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ملخص:
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى دكر جامعة الطائؼ في تنمية ميارات القيادة لدل طالبيا
في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة مف حيث األبعاد التالية( :التخطيط ،اتخاذ
القرار المصحكب بالثقة في النفس ،حؿ المشكالت ،إدارة الكقت ،إدارة الصراع ،المشاركة
الكجدانية) ،كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي ،كاستخدـ البحث استبانو تـ تطبيقيا عمى
طالبا كطالب نة ،ككانت
عينة عشكائية مف طالب كطالبات جامعة الطائؼ ،بمغ عددىا( )4844ن
مف أىـ نتائج الدراسة :أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طمبة جامعة الطائؼ في ضكء
تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة كانت بدرجة مرتفعة ،ككاف ترتيب أبعاد االستبانو
طبقنا ألراء أفراد العينة بالترتيب عمى النحك التالي :المشاركة الكجدانية ،إدارة الصراع ،إدارة

الكقت ،حؿ المشكالت ،اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،كالتخطيط .كذلؾ تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية حكؿ ممارسة ميارات القيادة لدل طمبة جامعة
الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة
تعزل لممتغيرات التالية :الجنس لصالح اإلناث ،نكع المسار في اتجاه المسار الصحي،
المستكل الدراسي في اتجاه المستكل الرابع إلى السادس ،عدد األنشطة الطالبية لصالح
( )01أنشطة فأكثر ،ككانت أىـ تكصيات البحث :إعداد عمادة شؤكف الطالب لبرنامج تدريبي
متكامؿ ييدؼ إلى تنمية ميارات القيادة لدل طمبة الجامعة مف المستكل األكؿ في الدراسة
الجامعية ،كينفذ كؿ شير خالؿ الفصؿ الدراسي الكاحد؛ بحيث يتمكف أكبر عدد مف الطمبة
االلتحاؽ بو كاالستفادة منو مع التركيز عمى تحفيز الطالب لالشتراؾ بو ،زيادة تكعية الطمبة
بالمجالس االستشارية الطالبية ،لمتفاعؿ كاالشتراؾ فييا ،كتشجيعيـ عمى العمؿ بيا بشكؿ
إيجابي  ،عقد المحاضرات ككرش العمؿ ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لتبصيرىـ باآلليات
التي تنمي ميارات القيادة لدل طالبيـ  ،إعداد العمادة المساندة لمقرر تعميمي خاص
بميارات القيادة يعتبر مف المتطمبات الجامعية ،إنشاء مركز دراسات القيادة في الجامعة لمنح
درجة الدبمكـ في التأىيؿ القيادم لمطالب.
الكممات المفتاحية :ميارات القيادة ،جامعة الطائؼ ،القدرة التنافسية،
الجامعات
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The role of Taif University in developing the leadership skills of its
students in the light of improving the competitiveness of university
graduates

Shda Ibrahim Faraj
Abstract
The aim of the research is to identify the role of Taif University in
developing the leadership skills of its students in the light of improving the
competitiveness of university graduates in terms of the following dimensions:
(Planning, decision-making accompanied by self-confidence, problem
solving, time management, conflict management, emotional sharing).The
research was based on descriptive approach. The research used a questionnaire
was applied to a random sample of students (male and female)of Taif University,
numbered (4844) students. The most important results of the study were:
The degree of practicing the leadership skills of Taif University students in
the light of improved competitiveness of university graduates was high. The
order of the dimensions of the questionnaire according to the opinion of the
sample was as follows:
Emotional involvement, conflict management, time management, problem
solving, self-confidence decision-making, planning.
There are also statistically significant differences in the overall score of
practicing the leadership skills of Taif University students in the light of
competitiveness of university graduates from the point of view of the study
sample members due to the following variables:
gender for the benefit of females, type of track in the direction of health
track, level of study in the direction of level IV to VI, the number of student
activities for (10) activities and more , the most important recommendations of
the research: Preparation of Students Affairs Deanship for an integrated
training program aimed to develop the leadership skills of university students
University students of the first level in university study, and implemented every
month during the semester, so the largest number of students can join and
benefit from it with focusing on motivating students to participate. To raise the
students awareness in the students advisory councils to interact and participate
in them, encourage them to work positively, hold lectures and workshops for
faculty members to familiarize them with the mechanisms that develop their
students leadership skills, prepare the Deanship supporting a special teaching
course on leadership skills. Leadership Studies at the University to award a
diploma degree in leadership qualification for students.

Keywords: Leadership Skills, Taif
University Graduates
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املدقدمة :
تعتبػػر المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػى لمطػػالب بمثابػػة التييئػػة لسػػكؽ العمػػؿ ،حيػػث تسػػعى
المؤسسػات التعميميػة إلػى بنػػاء كتنميػة الميػارات كتطكيرىػا كظيكرىػػا فػي شػكؿ ممارسػات لػػدل
طالبيػػا ،كىػػذا يسػػاعدىـ فػػي التعامػػؿ مػػع المكاقػؼ كالمشػػكالت حتػػى بعػػد انتقػػاليـ إلػػى الميػػداف
الميني.
كتمثػػؿ الجامعػػات المؤسسػػات التعميميػػة كالتربكيػػة التػػي تتػػكلى تقػػديـ الخػػريجيف إلػػى
سػػكؽ العمػػؿ بقطاعيػػو العػػاـ كالخػػاص؛ كلػػذلؾ فيػػي مطالبػػة بهعػػداد ك ػكادر مؤىمػػو ذات قػػدرات
كميارات عالية تتػكائـ مػع متطمبػات التنميػة المسػتدامة ،بمػا يسػيـ فػي تقػدـ المجتمػع كتطػكره
(آؿ سػيؼ كالػػداكد ،)2-0 :2103 ،كبمػػا يتناسػب مػػع اىتمامػػات الدراسػات النفسػػية كالتربكيػػة
فػي السػنكات األخيػرة كالمتعمقػة بدراسػة قػدرات الطػالب فػي التعمػيـ العػالي ( &Alimbekova
.)Asylbekova& Karimova, 2016: 4610
ػر فػػي
دكر كبيػ نا
كقػػد أكضػػح بيسػػالند ( )Bisland,2004:24أف البيئػػة الجامعيػػة ليػػا نا

بناء شخصية الطالب النفسية كاالجتماعيػة كالقياديػة ،إلعػدادىـ لسػكؽ العمػؿ كالمنافسػة فيػو،
كالميارات القيادية ال تقػؿ أىميػة عػف بػاقي الميػارات التػي يسػعى الطػالب المتالكيػا كاكتسػابيا
ميما فػي تشػكيؿ
خالؿ مراحؿ نمكىـ المختمفة ،كىذا يعني أف مؤسسات التعميـ العالي ليا نا
دكر ن
الصػػفات القياديػػة فػػي المجتمػػع الحػػديث ،بحيػػث ال تنحصػػر مسػػؤكلية الجامعػػات فػػي التطػػكر
الفكرم لمطالب داخؿ فصكؿ الدراسة ،كانمػا النمػك الشػامؿ لمطالػب الجػامعي ،مػف خػالؿ خبػرات
كحاسما لمجامعات الحديثة.
إضافيا
دكر
تربكية ىادفة ،كىك نا
ن
ن
ميما في الحيػاة الجامعيػة لتطػكير ميػارات الطػالب خػارج
كلعمادة شؤكف الطالب نا
دكر ن

فصػػػػكؿ الدراسػػػػة ،كاعػػػػداد جيػػػػؿ مػػػػف القػػػػادة لديػػػػو رؤيػػػػة متميػػػػزة لممجتمػػػػع الحػػػػديث(9,13

)Oh,2013:؛ حيث إف البرامج التدريبيػة المقدمػة لمطػالب فػي تطػكير ميػارات القيػادة لػدييـ،
كبير في إكسابيـ الخبرات القيادية ،كتمتعيـ بالقيـ األخالقية ،كحسف التنظػيـ ،كالقػدرة
دكر نا
ليا نا
عمى التكاصػؿ الفعػاؿ ،كتحفيػز كتنشػيط اآلخػريف ،ممػا ينػتج عنػو تعزيػز قػدرة الطالػب الجػامعي
عمى المنافسة في سكؽ العمؿ (.) Boeke ,2015: 4
كيشػػير كيمػػي كأزكال(  )Kelly& Azaola ,2015: 2-3إلػػى أف دكر الجامعػػات
أساسي في تشكيؿ نكعية القيادة في المجتمع؛ لذا مف الميـ أف يتـ التخطػيط إل كسػاب الطػالب
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ميػػارات القيػػادة بصػػكرة مقننػػة ،ممػػا يقمػػؿ مػػف بطالػػة خريجػػي الجامعػػة كيجعػػؿ لمجامعػػات قػػدرة
تنافسية عالية.
كترتكز الجامعات العالمية عمى مبادئ ىامة منيا التفاعؿ مػع المجتمػع ،كذلػؾ بهعػداد
القيادات العممية التػي تتػكلى قيػادة المجتمػع ،كاعػداد الكػكادر العمميػة المؤىمػو التػي تسػعى إلػى
تطػػكير المجتمػػع كحػػػؿ مشػػكالتو(عكاجي ،) 526 -525 ، 2108 ،كقػػػد أكضػػحت تكصػػػيات
المػػػؤتمر الػػػدكلي لتقػػػكيـ التعميـلميػػػارات المسػػػتقبؿ تنميتيػػػا كتقكيميػػػال ( )2108أىميػػػة دمػػػج
ميارات المستقبؿ كالتأىيؿ ليا مف خالؿ المنػاىج الدراسػية لمتعمػيـ العػاـ كالجػامعي ألجػؿ تعمػيـ
يييأ الجيؿ الجديد مف خريجي الجامعات لكظائؼ المستقبؿ.
كمػػا أشػػار العديػػد مػػف البػػاحثيف إلػػى أىميػػة االىتمػػاـ بالميػػارات القياديػػة لػػدل طػػالب
الجامعػػػػػػػػػػػػات ،فقػػػػػػػػػػػػد أكصػػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػػة قاسػػػػػػػػػػػػماف كريػػػػػػػػػػػػد ككيػػػػػػػػػػػػدنر(

(

 Gassman&Reed&Widner,2014بتشػػػجيع الطػػػػالب عمػػػػى المشػػػاركة فػػػػي الجمعيػػػػات
الطالبيػة لمػدة ثالثػة فصػػكؿ دراسػية عمػى األقػؿ بحضػػكر االجتماعػات كالمشػاركة فػي األنشػػطة
التي تيسػرىا المنظمػة كفػي الفصػؿ الرابػع سػيفكر الطالػب بالقيػاـ بػدكر قيػادم فييػا ممػا يؤىمػو
بعػػد التخػػرج لممنافسػػة فػػي سػػكؽ العمػػؿ ،بينمػػا أكصػػت دراسػػة الطي ػراكم( )2106بمشػػاركة
الطالب فػي المجػالس االستشػارية الطالبيػة ،كالتركيػز عمػى ميػارتي التخطػيط كحػؿ المشػكالت،
كاشتراكيـ في دكرتيف تدريبيتيف خالؿ الفصؿ الدراسي.
امػا بتحقيػؽ رؤيػة المممكػة  2131فػهف
كبناء عمى العديد مػف تكصػيات األبحػاث ،كالتز ن
برنػػامج التحػػكؿ الػػكطني  2121رصػػد العديػػد مػػف التحػػديات التػػي تكاجػػو التعمػػيـ ،منيػػا :عػػدـ
مكائمػػو مخرجػػات التعمػػيـ الحتياجػػات لسػػكؽ العمػػؿ ،كتػػـ تحديػػد األىػػداؼ العامػػة لمتعمػػيـ فػػي
برنامج التحكؿ الكطني(  ،) 2121كالتي مف أىميا :االستثمار في المػكارد البشػرية ،بتمكيػنيـ
مػف المعػارؼ ،كتعزيػز الميػارات لمطمبػة ،كتعزيػز قػدرة الجامعػات عمػى تحقيػؽ احتياجػات سػػكؽ
العمؿ ،كذلؾ باكتساب الطالب لميارات أساسية مشتركو منيا :الميارات الحياتيػة كاالجتماعيػة،
كالتي في مقدمتيا الميارات القياديػػػة( كزارة التعميـ . ) 0 : 2108 ،
تناد ا لما سبؽ مف دكر الجامعات في إكساب الطالب الميارات الالزمة لقيادة
كاس ن
المجتمع في المستقبؿ ،جاء ىذا البحث ليتناكؿ دكر جامعة الطائؼ في تنمية ميارات القيادة
لدل طالبيا في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.
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مظللة البخح:
إف مف التحديات التي تكاجو الجامعات العالمية بكجو عاـ كالسعكدية بكجو خاص
تبايف القدرة التنافسية في خريجييا كيتضح ىذا التبايف في خريجي الجامعات الحككمية
عالميا عمى
كالخاصة ،ككذلؾ الجامعات العريقة كالناشئة ،كسيطرة خريجي الجامعات المصنفة
ن
سكؽ العمؿ كعمى معظـ الكظائؼ القيادية التي ليا ركاتب عاليو(الحسيني.)24 :2101،
كقد اىتمت دراسات عدة بالميارات القيادية كضركرة إكسابيا لطالب الجامعة كمف
ىذه الدراسات دراسة آؿ حارث( )2108كالتي اىتمت بكضع آليات لتطكير كظائؼ الجامعات
السعكدية في التدريس الجامعي ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع كالتي كاف مف أىميا:
إعداد ككادر قيادية مؤىمة قادرة عمى المشاركة في تكجيو البالد نحك تحقيؽ األىداؼ التنمكية
لأللفية الجديدة .كأشارت نتائج دراسة الصكياف( )2107إلى أىمية اكتساب الشباب السعكدم
لميارات القيادة بنسبة ( )% 96.2في المؤسسات الحككمية ،باإلضافة إلى كجكد ميارات
قيادية مطمكب تكفيرىا ،كتحمؿ المسؤكلية بنسبة(  ،) % 78.0كتعدد الميارات القيادية مثؿ:
ميارات االتصاؿ ،كتحمؿ المسؤكلية ،كالمبادأة كاالبتكار ،كصنع كاتخاذ القرار .
كما أشارت نتائج دراسة المجالي( )2107إلى أف مستكل امتالؾ الطالب لمسمكؾ
طا ،كطالب الجامعات بحاجة
القيادم المشتركيف في األنشطة الطالبية بجامعة مؤتة كاف متكس ن

إلى تأىيؿ كاؼ لميارات القيادة؛ لمتنافس بيا في سكؽ العمؿ العالمي ،كتستدعي الضركرة
التعرؼ

عمى

الطرؽ

الناجحة

لتطكير

ىذه

الميارات

لدل

طالب

الجامعة

(.)Kelly&Azaola,2015:1

كما أف العديد مف الدراسات التي أجريت في جامعات الكاليات المتحدة األمريكية
كاستراليا أشارت إلى أف العديد مف البرامج المقدمة لمطالب مف الجامعات في جميع أنحاء
العالـ

ال

تقدـ

العديد

مف

الفرص

لمطالب

لتطكير

مياراتيـ

القيادية(.)Vanniasinkam,2015,256

كمف خالؿ عمؿ الباحثة كعضك ىيئة تدريس بجامعة الطائؼ ،كتدريس عدد مف
غبة منيا في معرفة ما أكتسبو
المقررات ،كمشاركة في لجاف خاصة باألنشطة الطالبية ،كر ن
الطالب مف ميارات قيادية أثناء مسيرة دراستيـ بالجامعة لمخركج بآليات لتنمية ميارات
القيادة لدل الطالب ،باإلضافة إلى أنو مف خالؿ االطالع عمى األبحاث السابقة كجد افتقار
لألبحاث التي تناكلت ميارات القيادة لدل الطالب في التعميـ العالي بالجامعات السعكدية؛
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لذلؾ كجدت الباحثة ضركرة إلجراء ىذا البحث الذم يحاكؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دكر جامعة الطائؼ في تنمية ميارات القيادة لدل طالبيا في ضكء تحسيف القدرة
التنافسية لخريجي الجامعة.

