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Abstract: 

The study aims to uncover the level of effective leadership among students and activate them in the leadership of 

student activities at the University of Hail and ways to develop them, as well as clarifying differences based on the 

academic disciplines of students in activating leadership with them through student activities. The study uses the 

descriptive analytical approach, and is applied to a component stratified sample out of (270) students from activity 

students at the university according to the variables of study majors, and (50) from supervisors and coordinators of 

activities at the university, the results indicate that there is a high level of effective leadership among students of Hail 

University, and that student activities play a large role in developing leadership of the above-student participants 

from their point of view. It also showed that there are no statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) and less in the mathematical averages of the level of the role of student activities in developing effective 

student leadership that can be attributed to student specialties, and the study presented a set of proposals to develop 

student activity at the university to develop effective leadership among students. 
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 الملخص
بيان  لىإوتفعيلها في ريادة األنشطة الطالبية بجامعة حائل وسبل تطويرها، كما هدفت  ،هدفت الدراسة الكشف عن مستوى القيادة الفاعلة لدى الطلبة

في التحليلي، ص، وقد استخدمت الدراسة المنهج الو من خالل األنشطة الطالبية يالقياددورهم في تفعيل  ،على التخصصات الدراسية للطالب الفروق بناء  
 منّسق ا( 50)كما طّبقت على ، ا لمتغيرات التخصصات الدراسيةوفق   ،من طالب النشاط بالجامعة ا( طالب  270عينة طبقية مكونة من )طبقت على و 
أن األنشطة جامعة حائل، و  األنشطة الطالبية في مستوى مرتفع للقيادة الفاعلة لدى طالبفي الجامعة، وقد أشارت النتائج إلى وجود  الطالبية ألنشطةل

داللة  عدم وجود فروق ذاتالدراسة كما أوضحت في تنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب المشاركين فيها من وجهة نظرهم.  اا كبير  دور   تؤديالطالبية 
يمكن  ،دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب لمستوى  ،في المتوسطات الحسابية( فأقل α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات لتطوير النشاط الطالبي في الجامعة لتنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب. ، همعزوها لتخصصات

 األنشطة الطالبية.القيادة الفاعلة،  :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
تساهم الجامعات إلى جانب مؤسسات المجتمع األخرى في بناء 

تسعى  فالجامعات ؛في جوانبها المختلفة هاوتشكيلشخصيات الطلبة 
وتنمية االتجاهات والميول  ،والمهارية ،لتنمية الجوانب المعرفية

اإليجابية لدى الطلبة، وتبرز أهمية الجامعات لتحقيق تلك األدوار من 
 واألنشطة غير الصفية التي تقدمها للطلبة. ،اديميةخالل برامجها األك

وتشير الدراسات والنظريات إلى أّن القيادة قبل أن تبرز كممارسة في  
فإّنها تكون قوة وطاقة داخلية تتمثل في بعض السمات  ،الواقع

صاحب نظرية  (16)والمكونات المرتبطة بشخصية الفرد، وقد أكد جاردنر
أّن معظم القادة يملكون سمات وخصائص قيادية  ،الذكاءات المتعددة

ترتبط بما يملكونه من ذكاء، حيث يتم التواصل بين القائد وأتباعه من 
خالل إيماءاته، وحركاته، وقدرته على حل المشكالت، واإلنجاز، 

 .(2)وأسلوبه في تقديم نفسه على أّنه قدوة لهم في األقوال واألفعال
ب إلى تنمية الجوان منها الجامعةو  وتهدف المؤسسات التعليمية

ما يتعلق خاصة فيخصيات المتعلمين بصورة إيجابية، ش فيالمختلفة 
 في مهمًّاا بما لديهم من مكونات، وتمثل األنشطة الطالبية مكون  

مو، من الن نتمكّ طرق إلى برامج و  حتاجت اشخصيات الطلبة، ولكنه

همة الطلبة للمساوالظهور في صورة أداءات سلوكية تزيد من فاعلية 
إلى  (15) وزمالؤهولذلك يشير شين  في التنمية من خالل الثروة البشرية.

أّن األنشطة الجامعية التي يتم تقديمها من خالل األندية الطالبية، 
ي بناء ا فمهمًّ  تؤدي دورا   ،كاألنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية

به  وامالذي يجب أن يقو يتفق مع الدور القيادي  شخصيات الطلبة بناء  
في مجتمعاتهم، وهي بالتالي تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات 

 .والظروف التي تعترض مسيرة حياتهم مستقبال  
وتعد القيادة عملية اجتماعية مستمرة تمارس من خالل دور 

ن م   ا بينمتميز في جماعة معينة، وتتضمن عالقات مستمرة نسبيًّ 
لتأثير الذي ا يعدّ ولكي  ؛ن يتلقى هذا التأثيرالقيادي، وم  يمارس التأثير 

عقول ا، يجب أن يتوافر قدر ما قياديًّ يمارسه الفرد على اآلخرين تأثير  
فالقائد هو من تربطه باآلخرين عالقات  ،من االستمرارية واالستقرار

كانوا أتفاعل متكررة، ألّن القيادة هي قدرة التأثير على اآلخرين سواء 
زمالء ضمن مجموعة معينة، أو في مؤسسة  وأ ،وسين في العملمرؤ 

ويتناول الباحث اإلطار النظري حسب متغيرات الدراسة  .(6) غير رسمية
 والذي تمثل باآلتي:
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 : القيادة الفاعلة:أوًل 
تتجسد القيادة الفاعلة في روح اإلبداع، فالقائد المبدع يستخدم 

استجابات  نتاجإال التغيرات، و لتكيفي ليستبق إدخالمرونة والتفكير ا
وهناك حاجة حقيقية لدى الطلبة  مثمرة لمصادر التغيير الخارجية،

 ،الملتحقين باألنشطة الطالبية الذين يمكنهم أن يصبحوا قادة للمجتمع
ألن يعطوا الفرصة لتنمية المهارات القيادية والتفكير اإلبداعي؛ فاألفكار 

ومن  طوروا بالفعل قواعد معرفية واسعة،المتميزة تنبثق من األفراد الذين 
إلنتاج اإلبداعي. والقادة أولئك المتحمسين لتطوير األساليب نحو ا

ن هم في األساس مفكرون بارعون. ولعل برامج تنمية القيادة و البارع
يمكن أن تتضمن  ،ومنها جامعة حائل ،لدى الطلبة في الجامعات

والعمل مع  ،عات الجماعيةوالمشرو  ،والمناقشة ،القراءة :مثل ،أنشطة
ن والتقييم الذاتي للمهارات والقيم المرتبطة بالقيادة وبخبرات م ،المشرفين

 اص  سلوك القيادي لطلبة األنشطة فر الواقع. وتوفر الخبرات الواقعية لل
عة و كما أنها تساعدهم على أن يطوروا مجم ،ات القياديةالسلوك لتجربة

 م لهم.دّ قمن المهارات القيادية التي ت  

ات األفراد وقدراتهم القيادية يشير إلى إمكان (12)ومفهوم القيادة الفاعلة
ة. وقد تم لعالتي تتطلب المواقف التي تبرز من خاللها ممارساتهم الفا

تنوع  وعلى الرغم من ،تناول القيادة بصورة عامة في األدبيات المختلفة
ظرية الن وتعدّ  ،االدراسات إال أّنها ترتبط بنظريات القيادة ومداخله

وتهتم  ،التفاعلية للقيادة عملية تفاعل اجتماعي بين القائد ومرؤوسيه
السمات الشخصية للقائد، وعناصر الموقف،  :هي ،بتفاعل أبعاد ثالثة

وقد ركزت البحوث الحديثة في نظرية  .(1)ومتطلبات خصائص الجماعة
ّن القادة د أالتفاعل بين القائد والعضو على صناعة القيادة، وهي تؤك

 ،ينبغي أن يحاولوا تطوير تفاعالت عالية الجودة مع جميع أتباعهم
وتشتمل على مرحلة الغربة،  ،وتتطور صناعة القيادة بمرور الوقت

ومن خالل القيام بالمسؤوليات  ،ومرحلة التعارف، ومرحلة الشراكة
ر تطويل ؛الجديدة لألدوار يتحرك األتباع من خالل هذه المراحل الثالث

ة جعالقات شراكة ناضجة مع قادتهم. وهذه الشراكات التي تتميز بدر 
تحقق  ،ابعض   بعضهممع زام المتبادل تلعالية من الثقة واالحترام واال

لمنظمة ا في إدارة اعوائد إيجابية لألفراد أنفسهم، كما أّنها تساعد أيض  
 .(11)ليةععلى نحو أكثر فا

 :ا: الريادة في األنشطةثانيً 
الريادة فن من الفنون التي يتمتع بها الشخص في تحفيز تعد 

 كما ،ما بينهم لغاية تحقيق هدف مشترك في ؛مجموعة من الناس
وصول لل هموتحفيز يحصل في أماكن العمل عندما يتم توجيه العمال 

من إلهام اآلخرين  كلّ  ويوصفإلى ما تحتاجه الشركة أو المؤسسة، 
سمة  من أبرز مضامين ،عمل لتحفيزهم واالستعداد للقيام باألعمال بأي

ألّن األصل فيها إيصال الفكرة من القائد إلى مجموعته بطريقة  ؛الريادة
تمكنهم من القدرة على العمل والتصرف بشكل مالئم، وعليه  ،صحيحة

هارات يمتاز بم ،ومدير للعمل ،يمكن وصف القائد على أّنه مصدر إلهام
وعته يحبون متابعته واالنقياد شخصية وقيادية تجعل من أفراد مجم

 .(19)له

وهناك مجموعة من المهارات الريادية التي يجب أن يكتسبها  
 منها: في الجامعة الطالب

المرونة وسهولة التحرك: إّن الطالب القيادي يجب أن يتميز بقدرته  .1
 .لمواكبة المتطلبات التنافسية ؛على مواكبة التكنولوجيا الحديثة

 ،ين على القائد الحرص على كسب احترام فريقهكسب االحترام: يتع .2
بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على معايير الشفافية والعقالنية في 

 فيه مع الجماعة التي ينتمي إليها.المكان الذي يعمل 
التعاطف: من األمور األساسية التي يدور حولها المستقبل القيادي  .3

