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  :ص خلمال

تھدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن العالقة بین واقع االنھماك لدى طالب كلیة التربیة جامعة 
المنوفیة وواقع ممارستھم للمھارات القیادیة من وجھھ نظرھم؛ إذ اشتملت عینة الدراسة علي عینة 

لى ھدف طالب وطالبة، وللوصول إ  ٤٠٩عشوائیة من طالب كلیة التربیة جامعة المنوفیة، وعددھم 
الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي االرتباطي، وقامت بتطویر أداتین لجمع البیانات:  

إحداھما للكشف عن واقع االنھماك لدى عینة الدراسة، والثانیة للوقوف على واقع ممارسة المھارات 
لدراسة، وانخفاض القیادیة لدیھم. وقد أظھرت النتائج عن انخفاض في االنھماك الطالبي لدى عینة ا

واقع ممارسة العینة  للمھارات القیادیة، وأظھرت النتائج كذلك عن وجود فروق دالة احصائیة في 
واقع االنھماك الطالبي وواقع ممارسة المھارات القیادیة لدى عینة الدراسة تعزي إلى متغیر 

ة عند مستوى الداللة التخصص ومتغیر المرحلة الدراسیة، كما أظھرت وجودعالقة ارتباطیة ایجابی
بین االنھماك الطالبي  والمھارات القیادیة. وبناء على ھذه النتائج قدمت الدراسة بعض   ٠.٠١

التوصیات التي یمكن من خاللھا تعزیز االنھماك الطالبي  واالرتقاء بمستوى المھارات القیادیة لدى 
 طالب كلیة التربیة.

 لمھارات القیادیة، كلیة التربیة.الكلمات المفتاحیة: االنھماك الطالبي، ا
Abstract 
           The purpose of the study is to investigate the relationship between 
student engagement and leadership skills of the students at the Faculty of 
Education, Menoufia University. The sample of the study involves 409 
students.  The study employes a correlational descriptive research design in 
order to address the research objectives, namely to identify the 
characteristics of student engagement, differentiate student background 
characteristics, including , academic major, year of study and gender, of 
student engagement. The study  also examines the relationship between 
student engagement and leadership skills of the students. The results of the 
study showes that student's academic majors, and level of the study were 
significantly related to variables of the study. The results also documented 
high positive correlation (p. 0.01) between the student engagement and the 
leadership skills.  

 Keywords: 
Student Engagement, Leadership Skills, College of Education 
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 المقدمة
رات تحدیات  ذه التغی ت ھ یشھد العالم الیوم تغیرا ھائال في شتى مجاالت الحیاة، ولقد فرض
داف األساسیة للمجتمعات  ویر النظام التعلیمي من األھ یم وأصبح تط كبیرة على جمیع مراحل التعل

عاصر. التي تسعى إلى مواكبة التحوالت المعرفیة والتكنولوجیة والمتغیرات المتسارعة في عالمنا الم
وعلیھ اتجھت الدول إلى االھتمام بالتعلیم الجامعي لكونھ األداء األساسیة التي یمكن من خاللھا تحقیق 
ارات  درات ومھ ك ق وادر بشریة تمتل ع من خالل إعداد ك اء المجتم ي بن ام ف دوره الھ تلك األھداف ل

عدة ا ع األص ى جمی ر عل دة سریعة التغیی ة معق ي بیئ ة ف ا للمنافس ة عالیة تؤھلھ القتصادیة واالجتماعی
 والثقافیة.

وض بالنظام التعلیمي  ع للنھ ا المجتم وتعد كلیات التربیة من أھم المؤسسات التي یقوم علیھ
الل  ة من خ ة التعلیمی ویر العملی دة لتط ة جدی ن إحداث نقالت نوعی ؤولة ع ة المس ا المؤسس باعتبارھ

داد  إعداد معلمین مؤھلین علمیا وثقافیا وأخالقیا للتدریس في ي إع مراحل التعلیم المختلفة یساھمون ف
ة  زھم ونشر ثقاف ارات الطالب وتحفی ة مھ ى تنمی ع وإل اء المجتم ى بن ادرین عل جیل من المتعلمین الق
م  ع، فھ ھ المجتم ي تواج دیات الت كالت والتح ن المش د م ة العدی ي مواجھ اھم ف ة تس یم إیجابی وي ق تح

ز  األساس في عجلة التنمیة بالمجتمع. وال یمكن لكلیات التربیة تحقیق تلك األھداف إال من خالل تعزی
ة  Student engagementاالنھماك لدى الطالب المعلمین  د والطاق ویقصد باالنھماك الطالبي الجھ

الفیزیائیة والسیكولوجیة والوجدانیة التي یصرفھا الطالب في الخبرة األكادیمیة داخل وخارج الصف 
و ى الجھ افة إل تعلم الدراسي، باإلض ة ال ي عملی اك ف ى االنھم الب عل ز الط ة لتحفی ذلھا الكلی ي تب د الت

(Kuh, 2009). 
ات  ي كلی ة وف یم الجامعي بصفة عام ي التعل دى الطالب ف اك ل وع االنھم ولقد حظي موض
ى أن  ة إل ن الدارسات المختلف دالئل م یر ال ث تش ئولین حی ل المس ر من قب ام كبی ة باھتم ة خاص التربی

ى الطالب من أكثر تلك العوامل التي تؤدي إلى زیادة فعالیة وكفاءة الطالب وتنمیة تعزیز االنھماك لد
رتبط بنجاح  ي ت ك الت ة تل كل عام خاص ة بش مھاراتھ على نحو یساھم في تحسین المخرجات التعلیمی

ادیمي ( ب وتحصیلھ االك )، Christenson, Reschly& Wylie, 2012; Lawson, 2017الطال
  Alexander  شرا ھاما للتنبؤ بمستوى جودة الخریجین. ویعد ألكسندر أستن عالوة على كونھا مؤ

 Astin   وروبرت باس Robert  Pace  اك ة فكرة االنھم وا بدراس ذین اھتم من أوائل المنظرین ال
ا ازدادت  ة، كلم في العملیة التعلیمیة؛ حیث أكدا على أنھ كلما ازداد انھماك الطالب في العملیة التعلیمی

د قدرت ھ على التعلم واالرتقاء بمستوى مھاراتھ وصار أكثر قدرة على التكیف أكادیمیا واجتماعیا. وأك
باس على أن مستوى انھماك الطالب الجامعي ودرجھ تفاعلھ مع أساتذتھ وزمالئھ من أھم المؤشرات 

  التي تعكس أداء الطالب بصفة خاصة وكفاءة وجودة المؤسسة التعلیمیة ككل.
یا  ومن ثم فلقد ا أساس اره مكون ب الجامعي باعتب دى الطال اك ل وع االنھم زادت أھمیة موض

كالت الطالب ذوي  ى مش ب عل ة وللتغل ة متكامل للعملیة التعلیمیة، وأداء لتنمیة شخصیة الطالب تنمی
نخفض ( ادیمي الم  McCormick, Kinzie & Gonyea, 2013; Lawsonاألداء األك

&Lawson 2013; Harris, 2011 د ي ) وق یم والت دولي للتقی ائج دراسات المركز ال أظھرت نت
الم، أن  ى مستوى الع استھدفت تقییم واقع االنھماك لدى الطالب في العملیة التعلیمیة في الجامعات عل
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ات والجامعات ٦٠-%٤٠ دمھا الكلی % من الطالب ال یشاركون بفاعلیة في األنشطة التعلیمیة التي تق
ذه النت ا،  وھ ون فیھ ي یدرس ي الت ا ف ل انھماك الب األق ك ألن الط ر؛ وذل ر خطی ة مؤش د بمثاب ة تع یج

ة  كالت األكادیمی د من المش انون من العدی ة، ویع ة للتسرب من الجامع ر عرض ة أكث العملیة التعلیمی
ة ( ودة المخرجات التعلیمی ى ج  ;Parsons& Taylor, 2011والسلوكیة التي تؤثر بشكل سلبي عل

Fredricks, Filsecker, & Lawson, 2016; Andrews, 2009 ف ب تختل م الطال ) فدرجة تعل
زال  ذي ال ی دي ال نمط التقلی ى أن ال ك إل ع ذل د یرج امج التعلیمي. وق ي البرن باختالف درجة انھماكھ ف
دمھا األساتذة  ي یق ات الت ظ واستظھار المعلوم ى حف ائم عل ات الق سائدا في عملیة التدریس في الجامع

ى تمع إل ب یس بح الطال ث أص اء  حی ة لبن طة التعلیمی ي األنش ة ف اركة الفاعل ن المش دال م ة ب المعلوم
 المعلومة.

ارات  ل مھ ة مث اراتھم القیادی دراتھم ومھ ة ق رورة لتنمی الب ض دى الط اك ل ز االنھم وتعزی
ارة العمل الجماعي واالتصال والتخطیط من خالل  إدارة الوقت وحل المشكالت واتخاذ القرار ومھ

ي األنشطة تفاعلھم مع أساتذتھم  ة ف ادیمي ككل ومن خالل المشاركة الفعال وزمالئھم والمجتمع األك
رتبط ارتباطا  ا ی ب، وكالھم ارات الطال ى مستوى مھ أثیر واضحا عل ي ت التعلیمیة. فاالنھماك الطالب

اءة ( ي بكف ف الدراس ى إدارة الص م عل ب المعل درة الطال ا بق ز Sprow, 2011وثیق ھ فتعزی ) وعلی
ار اك والمھ ع االنھم ام واألدوار المتوق ام بالمھ ھ للقی رورة  لتأھلی م ض ب المعل دى الطال ة ل ات القیادی

ھ  ھ وفعالیت ع المدرسي ككل، وألن كفاءت والمطلوب ممارستھا من قبلھ داخل الحجرة الصفیة والمجتم
ة داخل الصف الدراسي (مرتضى  ھ للمواقف التعلیمی ى حسن إدارات ر عل ى حد كبی كمعلم تتوقف إل

رون،  ام. ٢٠١٨وآخ ق النظ تعلم وتحقی ة ال دوث عملی مان ح بة لض ة مناس ق بیئ ى خل ھ وعل ) وخارج
ب  دى الطال اك ل ى مستوى االنھم د عل ة یعتم ات التربی ة داخل كلی ة التعلیمی باإلضافة أن نجاح العملی
و  ي نم اعد ف و یس ى نح تقبال عل فیة مس ة الص ي إدارة البیئ ة ف ھ القیادی توى مھارت ى مس م وعل المعل

م وتطویر  ة. ومن ث اة االجتماعی ي الحی ة ونجاحھم ف ي المراحل الدراسیة المختلف شخصیة الطالب ف
وفر  ین وأن ت ا المعلم ینبغي على كلیات التربیة توظیف جمیع مواردھا المادیة والبشریة لتأھیل طالبھ

اء بمستو ین واالرتق دى الطالب المعلم اك ل ة االنھم ى تحسین درج ى أنشطة وبیئة تعلیمیة تساعد عل
 مھاراتھم القیادیة داخل وخارج الصف الدراسي على نحو یساھم في النھوض بالنظام التعلیمي ككل.

ف         ي النص احثین والدارسین ف ل الب ر من قب ام كبی ادة باھتم ارات القی وع المھ د حظي موض ولق
ف ( دریك رودول د فری رین ویع رن العش ن الق اني م ل  Frederic Rudolph) ١٩٦٢الث ن أوائ م

امعي  یم الج ي التعل دى الطالب ف ة ل ارات القیادی ین بالمھ ن ، المھتم د كل م  Thelin (2004)وأك
Chunoo & Osteen (2016) ب ي مجال  على أھمیة إعداد وتدریب كل طال دا ف م لیصبح قائ معل

ھتخصصھ رامج  ، وأن ھ ب اح ل اال وناجحا دون أن تت ا فع ون معلم م أن یك ب المعل ة ال یمكن للطال فعال
وأنشطة داخل كلیتھ تكسبھ مھارات قیادیة مناسبة تشجعھ على االنھماك في األنشطة التعلیمیة، وتنمیة 
د التخرج  ة بع اتھم المھنی ى حی ؤثر عل مستوى المھارات القیادیة لدى الطالب المعلمین من شأنھ أن ی

ة وعلى تحسین درجة االلتزام التنظیمي لدیھم وقدرتھم على وضع رؤیة للمستق بل وكیفیة استثمار كاف
ى  تقبال وعل اتھم مس ى حی ابي عل كل إیج نعكس بش و ی ى نح ة عل ك الرؤی ق تل ة لتحقی وارد المتاح الم
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ة  Kouzes & Posner (2008)المجتمع ككل. وأكد  ادة والرغب ى القی درة عل ة الق ب لدی أن كل طال
 في التغییر إذا توافرت لدیھ الفرصة لتعزیز مھاراتھ القیادیة. 

دى  (Shirley, 2007) وأوضح ة ل ارات القیادی ین مستوى المھ ة ب ة قوی ود عالق ى وج عل
م  ارات زمالئھ ة مھ ى تنمی درتھم عل ذواتھم وق تھم ب ة ثق ین درج امعي وب یم الج ي التعل الب ف الط

 وتحفیزھم وتشجیعھم.
ة  Kouzes & Posner (2008)وفي ھذا السیاق یشیر  ارات القیادی ة المھ ة تنمی ى أھمی إل

ي أنشطة لدى الطال ب المعلمین من خالل إتاحة الفرصة لھم لتحمل المسؤولیة والمبادأة والمشاركة ف
ي الصف  اعي ف ة للعمل الجم ة الفرص ة وإتاح ي األنشطة المتاح اراتھم ف تعلیمیة مطورة وتطبیق مھ
ى  رھم. وعل ر تفكی ي تثی ة الت ي األنشطة التعلیمی ة ف ى المشاركة الفعال وتشجیع الطالب وتحفیزھم عل
ا  ب توافرھ ة الواج ارات القیادی د المھ الرغم من جھود المتخصصین في وضع نماذج ونظریات لتحدی
ة  ات التربی ورات طالب كلی ة تص لدى الفرد لیصیر قائدا فعاال وناجحا، فال یوجد اھتمام كاف بدراس

 ;Astin & Astin, 2000عن القیادة ومستوى مھاراتھم القیادیة باستثناء عدد قلیل من الدراسات، (
Dugan, 2006; Shertzer & Schuh (2004); Kouzes & Posner, 2008; Huang & 

Chang, 2004; Kuh et al., 2005; Yukl, 2010 ا ل عائق ذا الشأن یمث ي ھ ة الدراسات ف ) وقل
د خلص  ة. وق ات التربی دیا لكلی م وتح ب المعل داد الطال ي إع أن  Kouzes & Posner (2012)ف

ط بمھارات الطالب ویتوقف إلى حد كبیر على دافعیتھ، فكلما كان الدافع قویا زاد مفھوم االنھماك یرتب
ھ  بض دخائل انھماك الطالب في عملیة التعلم وإلى تحقیق أداء متمیز ولذا فإن الطالب األكثر انھماكا تن

ة مھارا ة بالدوافع القویة ولكن التساؤل ھنا ھل انھماك الطالب في عملیة التعلم یقود إلى تنمی ھ القیادی ت
 على نحو ینعكس بشكل إیجابي على كفاءتھ المھنیة كمعلم وعلى حیاتھ مستقبال بعد التخرج؟

رغم  ذا التساؤل: ف ویالحظ على الدراسات السابقة التي أجریت أنھا لم تعط إجابة شافیة عن ھ
ر كثرة الدراسات التي تناولت موضوعي االنھماك والمھارات القیادیة وتنوعھا، إال أن ا م یعث ة ل لباحث

ك  المي. وجاءت تل ي أو الع ي أو العرب عید المحل ى الص على دراسة عالجت العالقة بین المتغیرین عل
اءة  الدراسة للكشف عن العالقة بین ھذین المتغیرین الھامین على نحو یساھم في االرتقاء بمستوى كف

ة باال ات المتعلق ن الدراس ة. فم ات التربی ي كلی ة ف ة التعلیمی ة العملی ي دراس اك الطالب  Mckoyنھم
دف  (2016) ذا الھ ق ھ ع، ولتحقی ة المجتم دى طالب كلی اك ل ة االنھم والتي ھدفت الكشف عن درج

ة من الطالب.  ى عین تبانة عل اعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي التحلیلي حیث تم تطبیق أداء االس
ي التخرج من ك ون ف ذین یرغب ة أن الطالب ال ائج الدراس ا من وأظھرت نت ر انھماك ع أكث ة المجتم لی

الطالب الذین یرغبون في التحویل لكلیات أخرى، على الرغم من أن درجة الجھد المبذول واحدة من 
ي  اد الت ى األبع ي عل اك الطالب ة االنھم اس درج ي قی ة ف قبل الفئتین من الطالب. ولقد اعتمدت الدراس

رات وضعھا كوه وزمالئھ لالنھماك وھى درجة تفاعل الطالب م ع أعضاء ھیئة التدریس، إثراء الخب
التعلیمیة، دعم البیئة الجامعیة، التعلم النشط، التحدیات األكادیمیة، الجھد المبذول من قبل الطالب. من 

ة  Travisano (2016)جانب آخر فقد سعت دراسة  ي ودرج اك الطالب ین االنھم ة ب إلى قیاس العالق
املین بالجامع دى الع وظیفي ل وب االرتباط ال ع جن ي تق ة الت ات الحكومی ر الجامع ي واحدة من أكب ة ف

ي  اك الطالب شرق الوالیات المتحدة األمریكیة. ولقد اعتمدت الدراسة على أداء االستبانة لقیاس االنھم
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ة  واالرتباط الوظیفي لدى العاملین تم تصمیمھا من قبل مركز االنھماك المؤسسي والمجتمعي بمنظم
ا جالوب بالتعاون مع عدد م ة قوامھ ى عین ة عل ت الدراس احثین. وطبق ة  ٢٨.٥٥١ن الب ب وطالب طال

دى  ٤.٣٨٣و وظیفي ل اط ال ة االرتب ین درج ة إحصائیة ب ة دال ود عالق ائج وج موظف. وأظھرت النت
 العاملین وبین واقع االنھماك لدى الطالب في األنشطة التعلیمیة بالجامعة. 

القة بین درجة االنھماك لدى عینة من إلى البحث في الع Cano (2015)كما سعت دراسة 
ة مؤشرات أساسیة  اس ثالث ة من خالل قی ة ومستوى أداء الجامع ة تكساس األمریكی الطالب بجامع
دت  د اعتم لوكیة. ولق كالت الس بة المش ة ونس ي الدراس ام الطالب ف ادیمي وانتظ یل األك وھي التحص

ى أداء االستبا ة عل دت الدراس میمیھا الدراسة على أداء ولقد اعتم م تص ي ت اك الطالب اس االنھم نة لقی
ود  ة عن وج ائج الدراس ة جالوب. وأظھرت نت من قبل مركز االنھماك المؤسسي والمجتمعي بمنظم
ود  ائج عن وج م تظھر النت عالقة دالة إحصائیة بین االنھماك بین االنھماك وسلوك الطالب، ولكن ل

ور الط ام حض اك وانتظ ین االنھم ائیة ب ة إحص ة دال تویات عالق ن ذوي المس الب م ة الط الب خاص
ي  اك الطالب ین االنھم ة إحصائیا ب ة دال ود عالق االجتماعیة المنخفضة. وعكست النتائج أیضا عن وج

 والتحصیل األكادیمي خاصة في التخصصات العلمیة. 
دى  Gunuc & Kuzu (2014)كما ھدفت دراسة  اك ل ین االنھم ة ب ي العالق ث ف ى البح إل

اطي الطالب في التعلی نھج االرتب ى الم ة عل دت الدراس م الجامعي ودرجة تحصیلھم األكادیمي. واعتم
ا  ة قوامھ ى عین تبیان عل ة أداء االس ب  ٣٠٤الوصفي لتحقیق أھداف الدراسة. واستخدمت الدراس طال

ي األنشطة  دى الطالب ف اك ل ین االنھم وطالبة. وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائیة ب
ة التعلیمیة  ي والسلوكي بصفة خاص اك المعرف دي االنھم ین بع ادیمي وب وبین مستوى تحصلیھم األك

ة أن مستوى  ائج الدراس دت نت وبین درجة الشعور باالنتماء للكلیة لدى الطالب. باإلضافة إلى ذلك أك
بة  ادیمي بنس یل األك توى التحص أ بمس الب یتنب دى الط داني ل لوكي والوج ي والس اك المعرف االنھم

١٠.% 
ھ و ام ب ا ق یم الجامعي م دي طالب التعل ة ل  Maysمن الدراسات المتعلقة بالمھارات القیادی

ة  (2016) دى عین ة ل ارات القیادی ة المھ ي تنمی ررات الدراسیة ف ى دور المق إذ ھدف إلى الوقوف عل
ي.  نھج الكیف ى الم ة عل دت الباحث ذا الھدف اعتم من الطالب بوالیة نیوجیرسي األمریكیة. ولتحقیق ھ
ة  ي تعریف الطالب بطبیع ھمت ف ة أس ولقد أظھرت نتائج الدراسة إلى أن المقررات الدراسیة المقدم
ي  ادأة ف یم والمب یط والتنظ ل التخط ارات مث ك المھ ف تل ى توظی اعدتھم عل ة ومس ارات القیادی المھ

ة ومشاركت ة التعلیمی ي المؤسس اة ف ة الحی ة ممارس ي المواقف التعلیمیة المختلفة وفي زیادة فرص ھم ف
 الحیاة العامة وفي مساعدتھم على تحقیق األھداف التعلیمیة.

ب  Petroff (2015)أما  ة الطال ى فعالی ة عل ارات القیادی ر المھ ول أث ة ح د أجرى دراس فق
ة ة (حكومی ة الجامع اختالف طبیع ر ب ذا األث ف ھ ل یختل اس  -وھ ن لقی تخدما أداء دینس ة) مس خاص

ة  ٧.٥٧٠المھارات القیادیة لدى عینة قوامھا  ة دال ود عالق من الطالب. وقد توصلت الدراسة إلى وج
ة ة (حكومی وع الجامع اختالف ن ة ب ذه العالق ت ھ ب واختلف ة الطال ارات وفعالی ین المھ  -إحصائیة ب

 خاصة). باإلضافة إلى ذلك أكدت الدراسة على دور المھارات القیادیة في زیادة فعالیة الطالب.
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ة  Overrocker (2015)كما ھدفت دراسة  ة المقدم رامج األكادیمی ر الب ي أث ث ف ى البح إل
وعي  في كلیات المجتمع على تنمیة المھارات القیادیة لدى الطالب، واعتمدت الدراسة على المنھج الن
ة من الطالب. وأظھرت  ى عین ة عل ة المقابل ة طریق ث استخدمت الدراس السردي لتحقیق أھدافھا حی

ارات نتائج المقابالت التي أجریت مع الط ة المھ ى تنمی أثیر إیجابي عل الب أن األنشطة التعلیمیة لھا ت
ي  تمرار ف ي االس ة ف یل والرغب توى التحص ین مس ى تحس و أدى إل ى نح الب عل دى الط ة ل القیادی

 الدراسة.
ھ  Wolfe (2013)كما سعت دراسة  م ومھارات ین ممارسات المعل ة ب إلى البحث في العالق

ة المعارف  د طبیع اك القیادیة وتحدی رتبط انھم ة ی ى درج م وإل ا المعل ي یتطلبھ ة الت ارات القیادی والمھ
ة  ذه الدراس ت ھ د طبق ة. ولق ھ القیادی م وبمھارات ي ممارساتھ كمعل ھ ف المعلم في األنشطة اإلداریة بثقت

ابالت.  ٥٠على عینة قوامھا  معلم ومعلمة، واعتمدت على أداة االستبیان وقامت بإجراء عدد من المق
م وأظھرت نتائ ا األداء التدریسي للمعل ي یتطلبھ ارات والمعارف الت ین المھ ج الدراسة وجود عالقة ب

 وبین مھاراتھ القیادیة. 
إلى الوقوف على دور التفاعل بین الطالب Sprow ) ٢٠١١من جانب آخر ھدفت دراسة (

ة. ولت ة من الطالب بالجامع دى عین ة ل ارات القیادی ة المھ ي تنمی ك وأعضاء ھیئة التدریس ف ق ذل حقی
ة من  ة مكون ى عین ت عل و  ٢.٩٣٧الھدف اعتمدت الدراسة على المنھج المقارن السببي، وطبق عض

ن  دریس م ة الت اء ھیئ ى  ٧٠من أعض ة وعل ة أمریكی ا من  ٩.٥٨٩جامع ت  ٦٧طالب ة. وعكس جامع
دى  اعي ل ي واالجتم اك المؤسس توى االنھم ى مس أثیر إیجابي عل ل الصفي ت ة أن للتفاع ائج الدراس نت

 لطالب وتنمیة المھارات القیادیة لدیھم. ا
ة إلى  )٢٠١٠كما ھدفت دراسة المناعي ( ى تنمی ة عل قیاس أثر برنامج في المھارات القیادی

ك  ق ذل رین. ولتحقی ة البح ي مملك وقین ف الب المتف ن الط ة م دى عین ة ل ة واإلبداعی ارات القیادی المھ
ي،  نھج شبھ التجریب ى الم ة عل وعتین من الھدف اعتمدت الدراس ى مجم ة عل م إجراء الدراس ث ت حی

ى  دریبي عل امج الت الطالب تم اختیارھم بطریقة عشوائیة: مجموعة من المتدربین الذین اجتازوا البرن
طالب وطالبة. وقد أظھرت  ٢٨طالب ومجموعة أخرى ضابطة قوامھا  ٣١المھارات القیادیة قوامھا 

دربین نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائی ة المت ة في المھارات القیادیة لصالح مجموع
ة  ة لصالح مجموع درة اإلبداعی ي الق ة إحصائیة أیضا ف روق ذات دالل على المھارات القیادیة وعن ف

 المتدربین ولم تظھر الدراسة عن وجود فروق في المھارات القیادیة بین الجنسین.
ي ویالحظ من العرض السابق للدراسات السابقة ذات العال ي الدراسات الت قة وجود نقص ف

ك  ث تل ة بح ذه الدراس أتي ھ ة وت ارات القیادی ي والمھ اك الطالب ین االنھم ة ب تناولت العالقة االرتباطی
 العالقة لدى فئة ھامة وھم الطالب المعلمین بكلیة التربیة.