أسئلة البخح:
اتساقان مع ما تقدـ فهنو لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس تنبثؽ األسئمة الفرعية التالية:

 .0ما درجة ممارسة الطالب في جامعة الطائؼ لميارات القيادة ،بأبعادىا التالية(:التخطيط،
إدارة الكقت ،المشاركة الكجدانية ،اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،إدارة الصراع،
حؿ المشكالت)؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية حكؿ درجة ممارسة الطالب لميارات القيادة،
بأبعادىا تغرل إلى ( الجنس ،نكع المسار ،المستكل الدراسي ،عدد األنشطة الطالبية)؟

أٍنية البخح:
األٍنية اليظرية:
 .0يتماشػػى ىػػذا البحػػث مػػع تحقيػػؽ رؤيػػة المممكػػة  2131كالتػػي مػػف أىػػـ أىػػدافيا أف تصػػبح
( )5جامعات سعكدية عمى األقؿ ،مف أفضؿ  211جامعة دكلية في عاـ 2131ـ ،ككػذلؾ
مع رؤية كزارة التعميـ فػي تعمػيـ جػامعي ينػافس عمػى الريػادة ،كيسػيـ فػي بنػاء المجتمػع،
كيمبي متطمبات التنمية االقتصادم كاالجتماعية كالبيئية.
 .2تعػػكد أىميػػة ميػػارات القيػػادة ألىميػػة المػػكرد البشػػرم كىػػك العنصػػر األسػػاس فػػي اإلنتاجيػػة
لتحقيؽ أىداؼ المجتمع .
 .3نػدرة األبحػػاث التػػي تناكلػت ميػػارات القيػػادة عمػى فئػػة الطػػالب ،كبيػذا يعتبػػر البحػػث إضػػافة
لممكتبة العربية.

األٍنية التطبيدقية:
يؤمؿ أف تساعد ىذه الدراسة المسؤكليف بجامعة الطػائؼ فػي التعػرؼ عمػى الكاقػع الفعمػي
لما أكتسبو الطالب مف ميارات قيادية كالتخطيط في كضع المالمػح المسػتقبمية لتطػكير كتنميػة
ىذه الميارات في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجييا.
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حدود البخح:
يقتصر البحث الحالي عمى المحددات التالية:
 الحدكد المكضكعية :التعرؼ عمى دكر جامعة الطائؼ في تنمية ميارات القيادة لدل
طالبيا في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.
 الحدكد المكانية :جامعة الطائؼ المقر الرئيس (الحكية) بمدينة الطائؼ.
 الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ أداة البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
(0439ق0441 -ق).
 الحدكد البشرية :طالب كطالبات جامعة الطائؼ مف الكميات(النظرية ،العممية ،كالصحية).

مصطلخات البخح :
مَارات الدقيادة:
ىي مجمكعة مف القدرات تساعد الفرد في التأثير عمى فريؽ العمؿ لتحقيؽ أىداؼ
محددة كمخطط ليا بطريقة يكسب بيا كدىـ كاحتراميـ ككالئيـ كتعاكنيـ (أبك زعيتر،
.)49 :2119
ائيا بأنيا :عممية التأثير التي يقكـ بيا الطالب مع زمالئو
كتعرؼ ميارات القيادة إجر ن
إلقناعيـ عمى المساىمة الفعالة بجيكدىـ كأفكارىـ عند القياـ بنشاط معيف ،كتحتاج إلى
تحمي القائد بقدرات تمكنو مف أداء نشاط معيف بجكدة عالية بأقؿ جيد ككقت ممكف ،كىي،
كالتالي :التخطيط ،اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،حؿ المشكالت ،إدارة الكقت،
إدارة الصراع ،المشاركة الكجدانية ،كتقاس بالدرجة الكمية الستجابات أفراد عينة البحث عمى
االستبانو.

الدقدرة التيافشية للجامعة:
ىي قدرة الجامعة عمى تنافسيا في سكؽ العمؿ المحمي كالدكلي ،مف خالؿ جذب
أكبر عدد مف الطالب في كافة المراحؿ(.)yihong,2010:310
ائيا بأنيا :قدرة الجامعة عمى تقديـ
كتعرؼ القدرة التنافسية لخريجي الجامعة إجر ن
خدمات تدريسية كبحثية كمجتمعية عالية الجكدة مف خالؿ انعكاس ذلؾ ايجابيا عمى خريجييا
بحيث يتكائـ الخريجيف مع متطمبات سكؽ العمؿ ،كاحتياجات المجتمع ،كالكصكؿ إلى
المنافسة محميا كعالميا.
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أدبيات البخح:
أوال :مفَوو الدقيادة:
القيادة في مكسكعة العمكـ االجتماعية ( )Ency Of the Social Scienceىي
العالقة بيف الفرد كالجماعة حكؿ أىداؼ مشتركة كالتصرؼ بطريقة مكجية يقكـ بيا القائد
إل رضاء فريؽ العمؿ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة( .)Hirigappa,2009: 85كما أنيا القدرة
عمى التأثير في اآلخريف لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،كتكجيو سمككيـ الكجية التي يحددىا
القائد برضاىـ(الحر.)4 :2119 ،
كىي الصفة التي يتميز بيا فرد مف أفراد الجماعة تتكفر فيو خصائص كقدرات معينة
مف أىميا قدرتو عمى التأثير في اآلخريف ،كدفعيـ إلى العمؿ كفريؽ متعاكف كمنسجـ لتحقيؽ
األىداؼ المنشكدة لممؤسسة التي يعمؿ بيا (العجمي .)31 :2101 ،باإلضافة إلى أنيا
عممية يتـ مف خالليا إثارة اىتماـ اآلخريف كتحفيزىـ كاطالؽ طاقاتيـ كتكجيييـ كارشادىـ
إلى تحقيؽ األىداؼ (السكارنة.)21 :2101 ،
كقد تعددت النظريات التي تناكلت مفيكـ القيادة ،كمنيا :نظرية السمات ،كالنظرية السمككية:
ليكرت ،كالبعديف ،كالخط المستقيـ ،كالشبكة اإلدارية ،كنظريتي ( )Xك ( )Yثـ جاءت النظرية
المكقفية لفدلر ،ككؿ مف ىيرسي كبالنشرد ،كتطكر الفكر اإلدارم الحديث في تصنيؼ القيادة
إلى العديد مف المسميات ،كالقيادة التحكيمية ،كالقيادة الخادمة ،كالقيادة التشاركية ،كالقيادة
التبادلية كغيرىا(ابك سمره كالمبدم.)221 :2102 ،
كترتكز القيادة عمى ثالثة عناصر أساسية:
 .0قائد مؤثر في فريؽ العمؿ الذم يعمؿ معو.
 .2كجكد فرد أك أكثر مف أفراد فريؽ العمؿ ليـ القدرة عمى التأثير في الفريؽ لمساندة القائد
في تكجيو سمكؾ اآلخريف ،نحك تحقيؽ األىداؼ.
 .3كجكد ىدؼ مشترؾ يسعى كؿ مف القائد كفريؽ العمؿ إلى تحقيقو(الكريديس0438 ،ىػ:
.)021
كالعناصر السابقة تكضح أف اختيار فرد أك اثنيف مف فريؽ العمؿ داعميف ألفكار القائد
كثير في تبني فريؽ العمؿ تحقيؽ األىداؼ بفاعمية.
يساعد نا
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ثاىيًا :مَارات الدقيادة لدى الطالب اجلامعي:
تختمؼ ميارات القيادة عف سمات القيادة التي تعد فطرية كثابتة ،فميارات القيادة
يمكف تعمميا كتطكيرىا ،كتمثؿ األعماؿ التي قاـ بيا كتز( )Kats,1950ىي األساس لمدخؿ
الميارات في القيادة كالتي تتمثؿ في الميارات التالية :ميارات فنية ،كميارات إنسانية،
كميارات

معرفية،

باإلضافة

إلى

األعماؿ

التي

قاـ

بيا

مكمفكرد

كزمالءه

( )Mumford,2000كتطكير لمميارات القيادية بصكرة شاممة ،كتتمثؿ في:القدرات
كالخصائص الشخصية ،كمخرجات القيادة ،كالخبرات الكظيفية ،كتأثيرات البيئة(نكرث ىاكس،
.)010-011 :2108
كميػػػػػارات القيػػػػػادة ميمػػػػػة لطػػػػػالب الجامعػػػػػات ،كىػػػػػي أساسػػػػػية لنجػػػػػاح مؤسسػػػػػات
دكر فػػػي المجمكعػػػة؛ نتيجػػػة
التعمػػػيـ العػػػالي ،كمػػػا أف القائػػػد ىػػػك الشػػػخص الػػػذم يكػػػكف لػػػو نا
تػػػػػكافر مجمكعػػػػػة مػػػػػف القػػػػػيـ لديػػػػػو ،منيػػػػػا :الػػػػػكعي بالػػػػػذات ،االلتػػػػػزاـ ،التعػػػػػاكف ،األىػػػػػداؼ
المشػػػتركة مػػػع فريػػػؽ العمػػػؿ ،الجػػػدؿ مػػػع تػػػكفر الحكمػػػة ،المكاطنػػػة (

2014 :18,91

.)Santos,

كمف الميارات األساسية لمقيادة لدل الطالب الجامعي:

 .0التخطيط كتحديد األكلكيات :فالتخطيط مف ميارات القيادة الرئيسة ،كيعتمد عمى كضع
خطة تحدد األىداؼ المطمكب تحقيقيا خالؿ فترة زمنية محددة ،مع تقدير لالحتياجات
البشرية كالمادية كالتكنكلكجية لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية(الطيراكم.)08 :2106 ،
فقدرة الطالب عمى التخطيط ككضع السياسات كتحديد األكلكيات في األعماؿ المكمؼ بيا
كاختيار فريؽ العمؿ كالكسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ مف أبرز الميارات التي يمتمكيا.
 .2إدارة الكقت :استثمار الكقت بشكؿ فعاؿ كتقميؿ اليدر لتحقيؽ ىدؼ محدد(حمركف
كالحضيبي.)32: 2103،
كأضاؼ السكارنة ( )34،36،238 :2101ما يمي:
 .3كضع جدكؿ لألعماؿ كصناعة القرار :تحديد آلية لصناعة كاتخاذ القرار تعتبر مف
الميارات األساسية في ميارات القيادة لدل الطالب الجامعي؛ كذلؾ بيدؼ تكفير الكفاءة
كالفاعمية إلدارة الكقت كصنع كاتخاذ القرار.
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 .4الذكاء االجتماعي كاالنفعالي :كيتمثؿ ذلؾ بقدرة الطالب عمى التفاعؿ االجتماعي مع فريؽ
العمؿ ،ككذلؾ معرفة مشاعر كانفعاالت أعضاء الفريؽ الذم يعمؿ معو ،باإلضافة إلى
إدارة انفعاالتو.
 .5القدرة عمى حؿ المشكالت :كيتمثؿ ذلؾ في قدرتو عمى فيـ أسباب المشكمة ،كتبادؿ اآلراء
مع الطالب ،ككضع مجمكعة مف البدائؿ لحؿ المشكمة ،ثـ اختيار البديؿ المناسب لحؿ
المشكمة بكفاءة عالية ،كأقؿ كقت كجيد.
كأكضح الطيراكم ( )04 :2106أنو يجب أف يتمتع الطالب بميارة حؿ المشكالت كاف
كاف ذلؾ بدرجات متفاكتة ككنيـ تكاجييـ أحداث كمكاقؼ يكمية يتطمب حميا إليجاد بيئة
تعميمية محفزة كمثالية حتى يتمكف الطالب مف إكماؿ مسيرتيـ العممية دكف مكاجية
صعكبات كمعكقات.
 .6الحكمة في إدارة الصراع :كتبرز الحاجة لمطالب المتالؾ الحكمة كالمركنة التي تؤىمو لحؿ
الصراعات كادارتيا في المكقؼ القيادم؛ حيث إف الصراع طبيعي في العالقات بيف
األشخاص ،كىك حالة مف عدـ التناسؽ تحدث بيف شخصيف أك أكثر الختالؼ في
الرغبات كالقيـ(.)Karahan,2009: 788
لذلؾ سيتجو البحث إلى التركيز عمى تنمية ميارات القيادة لدل الطالب كىي :التخطيط،
اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،حؿ المشكالت ،إدارة الكقت ،إدارة الصراع،
المشاركة الكجدانية ،لخمؽ جيؿ قادر عمى قيادة المجتمع سكاء كاف ذلؾ مف خالؿ البرامج
عمميا
الدراسية ،أك األنشطة الطالبية اليادفة التي تسيـ في تخريج طالب جامعييف مؤىميف
ن