كون تل؛ عندهمقدرته على بناء الذكاء العاطفي  :هوو  ،للطالب الريادي
في  والجمع بينهم ،عنده المقدرة على التفاهم مع زمالئه في العمل

 .القضايا التي يتعرض لها في حياته
الل من خ ؛إنكار الذات: تتمثل هذه السجية في ذات الطالب الريادي .4

 ،غاهمتحقيق مبت علىالعمل  فياستعداده لتشجيع أعضاء فريقه 
 .ي بالكرم تجاههممع التحلّ  ،تبديد مخاوفهمو 

اسية من المهارات األس اعة: تعد مهارة التعلم بسرعة أيض  التعلم بسر  .5
 .والمعاصرة الواجب توافرها في الشخص الريادي

أهم النصائح التي من الممكن اتباعها لتعزيز صفة  يأتيما  وفي
 ب الجامعي:الريادة عند الشبا

من خالل جعلهم يعرفون مقدار التوازن  . تجسيد المثل األعلى:1
 .في أعمالهم وأدوارهم الشخصية

. التشجيع على العمل بروح الفريق الواحد: ينبغي التحفيز على 2
أللعاب ا أو ،الفرق الكشفية :مثل ،العمل والمشاركة باألنشطة الجماعية

 واألنشطة االجتماعية والثقافية. ،الرياضية
أن  ،من المهام المقترنة بالمشرف كقائد. التأكيد على المثابرة: 3

 كما يتعلمون من النجاح.  ،م من الفشلم الطالب التعلّ ي علّ 
. تعليم مهارات النقاش: من األفضل انتهاج أسلوب تقديم 4

 .(19)العروض التشاركية مع الطالب

 : النشاط الطالبي:اثالثً 
 يتفيد األدبيات المختلفة أّن هناك العديد من المسميات الت

أطلقت على مفهوم النشاط الطالبي في التعليم؛ مثل: األنشطة المدرسية 
في التعليم العام، واألنشطة الجامعية في التعليم العالي، واألنشطة 
المضافة للمنهج، واألنشطة المصاحبة للبرنامج التعليمي، واألنشطة 
غير الصفية. وبصورة عامة فإّن مفهوم النشاط الطالبي يتم إطالقه 

قاعات  خارج الطلبةى السلوك والممارسات التعليمية التي يمارسها عل
 :(17)الدراسة، ولكن بإشراف المؤسسة التعليمية. ويرى قوردون والوتن
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أّن األنشطة الطالبية تأخذ في كثير من األحيان شكل األندية 
والمسرح والرياضة، وتشكل  اجمعيات والجماعات، وتشمل الموسيقوال

فيها أعضاء هيئات  ويؤّديى اليوم الجامعي العادي، إل مهّمةإضافة 
قيادية. وبصورة عامة فإّن األنشطة الطالبية ينظر إليها  االتدريس أدوار  

مجموعة من البرامج التي يتم تنفيذها تحت  بوصفهافي الجامعات 
وتتم هذه  ذاتية وباختياره، تهقبل عليها الطالب برغبإشراف الجامعة، وي  

في أماكن مخصصة لها في  ،قاعات المحاضراتاألنشطة خارج 
الجامعة، وتمارس أثناء اليوم الدراسي أو بعده، وتتيح األنشطة الطالبية 

  .(10)مجموعة من خبرات تعمل على تحقيق األهداف التربوية
ا من جوانب العملية ا مهمًّ وتمثل األنشطة الطالبية جانب  

وتنظر الجامعات في المملكة العربية السعودية إلى النشاط  ،التعليمية
سها التي يمكن أن يمار  ،الطالبي على أّنه مجموعة من البرامج المختلفة

بشكل اختياري غير ملزم. وتنطلق في  ،الطلبة خارج قاعات الدراسة
الطالبية خبرات إضافية غير مرتبطة  النشاطاتمنظورها من كون 

وليست ذات عالقة مباشرة بالتحصيل العلمي؛ وبالتالي  ،بالمواد الدراسية
تخرجه،  ه الطالب عندعلى أساس قّوم  ي   اا ومتطلب  ط ليس شرط  فإّن النشا

 .(3)بمعدل الطالب التراكمي اوليس مرتبط  
من األهداف منها: تمكين الطلبة  اوتحقق األنشطة الطالبية عدد  

م ولهم وقدراتهم، وتدعيا لميمن ممارسة النشاط الفردي والجماعي تبع  
 ،، وإزالة الحواجز بين المواد الدراسية المتنوعةئهاوإثرا المناهج الدراسية

واالنتفاع بوقت الفراغ واستثماره في أعمال جدية وترفيهية، واكتساب 
وتنمية  ،خبرات ومهارات في حل المشكالت خارج حجرات الدراسة

دبية والعلمية القرائية واأل ميولهمواكتشاف  ،مهارات الطالب
كما تشير الدراسات إلى أّن الطلبة الذين يشاركون في  .(15)والحرفية

نجاح في اإلنجاز األكاديمي، األنشطة يمتلكون القدرة على تحقيق ال
اعل ويتمتعون بروح القيادة والتف ،يجابيون مع زمالئهم وأساتذتهمإوهم 

لكون يمتو مستعدون لخوض تجارب الحياة بثقة، و االجتماعي السوي، 
يميلون إلى اإلبداع والتجديد و المثابرة والجدية عند ممارسة األنشطة، 

(20)لةعوالمشاركة الفا
.  

ناحية تنظيمية يرتبط النشاط الطالبي في الجامعات بأكثر  ومن
ّنها هي أل ؛من جهة، فهو يرتبط باألقسام العلمية والكليات األكاديمية

وتحدد أوقات الفراغ التي تتيح للطالب  ،تي تنظم الجداول الدراسيةال
الوقت الحر الذي يستطيع أن يستغله في النشاط غير الصفي، ومن 

 ،جانب آخر فإّن بعض المقررات تتطلب بعض الفعاليات النشاطية
ة موالحمالت االجتماعية. ولكن الجهة المنظ ،الرحالت العلمية :مثل

فهي  ،رتبط بعمادات شؤون الطلبةتبصورة عامة للنشاط غير الصفي 
 ،التي تخطط لجميع األنشطة غير الصفية التي تتم في الجامعات

وبناء على  ،وتسعى لتمويلها وتنفيذها، وتستقطب الطلبة للمشاركة فيها
ا بين إدارات الجامعة ذلك فإّن األنشطة الطالبية تتداخل تنظيميًّ 

افقة على الخطط من قبل إدارة من حيث التمويل والمو  ،المختلفة
ومن  ،الجامعة، ومن حيث اإلعداد والتنفيذ من عمادات شؤون الطلبة

اختير  ولقد ،حيث المشاركة بالتعاون مع األقسام األكاديمية في الجامعة
الذي  ،كجزء من التقييم المستمر لألنشطة الطالبية موضوع الدراسة

ة بأهّمية مساهم اتحّسس   ،تقوم به عمادة شؤون الطالب بجامعة حائل
 الّياتفي عدد من الفعّ الرياديين  ممّثلة بطلبتها ،شريحة طلبة الجامعة

لعمرّية اتخدم مجتمعهم وبلدهم، كونهم يمّثلون الفئة  واألنشطة التي
صادقة من الوالء لوطنهم يأتي ذلك لتقديم ما  القادرة على ذلك، وبروح

 اوتوسيعه هاترياد روتطوي ،بيةاألنشطة الطالهم في تفعيل ايمكن أن يس
 مما يخدم مسيرة الجامعة. ؛ىشمل أكثر من منحتل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تشير نظريات القيادة إلى أّن البعد الشخصي للقيادة يمثل الركن 

ولذلك  ،لطالب األنشطة الطالبيةالرئيس في السلوك والممارسة الفاعلة 
أّن  يالحظو  ،يادة لدى األفرادمن الق الركنفهناك حاجة لتفعيل ذلك 

األنشطة الطالبية في الجامعات تهدف إلى إتاحة الفرص للطلبة لبناء 
ا من خالل برامج النشاط غير الصفي المخطط. كم ؛شخصياتهم

ا أصبحت برامج النشاط الطالبي جز   لجامعاتاال يتجزأ من أعمال ء 
ز في نوعية والتمي الحديثة التي تنشد التطور والجودة في األداء التربوي،

تربوي  بية بشكلالمخرجات التعليمية. وحتى تسير هذه البرامج الطال
د ب ا عـن الفوضى والعشوائية، فإنه ال، بعيد  اا جيد  مخطط لها تخطيط  

 ،عــةوإدارة بــرامجه المتنو  ،من وجود مشرفين على قيادة النـشاط الطالبـي
أعضاء  نبيوتوزيــع األدوار  واإلشــراف علــى تنفيــذها، ،والتخطــيط لهــا

اط )رائد النش :ويسمى هذا المشرف على برامج النشاط .ّيةهيئة التدريسال
ومسؤوليات محددة نصت عليها األنظمة واللوائح  مهاموله  ،الطالبي(

بد لعضو هيئة التدريس المكلف بريادة النشاط  ولذلك ال ،التربوية
إدارة  على احتى يكون قادر   ،ن امـتالك كفايـات قيادية محـددةالطالبي مـ

ومن المالحظ أنه على الرغم من  .ة النشاط الطالبي داخل الجامعةدفّ 
وجود دراسات كثيـرة تناولـت األنشطة الطالبية بالمملكــة العربيــة 

(، إال أنـه ال 2014ومزيو ) ،(2018) الــسعودية، كدراسة العبد السالم
أي دراسة تمثل القيادة الفاعلة لدى  -علـى حـد علـم الباحـث-ـد يوج

بية وسبل تطويرها في المملكة العر  ،الطالب  في ريادة األنشطة الطالبية
ا خاصـة إذ ،الـسعودية، ولذلك رأى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراسة

 لرائد النشاط الطالبي داخل المجتمع األكبرالـدور  ،الحسبانوضـع فـي 
 وبناء عليه حددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي: ،الجامعي

ريادة  وأثرها على ،القيادة الفاعلة لدى الطالبما هو مستوى "
 ذاعن هويتفرع  ،"؟األنشطة الطالبية بجامعة حائل وسبل تطويرها

 السؤال األسئلة اآلتية:
طة األنشما مستوى القيادة الفاعلة لدى الطالب المشاركين في  -1

 الطالبية بجامعة حائل؟
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ما دور األنشطة الطالبية في تفعيل القيادة الفاعلة لدى الطالب  -2
 بجامعة حائل؟

على التخصصات الدراسية للطالب في  هل توجد فروق بناء   -3
 تفعيل القيادة لديهم من خالل األنشطة الطالبية؟

 ما سبل تطوير األنشطة الطالبية بجامعة حائل لتنمية القيادة -4
 الفاعلة لدى الطالب؟

 أهداف الدراسة:
 :تتجلى أهداف الدارسة في النقاط اآلتية 
الكشف عن مستوى القيادة الفاعلة لدى الطالب المشاركين  -1

 في األنشطة الطالبية بجامعة حائل.