وعات  ة من الموض ارات القیادی ي والمھ اك الطالب وع االنھم د موض ك یع ى ذل باإلضافة إل
ون الھ ي ینبغي أن یك ة والت امة خاصة في ظل التوجھات المستقبلیة والحراك التطویري لكلیات التربی

ق  ا أساس تحقی ة باعتبارھم ات التربی ات كلی تعزیز تلك المتغیرات على رأس قائمة اھتمامات وأولوی
ة عن جمیع األھداف المرجوة، وال یمكن تحقیق تلك األھداف بدون أن یكون لدى الكلیات بیانات  كافی

دت الدراسات السابقة أن الكشف  ث أك دى الطالب، حی ة ل ارات القیادی واقع االنھماك ومستوى المھ
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ة  ة الحالی على واقع االنھماك الطالبي والمھارات خطوة ھامة لتطویر ھذا الواقع. ولھذا ھدفت الدراس
د ة ل ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي وواق ة إلى الكشف على واقع االنھماك الطالب ة التربی ى طالب كلی

ع  دیھم وواق اك ل ع االنھم ین واق ة ب ة االرتباطی د العالق جامعة المنوفیة من وجھة نظر الطالب وتحدی
 ممارستھم للمھارات القیادیة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتھا:
ؤولین      ھ المس ي تواج م التحدیات الت یعتبر انھماك الطالب في عملیة التعلم وتنمیة مھاراتھم من أھ

ع الحالي ٢٠١٢) حیث أشارت دراسة شرف (Newmark, 2016ي كلیات التربیة (ف ى أن الواق ) إل
ي  دعم الطالب ات ال ى مقوم للنظام التعلیمي بكلیة التربیة جامعة المنوفیة یعكس افتقاد البیئة التعلیمیة إل

ماك بكل أبعاده بأبعاده المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة على نحو أدي إلى انخفاض مستوى تحقق االنھ
ؤثر  ذي ی عیفة، األمر ال ة ض ة بدرج ي مجمل ث جاء ف ة حی لدى الطالب في عملیة التعلم  بكلیة التربی
ة  ب متابع ذلك یج تعلم. ول ة ال بدرجة كبیرة على درجة تحصیل الطالب والمھارات المكتسبة من عملی

ات ا ودة المخرج ى ج ا عل را ھام ا مؤش الب لكونھم ارات الط اك ومھ توى انھم عي مس ة والس لتعلیمی
ة،  اراتھم القیادی لمعرفة العوامل التي تساعد على تعزیز انھماك الطالب وبالتالي االرتقاء بمستوى مھ
یم الجامعي بصفة  دى طالب التعل ة ل ارات القیادی وفي ظل األھمیة التربویة لمتغیري االنھماك والمھ

ة عامة وطالب كلیة التربیة بصفة خاصة عالوة على ندرة الدراسا ة اإلجاب ت المحلیة، تحاول الدراس
 عن السؤال الرئیس التالي:

ة  ة التربی الب كلی دى ط ة ل ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي وواق اك الطالب ع االنھم ین واق ة ب ا العالق م
 بجامعة المنوفیة؟

 وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة األتیة:
 بیة بجامعة المنوفیة من وجھة نظرھم؟ما واقع االنھماك الطالبي لدى طالب كلیة التر -١
اك  -٢ ة االنھم ة لدرج ة الدراس دیرات عین طات تق ین متوس ة إحصائیة ب روق ذات دالل د ف ھل توج

 الطالب تعزى لمتغیرات الدراسة (النوع، المرحلة الدراسیة، التخصص)؟
 ما واقع ممارسة المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة من وجھة نظرھم؟ -٣
د  -٤ ل توج ة ھ ة ممارس ة لدرج ة الدراس دیرات عین طات تق ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دالل ف

ة الدراسیة،  وع، المرحل ة (الن رات الدراس المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة تعزى لمتغی
 التخصص)؟

دى  -٥ ة ل ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي وواق اك الطالب ع االنھم ین واق ة ب ة ارتباطی ھل توجد عالق
 لیة التربیة بجامعة المنوفیة؟طالب ك

 أھداف الدراسة 
 تتلخص أھداف البحث في النقاط التالیة: 

 تحدید واقع االنھماك لدى طالب كلیة التربیة بشبین الكوم بجامعة المنوفیة من وجھة نظرھم. -١
الكشف عن الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات الطالب حول واقع االنھماك لدى  -٢

 ُ  عزى إلى اختالف متغیرات النوع، المستوى الدراسي، التخصص.الطالب التي ت
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تحدید واقع ممارسة المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة بشبین الكوم جامعة المنوفیة من  -٣
 وجھة نظر الطالب.

الكشف عن الفروق بین متوسطات استجابات الطالب حول واقع ممارسة المھارات القیادیة  -٤
 النوع، المستوى الدراسي، التخصص.تعزى للمتغیرات 

تحدید طبیعة العالقة االرتباطیة بین واقع االنھماك لدى عینة الدراسة وواقع ممارستھم  -٥
 للمھارات القیادیة.

 أھمیة الدراسة:
 تتضح أھمیة ھذه الدراسة في النقاط التالیة:

ة الت -على حد علم الباحثة  –تعد ھذه الدراسة  - ى الدراسات العربی ین من أول ة ب ت العالق ي تناول
 االنھماك الطالبي والمھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة.

دریس  - ة الت اء ھیئ ن أعض ة م ة التعلیمی ى العملی ائمین عل اعدة الق ي مس ة ف ائج الدراس د نت د تفی ق
ة  ر فعالی رارات أكث والمسؤولین بالكلیة على تصمیم برامج وأنشطة تعلیمیة واتخاذ إجراءات وق

دا  لتعزیز ب قائ دیھم لكي یصبح الطال ة ل ارات القیادی اء بمستوى المھ االنھماك الطالبي واالرتق
 فعاال في مدرستھ وصفھ.

ك  - ر تل ة من أكث اراتھم القیادی ة ومستوى مھ ي األنشطة التعلیم یعد واقع االنھماك لدى الطالب ف
ك  ة تل كل عام خاص ة بش رتبط بنجاح العوامل التي تؤدي إلى تحسین المخرجات التعلیمی ي ت الت

ویر الممارسات  رات لتط ك المتغی الطالب وتحصیلھ األكادیمي، ومن ثم فنحن بحاجة إلى تقییم تل
 والسیاسیات القائمة.

اك ومستوى  - ي االنھم ؤثرة ف رات الم د المتغی ة لتحدی قد تفید نتائج الدراسة المسئولین بكلیة التربی
 المھارات القیادیة لدى الطالب بالكلیة.

رتبط تنطلق  - ذي ت ین وال م الطالب المعلم ھ وھ ت علی ذي أجری أھمیة ھذه الدراسة من المجتمع ال
امھم  متغیرات الدراسة ارتباطا وثیقا بقدراتھم على إدارة الصف الدراسي بكفاءة وعلى القیام بمھ

 وأدوارھم المطلوب ممارستھا من قبل المعلم داخل الحجرة الصفیة والمجتمع المدرسي ككل.
 لدراسةمصطلحات ا

 تضمنت الدراسة مفھومین رئیسین یمكن تعریفھما على النحو التالي:
 االنھماك الطالبي:

ت  ي حاول استندت الباحثة في تحدید االنھماك الطالبي على األدبیات والدراسات السابقة الت
ا  ث عرفھ ھ حی ة ب اھیم المرتبط وم والمف ذا المفھ  Gunuc & Kuzuو Storall (2003)تأصیل ھ

ل أ (2014) ة داخ طة التعلیمی ي األنش ب ف ة للطال لوكیة والوجدانی ة والس ة المعرفی تثمار الطاق نھا اس
اك  ون االنھم ى ك ة، باإلضافة إل داف التعلیمی ق األھ ي تحقی وخارج الصف الدراسي لضمان النجاح ف
داد  تذكار وإع ي االس ب ف رفھا الطال ى یص اعات إل دد الس الل ع ن خ ا م ھ كمی ن قیاس وم یمك كمفھ

 ات الخاصة بكل مقرر من المقررات الدراسیة وكیفیا من خالل مراجعة ومناقشة ما تم تعلمھ. التكلیف
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دار  )Kuh et.al, 2009واتفق كوه وزمالئھ ( في موضع آخر أن االنھماك الطالبي ھو مق
ي  ف الدراس ارج الص ة داخل وخ طة األكادیمی ة األنش ي ممارس ب ف ھ الطال ذي یبذل د ال الوقت والجھ

اك باإلضافة إل ك األنشطة. واالنھم ي تل اك ف ى االنھم ز الطالب عل ة لتحفی ذلھا الكلی ى الجھود التي تب
ھ  از أھداف ى إنج ھ عل تعلم وقدرت ب لل ة الطال توى دافعی ا بمس ا وثیق رتبط ارتباط وم ی ي كمفھ الطالب

ة  زاز  (Ainley & Ainley 2011; Brophy, 2014)التعلیمی اء واعت ة انتم ي درج نعكس ف وی
ة الطالب بالك ي األنشطة التعلیمی لیة التي یدرس فیھا وینطوي على درجة مشاركة وانغماس الطالب ف

ادیمي  ع االك ع المجتم ویقصد  Christenson, et al. (2012))ومستوى دافعیتھ وكفاءتھ وتفاعلھ م
ة  ي األنشطة التعلیمی ل الطالب ف ذل من قب ذي یب باالنھماك الطالبي في ھذه الدراسة اجرائیا الجھد ال
الل  ن خ ا م تدل علیھ ة یس یم رقمی الل ق ن خ ھا م م قیاس ي وت ل الدراس ارج الفص ل وخ تم داخ ي ت الت

 استجابات عینة الدراسة على األداء المستخدمة.
 المھارات القیادیة: -

درة یتفق المت ادة وھي الق ي تعریفھم للقی خصصون في مجال اإلدارة على عنصر مشترك ف
ارات  ة من المھ تالك لمجموع ي األخرین من خالل ام أثیر ف ى الت  ,AlGhamdi & Ahmed)عل

2018; Northhouse, 2015)د ھ  . وتع ق أھداف ب من تحقی ي تمكن الطال درة الت ة الق ارة بمثاب المھ
را اع إج ا باتب عى إلیھ ي یس ى الت درة عل ي الق ة ھ ارات القیادی ة. والمھ اءة والفاعلی ز بالكف ءات تتمی

ة  ت فطری ارات لیس ك المھ داف وتل ة من األھ ق مجموع ات لتحقی استخدام وتوظیف المعارف والكفای
ى (Northhouse, 2015)وإنما یتم اكتسابھا من خالل عملیتي التعلم والتدریب المستمر  اء عل . وبن

 بمثابة القدرات التي یحتاجھا الفرد لتحقیق أھداف محددة .  ذلك فالمھارات القیادیة
ویقصد بالمھارات القیادیة في ھذه الدراسة اجرائیا مجموعة من القدرات التي تمكن الطالب 
تم  دیھم وی ي یمكن رصدھا ل اءة والت ھ وأدواره بكف ة إلی ام الموكل ة من أداء المھ المعلم في كلیة التربی

 یة یستدل علیھا من خالل استجابات عینة الدراسة على األداء المستخدمة.قیاسھا من خالل قیم رقم
 حدود الدراسة 

 اقتصرت الدراسة على الحدود األتیة:
 الحدود الموضوعیة

لوكي  داني والس اك الوج ع االنھم ین واق ة ب ن العالق ف ع ى الكش ة عل رت الدراس اقتص
تھم  ع ممارس ة وواق ة التربی الب كلی دى ط ي ل ارة والمعرف ال، مھ ارة االتص ة (مھ ارات القیادی للمھ

رار)  ارة اتخاذ الق اعي، مھ ارة العمل الجم كالت، مھ ارة حل المش ت، مھ التخطیط، مھارة إدارة الوق
ات والدراسات  ؛من وجھھ نظر الطالب ى األدبی ة من خالل االطالع عل ا الباحث ي توصلت إلیھ والت

 السابقة ذات الصلة بھذا الموضوع.
 ریةالحدود البش

الب  ن ط رھم م ة دون غی ة التربی الب كلی ن ط ة م ى عین ة عل ق أداء الدراس ر تطبی اقتص
 الجامعة. 
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 الحدود المكانیة
ر  دة من أكب د واح ث تع ة حی ة المنوفی ة جامع ة التربی ى كلی ة عل ق أداء الدراس اقتصر تطبی

 .كلیات جامعة المنوفیة والتي یقع على عاتق أعضائھا مھمة أعداد وتدریب المعلم
 الحدود الزمنیة 

 .٢٠١٩-٢٠١٨تم تطبیق أداء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 إجراءات الدراسة

 لإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالیة:
ة  -١ ارات القیادی ي والمھ اك الطالب ات والدراسات السابقة ذات الصلة باالنھم االطالع على األدبی

 الخلفیة النظریة لمتغیرات الدراسة.لدى طالب التعلیم الجامعي؛ وذلك لبناء 
ة   -٢ ة فبجامع ة التربی الب كلی دى ط اك ل ع االنھم ن واق ف ع دف الكش ة بھ ة میدانی إجراء دراس

ة المنوفیة وواقع ممارس ة االرتباطی د العالق تھم للمھارات القیادیة من وجھة نظر الطالب وتحدی
 بین واقع االنھماك لدى عینة الدراسة وواقع ممارستھم للمھارات القیادیة.

تقدیم مجموعة من التوصیات لتحسین مستوى االنھماك لدى طالب كلیة التربیة وتنمیة مستوى  -٣
ً على ا  إلطار النظري ونتائج الدراسة المیدانیة.المھارات القیادیة لدیھم اعتمادا

 اإلطار النظري
ة  ة الحالی رات األساسیة للدراس ة لمتغی ة النظری ة الخلفی ینطوي اإلطار النظري لھذه الدراس
اد  م األبع الي وأھ یم الع ي التعل ة ف ارات القیادی ي والمھ اك الطالب ي االنھم ور نظریت یح تط ي توض ف

ى  اییس األساسیة المرتبطة بكل متغیر عل ات والدراسات والمق ة األدبی ك من خالل مراجع حدة وذل
 التي اھتمت بھذا الموضوع وفیما یلي تفصیل ذلك:

 أوال: االنھماك الطالبي
اس  رت ب الم روب ال الع ى أعم ي إل اك الطالب ة االنھم ة لنظری ول التاریخی زى األص تع

Robert Pace)١٩٨٠1984- وألكسندر أستن (Alexander Astin)ا ١٩٨٤ ة كالیفورنی ) بجامع
كریال  ة وباس وس األمریكی وس أنجل ة ل و ١٩٨٥( Pascarellaبوالی وه ١٩٩٣(Tinto) وتنت ) وك

ي  ,.Kuh et al) ٢٠٠٩وزمالئھ ( ي ف اك الطالب ة االنھم والذي كان لكل منھم دور في تأصیل نظری
اس اس النفسي ب د قضى عالم القی ھ. فلق ع أسالیب لقیاس ة  التعلیم الجامعي ووض عشر سنوات لدراس

ذل  تأثیر البیئة الجامعیة على الطالب واستخدم مصطلح "كفاءة الجھد المبذول" للتأكید على أنھ كلما ب
اس  مم ب د ص ھ. ولق ق أھداف تعلم وتحقی ى ال ھ عل ا ازدادت قدرت ة، كلم الطالب جھدا في العملیة التعلیمی

ات المتحدة األمر ي الوالی ة ف وح القومی ل واحدا من أھم المس ذول من قب د المب ع الجھ اس واق ة لقی یكی
ض  اك بع اس أن ھن د ب ا. وأك ب أكادیمی ة الطال أنھا تنمی ن ش ي م طة الت ن األنش ف ع ب والكش الطال
ب  ال، الطال ى سبیل المث ة. فعل داف التعلیمی ق األھ ي تحقی ا ف العملیات التي تعد أكثر تأثیرا عن غیرھ

ى  الذي یبذل جھدا في االستذكار فقط قبل االختبار ذي یحرص عل یتعلم بنسبة أقل بكثیر من الطالب ال
راءات  ى الق الرجوع إل تم ب ام الدراسي ویھ دار الع ى م ة عل ي االستذكار والدراس ا ف ت كافی قضاء وق
ارج  ل وخ ي داخ ھ ف اتذتھ وزمالئ ع أس ررات م منھا المق ي تتض اھیم الت وعات والمف ومناقشة الموض

ره م ة العمل الصف. فھا الطالب أكثر استفادة من غی ھ بیئ ر استعداد لمواجھ ة وأكث رة الجامعی ن الخب
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 بعد التخرج.
اس Alexander Astin ) ١٩٨٤وطور العالم ألكسندر أستن ( رت ب ة روب  Roberنظری

Pace  (1980)  ت نتاجا ي كان ي والت ھ عن االنخراط الطالب ذول من خالل نظریت د المب كفاءة الجھ
ھ لدراساتھ عن تفاعل الطالب الجامعي بالبی اك الطالب وانخراط ة انھم ى أھمی دا عل ة مؤك ة التعلیمی ئ

عف مستوى المخرجات  كلتي ض ى مش ي القضاء عل اك ف ذا االنھم ة ودور ھ الفعال في البیئة التعلیمی
ى خمس مسلمات  ي عل اك الطالب ي االنھم ة أستن ف ت نظری د قام یم. ولق التعلیمیة والتسرب من التعل

 أساسیة وھي أن:
 جھد البدني والسلوكي الذي یبذلھ الطالب في البیئة األكادیمیة.االنخراط بمثابة ال )١(
ي االستذكار  )٢( ب ف ھا الطال ي یخصص االنخراط یمكن أن یقاس كمیا من خالل عدد الساعات الت

ن  ا م ا وكیفی یة وغیرھ المقررات الدراس ة ب راءات المرتبط ات والق ات والواجب ام بالتكلیف والقی
 تعلمھ.خالل مدى استیعاب وفھم الطالب لما 

 یختلف الطالب في مستوى انخراطھم في البیئة األكادیمیة في األوقات المختلفة. )٣(
ة،  )٤( ة األكادیمی ي البیئ ھ ف ھ انھماك ة ونوعی ى درج رة عل ة كبی ي یتوقف بدرج ما یتعلمھ الطالب ف

ق  وكلما زاد انخراط الطالب واندماجھ في البیئة الجامعیة زادت فرص نجاحھ وقدرتھ على تحقی
 أھدافھ 

ات  )٥( ات والممارس ة السیاس دمات وطبیع توى الخ امعي بمس ب الج راط للطال ع االنخ دد واق یتح
لوك  اك س ن االنھم ة ولك وم الدافعی رتبط بمفھ اك ی وم االنھم تن أن مفھ ح اس ة. وأوض التعلیمی

 )McCormick, et al, 2013والدافعیة حالة نفسیة (
ي  Pascarella) ١٩٨٥ویعد نموذج باسكریال( داد لنظریت ا امت د فیھ ذي أك اس واستن وال ب

ة  إن خصائص الكلی ب، ف ل الطال دني والسلوكي من قب اك الب أنھ باإلضافة إلى الجھد المبذول واالنھم
یل  توى تحص ى مس را عل أثیرا كبی ؤثر ت الب ت ا للط ي توفرھ طة الت دمات واألنش ة والخ وطبیعة البیئ

ة دافھم التعلیمی ق أھ ى تحقی درتھم عل ي وق وھم المعرف الب ونم كریال (الط ي باس  )١٩٨٥. وعن
Pascarella   ر ھ أكب ب ل ھ الطال ذي یبذل د ال بفكرة " كفاءة الجھد المبذول" لباس مؤكدا أن واقع الجھ

 األثر في تحسین مستوى المخرج التعلیمي. 
و ور تنت ات السابقة ط ي من  Tinto(1993) واعتمادا على النظری اك الطالب وم االنھم مفھ

اط الط ھ عن ارتب ب الجامعي خالل نظریت ا  Student Integration Theoryال ا اجتماعی ارتباط
و  ة. ویشیر تنت ة التعلیمی ا بالبیئ ب  Tintoوأكادیمی ة الطال ي عالق نعكس ف اعي ی اط االجتم أن االرتب ب

اركة  ى مش یر إل ادیمي فیش اط األك ل أو االرتب ا التكام ة، أم املین بالكلی راد الع اتذتھ واألف ھ وأس بأقران
اط الطالب في األن ة دور كل من االرتب ة أھمی رى الباحث ة المحاضرات. وت ة داخل قاع شطة التعلیمی

اس  الل إحس ن خ ر م ذي یظھ ي وال اط النفس ة االرتب ى أھمی ا عل د أیض ادیمي وتؤك اعي واألك االجتم
و  ة تنت د نظری ة وتع ى الجامع اء إل ا واالنتم ب بالرض ت  Tintoالطال ي اھتم ات الت ل النظری ن أوائ م

اك بالطالب الجام وم االنھم ور مفھ د تط ي، فلق اط الطالب ة االرتب عي وبالكلیة معا. واعتمادا على نظری
مل مستوى تفاعل  ك لیش دى ذل ط ولكن تع ب فق ھ الطال ذي یبذل د ال ى الجھ الطالبي فلم یعد قاصرا عل
ي  ة الت ادر األكادیمی ن الخدمات والمص ب م تفادة الطال دى اس اتذتھ وم ھ وأس ھ بأقران ب وعالقات الطال
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 فرھا الكلیة ودرجة إحساسھ بالرضا واالنتماء والتشجیع من قبل الكلیة.تو
ھ ( وه وزمالئ ة ك د نظری ي ظھرت  ,.Kuh et al ) ٢٠٠٩وتع ات الت من أحدث النظری

ي حدد  مؤخرا في موضوع "االنھماك الطالبي" والتي تعد بمثابة امتداد لجمیع النظریات السابقة والت
م فیھا كوه وزمالئھ طبیعة االنھم ة تعل الي تعزز عملی اك وبالت دعم االنھم ي ت ل الت اده والعوام اك وأبع

ى سلوكیات الطالب وخصائص  ة عل ة. وركزت النظری ونمو الطالب وتنمیة شخصیتھ تنمیة متكامل
د  د أن ولق ث أك دافھم. حی المؤسسة التي تؤدي إلى زیادة انھماك طالبھا وبالتالي نجاحھم في تحقیق أھ

د أظھرت شارك كوه في تطویر و ي ولق اك الطالب ع االنھم اس واق ي استخدمت لقی تطبیق المسوح الت
ھ  ع زمالئ ا م ام بھ ي ق ى  ٢٠٠٨- ٢٠٠٥نتائج الدراسات الت ا عل ي أجرھ ة  ١٨والت ود عالق ة وج كلی

ى  دالتھم وعل ادیمي ومع قویة بین واقع االنھماك الطالبي في األنشطة التعلیمیة ودرجة التحصیل األك
 ین مھاراتھ العقلیة والرغبى في االستمرار والنجاح في الدراسة. تنمیة شخصیة وتحس

ة  الب وتنمی ین أداء الط ي تحس ي ودوره ف اك الطالب وع االنھم ة موض را ألھمی ونظ
ع  اس واق ة بقی ة واإلقلیمی ات العالمی ن الجامع ر م دد كبی ت ع د اھتم ة، فلق ة متكامل یاتھم تنمی شخص

امعي لكون یم الج الب التعل دى ط اك ل یم االنھم ات ومؤسسات التعل ودة الجامع ى ج ا عل را ھام ھ مؤش
 العالي بأبعاده المختلفة في سبیل االرتقاء بمستوى العملیة التعلیمیة ككل داخل الجامعات.   