اجتماعيا لمقياـ بأدكارىـ المطمكبة أثناء كبعد الدراسة بالمنافسة في سكؽ
كثقافيا ك
كنفسيا
ن
ن
ن
العمؿ.
كقد بذؿ العديد مف الباحثيف جيكدان في إجراء دراسات عمى جامعات أجنبية كعربية

كمحمية لمتعرؼ عمى قدرتيا في تنمية ميارات القيادة لدل الطالب ،كمنيا الدراسات التي
أجريت عمى جامعات أجنبية مثؿ دراسة :ريتشارلز(  )Richards, 2011التي أشارت
نتائجيا إلى أ ف اكتساب الطالب لميارات القيادة في التعميـ العالي مف كجية نظرىـ ،تتطمب
التعمـ المتمحكر حكؿ قيادة الطالب ،كأكضحت اعتقاد الطالب بأف رؤيتيـ ألساتذتيـ في
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الجامعة كقادة لو تأثير عمى تعمميـ ،كاكتسابيـ لميارات القيادة ،كأف العكامؿ المتعمقة
بأنشطة الجامعة أقؿ أىمية في اكتساب ميارات القيادة.
كما أشارت نتائج دراسة تراف(  )Tran,2013أنو عمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة
مف الجامعات في فيتناـ لتطكير الميارات الناعمة كىي ميارات :العمؿ الجماعي ،كاالتصاؿ،
كالعرض ،كاالجتماعية ،كالقيادية ،كاتخاذ القرار ،مف كجية نظر خريجي الجامعات كأرباب
العمؿ ،إال أف المناىج المركزية ،كالتدريس التقميدم يعتبراف مف أكبر المعكقات التي تؤثر
عمى

ميارات

خريجي

الجامعات

في

الحياة

المينية.

كأشارت

نتائج

كايت

كغكثرم(  )White&Guthrie,2015إلى أف التفكير ىك عنصر أساس في خمؽ بيئة
تعميمية مفيدة مف خالؿ جعؿ األكلكية لمتفكير في إكساب الطالب ميارات القيادة ،كأف
المحاضرات المعززة لممناقشة بيف المعمميف كالطالب زادت الكعي الذاتي لدل الطالب؛ ما
يسيؿ مف تفاعميـ مع اآلخريف ،كمف ثقتيـ في أنفسيـ ،كمستقبميـ الشخصي ،كحياتيـ
المينية.
كأكضحت دراسة كريـ كآخركف( )Karim. et.al,2012التي ىدفت لممقارنة بيف
مؤسسات التعميـ العالي الماليزم العامة كالخاصة في اكتساب الطالب الخريجيف لمميارات
الناعمة ،التي منيا ميارة :االتصاؿ ،التفكير الناقد كحؿ المشكالت ،العمؿ بركح الفريؽ،
أخالؽ المينة ،القيادة ،التعمـ مدل الحياة ،إدارة المعمكمات ،كريادة األعماؿ ،أف اكتساب
الطالب لمميارات الناعمة في الجامعات الحككمية أفضؿ مقارنة بالطالب في الجامعات
الخاصة ،كدراسة رحماف كفاركؽ (  )Rehman&Farooq,2018التي ىدفت إلى التعرؼ
عمى مستكل ميارات القيادة (اإلدارة الذاتية ،العالقات الشخصية ،حؿ المشكالت كصناعة
القرار ،التحميؿ النقدم ،التخطيط كالتنظيـ ،الثقة بالنفس ،الكعي بالتنكع ،كاستخداـ
التكنكلكجيا) لدل طالب الجامعات اليندية ،ككانت أىـ نتائج الدراسة :إف الطالب يممككف
ميارات قيادية متكسطة .كاحتمت المرتبة األكلى ميارة الثقة بالنفس ،أما المرتبة األخيرة فيي
ميارة التخطيط كالتنظيـ.
كبير في
دكر نا
كمما سبؽ يتضح أف اختيار األستاذ الجامعي عمى أسس قكية لو نا
إكساب الطالب ميارات القيادة ،كمنيا :أف يمتمؾ العديد مف الميارات القيادية حتى يؤثر عمى
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طالبو كيككف قدكة ليـ ،باإلضافة إلى تنكع طرؽ التدريس كعدـ االعتماد عمى األساليب
التقميدية.
كما تـ االىتماـ في الجامعات األجنبية بتنمية ميارات القيادة لدل الطالب مف خالؿ
األنشطة خارج فصكؿ الدراسة .ففي عاـ  2116تـ افتتاح مكتب لتطكير ميارات القيادة في
استنادا إلى
جامعة شماؿ كاركلينا المركزية )) North Carolina Central University
ن
كخارجيا
داخميا
االعتقاد بأف كؿ طالب لدية إمكانات قيادية ،عمؿ المكتب العديد مف الشراكات
ن
ن
لمزيد مف الخدمات ،كسعى إلى تييئة الفرص التجريبية كالبيئية لمطالب؛ الكتساب ميارات

القيادة مف خالؿ تنمية السمكؾ األخالقي ،كالمشاركة المجتمعية ،كاعداد الطالب لألدكار
القيادية كالمسؤكليات ،باإلضافة إلى تحديث المناىج الجامعية في ربطيا بأنشطة تنمي
ميارات القيادة؛ لمساعدة الطالب عمى فيـ فمسفة شخصية القائد ،كطريقة تأثيره في
اآلخريف ،كالسمككيات المكجية لتنمية ىذه الميارات( .)Alexander ,2009 :2كىذا ما
أشارت بو نتائج دراسة فانيسنككـ( )Vanniasinkam,2015مف تقديـ استراتيجيات
تدريسية الكتساب الطالب في برنامج البكالكريكس لمعمكـ الطبية في جامعة تشارلز ستكرت
) (Charles Sturt Universityلميارات القيادة.

كأشارت نتائج اليـ بيككفا

كاسيؿ بيككفا ككريمكفا(  )Alimbekova& Asylbekova& Karimova,2016إلى أف
تنظيـ تنمية قدرات الطالب القيادية في الجامعات تتطمب :خمؽ بيئة تعميمية يكتسب طالبيا
الدكافع المينية ،كالكعي المعرفي كالميني ،ككذلؾ األنشطة المنظمة التي تكسب الطالب
القيـ ،كيتـ مف خالليا التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية ليـ ،باإلضافة إلى مشاركة الطالب
في األن شطة المحفزة ليـ في تنفيذ األدكار القيادية مف خالؿ العمؿ الجماعي.
كأشارت نتائج دراسة انغيمتكف( )Ingleton,2013إلى أف ميارات القيادة التي
تعتبر أساس لبرامج تطكير القيادة الطالبية ،ىي :القيادة التحكيمية فيي ىادفة تتميز بالعمؿ
الجماعي ،كالعالقات اإلنسانية ،كترفع الكعي الذاتي لدل الطالب في أنفسيـ كفريؽ العمؿ
كدكليا .كما ىدفت دراسة أكه ()Oh,2013
محميا
ايجابيا
تغيير
نا
معيـ كلمنظماتيـ؛ إلحداث
ن
ن
ن
إلى استكشاؼ األساليب القيادية مف الميارات كاالنجازات األكثر فعالية بيف كبار المسؤكليف
في شؤكف الطالب في جامعتيف بكالية كاليفكرنيا التي أثبتت أنيا األكثر فعالية في إحداث
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التغيير في التعميـ العالي؛ مف خالؿ اكتساب الطالب أجياؿ المستقبؿ لمميارات القيادية عف
طريؽ األنشطة كالفعاليات.
كما أكضحت نتائج دراسة بكؾ ( )Boeke ,2015التي طبقت برنامج تدريبي
إلكساب ميارات القيادة لطالب الدراسات العميا في جامعة بالكاليات األمريكية المتحدة ،إلى إف
قياس ميارات الطالب القيادية بعد البرنامج زادت بصكرة أكثر كفاءة .ككذلؾ أشارت نتائج
دراسة ىيميارد( )hilliard,2010أف كرش العمؿ الخاصة بالقيادة لطالب جامعة غرب
الكاليات المتحدة ساعدت الطالب عمى تحسيف القدرة عمى تحديد األىداؼ ،كالتكازف في حؿ
المشكالت ،كالكضكح الشخصي لقيميـ الخاصة ،كالتعامؿ بشكؿ أفضؿ مع األمكر المعقدة،
كالقدرة عمى استخداـ المزيد مف المخاطر ،كاستخداـ نظريات كممارسات القيادة بطريقة
مقننة.
كأكدت دراسة دكغاف كككميفز (  )Dugan&Komives, 2007إلى ضركرة
مساعدة طالب الجامعة عمى تطكير قيـ النزاىة ،كقكه الشخصية؛ كذلؾ لككنيا كمصدر لمتغيير
مف أىـ األىداؼ لمتعميـ العالي ،كما انو يجب تطكير ميارات الطالب في ميارات القيادة مف:
قيـ فردية ،منيا :الكعي بالذات ،كالصدؽ مع اآلخريف ،كااللتزاـ ،كقيـ المجمكعة ،كمنيا:
التعاكف ،كاليدؼ المشترؾ ،الجدؿ مع الحكمة ،كقيـ المجتمع ،كمنيا :المكاطنة ،كأف األفراد
معا إلحداث التغيير لألفضؿ .كىذا ما أيدتو
كالجماعات كالمجتمعات لدييا القدرة عمى العمؿ ن
كمي كازكال(  )Kelly&Azaola ,2015في ضركرة إكساب الطالب القيـ السابؽ ذكرىا ،كىك
ما يسمى منيج القيادة المشتركة؛ كذلؾ بأف يتعمـ الطالب ميارات القيادة مف خالؿ العمؿ،
كالتفكير ،كالتحميؿ في بيئة آمنو خارج الفصؿ الدراسي التقميدم.
كأشارت نتائج دراسة فيركنيسي كجندرماف

(Veronesi &Gunderman

) ,2012إلى أف األنشطة في الكميات تعزز تنمية القدرات القيادية لدل الطالب ،كنقميـ مف
الدكر السمبي إلى الدكر االيجابي ،فيي كمحفزات تساعدىـ في تطكير قدراتيـ القيادية بصكرة
أكثر فعالية.
ككذلؾ دراسة زكرينا كآخركف( )Zorina.et.al ,2018التي أشارت نتائجيا أف
إشراؾ الطالب في األنشطة بجامعة كازاف الفيدرالية ()Kazan Federal University.
بالتعاكف مع أساتذة الجامعة ساعد في تطكير ميارات القيادة لدييـ .كىذا ما أكدتو نتائج
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دراسة كاراىاف ( )Karahan,2009التي أشارت إلى أف اشتراؾ الطالب في البرامج التدريبية
ايجابيا عمى تعزيز التكاصؿ بيف األفراد.
آثر
لميارات االتصاؿ كادارة النزاع كاف لو نا
ن
كما أخذت بعض الجامعات منحى آخر بتجربة تكظيؼ الطالب داخؿ الحرـ الجامعي،
منيا نتائج دراسة كؿ مف :كككس كساكيؾ كآدمز( )Cox, Cekic, Adams,2010التي
أشارت إلى أف تجربة تكظيؼ الطالب في قيادة أنشطة الترفيو في الحرـ الجامعي ليا انعكاس
ايجابيا عمى تنمية ميارات القيادة لدل الطالب ،التي منيا :القدرة عمى العمؿ في جماعة،
ن
االتصاؿ ،حؿ المشكالت ،اإلنصات ،الثقة في النفس ،العالقات بيف الثقافات المختمفة ،كعمى
تجربتيـ بعد التخرج في االلتحاؽ بالعمؿ الميني في المجتمع .كباكسا( )Baxa,2017التي
ايجابيا عمى تنمية
انعكاسا
أيضا إلى أف تكظيؼ الطالب في الحرـ الجامعي لو
أشارت ن
ن
ن
الميارات الناعمة لدل الطالب كمنيا ميارات :االتصاؿ ،إدارة الكقت ،التفاكض ،كحؿ
المشكالت ،كصنع كاتخاذ القرار ،كالقيادة.
كيتضح مما سبؽ أف الجامعات األجنبية تكلي أىمية كبيرة لتنمية ميارات القيادة
لطالب الجامعة عف طريؽ بيئة تعميمية محفزة إلكساب الطالب ميارات القيادة مف خالؿ :ربط
الميارات بالمناىج التعميمية باإلضافة إلى البرامج التدريبية كاألنشطة التي تكسب الطالب
الميارات القيادية ،كما أف العديد منيا أكدت عمى البرامج التدريبية خارج قاعات الصؼ
الدراسي التي يستيدؼ منيا تنمية ميارات القيادة بصكرة كبيرة لمطالب الجامعي ،كما أشارت
إلى تجربة تكظيؼ الطالب داخؿ الجامعة كماليا مف نتائج جيدة في ىذا البعد.
ككذلؾ أكلت الجامعات السعكدية االىتماـ بتنمية ميارات القيادة لدل الطالب
كاالىتماـ بهكساب الطالب الجامعي ميارات القيادة لتييئة قادة المستقبؿ لتطكير المجتمع،
كمنيا :نتائج دراسة آؿ سيؼ كالداكد ( )2103التي أشارت إلى أف أبرز الميارات القيادية
التي ينبغي إكسابيا لمطالب في الجامعات السعكدية منيا :التدريب عمى ميارة إدارة الكقت،
كميارة اتخاذ الق اررات .
كما أشارت نتائج دراسة حمركف كالحضيبي( )2103التي أجريت لتحديد مستكل
ميارة إدارة الكقت لدل الطالب جامعة الجكؼ ،كجاءت بدرجة متكسطة .ككذلؾ نتائج دراسة
الزىراني ( )2106التي أشارت إلى أف األنشطة الطالبية لطمبة الدبمكـ العاـ التربكم في
جامعة شقراء ساعدت في بناء شخصية الطالب القيادية كالعممية كالتقنية كالمينية .كنتائج
- 05 -