في تنمية  ،معرفة دور األنشطة الطالبية في جامعة حائل -2
 القيادة الفاعلة لدى الطالب.

 ،الطالب بناء على تخصصاتهم الدراسيةمعرفة الفروق بين  -3
 في مدى تفعيل األنشطة الطالبية للقيادة الفاعلة لديهم.

 ؛تقديم مقترحات لتطوير األنشطة الطالبية في جامعة حائل -4
 لتنمية القيادة الفاعلة لدى طالب الجامعة.

 أهمية الدراسة: 
على  ،ةالنظرية والتطبيقي :تينمن بيان أهمية الدراسة من الناحييك

 النحو اآلتي:

 األهمية النظرية:
 ،ن طالب اليوم هم قادة المستقبلإأهمية موضوعها: حيث  .1

وتهيئتهم لهذا الدور هو في حقيقته جهد مشترك تقوم الجامعة بجزء منه 
 من خالل أدوارها المختلفة.

والمساهمة في تحقيق  ،هموقدراتتعزيز مهارات الخريجين  .2
 فة.الريادة في إنتاج المعر 

في  ،من الجوانب التي يحققها النشاط الطالبي جانب إظهار. 3
 ز الطالب للمشاركة في األنشطة.حفّ ي  لكي  ؛تفعيل القيادة لديهم

ي ة للشخصية التيادة الفاعلة من المكونات الرئيسالق تعدّ . 4
ولذا  ؛تنبئ بدور الفرد في فاعليته المهنية واالجتماعية في المستقبل

ى حت ؛معرفة ما لدى الطالب من مستويات قيادية كامنةتأتي أهمية 
 يتسنى التخطيط السليم لتطوير تلك القيادة لديهم.

 األهمية التطبيقية:
اقع و  إلىتفيد صناع القرار في جامعة حائل في التعرف  .1

في مجال تنمية المهارات  ،أدوار عمادة شؤون الطالب بشكل عام
 القيادية لدى الطالب.

راسة لتفعيل دور العمادة ستفادة من نتائج هذه الديمكن اال .2
 .مستقبال  

يادة لتنمية الق ،. تفيد الدراسة في تطوير األنشطة الطالبية3
 الفاعلة لدى الطالب في الجامعات.

 حدود الدراسة: تم تحديد إطار الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:
في  ولالحدود الزمنية: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل األ -1

 ه.1441/ 1440العام الدراسي 

الحدود البشرية والمكانية: تم تطبيق أدوات الدراسة على  -2
وعلى مشرفي  ،الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية

 األنشطة في جامعة حائل.

الحدود الموضوعية: تقتصر نتائج الدراسة على مدى صدق  -3
 .استجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة

 طلحات الدراسة:مص
 :اآلتي مثل مصطلحات الدراسة الحالية فيتت 

هي عملية التأثير في النشاطات والعمليات  القيادة الفاعلة:
 ."(4)لمجموعة من األعضاء التنفيذيين وتوجيهها باتجاهات محددة

: بأنها عملية التأثير في النشاطات لمجموعة اجرائيًّ إويعرفها الباحث 
وتحدد بالدرجة التي يحصل  ،لتحقيق أهداف جامعة حائل ؛من الطالب

ي هذه المستخدم ف الفاعلة عليها المفحوص على مقياس فاعلية القيادة
 الدراسة.

مارسها تلك البرامج التي ي :: يتم تعريفها بأّنهااألنشطة الطالبية
ة في المناهج الدراسية، وذلك ضمنّ غير م  تكون و  ،االطالب اختياريًّ 

تي من الرضا الشخصي الذي ينتج عنها، وتقدم هذه البرامج بدافع ذا
 ،بغرض نمو الفرد والجماعة، وتحقيق األهداف االجتماعية المبتغاة

ا إجرائيًّ  ، وتعرف(5)وأغراض المؤسسة التعليمية ،المرتبطة بأهداف الفرد
 ،البرامجمه الجامعة من خالل عمادة شؤون الطالب من تقدّ  ماب

 غير الصفية.والفعاليات المخططة والمنظمة  ،واألنشطة

 السابقة:  الدراسات
هناك العديد من الدراسات التي تناولت النشاط الطالبي ودوره 

 وعالقته بالمكونات والمتغيرات ،في تنمية جوانب شخصيات الطالب
المختلفة، ولكن الباحث لم يعثر على دراسة تناولت عالقة النشاط 

علة مباشرة، ولكن هناك بعض الدراسات التي الطالبي بالقيادة الفا
وبعض الجوانب الشخصية األخرى حيث  ،تناولت السمات القيادية

واقع إسهام النشاط  إلى: دراسة هدفت التعرف (5)أجرى العبد السالم
الطالبي في تنمية مهارات الطالب القيادية للمرحلة الثانوية بمدينة 

وجود أو  إلىراسة، والتعرف من وجهة نظر أفراد عينة الد ،الرياض
ء ا بين استجابات أفراد العينة في ضو عدم وجود الفروق الدالة إحصائيًّ 

استخدم المنهج الوصفي المسحي، وتم تطبيق قد بعض المتغيرات. و 
ا من مشرفي النشاط ( فرد  186أداة الدراسة على عينة مكونة من )

 نشطة المدرسيةالطالبي في الرياض. ومن أهم نتائج الدراسة أّن األ
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وة على عال ،تساهم بدرجة منخفضة في تنمية مهارات الطالب القيادية
عود ت بين استجابات أفراد العينة ةدالة إحصائيذات عدم وجود فروق 
 .لمتغيرات الدراسة

لتخطيط لتطوير األنشطة ابدراسة هدفت  (10)وقام المصري  
ي الصالحة، والتالطالبية في تربية الشباب الجامعي على المواطنة 

يفية وصمم استبانة لمعرفة ك ،استخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي
تخطيط األنشطة الطالبية لتحقيق المواطنة الصالحة، وطبق االستبانة 

( من المسؤولين والمشرفين في الجامعة، 198على عينة مكونة من )
 وتوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تساهم في تطوير األنشطة

 لتربية الشباب على المواطنة الصالحة من وجهة نظر العينة.
 ،: الكشف عن الذكاءات المتعددة(2)وهدفت دراسة الحسان

والسمات القيادية لدى الطلبة المنتسبين لألندية الطالبية في جامعة 
، طالب( 303) وتكونت عينة الدراسة من ،اليرموك والعالقة بينهما

ومقياس السمات القيادية،  ،المتعددة ق عليهم مقياس الذكاءاتطبّ 
بة ة التي يتمتع بها الطلوأظهرت النتائج أّن مستوى السمات القيادي

 ا، حيث أظهرت النتائج عدمن لألندية الطالبية جاء متوسط  و المنتسب
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس الطالب، وأظهرت 

تعزى  ،مقياس السمات القياديةا على النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّ 
لمتغير المستوى الدراسي، كما أفادت الدراسة بوجود عالقة ارتباطية 
موجبة بين الذكاءات المتعددة والسمات القيادية لدى الطلبة المنتسبين 

 باستثناء الذكاء الموسيقي. ،لألندية الطالبية في جامعة اليرموك
لتربوي لألنشطة دراسة هدفت معرفة الدور ا (9)مزيو تونفذ

الطالبية في تنمية بعض المبادئ التربوية لدى طالبات المرحلة 
في المنهج الوص استخدمت الباحثة في دراستهاالمتوسطة بتبوك، و 

طالبة من المرحلة ( 200) طبقت على عينة مكونة منحيث  ،التحليلي
المتوسطة بتبوك، ومن أهم نتائجها معرفة فوائد األنشطة من وجهة نظر 

لطالبات إتاحة الفرصة لو والمتمثلة في: استثمار وقت الفراغ،  ،الطالبات
 مدرستهبتقوية شعور الفرد باالرتباط و للتعبير عن آرائهن بحرية، 

إثراء روح العمل الجماعي بين أبناء الوطن و ومساهمته في تفوقها، 
 الواحد، وتنمية الميول والهوايات الرياضية.

السمات  إلىالتعرف اسة هدفت في در  (1)وبين أبو كوش    
والمسؤولية االجتماعية ودرجتها لدى عينة الدراسة، ومعرفة  ،القيادية

والمسؤولية  ،والسمات القيادية ،العالقة ما بين األنشطة الطالبية
ة الفروق الجوهري إلىاالجتماعية لدى عينة الدراسة، وكذلك التعرف 

نهج خدم فيها الماست   د، وقفي مستوى األنشطة الطالبية لدى الطالب
قت عليهم استبانة طبّ ا، ( طالب  840الوصفي، وتكونت العينة من )

ومن أهم نتائج  ،واستبانة المسؤولية االجتماعية ،السمات القيادية
الدراسة: ارتفاع مستوى السمات القيادية لدى الطالب بوزن نسبي 

ووجود  (،% 82.7(، والوزن النسبي للمسؤولية االجتماعية )% 78.5)

ا بين السمات القيادية والمسؤولية االجتماعية لدى عالقة دالة إحصائيًّ 
ي السمات ا فالمشاركين في النشاط الطالبي، ووجود فروق دالة إحصائيًّ 

 القيادية بين المشاركين وغير المشاركين في النشاط الطالبي.