 ثانیا: أبعاد االنھماك الطالبي:
ى  رین عل ین المنظ اق ب د اتف اد وال یوج دد األبع ا متع ي مفھوم اك الطالب وم االنھم د مفھ یع

اد  ي (األبع اك الطالب  ,Lawson, 2017; Fredricks, Filsecker & Lawsonاألساسیة لالنھم
ون وشیكرنج (2016 د حدد جامس ي  Chickering & Gamson )١٩٨٧) فلق ى نظریت ادا عل اعتم
ورة عدد ١٩٨٥(Astinوأستن   Pace)١٩٨٠باس ( ي في ص اك الطالب ) سبعة أبعاد أساسیة لالنھم

یم دة للتعل ات الجی تعلم  من الممارس دریس، ال ة الت اء ھیئ ب وأعض ین الطال ى: التفاعل ب امعي وھ الج
النشط، التغذیة الراجعة الفوریة، تنوع أسالیب التعلم، التعاون بین الطالب، التوقعات العالیة للمستوى 
األكادیمي، تحدید مدة تتناسب والمھام والتكلیفات المطلوبة. ومن خالل مراجعة األعمال األساسیة في 

یم الجامعي (االنھ ي التعل  ;Astin, 1984; Chickering & Gamson, 1987ماك لدى الطالب ف
Pace, 1979; Pascarella, 1985; Tinto, 1987 ع یة ٢٠٠١( Kuh) وض اد األساس ) األبع

ة  لالنھماك والتي طورھا المركز القومي لالنھماك الطالبي بجامعة أندیانا بالوالیات المتحدة األمریكی
ة  ٢٠١٥، ٢٠١٣ م البیئ ور دع اس ص ي من خالل قی اك الطالب إلى خمسة أبعاد أساسیة لقیاس االنھم

تعلم  ة لل رص المتاح دریس والف ة الت اء ھیئ رانھم وأعض الب وأق ین الط ل ب توى التفاع الجامعیة ومس
دا  اس واح ذا المقی د أصبح ھ النشط وإثراء الخبرة التعلیمیة ككل وأسالیب تحدي الطالب أكادیمیا. ولق

الي، من أھ یم الع م المقاییس المقننة لقیاس درجة االنھماك لدى الطالب في الجامعات ومؤسسات التعل
 وفیما یلي توضیح لكل بعد من ھذه األبعاد الخمسة على النحو التالي:

 Campus Environmentالبیئة الجامعیة -١
ات  ة (قاع وارد المادی ة الم وفیر كاف ى ت د عل ذا البع وي ھ ة  -ینط ل -مكتب ا)  معام وغیرھ

والموارد البشریة من أعضاء ھیئة تدریس وھیئة إداریة تعمل على تلبیة احتیاجات الطالب باإلضافة 
ى العمل  ائمین عل ؤولین والق ع المس إلى تھیئة بیئة تسھم في تأسیس عالقات جدیدة بین الطالب وجمی
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ھم في و یس ى نح ات  بالكلیة ودعم فرص العمل الجماعي بین الطالب بعضھم بعضا عل ز العالق تعزی
ھ ( ة ال  Kuh et.al   )٢٠٠٩بین الطالب داخل الكلیة. ویري كوه وزمالئ ة الجامعی أن دور المؤسس

ة  ك بإتاح دى ذل ة ولكن ینبغي أن یتع ة األكادیمی وارد المساندة للبیئ وفیر الخدمات والم یقتصر على ت
ع  اس واق ى قی د إل ذا البع دف ھ وارد ویھ ك الم ن تل تفادة م ة لالس ة الفرص ي البیئ ة ف اركة الطالب مش

ة  دمھا الكلی ي تق طة الت رص، واألنش دمات، والف توى الخ ى مس رف عل ى التع افة إل ة باإلض المحیط
 للطالبة تدعیما لعملیة النمو المعرفي واالجتماعي والسیكولوجي لدى الطالب. 

 التفاعل مع األقران  -٢
ي األنشطة الصفیة  ب ف ذي یصرفھ الطال ت ال د والوق ي الجھ ینعكس التفاعل بین الطالب ف
والالصفیة والتي تتطلب تفاعل مع زمالئھ والجھود التي تبذلھا إدارة الكلیة لدعم التفاعل بین الطالب 

ة والمناقشات الصفی ة بعضھم بعضا من خالل تشجیع المشاركة في اتحادات الطالب واألسر الطالبی
ن  ا م ارات وغیرھ تعداد لالختب ا اس ل مع ف أو العم ارج الص ل وخ اوني داخ تعلم التع ومجموعات ال
ت عدد من  د اتفق ھم بعضا. ولق ین الطالب بعض األنشطة التعلیمیة واالجتماعیة التي تشجع التفاعل ب

رة التعلی ى الخب را عل أثیرا كبی ؤثر ت ل الدراسات أن إتاحة فرص منظمة للتفاعل بین الطالب ی ة كك می
 )Frazier & Eighmy 2012; Hatch, 2012; Rocconi, 2011لدى الطالب (

ع  Kuh et al (2007)ولقد أظھرت نتائج الدراسات التي قام بھا           أن الطالب األكثر تفاعال م
 زمالئھم أكثر استفادة من حیاتھم الجامعیة عن أقرانھم الذین لم یتفاعلوا بشكل فعال مع زمالئھم.

ي  ا تلب ب ألنھ اح الطال ا لنج امال ھام د ع ة یع ورة المختلف الب بص ین الط ل ب أن التفاع
ب  االحتیاجات االجتماعیة لدى الطالب بصورة كبیرة. فالنمو األكادیمي والشخصي الذي یحدث للطال

 من خالل التفاعل مع زمالئھ خارج الصف ضرورة لتحقیق لضمان التزام الطالب أكادیمیا. 
 كادیمي التحدي األ -٣

اك  ي تحسین مستوى االنھم ي تساھم ف اد األساسیة الت یعد تحدي الطالب أكادیمیا من األبع
ة  م فعال د من خالل استخدم استراتیجیات تعل لدى الطالب في التعلیم الجامعي ویمكن تحقیق ذلك البع

ا د المعلوم ل تحدی ھ مث ة ل ة المقدم ادة العلمی ة من تمكن الطالب من تحلیل، وفھم محتوي الم ت الرئیس
ن  ھ م م تعلم ا ت ة م رر، ومراجع ف أو المق ن الص ھ م م تعلم ا ت یص م ة، وتلخ راءات المطلوب الق
ة  دة. وإتاح ف جدی ى مواق ا عل م تعلمھ ي ت ات الت ائق والنظری ق الحق ف، وتطبی د الص رة بع المحاض

ین خبرات ا، وب ربط بینھ ھا وال ي درس ررات الت وعات المق ین موض ربط ب ى ال ب عل ھ الفرصة للطال
ام  ة اھتم اس درج كالت وقی ن مش ھ م ا یواج ى م ب عل ب للتغل ھ الطال ا تعلم ف م ابقة، وتوظی الس
ي تحسین  و یساھم ف ى نح دیھم عل ا ل تعلم العلی ارات ال ة مھ ا، وتنمی المقررات بتحدي الطالب أكادیمی

قییم مستوى التحصیل واإلنجاز. ومساعدتھم على تنمیة مھارات التفكیر الكمي من استخدام، وفھم، وت
ة  المعلومات الرقمیة واإلحصائیة. وقیاس درجة مشاركة الطالب في التربیة العملیة والمشاریع البحثی

 مع أعضاء الھیئة التدریسیة، وبرامج خدمة المجتمع.
 التفاعل بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس -٤

ي  اھم ف ي تس اد الت ر األبع ن أكث دریس م ة الت اء ھیئ ع أعض ب م ل الطال د تفاع ز یع تعزی
دریس  ة الت ب وأعضاء ھیئ ین الطال ة التفاعل ب د درج االنھماك لدى الطالب في التعلیم الجامعي وتع
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یر  ب. ویش م وأداء الطال ودة تعل س ج ي تعك رات الت م المؤش ن أھ ن (Newmark, 2016م ) ویمك
ة ة راجع دیم تغذی اء الصف، تق ع الطالب من خالل المناقشات أثن  لألساتذة تشجیع فرص التفاعل م

ات  ة أو معلوم ات لفظی كل معلوم ى ش فعالة للطالب على األعمال والبحوث التي یقوم بھا الطالب عل
ارھم  دریس ومشاركة الطالب أفك ة الت مكتوبة والحصول على تغذیة راجعة من الطالب بشأن فعالی

 ومناقشة األفكار والمواضیع التي ترتبط بالمقررات الدراسیة خارج القاعات الدراسیة.
رى  ة Newmark, 2016(وی اء ھیئ ب وأعض ین الطال ل ب ة التفاع ا زادت درج ) أن كلم

ة  ي األنشطة التعلیمی كل عام وف ة بش ي األنشطة الجامعی دى الطالب ف التدریس، كلما زاد االنھماك ل
ة  ة التعلیمی ى العملی ب عل بصفة خاصة على نحو ینعكس على جودة المخرجات التعلیمیة ورضا الطال

یل ا توى التحص ع ومس ال م ل الفع ى التفاع تاذ عل رص األس ي أن یح الب وینبغ دى الط ادیمي ل ألك
د ظھرت  دیھم. ولق اك ل ز االنھم ة لتعزی الطالب وخاصة الطالب ذي المستویات األكادیمیة المنخفض
ي الصف وعدد الطالب لكل  داد الطالب ف ین أع ة ب ة إیجابی نتائج الدراسات أن ھناك عالقة ارتباطی

ة التفاع دد أستاذ ودرج ل ع یة وق ة الدراس ي القاع دد الطالب ف ل ع ا ق ب واألستاذ، فكلم ین الطال ل ب
دریس( ة الت ین الطالب وأعضاء ھیئ ال ب ة التفاعل الفع ا زادت درج  Kuh).الطالب لكل أستاذ كلم

et.al, 2009   
 التعلم النشط-٥

ة  ي العملی و یقوم مفھوم االنھماك الطالبي على أھمیة بذل الطالب جھدا ف ى نح ة عل التعلیمی
ك إال من خالل مشاركة  ق ذل ن یتحق ھ ول ق أھداف تعلم والتحصیل وتحقی یمكنھ من تحسین مستوى ال
ب دور  ا أن للطال ى فكرة مؤداھ وم عل ذي یق الطالب الفاعلة في عملیة التعلم وأسلوب التعلم النشط ال

ي ة ف ي الفرص التعلیمی ق  ھام في بناء وفھم المعرفة من خالل المشاركة ف ة المحاضرات ولتحقی قاع
م  ط تعل تعلم النش زز ال ة. ویع اقال للمعرف ون ن ز وال یك دور المحف دریس ب ة الت اء ھیئ وم أعض ك یق ذل
 الطالب واستقاللیتھم، مما یمنحھم المزید من المشاركة والتحكم على تعلمھم ومنحھم مھارات لتعزیز

ي التعلم مدى الحیاة في المستقبل. وترتبط ارتباطا وثیقا م ا ف ى دورھ تعلم. باإلضافة إل ة ال م كیفی ع تعل
ذا من شأنھ أن  ة. وكل ھ رات المتعلم ار والخب ي األفك ر ف ة وإعادة التفكی تشجیع المتعلم على مراجع
ة  ة ككل. ومن خالل مراجع یساھم بدرجة كبیرة في تعزیز االنھماك لدى الطالب في العملیة التعلیمی

 .ت إلى قیاس االنھماك الطالبيالعدید من المقاییس الحدیثة التي ھدف
ة عن    ورة كامل دم ص ا تق اعتمدت الباحثة ثالثة أبعاد أساسیة لقیاس االنھماك الطالبي ألنھ

ي   ,Fredricksاالنھماك الطالبي كمفھوم متعدد األبعاد وھي االنھماك السلوكي والوجداني والمعرف
Blumenfeld, and Paris (2004); Christenson, et al. (2012); Fredricks, 

;2017Lawson,  ;2016Filsecker, & Lawson,  
ة  اد الثالث د من األبع اس كل بع ا قی ن من خاللھ ي یمك ة الت ة والكیفی اد الثالث ي توضیح لألبع وفیما یل

 للكشف عن مستوى االنھماك ككل لدى الطالب:
 االنھماك السلوكي  -

اك یعد االنھماك السلوكي ضرورة لتحقیق االنھماك المعر دى الطالب و یقصد باالنھم في ل
ي  د ركزت معظم الدراسات الت السلوكي درجة مشاركة الطالب في األنشطة الصفیة والالصفیة. ولق
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ة  ات األكادیمی ي البیئ الب ف لوك الط رات س ى مؤش لوكي عل اك الس ال االنھم ي مج ت ف أجری
(Christenson et al., 2012)اك الس م مؤشرات االنھم دى الطالب . وأوضحت أن من أھ لوكي ل

ي  ة ف ة، المشاركة الفاعل ة الكلی زام بتعلیمات األساتذة وسیاس االنتظام في حضور المحاضرات، االلت
ع  اون م ة المحاضرات، التع المناقشات األكادیمیة واألنشطة التعلیمیة واالجتماعیة داخل وخارج قاع

را ة المحاض ي قاع ة ف طة التعلیمی ض األنش رض بع داد وع ي إع زمالء ف ات ال ام بالواجب ت، والقی
ا  ق م ي تطبی ب ف ة الطال دریس، ورغب ة الت ل أعضاء ھیئ والتكلیفات المطلوبة في المدة المحدد من قب
تقبلھ  ادیمي ومس ھ األك ة أدائ ة، ومناقش ة بعض األوراق البحثی ي كتاب زمالء ف ع ال اون م تعلمھ، والتع

ي Christenson et al., 2012الوظیفي مع أساتذتھ وزمالئھ. وأوضح ( ) أن الطالب المشاركین ف
م  ى أدائھ األنشطة الالصفیة أكثر انھماكا من الناحیة السلوكیة عن زمالئھم مما یؤثر بشكل ایجابي عل

) أن بیئة الصف الدراسي من أكثر العوامل الواجب توافرھا لضمان ٢٠٠٧األكادیمي. ویرى باترك (
ذا  ي ھ دى الطالب. وف ة زیادة مستوى االنھماك السلوكي ل ت عدد من الدراسات أن تنمی الصدد اتفق

دیھم  لوكي ل اك الس توى االنھم ادة مس ي زی اھم ف أنھ أن یس ن ش الب م دى الط ة ل االتجاھات اإلیجابی
 )Skinner et al., 2008وبدرجة كبیرة (

 اإلنھماك الوجداني -
أن االنھماك السلوكي والوجداني  Gibbs & Poskitt (2010)لقد أظھرت نتائج دراسات 

ادة مس دى الطالبضرورة لزی ي ل اك المعرف د ، توى االنھم ة  Hardiman (2010)وأك ى أھمی عل
ي  دانیا ف تھیئة الطالب لبیئة التعلم وتوظیف جمیع االستراتیجیات التي تحفز الطالب على االنھماك وج

ب  عور الطال دى ش ى بیئة التعلم ویقصد باالنھماك الوجداني م ة الرضا عل ھ ودرج ى كلیت اء إل باالنتم
درس. وأوضح  ات ال ة داخل وخارج قاع رة التعلیمی  ,Pekrun & Linnenbrink-Garciaالخب

دریس  (2012) ة الت أن االنھماك الوجداني لدى الطالب یقاس باتجاھاتھ نحو أساتذتھ من أعضاء ھیئ
ان داخل وا  ونحو زمالئھ وعالقاتھ بھم، وإحساسھ باالنتماء واألم ھ عض عوره بكون ة ش ھ، ودرج كلیت

ي أنشطة  ة، والمشاركة  ف في جماعة في مجتمع اكادیمي، وقضاء وقت كاف في االستذكار والدراس
دریس للكالب  ة الت تطوعیة تخدم المجتمع وتشرف علیھا الكلیة، ودرجة اھتمام وتشجیع أعضاء ھیئ

حتیاجات ومشاكل الطالب وإنجازاتھم داخل وخارج قاعة المحاضرات، ودرجة اھتمام إدارة الكلیة با
األكادیمیة، مستوى الخدمات التعلیمیة التي توفرھا إدارة الكلیة للطالب درجة تشجیع وتدعیم الزمالء 

 ,.Vidiurek et alفي الكلیة، ودعم الكلیة للطالب للقیام بمسؤولیاتھ غیر األكادیمیة. ویتفق كل من (
2011 & Pianta et al., 2012دة ) أن التف اعل بین الطالب وأعضاء ھیئة التدریس وبناء عالقة جی

ب  ل الواج ر العوام ن أكث ة م ر األكادیمی ة وغی اتھم األكادیمی ة احتیاج اندتھم وتلبی الب ومس ع الط م
 توافرھا لزیادة مستوى االنھماك الوجداني لدى الطالب ولكي یكونوا أكثر رضا عن بیئة التعلم.

 االنھماك المعرفي -
د باالن ھ یقص تذكار ودرج ي االس ب ف ھ الطال ذي یبذل یكولوجي ال د الس ي الجھ اك المعرف ھم

 )Cleary & Zimmerman, 2012اھتمامھ بالمفاھیم واألفكار األكادیمیة التي یدرسھا (
ات  ب للمعلوم یقاس االنھماك المعرفي لدى الطالب بمستوى تحصیل وفھم واستیعاب الطال

ات  د المعلوم رر، تحدی ي المق واردة ف ات ال ار والنظری ل األفك ة، تحلی راءات المطلوب ن الق ة م الرئیس



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                               جامعة المنوفیة                            / مجلة كلیة التربیة 
 

١٢٠ 
 د. إیمان ابراھیم الدسوقي أحمد                                                        

ة  ى الكتاب درة عل كالت، الق ل المش دة لح ف جدی ى مواق ات عل ائق والنظری ق الحق یة، تطبی األساس
تالك المعلومات  واعي، ام بوضوح، القدرة على التفكیر النقدي الفعال، التحدث بوضوح، اإلنصات ال

وق العمل، االط ة لس یة، ولمعارف األزم المقررات الدراس ة ب راءات المرتبط د من الق ى مزی الع عل
ع  ات لجم ا المعلوم تخدام تكنولوجی رر، اس ي المق واردة ف ات ال ار والمعلوم نیف األفك یم وتص تنظ
ة  ات رقمی ل معلوم ى تحلی درة عل ذاتي، الق تعلم ال یة، ال المقررات الدراس ة ب ات المرتبط المعلوم

اك  Hardiman (2010)وإحصائیة. ویشیر  ة االنھم ي تنمی ام ف دریس دور ھ ة الت أن ألعضاء ھیئ
ة  ب طبیع دیل حس ة للتع وات قابل كل خط ى ش دروس عل یط ال الل تخط ن خ الب م دى الط ي ل المعرف
ة  ى المشاركة الفعال زھم عل ر الطالب وتحف ة تثی میم أنشطة تعلیمی المتعلم والمواقف التدریسیة وتص

ة ال ادر المعرف ھ بمص تعلم وربط اركة الم یم ومش كالت والتعل ل المش لوب ح ف أس ة وتوظی مختلف
د  التعاوني وطریقة العصف الذھني وتبني أسالیب حدیثة في عرض المعلومة للطالب بشكل فعال. ولق

ائج دراسات  اك السلوكي والوجداني ضرورة  Gibbs & Poskitt (2011)أظھرت نت أن االنھم
 لزیادة مستوى االنھماك المعرفي لدى الطالب. 

د  اك  Gunuc & Kuzu (2014)ویؤك ة االنھم ت بدراس ي اھتم ات الت ة الدراس ى قل إل
د  ة البع ت دراس داني وأغفل لوكي والوج دین الس ى البع زت عل ات رك م الدراس ة، فمعظ اده الثالث بأبع

 المعرفي على الرغم من أھمیتھ كأحد األبعاد األساسیة لالنھماك وربما یرجع ذلك لصعوبة قیاسھ.
 یادیةثالثا: المھارات الق

اء  تم الفالسفة والعلم ث اھ ة حی ور القدیم ذ العص حظي موضوع القیادة باھتمام الكثیرین من
رزت  ا ب د أنھ ادة یج وم القی المتتبع لمفھ اد. ف ددة األبع والكتاب بدراسة طبیعة ھذه الظاھرة المعقدة متع

ذا االھت ن ھ رغم م ى ال میة. وعل ات الرس اب التنظیم ع غی ى م دم حت ذ الق ات من ي كل المجتمع ام ف م
ة بدراسة ظاھرة القیادة فال یوجد اتفاق  ادة (حول ماھی د .) AlGhamdi & Ahmed, 2018القی ولق

ا، فأنصار  ي ینتمي إلیھ ة الت وردت تعاریف عدة لمفھوم القیادة حیث تأثر كل باحث بالمدرسة اإلداری
ا ركز م میة بینم ى السلطة الرس ادة عل اتھم للقی ي تعریف دارس المدرسة الكالسیكیة ركزوا ف دي الم ؤی

ى السلطة  ات اإلنسانیة عل ة السلوكیة والعالق اإلداریة الحدیثة في القیادة خاصة من أصحاب المدرس
ا  ي تقبلھ لطة الت ك الس ي تل ة ھ لطة الحقیق رون أن الس م ی ك ألنھ ادة وذل اتھم للقی ي تعریف ة ف المقبول

ى ا د. ویركز أصحاب الفكر المنھجي عل ل القائ وظیفي كأساس الجماعة وال تفرض من قب لعنصر ال
 للقیادة. فھم یرون أن القیادة أساس تحقیق الغایات واألھداف. 

دیات  ن تح ع م ھده المجتم ا یش ة لم دیث نتیج ر الح ي العص ادة ف ام بالقی د االھتم د تزای ولق
مات الشخصیة  ق بالس ھا تتعل ادة بعض ومشكالت عدیدة ومعقدة. ولقد وردت تعاریف عدة لمفھوم القی

ارات ال ق والمھ ھا یتعل لوك وبعض ق بالس ھا یتعل اال وبعض دا فع ون قائ ھ ألن یك رد وتؤھل ز الف ي تمی ت
 (Weller & Weller, 2002)بأنماط التفاعل مع اآلخرین. 

ادة ال تخرج عن  ین أن القی ادة تب ومن خالل مراجعة العدید من الكتابات والدراسات في القی
فراد تجاه تحقیق سلسلة من األھداف المشتركة. كونھا عملیة تأثیر یمارسھا فرد على مجموعة من األ

اث ( ف ب ن خالل تعری م م ذا الفھ ى ھ دلل عل الق ١٩٦٦ون ام اآلخرین وإط ارة اھتم ا إث ادة بأنھ ) للقی
 طاقاتھم وتوجیھھا في االتجاه المرغوب. 
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أثیر  Rauch & Behling,1984; Jacobs (1990)وعرف  ة الت ا ھي عملی ادة بأنھ للقی
ة ى نشاط مجموع ؤخرا  عل داف المشتركة. وم ة من األھ ق مجموع ھیل العمل لتحقی راد لتس من األف

وجیھھم  (Yukl, 2006; Northhouse, 2010)عرف  ى اآلخرین وت أثیر عل القیادة بأنھا عملیة الت
 وإثارة دافعیتھم لتحقیق مجموعة من األھداف. 