دور جامعة الطائف يف تنمية مهارات القيادة لدى طالهبا يف ضوء حتسني القدرة التنافسية خلرجيي اجلامعة

دراسة الدعجاني ( )2104التي أشارت إلى إف إسياـ األنشطة الطالبية بجامعة أـ القرل في
تنمية ميارات القيادة (االتصاؿ ،المبادأة كاالبتكار ،اتخاذ القرار ،تحمؿ المسؤكلية ) كانت
بدرجة عالية؛ حيث جاءت ميارات تحمؿ المسؤكلية في المرتبة األكلى ،ثـ ميارات االتصاؿ،
ثـ ميارات المبادأة كاالبتكار ،كأخي ارن ميارات اتخاذ القرار .كنتائج دراسة التؿ( )2102التي

أشارت إلى أف األنشطة أسيمت في تنمية ميارات القيادة لدل طالب جامعة جازاف عمى
مستكل الميارات االجتماعية ،كالكجدانية ،كالمعرفية عمى التكالي ،كميارات القيادة ككؿ بدرجة
كبيرة ،كعمى مستكل الميارات الشخصية لمقيادة بدرجة متكسطة.
كأشارت نتائج دراسة عبد الكىاب( )2107بأنو يمكف التنبؤ بميارات القيادة ،كىي:
اإلنسانية ،الفنية ،التصكيرية ،التنظيمية ،اإلبداعية ،كميارة حؿ المشكالت لطالبات السنة
التحضيرية بجامعة الفيصؿ في ضكء بعض المتغيرات المعرفية(دافعية االنجاز ،التفكير الناقد،
الضبط الخارجي) .كأشارت نتائج دراسة الكغيرم( )2107أف مستكل الثقة بالنفس لدل
طالبات جامعة حائؿ منخفض .كذلؾ أشارت نتائج العرساف( )2107إلى أف مستكل الكفاءة
الذاتية كميارة حؿ المشكالت لدل طمبة جامعة حائؿ كاف بدرجة متكسطة .باإلضافة إلى ذلؾ
ايجابيا في
دكر
أشارت نتائج دراسة جماؿ( )Jamal ,2012إلى أف األنشطة الالمنيجية ليا نا
ن
تنمية ميارات التعامؿ مع اآلخريف ،كاكتساب السمككيات المينية التي منيا :إدارة الكقت،
كجكدة القيادة ،كصنع القرار ،كحؿ المشكالت ،كادارة النزاع ،كاالتصاؿ لدل طالب كمية الطب
في جامعة الممؾ عبد العزيز.
كبادرت الجامعات السعكدية بتشكيؿ المجمس االستشارم الطالبي لتككف حمقة كصؿ
بيف الطالب كمشكالتيـ كاقتراحاتيـ كبيف القيادة العميا في الجامعة إليجاد الحمكؿ المناسبة،
كتطكير الخدمات الطالبية ،كمنيا :جامعة الطائؼ بالقرار الصادر رقـ  6815كتاريخ
0439/0/25ىػ بتشكيؿ أعضاء المجمس االستشارم الطالبي لمدة عاـ دراسي ،كيتضمف
أعضاء المجمس ممثؿ مف الطالب كممثمة مف الطالبات لكؿ كمية لالجتماع مع ممثمي أعضاء
المجمس مف اإلدارة العميا برئاسة معالي مدير الجامعة.
ككذلؾ جامعة الجكؼ؛ حيث أشارت نتائج دراسة الشمرم( )2106إلى تمكف الطمبة
أعضاء المجالس االستشارية الطالبية بجامعة الجكؼ بمستكل متكسط مف غالبية القدرات
القيادية (الشخصية ،كالعممية ،االجتماعية) مما يعني أف المشاركة لمطالب في المجالس
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االستشارية الطالبية تزيد مف اكتساب القدرات القيادية .باإلضافة إلى الجامعات العربية
كمنيا :الجامعات الفمسطينية؛ حيث أشارت نتائج دراسة الطيراكم( )2106إلى أف أعضاء
المجالس الطالبية في الجامعات الفمسطينية يمتمككف الميارات القيادية بدرجة كبيرة(71,6
 ،)%كأف ىناؾ عالقة طردية بيف األنشطة الطالبية كميارات القيادة.
كيتضح مف الدراسات التي أجريت عمى جامعات المممكة العربية السعكدية أف
اكتساب الطالب لميارات القيادة مازاؿ دكف المأمكؿ بالرغـ مف جيكد الجامعات ،كأف معظميا
تنمي ميارات القيادة لمطالب الجامعي عف طريؽ األنشطة الطالبية ،باإلضافة إلى عدد بسيط
مف الدراسات كضحت مبادرة الجامعات لعمؿ المجالس االستشارية الطالبية لممساعدة في
تنمية ميارات القيادة لدل أعضائيا.
كالحظت الباحثػة بالبحػث فػي األدبيػات الخاصػة بميػارات القيػادة أنيػا ركػزت اىتماميػا
عمى قادة الجامعات ،كقميؿ منيا مف اىتـ بميارات القيادة لمطالب الجػامعي ،ممػا يؤكػد ضػركرة
إجراء ىذا البحث فػي ىػذه الفتػرة التػي تكاكػب رؤيػة المممكػة  ،2131فػي ضػكء تحسػيف القػدرة
التنافسية لخريجي جامعة الطائؼ.

رابعًا :الدقدرة التيافشية للجامعات:
يعد مفيكـ القدرة التنافسية لمجامعات مف المفاىيـ الحديثة ،التي دخمت مفيكـ
التعميـ العالي ،كبدأ يظير في األبحاث كالدراسات ،ككانت بداية ىذا المفيكـ في قطاع إدارة
األعماؿ ،كصاحبو العديد مف المفاىيـ األخرل مثؿ الميزة التنافسية.
تكاجو الجامعات السعكدية العديد مف التحديات التي منيا :ضعؼ تكافؽ مخرجات
فكثير ما يعاني خريجي الجامعات مف صعكبة
نا
التعميـ العالي مع متطمبات سكؽ العمؿ،
الكظائؼ التي ينتسبكف الييا ،كىذا ما يكمؼ الشركات كالمؤسسات مصاريؼ إضافية لصالح
المكظفيف الجدد ،أك تشترط الشركات الخبرة ،فيصعب عمى خريجي الجامعات الجدد الحصكؿ
عمى كظائؼ ،كبالتالي تزيد نسبة البطالة لدل الخريجيف مف الجامعات(العتيبي0436،ىػ:
.)68-67
تقكـ معظـ الجامعات السعكدية بالتطكير في جميع أجزاء المنظكمة الجامعية مف
تطكير في المناىج كالبرامج الدراسية ،كزيادة القدرات البحثية ،كتنمية أعضاء ىيئة التدريس
كاإلدارييف  ،كزيادة المشاركة المجتمعية ،كتنمية قدرات كميارات الطالب ،كاالستخداـ األمثؿ
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لألجيزة داخؿ الجامعات ،كغير ذلؾ مف األبعاد الميمة؛ كذلؾ لزيادة القدرة التنافسية ليا(آؿ
حارث.)0183-0182 :2108 ،
فالقدرة التنافسية لمجامعات ىػي كضػع الجامعػة التنافسػي فػي سػكؽ العمػؿ مػف خػالؿ
امتالكيا ألمكر تجعميا في كضػع أفضػؿ مػف الجامعػات األخػرل فػي نجاحيػا المسػتمر ،كتسػتند
القدرة التنافسية عمى مجمكعو مف المعايير ،كزيادة الجامعات لقدرتيا التنافسية يزيػد مػف بنػاء
المجتمع كتطكيره(الفرا.)0424-0423 :2108،
يتركز زيادة القدرة التنافسية لمجامعات فػي أىػـ مجػاؿ لإلنتػاج ،كىػك خريجػي الجامعػة
الذيف استفادكا مف خدمات الجامعة التعميمية؛ حيث أف الجامعة التي تدرس طمػب سػكؽ العمػؿ
جيػػػػػػػدا ،ىػػػػػػػي التػػػػػػػي تػػػػػػػنجح فػػػػػػػي إمػػػػػػػداد السػػػػػػػكؽ بػػػػػػػالخريجيف الػػػػػػػذيف يحتػػػػػػػاج ليػػػػػػػـ
ن
المجتمع(العتيبي0436،ق.)57 :
كممػػا يؤيػػد الػػربط بػػيف الميػػارات القياديػػة كزيػػادة القػػدرة التنافسػػية لخريجػػي الجامعػػة
نتائج دراسة ىينمي( )Henley,2017التي أشارت إلى أف العالقة بيف الميػارات القياديػة لػدل
الطػالب كتطػكير ريػػادة األعمػاؿ عالقػػة قكيػة؛ كذلػؾ لكجػػكد سػمات مشػػتركة بينيمػا ،مثػػؿ :إدارة
المخاطر ،كالمبادرة ،كالقدرة عمى تطكير رؤية أكسع لمفرص المستقبمية.

إجراءات الدراسة:
أوال :ميَج الدراسة :استخدمت الباحثة المنيج الكصفي؛ حيث يتناسب مع طبيعة الدراسة التي
ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر جامعة الطائؼ في تنمية ميارات القيادة لدل طالبيا في ضكء
تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة .
طالبا كطالب نة بالمقر الرئيس
ثاىيًا :جمتنع وعيية الدراسة :تككف مجتمع الدراسة مف ( )36237ن
لجامعة الطائؼ بالحكية مكزعيف بيف مقرات الطالب كالطالبات كبيف الكميات اإلنسانية
طالبا كطالب نة مف مختمؼ
كالعممية كالصحية ،كقد تككنت عينة البحث مف ()4844
ن
تخصصات الجامعة تـ اختيارىا بطريقة العينة العشكائية مف الكميات العممية كاإلنسانية
كالصحية بنسبة ( )%03.37مف مجتمع البحث ،كالجدكؿ التالي يصؼ عينة الدراسة:
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عذٔل( )1رٕصٚغ انؼُٛخ ٔفمًب نهغُظَٕ ،ع انًغبس ،انًغزٕٖ انذساع ،ٙػذد األَشطخ انطالثٛخ
انُغجخ انًئٕٚخ
انؼذد
انًزغٛش
% 29.74
3232
ركٕس
انغُظ
% 23.23
3232
إَبس
% 122
2422
انًغًٕع
%34.23
1293
َظش٘
انًغبس انذساعٙ
% 21.22
1744
ػهًٙ
% 22.02
1242
صؾٙ
% 122
2422
انًغًٕع
% 37.17
1212
انًغزٕٖ انذساع ٙيٍ األٔل إنٗ انضبنش
%22.27
1000
يٍ انشاثغ إنٗ انغبدط
% 20.23
1902
يٍ انغبثغ فأكضش
% 122
2422
انًغًٕع
% 71.22
2232
ألم يٍ  12أَشطخ
األَشطخ انطالثٛخ
% 4.09
217
أكضش يٍ  12أَشطخ
% 122
2422
انًغًٕع

ثالجاً :أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة في :االستبانو ألنيا األكثر مالئمة لمدراسة الحالية .كتـ بناء أداة
الدراسة كفقا لمخطكات التالية:
 -0تحديد اليدؼ مف االستبانة :تيدؼ االستبانة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة طالب
جامعة الطائؼ لميارات القيادة في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة.
 -2تحديد محتكل االستبانة  :لتحديد محتكل االستبانة بحيث تككف كثيقة الصمة بأىداؼ
كطبيعة الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات البحثية التالية:
 اإلطالع عمى اإلطار النظرم كبعض الدراسات السابقة المتصمة بالدراسة كمحاكلة االستفادة منيا
في بناء اإلطار النظرم لمبحث كاعداد صياغة محتكل االستبانة.
 إجراء مقابالت شخصية مع بعض طالب كطالبات جامعة الطائؼ بغرض التعرؼ عمى
آ ارئيـ كأفكارىـ حكؿ ميارات القيادة.
 -3صياغة العبارات المتضمنة في االستبانة مع مراعاة التسمسؿ المنطقي كاالعتماد عمى
العبارات التي تتصؿ بشكؿ كثيؽ كمباشر بمكضكع الدراسة.
 -4أبعاد االستبانة :اعتمدت الباحثة في بناء االستبانو عمى اختيار األبعاد األساسية فقط مػف
دراسػػػة زاىػػػي ( )2105التػػػي ىػػػدفت إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف البنػػػاء العػػػاممي لمقيػػػاس الميػػػارات
القياديػػػة لمطالػػػب الجػػػامعي ،كذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى أسػػػاليب إحصػػػائية متقدمػػػة ،كتكصػػػمت
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السػػتخالص ( )6عكامػػؿ مشػػبعة نتجػػت عػػف التحميػػؿ العػػاممي لمقيػػاس الميػػارات القياديػػة
لمطالب الجامعي ،كىي التخطيط ،إدارة الكقت ،المشاركة الكجدانية ،اتخػاذ القػرار المصػحكب
بالثقة في النفس ،إدارة الصراع ،حؿ المشكالت ،كبناء عمػى ذلػؾ فقػد اعتمػد البحػث الحػالي
نظر لشمكليا ،كدقة تطبيقيا عمى الطالب الجامعي.
عمى ىذه األبعاد األساسية نا
كاستخداـ مقياس ليكرت الخماسي لالستجابات بدرجة (كبيرة جدان – كبيرة – متكسطة –

جدا ) تأخذ الدرجات التالية عمى الترتيب ( . )0- 2 – 3 – 4 – 5كتـ
صغيرة – صغيرة ن
تجميع العبارات في أبعاد ىي :التخطيط ،اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،حؿ

المشكالت ،إدارة الكقت ،إدارة الصراع ،المشاركة الكجدانية.
 -5استطالع أراء المحكميف حكؿ االستبانة :تـ عرض االستبياف عمى مجمكعة مف
محكما ،كتـ
المحكميف المتخصصيف في مجاؿ القيادة كالسياسات التعميمية كعددىـ()05
ن
إجراء التعديالت المقترحة عمى االستبانة حتى أصبحت جاىزة لمتجربة االستطالعية.
 -6تطبيؽ االستبانة استطالعيان :بعد االنتياء مف إعداد الصكرة األكلية لالستبانة ،كعرضيا
عمى السادة المحكميف كعمؿ التعديالت المطمكبة ،تـ تطبيؽ االستبانة

عمى عينة

طالبا كطالب نة مف طالب جامعة
عشكائية مف الطالب كبمغت العينة االستطالعية()31
ن
الطائؼ كتـ تصحيح استجابات الطمبة ،كرصد الدرجات تمييدان لمعالجتيا إحصائيان.