إلى دراسته التي هدفت في  ،(22)(Wilsonأوضح ويلسون )و 
تطوير المهارات القيادية لقادة الطلبة السابقين في كلية  وصف عملية

 استخدمو  ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد(Snowسنو)
نة الدراسة وتكونت عي ،المقابالت ، وتحليلجمع البياناتالمنهج في  فيها

التي توّصلت ( طالب من قادة األنشطة، وكان من أهم النتائج 8من )
دعمت  ،(Snow) وجود ثقافة مؤسسية في كلية سنو ،الدراسةإليها 

في  ار  كبي التدخل المشرف دور   أنّ بتنمية القيادات الطالبية، ووجدت 
 تنمية القيادات الطالبية. 

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة  (14)(Chanنفذ شان )وقد 
ومكونات السمات القيادية لدى الطلبة  ،بين الذكاءات المتعددة

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة و الموهوبين. 
من الذين شاركوا في  ،من طلبة جامعة هونج كونج طالب( 510من )

 برنامج مخصص للموهوبين داخل الجامعة. وأظهرت النتائج أّن الذكاء
بئات هي أقوى المتن ،واللغوي  ،والشخصي ،االجتماعي بأنماطه الثالثة:

القيادية لدى الطلبة. وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة  بالسمات
ا في العالقة بين الذكاءات والسمات القيادية تعزى لجنس إحصائيًّ 
 الطالب.

دور األنشطة إلى فقد هدفت تعرف  ،(7)أما دراسة علي وإبراهيم
الطالبية في تنمية السمات اإليجابية لدى طالب جامعة جنوب الوادي، 

( 400الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )واستخدم 
ت ا في السماطالب وطالبة، ومن أهم نتائجها: أّن الطالب أكثر تميز  

ميزن في حين أّن الطالبات ت ،الطالبات منالذاتية والثقافية والسياسية 
ية، في السمات االجتماع فروق  في السمات األخالقية، وال توجد بينهما

عن غير  النتائج إلى أّن المشاركين في األنشطة أكثر تميز  كما أشارت ا
مما يدل على أّن األنشطة لها  ؛المشاركين في كل السمات اإليجابية

 دور كبير في تنمية هذه السمات.
معرفة واقع األنشطة الالمنهجية والمفضلة  (8)وهدفت دراسة الفياللي

ي منهج الوصففي جامعة الملك عبد العزيز، واستخدمت الدراسة ال
المسحي، وتم إجراء الدراسة على عينة من طالب وطالبات الجامعة 

وقد ، وطبقت عليهم استبانة الدراسة ،( من الطلبة990بلغت )
ا : أّن األنشطة الالمنهجية يتحقق فيهاآلتيةأظهرت الدراسة النتائج 

ّن أ عن فضال   بعض الجوانب اإليجابية بجميع متغيرات هذا الواقع،
المتغيرات المرتبطة بطبيعة النشاط المفضل تشير إلى أّن جميع 

لما تحققه هذه النشاطات، وأّن أكثر أنواع النشاط التي  هناك تفضيال  
بية، الدورات التدريو يفضلها الطلبة هي على الترتيب: الرحالت، 
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السباحة، وكرة القدم. وتتحقق مجموعة كبيرة من الفوائد التربوية و 
 عية من االلتحاق بالنشاطات الالمنهجية. والنفسية واالجتما
آليات تنفيذ األنشطة  معرفةبدراسة هدفت إلى  (13)وقام يمين

المدرسية لطالب المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية واألهلية 
دورها في تنمية المهارات  إلىالتعرف عالوة على  ،بمحافظة جدة

خدم اف الدراسة استالقيادية لطالب المرحلة الثانوية، ولتحقيق أهد
الباحث المنهج الوصفي، وصمم استبانة وطبقها على عينة عشوائية 

 ،ا لمدرسة أهلية( مدير  20)و ،ا لمدرسة حكومية( مدير  20مكونة من )
ا للنشاط. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أّن ( رائد  40و)

نخفضة، مت جاءآليات تنفيذ النشاط الطالبي في المدارس الحكومية 
أما في المدارس األهلية فهي متوسطة، وأّن دور النشاط الطالبي 
في المدارس الثانوية الحكومية في تنمية المهارات القيادية للطالب 

 ، وكانت الفروق لصالحمنخفض، أما في المدارس األهلية فهو عال  
المدارس الثانوية األهلية حول دور النشاطات الطالبية في تنمية 

رات القيادية للطالب، وكذلك وجدت هذه الفروق في متغير المها
 في المدارس األهلية. هورائدالوظيفة لصالح مدير النشاط 

دراسة هدفت إلى تقديم األثر  (18)(Havlik) وأجرى هايفك
القريب والبعيد على الطلبة المشاركين في برنامج القيادة من طلبة 

ملت المنهج الوصفي التحليلي، واشتاتبعت الدراسة وقد السنة األولى، 
ن أكملوا برنامج القيادة في ا ممّ ( طالب  385عينة مكونة من )

نتائج الدراسة أن الطلبة الذين أنهوا  تالجامعات األمريكية، وأظهر 
لطلبة أكبر من ا ،البرنامج في سنتهم األولى في النشاطات القيادية

 الذين لم ينهوا البرنامج.

 سات السابقة:التعليق على الدرا
ابق طمن المالحظ أّن الدراسات السابقة ال توجد بينها دراسة ت  

من حيث الموضوع، ولكن توجد بعض المتغيرات  ةالحالي الدراسة
والتي تناولتها بعض الدراسات السابقة، ومع أّن الدراسة  معها،المرتبطة 

يرتبط مع  إال أّنه ،سعى لتطوير النشاط لتنمية القيادة الفاعلةتالحالية 
التي تناولت  (،2014)مثل: دراسة المصري  ،بعض تلك الدراسات

لتنمية المواطنة الصالحة. وكذلك دراسة  ؛التخطيط النشاط من حيث
التي هدفت لتنمية دور األنشطة في تنمية (، 2007)وإبراهيم  يعل

التي هدفت (، 2005)ودراسة يمين  ،الجوانب اإليجابية لدى الطالب
 دور األنشطة الطالبية في تنمية المهارات القيادية للطلبة. إلىللتعرف 

ومن جانب آخر نالحظ أّن معظم الدراسات السابقة تم إجراؤها      
دف ستهت التيعلى طالب الجامعات، وهذا يتفق مع الدراسة الحالية 

، والدراسات التي تم إجراؤها على طالب حائل جامعةعينة من طالب 
وإبراهيم  ي، ودراسة عل(2014)المصري  الجامعات هي: دراسة

، (2005) ، ودراسة الفياللي(2005)، ودراسة دويكات (2007)
، ودراسة شان (2014)، ودراسة الحسان (2012) ودراسة أبو كوش

ها تم إجراؤ  التي . وهناك مجموعة قليلة من الدراسات السابقة(2007)
، (2018)بد السالم وهي: دراسة الع ،على عينات من طلبة التعليم العام

تمت فقد . وبصورة عامة (2014) ، ودراسة مزيو(2005)ودراسة يمين 
واإلطار  ،االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أدوات البحث

 . ومناقشة النتائج ،النظري للبحث
 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:
؛ حليليالت راسة االعتماد على المنهج الوصفياقتضت طبيعة الد

الذي يقوم فيه الباحث العلمي  ، هوكون المنهج الوصفي المتعمق
لظواهر والمشاكل العلمية المختلفة، وحل المشكالت بوصف ا

البيانات  ثم تحليلومن  ، التي تقع في دائرة البحث العلمي التساؤالتو 
تم جمعها عن طريق المنهج الوصفي، حتى يمكن إعطاء التفسير  التي

المناسبة عن تلك الظاهرة ، كما يستطيع الباحث العلمي كذلك  النتائجو 
 يأن يضع الظواهر المختلفة ف ،عن طريق المنهج الوصفي التحليلي

مختلفة ع البيانات ال، حتى يمكن تجميالمقارنات بين الظواهر المشابهة
 .عن الفروق والمتشابهات بين تلك الظواهر

ة بطريقة علمية وفق جراء الدراسإجراءات الدراسة: لقد تم إ
 الخطوات اآلتية:

 ،الحصول على موافقة إدارة جامعة حائل إلجراء الدراسة .1
من  هومنسقيي النشاط فومشر  ،والحصول على أعداد طلبة النشاط

 عمادة شؤون الطالب بجامعة حائل.
 تصميم أداة الدراسة من قبل الباحث. .2
عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين من ذوي  .3

 ختصاص في اإلدارة التربوية.اال
 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. .4
 والتي شملت جميع كليات الجامعة. ،تحديد أفراد عينة الدراسة .5
 ؛على منسقي النشاط الطالبي الكترونيًّ إتوزيع أداة الدراسة  .6

 لتعميمها على الطالب في كليات الجامعة المختلفة.
والتأكد من سالمتها  ،المعادةقام الباحث بتدقيق االستجابات  .7

 ها ألغراض الدراسة.توصح
دوره والذي ب ،حصائيإئج استجابات الطالب على محلل نتا ضعر  .8

 (.SPSSباستخدام البرنامج االحصائي ) احصائيًّ إقام بمعالجتها 

 مجتمع الدراسة وعينته:
 ن فيياسة من الطالب الرياديين المشاركتكّون مجتمع الدر 

ي الدراسخالل الفصل األول من العام  ،في الجامعة األنشطة الطالبية
وتكونت  وطالبة،ا ( طالب  527والبالغ عددهم ) ،ه(1441/ ه1440)

ا وطالبة، وقد تم اختيارها بالطريقة ( طالب  270ع يِّّنة الدراسة من )
ل توزيع من خال العشوائية الطبقية، التي تناسب طبيعة مجتمع الدراسة
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يِّّنة وفق  ي ذي الرقم اآلتكما هو مبين في الجدول  ،تخصصاتهمأفراد الع 
 (1رقم )

 ( تخصصات عينة البحث1رقم )ال ذو جدولال

 النسبة العدد التخصص

 % 37 100 المجال اإلنساني

 % 41 110 المجال الصحي

 % 22 60 المجال الهندسي

 %100 270 المجموع

في  اهومنسقيكما تكون مجتمع الدراسة من مشرفي األنشطة الطالبية 
ا ( فرد  50استجاب منهم )وقد ، مشرف ا ومنّسق ا (96وعددهم ) ،الجامعة

 فقط مثلوا عينة الدراسة.