تأثیر ) ٢) عملیة (١یادة (وبناء على ذلك، یالحظ أن جمیع التعریفات السابقة تتفق في كون الق
ى سلوك  الفرد ةعل ول إلى) ٣( الجماع و الوص عى نح داف محددة ( تس دون التواصل ٤أھ تم ب ) ال ت

ى سلوكیات واتجاھات  أثیره عل د ت ا القائ ة یمارس فیھ ادة ھي عملی م فالقی الفعال مع اآلخرین، ومن ث
ك  ى ذل ودھم. باإلضافة إل اتھم وتنظیم جھ ھ طاق مجموعة من األفراد في مواقف محددة بغرض توجی

یة للقا ارات األساس ن المھ أثیر م ى الت درة عل حاب فالق یر أص ا یش ادة كم یة من القی ة األساس د والغای ئ
ك  ق تل أثیر بغرض تحقی ارات الت المسار المنھجي تحقیق مجموعة من األھداف وأن القائد یمارس مھ
زھم  رین وتحفی ام اآلخ ارة اھتم ى إث د عل ا القائ ل فیھ تمرة یعم ة مس ة اجتماعی داف. فالقیادة عملی األھ

  لفردیة والجماعیة لتحقیق األھداف.وتوجیھھم وتمكنیھم وتنسیق جھودھم ا
ادة الكالسیكیة ومراجعة األدبیات تشیر إلى أن نظریة المھارات القیادیة تمثل تطور للنظریات  في القی

 .ولذلك وجب أن یتم استعراض ھذه النظریات لتدرك ھذا التطور
ي  ث ظھرت ف ادة حی ت بالقی ي اھتم ات الت دم النظری رن تعد نظریة الرجل العظیم من أق الق

مات  ن الس دد م ى ع ادة إل زو القی ت أن تع ي حاول ة الت ات التقلیدی ى النظری ن أول ر ھي م ع عش التاس
دا یر قائ ي یص خص لك ا الش ز بھ رض أن یتمی ي یفت یة الت ائص الشخص ذه ،والخص وم ھ م تق ومن ث

د ادي للقائ ة من الموقف القی ر أھمی رد أكث ا أن الف ة القائ، النظریة على فكرة مؤداھ د توقف وأن فعالی
اال، وأن  دا فع رد أصبح قائ ي الف مات ف ذه الس وافرت ھ إذا ت على امتالكھ لبعض السمات الشخصیة. ف

دریب الخبرة أو الت ب ب ة وال تكتس مات موروث ذه الس مات ،ھ ة الس ت نظری د افترض ور  ولق أن تط
تطیع  درات وال یس مات وق یھم س وافر ف ذین تت راد ال ن األف دود م دد مح ى ع وم عل ات یق أي المجتمع

 )Weller & Weller, 2002شخص أن یصیر قائدا (
مات ( ة الس رت نظری ة ظھ ة الثانی رب العالمی وب الح د نش د ١٩٤٠-١٩٣٠وبع ي تع ) والت

د أن  ث تعتق دون وال یصنعون حی ادة یول ي فكرة أن الق ا ف ا تخالفھ امتداد لنظریة الرجل العظیم ولكنھ
ة. ھناك سمات یمكن أن یكتسبھا الفرد لیصیر قائدا باإل ة الموروث مات القیادی ى الصفات والس ضافة إل

دا،  رد لیصیر قائ ي الف ا ف ب توافرھ مات الواج ول الس مات ح ة الس ین أنصار نظری اق ب وال یوجد اتف
دا ھي  رد لیصیر قائ ي الف ا ف ب توافرھ مات الواج ولكن تبین من خالل مراجعة األدبیات أن أكثر الس

 قة بالنفس والحزم واإلخالص والعدالة والكاریزما.الذكاء والحیویة والدافعیة العالیة والث
اء  ادات ورفض معظم العلم د من االنتق ولقد وجھت لنظریتي الرجل العظیم والسمات العدی

د باإلضافة  (Costley & Todd, 1987)ھذه النظریة  لكون توافر ھذه السمات ال تعني فاعلیة القائ
رات ال د من المتغی مات أن ھذه النظریة أغفلت العدی ذه لس اس ھ د وال یمكن قی ة القائ ق بفاعلی ي تتعل ت

ا لتفسیر  د مؤشرا كافی مات ال تع ك الس عالوة على التفاوت في أھمیة كل سمة من وقت آلخر وأن تل
 القیادة ألن أھمیة تلك السمات تختلف من موقف آلخر ولیست ثابتة. 
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سیر مقبول للقیادة، ظھر نظرا لالنتقادات التي وجھت لنظریة السمات لقصورھا في تقدیم تف
ادة ( ات السلوكیة للقی د ١٩٤٠-١٩٥٠ما یعرف بالنظری ة القائ ة السلوكیة أن فعالی ) وتفترض النظری

احثین  تتوقف على سلوكھ وأن السلوك ولیس السمات ھي التي تحدد فعالیتھ ونجاحھ وتحول اھتمام الب
ادة  لتحدید أنماط السلوك المطلوبة التي تمكن القائد من التأثیر في سلوك اآلخرین ومن ثم أصبحت القی

أثیره  د ت ا القائ ي یمارس بھ ة الت ى الكیفی ز عل د وسلوك اآلخرین وصار التركی عالقة بین سلوك القائ
ا  ر من الدراسات من أھمھ على اآلخرین لتحقیق مجموعة من األھداف. ولقد أظھرت نتائج عدد كبی

ة أی ایو وجامع ة أوھ جن وجامع ة میتش ات جامع د دراس لوك القائ ون أن س ك وموت رت وبلی وا والیك
م واالستجابة  یتأرجح بین بعدین أساسین وھما االھتمام باألفراد ومشكالتھم وإقامة عالقات جیدة معھ
ات أن  ذه الدراس دت ھ داف. وأك ق األھ ى تحقی ز عل الل التركی ن خ ل م ام بالعم الحتیاجاتھم واالھتم

ادي وفعا لوك القی ین الس ة ب ة قوی ود عالق اوالت وج ن المح الرغم م ادتھم. وب تم قی ذین ت راد ال ة األف لی
دم  ا لمتق ادات ألنھ ت النتق الجادة للنظریة السلوكیة في القیادة لتقدیم تفسیر لفاعلیة القائد إال أنھا تعرض

د من العوامل ٢٠١٦أسالیب قیادیة فعالة وتوصلت إلى نتائج متناقضة (حریم،  أثیر العدی ت ت ) وأغفل
 لقائد.التي تؤثر في ا

ولقد ظھر مدخل المھارات القیادیة كرد فعل لالنتقادات التي وجھت لنظریتي الرجل العظیم 
ى الشخصیة وركزت  مات عل والسمات والنظریة السلوكیة. فبینما ركزت نظریة الرجل العظیم والس

ارات القیادی دخل المھ وم م ل، یق اء العم لوكیاتھ أثن د وس اط القائ ى أنم لوكیة عل ة الس ى النظری ة عل
ارات یخالف  دخل المھ افتراض مؤداه أن مھارات القائد ھي التي تحدد فعالیتھ. وعلى الرغم من أن م
ي كل أساس د بش ى القائ زان عل ا یرك مات. فكالھم یم والس ل العظ ي الرج یة لنظریت ادئ األساس  المب

درات  )،٢٠١٩،سلیمان( ارات وق ویعد ھذا المدخل تحوال ھاما في الفكر القیادي العتقاده في كون مھ
دریب المستمر ( رة والت م Northhouse, 2010القائد یمكن تعلمھا وتنمیتھا من خالل الخب ). ومن ث

د ھ القائ ا یفعل ى م ز عل دال من التركی ، كان بمثابة محاولة للتغلب على االنتقادات للنظریات السابقة. فب
اال.  دا فع نع قائ ي تص درات الت ن الق ة م ن مجموع ارة ع ادة عب رض أن القی ارات یفت دخل المھ إن م ف
ارات یفترض  وعلى الرغم من أن السمات الشخصیة تلعب دورا أساسیا في القیادة، إال أن مدخل المھ

 أن فعالیة القائد تتوقف على توافر قدرات معینة لدى القائد. 
اتزوینسب مدخل المھارات الق ي  Robert Katz یادیة إلى العالم روبرت ك ع ف ذي وض وال

ارات  ا للمھ ویر إطارا نظری ة جادة لتط ة" أول محاول ارات اإلدارة الفعال وان "مھ ھیرة بعن مقالتھ الش
وافرت  ذي إذا ت ارات ال د المھ احثون تحدی القیادیة. ولقد نشرت مقالة كاتز في وقت كان یحاول فیھ الب

ى (Katz, 2009) عاالفي الفرد صار قائدا ف ة إل ارات القیادی . وتعزى األصول التاریخیة لمدخل المھ
ھ Robert Katz, 1880أعمال العالم روبرت كاتز ( ورد وزمالئ  Mumford et) ٢٠٠٠) ومومف

al.,والذي كان لكل منھم دور في تأصیل مدخل المھارات القیادیة ووضع أسالیب لقیاسھ (.  
اتز نف ك ار Katz(2009) ص ال المھ ي مج ة ف اتھ المیدانی ى دراس تنادا عل ة اس ات القیادی

ثالث مھارات أساسیة وھي المھارات الفنیة واإلنسانیة والذھنیة وفیما یلي تفصیل وقسمھا إلى القیادة 
 لكل مھارة من تلك المھارات:

 أوال: المھارات الفنیة 
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د الیب مح ارف وأس تخدام مع ى اس د عل درة القائ ة ق ارات الفنی س المھ ل تعك از العم دة إلنج
تخدام األدوات  ل واس ى التحلی درة عل ص والق ال التخص ي مج ة ف ات المطلوب وي الكفای ث تح حی

 واألسالیب والتقنیات المناسبة 
 ثانیا: المھارات اإلنسانیة

د  یقصد بالمھارات اإلنسانیة القدرات التي تساعد القائد على العمل بفعالیة مع اآلخرین. وتع
ادة (حریم، المھارات اإلنسانیة  ى القی ھ عل ي قدرت من المھارات الحیویة لكل قائد وتؤثر تأثیرا كبیرا ف

ارات ٢٠١٦ اعد المھ رین، وتس الل اآلخ ن خ ال م از األعم ى إنج د عل د یعتم ل القائ ث أن عم ) حی
تركة  داف المش ن األھ لة م ق سلس د لتحقی ق واح ل كفری ن العم راد م ین األف ى تمك د عل اإلنسانیة القائ

ن القائ رین، وتمك ة اآلخ د ورؤی ھ كقائ ین رؤیت ق ب ن التواف ا م داث نوع ھ وإح ة أقران م رؤی ن فھ د م
م  ى فھ ین اآلخرین وعل ھ وب ة والصراحة بین و من الثق وتساعد المھارات اإلنسانیة القائد على خلق ج
كالت وأخطاء اآلخرین  اءه لحل مش ورة بن احتیاجاتھم ودوافعھم في عملیة صنع القرار، ویعمل بص

   د تؤثر على العمل الجماعي.والتي ق
 ثالثا: المھارات الفكریة 

ع  ى العمل م اھیم، وتساعد عل یقصد بالمھارات الفكریة القدرة على العمل مع األفكار والمف
ة  ار التجریدی ع األفك ل م ة العم ارات الفكری راد ذوي المھ تطیع األف ة. ویس وارد المتاح األدوات والم

اعد الم یة. وتس اھیم االفتراض ھ والمف ة لحیات ة وخط یاغة رؤی ع وص ى وض د عل ة القائ ارات الفكری ھ
تنتاج، ومن  ل واالس ى التحلی رد عل درة الف ا تنمي ق ك فإنھ ى ذل ا. باإلضافة إل یكون قادرا على تحقیقھ

رار اذ الق كالت واتخ ل المش یط وح ارات التخط ا مھ لیمان(أھمھ اوس )٢٠١٩،س ورث ھ رى ن ، وی
)Northhouse, 2007ارات دخل المھ یكال  ) أن م ورا وھ عت تص ي وض داخل الت ة أول الم القیادی

ة. باإلضافة  ارات المطلوب ھ المھ وافرت فی ى ت دا مت لعملیة القیادة وأتاح الفرصة لكل فرد أن یكون قائ
ل  ون فعال مث إلى ذلك تضمن ھذا المدخل رؤیة شاملة للمھارات التي البد أن تتوافر في القائد لكي یك

 ل التقییم وغیرھا. مھارات حل المشكالت واالتصا
ھ ( ورد وزمالئ ور مومف د ط  & Mumford, Zaccaro, Harding, Jacopsولق

Fleishman, 2000 مدخل كارتز  (Kartz  ى ائم عل ادة الق ھ للقی للمھارات القیادیة من خالل نموذج
ارات  دة  Skill-based model of leadershipالمھ ات عدی ى دراس تنادا عل ع اس ذي وض وال

كل أساسي أجریت على مد ار سنوات في مجال القیادة الفعالة والذي أكد فیھا أن فعالیة القائد تعتمد بش
دة. ( ة المعق كالت التنظیمی  Mumford, Zaccaro, Harding, Jacopsعلى قدرتھ على حل المش

& Fleishman, 2000( 
ائص  ھ خص ھ ولدی وف بفطرت یس مخل د ل ا أن القائ رة مؤداھ ى فك وذج عل ذا النم وم ھ ویق

ب مو اال وأن یكتس دا فع درة أن یصبح قائ ھ الق رد لدی اال. وتفترض أن الف دا فع روثة تؤھلھ لیصیر قائ
رامج  ي األنشطة والب ة ف دریب والمشاركة الفعال تعلم والت المھارات الالزمة للقیادة من خالل عملیة ال

رة التي من شأنھا تحسیت تلك المھارات. ویتم قیاس القیادة الفعالة بخصائص الفرد وك ھ وأن الخب فاءات
ھ  ورد وزمالئ نف مومف د. وص ة القائ ى فعالی ر عل ر غی ر وغی أثیر مباش ا ت ة لھ ة المحیط والبیئ

)٢٠٠٠Mumford et al.,  اد أساسیة ة أبع ى خمس ارات إل ى المھ ائم عل ادة الق ي القی ھ ف )  نموذج
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أثیرات ادة والت ة ومخرجات القی رات المھنی ة والخب اءات والخصائص الفردی ا  وھي الكف ة. وفیم البیئی
 یلي تفصیل لكل بعد على حده:

 المھارات الشخصیة
ھ ( ورد وزمالئ ع مجموعات  ,.٢٠٠٠Mumford et alصنف مومف ى أرب ارات الشخصیة إل ) المھ

 أساسیة وھي:
درات  - ة، ق القدرة المعرفیة العامة (المعالجة اإلدراكیة، معالجة المعلومات، مھارات التفكیر العام

 ، مھارات الذاكرة).التفكیر اإلبداعي
دریب المستمر  - رة والت ا من خالل الخب تم تعلمھ ي ی ة الت القدرة المعرفیة المتبلورة (القدرة الفكری

 واكتسابھا مع مرور الوقت، تخزین المعرفة، الذكاء المكتسب).
دافع لحل  - ة وال الدافع: (ینطوي الدافع على ثالثة أبعاد أساسیة لتطویر مھارات القائد وھي الرغب

 لمشكالت التنظیمیة المعقدة، االلتزام بمصلحة المنظمة).ا
ع  - د من التعامل م الشخصیة (ینطوي ھذا البعد على جمیع الخصائص الشخصیة التي تمكن القائ

 المواقف التنظیمیة المعقدة والتي ترتبط بأدائھ).
 :لكفاءاتا

كالت  ارات ینطوي بعد الكفاءات على ثالث مھارات أساسیة وھي مھارات حل المش والمھ
 المعرفیة ومھارات التقییم وفیما یلي توضیح لكل مھارة من تلك المھارات:

كالت ل المش ارات ح كالت  مھ ل المش ن ح ھ م ي تمكن د والت دى القائ ة ل ارة اإلبداعی من المھ (وتض
 التنظیمیة، تحدید المشكلة تحدیدیا دقیقا، جمع معلومات حول المشكلة، وضع خطط لحل المشكلة).

مل  تقییممھارات ال ة السلوكیة وتش زمالء، المرون أدوار ال وعي ب (وتضمن فھم اتجاھات األخرین، ال
م  ى فھ تنادا إل رین اس ة اآلخ رض رؤی ارة ع رین، مھ وء اآلخ ى ض ھ عل ر السلوك وتعدیل مھارة تغیی

 واستیعاب الفرد لرؤیتھم).
ة ارات المعرفی م  المھ كالت وفھ ل المش ھ لح ھ وخبرات تخدام معارف ى اس رد عل ارة الف من مھ (وتض

 األنظمة المعقدة وتحدید االستراتیجیات المتاحة إلحداث التغییر المنشود).
 مخرجات القیادة: 

ل  ة ح وي عملی ال وتنط كالت واألداء الفع ل المش ي ح ادة ف ن القی ي م دف األساس ل الھ یتمث
ات العطاء. ویقصد  دى المعلوم ا وتتع دة من نوعھ ة وفری ة وفعال ول منطقی المشكالت على إیجاد حل

 باألداء مستوى أداء القائد للواجبات والمھام التي تم تكلیفھ بھا. 
 الخبرات المھنیة

رى تؤثر خبرة الفر د تأثیرا كبیرا على قدراتھ ومھاراتھ على حل ما یواجھ من مشكالت. وی
اوس ( ورث ھ رات Northhouse, 2015ن ھ والخب رد لمھام دي الف اد وتح دریب واإلرش ) أن الت

 المیدانیة تساعد الفرد على إیجاد حلول فریدة وجدیدة للمشكالت.
 العوامل البیئیة
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ل ال ك العوام ة تل ل البیئی ي ال یمكن تتضمن العوام د والت ة القائ ي فعالی ؤثر ف ي ت ة الت خارجی
ل  ل مث ق بالعم ر یتعل بعض اآلخ د وال ابعین للقائ األفراد الت ق ب د یتعل ھا ق ا. بعض یطرة علیھ د الس للقائ

 التكنولوجیا المتاحة وكفاءة عملیة االتصال وصعوبة المھام.
ورد و ھ (واستنادا إلى نموذج القیادة القائم على المھارات قسم مومف  ) ,.٢٠٠٧Mumford et alزمالئ

 المھارات القیادیة إلى ثالث مھارات أساسیة وھي:
 المھارات المعرفیة:

وتعد المھارات المعرفیة من أھم المھارات المطلوبة ألداء العدید من األنشطة والممارسات. 
ة  درات المعرفی رتبط بالق ي ت ارات الت ك المھ ن تل ة م ارات المعرفی ألف المھ ع وتت ل جم یة مث األساس

ومعالجة وتبادل المعلومات ومھارات االتصال الشفوي ومھارات االستماع الواعي ومھارة التواصل 
تعلم والتكیف  ى ال درة عل ة من الق ارة المعرفی ألف المھ ك تت ى ذل الكتابي ومھارة القراءة. باإلضافة إل

ع المعلومات ویمكن تحقیق تلك المھارة باستخدام أسالیب التعلم النشط والتي  تمكن الفرد من العمل م
الجدیدة وإدراكھا. وتمكن تلك المھارات الفرد من تبني سلوك یالئم متطلبات الموقف ومن التعامل مع 
ي تمكن  د الت ر الناق ارة التفكی ى مھ ة عل ارات المعرفی المواقف الطارئة وغیر المتوقعة. وتنطوي المھ

 البدیلة. الفرد من تقییم جوانب القوة والضعف للحلول
 المھارات الشخصیة

رین  ع اآلخ ل م ن العم رد م ن الف ي تمك ارات الت ك المھ ن تل یة م ارات الشخص ألف المھ تت
ى  رد عل درة الف ي ق ؤثر ف ي ت ة الت ارات الحیوی م المھ ارات من أھ ذه المھ م وھ م وفھمھ والتعامل معھ

م ردود فع اعي لفھ ى اإلدراك االجتم یة عل ارات الشخص وي المھ ادة. وتنط باب القی ل اآلخرین واألس
ارات  ة ومھ التي تقف ورائھا ومھارة التنسیق ومھارة التفاوض للتوفیق بین وجھات النظر المتعارض

 اإلقناع للتأثیر على اآلخرین لتحقیق األھداف بفعالیة أكبر.
 المھارات االستراتیجیة

ھ ( ورد وزمالئ رى مومف ارات ال٢٠٠٧ی ن المھ د م تراتیجیة تع ارات االس ة ) أن المھ قیادی
ا و منالعلی ات  تتض ة العالق م طبیع یم وفھ یط والتنظ ارات التخط ن مھ تراتیجیة م ارات االس المھ

ھ  ین أجزائ ربط ب ل الموقف ككل وال ى تحلی درة عل مل الق ي تش والمھارات اإلدراكیة والتصوریة والت
األھداف المختلفة بعضھا ببعض ودور كل منھا وكیف یؤثر كل منھا في اآلخر ویتأثر لضمان تحقیق 

ارات االستراتیجیة  م المھ كالت من أھ ارة حل المش التي یسعى إلیھا الفرد. باإلضافة إلى ذلك تعد مھ
حیث یواجھ الفرد تحدیات ومواقف وأحداث تتطلب أن یمتلك القدرة على تحدید وتشخیص المشكالت 

ن تمكن م ى ی ال حت ا الفع ول وتقییمھ ویر الحل بابھا وتط د أس ات وتحدی ع األولوی ویر أداء  ووض تط
 الجماعة التي تتم قیادتھا تحقیقا ألھدافھم المشتركة.

ن  ر م دد كبی دى ع عا ل ا واس ھد اھتمام ة لتش ارات القیادی ة المھ د نظری ن جدی ت م وانبعث
ارات  ول المھ ة ح ة واقعی الدراسات التي ظھرت مؤخرا في مجال القیادة. وقدمت ھذه الدارسات رؤی

دى الط ا ل ب توافرھ ة الواج اتالقیادی ل دراس ة مث فة خاص یم الجامعي بص ات التعل ي مؤسس ب ف  ال
Randall & Hansen (2006); Kouzes & Posner (2012); Talbot & Hallows, 

2013Ogurlu & Emir, ; 2018; Maxwell, 2013Komives et al, ; 2008  دت ي أك والت
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ى، أن كل طالب لدیھ القدرة على القیادة والتغییر إذا توافرت لدیھ الفرص ة عل ة لتعزیز مھارات القیادی
ي اد الت ى األبع ة عل ارات القیادی اس المھ ي قی ة ف  وبعد مراجعة شاملة لتلك الدراسات، استقرت الباحث

دھا   ارات    ,2013et al, Komives; 2008(Talbot & Hallows  (اعتم ي حددت مھ والت
اذ  كالت واتخ ل المش ارات ح ى مھ یة وھ ارات أساس ة مھ ي خمس ادة ف ال القی ارة االتص رار ومھ الق

 ومھارة إدارة الوقت ومھارة العمل الجماعي ومھارة التخطیط  وفیما یلي تفصیل لھذه األبعاد:
 مھارة حل المشكالت

ال  بدأ االھتمام بأسلوب حل المشكالت في النصف األول من القرن العشرین من خالل أعم
ھ "كیف نفكر".  العدید من العلماء مثل جون دیوي الذي وضع أسس أسلوب حل ي كتاب كالت ف المش

ون،  راد (زیت عادة، ٢٠٠٩ویقصد بالمشكلة موقف مربك یواجھ فرد أو مجموعة من األف ، ٢٠٠٩، س
وب. ٢٠١٤البھدل،  ود أو المرغ ع المنش ع الحالي والوض ین الوض ) حیث أنھا تعكس وجود تفاوت ب

اء المنشود ومستوى األداء الفعلي ویتم تحدید خطورة المشكلة من خالل قیاس الفجوة بین مستوى األد
ع ٢٠١٦(حریم،  ة للتعامل م یلة الممكن د الوس ى تحدی درة عل رتبط بالق كالت ت ارة حل المش ا مھ ). أم

ى كل  ي ینبغي عل ارات األساسیة الت المشكلة وحلھا بشكل سلیم. وتعد مھارة حل المشكالت من المھ
 واقف یتطلب حلھا والتعامل معھا.طالب معلم أن یمارسھا كونھ یتعامل بصورة مستمرة مع م

ى سلسلة من ٢٠٠٩ویعرف زیتون ( وي عل ي ینط ور عقل ا تص ) مھارة حل المشكالت أنھ
ي  ات الت الخطوات المنظمة التي یتبعھا الفرد بھدف الوصول إلى حل. فھي بمثابة مجموعة من العملی

بة ل ة ومناس ول مقترح ویر حل كلة وتط خیص المش د وتش رد لتحدی ا الف وم بھ كلة یق ى المش ب عل لتغل
دل  رأي البھ اركھ ال ات. ویش ارف ومعلوم ن مع رد م ھ الف ا یمتلك ابقة وم ھ الس ى خبرات ادا عل اعتم

وعین ٢٠١٤( ام بن كلة من خالل القی ) في كون مھارة حل المشكالت بمثابة التفكیر الموجھ نحو المش
 الحل المناسب.من النشاط العقلي ھما التوصل إلى حلول مناسبة لحل المشكلة ثم اختیار 

ات  ھ وعملی ر لدی ارات التفكی ة مھ ى تنمی م عل ب المعل كالت الطال ل المش ارة ح اعد مھ وتس
دة، باإلضافة  ي مواقف جدی ب واستخدام المعلومات ف ع مستوى إنجاز الطال البحث والقدرة على رف

ھ والتجا ي تواج كالت الت ا إلى ذلك تزید من ثقة الطالب بذاتھ من خالل قدرتھ على حل المش وب معھ
ارات ٢٠١٦وتنمیة قدرتھ على استخدام األسلوب العلمي في التفكیر واإلبداع (الحسن،  ). وتتطلب مھ

كلة.  ك المش ة تل ھ من مواجھ ي تمكن ھ الت ھ ومھارات ھ وخبرات ب معارف حل المشكالت أن یوظف الطال
ى وترتبط قدرة الطالب على حل المشكلة بمستوى دافعیتھ وخبراتھ السابقة التي یمتل كھا والحرص عل

ب  دیل المناس ار الب ل اختی ؤ قب الدقة والعمل لفھم الحقائق التي تنطوي علیھا المشكلة والقدرة على التنب
 لحل المشكلة.

وال یوجد اتفاق بین المنظرین في مجال حل المشكالت حول خطوات حل المشكالت حیث یوجد 
وع، ومن خالل  ذا الموض ة العدید من النماذج التي اھتمت بھ اذج تستعرض الباحث ك النم ة تل مراجع

 فیما یلي الخطوات المشتركة بین تلك النماذج على النحو التالي:
ى  الشعور بالمشكلة: -١ اج إل ي تحت المواقف والتحدیات الت یقصد بالشعور بالمشكلة وعي الطالب ب

ا  ل معھ ة للتعام ھ الثق ون لدی ا وأن یك ي یواجھ كلة الت ة المش درك طبیع ویر وأن ی دیل أو تط تع
 محاوال استخدام جمیع إمكاناتھ وقدراتھ ومعارفھ للبدء في حل المشكلة.
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كلة: -٢ د المش ذه ا تحدی ي ھ ب ف ل الطال د ینبغي ع بابھا. وتع د أس كلة وتحدی وة تشخیص المش لخط
 خطوة حل المشكلة مرحلة ھامة لحل المشكلة بطریقة سلیمة.