 .7التأكد مف الخصائص السيككمترية لالستبانة كالتي تمثمت في الصدؽ كالثبات.

ــــ صدق األداة :
تـ التأكد مف صدؽ االستبانو بطريقتيف :األكلى صدؽ المحكميف ،كالثانية صدؽ
االتساؽ الداخمي.

تدقيني األداة :تم من خالل ما يمي:
 صدق االتشاق الداخلي :تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكفبيف درجة المفردة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ككذلؾ معامؿ االرتباط بيف الدرجة
الكمية لمبعد كالدرجة الكمية لالستبانة عمى عينة بمغت ( )31طال نبا كطالب نة مف طمبة جامعة
الطائؼ ،كجاءت النتائج كما بالجدكليف التالييف:
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عذٔل ( )3لٛى يؼبيالد االسرجبغ ث ٍٛدسعخ انًفشدح ٔانذسعخ انكهٛخ نهجؼذ ثبعزجبَخ يٓبساد انمٛبدح
ارخبر انمشاس انًصؾٕة
انزخطٛػ
ثبنضمخ ف ٙانُفظ
يؼبيم
و يؼبيم اسرجبغ و
اسرجبغ
ثٛشعٌٕ
ثٛشعٌٕ**
2.029
**2.042
7
1
**2.929
**2.422
12
3
**2.221
**2.942
11
2
**2.022
**2.022
13
2
**2.229
**2.922
12
2
**2.072
**2.002
12
0
**2.222
*2.293
12
9
**2.240
**2.011
10
4
**2.023
19
*2.222
14
**2.274
17

ؽم انًشكالد
و

إداسح انٕلذ
و

32

يؼبيم
اسرجبغ
ثٛشعٌٕ**
2.422

39

إداسح انصشاع
و

يؼبيم
اسرجبغ
ثٛشعٌٕ**
2.293

20

يؼبيم
اسرجبغ
ثٛشعٌٕ**
2.072

انًشبسكخ
انٕعذاَٛخ
يؼبيم
و
اسرجبغ
ثٛشعٌٕ*
2.232 22

31

**2.991

34

*2.292

29

**2.243

22

**2.921

33

**2.443

37

**2.279

24

**2.044

20

**2.923

32

**2.222

22

**2.943

27

**2.410

29

**2.924

32

**2.292

21

**2.409

22

**2.920

24

**2.412

32

*2.234

23

**2.920

21

**2.972

27

**2.974

30

**2.972

22

**2.223

23

**2.992

22

**2.424

22

**2.002

22

*2.243

21

**2.022

22

**2.274

** انمًٛخ دانخ ػُذ  * &2.21انمًٛخ دانخ ػُذ 2.22

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة المفردة كالدرجة الكمية لمبعد
دالة عند  1.10 &1.15مما يعني أف العبارات تقيس ما يقيسو البعد أم يكجد اتساؽ داخمي
كىك مؤشر عمى الصدؽ.
عذٔل ( ) 2لٛى يؼبيالد االسرجبغ ث ٍٛدسعخ انجؼذ ٔاألثؼبد األخشٖ ٔانذسعخ ان كهٛخ ثبعزجبَخ يٓبساد انمٛبدح
ارخبر انمشاس
انًصؾٕة
انًشبسكخ
إداسح
ؽم
ثبنضمخ فٙ
انٕعذاَٛخ
إداسح انٕلذ انصشاع
انًشكالد
انُفظ
انزخطٛػ
انزخطٛػ
ارخبر انمشاس انًصؾٕة
ثبنضمخ ف ٙانُفظ
ؽم انًشكالد
إداسح انٕلذ
إداسح انصشاع
انًشبسكخ انٕعذاَٛخ
االعزجبَخ ككم

**2.929
**2.027
**2.021
*2.237
*2.227
**2.422

**2.902
*2.222
*2.241
**2.223
**2.422
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2.303
**2.202
**2.902

**2.219
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**2.917

**2.023
**2.922
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة البعد كاألبعاد األخرل
كالدرجة الكمية لالستبانة دالة عند 1.15ك 1.10مما يعني أف األبعاد تقيس ما تقيسو
االستبانة أم يكجد اتساؽ داخمي كىك مؤشر عمى الصدؽ.

ــــ ثبات األداة
تـ التحقؽ مف ثبات األداة بطريقة ألفاكركنباخ لألبعاد كالدرجة الكمية كجاءت النتائج
كفقنا لمجدكؿ التالي.

عذٔل ( )2لٛى يؼبيالد انضجبد العزجبَخ يٓبساد انمٛبدح
يؼبيم انضجبد
انجؼذ
و
2.414
انزخطٛػ
1
2.972
ارخبر انمشاس انًصؾٕة ثبنضمخ ف ٙانُفظ
3
2.991
ؽم انًشكالد
2
2.412
إداسح انٕلذ
2
2.432
إداسح انصشاع
2
2.422
انًشبسكخ انٕعذاَٛخ
0
2.403
االعزجبَخ كبيهخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات لالستبانة كاألبعاد تقع ما بيف
 1.86 -1.79كىي قيـ مرتفعة كتشير إلى ثبات األداة.

ـــــ االستباىة يف صورتَا اليَائية:
الصكرة النيائية لالستبانو :بعد حساب معاممى الصدؽ كالثبات ،تـ التكصؿ إلى
الصكرة النيائية؛ حيث تضمنت االستبانة ستة أبعاد مختمفة يتضمف كؿ بعد منيا عدة عبارات
تعبر عف ىذا البعد مكزعة كما يمي.:
و
1
3
2
2
2
0

عذٔل( :)2أثؼبد االعزجبَّ
انجؼذ
انزخطٛػ
ارخبر انمشاس انًصؾٕة ثبنضمخ ف ٙانُفظ
ؽم انًشكالد
إداسح انٕلذ
إداسح انصشاع
انًشبسكخ انٕعذاَٛخ
االعزجبَخ كبيهخ
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ػذد انؼجبساد
4
11
9
7
4
4
21
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ــــ تصخيح أداة الدراسة:
تـ إعطاء كزف لمبدائؿ( :بدرجة كبيرة جدان= ،5بدرجة كبيرة= ،4بدرجة متكسطة=،3

بدرجة قميمة= ،2بدرجة قميمة جدان= ،)0كقد تـ تحديد المدل لالستجابة كما يمي :

المدل = (أكبر قيمة -أقؿ قيمة) ÷ عدد بدائؿ األداة = (1.81 = 5 ÷ )0-5
كالجدكؿ التالي يكضح مؤشرات درجة استجابة العينة عمى عبارات االستبانة

عذٔل سلى ( )0رٕصٚغ يذٖ االعزغبثبد ٔفك انزذسط انًغزخذو ف ٙأداح انجؾش
انزمذٚش ف ٙرفغٛش انُزبئظ
يذٖ انًزٕعطبد
االعزغبثخ
ثذسعخ كجٛشح عذاً

2.22 – 2.31

يشرفؼخ عذا

ثذسعخ كجٛشح

2.32 – 2.21

يشرفؼخ

ثذسعخ يزٕعطخ

2.22 – 3.01

يزٕعطخ

ثذسعخ يُخفعخ

3.02 – 1.41

يُخفعخ

ثذسعخ يُخفعخ عذاً

1.42 – 1.22

يُخفعخ عذا

ىتائج البخح:
أكالن :اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى :لما درجة ممارسة الطالب في جامعة الطائؼ
لميارات القيادة ،بأبعادىا التالية( :التخطيط ،اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس ،حؿ
المشكالت ،إدارة الكقت ،إدارة الصراع ،المشاركة الكجدانية)؟ل كلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ عبارة مف عبارات اإلستبانة كتـ ترتيب
العبارات حسب المتكسط تنازليان.

كالجدكؿ التالي يكضح النتائج:
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و

عذٔل ( :)9انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ العزغبثبد ػُٛخ انجؾش ػهٗ اعزجبَخ
يًبسعخ يٓبساد انمٛبدح نذٖ غالة عبيؼخ انطبئف
دسعخ
االَؾشاف انًًبسعخ
انًزٕعػ انًؼٛبس٘
انؼجبسح
انجؼذ األٔل :انزخطٛػ

2

أثذأ ٕٚي ٙثبألػًبل انًًٓخ.

2.70

1.20

يشرفؼخ

2

اؽذد أْذاف ٙعً ٛذا لجم انجذء ثبنؼًم.

2.72

1.21

يشرفؼخ

9

اؽذد اإليكبَبد انز ٙرغبػذَ ٙف ٙرُفٛز خطط.ٙ

2.93

1.22

يشرفؼخ

3
0

أساعغ خطز ٙانًغزمجهٛخ دٔ ًيب نزطٕٚشْب.

2.91

1.11

يشرفؼخ

أظغ خطخ ثغذٔل صيُ ٙنزؾمٛك كم ْذف يٍ أْذاف.ٙ

2.20

1.17

يشرفؼخ

4

اػزًذ ػهٗ خطػ يغزؾذصخ ف ٙرُفٛز ػًم يزكشس.
أفعم االشزشان ثبألَشطخ انطالثٛخ انز ٙرؾزبط إنٗ
رخطٛػ دلٛك.
أغهت يغبػذح أعبرزر ٙػُذ انزخطٛػ نًغزمجه.ٙ

2.24

1.22

يزٕعطخ

3.79

1.30

3.2

1.23

2
1

يُخفعخ
يشرفؼخ

2.20

اإلعًبنٙ

يزٕعطخ

انجؼذ انضبَ :ٙارخبر انمشاس انًصؾٕة ثبنضمخ ف ٙانُفظ
2.1
2.72
أعزطٛغ أٌ أدافغ ػٍ لشاس٘ ػُذ يُبلشزّ.

يشرفؼخ

19

أصُغ لشاسار ٙثُبء ػهٗ يؼهٕيبد يغجمخ نذ٘.

2.1

2.72

يشرفؼخ

12

أفكش ف ٙيزطهجبد كم لشاس لجم ارخبرِ.
نذ٘ انمذسح ػهٗ اخزٛبس األٔلبد انًُبعجخ الرخبر
لشاسار.ٙ
اخزبس أفعم انجذائم ػُذ ارخبر انمشاس.

2.23

2.70

يشرفؼخ

2.7

2.72

يشرفؼخ

2.44

2.77

يشرفؼخ

12

أػجش ػٍ رار ٙأيبو صيالئ ٙثكم صمخ.

2.49

1.22

يشرفؼخ

11

أشؼش ثؾت اٜخش ٍٚن.ٙ

2.42

1.21

يشرفؼخ

12

ارخز لشاسار ٙثؼذ اعزشبسح انًمشث ٍٛيٍ صيالئ.ٙ

2.2

1.12

يزٕعطخ

13

أثبدس ثأٌ أكٌٕ يُغك/ح نذفؼز.ٙ

3.72

1.34

يزٕعطخ

14

أَبلش أعبرزر ٙف ٙانمشاساد انز ٙارخزْب.
أؽشص ػهٗ انًشبسكخ ف ٙانًغبنظ انطالثٛخ إلٚغبد
ؽهٕل نًشكالد صيالئ ٙف ٙانذساعخ.
اإلعًبنٙ

3.92

1.22

يزٕعطخ

3.02

1.22

يزٕعطخ

10

7
12

17

32

انجؼذ انضبنش :ؽم انًشكالد
اعزخذو لذسار ٙانشخصٛخ ف ٙؽم ثؼط انًشكالد
2.21
انؼبنمخ.
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32

أعًغ يؼهٕيبد كبفٛخ ؽٕل انًشكهخ انز ٙأرؼشض نٓب.

2.42

2.79

يشرفؼخ

31

أظغ يخزهف انجذائم انز ٙلذ رصم نؾم يشكهخ يب.

2.41

2.72

يشرفؼخ

33

أؽذد يؼبٛٚش الخزٛبس انجذٚم انًُبعت نؾم انًشكهخ.

2.90

2.74

يشرفؼخ

30

اعزؼذ نهًشكالد انز ٙعزٕاعُٓ ٙلجم ٔلٕػٓب.

2.22

1.29

يشرفؼخ

32

اعزؼ ٍٛثضيالئ ٙف ٙؽم يشكالر.ٙ
أثؾش ػٍ يشكالد انٕالغ انًُبعجخ نهًمشس نؼشظٓب
أصُبء انًؾبظشح.
اإلعًبنٙ

2.34

1.39

يزٕعطخ

2.31

1.32

يزٕعطخ

32

يشرفؼخ

2.02

انجؼذ انشاثغ:إداسح انٕلذ
39

انزضو ثؾعٕس انًؾبظشاد ف ٙيٕػذْب.

2.29

2.44

يشرفؼخ عذا

37

أدسن أًْٛخ انٕلذ ػُذيب ألٕو ثأ٘ ػًم.

2.19

2.72

يشرفؼخ

34
21

أَصؼ دائ ًًب صيالئ ٙثؼذو إظبػخ انٕلذ.

2.4

1.24

يشرفؼخ

أظغ عذٔل نألػًبل انٕٛيٛخ ؽغت األٔنٕٚخ.

2.00

1.33

يشرفؼخ

23

اَظى ٔلز ٙث ٍٛانؼًم ٔفزشاد انشاؽخ.