 ا: أدوات الدراسة:ثانيً 
أدوات في هذا البحث، وهي استبانة الكشف عن القيادة  تم تطبيق ثالث

الفاعلة، واستبانة لمعرفة دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة 
تنمية القيادة ل ؛ة، واستبانة لمعرفة كيفية تطوير األنشطة الطالبيةالفاعل

 :بيان األدوات وخصائصها القياسية يأتيما  الفاعلة لدى الطلبة. وفي

لعدم وجود أداة مباشرة  انظر   أداة الكشف عن القيادة الفاعلة: .1
لقياس القيادة الفاعلة، فقد تمت االستفادة من األدوات التي تتعامل 

 والسمات القيادية التي تم تطبيقها في ،والخصائص ،مكوناتمع ال
 ،(2012كدراسة أبو كوش ) ،العديد من الدراسات السابقة

 صياغة توبعد ذلك تم (،2014) يوز وم ،(2014والحسان )
الفقرات، وبعد التحقق من صالحية االستبانة ومناسبتها لعينة 

أصبحت في صورتها النهائية مكونة من أربعة أبعاد،  ؛الدراسة
 (:2رقم )اآلتي ذي الموضح في الجدول  فقرة كما (30)و

 ( أبعاد استبانة القيادة الفاعلة2رقم )ذو الجدول ال
 الفقرات عدد الفقرات األبعاد م

 7-1 7 االجتماعي 1

 15-8 8 االنفعالي والسلوكي 2

 21-16 6 الشخصي والجسمي 3

 30-22 9 العقلي والمعرفي 4

تم التأكد من صدق االستبانة باتباع صدق أداة القيادة الفاعلة: 
 :اآلتيةاإلجراءات 

تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من األساتذة  -أ
ة واإلدارة التربوية في جامع ،المتخصصين في العلوم االجتماعية

آرائهم حول مالءمة ، واستطالع أساتذة (10وعددهم ) ،حائل
اعلة، لقياس القيادة الف تهاوصالحي ،ووضوح فقراتها ،االستبانة

لعبارات وتم حذف ا ،لفقرات باألبعاد التي تم تحديدهاومدى ارتباط ا
 المحكمون.وفق ا لما ارتآه  هاوتعديل

صدق االتساق الداخلي: للتأكد من تمتع االستبانة بالصدق  -ب
ة استطالعية، وتّم حساب معامل تّم توزيعها على عين ،الداخلي

رجة الكلية والد ،ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة
للبعد الذي تنتمي إليه، وحساب معامالت االتساق الداخلي 

و مبين كما هوذلك  ،وارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس ،للفقرات
 (.4رقم )ذي و  ،(3رقم )ذي ال يناآلتي ينفي الجدول

 ( صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبانة القيادة الفاعلة3رقم )ذو الجدول ال
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م

 0.016 0.655 االجتماعي 1

 0.007 0.822 االنفعالي والسلوكي 2

 0.021 0.734 الشخصي والجسمي 3

 0.019 0.759 العقلي والمعرفي 4

( وجود عالقة ارتباطية طردية 3) ذي الرقم يتضح من الجدول
 ا لكل أبعاد االستبانة.قوية ودالة إحصائيًّ 

 

 

 

 

 

 

 
 ( معامالت االتساق الداخلي الستبانة القيادة الفاعلة لفقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة4رقم )ذو الجدول ال

 الداللة مستوى  االرتباط معامل  م مستوى الداللة معامل االرتباط م الداللةمستوى  االرتباط معامل  م

1 0.413 0.041 11 0.696 0.009 21 0.570 0.004 

2 0.564 0.052 12 0695 0.011 22 0.674 0.018 

3 0.558 0.037 13 0.568 0.013 23 0.549 0.034 

4 0.618 0.016 14 0.390 0.048 24 0.317 0.042 

5 0.555 0.021 15 0.425 0.042 25 0.531 0.019 

6 0564 0.019 16 0.492 0.034 26 0.563 0.022 

7 0.555 0.033 17 0.556 0.009 27 0.310 0.039 

8 0.467 0.016 18 0.107 0.012 28 0.498 0.044 

9 0.312 0.042 19 0.682 0.009 29 0.618 0.018 

10 0.529 0.039 20 0.347 0.046 30 0.365 0.037 
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( أّن جميع العبارات دالة 4) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
ا، وهذا يشير إلى صدق االستبانة وصالحيتها لقياس القيادة إحصائيًّ 
 لدى عينة الدراسة. الفاعلة

ثبات أداة القيادة الفاعلة: للتأكد من ثبات الستبانة تم  -
 :اآلتيةم الطرق استخدا

باط وحساب معامل االرت ،طريقة التجزئة النصفية لالستبانة -أ
 ،(0.8والذي بلغ ) ،بين النصفين عن طريق معامل جوتمان
 وهو يدل على الثبات المرتفع لالستبانة.

أكملها، الستبانة بادام معادلة ألفا كرونباخ لقياس ثبات استخ -ب
ألفا لقياس ثبات ( يبين قيمة 5رقم )اآلتي ذو الوالجدول 

 ا.استبانة القيادة الفاعلة، والقيمة دالة إحصائيًّ 

 ( قيمة ألفا لحساب ثبات استبانة القيادة الفاعلة5رقم )ال ذو جدولال
 األداة عدد الفقرات قيمة ألفا

 القيادة الفاعلة 30 0.842

 :استبانة دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة الفاعلة -

ف للكش ؛االستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة تتم
عن دور األنشطة الطالبية بالجامعة في تنمية القيادة الفاعلة لدى 

وقد تم تحديد األبعاد الرئيسة لالستبانة، ومن ثّم تمت صياغة  ،الطالب
 ،الفقرات، وبعد التحقق من صالحية االستبانة ومناسبتها لعينة البحث

تمثلت  ،انة في صورتها النهائية مكونة من أربعة أبعادأصبحت االستب
 (:6) اآلتي ذي الرقم موضح في الجدولهو وذلك كما  ،فقرة (24في )

 ( أبعاد استبانة دور األنشطة الطالبية في تنمية6رقم )ذو ال جدولال

 القيادة الفاعلة 
 عدد  األبعاد م

 الفقرات
 الفقرات

 3، 2، 1 3 االجتماعي 1

 9، 8، 7، 6، 5، 4 6 االنفعالي والسلوكي 2

، 13، 12، 11، 10 6 لشخصي والجسميا    ا 3

14 ،15 

، 19، 18، 17، 16 9 العقلي والمعرفي    4

20 ،21 ،22 ،23 ،

24 

صدق أداة الكشف عن دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة  -
 :تيةاآلتم التأكد من صدق االستبانة باتباع اإلجراءات الفاعلة: 

عرض االستبانة في صورتها األولية  مالمحكمين: تصدق  -أ
على مجموعة من األساتذة المتخصصين في العلوم 
االجتماعية والتربوية في جامعة حائل، واستطالع آرائهم 

قياس ل تهاوصالحي ،ووضوح فقراتها ،حول مالءمة االستبانة
م تلفقرات باألبعاد التي القيادة الفاعلة، ومدى ارتباط ا

 وفق ما ارتآه هاوتعديلوتم حذف العبارات  ،تحديدها
 المحكمون.

صدق االتساق الداخلي: تّم حساب معامل ارتباط بيرسون  -ب
رات والدرجة الكلية للفق ،بين كل فقرة من فقرات االستبانة
بين هو م حسبما ، وذلكوارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس

 .(7رقم )اآلتي ذي الفي الجدول 

 دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة الفاعلة :( معامالت االتساق الداخلي لفقرات استبانة7رقم )ذو الجدول ال
 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م

1 0.661 0.021 9 0.167 0.380 17 0.693 0.003 

2 0.740 0.008 10 0.661 0.009 18 0.743 0.001 

3 0.613 0.019 11 0.645 0.500 19 0.700 0.000 

4 0.710 0.000 12 0.181 0.366 20 0.761 0.000 

5 0.646 0.001 13 0.827 0.000 21 0.047 0.814 

6 0.869 0.000 14 0.694 0.005 22 0.670 0.009 

7 0.833 0.000 15 0.643 0.019 23 0.770 0.000 

8 0.891 0.000 16 0.706 0.007 24 0.698 0.002 

فقرة من  (21)أّن  ،(7) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
، 12، 9) ا، وهناك ثالث فقرات وهي:االستبانة دالة إحصائيًّ فقرات 

ولكنها مرتبطة بفقرات  ،الداللة اإلحصائية( لم تصل مستوى 21
لتتناسب  ؛وإنما تم تعديلها ،االستبانة بصورة عامة، ولذلك لم يتم حذفها

 مع المحاور المتناولة في االستبانة.

ثبات الكشف عن دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة الفاعلة:  -
 :اآلتيةللتأكد من ثبات الستبانة تم استخدام الطرق 

عامل وحساب م ،تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لالستبانة -أ
 والذي بلغ ،االرتباط بين النصفين عن طريق معامل جوتمان

 ( والذي يشير إلى الثبات المرتفع لالستبانة.0.937)

استخدام معادلة ألفا كرونباخ لقياس الثبات لالستبانة بأكملها،  -ب
ألفا لقياس ثبات استبانة يبين قيمة  ،(8رقم )اآلتي ذو الوالجدول 

دور األنشطة الطالبية في تنمية القيادة الفاعلة، والقيمة دالة 
 ا.إحصائيًّ 
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دور األنشطة الطالبية في   ( قيمة ألفا لحساب ثبات استبانة8رقم )ال ذو جدولال
 تنمية القيادة الفاعلة

 األداة عدد الفقرات قيمة ألفا

تطوير دور األنشطة الطالبية في  24 0.910
 األنشطة

أداة تطوير األنشطة الطالبية في الجامعة لتنمية القيادة  -
 الفاعلة لدى الطالب:

شارة واست ،تمت االستفادة من األدب النظري والدراسات السابقة
نشطة لمعرفة كيفية تطوير األ ؛ستبانةاالتصميم في بعض الباحثين 

الطالبية في الجامعة لتنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب، وقد تم االتفاق 
على األبعاد الرئيسة لالستبانة، ومن ثّم تمت صياغة الفقرات، وبعد 

بحت أص ،ومناسبتها لعينة البحث ،التحقق من صالحية االستبانة
فقرة ( 20و)ثالثة أبعاد، االستبانة في صورتها النهائية مكونة من 