ات جمع البیانات والمعلومات المرتبطة بحل المشكلة -٣ : تتطلب ھذه المرحلة أن یجمع الفرد البیان
ا وق بھ ى مصادر موث د عل ھ وأن یعتم لحل  والمعلومات المرتبطة بالمشكلة من خالل مالحظات

ة  ول المناسبة لمواجھ ویر الحل المشكلة ویصنف تلك المعلومات ویحللھا على نحو یمكنھ من تط
 المشكلة.

ا حل تطویر الحلول البدیلة -٤ ي یمكن من خاللھ ول الت اقتراح الحل ة ب ذه المرحل : یقوم الفرد في ھ
 سبة لحل المشكلة.المشكلة وینبغي أن یأخذ الفرد وقتا كافیا لتطویر جمیع الحلول الممكنة والمنا

عف تقییم الحلول البدیلة -٥ وة والض اط الق د نق دیل وتحدی یم كل ب ة بتقی ذه المرحل : یقوم الفرد في ھ
ة  ھولة وإمكانی ا س الخاصة بكل بدیل وتتم عادة المفاضلة بین الحلول وفق معاییر محددة من بینھ

 التنفیذ، انخفاض درجة المخاطرة المتوقعة من التنفیذ.
 : استنادا إلى نتائج التقییم والمعاییر السابقة وتنفیذه.المناسب اختیار البدیل -٦
ي حل تقییم الحل -٧ ھ ف : یقوم الفرد في ھذه المرحلة من تقییم نتائج تنفیذ الحل المقترح ومدى نجاح

 المشكلة والصعوبات التي واجھت أثناء تنفیذ الحل واألخطاء التي تمت أثناء تنفیذ عملیة التنفیذ.
 لوقتمھارة إدارة ا

ھ،  رد وإحدى المحددات األساسیة لنجاح تعد مھارة إدارة الوقت من المھارات األساسیة للف
ھ. ویقصد  ى أكمل وج ة عل ال المطلوب حیث من خاللھا استغالل استثمار الوقت بفاعلیة إلنجاز األعم

یط والترت حیح والتخط ار الص ل واالختی اح للعم ت المت ى الوق یطرة عل ارة الس ت مھ إدارة الوق ب ب ی
ة، ذي ال یستطیع إدارة وتنظیم ٢٠١٧والتنظیم لألعمال بما یحقق الھدف المنشود (عطی ب ال ). فالطال

وقتھ یتخبط وال یتمكن من إنجاز األعمال المطلوبة منھ بكفاءة أو تحقیق األھداف التي یسعى إلیھا في 
ي وتفكی ة عمل ذھن د بمثاب رد تع ت بالنسبة للف امج المواعید المحددة. وإدارة الوق نظم لرسم البرن ر م

ة.  ات المتاح ل اإلمكان ل لك تخدام األمث وعة باالس داف الموض ا لألھ ل وفق ھ العم یقوم بموجب ذي س ال
تطیع إدارة  ھ ال یس تطیع إدارة ذات ن ال یس ذات. فم ة إدارة لل ي بمثاب ت ھ ر أن إدارة الوق رى دارك وی

ت و الوق ھ نح ب اتجاھات ور الطال ي أن یط م ینبغ ن ث اح. وم ھ بنج ي  وقت ي ف لوب العلم ع األس وأن یتب
 ). ٢٠١٦التعامل مع الوقت (ناصر، 

ة والنفسي  ب من سرعة إنجاز العمل واالستقرار االجتماعی وتمكن مھارة إدارة الوقت الطال
توى  ى تحسین مس ة اإلنسان وعل ي تنھك طاق تخلص من األشیاء الت كالت وال د من المش وحل العدی

یل ب توى التحص ادیمي ومس ذات (إنجازه األك ویر ال ي تط ر ف ت أكب اء وق ام وقض كل ع  ,Tracyش
2014; Sevari & Kandy, 2011( 

رى  رار  Tracy (2014)وی ي اإلص یة وھ ات أساس ع متطلب ب أرب ت تتطل أن إدارة الوق
د  ى تحدی رد عل ة ینبغي أن یحرص الف ت بفاعلی رد. وإلدارة الوق ل الف والعزم والنظام والرغبة من قب

زمن االزم األعمال التي یرغب في ت ا وال ي تحقیقھ ب ف ي یرغ داف الت نفیذھا بشكل یومي وتحدید األھ
الس  م دوج ات ویقس ب األولوی ت وترتی ى الوق یطرة عل ن الس تمكن م ى ی ھ حت ن أھداف دف م ل ھ لك
ورا  ا ف ام بھ د من القی ي الب ة والت ة الھام ور العاجل وكوفي أولویات اإلنسان إلى أربع أنواع وھي األم
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اني األم وع الث ور والن ل األم ة مث ر الھام ة غی ور العاجل ث األم وع الثال ة والن ر العاجل ة وغی ور الھام
 الروتینیة والنوع الرابع األمور غیر العاجلة وغیر الھامة وھي التي تمثل مضیعات للوقت.

 ) أن مھارة إدارة الوقت تتطلب قیام الفرد بمجموعة من المھارات الفرعیة وھي:٢٠١٧ویرى دمحم (
د  -١ دى البعی ى الم ا عل ي تحقیقھ رد ف مھارة تخطیط الوقت من خالل تحدید األھداف التي یرغب الف

ة  رة زمنی ا فت ا ویستغرق تحقیقھ ول إلیھ رد الوص ود الف ي ی ة الت ات النھائی وھي تشمل على الغای
 طویلة وأھداف قصیرة المدى ویتطلب تحقیقھا فترة زمنیة قصیرة. 

ي مھارة تنظیم الوقت من خالل تر -٢ تیب األولویات إلى تساعد على تحدید األنشطة الضروریة الت
 تتطلب من الفرد القیام بھا في الوقت الراھن وتجنب مضیعات الوقت.

ى   -٣ د عل رد ال یستطیع أن یعتم ت أن الف ارة تسجیل الوق ة مھ نعكس أھمی ت: ت مھارة تسجیل الوق
ل ت مث اع نظم لتسجیل الوق ة  ذاكرتھ وحدھا، ومن ثم فالبد من اتب المفكرة الجیبی ذكیر ك نظم الت

ن  ا م اط وغیرھ ت والنش ة الوق ل وقائم ة التحلی ي وطریق نظم اإللكترون ي والم نظم الشخص والم
رد Tracy, 2014األنظمة التي تعمل على إدارة الوقت بطریقة ناجحة ( ). وینبغي أن یراعي الف

انون  ھ في تسجیل الوقت تحدید األھمیة النسبیة لكل نشاط وأن یراعي ق ذي بموجب ون وال باركنس
اج  ة تحت ذي یشیر أن كل مھم ال یحدد الفرد وقت أكثر من االزم إلنجاز المھمة وقانون مور وال

 إلى وقت للتنفیذ.
مھارة رقابة الوقت: یقصد بمھارة رقابة الوقت مراجعة الفرد لكل ما یقوم بھ من أعمال لیكتشف  -٤

ول واألن ت أط ا وق ص لھ اج أن یخص ي تحت طة الت ع األنش ب م ا ال یتناس ذ وقت ي تأخ طة الت ش
 أھمیتھا.

 مھارة االتصال
ر  ل) ألخ خص (مرس ن ش ات م ال معلوم رد إرس یس مج ال ل احثون أن االتص ق الب یتف
لوك  ي الس أثیر ف ي االتصال والت ین طرف م (اإلدراك) ب ة الفھ ة تبادلی ة اجتماعی ا عملی (مستقبل). وإنم

ریم،  ال ٢٧١، ٢٠١٧(ح تقبال وإرس ن اس ا م ن خاللھ رد م ن الف ي یمك یة الت ارة األساس ي المھ ) فھ
ات واألف ارة المعلوم د مھ ھولة. وتع وح وس رون بوض ا اآلخ لیمة یفھمھ ة س ات بطریق ار واالتجاھ ك

االتصال من المھارات القیادیة األساسیة للطالب المعلم حتى یستطیع التواصل بشكل فعال مع أساتذتھ 
 وزمالئھ عل نحو یساھم في تحسین مستوى إنجازه األكادیمي. 

قر ( رى األش ب٢٠٠٨وت ال تتطل ارة االتص ن  ) أن مھ ة م رد مجموع دى الف وافر ل أن یت
 المھارات األساسیة وھي:

ار  -١ ة وأن یحدد األفك ادة المكتوب مھارة القراءة والتي ترتبط بقدرة الطالب على فھم واستیعاب الم
 األساسیة والفرعیة.

نظم  -٢ كل واضح وم ى أن یعرض رسالتھ بش ب عل مھارة الحوار وترتبط تلك المھارة بقدرة الطال
ي تحمل ومباشر یتجنب ف ات الت د عن استخدام الكلم رر وأن یبتع ر المب ة والتكرار غی ھ اإلطال ی

 أكثر من معنى ویمتع بالمرونة في التعامل مع زمالئھ واختیار وسیلة اتصال مناسبة. 
ن  -٣ ف ع رین وأن یتوق رام آراء اآلخ ى احت رد عل درة الف ارة بق ك المھ رتبط تل تماع وت مھارة االس

 اع إلى كل الرسالة وعدم مقاطعة اآلخرین.إصدار حكم مسبق قبل االستم
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ة وواضحة  -٤ ردات دقیق ة بمف د رسالة مكتوب ى أن یع ب عل درة الطال ي ق نعكس ف ة وت مھارة الكتاب
 ومحددة العنوان والھدف والموضوع وأن تتضمن معلومات صحیحة وصادقة.

 مھارة العمل الجماعي
اع مجموع ن اجتم أ م اط ینش ة أي نش اعي بمثاب ل الجم د العم اك یع راد واحتك ن األف ة م

من  ل ض ى العم رد عل درة الف اعي ق ل الجم ارة العم د بمھ ارفھم. ویقص اعرھم ومع ارھم ومش أفك
اعي  مجموعة من األفراد من أجل تحقیق األھداف المنشودة للجماعة. وتكمن أھمیة مھارة العمل إجم

م وإدراك  ى فھ ب عل اعد الطال ي تس ة الت ارات الحدیث ن المھ ارة م ا مھ ي كونھ ي ف رین ف ل اآلخ وتقب
ارة  ك المھ یح تل ا تت العمل. وھذا الفھم یساعد الفرد على تنسیق الجھود بین أعضاء الفریق الواحد، كم
الفرصة لتبادل المعلومات المطلوبة والمشاركة بفعالیة في تحقیق أھداف الفریق وتعد فرق العمل من 

ت ام المش ال والمھ اءة إلنجاز األعم ھ أكثر األدوات فعالیة وكف الفرد بصرف النظر عن مھارات ركة. ف
 .Owen, 2007)الذاتیة والذھنیة واإلنسانیة ال یستطیع بمفرده إنجاز جمیع المھام (

ارات  باإلضافة إلى ذلك تساعد مھارات العمل الجماعي على اكتساب سلوكیات إیجابیة ومھ
ت متعددة من خالل عملھ ضمن فریق عمل والسرعة والدقة في إنجاز األعمال ا وفیر الوق لمطلوبة وت

 ).٢٠١٤والجھد وتعدیل بعض السلوكیات وزیادة الدافعیة لدى جمیع أعضاء الفریق (فروانة، 
دف  وح الھ ا وض ارات والمقومات من أھمھ وافر عدد من المھ اعي ت ب العمل الجم ویتطل
وح  ى وض افة إل ق باإلض اء الفری ال ألعض از األعم افزا إلنج د ح ح یع دف الواض ث أن الھ حی

ھم بعضا اإل ین األعضاء بعض ة ب ل الثق وافر عام ھ وت ى إنجاز مھام ق عل ي تساعد الفری جراءات الت
م،  ق (قاس راد الفری ن أف رد م ل ف ارات ك ة مھ ة لتنمی ة الفرص ق ٢٠١١وإتاح ة أداء الفری ) ومراجع

ي  راد ف ة األف ة العمل ورغب ى أداء مجموع لبا عل ؤثر س د ت ي ق كالت الت بصورة مستمرة  وحل المش
دف التعاو ھم بعضا بھ ة ومساعدتھم لبعض وار والمناقش ن معا إلنجاز األعمال المطلوبة وتشجیع الح

 تجنب أي خلل في األداء.
ق عمل ٢٠١٥( Northhouseولقد حدد  اء فری ا لبن وات االزم اتباعھ ) مجموعة من الخط

وي  ة للعمل. وینط ع خط داف، وض د األھ تعلم، تحدی دریب وال ق، الت ناجح وھي تشكیل أعضاء الفری
ة من المراحل وھى ( ق ، (١بناء فریق العمل الفعال على مجموع كیل أعضاء الفری ة تش ) ٢) مرحل

د قواعد اییر (٣العمل ، ( مرحلة العصف وتنطوي على تحدی ة المع ي ٤) مرحل ة العمل وتعن ) مرحل
اء ٥بإنجاز األعمال الموكلة ألعضاء الفریق ووضع اإلجراءات لتحقیق خطة العمل، ( ) مرحلة االنتھ

 عندما یحقق الفریق األھداف التي یسعى إلیھا. 
اء ع٢٠١٧وأشار دمحم ( ق بن ار فری ى أسس ) أن قیادة فریق العمل تتطلب القدرة على اختی ل

جیعھم  راد وتش ین األف ل وتمك ق العم ن فری ودة م داف المنش ام واألھ ة المھ ق وطبیع اییر تتواف ومع
والتفاعل معھم وإتاحة فرص التدریب والتعلم لتنمیة مھاراتھم والثقة فیھم على نحو یمكنھم من تحقیق 

 األھداف المنشودة بالسرعة والدقة المطلوبة.
 مھارة التخطیط

د یعد التخطیط من  ت مضى، ویع ر من أي وق المھارات القیادیة األساسیة للطالب الیوم أكث
ب  ذي یج التخطیط بمثابة اإلطار الذي یحدد نوع األنشطة واألعمال التي یجب القیام بھا واألسلوب ال
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ة عمل یسبق أي  اتباعھ إلنجاز تلك األھداف الوقت الذي سیستغرقھ ھذا اإلنجاز. والتخطیط یعد بمثاب
ة عمل تنفیذ و نقط م فالھدف ھ ي نقطة بدایتھ ھو تحدید الھدف ونقطة النھایة ھي تحقیق الھدف ومن ث

ھ ٢٠١٦البدایة والنھایة (حریم،  د متطلبات ي المستقبل وتحدی ر ف ة للتفكی ة طریق ). ویعد التخطیط بمثاب
عى ي یس داف الت ق األھ ا  واحتیاجاتھ من أجل تحدید االستراتیجیات واألنشطة التي تمكن من تحقی إلیھ

 الفرد.
ى ٢٠١٧ویعرف عطیة ( وي عل ة تنط ة منظم ة ذھنی ھ عملی ع أخر التخطیط بأن ) في موض

ن  ات، یمك ن التعریف د م ة العدی الل مراجع ن خ تقبل. وم ور للمس ع تص دف وض ع بھ ة الواق دراس
 استخالص بعض الخصائص األساسیة لعملیة التخطیط على النحو التالي:

 التخطیط نظرة مستقبلیة -
وي ال - ة ینط رات البیئی ع والمتغی ة الواق ي دراس نھج العلمي ف اع أسالیب الم ى اتب یط عل تخط

 المحیطة ووضع تصور للمستقبل.
 ینطوي التخطیط على االستخدام األمثل إلمكانات الفرد وموارده. -
 تعتم عملیة التخطیط بتحدید الفترة الزمنیة لتنفیذ الخطة -
ع یحدد التخطیط األھداف األساسیة التي یسعى الف - ة الواق وء دراس ى ض ا عل رد إلیھا لتحقیقھ

 والتنبؤ بالظروف المستقبلیة.
 یحدد التخطیط اإلجراءات الالزمة لبلوغ األھداف. -

مل  ھ یش ا ولكن رد لتحقیقھ عى الف ي یس ات الت ى الغای التخطیط ال یركز عل ك ف وء ذل ى ض عل
 كذلك اإلجراءات والوسائل التي تمكن من بلوغ تلك الغایات.

ى وتعد مھارة  ز عل ى التركی التخطیط مفتاح النجاح لكل طالب حیث تساعده تلك المھارة عل
د  األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا وتوفیر الوقت والجھد، واالستغالل األمثل إلمكاناتھ وقدراتھ وتحدی
ھ.  رع ألھداف از أس ا وإنج ن مواجھتھ ب م ن الطال و یمك ى نح تقبلیة عل دیات المس كالت والتح المش

ى تحسین باإلضافة إ ھ، ویساعد عل ة إنجازه ألعمال ب من متابع لى ذلك فالتخطیط السلیم یمكن الطال
ؤثر  و ی ى نح مستوى إنجاز الطالب وتحصیلھ األكادیمي وإكسابھ واحدة من أھم المھارات الحیاتیة عل

 بشكل إیجابي على تحسین جودة المخرجات التعلیمیة.
 لدى الطالب وھي: وتتطلب مھارة التخطیط توافر عدد من المھارات

ل  -١ د العوام ة وتحدی ات المتاح یم البیان الل تشخیص وتقی ك من خ تم ذل ات وی ل وتفسیر البیان تحلی
ون التفسیر  ات وأن یك تم تصنیف البیان ا وینبغي أن ی ا بینھ ة فیم م األجزاء والعالق الرئیسیة وفھ

 منظما وصحیحا على نحو یمكن من وضع فرضیات واقعیة.
اكل وتحدی -٢ خیص المش كالت تش د المش الل تحدی ن خ ك م تم ذل ا وی ة بھ ر المتعلق د العناص

ي تقف وراء  ة األسباب الت م الموقف ككل ومعرف رد وفھ ى الف والصعوبات التي سوف تؤثر عل
 ھذا الموقف.

ك  -٣ یم ال تقبل وتقی ي المس دث ف ن أن یح ا یمك ؤ بم ارة التنب ب التخطیط مھ تعداد: یتطل ؤ واالس التنب
ة یم احتمالی ات وتقی راءات  التوقع دیل إج ن تع ن م و یمك ى نح دیات عل عوبات أو تح دوث ص ح

 الخطة بسھولة فیما بعد.
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ي  -٤ تحدید األھداف واإلجراءات المحتملة: ینبغي أن یتوافر لدى المخطط مھارة تحدید األھداف الت
 یسعى إلى تحقیقھا ومھارة وضع اإلجراءات والوسائل الممكنة لتحقیق تلك األھداف.

داف تطبیق اإلجراءات وم -٥ ھ من أھ ا حقق ة م ارة متابع دى المخطط مھ تابعتھا: ینبغي أن یتوافر ل
داف  ھ لألھ ة تحقیق ي عملی ھ وإرشاده ف ذین یستطیعون توجی ع األشخاص ال ارة التواصل م ومھ

 التي یسعى إلیھا.
 منھج الدراسة

ي  تاستخدم اك الطالب ین االنھم ة ب ى العالق وف عل اطي للوق الباحثة المنھج الوصفي االرتب
كلة  ف المش تم وص ھ ی ن خالل ھ فم ث، وأھداف ة البح ع طبیع ب م ھ یتناس ث إن ة، حی ارات القیادی والمھ
ول استنتاجات  م تفسرھا، والوص ھا، ث ا، وقیاس ا، وتحلیلھ ا وتبویبھ موضع البحث، جمع البیانات عنھ

 تطویر والتغییرتسھم في ال
 مجتمع الدراسة وعینتھا

ة  ى والرابع ة األول ة من طالب الفرق ة الدراس ھ عین تألف المجتمع األصلي الذي اشتقت من
ام الدراسي  ي الع ة ف ة المنوفی الغ عددھم ( ٢٠١٩-٢٠١٨بكلیة التربیة جامع ار ٢.٠١٧والب م اختی ) ت

ا  نھم قوامھ وائیة م ة عش ین الجدو ٤٠٩عین ة ویب ب وطالب م ١ل (طال ي ت تبانات الت الي عدد االس ) الت
ً لھا:  توزیعھا وعدد االستبانات التي تم التحلیل اإلحصائي وفقا

 ) عدد االستبانات الكلي والصالح منھا١جدول (
عدد ما تم 

 توزیعھ
عدد ما تم 

 الحصول علیھ
عدد االستبانات 

 غیر المالئمة
عدد االستبانات 

 الصحیحة
النسبة المئویة 

 لصحیحةلالستبانات ا
٩٠.٨ ٤٠٩ ٢٣ ٤٣٢ ٤٥٠% 

 ) یوضح خصائص عینة الدراسة على  النحو التالي:٢ویبین جدول (
 ) خصائص عینة الدراسة٢جدول (

 المتغیر فئات المتغیر العدد النسبة المئویة
٢٨.٨ %  ذكور ١١٥ 

% ٢٨.٨ النوع  إناث ٢٩٤ 
١٠٠%  إجمالي ٤٠٩ 
٣٩.١%  علمي ١٦٠ 

%٣٩.١ التخصص  أدبي ٢٤٩ 
١٠٠%  إجمالي ٤٠٩ 
٥٠.٤%  الفرقة األولى ٢٠٦ 

%٥٠.٤ المرحلة الدراسیة  الفرقة الرابعة ٢٠٣ 
١٠٠%  اإلجمالي ٤٠٩ 

راسة  أدوات ال
 قامت الباحثة بتطویر أداتین لجمع البیانات على النحو التالي:
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ي  من ( -١ دى طالب ٤٤االنھماك الطالبي: تألفت استبانة االنھماك الطالب اك ل اس االنھم رة لقی ) فق
ل  ذول من قب د المب كلیة التربیة وزعت على ثالثة محاور أساسیة وھى االنھماك المعرفي لقیاس الجھ

اس التفاعل ب اك السلوكي لقی ة، واالنھم ب و الطالب داخل وخارج الصف في العملیة التعلیم ین الطال
ل  ارج الفص ل وخ ة داخ اركة الفعال ھ والمش ب وزمالئ ین الطال اون ب دریس والتع ة الت اء ھیئ أعض
الدراسي، واالنھماك الوجداني لقیاس اتجاھات وتصورات الطالب عن عالقاتھم بزمالئھم وأساتذتھم 

اء. ول عورھم باالنتم ة والعاملین بالكلیة ودرجة الرضا عن البیئة الجامعیة ومدى ش د استعانت الباحث ق
دفت  ي ھ ة الت ة والمحلی اییس العالمی الي والمق یم الع في بنائھا على نظریات االنھماك الطالبي في التعل

 إلى قیاس درجة االنھماك الطالبي في الجامعات. 
ة ٣٤المھارات القیادیة: تألفت ھذه االستبانة من ( -٢ دى طالب كلی ة ل ارات القیادی اس المھ رة لقی ) فق

ارة الترب كالت، مھ ارة حل المش ت، مھ ارة إدارة الوق یة وزعت على خمسة محاور أساسیة وھي مھ
ھ  د أھداف ى تحدی م عل ب المعل درة الطال اس ق یط، لقی ارة التخط اعي، مھ ل الجم ال، مھارة العم االتص
تعانت  د اس ة. ولق اءة وفعالی داف بكف ك األھ ق تل ن تحقی ھ م ي تمكن راءات الت الیب واإلج ع األس ووض

م الباح رة. وت والت المعاص ل التح ي ظ ة ف ارات القیادی ي المھ ة ف داخل الحدیث ى الم ا عل ي بنائھ ة ف ث
ا ن (دائم درج م اعي یت اس رب ى مقی اد عل ا -االعتم ا -غالب ن -أحیان اركین م د زود المش ادرا)، ولق ن

 أمام كل عبارة.(√) الطالب بتعلیمات واضحة لكیفیة اإلجابة عن عبارات االستبیان بوضع عالمة 
 صدق األداء وثباتھا

ین من  للتأكد من الصدق الظاھري لألداة قامت الباحثة بعرض االستبیان على ثمانیة من المحكم
دى  ي م م ف داء أراءھ ة إلب ات التربی أساتذة التربیة في صورتھا األولیة من أعضاء ھیئة التدریس بكلی

د م ل بع ا بك ارات وارتباطھ وح العب دى وض تبیان وم اد االس بة أبع ع آراء مناس د جم اد. بع ن أبع
ارات.  ون بحذف وإضافة بعض العب ا المحكم ي اقترحھ المحكمین قامت الباحثة بإجراء التعدیالت الت
اس  باإلضافة إلى ذلك تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بواسطة معامل ارتباط بیرسون؛ لقی

ذي تنتم ور ال ة للمح ة الكلی ارة، والدرج ل عب ة ك ین درج ة ب یم العالق ت ق د تراوح ارة. ولق ھ العب ي إلی
 ) مما یعكس صدق االتساق الداخلي بین عبارات االستبیان٠.٨٦ -٠.٧٣معامل االرتباط بین (
 األسالیب اإلحصائیة:

 تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة:
 ).أسالیب اإلحصاء الوصفي (الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، التكرارات، النسب المئویة -
 أسالیب اإلحصاء التأكیدي (اختبار ت) لدراسة الفروق. -
 أسالیب اإلحصاء التالي (مربع إیتا) -
 االتساق الداخلي لحساب الصدق، ألفا كرونباخ للثبات. -

 المعالجة اإلحصائیة لبیانات الدراسة: 
 لمعالجة بیانات الدراسة إحصائیا واإلجابة عن أسئلتھا اتبعت الباحثة الخطوات التالیة: 

) ١، ٢، ٣، ٤التعبیر عن فئات االستجابة الرباعیة بشكل كمي، حیث تم إعطاء الدرجات ( .١
 الستجابات أفراد العینة على بنود وعبارات االستبیان. 
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تم حساب التكرارات والنسب المئویة واالنحراف المعیاري لدرجات كل عبارة من عبارات  .٢
 االستبیان. 