2.02

1.14

يشرفؼخ

22

أَغض أػًبن ٙانًطهٕثخ فَ ٙفظ انٕٛو.

2.01

1.12

يشرفؼخ

22

اثزؼذ ػٍ انمٛبو ثؼًه ٍٛفٔ ٙلذ ٔاؽذ.

2.27

1.37

يشرفؼخ

22

أؽذد ٔلذ ثذاٚخ انؼًم َٔٓبٚزّ ثذلخ.

2.22

1.33

يزٕعطخ

22

اعزضًش أٔلبد انفشاؽ ثؼًم أشٛبء يفٛذح.

2.11

1.32

يزٕعطخ
يشرفؼخ

2.07

اإلعًبنٙ
انجؼذ انخبيظ :إداسح انصشاع
2.24
انزضو ثبنٕػذ انز٘ ألطؼخ ػهٗ َفغ ٙيغ صيالئ.ٙ
أػزمذ أٌ االخزالفبد يٕعٕدح ث ٍٛانضيالء ف ٙأ٘ ثٛئخ
2.20
رؼهًٛٛخ
2.72
اؽزشو يشبػش اٜخش ٍٚف ٙؽبنخ انُضاع.
2.94
أرؼًذ يُبلشخ انًٕاظٛغ ثصشاؽخ ٔٔظٕػ أصُبء انُضاع.

1.29

يشرفؼخ

2.74

يشرفؼخ

1.29

يشرفؼخ

1.22

يشرفؼخ

29

أؽبٔل أٌ أظغ ً
ؽال ٔعطًب ف ٙؽبنخ ٔعٕد َضاع.

2.92

2.72

يشرفؼخ

20

أرشن أ٘ يٕاظٛغ صبَٕٚخ ػُذ يٕاعٓخ انصشاع

2.07

2.70

يشرفؼخ

21

أعؼٗ نهًشبسكخ ف ٙؽم انُضاع ث ٍٛصيالئ.ٙ

2.09

1.14

يشرفؼخ

22

اعزطٛغ انزؾكى ف ٙاَفؼبالر ٙأصُبء انُضاع.

2.21

1.10

يشرفؼخ

23
27
22
24

2.4

اإلعًبنٙ
انجؼذ انغبدط :انًشبسكخ انٕعذاَٛخ
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29

أفشػ ػُذ رفٕق اؽذ صيالئ ٙف ٙانذساعخ.

2.23

2.70

يشرفؼخ عذا

22

أرأنى ػُذ عًبع خجش يشض أؽذ انضيالء.
أثبدس نزمذٚى انًغبػذح نضيالئ ٙػُذ اَغبص أػًبنٓى
انجؾضٛخ.
اؽزشو ٔعٓخ َظش صيالئ ٙانًخبنفخ نٕعٓخ َظش٘.

2.31

1.22

يشرفؼخ عذا

2.23

1.23

يشرفؼخ

2.23

1.11

يشرفؼخ

27

أشبسن صيالئ ٙيؼبَبرٓى انُفغٛخ.

2.42

1.32

يشرفؼخ

22

أؽشص ػهٗ ركٕ ٍٚػاللبد اعزًبػٛخ يغ صيالئ.ٙ

2.91

1.12

يشرفؼخ

20

أشبسن صيالئ ٙف ٙانًُبعجبد االعزًبػٛخ.

2.22

1.19

يشرفؼخ

22

أشبسن ف ٙاألػًبل انزطٕػٛخ انًمذيخ يٍ انغبيؼخ.

2.22

1.22

يزٕعطخ

24
21

اإلعًبنٙ

2.42

يشرفؼخ

االعزجبَخ ككم

2.00

يشرفؼخ

مف جدكؿ ( )7يتضح ما يمي:
إف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة
التنافسية لخريجي الجامعة بصفة عامة مف حيث األبعاد الستة المكضحة أعاله ،ىي ممارسة
بدرجة مرتفعة ،كبمتكسط حسابي ( .)3.66كذلؾ يكضح أف الطالب بجامعة الطائؼ لدييـ
القدرة عمى ممارسة ميارات القيادة بدرجة كبيرة.
كبالنظر إلى درجة ممارسة األبعاد المختمفة ،يالحظ أف بعد المشاركة الكجدانية جاء
في الترتيب األكؿ مف حيث الممارسة يميو بعد إدارة الصراع في الترتيب الثاني ،ثـ بعد إدارة
الكقت في الترتيب الثالث ،يميو بعد حؿ المشكالت في الترتيب الرابع ،بعد ذلؾ بعد اتخاذ القرار
المصحكب بالثقة في النفس في الترتيب الخامس ،كأخي ار بعد التخطيط.
البعد األكؿ :التخطيط :أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث لميارة التخطيط كانت مرتفعو؛
حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد ( ،)3.46ككانت الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات البعد مرتفعة،
ما عدا العبارات ( )5،8كانت الممارسة بدرجة متكسطة ،كعبارة( )0كانت منخفضة ،كالنتائج
السابقة تشير إلى قدرة الطالب عمى ممارسة عممية التخطيط بشكؿ مرتفع.
البعد الثاني:اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس:أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث
لميارة اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس كانت مرتفعو؛ حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد
( ،) 3.58ككانت الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات البعد مرتفعة ،ما عدا العبارات
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( )02،08،09،03كانت الممارسة بدرجة متكسطة ،كالنتائج السابقة تشير إلى ممارسة
الطالب التخاذ القرار المصحكب بالثقة بالنفس بشكؿ مرتفع.
البعد الثالث :حؿ المشكالت :أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث لميارة حؿ المشكالت
كانت مرتفعو؛ حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد ( ،)3.63ككانت الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات
البعد مرتفعة ،ما عدا العبارات ( )24،25كانت الممارسة بدرجة متكسطة ،كالنتائج السابقة
تشير إلى ممارسة الطالب لميارة حؿ المشكالت بشكؿ مرتفع.
البعد الرابع:إدارة الكقت :أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث لميارة إدارة الكقت كانت
مرتفعو حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد ( ،)3.69ككانت الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات البعد
مرتفعة ،ما عدا عبارة ( )27كانت الممارسة مرتفعة جدا ،كالعبارات ( )34،35كانت الممارسة
بدرجة متكسطة ،كالنتائج السابقة تشير إلى ممارسة الطالب لميارة إدارة الكقت بشكؿ صحيح
.
البعد الخامس :إدارة الصراع :أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث لميارة إدارة الصراع
كانت مرتفعو؛ حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد ( ،)3.8ككانت الممارسة لكؿ عبارة مف عبارات
البعد مرتفعة ،كالنتائج السابقة تشير إلى ممارسة الطالب لميارة إدارة الصراع .
البعد السادس :المشاركة الكجدانية :أشارت النتائج أف ممارسة عينة البحث لميارة المشاركة
الكجدانية كانت مرتفعو؛ حيث بمغ المتكسط العاـ لمبعد ( ،)3.84ككانت الممارسة لكؿ عبارة
جدا،
مف عبارات البعد مرتفعة ،ما عدا العبارات ( )47،51كانت الممارسة بدرجة مرتفعة ن

كالعبارة ( ) 44كانت الممارسة متكسطة ،كالنتائج السابقة تشير إلى ممارسة الطالب لميارة
المشاركة الكجدانية.
ثانيان :اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث كالذم ينص عمى :لىؿ تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة البحث حكؿ درجات ممارسة ميارات

القيادة لدل الطالب في جامعة الطائؼ تعزل إلى المتغيرات التالية ( :الجنس ،نكع المسار،
المستكل الدراسي ،عدد األنشطة الطالبية)ل ؟
كلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ استخداـ اختبار (ت) كتحميؿ التبايف األحادم(ؼ)،كاختبار
شيفية لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في المتغيرات السابقة ،ككانت النتائج كما يمي:
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أكنال  :نتائج تطبيؽ اختبار (ت) الستجابات عينة البحث عمى استبانة ممارسة ميارات القيادة
لدل طالب جامعة الطائؼ كفقان لمتغير النكع.

عذٔل (َ :)4زبئظ رطجٛك اخزجبس (د) ػهٗ اعزغبثبد ػُٛخ انجؾش ف ٙاعزجبَخ يًبسعخ يٓبساد انمٛبدح
نذٖ غالة عبيؼخ انطبئف ٔفمب ً نًزغٛش انُٕع
دسعخ
لًٛخ
انًزٕعػ االَؾشاف
يٓبساد انمٛبدح
انذالنخ
انُٕع انؼذد
انؾشٚخ
انًؼٛبس٘ (د)
ركش 34.42 142.92 3232
انذسعخ انكهٛخ
2.212 2423 3.220أَضٗ 32.17 149.01 3232

مف جدكؿ ( ) 8يتضح أف نتائج تطبيؽ اختبار (ت) عمى عينة البحث أكضحت كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الدرجة الكمية حكؿ ممارسة ميارات القيادة
لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة لصالح اإلناث
حيث بمغت قيمة ت( )2.456عند مستكل (  1.104كىك أقؿ مف .)1.15
ثانيا :نتائج تطبيؽ تحميؿ التبايف الحادم(ؼ) عمى استجابات عينة البحث في استبانة
ن
ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ كفقان لمتغير المسار كالجداكؿ التالية تكضح

النتائج .

عذٔل( )7انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ نهؼُٛخ ؽغت انًغبس (َظش٘ -ػهً -ٙصؾ)ٙ
انؼُٛخ
يٓبساد انمٛبدح
االَؾشاف
انًؼٛبس٘
انؼذد انًزٕعػ
َظش٘ 30.20 144.01 1293
انذسعخ انكهٛخ
ػهً34.41 143.22 1744 ٙ
صؾ32.33 172.24 1242 ٙ
عذٔل(َ )12زبئظ رطجٛك رؾهٛم انزجب ٍٚػهٗ انذسعخ انكهٛخ ف ٙيًبسعخ يٓبساد انمٛبدح نذٖ انطالة
ٔفك انًغبس
يزٕعػ
دسعخ
يغًٕع
لًٛخ ف انذالنخ
يٓبساد انمٛبدح
انؾش انًشثؼبد
انًشثؼبد
22224.
3
02910.23
ث ٍٛانًغًٕػبد
ٚخ
2.22 23.21
21
2
7
داخم انًغًٕػبد 919.20 242 2293923.9
انذسعخ انكهٛخ
1
3
242 2222224.9
انًغًٕع
2
2

مف جدكؿ ( )9كجدكؿ ( )01يتضح أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية حكؿ
ممارسة لميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي
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إحصائيا عند مستكل ( .)1.15كلمعرفة اتجاه الداللة تـ
الجامعة؛ حيث إف قيمة (ؼ) دالة
ن
استخداـ اختبار شفيو لتحديد الفركؽ بيف المجمكعات الثالث ككانت النتائج كالتالي:

عذٔل(َ :)11زبئظ رطجٛك اخزجبس شٛف ّٛػهٗ انذسعخ انكهٛخ نًًبسعخ يٓبساد انمٛبدح نذٖ انطالة
انذالنخ
انفشق ف ٙانًزٕعػ
انًزٕعػ انًغبس
انًغبس
يٓبساد انمٛبدح
انذسعخ انكهٛخ

َظش٘

144.01

ػهًٙ

143.22

صؾٙ

172.24

ػهًٙ

0.29922

2.222

صؾٙ

1.40447-

2.190

َظش٘

0.29922-

2.222

صؾٙ

9.72273-

2.222

َظش٘

1.40447

2.190

ػهًٙ

9.72273

2.222

مف جدكؿ ( )00أشارت فركؽ المتكسطات إلى أف الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية حكؿ
ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي
الجامعة في صالح المسار الصحي.
ثالثان :نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف(ؼ) الستجابات عينة البحث عمى استبانة ممارسة
ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ كفقان لمتغير المستكل الدراسي.

عذٔل(:)13انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ نهؼُٛخ ٔفك انًغزٕٖ انذساعٙ
يٓبساد انمٛبدح

انًغزٕٚبد

انذسعخ انكهٛخ

يٍ األٔل إنٗ
انضبنش إنٗ
يٍ انشاثغ

1000

انغبدط
يٍ انغبثغ فأكضش

1902

انؼذد
1212

انًزٕعػ
142.21

االَؾشاف
انًؼٛبس٘
39.29

147.21

39.12

142.79

30.22

عذٔل(َ )12زبئظ رطجٛك رؾهٛم انزجب ٍٚػهٗ اعزجبَخ يٓبساد انمٛبدح نذٖ انطالة ٔفك انًغزٕٖ
انذساعٙ
يزٕعػ
دسعخ
يٓبساد
انذالنخ
لًٛخ ف
يغًٕع انًشثؼبد
انًشثؼبد
انؾشٚخ
انمٛبدح
ث ٍٛانًغًٕػبد
انذسعخ
12339.22
3
32222.12
انكهٛخ
داخم
2.222 12.272
932.04
2421 2212222.02
انًغًٕػبد
انًغًٕع
2422 2222224.92

مف جدكؿ ( )02كجدكؿ ( )03أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
الدرجة الكمية حكؿ ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة
- 29 -

دور جامعة الطائف يف تنمية مهارات القيادة لدى طالهبا يف ضوء حتسني القدرة التنافسية خلرجيي اجلامعة

التنافسية لخريجي الجامعة ترجع إلى المستكل الدراسي عند مستكل ( )1.15كلمتعرؼ عمى
اتجاه الداللة تـ استخداـ اختبار شيفيو كما بالجدكؿ التالي:

جدول( )41نتائج تطبيق اختبار شيفية وفقاً لممستوى الدراسي
فشٔق
انًزٕع
انًغزٕٖ
انًغزٕٖ انذساعٙ
يٓبساد انمٛبدح
انًزٕعطب
غ
2.22يٍ انشاثغ إنٗ
142.2
انذساعٙإنٗ
يٍ األٔل
انذسعخ انكهٛخ
د
انغبدط
1
انضبنش
2.22
يٍ انغبثغ فأكضش
يٍ انشاثغ إنٗ
انغبدط

147.2
1

يٍ انغبثغ
فأكضش

142.7
9

يٍ األٔل إنٗ انضبنش

2.22

يٍ انغبثغ فأكضش

2.22

يٍ األٔل إنٗ انضبنش

2.22-

يٍ انشاثغ إنٗ
انغبدط

2.22-

انذالن
ح
2.2
22
2.4
21
2.2
22
2.2
22
2.4
21
2.2
22

أشارت نتائج تطبيؽ اختبار شيفيو إلى أف الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية حكؿ

ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية

لخريجي الجامعة لصالح المستكل الدراسي مف الرابع إلى السادس.