 وسؤال مفتوح للتعبير عن مزيد من االقتراحات لتطوير األنشطة. ،مغلقة
تم التأكد من صدق االستبانة بعرضها في صورتها  :صدق األداة -

األولية على مجموعة من األساتذة المتخصصين في العلوم النفسية 
مة آرائهم حول مالءواالجتماعية والتربوية في جامعة حائل، واستطالع 

مدى لقياس القيادة الفاعلة، و  تهاوصالحي ،ووضوح فقراتها ،االستبانة
 هاتعديلو وتم حذف العبارات  ،لفقرات باألبعاد التي تم تحديدهاارتباط ا

 .وفق مالحظات المحكمين

ثبات أداة كيفية تطوير األنشطة الطالبية لتنمية القيادة  -
ثبات الستبانة تم استخدام  الفاعلة لدى الطالب: للتأكد من

 :اآلتيةالطرق 
معامل  وحساب ،استخدام طريقة التجزئة النصفية لالستبانة -1

بلغ  والذي ،االرتباط بين النصفين عن طريق معامل جوتمان
 والذي يشير إلى الثبات المرتفع لالستبانة. ،(0.791)

أكملها، ستبانة باالاستخدام معادلة ألفا كرونباخ لقياس ثبات  -2
( يبين قيمة ألفا لقياس ثبات 9رقم )اآلتي ذو الالجدول و 

استبانة كيفية تطوير األنشطة الطالبية لتنمية القيادة 
 ا.الفاعلة، والقيمة دالة إحصائيًّ 

( قيمة ألفا لحساب ثبات استبانة كيفية تطوير األنشطة 9رقم )ذو ال جدولال
 الطالبية لتنمية القيادة الفاعلة

 األداة الفقراتعدد  قيمة ألفا

 تطوير األنشطة الطالبية 20 7800.

من أجل معالجة تحليل البيانات والمعالجات اإلحصائية: 
وذلك  ،استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،البيانات

 باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 التكرارات والنسب المئوية. -
ث ا لمقياس ليكر واألوزان المرجحة تبع  المتوسطات الحسابية -

 سة.المستخدمة في الدرا هومحاور الخماسي، وذلك لجميع فقرات المقياس 
 تتهاوعدم تش ،االنحرافات المعيارية لمعرفة تجانس البيانات -

 .هاومحاور  حول الوسط لجميع فقرات مقاييس الدراسة
 معامل ارتباط بيرسون.--

 .الثبات لالستبانة بأكملهامعادلة ألفا كرونباخ لقياس  -
 .تحليل التباين األحادي -
جة : )در اآلتيولتحديد قيم درجات الممارسة استخدم المعيار  -

تائج والتي تساعد في تفسير ن ،منخفضة، درجة متوسطة، درجة مرتفعة(
مة وذلك بطرح أدنى قي ؛تم استخراج مدى كل فقرةوقد  ،إجابات الطلبة

، 4=1-5على ثالثة مستويات، ) ثم القسمة ،من أعلى قيمة
( إلى أدنى درجة، وهكذا. 1.33حيث تضاف القيمة ) ،(1.33=3÷4

 ،، منخفضة(2.33 – 1.00) اآلتي:فأصبحت المستويات على نحو 
 فأكثر مرتفعة(. – 3.68) ،متوسطة( 3.67 – 2.34)

لنتائج  عرض يأتيما  نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليلها: وفي
 لتها:الدراسة وفق أسئ

ص والذي ين ،أوًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما مستوى القيادة الفاعلة لدى الطالب المشاركين في األنشطة " :على

ولإلجابة على السؤال األول تم حساب  ."؟الطالبية بجامعة حائل
بة، والرت ،والمستوى  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

 ( ذلك.10) اآلتي ذو الرقم ويظهر الجدول

رتبة م لدى الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية بجامعة حائل اهامستو و القيادة الفاعلة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة 10)ذو الرقم جدول ال
 اتنازليًّ 

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة م

 مرتفع 1 0.563 4.59 .أتخذ قراري بشكل متأن    27 

 مرتفع 2 0.563 4.59 أستطيع تكوين عالقات مع الطالب. 3

 مرتفع 3 0.738 4.44 .ل أن أعمل بروح الفريق مع طالب األنشطةأفض    1

 مرتفع 4 0.738 4.44 الزمالء.أجيد مهارة الحوار الفعال مع  25

 مرتفع 5 0.771 4.33 أشعر بالسعادة بتقديم المساعدة لزمالئي الطلبة. 2

 مرتفع 6 0.668 4.33 .أتسرع في الحكم على اآلخرين 15

 مرتفع 7 0.771 4.33 أتقبل األفكار الجديدة من الزمالء. 26

 مرتفع 8 0.854 4.30 استغل وقتي بشكل مناسب عند تنفيذ األنشطة. 19

 مرتفع 9 0.854 4.30 أشعر بالسرور عندما أكون مع اآلخرين باألنشطة الطالبية. 11
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 مرتفع 10 0.799 4.26 أتمهل في الرد على زميلي عندما يسيء الرد لي. 10

 مرتفع 11 0.864 4.19 مكانة مرموقة في الجامعة. أسعى ألن أحتل   20

 مرتفع 12 0.849 4.15 في التخصصات المختلفة.ال أتردد بالحديث أمام زمالئي  4

 مرتفع 13 0.850 4.15 .لدي المقدرة على تغيير آراء المنتسبين لألنشطة لألفضل 28

 مرتفع 14 0.787 4.11 تصف بالهدوء عند مواجهة صعوبات العمل مع الطالب.أ 11

 مرتفع 15 0.738 4.10 قناع الزمالء بأفكاري.إلدي القدرة على  23

 مرتفع 16 0.883 4.04 أتحكم في ردود أفعالي في المواقف المختلفة. 13

 مرتفع 17 0.904 4.03 أتحمل مسؤولية أفعالي المترتبة على انفعالي.  14

 مرتفع 18 0.945 4.02 أتكلم في النشاطات العامة بجرأة وبدون ضعف. 17

 مرتفع 19 0.983 4.00 أسعى إلى معرفة تفاصيل األحداث. 24

 مرتفع 20 0.924 3.96 أحب العمل بمفردي عند التعامل مع اآلخرين 6

 مرتفع 21 0.963 3.96 ال أجد صعوبة في تكوين األصدقاء باألنشطة المختلفة.  7

 أستطيع حل مشكالتي بصعوبة 18
 التعامل مع الزمالء.في خاصة  

 مرتفع 22 1.001 3.96

 مرتفع 23 0.924 3.96 اآلخرين.أفهم الحركات والتلميحات التي تصدر عن  30

 مرتفع 24 1.018 3.93 أتكلم بصوت واضح أمام زمالئي بالجامعة. 16

 لدي المقدرة على إيجاد أفكار  29
 متنوعة لحل المشكالت الطالبية.

 مرتفع 25 0.996 3.89

 مرتفع 26 0.996 3.89 أقدم المساعدة للطلبة لتلبية احتياجاتهم. 5

 مرتفع 27 0.985 3.81 أتكلم.أفكر قبل أن  22

 متوسط 28 1.293 3.04 أراعي مشاعر زمالئي عندما أتحدث بمهمة ما. 12

 متوسط 29 1.147 2.85 تقبل النقد من مختلف الطلبة بصدر رحب.أ 9

 متوسط 30 1.251 2.81 هتم بمظهري الخارجي ونظافته.أ 21

مستوى القيادة الفاعلة لدى الطالب يالحظ من الجدول أعاله أن 
 ارتفع  جاء م ،بشكل عام ،المشاركين في األنشطة الطالبية بجامعة حائل

ي الشخصو االنفعالي السلوكي، و في أبعادها األربعة: االجتماعي، 
الجسمي، والعقلي المعرفي. وأّن المتوسط مرتفع لمعظم الفقرات حسب 

حصائية التي استخدمت قي الدراسة، ويمكن أن تعزى المعالجات اإل
 ،هذه النتيجة إلى وعي أفراد عينة الدراسة بمستوى القيادة الفاعلة لديهم

فسير ويمكن ت عليهم امتالكها،من أهم األساسيات التي يجب  بوصفها
 ،حسب خبرة الباحث في شؤون الطلبة بجامعة حائل اهذه النتيجة أيض  

ابتداء من التنشئة  ،معة قد مروا بخبرات كثيرةأّن طالب الجاذلك 
ليات وتحميلهم للمسؤو  ،االستقاللية للطالبروح ي األسرية التي تنمّ 

انتقلت  والتي ،ا بأنشطة الطلبة في مدارس التعليم العاممرور   ،األسرية
ا إلى البرامج التي تقدمها عمادة ويرجع ذلك أيض   معهم إلى الجامعة.

تركز فيها على تنمية الجوانب الشخصية التي  والتي ،شؤون الطالب
سير ومن جانب آخر يمكن تف ،تتصل ببناء القيادة الفاعلة لدى الطلبة

ومجموعات األقران  ،من خالل النظام المجتمعي -اأيض  –هذه النتيجة 
التي ينتمي إليها كثير من الطالب في األندية التي تشكلها  ،واألصدقاء

عمادة شؤون الطالب في كليات الجامعة المختلفة، وتضعهم في مواقف 
نما أقل بي مما ينمي لديهم القيادة الفاعلة. ؛قيادية متنوعة مع زمالئهم

(، وهو 2.8148وبلغت قيمته ) ،(21رقم )ذات المتوسط فقد كان للفقرة 
وقد  ،اهو دال إحصائيًّ  هنفسالمتوسط الموزون. وفي الوقت أعلى من 

طالب هو عدم التزام ال ،يعزو الباحث حصول هذه الفقرة على أدنى فقرة
االلتزام و  ،الخاص ببعض األنشطة التي يلتحقون بها باللباسا أحيان  

وهذه الدراسة تتفق مع الدراسات التي تناولت  ،بالزي الرسمي المحلي

(، وأبو كوش 1999دية لدى الطلبة مثل دراسة: دويكات )السمات القيا
التي أظهرت أن  ،(2018لعبد السالم )اواختلفت مع دراسة  ،(2012)

 ،منخفضة في تنمية مهارات الطالب األنشطة الطالبية تساهم بدرجة
  .منها خاصة القيادية