شر) والوزن النسبي للمحور ككل وذلك بحساب المتوسط حساب األوزان النسبیة لكل مفردة (مؤ .٣
الحسابي المرجح: المتوسط الحسابي المرجح = مجموع حاصل ضرب كل تكرار في الدرجة 

 عدد العینة.÷ المقابلة 
وتم تفسیر األھمیة النسبیة لكل مفردة (مؤشر) باالستعانة بمقیاس لیكرت المفسر للمتوسط 

 لي:المرجح كما یوضحھ الجدول التا
 ) مقیاس لیكرت لتفسیر المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة٣جدول (

 إلى من درجة النتیجة المتوسط الحسابي المرجح
 أبدا ١ ١.٧٥ ١

 نادرا ٢ ٢.٥٠ ١.٧٦
 غالبا ٣ ٣.٢٥ ٢.٥١
 دائما ٤ ٤ ٣.٢٦

متغیرات دراسة الفروق في مستوى االنھماك الطالبي ومھارات القیادة والتي تعزي إلى  .٤
 (النوع، التخصص، الفرقة الدراسیة)

 نتائج الدراسة وتفسیرھا: 
 بعد إجراء المعالجات اإلحصائیة لبیانات الدراسة تم عرض النتائج على النحو التالي: 

لوكي  اك الس ي (االنھم اك الطالب ع االنھم ا واق ى م نص عل ي األول وی ؤال البحث ى الس ة عل  –اإلجاب
 طالب كلیة التربیة من وجھة نظرھم؟المعرفي) لدى  –الوجداني 

المعرفي) لدى طالب كلیة التربیة  –الوجداني  –ولدراسة واقع االنھماك الطالبي (االنھماك السلوكي 
ى  ة عل ة الستجابات العین جامعة المنوفیة تمت الدراسة على اتجاھین تمثل األول في الدراسة اإلجمالی

یلی ة التفص م الدراس اال)، ث تبانة (إجم د االس ل بع تبانة بك ود االس ى بن ة عل ة الدراس تجابات عین ة الس
 (تفصیال).

ة ة الدراس تجابات عین ة الس ة المتوسط المرجح واالنحراف أوال: الدراسة اإلجمالی ك بدراس م ذل : ت
لوكي  اك الس ي (االنھم اك الطالب ع االنھم ول واق ة ح ة الدراس تجابات عین درجات اس اري ل  –المعی

ك الجدول  المعرفي) لدى –الوجداني  ا یوضح ذل طالب كلیة التربیة جامعة المنوفیة بشكل مجمل كم
   ) التالي:٤(

 ) المتوسطات المرجحة الستجابات أفراد العینة حول درجة االنھماك الطالبي(إجماال)٤جدول رقم (
 عدد البعد

 المؤشرات
 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 مستوى الترتیب المعیاري

 االنھماك
 منخفض ٣ ٠.٢٩ ٢.١٦ ١٤ السلوكياالنھماك 

 منخفض ٢ ٠.٢٦ ٢.١٩ ١٤ االنھماك الوجداني
 منخفض ١ ٠.٢٥ ٢.٤٠ ١٦ االنھماك المعرفي

 منخفض  ٠.٢٣ ٢.٢٥ ٤٤ االنھماك الطالبي ككل
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ط  غ المتوس ل إذ بل اك كك بة لالنھم نخفض بالنس ي م اك الطالب ع االنھم دول أن واق ن الج ویتضح م
ي ( رجح الكل اري () ٢.٢٥الم انحراف معی اء ٠.٢٣ب لوكي ج اك الس ق االنھم توى تحق )، وأن مس

غ المتوسط المرجح ( ة إذ بل اري (٢.١٦بدرجة منخفض انحراف معی ق ٠.٢٩) ب )، وأن مستوى تحق
غ المتوسط المرجح ( ة إذ بل ة منخفض اري ٢.١٩االنھماك الوجداني جاء كذلك بدرج انحراف معی ) ب

غ المتوسط المرجح )، وأن مستوى تحقق االنھماك ا٠.٢٦( ة إذ بل لمعرفي جاء كذلك بدرجة منخفض
ة شرف (٠.٢٥) بانحراف معیاري (٢.٤٠( ع دراس ك م ك ٢٠١٢). ویتفق ذل ع ذل ) ویمكن أن یرج

یم الجامعي  تند التعل زال یس یم الجامعي، فالی ویر التعل دة لتط إلى أنھ على الرغم من المحاوالت العدی
تم الجمود ی ر من  إلى مناھج تقلیدیة تتسم ب ى كثی ر إل ة تفتق ة تعلیمی ي بیئ ة وف ھا بأسالیب تقلیدی تدریس

دولي،  ك ال دى ٢٠١٨مقومات الدعم (تقریر البن اك ل اض مستوى االنھم ي انخف و ساھم ف ى نح )، عل
    الطالب.

 بدراسة المؤشرات الفرعیة لكل بعد: ثانیا: الدراسة التفصیلیة الستجابات عینة الدراسة
التالي نتائج أفراد العینة حول مستوى االنھماك الطالبي بكلیة التربیة جامعة ) ٥یوضح الجدول (

 المنوفیة.
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) التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد العینة حول ٥جدول رقم (
 مستوى االنھماك الطالبي

 المتوسط دائما أحیانا نادرا أبدا المؤشر
 المرجح

 االنحراف
 المعیاري

 مستوى
 % ك % ك % ك % ك االنھماك

 متوسط ٠.٦٤ ٢.٨٨ ١٣.٤ ٥٥ ٦٢.٣ ٢٥٥ ٢٢.٧ ٩٣ ١.٥ ٦ ١
 متوسط ٠.٤١ ٣.٠٠ ٨.٦ ٣٥ ٨٣.١ ٣٤٠ ٨.٣ ٣٤   ٢
 منخفض ٠.٦٠ ٢.١٠ ٠.٥ ٢ ٢٢ ٩٠ ٦٤.٨ ٢٦٥ ١٢.٧ ٥٢ ٣
 منخفض ٠.٤٩ ١.٩٠ ٠.٢ ١ ٦.٨ ٢٨ ٧٥.٦ ٣٠٩ ١٧.٤ ٧١ ٤
 منخفض ٠.٤٦ ٢.٠٨ ٠.٥ ٢ ١٣.٤ ٥٥ ٧٩.٧ ٣٢٦ ٦.٤ ٢٦ ٥
 منخفض ٠.٥٦ ٢.١٨ ١.٥ ٦ ٢٢ ٩٠ ٦٩.٤ ٢٨٤ ٧.١ ٢٩ ٦
 منخفض ٠.٧٧ ٢.٢٤ ٧.١ ٢٩ ٢٢.٧ ٩٣ ٥٧ ٢٣٣ ١٣.٢ ٥٤ ٧
 منخفض ٠.٤٨ ١.٩٨ ٠.٥ ٢ ٩ ٣٧ ٧٨.٥ ٣٢١ ١٢ ٤٩ ٨
 منخفض ٠.٥٥ ١.٧٩ ٠.٥ ٢ ٥.٤ ٢٢ ٦٦.٥ ٢٧٢ ٢٧.٦ ١١٣ ٩

 منخفض ٠.٦٢ ١.٩٠ ١.٢ ٥ ١١.٥ ٤٧ ٦٣.٨ ٢٦١ ٢٣.٥ ٩٦ ١٠
 منخفض ٠.٤٧ ١.٨٧ ٠.٥ ٢ ٣.٧ ١٥ ٧٧.٨ ٣١٨ ١٨.١ ٧٤ ١١
 منخفض ٠.٥٩ ١.٩٢ ١ ٤ ١٠.٨ ٤٤ ٦٧.٢ ٢٧٥ ٢١ ٨٦ ١٢
 منخفض ٠.٦٥ ٢.١١ ١.٢ ٥ ٢٤ ٩٨ ٥٩.٩ ٢٤٥ ١٤.٩ ٦١ ١٣
 منخفض ١.٦٦ ٢.٢٥ ٢.٤ ١٠ ٢٥.٤ ١٠٤ ٥٩.٩ ٢٤٥ ١٢.٢ ٥٠ ١٤

 منخفض ٠.٢٩ ٢.١٦ االنھماك السلوكي
 منخفض ٠.٧٠ ٢.٤٨ ٧.١ ٢٩ ٣٨.١ ١٥٦ ٥٠.١ ٢٠٥ ٤.٦ ١٩ ١٥
 منخفض ٠.٥٣ ٢.١٦ ١.٥ ٦ ١٨.٨ ٧٧ ٧٣.٦ ٣٠١ ٦.١ ٢٥ ١٦
 منخفض ٠.٥٨ ٢.٢٤ ٠.٥ ٢ ٣٠.٣ ١٢٤ ٦٢.١ ٢٥٤ ٧.١ ٢٩ ١٧
 منخفض ٠.٧٣ ٢.٢٥ ٤.٢ ١٧ ٢٩.٨ ١٢٢ ٥٣.٣ ٢١٨ ١٢.٧ ٥٢ ١٨
 متوسط ٠.٧٥ ٢.٦١ ٥.٦ ٢٣ ٦٠.١ ٢٤٦ ٢٣.٥ ٩٦ ١٠.٨ ٤٤ ١٩
 منخفض ٠.٦٤ ٢.٢٨ ٥.٩ ٢٤ ٢١ ٨٦ ٦٨.٥ ٢٨٠ ٤.٦ ١٩ ٢٠
 منخفض ٠.٤٦ ٢.٠٧ ٢ ٨ ٨.٨ ٣٦ ٨٣.٩ ٣٤٣ ٥.٤ ٢٢ ٢١
 منخفض ٠.٥٧ ١.٨٦ ٢.٢ ٩ ٣.٤ ١٤ ٧٢.٤ ٢٩٦ ٢٢ ٩٠ ٢٢
 منخفض ٠.٧٠ ٢.٢١ ٤.٤ ١٨ ٢٣.٢ ٩٥ ٦٠.٦ ٢٤٨ ١١.٧ ٤٨ ٢٣
 منخفض ٠.٨٠ ٢.٤٠ ١٣.٢ ٥٤ ٢٠.٥ ٨٤ ٥٩.٧ ٢٤٤ ٦.٦ ٢٧ ٢٤
 منخفض ٠.٤٢ ١.٩٧ ١ ٤ ٤.٤ ١٨ ٨٥.١ ٣٤٨ ٩.٥ ٣٩ ٢٥
 منخفض ٠.٥٤ ٢.١٨ ١.٥ ٦ ٢١ ٨٦ ٧١.٩ ٢٩٤ ٥.٦ ٢٣ ٢٦
 منخفض ٠.٥١ ١.٩٣ ٠.٥ ٢ ٨.٣ ٣٤ ٧٥.١ ٣٠٧ ١٦.١ ٦٦ ٢٧
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 منخفض ٠.٥٧ ٢.٠١ ٢ ٨ ١٠.٨ ٤٤ ٧٣.٨ ٣٠٢ ١٣.٤ ٥٥ ٢٨
 منخفض ٠.٢٦ ٢.١٩ االنھماك الوجداني

 متوسط ٠.٧٠ ٢.٨٥ ١٣.٧ ٥٦ ٦٢.٣ ٢٥٥ ١٩.٦ ٨٠ ٤.٤ ١٨ ٢٩
 متوسط ٠.٥٧ ٢.٨٨ ٧.٨ ٣٢ ٧٥.٣ ٣٠٨ ١٣.٧ ٥٦ ٣.٢ ١٣ ٣٠
 منخفض ٠.٥٩ ٢.٣٣ ٢.٤ ١٠ ٣٢ ١٣١ ٦١.٦ ٢٥٢ ٣.٩ ١٦ ٣١
 منخفض ٠.٥٠ ٢.٠٠ ٢ ٨ ٦.٨ ٢٨ ٨٠.٩ ٣٣١ ١٠.٣ ٤٢ ٣٢
 منخفض ٠.٦٥ ٢.٣٧ ٤.٦ ١٩ ٣٢.٨ ١٣٤ ٥٧.٧ ٢٣٦ ٤.٩ ٢٠ ٣٣
 منخفض ٠.٥٠ ٢.٢٦ ١.٢ ٥ ٢٤.٧ ١٠١ ٧٢.٦ ٢٩٧ ١.٥ ٦ ٣٤
 منخفض ٠.٦٤ ٢.٣٩ ٢.٩ ١٢ ٣٨.٦ ١٥٨ ٥٣.١ ٢١٧ ٥.٤ ٢٢ ٣٥
 منخفض ٠.٦١ ٢.٤١ ١.٩ ٨ ٤٠.٨ ١٦٧ ٥٣.١ ٢١٧ ٤.٢ ١٧ ٣٦
 متوسط ٠.٦٢ ٢.٨٧ ١٢.٧ ٥٢ ٦١.٦ ٢٥٢ ٢٥.٢ ١٠٣ ٠.٥ ٢ ٣٧
 منخفض ٠.٧٣ ٢.٣٤ ٧.١ ٢٩ ٢٨.١ ١١٥ ٥٦.٧ ٢٣٢ ٨.١ ٣٣ ٣٨
 منخفض ٠.٥٨ ٢.٧٣ ٣.٩ ١٦ ٦٨.٥ ٢٨٠ ٢٤.٤ ١٠٠ ٣.٢ ١٣ ٣٩
 متوسط ٠.٦٧ ٢.٥٥ ٦.١ ٢٥ ٤٦.٩ ١٩٢ ٤٣ ١٧٦ ٣.٩ ١٦ ٤٠
 منخفض ٠.٥٩ ٢.٢٢ ٢.٢ ٩ ٢٤.٢ ٩٩ ٦٦.٧ ٢٧٣ ٦.٨ ٢٨ ٤١
 منخفض ٠.٧٧ ٢.٣٥ ٤.٤ ١٨ ٤٠.٣ ١٦٥ ٤١.٣ ١٦٩ ١٣.٩ ٥٧ ٤٢
 منخفض ٠.٤٧ ١.٩٨ ١.٥ ٦ ٥.٦ ٢٣ ٨٢.٢ ٣٣٦ ١٠.٨ ٤٤ ٤٣
 منخفض ٠.٣٩ ١.٨٧ ٠.٢ ١ ١.٢ ٥ ٨٣.٦ ٣٤٢ ١٤.٩ ٦١ ٤٤

 منخفض ٠.٢٥ ٢.٤٠ االنھماك المعرفي
م ( دول رق ح الج ل ٥یوض اد كك بة لألبع نخفض بالنس ي م اك الطالب ع االنھم ) أن واق

ور ١ولمؤشراتھا الفرعیة على حدة عدا المفردات ( تظم في حض ھا "أن ) من االنھماك السلوكي ونص
ردة (٠.٦٤() وبانحراف معیاري ٢.٨٨المحاضرات" إذ بلغ المتوسط المرجح ( ھا ٢)،  والمف ) ونص

رجح  ( ط الم غ المتوس ل " إذ بل ة كك اتذتي والكلی ات أس د وتعلیم زم بقواع انحراف ٣.٠٠" الت ) وب
ا الطالب ٠.٤١معیاري ( ي یعیش فیھ ة الت ) فكان واقع االنھماك متوسط ویرجع ذلك إلى طبیعة البیئ

ك س بش و انعك ى نح ا عل ام من أبعادھ د ھ زام بع د االلت ي یع ي  ل ایجابيوالت زامھم ف ة الت ى درج عل
اقش مستواي ١١حضور المحاضرات وااللتزام بتعلیمات أساتذتھم،  وقد حلت المفردة ( ) ونصھا "أن

) ١٩)  والمفردة (١.٨٧االكادیمي وتقدیراتي مع أساتذتي" في المرتبة األخیرة وبمتوسط مرجح بلغ (
د  ق القواع ن تطبی ھا " یمك داني ونص اك الوج ن االنھم ة." م ل إدارة الكلی ن قب ددة م ات المح والتعلیم

غ المتوسط المرجح  ( اك متوسط إذ بل ع االنھم ان واق ى فك انحراف ٢.٦١حلت في المرتبة األول ) وب
اري ( ردة (٠.٧٥معی ت المف د حل ازاتي ٢٢)، وق اكلي وإنج اتي ومش ة باحتیاج تم الكلی ھا " تھ ) ونص

غ (األكادیمیة" في المرتبة األخیرة وبمتوسط مرجح  ردات (١.٨٦بل ) ٤٠،  ٣٧،  ٣٠،  ٢٩) ، والمف
م  ررات الدراسیة" ، "أفھ ي المق من االنھماك المعرفي ونصھا "أستطیع تحدید المعلومات الرئیسیة ف
درجتھا  وح" ف دث بوض تطیع التح ة"، "أس ارة الكتاب ك مھ رر"، "امتل ي المق واردة ف ات ال المعلوم
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غ المتو ى إذ بل ة األول ي المرتب ت ف طة حل والي (متوس ى الت ا عل ل منھ رجح لك ط  الم ، ٢.٨٨س
م ٢.٥٥، ٢.٨٥،٢.٨٧ ب المعل ي للطال دعم المعرف رة بال ) وقد یرجع ذلك إلى اھتمام الكلیة بدرجة كبی

ررات  ي المق واردة ف ات ال م المعلوم ى فھ الب عل درة الط ى ق س عل و انعك ى نح ھ عل ع جوانب بجمی
ارت ل مھ ة مث ارات ذات العالق ردة (الدراسیة واكتساب المھ ت المف د حل اب والتحدث،  وق ) ٤٤ي الكت

ونصھا "أطلع على مزید من القراءات المرتبطة بالمقررات الدراسیة" في المرتبة األخیرة وبمتوسط 
ى ١.٨٧مرجح بلغ ( ي ال تشجع الطالب عل دریس والت ي الت ) وقد یرجع ذلك إلى األسالیب التقلیدیة ف

ة راءات المرتبط ن الق د م ى المزی الع عل د  االط الب ق داد الط ادة أع ى زی افة إل المقررات، باإلض ب
تاذ ب واألس ین الطال اض مستوى التفاعل ب ى انخف نعكس عل ب Kuh (2009 ,ی درة الطال )، وعدم ق

عف مستوى  ى ض على الحصول على تغذیة راجعة مناسبة تجاه ما یقوم بھ من أعمال بشكل یؤثر عل
 .  (Lawson, 2017) االنھماك لدى الطالب بأبعاده المختلفة

 جابة السؤال الثاني:إ
وع،  رات (الن ى المتغی ي تعزى إل اك الطالب ي مستوى االنھم ة إحصائیة ف روق ذات دالل ھل توجد ف

 التخصص، الفرقة الدراسیة)؟
 ولإلجابة على السؤال البحثي تم اختبار صحة الفروض التالیة:

ول  - ث ح ة البح ین استجابات عین ة إحصائیة ب ي ال یوجد فرق ذا دالل اك الطالب ع االنھم واق
 أنثي). -تعزي إلى النوع (ذكر 

ي  - اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح ة البح ین استجابات عین ة إحصائیة ب ال یوجد فرق ذا دالل
 علمي). -تعزي إلى التخصص (أدبي 

ي  - اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح ة البح ین استجابات عین ة إحصائیة ب ال یوجد فرق ذا دالل
 الرابعة). -(األولى تعزي إلى الفرقة 

 أوال: اختبار صحة الفرض األول: 
ى - ي تعزي إل اك الطالب ع االنھم ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حول واق

 أنثي): -النوع (ذكر 
ر  ا (ذك تویین ھم وع مس ر الن من متغی ین  -یتض رق ب ة الف ار (ت) لدالل تخدام اختب م اس ذا ت ي) ل أنث

 ):٦المجموعتین لمستوي االنھماك الطالبي، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم (متوسطي 
 أنثي) -) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (ذكر ٦جدول (

 االنحراف المتوسط العدد الجنس البعد
 درجة ت المعیاري

 الحریة
 الداللة

 اإلحصائیة

 ٠.٥٦٨ ٠.٣٥ ٢.١٤ ١١٥ ذكر السلوكي
 

٤٠٧ 
 ٠.٢٧ ٢.١٦ ٢٩٤ أنثي دالة غیر 

 ٣.٩١٢ ٠.٣٦ ٢.٢٧ ١١٥ ذكر الوجداني
 

٤٠٧ 
 ٠.٢٠ ٢.١٦ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١دالة عند مستوى  

 ١.٢٥٩ ٠.٣٨ ٢.٤٣ ١١٥ ذكر المعرفي
 

٤٠٧ 
 ٠.١٨ ٢.٣٩ ٢٩٤ أنثي غیر دالة 
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 ١.٦٤ ٠.٣٤ ٢.٢٨ ١١٥ ذكر االنھماك ككل
 

٤٠٧ 
 ٠.١٧ ٢.٢٤ ٢٩٤ أنثي غیر دالة 

وع (ذكر  ى الن ي تعزي إل اك الطالب ع االنھم ي)  –یتضح مما سبق عدم وجود فروق في واق أنث
ذكور.  ة لصالح ال روق دال ذي فیما عدا البعد الوجداني فتوجد ف ول الفرض الصفري ال تم قب ذلك ی وب

ى  ي تعزي إل اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح ة البح ین استجابات عین روق ب وع یعني عدم وجود ف الن
ا الطالب  -(ذكر  ي یتعرض لھ ة الت ة التعلیمی أنثي)، ویمكن أن یعزى ذلك إلى نفس األسالیب والبیئ

والطالبات واحدة على نحو انعكس في عدم وجود فروق في واقع االنھماك بین الذكور واإلناث.  كما 
ھ بالرضا وا ة إحساس ة ودرج ا الكلی ي توفرھ ة الت اء والتشجیع أن الخدمات والمصادر األكادیمی النتم

ة  ب وطالب من قبل الكلیة، كما أن الموارد البشریة والمادیة المتوافرة في داخل الكلیة ال تفرق بین طال
 فالجمیع لدیة نفس الفرص.