رابعان :نتائج تطبيؽ اختبار (ت) الستجابات عينة البحث حكؿ ممارسة ميارات

القيادة لدل طمبة جامعة الطائؼ لميارات القيادة كفقان لمتغير عدد األنشطة الطالبية.

عذٔل (َ:)12زبئظ رطجٛك اخزجبس (د) العزغبثبد ػُٛخ انجؾش ف ٙانذسعخ انكهٛخ نًًبسعخ يٓبساد
انمٛبدح نذٖ انطالة ٔفمب ً نًزغٛش ػذد األَشطخ انطالثٛخ
انًزٕعػ االَؾشاف انًؼٛبس٘ لًٛخ (د) دسعخ انؾشٚخ انذالنخ
يٓبساد انًزغٛش انؼذد
انمٛبدح
انذسعخ ألم يٍ 30.22 142.91 2232
12
انكهٛخ
أكضش يٍ 37.02 179.12 217
2.222
2421 4.222أَشطخ
12
أَشطخ

أشارت نتائج جدكؿ ( )05إلى أف الداللة اإلحصائية لمدرجة الكمية حكؿ

ممارسة ميارات القيادة لدل طمبة جامعة الطائؼ لصالح أكثر مف  01أنشطة طالبية.

مياقظة وتفشري ىتائج الدراسة:
مياقظة ىتائج الشؤال األول:
أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ ( )7أف درجة ممارسة ميارات القيادة

لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة بصفة
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عامة مف حيث األبعاد الستو ،ىي ممارسة بدرجة مرتفعة؛ حيث بمغ المتكسط

العاـ( .)3.66كىذه النتيجة في مستكل تحقيؽ الطمكح كقد تعكد إلى اىتماـ جامعة
الطائؼ بهطالؽ تكجيات رائدة نحك سبؿ تقكيـ كفايات كميارات المستقبؿ لطالب

الجامعة بحيث تعنى ببناء شخصية الطالب كتنمية معارفو كدمج تدريس ميارات القرف

 20بشكؿ ضمني في سياؽ المقررات التي طكرتيا الجامعة أثناء مشركع التحكؿ

الكتركنيا يكضح مدل اكتساب
البرامجي ،كما صممت سجؿ ميارم لكؿ طالب كطالبة
ن
الطمبة كاتقانيـ لميارات القرف الحادم كالعشركف في ستة مسارات كالتي في مقدمتيا
مياريا ،كتميز خريجي جامعة الطائؼ
المسار القيادم ليصبح بذلؾ أداة لتقييـ الطالب
ن
بمجمكعو مف الميارات المشتركة؛ لضماف جكدة المخرجات التعميمية بما يتكائـ مع
متطمبات سكؽ العمؿ في ضكء رؤية المممكة  2131كباالتساؽ مع مشركع التحكؿ

البرامجي لمجامعة(إدارة القياس كالتقكيـ .)9 :2109 ،كما احتمت ميارة المشاركة

الكجدانية الترتيب األكؿ في األبعاد ،كميارة التخطيط الترتيب األخير ،كقد يككف ذلؾ
مؤشر جيد لممارسة الطمبة لممشاركة الكجدانية بصكرة اكبر مقارنة بالتخطيط عمى

الرغـ مف أف ميارة التخطيط حصمت عمى درجة ممارسة مرتفعة؛ حيث أف مشاركة

كجدانيا كفريؽ عمؿ يسيؿ تنمية العديد مف الميارات كيساعد في إنتاج فريؽ
الطمبة
ن
العمؿ بطريقة أكثر كفاءة كفاعمية.

اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة رحماف كفاركؽ( Farooq,2018

& )Rehmanالتي أشارت إلى أف ميارة التخطيط تحتؿ المرتبة األخيرة مف اكتساب

طالب الجامعة ليا في الجامعات اليندية .كاختمفت نتائج البحث الحالي مع نتائج

دراسة كؿ مف :المجالي( )2107التي أشارت إلى أف امتالؾ طمبة الفرؽ الطالبية
لمسمكؾ القيادم كاف متكسطا ،كرحماف كفاركؽ(  )Rehman&Farooq,2018التي

أشارت إلى أف الطالب في الجامعات اليندية يممككف ميارات قيادية متكسطة.
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البعد األول :التخطيط
أشارت النتائج إلى أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد

التخطيط في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ىك بدرجة مرتفعة
بمتكسط حسابي عاـ ( ،)3.46كقد يككف ذلؾ مؤشر إيجابي عمى دكر جامعة الطائؼ

في تنمية ميارة التخطيط لدل طالبيا عف طريؽ المقررات الدراسية ،كاألنشطة

الالصفية بهكسابيـ القدرة عمى كضع خطة زمنية تحدد فييا األىداؼ بطريقة مقننة قبؿ
البدء بجميع األعماؿ.

ككاف أعمى متكسط حسابي في بعد التخطيط ىك( )3.96لمعبارة ( )4كىي لأبدأ

يكمي باألعماؿ الميمة.ل كقد يفسر ذلؾ بادراؾ الطمبة في جامعة الطائؼ إلدارة

األكلكيات كترتيب األعماؿ بناء عمى أىميتيا .كأقؿ متكسط حسابي ىك ( )2.5لمعبارة

( )0لأطمب مساعدة أساتذتي عند التخطيط لمستقبمي ل كقد يرجع إلى إدراؾ الطمبة

ألعباء أعضاء ىيئة التدريس كالرجكع ألساتذتيـ في األمكر الضركرية ،كما قد يعكد

إلى دكر اإلرشاد األكاديمي الفعاؿ في جامعة الطائؼ؛ حيث إف كؿ طالب لو مرشد

أكاديمي كيكتفي الطالب بهجابتو عمى استفساراتو كمساعدتو في التخطيط لمسيرتو
التعميمية المستقبمية بطريقة كاضحة .كجميع متكسطات فقرات ىذا البعد تندرج تحت

فئة الممارسة بدرجة مرتفعة()5عبارات ،كبدرجة متكسطة( )2عبارة ،كبدرجة منخفضة

( )0عبارة.

البعد الجاىي :اختاذ الدقرار املصخوب بالجدقة يف اليفص
أشارت النتائج أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد

اتخاذ القرار المصحكب بالثقة في النفس في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي

الجامعة ىك بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي عاـ ( .)3.58كقد يعزل ذلؾ إلى الحرية
األكاديمية لطمبة جامعة الطائؼ باتخاذ القرار في اختيار الشعب الدراسية ،كمف ثـ

مشاركة أستاذ المقرر في العمؿ عمى تحديد الكسائؿ المناسبة لتحديد أىداؼ المقرر،
كما أف لألنشطة المقدمة مف عمادة شؤكف الطالب دكر في مشاركة الطمبة باتخاذ
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القرار المصحكب بالثقة في النفس بتحديد األدكار كتجييز متطمبات النشاط كالمشاركة

أيضا في األعماؿ التطكعية كالمجتمعية داخؿ كخارج أسكار الجامعة.
ن
ككاف أعمى متكسط حسابي ( )4.0لمعبارة ( )06كىي لاستطيع أف أدافع عف قرارم

عند مناقشتول .كقد يؤكد ذلؾ كجكد الثقة في النفس العالية لدل طمبة الجامعة ،كترجع

ىذه الثقة إلى منح جامعة الطائؼ لطالبيا فرصة المناقشة كطرح المشكالت كابداء

المقترحات.

كأقؿ متكسط حسابي ( )2.63لمعبارة ( )09ل أحرص عمى المشاركة في المجالس

االستشارية الطالبية إليجاد حمكؿ لمشكالت زمالئيل قد تفسر ىذه النتيجة بقمة إدراؾ

الطمبة لدكر المجالس االستشارية الطالبية كتفعمييا بالصكرة المنشكدة منيا حيث
يعتبر تشكيميا؛ حديث في الجامعة بداية مف عاـ 0439/0438ىػ ..كمتكسطات

فقرات ىذا البعد تندرج تحت فئات الممارسة بدرجة مرتفعة( )7عبارة ،كبدرجة

متكسطة( )4عبارات.

تختمؼ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة الكغيرم( )2107التي أشارت إلى أف

مستكل الثقة بالنفس لدل طالبات جامعة حائؿ منخفض.
البعد الجالح :حل املظلالت

أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد حؿ المشكالت في

ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ىك بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي عاـ

( .)3.63كقد يعكد ذلؾ إلى قدرة جامعة الطائؼ عمى تكظيؼ أسمكب حؿ المشكالت
في المناىج الدراسية ضمف مشركع التحكؿ البرامجي ،باالضافة الى كجكد مقرر خاص

في المتطمبات الجامعية خاص بالمنطؽ كالتفكير الناقد ليتمكف الطالب مف حؿ

المشكالت بكفاءة عالية كيككف لدييـ حرية التفكير مما أكسب الطالب ىذه الميارة
بالصكرة المرتفعة .كربما يعكد إلى األ نشطة الطالبية التي تنمي ميارة حؿ المشكالت

لدل الطمبة بالجامعة.
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ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرات في بعد حؿ المشكالت ( )4.10لمعبارة ()23

كىي لاستخدـ قدراتي الشخصية في حؿ بعض المشكالت العالقةل كقد يعزل ذلؾ إلى

إدراؾ الطمبة لثقة الجامعة في قدراتيـ الشخصية كدعميا ليـ .كأقؿ متكسط حسابي
( )3.20لمعبارة ( )24ل ابحث عف مشكالت الكاقع المناسبة لممقرر لعرضيا أثناء

المحاضرةل كقد يفسر ذلؾ بقمة إدراؾ الطمبة لربط كؿ محاضرة بالكاقع ،كربما يعكد إلى
طبيعة مكضكع المحاضرة ،كمتكسطات فقرات ىذا البعد تندرج تحت فئات الممارسة
بدرجة مرتفعة ( )5عبارات ،كبدرجة متكسطة( )2عبارة.

تتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة ىيميارد ( )hilliard,2010التي أشارت

إلى أف كرش العمؿ الخاصة بالقيادة ساعدت في تحسيف ممارسة ميارة التكازف في

حؿ المشكالت لدل طالب جامعة غرب الكاليات المتحدة .كتختمؼ نتائج البحث الحالي

مع نتائج دراسة العرساف( )2107التي أشارت إلى أف ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة

جامعة حائؿ كانت بدرجة متكسطة.
البعد الرابع :إدارة الوقت

أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد إدارة الكقت في

ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ىك بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي عاـ

( .)3.69كقد يفسر بدكر الجامعة في االنضباط في كؿ مايخص مسيرة الطمبة
التعميميو مما ساعدىـ في ادارة الكقت بصكرة جيدة.

ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرات في بعد ادارة الكقت ىك( )4.37لمعبارة ()27

كىي ل التزـ بحضكر المحاضرات في مكعدىال كقد يفسر ذلؾ بجدية الطالب في حضكر

المحاضرات كعدـ التساىؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس في ضبط الطمبة كحرمانيـ مف

المقرر في حالة تعدم المسمكح بو مف الغياب في المحاضرات .كاقؿ متكسط حسابي

( )3.00لمعبارة ( )35ل استثمر أكقات الفراغ بعمؿ أشياء مفيدة.ل كربما يرجع ذلؾ إلى

أف مشاركة الطمبة في االنشطة الطالبية المقدمة مف عمادة شؤكف الطالب ليس
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بالمستكل المنشكد .كمتكسطات فقرات ىذا البعد تندرج تحت فئات الممارسة بدرجة
مرتفعة جدا ( )0عبارة ،كبدرجة مرتفعة( )6عبارات ،كبدرجة متكسطة( )2عبارة .

تختمؼ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كؿ مف :حمركف كالخضيبي( )2103التي

أشارت إلى أف امتالؾ الطالب الجامعييف لميارات إدارة الكقت في جامعتي شقراء كتبكؾ
جاء بدرجة متكسطة ،كتنريكغيف كاسكاف( )Tanriogen&Iscan,2009التي أشارت

إلى أف ميارة إدارة الكقت لدل طالب جامعة بامككالي في بنزلي بتركيا بمستكل

متكسط.

البعد اخلامص :إدارة الصراع
أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد إدارة الصراع

في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ىك بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي

عاـ ( .)3.8كقد يفسر ذلؾ بالبيئة التعميمية التي تتميز بيا جامعة الطائؼ مف
كثقافيا كالعدالة كالمساكاة
اجتماعيا
نفسيا ك
اىتماميا بالطمبة كبناء الشخصية السكية
ن
ن
ن
بينيـ كتحفيزىـ المستمر بناء عمى معايير محددة مما يجعميـ قادريف عمى إدارة

الصراع.

ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرات في بعد إدارة الصراع ىك( )4.18لمعبارة

( )42كىي ل التزـ بالكعد الذم أقطعة عمى نفسي مع زمالئيل .كقد يعكد إلى القدكة
الحسنة في جامعة الطائؼ مف أعضاء ىيئة تدريس كادارييف بالجامعة .كأقؿ متكسط

حسابي ( )3.40لمعبارة ( )43ل استطيع التحكـ في انفعاالتي أثناء النزاع .ل .كقد يعكد
ذلؾ إلى شخصية كؿ طالب كالعكامؿ المؤثرة فييا التي منيا البيئة الجامعية كبالرغـ مف

أف العبارة تحتؿ المرتبة األخيرة مف حيث االستجابة عمييا إال أف درجة الممارسة

مرتفعة .كمتكسطات فقرات ىذا البعد تندرج تحت فئات الممارسة بدرجة مرتفعة ()8

عبارات.
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البعد الشادض :املظاركة الوجداىية
أف درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ لبعد المشاركة الكجدانية

في ضكء تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة ىك بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي

عاـ (.)3.84

كقد تفسر ىذه النتيجة بقدرة الجامعة عمى تنمية ميارة المشاركة الكجدانية لدل

الطمبة مف خالؿ اىتماـ الجامعة بأحكاؿ الطمبة كمشاركتيـ أفراحيـ كأحزانيـ كيتضح
ذلؾ مف خالؿ حسابات الجامعة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

ككاف أعمى متكسط حسابي في بعد المشاركة الكجدانية ىك( )4.32لمعبارة ()47

كىي ل أفرح عند تفكؽ أحد زمالئي في الدراسةل .كقد يعكد إلى عدالة أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة ،كتقييميـ لمطمبة بأساليب تساعد في إدراؾ الطمبة باف تفكؽ احد

أقرانيـ ناتج عف جدارة كمصداقية في التقييـ .كأقؿ متكسط حسابي ( )3.15لمعبارة

( )44ل أشارؾ في األعماؿ التطكعية المقدمة مف الجامعة .ل .قد يفسر ذلؾ بانشغاؿ

الطمبة في مسيرتيـ التعميمية كالتكميفات الممقاة عمى عاتقيـ إلكماؿ متطمبات المقرر

جدا( )2عبارة،
الدراسي.كىذه المتكسطات تندرج تحت فئات الممارسة بدرجة مرتفعة ن
كبدرجة مرتفعة ( )5عبارات ،كبدرجة متكسطة ( )0عبارة.
مياقظة ىتائج الشؤال الجاىي:

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الستجابات عينة

البحث حكؿ درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف

القدرة التنافسية لخريجي الجامعة تعزل إلى متغير الجنس ككانت الفركؽ في اتجاه

اإلناث ،كقد يعزل ذلؾ لتككيف األنثى كعاطفتيا ،كما قد يعكد إلى كجكد الطالبات في
الحرـ الجامعي لفترة طكيمة الرتباطيف بالمكاصالت المشتركة مع زميالتيف ،كانشغاؿ

أكلياء أمكرىف ،كعدـ القدرة عمى حضكر المحاضرة ثـ الخركج كالعكدة مره أخرل

لحضكر محاضرة أخرل ،مما يجعميا تقضي كقتنا أطكؿ في الحرـ الجامعي كتستفيد مف
األنشطة الجامعية التي تساعد في تنمية ميارات القيادة لدييف مقارنو بالطالب.
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تتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كؿ مف :كريـ كآخركف ( Karim.

 )et.al,2012التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب الطالب
الخريجيف لميارة القيادة في الجامعة الحككمية تعزل إلى الجنس .كالمجالي()2107

التي أشارت إلى فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ امتالؾ طمبة الفرؽ الطالبية بجامعة
مؤتة تعزل إلى الجنس .كاختمفت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كؿ مف :رحماف

كفاركؽ(  )Rehman&Farooq,2018التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية حكؿ مستكل ميارات القيادة لدل الطالب في الجامعات اليندية تعزل

إلى الجنس ،كالتؿ( )2102التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
حكؿ تنمية ميا ارت القيادة لدل طالب جامعة حائؿ تعزل إلى الجنس.

كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الستجابات

عينة البحث حكؿ درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء

تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة تعزل إلى متغير نكع المسار ككانت الفركؽ
في الدرجة الكمية في اتجاه المسار الصحي ،كقد يعزل ذلؾ إلى أف طبيعة التخصص

لطمبة المسار الصحي كمتطمباتو التي تستدعي امتالؾ ميارات القيادة بصكرة أكبر
مقارنة ببقية المسارات.

تتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كؿ مف :التؿ( )2102التي أشارت إلى

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ تنمية ميارات القيادة لدل طالب جامعة جازاف

تعزل إلى نكع الكمية.كتختمؼ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة المجالي ()2107

التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ امتالؾ طمبة الفرؽ

الطالبية بجامعة مؤتة تعزل إلى نكع الكمية.

ككذلؾ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الستجابات عينة البحث

حكؿ درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء تحسيف القدرة

التنافسية لخريجي الجامعة تعزل إلى متغير المستكل الدراسي ككانت الفركؽ لمدرجة

الكمية في اتجاه المستكل مف الرابع إلى السادس ،كقد يرجع ذلؾ إلى قدرة الطالب في
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ىذا المستكل بالحياة الجامعية عمى التأقمـ معيا كالتخطيط لممستقبؿ القادـ ،كاليدكء

النفسي كاالستفادة مما تقدمة الجامعة في تنمية مياراتيـ مقارنة بالطالب المبتدئيف
في الجامعة ،كمف ىـ عمى كشؾ التخرج.

أخير أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية الستجابات
ك نا
عينة البحث حكؿ درجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ في ضكء

تحسيف القدرة التنافسية لخريجي الجامعة تعزل إلى متغير عدد األنشطة الطالبية
ككانت الفركؽ لجميع األبعاد في اتجاه  01أنشطة فأكثر ،كقد تككف نتيجة مبررة
كمؤشر جيد لدكر األنشطة في تنمية ميارات القيادة لدل طمبة الجامعة.

تختمؼ نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة رحماف كفاركؽ( Farooq,2018

& )Rehmanالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مستكل
ميارات القيادة لدل الطالب في الجامعات اليندية يعزل إلى الدكرات التدريبية .كاتفقت

نتائج البحث الحالي مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة كدراسة :أكه

( ،)Oh,2013كفيركنيسي كجندرماف)،(Veronesi &Gunderman ,2012
كالزىراني( ،)2106كالدعجاني( ،)2104كزكرينا كآخركف(،)Zorina.et.al ,2018

كالتؿ( ،)2102كجماؿ( ،)jamal, 2012كالطيراكم( )2106التي أشارت جميعيا إلى

أف ميارات القيادة األكثر فعالية يكتسبيا الطالب مف خالؿ األنشطة بغض النظر عف
الجامعة التي طبقت فييا الدراسة سكاء أجنبية أك عربية أك محمية.

توصيات البخح:
في ضكء نتائج البحث تكصي الباحثة بما يمي:
 .0بذؿ المزيد مف الجيكد لمكصكؿ بدرجة ممارسة ميارات القيادة لدل طالب جامعة الطائؼ
جدا.
إلى درجة مرتفعة ن

 .2إعداد عمادة شؤكف الطالب لبرنامج تدريبي متكامؿ ييدؼ إلى تنمية ميارات القيادة لدل
طمبة الجامعة مف المستكل األكؿ في الدراسة الجامعية ،كينفذ كؿ شير خالؿ الفصؿ
الدراسي الكاحد بحيث يتمكف أكبر عدد مف الطمبة االلتحاؽ بو كاالستفادة منو مع التركيز
عمى تحفيز الطالب لالشتراؾ بو.
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 .3زيادة تكعية الطمبة بالمجالس االستشارية الطالبية ،لمتفاعؿ كاالشتراؾ فييا ،كتشجيعيـ
عمى العمؿ بيا بشكؿ إيجابي.
 .4عقد المحاضرات ككرش العمؿ ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لتبصيرىـ باآلليات التي
تنمي ميارات القيادة لدل طالبيـ.
 .5إعداد العمادة المساندة لمقرر تعميمي خاص بميارات القيادة يعتبر مف المتطمبات
الجامعية .
 .6إنشاء مركز دراسات القيادة في الجامعة لمنح درجة الدبمكـ في التأىيؿ القيادم لمطالب.
 .7تحفيز الطمبة في جميع المسارات بصفة عامة إلى االشتراؾ في األنشطة الطالبية ،كطمبة
المسار العممي كالنظرم بصفة خاصة.

مدقرتحات البخح:
 إجراء بحث مشابو يطبؽ عمى جامعة أخرل حككمية سعكدية كمقارنة النتائج مع البحث
الحالي.



إجراء بحث مشابو يطبؽ عمى جامعة أىمية سعكدية كمقارنة النتائج مع البحث الحالي.

 إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ مكضكع ميارات القيادة باستخداـ عينات أخرل كأىداؼ
مختمفة.
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املراجع
 .0أبو زعيتر ،منير .)9002(.درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزه لمميارات القيادية
وسبل تطويرىا .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .9أبو سمرة ،محمود ،والمبدي ،روان .)9049( .درجة ممارسة مدير المدرسة في مدينة القدس لدوره
كقائد تربويا كما يراه المعممون .مجمة جامعة أكاديمية القاسمي ،)41(،ص ص.932-904

 .3إدارة القياس والتقويم .)9042(.الدليؿ اإلجرائي لعضك ىيئة التدريس في التقكيـ الميارم .وكالة
الجامعة لمشؤون األكاديمية والتطوير بجامعة الطائف :المممكة العربية السعودية.

 .1آل حارث ،فاطمة" .)9042( .متطمبات تحول الجامعات السعودية إلى جامعات عالمية في ضوء
الشراكة الدولية مع جامعات التصنيف األول :دراسة تحميمية" .بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي

العاشر لممركز العربي لمتعميـ كالتنمية(القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة ،في

الفترة  49-40فبراير .9042

 .5آل سيف ،مبارك؛ والداود ،عبدالرحمن .) 9043 (.تصور مقترح لبرنامج تطوير الميارات القيادية
لطالب الجامعات السعودية في ضوء الخبرات والتجارب الدولية ،رسالة دكتكراه،
االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

كمية

العموم

 .1التل ،وائل .)9049( .دكر أنشطة الجامعات في استكشاؼ ميارات القيادة لدل الطالب الجامعي:
دراسة حالة ،جامعة جازان :المممكة العربية السعودية.

 .7الحر ،عبد العزيز .)9002(.أدكات مدرسة المستقبؿ :التخطيط االستراتيجي .مكتب التربية العربي
لدول الخميج العربي :الرياض.

 .8الحسيني ،عبد الحسن .)9040( .عمى دركب النجاح مف الجامعة إلى سكؽ العمؿ .الدار العربية
لمعموم :لبنان.

 .2حمرون ،ضيف اهلل؛ والحضيبي ،ابراىيم .)9043( .إدارة الوقت لدى طالب جامعتي تبوك
وشقراء .رسالة الخميج العربي،92 ،ص ص .430-41

 .01الدعجاني ،نورة .) 9041 ( .مساىمة األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية لدى طالبات
جامعة أم القرى بمكة من وجية نظرىن ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى

 .00زاىي ،منصور .)9044( .البناء العاممي لمقياس الميارات القيادية لمطالب الجامعي كأحد نكاتج
التعمـ :دراسة عمى عينة مف طمبة جامعة كرقمة .مخبر عمم النفس وجودة الحياة بجامع ورقمة:

الجزائر.
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 .02الزىراني ،عمى .)9041( .مدى إلمام طمبة الدبموم العام التربوي بجامعة شقراء بالميارات القيادية
التربوية ،مجمة جامعة شقراء ،) 4 ( ،ص ص . 14 – 44
 .03السكارنة ،بالل .)9040( .القيادة اإلدارية الفعالة .دار المسيرة لمنشر والتوزيع :األردن.

 .41الشمري ،غربي .)9041( .المشاركة في المجالس االستشارية الطالبية ودورىا في تمكين أعضائيا
من القدرات القيادية .المجمة الدكلية التربكية المتخصصة ،)1(4 ،ص ص.44-9

 .05الصويان ،نورة .) 9047 ( .دور المؤسسات الحكومية في اكتساب وتنمية ميارات القيادة لدى
الشباب السعودي :دراسة ميدانية عمى عينو من شباب منطقة الرياض .مجمة العمكـ اإلنسانية

كاإلدارية ،) 49 ( ،ص ص . 411 – 447

 .41الطيراوي ،كمال .)9041(.الميارات القيادية لدى أعضاء المجالس الطالبية وعالقتيا بمستوى
األنشطة الطالبية في الجامعات الفمسطينية .رسالة ماجستير في القيادة كاإلدارة ،أكاديمية اإلدارة

والسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 .07عبد الوىاب ،مروى .)9047( .التنبؤ بميارات القيادة في ضوء المتغيرات المعرفية لدى مجموعو
من طالبات السنة التحضيرية بجامعة فيصل .مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس،

( .)29رابطة التربويين العرب ،القاىرة ،ص ص .942 -944

 .42العتيبي ،بدر4131(.ىـ) .تسويق الخدمات الجامعية ودوره في تحسين القدرة التنافسية لمجامعات
السعودية :تصور مقترح لحالة جامعتي أم القرى والممك عبد العزيز من وجية نظر أعضاء ىيئة

التدريس .رسالة دكتكراه ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 .09العجمي ،محمد .)9040( .االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية كالتنمية البشرية .دار المسيرة
لمنشر والتوزيع :األردن.

 .90العرسان ،سامر .)9047(.الكفاءة الذاتية األكاديمية وميارة حل المشكالت لدى طمبة جامعة حائل
والعالقة بينيما في ضوء بعض المتغيرات .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،)4(42 ،ص

ص.190-423

 .20عواجي ،سمطان ".)9042( .تصور مقترح لتطبيق مبادئ الجامعات العالمية بجامعة أم القرى في

ضوء رؤية المممكة " 9030ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي العاشر لممركز العربي لمتعميم
والتنمية في القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفة في الفترة  49 – 40فبراير

 9042م.

 .99الفرا ،منال" .)9042( .المحددات األخالقية لمقدرة التنافسية بين الجامعات العربية" .بحث مقدم إلى
المؤتمر الدولي العاشر لممركز العربي لمتعميم والتنمية(القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع
المعرفة ،في الفترة  49-40فبراير .9042
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 .23الكريديس ،عمي4132(.ىـ) .اتجاىات إدارية معاصرة :الكظائؼ كاألسس كنماذج كنظريات
معاصرة .فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية أثناء النشر :الرياض.

 .91الكغيري ،داود .)9047(.مستوى الثقة بالنفس لدى طالبات جامعة حائل في المممكة العربية
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