ذي ينص وال ،النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيا: ثانيً 
ما دور األنشطة الطالبية في تفعيل القيادة الفاعلة لدى الطالب " :على

ولإلجابة على السؤال الثاني تم حساب المتوسطات  ."بجامعة حائل؟
( 11) اآلتي ذو الرقم ويظهر الجدول المعيارية،واالنحرافات  ،الحسابية

 .ذلك
ة دور الستبان( نتيجة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 11رقم )ذو الجدول ال

 األنشطة في تنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب عينة البحث
المتوسط  المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 استبانة دور األنشطة في تنمية القيادة الفاعلة 
 لدى الطالب عينة البحث

4.026 0.851 

 قيمة المتوسط الحسابي أنّ  ،(11) الرقم يالسابق ذ يتضح من الجدول
، وهذا يدل على أّن األنشطة وجاء بدرجة مرتفعة ،(4.026)هو 

الطالبية في جامعة حائل تساهم في رفع مستوى القيادة الفاعلة لدى 
االطالب المشاركين فيها. ويعزو الباحث هذه  لى إدراك إ النتيجة أيض 

أفراد عينة الدراسة أن رائد النشاط الطالبي يمتلك القناعة بأهمية النشاط 
ومكانته العالية في التربية المتكاملة للشخصية السوية حسب  ،البيالط

التربية  من محاور اا أساسيًّ ه محور  التي تعدّ  ،النظرية الحديثة للتربية
(، ودراسة 2012والتعليم. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو كوش )

 ودراسة على وإبراهيم ،(2007) (، ودراسة شان2014الحسان)
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على أّن كما تدل هذه النتيجة  ،(,2010Wilsonسة )ودرا ،(2007)
األنشطة الطالبية في الجامعة لها أهمية كبيرة في تنمية القيادة الفاعلة 

التي  ،(2018لدى الطالب، إال أنها اختلفت مع دراسة العبد السالم )
أشارت إلى أن األنشطة تساهم بدرجة منخفضة في تنمية مهارات 

كد من دور مساهمة األنشطة الطالبية في تنمية الطالب القيادية، وللتأ
من وجهة نظر عينة البحث في األبعاد  ،القيادة لدى عينة الطالب

لجدول تم التوصل للنتائج المبينة في ا، المختلفة للقيادة الفاعلة لديهم
 (12رقم )ال ياآلتي ذ

ية واالنحرافات المعيارية ورتبة ( نتيجة المتوسطات الحساب12رقم )ذو ال جدولال
 االقيادة الفاعلة مرتبة تنازليًّ بعاد استبانة أ

 المتوسط  األبعاد م

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 الرتبة

 مرتفعة 2.214 4.99 العقلي المعرفي 1

 مرتفعة 3.641 4.71 االنفعالي 2

الشخصي  3
 الجسمي

 متوسطة 3.928 3.22

 منخفضة 4.326 1.29 االجتماعي 4

أّن متوسطات األبعاد  ،(12) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
 ،و األعلىيفيد بأّن البعد العقلي المعرفي هوهذا  ،ااألربعة ترتيبها تنازليًّ 
عي. وهذا البعد االجتما اوأخير   ،فالبعد الشخصي ،يليه البعد االنفعالي

ي تنمية ا فكبير   ايدل على أّن األنشطة الطالبية في الجامعة تؤدي دور  
القيادة الفاعلة لدى الطالب، وذلك بالتأثير على األبعاد األربعة للقيادة 

لطالبية أّن معظم األنشطة اب ،الفاعلة لديهم، ويمكن تفسير هذا الترتيب
ة وتقوم على تنمية شخصي ،في الجامعة ذات طبيعة ثقافية ومعرفية

 ،فعاليواالن ،انب العقليالطالب الكاملة المتمثلة بالكل المركب من الج
 :الذي يمثل مفهوم التربية الحديثة، مثل ،واالجتماعي ،والجسمي

ن م والفعاليات الثقافية التي يشارك فيها عدد كبير ،المسابقات العلمية
اإلرشادية والنفسية فالرياضية التي  طالب النشاط، ويليها األنشطة

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو  ،تتصل بالجانب الجسمي للطالب
التي أشارت إلى ارتفاع مستوى السمات القيادية لدى  ،(2012كوش )

التي ركزت  ،(2005) أنها اختلفت مع دراسة الفياللي إال ،الطالب
تعلق ما ي خاصة في ،والذي جاء بالمرتبة األولى ،على الجانب الجسمي

 .)الجسمي( رياضيالنشاط بال
ي ينص والذ ،المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث النتائجا: ثالثً 

على التخصصات الدراسية للطالب في  هل توجد فروق بناء  " :على
جابة ولإل ."تفعيل القيادة الفاعلة لديهم من خالل األنشطة الطالبية؟

ا التباين األحادي لحساب الفروق تبع   تحليل تم تطبيق ،على السؤال
 .( ذلك13) اآلتي ذو الرقم دول، ويظهر الجللتخصص الدراسي

 ( تحليل التباين األحادي الستبانة دور األنشطة في تنمية 13رقم )ذو الجدول ال
 ا لمتغير التخصص الدراسيالقيادة الفاعلة تبع  

 مصدر 

 التباين

 مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 8510. 1630. 28.681 2 57.363 بين المجموعات

 داخل 
 المجموعات

4222.933 24 175.956 

  26 4280.296 المجموع

أّن قيمة )ف( غير  ،(13) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
في دور  اا، وهذا يدل على أّنه ال توجد فروق دالة إحصائيًّ دالة إحصائيًّ 

تعزى للتخصصات الدراسية للطالب. ويعزو الباحث ذلك  ،األنشطة
قبل  ويتم التخطيط لها من ،األنشطة الطالبية تقدم بصورة مركزية نّ أل

إنما  ،وليست مرتبطة بالتخصصات بدرجة كبيرة ،عمادة شؤون الطالب
طلبة وال يتم فيها تخصيص كلية و  ،توزع على جميع الكليات بالتساوي 

 جميع الطلبة من األنشطة المقدمة. وإنما يستفيد ،بعينهم
ينص  والذي ،النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابعا: رابعً 

يادة مية القما سبل تطوير األنشطة الطالبية بجامعة حائل لتن" :على
تم استخدام المتوسطات ولإلجابة على السؤال  ."الفاعلة لدى الطالب؟

منت ورتبة فقرات االستبانة التي تض ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية
لتنمية القيادة الفاعلة لدى طالب  ؛لتطوير األنشطة الطالبية فقرات  

 ( يبين ذلك.  14رقم )اآلتي ذو الالجامعة، والجدول 

 ت استبانة تطوير األنشطة الطالبية لتنمية القيادة الفاعلة لدى الطالب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة فقرا14رقم )ال ذو جدولال
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات م

 مرتفع 1 0.201 4.96 .تخصيص وقت ضمن الجدول الدراسي للنشاط الطالبي 6
 مرتفع 2 0.200 4.96 .إتاحة الفرص المتنوعة للطلبة للمشاركة في النشاط الطالبي 10

 مرتفع 3 0.332 4.88 .تضمين تقويم النشاط الطالبي ضمن المعدل العام 7
 مرتفع 4 0.374 4.84 .التخطيط المبكر للنشاط الطالبي 11

 مرتفع 5 0.374 4.84 .التعريف باألنشطة من خالل الوسائط 13
 مرتفع 6 0.374 4.84 .مشاركة الطالب في التخطيط للنشاط الطالبي 18

 مرتفع 7 0.408 4.83 .تحفيز الطلبة للمشاركة في النشاط الطالبي 8
 مرتفع 8 0.409 4.81 .وضع نظام تسجيل مبكر لألنشطة الطالبية 12

 مرتفع 9 0.436 4.76 .تعيين مشرفين متفرغين للنشاط الطالبي 2
 مرتفع 10 0.436 4.76 .تدريب المشرفين على النشاط الطالبي 3
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 مرتفع 11 0.436 4.76 .موارد مالية مرتفعة للنشاط الطالبيتخصيص  4
 مرتفع 12 0.638 4.64 .تنمية الوعي للطلبة على المشاركة في النشاط الطالبي 9

 مرتفع 13 0.860 4.64 .تبادل الخبرات في مجال النشاط الطالبي 17
 مرتفع 14 0.860 4.64 .مشاركة المشرفين في التخطيط للنشاط الطالبي 19

 مرتفع 15 0.870 4.56 .اعتماد النشاط الطالبي ضمن البرنامج التعليمي 5
 مرتفع 16 0.870 4.56 .التكامل بين األنشطة الطالبية والمقررات الدراسية 20

 مرتفع 17 0.870 4.44 .انتقاء األنشطة التي تنمي السمات الفاعلة 16
 مرتفع 18 0.980 4.28 .التيسيرات اإلدارية للمشاركة في النشاط 15

 مرتفع 19 1.068 4.16 .إنشاء إدارات مستقلة للنشاط الطالبي 1
 مرتفع 20 1.236 3.88 .الدعم المعنوي للمشاركين في النشاط 14

  0.727 4.65 متوسط  فقرات االستبانة

أّن جميع قيم  ،(14) السابق ذي الرقم يتضح من الجدول
ة وحسب األساليب اإلحصائية المستخدم ،المتوسطات للفقرات المختلفة

وبة أي أّن جميع العبارات مطل ؛جاءت مرتفعة بجميع عباراتها ،بالدراسة
حقق إمكانية وهذا يفيد بت ،لتطوير النشاط الطالبي لتنمية القيادة الفاعلة

ؤولين والمنسقين المس ،تطوير النشاط الطالبي من وجهة نظر المشرفين
ى أن إل اكما يعزو الباحث ذلك أيض   ،عن النشاط الطالبي في الجامعة

في تنمية القيادات  كبير له دور ،وأصحاب الخبرة ،تدخل المشرف
وأن البيئة التعليمية والرسمية والمنتديات داخل المجالس  ،الطالبية

بية، ألنشطة الطالمهمة لتطوير المهارات الريادية في قيادة ا ،الطالبية
 ،(Wilson,2010)ودراسة  ،(2014) وهذا يتفق مع دراسة المصري 

ي تنمية ف اكبير   ادور   هاومنسقالتي أوضحت أن لتدخل مشرف األنشطة 
التي أشارت  ،(2005اختلفت مع دراسة يمين ) نهاأ إاّل  ،القيادة الطالبية

حات األكثر لمقتر إلى انخفاض آلية تنفيذ األنشطة الطالبية، وللتأكد من ا
ن في على المتوسطات كما مبي بناء   ،اأهمية تم ترتيب الفقرات تنازليًّ 

 (15)اآلتي ذي الرقم الجدول 

اعلة المقترحات لتطوير النشاط الطالبي في الجامعة لتنمية القيادة الف ومستوى فقرات( نتيجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة 15رقم )ال ذو جدولال
 لدى الطالب.