 ثانیا: اختبار صحة الفرض الثاني: 
ي تعزي  - اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البح

 أدبي). -إلى التخصص (علمي 
ا (علمي  ر التخصص مستویین ھم من متغی ة  -یتض ار (ت) لدالل م استخدام اختب ذا ت ي) ل أدب

 ):٧الفرق بین متوسطي المجموعتین لواقع االنھماك الطالبي، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم (
 )أدبي -علمي ) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (٧جدول (

 االنحراف المتوسط العدد التخصص البعد
 درجة ت المعیاري

 الحریة
 الداللة

 اإلحصائیة

 ٠.٢٤ ٢.٠٩ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٦.٢٧ ٠.٣٣ ٢.٢٦ ١٦٠ علمي السلوكي

 ٠.١٨ ٢.١١ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٨.٦٧ ٠.٣١ ٢.٣٢ ١٦٠ علمي الوجداني

 ٠.١٩ ٢.٣٤ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٥.٩٤ ٠.٣٠ ٢.٤٩ ١٦٠ علمي المعرفي
االنھماك 

 ككل
 ٠.١٤ ٢.١٨ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٨.٠٨ ٠.٢٩ ٢.٣٦ ١٦٠ علمي

ي)  –یتضح مما سبق وجود فروق في واقع االنھماك الطالبي تعزي إلى التخصص (علمي  أدب
ة لصالح التخصصات العلمیة.  ین استجابات عین روق ب ود ف دم وج ي بع ویتم رفض الفرض الذي یعن

ة.  ة التخصصات العلمی ص لصالح مجموع ى التخص ي تعزي إل اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح البح
ا  ع إیت اب مرب ي وبحس اك الطالب بة لالنھم وعتین بالنس ین المجم رق ب ة للف ة التربوی ین أن األھمی تب

ة شرف ١٤مرتفعة حیث  ھ دراس % من الفروق تعزي إلى التخصص. ویتفق ذلك مع ما توصلت إلی
دد الطالب ٢٠١٢( ة بع ) ویمكن أن یرجع إلى ذلك إلى أن عدد الطالب في األقسام العملیة أقل مقارن

د من فرص في التخصصات األدب یح العدی و یت ین یة على نح ھم بعضا وب ین الطالب بعض التفاعل ب
وار  رص الح ادة ف ل وزی توى التفاع د مس ي، ویع ف الدراس ارج الص ل وخ تاذ داخ ب واألس الطال
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 (Newmark, 2016)والمناقشة من أكثر العوامل التي تساھم في تحسین مستوى انھماك الطالب. 
ات  د المعلوم رر، وتحدی ي المق واردة ف ویؤدي صغر عدد الطالب إلى استیعاب الطالب للمعلومات ال
ات  ائق والنظری ق الحق ات األساسیة، وتطبی ار والنظری الرئیسة من القراءات المطلوبة، وتحلیل األفك

 على مواقف جدیدة لحل المشكالت ومن ثم ارتفاع مستوى االنھماك لدیھم. 
 صحة الفرض الثالث:ثالثا: اختبار 

ي تعزي  - اك الطالب ع االنھم ول واق ث ح ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البح
 الرابعة). -إلى الفرقة (األولى 

ین  -یتضمن متغیر الفرقة مستویین ھما (األولى  رق ب ة الف ار (ت) لدالل م استخدام اختب ذا ت الرابعة) ل
 ):٨اك الطالبي، ویوضح ذلك الجدول رقم (متوسطي المجموعتین لواقع االنھم

 )الرابعة -األولى ) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (٨جدول (
 االنحراف المتوسط العدد الفرقة البعد

 درجة ت المعیاري
 الحریة

 الداللة
 اإلحصائیة

 ٠.٢٢ ٢.٠٤ ٢٠٦ األولى ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٩.٤٣٧ ٠.٣٠ ٢.٢٨ ٢٠٣ الرابعة السلوكي

 ٠.١٤ ٢.٠٤ ٢٠٦ األولى ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ١٥.١٩ ٠.٢٦ ٢.٣٥ ٢٠٣ الرابعة الوجداني

 ٠.١٤ ٢.٢٢ ٢٠٦ األولى ٠.٠١دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٢١.٤١٧ ٠.٢٠ ٢.٥٨ ٢٠٣ الرابعة المعرفي
االنھماك 

 ككل
 ٠.١٣ ٢.١٠ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى دالة عند  ٤٠٧ ١٧.٨ ٠.٢١ ٢.٤٠ ٢٠٣ الرابعة

ة -األولى یتضح مما سبق وجود فروق في واقع االنھماك الطالبي تعزي إلى الفرقة ( ) الرابع
ع لصالح الرابعة.  ول واق ث ح ة البح ین استجابات عین روق ب ود ف ي وج ذي یعن ویتم قبول الفرض ال

ة  ة. ولدراس ة الرابع ة الفرق ة لصالح مجموع ى الفرق ة تعزي إل ارات القیادی ي والمھ اك الطالب االنھم
ا = ت + ٢/ ت٢درجة األھمیة التربویة للنتیجة وداللتھا العملیة تم استخدام اختبار مربع إیتا (مربع إیت

اك ٨جة الحریة) وتبین من الجدول (در وعتین بالنسبة لالنھم ین المجم رق ب ) أن األھمیة التربویة للف
ى اختالف ٤٤الطالبي مرتفعة حیث أن  ي تعزي إل اك الطالب ین المجموعات لالنھم این ب % من التب

رص  ى الف ك إل زى ذل ن أن یع ة. ویمك ات الفرق ارج القاع ل وخ تم داخ ي ت ة الت طة المتنوع واألنش
الب ا ین الط ة وب ن جھ رنھم م الب وأق ین الط ل ب رص للتفاع ة ف ي إتاح اھمت ف ي س لدراسیة والت

 وأساتذتھم من جھة أخرى على نحو أثر تأثیر كبیرا على الخبرة التعلیمیة لطالب الفرقة الرابعة. 
 :ة اإلجابة على السؤال البحثي الثالث من  " ما واقع ممارسة مھارات القیادة لدى طالب كلیة التربی

ة نظرھم؟"  ت  وجھ ة تم ة المنوفی ة جامع ة التربی دى طالب كلی ة ل ارات القیادی ع المھ ة واق ولدراس
اال)،  تبانة (إجم ى االس ة عل الدراسة على اتجاھین تمثل األول في الدراسة اإلجمالیة الستجابات العین

 فصیال).ثم الدراسة التفصیلیة الستجابات عینة الدراسة على بنود االستبانة بكل بعد (ت
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ةأوال: الدراسة اإلجمالیة الستجابات عینة  راد العین ة الستجابات أف ة اإلجمالی ت الدراس ة: تم  الدراس
ة  بحساب المتوسط المرجح واالنحراف المعیاري لدرجات استجابات عینة الدراسة حول واقع ممارس

ا ی م المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة جامعة المنوفیة بشكل مجمل كم ك الجدول رق وضح ذل
)٩:( 

 ) ٩جدول رقم (
 المتوسطات المرجحة الستجابات أفراد العینة حول مستوى مھارات القیادة (إجماال)

 عدد المھارة
 المؤشرات

 المتوسط
 المرجح

 االنحراف
 مستوى  الترتیب المعیاري

 مھارات القیادیة
 منخفض ٤ ٠.٣٥ ٢.٣٩ ٧ االتصال
 منخفض ٢ ٠.٥٦ ٢.٤٦ ٦ التخطیط

 منخفض ٣ ٠.٣٥ ٢.٤٢ ٧ إدارة الوقت
 منخفض ١ ٠.٢٩ ٢.٤٧ ٧ حل المشكالت

 منخفض ٥ ٠.٤٠ ٢.٣٠ ٧ العمل الجماعي
 منخفض  ٠.٣١ ٢.٤١ ٣٤ المھارات القیادیة

ة  ارات القیادی ل والمھ ة كك ارات القیادی ة المھ ع ممارس ابق أن واق دول الس ن الج ح م ویتض
ي (الخمسة منخفض إذ بلغ المتوسط المرجح  اري (٢.٤١الكل انحراف معی )، وجاء مستوى ٠.٣١) ب

رجح  ط الم ة المتوس غ قیم ث بل الي. حی كل إجم ذلك بش نخفض ك ة م ة الخمس ارات القیادی ق المھ تحق
اري (٢.٤٦لمستوى تحقق مھارة االتصال ( انحراف معی ة المتوسط المرجح ٠.٢٩) ب ت قیم )، وبلغ

ارة التخطیط ( ق مھ ا٢.٤٦لمستوى تحق انحراف معی ة المتوسط المرجح ٠.٥٦ري () ب ت قیم ) وبلغ
اري (٢.٤٢لمستوى تحقق مھارة إدارة الوقت ( انحراف معی ارة ٠.٣٥) ب ق مھ )، وجاء مستوى تحق

غ ( رجح بل ط م ة بمتوس ة منخفض كالت بدرج ل المش اري (٢.٤٦ح انحراف معی اء  )٠.٢٩) وب وج
غ ( رجح بل ط م ة بمتوس ة منخفض اعي بدرج ل الجم ارة العم ق مھ توى تحق انحراف ٢.٣٠مس ) وب

اري ( ة ٠.٤٠معی ھ دراس لت إلی ا توص ع م ة م ذه النتیج ق ھ  ,Avolio &  Gardner)). وتتف
2005;Komives et al., 2006)   دم ذي یق وى التعلیمي ال ود المحت ة وجم ى تقلیدی ك إل ع ذل ویرج

ة  ة أو تنمی ة التعلیمی ي العملی الب ف ل الط ن قب ة م اركة الفعال تم بالمش ذي ال یھ اراتھم للطالب وال مھ
ة  ود المبذول ن الجھ رغم م ي ال ل، فعل وق العم ة لس ة األزم ارات القیادی دھم بالمھ ة أو تزوی الحیاتی
ارات  اب المھ ب الكتس د الطال ي ال یع وى التعلیم زال المحت امعي فالی یم الج توى التعل اء بمس لالرتق

ذلك إلى الضغوط التي ). ویرجع ٢٠١٨القیادیة األساسیة واألزمة لسوق العمل (تقریر البنك الدولي، 
ا  ل بم ادة التموی د الطالب دون زی ي قی و ف تقع على عاتق مؤسسات التعلیم العالي التي استوعبت النم

دولي،  ك ال دان االقتصادي والبن ي المی ة ف اون والتنمی ا ٢٠١٠یتناسب مع ھذا النمو (منظمة التع ) مم
 أثر على جودة العملیة التعلیمیة.  

 بدراسة المؤشرات الفرعیة لكل مھارة: یة الستجابات عینة الدراسةثانیا: الدراسة التفصیل
م ( دول رق ح الج دي ١٠یوض ة ل ارات القیادی توى المھ ول مس ة ح تطالع أراء العین ائج اس الي نت ) الت

 طالب كلیة التربیة جامعة المنوفیة.
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 ) التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة ١٠جدول رقم (
 العینة حول مستوى المھارات القیادیة الستجابات أفراد

 المتوسط دائما أحیانا نادرا أبدا المؤشر
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 % ك % ك % ك % ك المھارة

 منخفض ٠.٥٥ ٢.٢٢ ١ ٤ ٢٥.٧ ١٠٥ ٦٧.٥ ٢٧٦ ٥.٩ ٢٤ ١
 منخفض ٠.٥٤ ٢.٤٧ ١.٥ ٦ ٤٥.٢ ١٨٥ ٥٢.٦ ٢١٥ ٠.٧ ٣ ٢
 منخفض ٠.٥٧ ٢.٣٤ ٢.٢ ٩ ٣٢.٥ ١٣٣ ٦٢.٦ ٢٥٦ ٢.٧ ١١ ٣
 متوسطة ٠.٦٤ ٢.٥٠ ٦.١ ٢٥ ٣٩.٩ ١٦٣ ٥٢.١ ٢١٣ ٢ ٨ ٤
 منخفض ٠.٥٨ ٢.٢٧ ٢.٢ ٩ ٢٧.٦ ١١٣ ٦٥.٥ ٢٦٨ ٤.٦ ١٩ ٥
 منخفض ٠.٥٦ ٢.٢٢ ١ ٤ ٢٦.٤ ١٠٨ ٦٦.٧ ٢٧٣ ٥.٩ ٢٤ ٦
 متوسطة ٠.٥٨ ٢.٧١ ٢.٤ ١٠ ٦٩.٧ ٢٨٥ ٢٤ ٩٨ ٣.٩ ١٦ ٧

 منخفض ٠.٣٥ ٢.٣٩ مھارات االتصال
 منخفض ٠.٥٦ ٢.٤٠ ٢.٢ ٩ ٣٦.٩ ١٥١ ٥٩.٢ ٢٤٢ ١.٧ ٧ ١
 متوسطة ٠.٧٣ ٢.٦٢ ١١ ٤٥ ٤٤.٥ ١٨٢ ٤٠.٣ ١٦٥ ٤.٢ ١٧ ٢
 متوسطة ٢.١٤ ٢.٥١ ٣.٩ ١٦ ٣٥.٥ ١٤٥ ٥٨.٤ ٢٣٩ ٢.٢ ٩ ٣
 منخفض ٠.٦٩ ٢.٣٨ ٢.٧ ١١ ٤٢.١ ١٧٢ ٤٦.٢ ١٨٩ ٩ ٣٧ ٤
 متوسطة ٠.٦٥ ٢.٥٠ ٤.٤ ١٨ ٤٥ ١٨٤ ٤٦.٥ ١٩٠ ٤.٢ ١٧ ٥
 منخفض ٠.٦٠ ٢.٣٦ ٥.٤ ٢٢ ٢٦.٤ ١٠٨ ٦٧ ٢٧٤ ١.٢ ٥ ٦

 منخفض ٠.٥٦ ٢.٤٦ مھارات التخطیط
 منخفض ٠.٧٢ ٢.٤٧ ١ ٤ ٥٧.٥ ٢٣٥ ٢٩.١ ١١٩ ١٢.٥ ٥١ ١
 منخفض ٠.٥٧ ٢.٠٩ ١.٧ ٧ ١٥.٦ ٦٤ ٧٢.٤ ٢٩٦ ١٠.٣ ٤٢ ٢
 متوسطة ٠.٧٥ ٢.٥٩ ٩.٨ ٤٠ ٤٥.٥ ١٨٦ ٣٨.٩ ١٥٩ ٥.٩ ٢٤ ٣
 متوسطة ٠.٧٩ ٢.٧٥ ٤.٤ ١٨ ٦٩.٢ ٢٨٣ ٢٣ ٩٤ ٣.٤ ١٤ ٤
 منخفض ٠.٧٥ ٢.٣٨ ٩ ٣٧ ٢٧.٤ ١١٢ ٥٦.٥ ٢٣١ ٧.١ ٢٩ ٥
 منخفض ٠.٧٣ ٢.١٨ ٠.٥ ٢ ٣٦.٢ ١٤٨ ٤٤.٥ ١٨٢ ١٨.٨ ٧٧ ٦
 منخفض ٠.٧١ ٢.٤٩ ٢.٢ ٩ ٥٥.٥ ٢٢٧ ٣١.٣ ١٢٨ ١١ ٤٥ ٧

 منخفض ٠.٣٥ ٢.٤٢ مھارات إدارة الوقت
 متوسطة ٠.٦٧ ٢.٥٨ ٥.١ ٢١ ٥٣.١ ٢١٧ ٣٦.٩ ١٥١ ٤.٩ ٢٠ ١
 منخفض ٠.٧٠ ٢.٤٦ ٦.٨ ٢٨ ٣٧.٧ ١٥٤ ٥٠.٤ ٢٠٦ ٥.١ ٢١ ٢
 منخفض ٠.٨٠ ٢.٤٠ ١٣.٤ ٥٥ ١٩.٨ ٨١ ٦٠.١ ٢٤٦ ٦.٦ ٢٧ ٣
 منخفض ٠.٦٨ ٢.٣٣ ٠.٧ ٣ ٤٣ ١٧٦ ٤٤.٧ ١٨٣ ١١.٥ ٤٧ ٤
 متوسطة ١.١٢ ٢.٥٧ ٥.١ ٢١ ٤٦.٢ ١٨٩ ٤٤.٧ ١٨٣ ٣.٩ ١٦ ٥
 متوسطة ٠.٧٥ ٢.٥٢ ٧.٣ ٣٠ ٤٥.٢ ١٨٥ ٣٩.١ ١٦٠ ٨.٣ ٣٤ ٦
 منخفض ٠.٦٦ ٢.٤١ ٢.٩ ١٢ ٤١.٦ ١٧٠ ٤٨.٧ ١٩٩ ٦.٨ ٢٨ ٧

 منخفض ٠.٢٩ ٢.٤٧ مھارات حل المشكالت
 متوسطة ٠.٥٩ ٢.٦٦ ٤.٩ ٢٠ ٥٧.٢ ٢٣٤ ٣٦.٧ ١٥٠ ١.٢ ٥ ١
 منخفض ٠.٦٧ ٢.٤٦ ٦.١ ٢٥ ٣٧.٩ ١٥٥ ٥٢.٣ ٢١٤ ٣.٧ ١٥ ٢
 منخفض ٠.٧٠ ٢.٢٢ ٤.٢ ١٧ ٢٥.٩ ١٠٦ ٥٨.٢ ٢٣٨ ١١.٧ ٤٨ ٣
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 منخفض ٠.٦٠ ٢.٤٤ ٢.٢ ٩ ٤٢.٨ ١٧٥ ٥١.٣ ٢١٠ ٣.٧ ١٥ ٤
 متوسطة ٠.٦٧ ٢.٦٤ ٥.٩ ٢٤ ٥٧.٢ ٢٣٤ ٣١.٨ ١٣٠ ٥.١ ٢١ ٥
 منخفض ٠.٦١ ٢.١٣ ٠.٢ ١ ٢٥.٢ ١٠٣ ٦١.٩ ٢٥٣ ١٢.٧ ٥٢ ٦
 منعدمة ٠.٥٦ ١.٥٣   ٣.٤ ١٤ ٤٦.٥ ١٩٠ ٥٠.١ ٢٠٥ ٧

 منخفض ٠.٤٠ ٢.٣٠ مھارات العمل الجماعي
دول ( ح الج نخفض ١٠یوض ل م كل مجم ة بش ارات القیادی ة المھ ع ممارس ابق أن واق ) الس

ردات ( دا المف ى حدة ع ة عل ارات االتصال ٧، ٤بالنسبة للمھارات ككل ولمؤشراتھا الفرعی ) من مھ
والي ( ى الت ا عل د ٢.٥٠، ٢.٧١فكانت درجة المھارة متوسطة إذ بلغ المتوسط المرجح لكل منھم ) وق

رد ت المف وار ٦، ١ات (حل ارات الح ك مھ رین." وامتل ي اآلخ اري ف ي أفك ؤثر أرائ ھا " ت ) ونص
غ  ( ردات ٢.٢٢والمناقشة الفعالة " في المرتبة األخیرة بمتوسط  مرجح بل ت المف ا ، وحل ) لكل منھم

غ المتوسط المرجح لكل ٥،  ٣،  ٢( ) من مھارات التخطیط في المرتبة األولى بدرجة متوسطة إذ بل
ردة (٢.٥٠، ٢.٥١، ٢.٦٢التوالي (منھا على  ت المف ع ٦) وقد حل ى وض درة عل ك الق ھا "امتل ) ونص

غ ( ردات ٢.٣٦خطط بدیلة للظروف الطارئة" في المرتبة األخیرة بمتوسط مرجح بل )، وجاءت المف
غ المتوسط المرجح لكل ٤،  ٣( ى إذ بل ة األول ي المرتب ) من مھارات إدارة الوقت بدرجة متوسطة ف

ة ٢) وحلت المفردة (٢.٧٥، ٢.٥٩التوالي (منھما على  ي تنمی ات الضائعة ف ھا "استغل األوق ) ونص
غ  ( رجح بل ط م رة بمتوس ة األخی ي المرتب اراتي" ف ردات (٢.٠٩مھ اءت المف ن ٦،  ٥، ١)، وج ) م

ا  غ المتوسط المرجح لكل منھ مھارات حل المشكالت في المرتبة األولى بدرجة تحقق متوسطة إذ بل
والي  ى الت ردة  (٢.٥٢، ٢.٥٧، ٢.٥٨(عل اءت المف ول ٤) وج ة ح ات كافی ع معلوم ھا "اجم ) ونص

غ  ( ق ٢.٣٣المشكالت التي تواجھني." في المرتبة األخیرة بمتوسط مرجح بل ة تحق )، وجاءت درج
ا ٥،  ١المفردات ( غ المتوسط المرجح لكل منھ ة متوسطة إذ بل اعي بدرج ) من مھارات العمل الجم

غ ٧) والمفردة (٢.٦٤، ٢.٦٦على التوالي ( ) من مھارات العمل الجماعي منعدمة بمتوسط مرجح بل
جع ١.٥٣( ي ال تش یم الت الیب التقی ود أس ة وجم طة التعلیمی ة األنش ى قل ك إل ع ذل ن أن یرج )، ویمك

اض  ى انخف س عل ا انعك نھم مم ا بی اعي فیم ل الجم ة روح العم الب وتنمی ین الط اون ب ل والتع التفاع
ل  ارة العم ة مھ ةممارس ارات القیادی ین المھ رة ب ة األخی ي المرتب اءت ف الب  فج ین الط اعي ب  .الجم

ل  ا توضح الدراسات السابقة مث ة كم وإجماال یمكن أن یعزو انخفاض واقع ممارسة المھارات القیادی
ررات  (Avolio &  Gardner, 2005; Komives et.al., 2006)   دراسة  مین المق ى أن تض إل

ة  ى ممارس الب عل درة الط ة ق اف لتنمی ر ك ادة غی ة بالقی وعات المرتبط بعض الموض یة ل الدراس
ة  ق المحاضرات النظری ن طری ة ع ارات الطالب القیادی ة مھ عب تنمی ن الص ة ؛ فم ارات القیادی المھ

ة فحسب كما ھو متبع األن، باإلضافة إلى قلة البرامج التي تتیح للطالب فرص ة تسلم الوظائف القیادی
 الفخریة والتدریب علیھا.

 إجابة السؤال الرابع:
رات  ى المتغی ع إل ة ترج ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي واق ائیة ف ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ھ

 (النوع، التخصص، الفرقة الدراسیة)؟
 ولإلجابة على السؤال البحثي تم اختبار صحة الفروض التالیة:
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ة ال یوجد فرق  - ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادی
 أنثي)" -تعزي إلى النوع (ذكر 

ة  - ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادی
 علمي). -تعزي إلى التخصص (أدبي 

ة ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین ا - ستجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادی
 الرابعة). -تعزي إلى الفرقة (األولى 

 أوال: اختبار صحة الفرض األول: 
  ة ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادی

 أنثي). -تعزي إلى النوع (ذكر 
وع  ر الن من متغی ر یتض ا (ذك تویین ھم ین  -مس رق ب ة الف ار (ت) لدالل تخدام اختب م اس ذا ت ي) ل أنث

 ):١١متوسطي المجموعتین لواقع ممارسة المھارات القیادیة، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم (
 أنثي) -) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (ذكر ١١جدول (

ف االنحرا المتوسط العدد النوع البعد 
درجة  ت المعیاري

 الداللة االحصائیة الحریة

 ٠.٢٨ ٢.٣٨ ٢٩٤ أنثي غیر دالة ٤٠٧ ٠.٧٤٨ ٠.٤٩ ٢.٤١ ١١٥ ذكر االتصال

دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٥.٣٦٩ ٠.٨٥ ٢.٦٩ ١١٥ ذكر التخطیط
 ٠.٣٦ ٢.٣٧ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١

دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٢.٤٥٩ ٠.٤٩ ٢.٣٦ ١١٥ ذكر الوقت
 ٠.٢٧ ٢.٤٥ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١

حل 
 مشكالت

دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٣.٦٧٦ ٠.٣٥ ٢.٥٥ ١١٥ ذكر
 ٠.٢٥ ٢.٤٤ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١

عمل 
 جماعي

دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٨.٩٣٣ ٠.٣٩ ٢.٥٦ ١١٥ ذكر
 ٠.٣٦ ٢.٢٠ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١

القیادة 
 ككل

دالة عند مستوى  ٤٠٧ ٤.٤٧٨ ٠.٤٢ ٢.٥١ ١١٥ ذكر
 ٠.٢٣ ٢.٣٧ ٢٩٤ أنثي ٠.٠١

روق  ذه الف ة وأن ھ ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي واق ة إحصائیة ف یتضح وجود فروق ذات دالل
رض  ول الف تم قب م ال ی ن ث اث. وم الح اإلن الفروق لص ت ف د إدارة الوق دا بع ا ع ذكور فیم الح ال لص

فروق بین استجابات عینة البحث حول المھارات القیادیة تعزي الصفري الذي ینص على عدم وجود 
ذه  -إلى النوع (ذكر  اث. وتختلف ھ أنثي) لصالح مجموعة الذكور، عدا بعد إدارة الوقت لصالح اإلن

ة  ل دراس ھ الدارسات السابقة مث ود  Posner (2014)النتیجة مع ما توصلت إلی ي أظھرت وج والت
ر  وع (ذك ى الن زي إل ة تع ارات القیادی ول المھ ة ح راد العین تجابات أف ین اس روق ب الح  -ف ي) لص أنث

ة و أن  ا الدراس ت فیھ ي أجری ة الت ة االجتماعی تالف البیئ ى اخ ك إل ع ذل د یرج اث وق ة اإلن مجموع
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كة بنسبة أكبر مقارنة بنظائرھم األدوار االجتماعیة التي یقوم بھا الذكور في المجتمع تتیح لھم المشار
ارات  د من المھ ة اكتساب العدی م فرص یح لھ ي تت د من األنشطة الالصفیة، والت من اإلناث في العدی
ع  القیادیة، ولدراسة درجة األھمیة التربویة للنتیجة وداللتھا العملیة تم استخدام اختبار مربع إیتا (مرب

ا = ت ن الج٢/ ت٢إیت ین م ة) وتب ة الحری ین ١١دول (+ درج رق ب ة للف ة التربوی ) أن األھمی
ى ٥المجموعتین بالنسبة للمھارات القیادیة منخفضة حیث أن  % من التباین بین المجموعات تعزي إل

اختالف النوع ویمكن أن تفسر الباحثة انخفاض األھمیة التربویة للفروق بین المجموعتین  إلى  نفس 
ة التي یتعرض لھا الطالب والطالبات داخل وخارج الصف أن البیئة والممارسات التعلیمیة واألنشط

ة  ارات القیادی ة المھ ع ممارس ي واق روق ف ة للف ة التربوی اض األھمی واحدة على نحو انعكس في انخف
اث.  ذكور واإلن ین ال ود ب ة أن وج رى الباحث ارات وت ول المھ ث ح ة البح تجابات عین ین اس روق ب ف

ھ  لصالح اإلناث أنثي) -القیادیة تعزي إلى النوع (ذكر  في مھارة إدارة الوقت تتفق مع ما توصلت إلی
ث  ذلك إلى طبیعة اإلناث ) ویمكن أن یرجع٢٠١٢دراسة المزین ( د، بحی كل جی ت بش ي إدارة الوق ف

ت  اتھم الشخصیة، مستغلین وق یستطیعون تقسیم وقتھم بما یحقق لھم النجاح في الحیاة الدراسیة وحی
  تعود علیھم بالنفع.الفراغ لدیھم بأمور مفیدة 

 ثانیا: اختبار صحة الفرض الثاني: 
ة  - ال یوجد فرق ذا داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادی

 أدبي). -تعزي إلى التخصص (علمي 
رق  -یتضمن متغیر التخصص مستویین ھما (علمي  ة الف ار (ت) لدالل ین أدبي) لذا تم استخدام اختب ب

