حسين 8
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أستاذ مساعد د. عمر الجعيدى 9
 كلية النهضة أستاذ مساعد د. محمد حسين ماضي 7
 جامعة األقصى أستاذ مساعد د. نبيل حسن الطهراوي  2
 فرع خانيونس –رئيس الكلية الجامعية  أستاذ مساعد د. هشام أحمد غراب 4

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. ياسر الشرفا 10
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د.نبيل دخان 3
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 كتاب تسهيل مهمة الباحث  (4لحق رقم )م
 

 