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الفقرات م

 مرتفع 1 0.200 4.9644 .تخصيص وقت ضمن الجدول الدراسي للنشاط الطالبي 1

 مرتفع 2 0.204 4.9600 .إتاحة الفرص المتنوعة للطلبة للمشاركة في النشاط الطالبي 2

 مرتفع 3 0.332 4.8800 .تضمين تقويم النشاط الطالبي ضمن المعدل العام 3

 مرتفع 4 0.374 4.8443 .التخطيط المبكر للنشاط الطالبي 4

 مرتفع 5 0.374 4.8420 .التعريف باألنشطة من خالل الوسائط 5

 مرتفع 6 0.374 4.8414 .مشاركة الطالب في التخطيط للنشاط الطالبي 6

 مرتفع 7 0.408 4.8133 .تحفيز الطلبة للمشاركة في النشاط الطالبي 7

 مرتفع 8 0.408 4.8000 .وضع نظام تسجيل مبكر لألنشطة الطالبية 8

 مرتفع 9 0.436 4.7641 .تعيين مشرفين متفرغين للنشاط الطالبي 9

 مرتفع 10 0.436 4.7634 .تدريب المشرفين على النشاط الطالبي 10

 مرتفع 11 0.436 4.7613 .تخصيص موارد مالية مرتفعة للنشاط الطالبي 11

 مرتفع 12 0.638 4.6424 .تنمية الوعي للطلبة على المشاركة في النشاط الطالبي 12

 مرتفع 13 0.860 4.6413 .تبادل الخبرات في مجال النشاط الطالبي 13

 مرتفع 14 0.860 4.6400 .الطالبيمشاركة المشرفين في التخطيط للنشاط  14

 مرتفع 15 0.870 4.4400 .انتقاء األنشطة التي تنمي السمات الكامنة 15

 مرتفع 16 0.870 4.5642 .اعتماد النشاط الطالبي ضمن البرنامج التعليمي 16

 مرتفع 17 0.870 4.5600 .التكامل بين األنشطة الطالبية والمقررات الدراسية 17

 مرتفع 18 0.980 4.2800 .التيسيرات اإلدارية للمشاركة في النشاط 18

 مرتفع 19 1.068 4.1600 .إنشاء إدارات مستقلة للنشاط الطالبي 19

 مرتفع 20 1.236 3.8800 .الدعم المعنوي للمشاركين في النشاط 20

  0.764 4.65 فقرات االستبانة متوسط 

أن أفراد عينة الدراسة  ،(15) السابق ذي الرقم حظ من الجدوليال
موافقون على أهم المتطلبات التطويرية التي يمكن تحديدها لتفعيل دور 

عمادة شؤون الطالب في تنمية المهارات الريادية لقيادة األنشطة 
خاصة في كليات جامعة حائل المختلفة والمتمثلة بأنديتها.  ،الطالبية
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تيب المقترحات وضع فقرة تخصيص وقت ضمن الجدول وأّن تر 
 إلى قودي وهذا ،اهي الفقرة األعلى ترتيب  و  ،الدراسي للنشاط الطالبي

حات وتتفق المقتر  ،أهمية مراعاة النشاط ضمن الجدول الدراسي للطالب
( من مقترحات تسهم 2014)المصري التطويرية مع ما قدمته دراسة 

ما يتعلق بالجانب  خاصة في ،في تطوير األنشطة الطالبية
 االجتماعي. 

توصيات الدراسة: في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم 
 :اآلتيةالتوصيات 

ي وتوظيفها ف ،االستفادة من المكونات الشخصية للطالب -1
حتى يتم استغاللها باألنشطة الطالبية  ،المهام المختلفة

 لة.عبصورة فا

 اركة في األنشطةمزيد من الطالب الرياديين على المش حثّ  -2
ة خاص ،ألّنها تنمي جوانب مهمة من شخصياتهم ؛الطالبية

 بالقيادة.منها ما يتعلق 

 يتم في ،معايير واضحة ودقيقة ذات أسس سليمة تحديد  -3
 ها اختيار رواد النشاط الطالبي داخل الجامعة.ئضو 

وتركيزها على  ،إعادة تخطيط برنامج عمادة شؤون الطالب -4
والحرص على إدارتها من قبل  ،تنمية المهارات القيادية

 المتخصصين في هذا المجال.

شراك رائدي األنشطة الطالبية في عملية التخطيط لألنشطة إ -5
 الطالبية.

مقترحات الدراسة: في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم 
 :اآلتيةالمقترحات 

ية األنشطة الطالب االستفادة من مقترحات البحث في تطوير .1
 لتنمية الجوانب المختلفة لشخصيات الطالب. ؛في الجامعة

ستراتيجية مقترحة لتطوير األندية الطالبية في عمادة إتقديم  .2
 شؤون الطالب.

جراء دراسات تتناول الصعوبات التي تواجه مشرفي إ .3
وتؤثر على تحقيقهم  ،األنشطة الطالبية في الجامعة

 في مجال تخصصاتهم.لمتطلبات دورهم القيادي 

References: 

1- Abu Kosh, Youssef Ahmed, Leadership and 

Social Responsibility Features of Participating 

and Non-Participating Students in Student 

Activity Groups, Unpublished Master Thesis, 

Islamic University, 2012 AD. 

2- Al-Hassan, Saed Suleiman, Multiple 

Intelligences and Leadership Features for 

Students Associated with Student Clubs at 

Yarmouk University, Unpublished Doctorate 

Thesis, Yarmouk University, Hashemite 

Kingdom of Jordan, 2014 AD. 

3- Al-Subaihi, Muhammad bin Suleiman, student 

activity in Saudi universities: reality and 

aspirations. Saudi Society for Educational and 

Psychological Sciences, Conference Research, 

pp. 64-79, 2001. 

4- Tarawneh, Omar, Effective Educational 

Supervision of Directors, Amman, Dar Al-

Bedaya Publishers and Distributors, 2011 AD. 

5- Al-Salam, Khalid bin Saleh, the reality of 

managing student activity in developing students 

’leadership skills for the secondary stage in 

Riyadh, Education World, the Arab Foundation 

for Scientific Consultation and Human 

Resources Development, p. 62, c5, pp. 156-194 

2018. 

6- Abdel-Maksoud, Mohamed, administrative 

leadership. Amman, Arab Community Office for 

Publishing and Distribution, 2006 AD. 

7- Ali, Emad Abu Al-Qasim, Ibrahim, Hani Al-

Desouki, the role of student activities in 

developing some positive features among 

students of South Valley University, Scientific 

Journal of Physical and Sports Education, p. 51, 

pp. 233-252, 2007 CE. 

8- Filali, Issam Bin Yahya, Realistic 

extracurricular activities, how many male and 

female students of King Abdulaziz University in 

Jeddah (comparative study), Master Thesis, 

Institute of Research and Consultations, 2005, 

realized. 

9- Mzieu, Manal Bint Ammar, the educational role 

of student activities in developing some 

educational principles for middle school students 

in Tabuk, Journal of Educational Sciences, p (4), 

c (1), pp. 566-602, 2014 

10- Al-Masry, Muhammad Ezzat, planning to 

activate the role of student activities in educating 

university youth on good citizenship, Journal of 

Studies in Social Work and Humanities, No. 36, 

Vol. 8, pp. 3151-3262, 2014. 

11- North House, Peter (2006). Administrative 

leadership. Translated by Salah Al-Mayouf, 2nd 

floor, Riyadh: Institute of Public Administration 

12 - Al-Hajri, Abdul-Rahman, the degree of 

leadership of physical education teachers in the 

State of Kuwait, leadership qualities, 

unpublished Master Thesis, College of 

Educational Sciences, Al-Bayt University, 

Hashemite Kingdom of Jordan. 2018 m. 

13- Right, Fahd bin Hamad, the role of student 

activities in developing leadership skills for 

government and private high school students in 



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

240 

 

Jeddah Governorate, a comparative study, 

unpublished master's thesis, College of 

Education, Umm Al-Qura University, Makkah 

Al-Mukarramah, 2005 AD. 

14- Chan, D, Components of Leadership 

Giftedness and Multiple Intelligences Among 

Chinese Gifted Students in Hong Kong. High 

Ability Studies, 18 (2), 155-172,2007. 

15- Chen, S., Snyder, S. & Magner, N. The Effects 

of Sport Participation on Student –Athletes’ 

and Non-Athlete Students’ Social Life and 

Identity. Journal of Issues in Intercollegiate 

Athletics, 3(2): 176-193, 2010. 

16- Gardener, H, Intelligence Reframed. 

Multiple Intelligences for 21st Century. New 

York: Basic Books, 1999. 

17- Gorden, Peter & Lawton, Denis, Dictionary of 

British Education. London: Woburn Press, 

2003. 

18- Hanlik.M.K, An Assessment of a First-Year 

Leadership Program, Virginia Tech 

university: Virginia , 2006. 

19- John Rampton "15 Tips for Instilling 

Leadership Skills in Children" ،

www.entrepreneur.com, Retrieved 19-3-2019. 

Edited. 

20- Madden, Deirde; Brueckman, Judith & 

Littlejohn, Kevin ,A Contrast of Amount and 

Type of Activity in Elementary School Years 

Between Academically Successful and 

Unsuccessful Youth. ERIC ED. No. 411067, 

1997. 

21-  SUSAN WARD,"Leadership Definition" ،

www.thebalancesmb.com, Retrieved 19-3-

2019. Edited 

22- Wilson, G.N, Student Leadership 

Development within Student Government at 

Snow College. Oregon State University: 

Orego., 2010. 

23- Zaccaro, J., Trait-based Perspectives of 

Leadership. American Psychologist, 62 (4), 6-

16, 2007. 

 