 ):١٢متوسطي المجموعتین لواقع ممارسة المھارات القیادیة، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم (
 )أدبي -علمي ) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (١٢جدول (

االنحراف  المتوسط العدد التخصص البعد 
درجة  ت المعیاري

 الحریة
الداللة 

 االحصائیة

دالة عند  ٤٠٧ ٨.٥٢ ٠.٤٢ ٢.٥٦ ١٦٠ علمي االتصال
 ٠.٢٥ ٢.٢٨ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 

دالة عند  ٤٠٧ ٧.٤٧ ٠.٧٤ ٢.٧١ ١٦٠ علمي التخطیط
 ٠.٣٣ ٢.٣٠ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 

دالة عند  ٤٠٧ ٣.٩٥ ٠.٤١ ٢.٥١ ١٦٠ علمي الوقت
 ٠.٢٩ ٢.٣٧ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 

حل 
 مشكالت

دالة عند  ٤٠٧ ٣.٥٠ ٠.٣٠ ٢.٤١ ١٦٠ علمي
 ٠.٢٧ ٢.٥١ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 

عمل 
 جماعي

دالة عند  ٤٠٧ ١٠.١٢ ٠.٤١ ٢.٥٢ ١٦٠ علمي
 ٠.٣٢ ٢.١٥ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 

القیادة 
 ككل

دالة عند  ٤٠٧ ٧.٤٨ ٠.٣٧ ٢.٥٤ ١٦٠ علمي
 ٠.٢١ ٢.٣٢ ٢٤٩ أدبي ٠.٠١مستوى 
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ارات  یتضح مما سبق وجود فروق في المھارات القیادیة ذات داللة إحصائیة في مستوى المھ
الح  الفروق لص كالت ف ل المش دا ح ة ع ات العلمی الح التخصص روق لص ذه الف ة وأن ھ القیادی

ة.  ات األدبی ین التخصص روق ب ود ف دم وج نص بع ذي ی فري ال رض الص ض الف تم رف ذلك ی وب
ات استجابات عینة البحث حول مس الح التخصص ى التخصص لص زي إل توى المھارات القیادیة تع

ة).  ات األدبی ة العلمیة (عدا بعد حل المشكالت لصالح التخصص ین أن األھمی ا تب ع إیت وبحساب مرب
ث أن  ة متوسطة حی ارات القیادی ین ١٢التربویة للفرق بین المجموعتین بالنسبة للمھ این ب % من التب

ي التخصصات المجموعات تعزي إلى اختالف ا لتخصص. ویمكن أن یرجع ذلك إلى عدد الطالب ف
د من فرص  یح العدی و یت ى نح ة عل التفاعل العلمیة  أقل مقارنة بعدد الطالب في التخصصات األدبی

م وأساتذتھم داخل وخارج الصف والمشاركة  د من والحوار بین الطالب وزمالئھ ي العدی ة ف الفعال
ة یة على نحو األنشطة والتجارب العلمیة والواقع ة خاص ارات القیادی د من المھ ة العدی یساھم في تنمی

ك  ى ذل ین الطالب باإلضافة إل ة ب ة فعال ات اجتماعی ة عالق اعي وإقام مھارات االتصال والعمل الجم
ف  ف وتوظی ارج الص ل وخ اف داخ د ك ذل جھ ب ب ن الطال ب م ة تتطل ررات العلمی ة المق إن طبیع ف

ة دراتھم العقلی ب من الطالب  مھارتھم الذھنیة وق ة یتطل ك التخصصات بصفة خاص ي تل والنجاح ف
ام  الھم والقی یم أعم ب وتنظ ن ترتی نھم م و یمك ى نح ة عل اءة وفاعلی اتھم بكف یط وإدارة أوق التخط
وعتین بالنسبة  ین المجم رق ب ة أن الف رى الباحث ودة. وت دافھم المنش ق أھ ا یحق ة بم بالتكلیفات المطلوب

ع إ د یرج كالت ق ل المش ارة ح الب لمھ درات الط ة ق ي تنمی ا ف ة ودورھ ررات األدبی ة المق ى طبیع ل
 لمواجھة المشكالت وتحلیلھا وإمكانیة إیجاد بدائل أو حلول للتغلب علیھا. 

 اختبار صحة الفرض الثالث:
ارات  - ة المھ ع ممارس ول واق ث ح ة البح تجابات عین ین اس ائیة ب ة إحص رق ذا دالل د ف ال یوج

 الرابعة). -(األولى القیادیة تعزي إلى الفرقة 
ین الرابعة -األولى یتضمن متغیر الفرقة مستویین ھما ( رق ب ة الف ار (ت) لدالل م استخدام اختب ) لذا ت

 ):١٣متوسطي المجموعتین لواقع ممارسة المھارات القیادیة، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم (
 )الرابعة -األولى ) اختبار ت لداللة الفرق بین متوسطي مجموعتي البحث (١٣جدول (

االنحراف  المتوسط العدد الفرقة البعد 
درجة  ت المعیاري

 الحریة
الداللة 

 االحصائیة

دالة عند  ٤٠٧ ١٥.٨٥٩ ٠.٣١ ٢.٦١ ٢٠٣ الرابعة االتصال
 ٠.٢٥ ٢.١٨ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 

دالة عند  ٤٠٧ ١٥.١٧٥ ٠.٦٠ ٢.٨٠ ٢٠٣ الرابعة التخطیط
 ٠.٢٣ ٢.١٣ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 

إدارة 
 الوقت

 ١٥.١ ٠.٢٥ ٢.٦٣ ٢٠٣ الرابعة
دالة عند  ٤٠٧ 

 ٠.٣٠ ٢.٢٢ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 
حل 

 مشكالت
 ٩.٨٠٧ ٠.٢١ ٢.٥٩ ٢٠٣ الرابعة

دالة عند  ٤٠٧ 
 ٠.٣٠ ٢.٣٤ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 
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العمل 
 جماعي

 ١٩.٣٤ ٠.٣٣ ٢.٥٨ ٢٠٣ الرابعة
دالة عند  ٤٠٧ 

 ٠.٢٤ ٢.٠٢ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 
القیادة 

 ككل
دالة عند  ٤٠٧ ٢٤.٠٢٥ ٠.٢٥ ٢.٦٤ ٢٠٣ الرابعة

 ٠.١٢ ٢.١٨ ٢٠٦ األولى ٠.٠١مستوى 
ة ( ىیتضح مما سبق وجود فروق في واقع االنھماك الطالبي تعزي إلى الفرق ة -األول ) الرابع

ة  ارات القیادی بة للمھ ة. وبالنس الح الرابع توى لص ي مس ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ود ف ح وج یتض
ة. و روق لصالح الرابع نص المھارات القیادیة وأن ھذه الف ذي ی تم رفض الفرض الصفري ال ذلك ی ب

ة  ى الفرق بعدم وجود فروق بین استجابات عینة البحث حول واقع ممارسة المھارات القیادیة تعزي إل
 لصالح مجموعة الفرقة الرابعة.

ع  ولدراسة درجة ا (مرب ع إیت ار مرب األھمیة التربویة للنتیجة وداللتھا العملیة تم استخدام اختب
ا = ت دول (٢/ ت٢إیت ن الج ین م ة) وتب ة الحری ین ١٣+ درج رق ب ة للف ة التربوی ) أن األھمی

ین أن  ث تب ة حی ي ٥٩المجموعتین بالنسبة للمھارات القیادیة مرتفع ین المجموعات ف این ب % من التب
ارات الق ة المھ الب الفرق اركة ط بة مش ى أن نس ك إل ع ذل ة، ویرج تالف الفرق ى اخ زي إل ة تع یادی

ت  ي أتاح د من األنشطة والممارسات والت ي العدی ة ف ي الجامع الرابعةعلى مدار السنوات الدراسیة ف
كالت وإدارة  ارات التخطیط واالتصال وحل لمش ة مھ م تنمی ع األخرین ومن ث لھم فرصة التفاعل م

ت والعمل  ي الوق ك الفرص الت م تل اح لھ م تت ذین ل زمالئھم من الطالب الجدد وال ة ب اعي مقارن الجم
توى  ى أن مس ذلك إل ة ك ك النتیج زى تل ن أن تع ة، ویمك ة الرابع الب الفرق ن ط زمالئھم م ت ل أتیح
ا أظھرت  رق كم دى طالب الف االنھماك لدى طالب الفرقة الرابعة أكبر بكثیر من مستوى االنھماك ل

ة نتائج الدراس ارات القیادی ة المھ اك عامال ضروریا لتنمی د االنھم  ,Mays)ة الحالیة، ونظرا ألن بع
ة (2016 ة مرتفع ارات القیادی بة للمھ وعتین بالنس ین المجم رق ب ة للف ة التربوی اءت األھمی د ج ، فلق

 لصالح الفرقة الرابعة.
نھماك الطالبي وواقع "ھل توجد عالقة ارتباطیة بین واقع اال إجابة على السؤال البحثي الرابع:

 ممارسة المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة؟
ع  ین واق ائیا ب ة إحص ة دال ة ارتباطی ولإلجابة على السؤال تم اختبار صحة الفرض: " توجد عالق

 االنھماك الطالبي وواقع ممارسة المھارات القیادیة لدى طالب كلیة التربیة." 
) بین درجات المتغیرین وكذلك rب معامل ارتباط بیرسون (والختبار صحة ھذا الفرض تم حسا

) كمقیاس لدرجة أھمیة النتیجة والعالقة الدالة إحصائیا، ویوضح ذلك r2حساب معامل التحدید (
 الجدول التالي:

 )r2)، معامل التحدید (r) معامل ارتباط بیرسون (١٤جدول (
عامل التحدید  rمعامل ارتباط بیرسون  المتغیرین

R2 

 ٠.٧٢ **٠.٨٥١ درجة االنھماك الطالبي ودرجة ممارسة المھارات القیادیة
     ٠.٠١** دالة عند مستوى 
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د  ة إحصائیة عن ة) وذات دالل ة (موجب یتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة طردی
توى  ة  ٠.٠١مس الب جامع دي ط ة ل ارات القیادی ة المھ ة ممارس ي ودرج اك الطالب ع االنھم ین واق ب

ین  ة إحصائیا ب ة ودال ة موجب ة ارتباطی المنوفیة وبالتالي تم قبول الفرض الذي ینص على وجود عالق
اس واقع  االنھماك الطالبي وواقع ممارسة المھارات القیادیة لدیھم. كما تم حساب معامل التحدید كمقی

د  ل التحدی ین أن معام ة وتب ة العالق این ٧٢أي أن  ٠.٧٢=  r2لفاعلیة النتیجة ودرجة أھمی % من التب
این  رن بالتب ة تقت ة المنوفی الب جامع ن ط ث م ة البح دي عین ي ل اك الطالب ع االنھم ع في واق ي واق ف

ا  ع م ة م ذه النتیج ق ھ ممارسة المھارات القیادیة لدیھم مما یعكس أھمیة العالقة وداللتھا العملیة. وتتف
ة (Wolfe, 2013) ودراسة (Sprow, 2011توصلت إلیھ دراسة ( م Mays, 2016) ودراس )، ول

و ى تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیھ الدراسات السابقة، ویمكن أن تع ة إل ك العالق د تل
ل  ة؛ فالتفاع اراتھم القیادی دراتھم ومھ ة ق یة  لتنمی رورة  أساس الب ض دى الط اك ل ز االنھم أن تعزی
ى المشاركة  ادیمي ككل باإلضافة إل والتواصل الفعال بین الطالب وأساتذتھم وأقرانھم والمجتمع االك

یة،  ة، الریاض فیة (االجتماعی فیة والالص طة الص ي األنش ة ف دعم الفعال عورھم ب ة) وش ة، الثقافی الفنی
ز  ي تعزی اھم ف ة یس ة اإلداری اء الھیئ ف وأعض ارج الص ل وخ دریس داخ ة الت اء ھیئ وتشجیع أعض
ل  ال والعم ارات االتص ة ومھ ة عام ارات القیادی ة مھ دیھم وتنمی داني ل لوكي والوج اك الس االنھم

دى ادیمي ل اك االك ز االنھم إن تعزی ك ف ى ذل ویر  الجماعي خاصة،  عالوة عل ي تط الطالب یساھم ف
ى مواقف  ا عل ار وتطبیقھ ل األفك یم المعلومات ومصادرھا وتحلی دي و تقی كل نق ر بش مھارات التفكی
ة و التخطیط وإدارة  كالت المحیط ارات حل المش ة مھ ي تنمی ر ف كل كبی جدیدة على نحو یساھم وبش

ا ذادت الب كلم دى الط ل ل اك كك توى االنھم ا ذاد مس م فكلم ن ث ت، وم ب  الوق اءة الطال ة وكف فعالی
 ومھاراتھ.  
 التوصیات:

ي  ة من التوصیات والمقترحات الت ة مجموع دم الدراس ة تق بناء على النتائج التي توصلت إلیھا الباحث
 یمكن من خاللھا تحسین مستوى االنھماك الطالبي والمھارات القیادیة لدى الطالب المعلمین: 

رامج وخدمات إرشادیة فردیة وجماعیة أكادیمیة ونفسیة إنشاء وحدة للخدمات اإلرشادیة لتقدیم ب -
ة  رامج توعی دراتھم ومستویاتھم وب ى اختالف ق ع الطالب عل ة لجمی یة وتثقیفی ة ونفس واجتماعی
اراتھم  ة مھ ى تنمی اعد عل الب وتس اعي للط لوكي واالجتم الي والس و االنفع م النم ي دع تسھم ف

 في العملیة التعلیمیة.والتغلب على األسباب التي تحول دون انھماكھم 
ي  - ات الت اراتھم والمعوق اك الطالب ومستوى مھ ع انھم إجراء دراسات دوریة للتعرف على واق

ھ  ات لتوجی ك الدراس ائج تل ن نت تفادة م ة واالس ة التعلیمی ي العملی الب ف اك الط ول دون انھم تح
ة ا اء ھیئ ات أعض ة وممارس ات التربی ن إدارة كلی ؤولین ع ات المس ات وممارس دریس سیاس لت

 داخل وخارج الصف الدراسي للتغلب على تلك المعوقات
ة  - من أسالیب حدیث ورة تتض ة مط رامج تدریبی تطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس من خالل ب

اك  ع االنھم ى تحسین واق ویم تعمل عل ة وأسالیب تق دریس حدیث تراتیجیات ت إلدارة الصف واس
 ء على اإللمام بأسالیب تھیئة وإثراء بیئة التعلم.لدى الطالب ومھاراتھم القیادیة وتعین األعضا
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ة  - بة كافی ون نس ث تك الب بحی ى الط ة إل ات التربی دریس بكلی اء الت بة أعض ي نس ر ف ادة النظ إع
ب  ین الطال ا وب ھم بعض الب بعض ین الط رص التفاعل ب ادة ف ي زی اھم ف و یس ى نح ومناسبة عل

ك إال ق ذل ن یتحق ف الدراسي، ول ارج الص ل وخ دد واألستاذ داخ تاذ لع دریس األس الل ت  من خ
ات  ة عالق اتذتھم وإقام الب وأس ین الط ة ب وار والمناقش ة الح ادة  فرص الب لزی ن الط ب م مناس
ول الدراسیة الرأسیة  ول من الفص ك التح ب ذل ة، ویتطل ة المتبادل رام والثق بناءة تقوم على االحت

تفادة إلى الفصول الدراسیة األفقیة یساعد فیھا األساتذة طالبھم على  فھم المعرفة وتوظیفھا واالس
اك  زز انھم أنھا أن تع ن ش ل م ذه العوام ل ھ اراتھم، وك ة مھ دة و تنمی ة جدی اء معرف ا لبن منھ

 ومھارات الطالب. 
ة وتمكن  - ة التعلیمی ي العملی وره ف اك بكل ص دفع االنھم تصمیم برامج تعلیمیة ترتبط بالسیاق وت

ع ل م ة للتعام ادة العلمی ق الم ن تطبی الب م ى  الط جعھ عل ع وتش ایا المجتم ة وقض اكل حقیق مش
 البحث على حلول للمشكالت التي تواجھھم. 

ي  - ة ف توظیف استخدام الوسائط التكنولوجیة الحدیثة في قاعة المحاضرات ودمج منتدیات المناقش
ھم وبعضا  ین الطالب بعض اش والتفاعل ب ة النق راء عملی ررات الدراسیة إلث كل مقرر من المق

الب  ین الط ر وب م أكث ة تجعلھ واتفھم الذكی ة ولھ دیات المناقش الب لمنت تخدام الط اتذتھم، فاس وأس
بة  ة بنس ة التعلیمی ي العملی ا ف تخدام ٧٨انھماك ك فاس ى ذل افة إل أقرانھم. باإلض ة ب % مقارن

تعلم بنسبة ( و ال  Orey, McClendon)%) ٥١التكنولوجیا یساھم في زیادة دافعیة الطالب نح
and Branch, 2009) ، ي تعلم وف ة ال راء بیئ ي إث وتطبیق المعرفة لحل المشكالت المحیطة وف

كالت  ارات االتصال وحل المش ا مھ ب ومن أھمھ دى الطال ة ل تحسین عدد من المھارات القیادی
 وإدارة الوقت.

اء  - ع أعض الب م ن الط ر م دد أكب اركة ع ة لمش رص متنوع ة ف ة التربی ة بكلی دیم إدارة الكلی تق
المجتمع المدني المحلي لخدمة المجتمع على نحو یعزز االنھماك الوجداني لدى الطالب ویساھم 
ة من شأنھ أن یساھم  ك األنشطة االجتماعی ي تل في تنمیة مھاراتھم القیادیة حیث أن المشاركة ف

ط في تر قیة مھارات الطالب لكي یصیر قائدا وأن یدرك أن القیادة لیست مجموعة من السمات فق
ھ إدارة  ا ل ي توفرھ ولكنھا مھارات یتم تعلمھا واكتسابھا من خالل المشاركة في تلك األنشطة الت
ن  ادة م ن القی م ع ب المعل ا الطال ي یتعلمھ ة الت ا، فالمعرف اركة فیھ ى المش جعھ عل ة وتش الكلی

رر ن المق د م الي الب ف وبالت رة الص ي حج اال ف دا فع یر قائ ي یص ة لك ت كافی یة لیس ات الدراس
ة  ارات القیادی ة المھ  ,Posner)الحرص على تقدیم فرصا تمكن الطالب من اكتساب وممارس

2014). 
تراتیجیات  - ة اس دف تنمی الب تھ ة للط رامج تدریبی دوات وب ة لن ة التربی ة بكلی دیم إدارة الكلی تق

ة والد ارات إدارة الدراس ل مھ ا مث ة بھ ة المرتبط ارات القیادی ة والمھ ب للدراس دى الطال ة ل افعی
زز  و یع ى نح دیات عل ن تح ھ م ا یواج ى م ب عل ا للتغل ة تطبیقھ كالت وكیفی ل المش الوقت وح
ى  ة عل ة بالكلی ة اإلداری ام وحرص أعضاء الھیئ عر الطالب باھتم ھ ویش االنھماك الوجداني لدی

 مستقبلھ المھني.
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ة تھیئة  - ى تنمی م وتعمل عل ب المعل ة تتحدى الطال ة ثری أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة لبیئة تعلیمی
میم  ا وتص ا وتطبیقھ یة وتحلیلھ ة الدراس ي القاع ھا ف تم عرض ي ی ات الت یم المعلوم ارات تقی مھ
اك  و یعزز االنھم ى نح ة والتحدث واالستماع عل ارات الكتاب ة مھ ي تنمی ھم ف أنشطة تعلیمیة تس

ا من  األكادیمي ة باعتبارھ ارة االتصال خاص ة ومھ ة عام اراتھم القیادی ة مھ لدى الطالب وتنمی
 أھم المھارات القیادیة.

ي  - ى المشاركة والتفاعل ف استخدام أعضاء ھیئة التدریس الستراتیجیات تشجع جمیع الطالب عل
ة محددة المناقشات واألنشطة التي تتم داخل وخارج القاعات الدراسیة وأن یخصص األستاذ نسب

اك  ى االنھم اعدھم عل ال تس الب بأعم ف الط الب وتكلی ین الط اعي ب ل الجم یم للعم ن التقی م
  األكادیمي والسلوكي في العملیة التعلیمیة وتحسن مستوى مھاراتھم القیادیة. 
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ة الجامعات ٢٠٠٨األشقر، وفاء ( .١ دى طلب ارة االتصال ل ق مھ دى تحقی ة ). م ة كلی ة. مجل األردنی

 .٤٨٧ -٤٦٣)، ٣٢(٢التربیة، جامعة عین شمس، 
دولي. ( .٢ ك ال ام ٢٠١٨البن نوي لع ر الس ن ٢٠١٨). التقری ترجاع م م االس . ت

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/510621538160434570/pdf
/130320-ARABIC-The-World-Bank-Annual-Report-2018.pdf  اریخ -٢٦بت

٢٠١٩-٢. 
ل ( .٣ دل، دخی ة ٢٠١٤البھ ادي. مجل ھ اإلرش ا بأدائ د وعالقتھ دى المرش كالت ل ل المش ارة ح ). مھ

 .٢٥٢-٢٢١)، ١(٢٦العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، 
ات ووظائف الم٢٠١٦حریم، حسین ( .٤ ات والعملی ان: ). مبادئ اإلدارة الحدیثة: النظری ة. عم نظم

 دار حامد للنشر.
ام ( .٥ ن، عص دریس ٢٠١٦الحس ي ت كالت ف ل المش ارة ح ة مھ ى تنمی ي عل تعلم اإللكترون ر ال ). أث

ة  ة والنفسیة، كلی ة الدراسات التربوی ة. مجل ة التربی دى طالب المستوى األول بكلی الریاضیات ل
 .٣٣٩-٣٥٥)، ٢(١٠التربیة، جامعة السلطان قابوس، 

 . استراتیجیات التدریس. القاھرة: عالم الكتب.)٢٠٠٩زیتون، حسن ( .٦
 ). تدریس مھارات التفكیر. عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع٢٠٠٩سعادة، جودت. ( .٧
ان. ( .٨ لیمان، إیم ة ٢٠١٩س ة بجامع ة التربی ات كلی دي طالب ة ل ارات القیادی ة المھ ة ممارس ). درج

 لكة العربیة السعودیة.اإلمام عبد الرحمن بن فیصل، مجلة العلوم التربویة، المم
ة ٢٠١٢شرف، صبحي ( .٩ ي كلی آلراء الطالب ف ). االنھماك الطالبي في الحیاة الجامعیة: دراسة ل

 .٢٥٨ -١٨٦، ٤٦التربیة جامعة المنوفیة، مجلة كلیة التربیة، جامعة طنطا، 
 ). التخطیط المدرسي. القاھرة: مكتبة الرشد.٢٠١٧عطیة، دمحم ( .١٠
ة، ). برن٢٠١٤فروانة، عامر ( .١١ ة الثانوی امج تدریبي لتنمیة المھارات القیادیة لدى طالب المرحل

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.
طفى ( .١٢ دى ٢٠١١قاسم، مص اعي ل ل الجم ارة العم ة مھ ة لتنمی ة االجتماعی ي الخدم امج ف ). برن

 الطالب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الفیوم. 
ادة ( .١٣ یة ٢٠١٧دمحم، غ ة األساس ة المرحل اعي لطلب ل الجم ي العم ة ف ة الالزم ارات القیادی ). المھ

ة،  -١١٧، ٤٤العلیا في األردن من وجھة نظر المدیرین والمعلمین. مجلة دارسات العلوم التربوی
١٢٩. 

 ). القیادة الفعالة وإدارة التغییر في المنظمات. الدمام: مكتبة المتنبي.٢٠١٧المخالفي، سرحان ( .١٤
د (مرتض .١٥ ھري، خال ي، دمحم و الش ور ٢٠١٨ى ، أحمد و المخالف ة: التط ). أسس اإلدارة التعلیمی

 اإلداري والقضایا المعاصرة. الدمام: مكتبة المتنبي.
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لیمان. ( .١٦ زین، س ا ٢٠١٢الم المیة وعالقتھ ة اإلس ة الجامع دى طلب ت ل ة إدارة الوق ). فاعلی
ة الجا رات. مجل ض المتغی وء بع ي ض ي ف یل الدراس ة بالتحص ات التربوی المیة للدراس ة اإلس مع

 .٤٠٤-٣٦٩)، ١(٢٠والنفسیة، 
اعي، ش ( .١٧ درة ٢٠١٠المن ادة والق ارة القی ى مھ ة عل ارات القیادی امج المھ ر برن ة أث ). دراس

 .١٤٨-١٤٥)،٤( ٢٠اإلبداعیة لدى الطالب المتفوقین بمملكة البحرین. دراسات نفسیة، 
دولي (منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصا .١٨ ة ٢٠١٠دي والبنك ال دولي ومنظم ك ال ). البن

م  ر. ت ى مص الي ف یم الع ات التعل ات لسیاس ادي: مراجع دان االقتص ي المی ة ف اون والتنمی التع
 .٢٠١٩-٣-٢بتاریخ  http://www.albankaldawli.orgاإلسترجاع 
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