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املشاركة يف اجملالس االستشارية الطالبية ودورها يف متكني
أعضائها من القدرات القيادية
الممخص_ ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور المشاركة في المجالس

لتقوية الجوانب القيادية لديو ،إذ يولد تكميف الطالب الجامعي

االستشارية الطالبية في تمكين أعضائيا من القدرات القيادية

بدور معين ضمن جماعة من األقران أىمية بالغة في تعويده

(الشخصية ،والعممية ،واالجتماعية) باستخدام المنيج التجريبي والمنيج

تحمل المسؤولية ،وينمي لديو الشعور بالذات ،واشباع حاجاتو

الوصفي التحميمي؛ وقد شمل أفراد الدراسة ( )107طمبة من المشاركين

ورغباتو ،وكمما تعددت وتنوعت الميام واألدوار ،أسيم ذلك في

بالمجالس االستشارية (المجموعة التجريبية) ،و( )115من غير

اكتسابو ألنماط وسموكيات متنوعة ،تؤىمو لمقيام بأدواره العممية

المشاركين (المجموعة الضابطة) بجامعة الجوف .وأسفرت نتائج

واالجتماعية المتوقعة.

الدراسة عن تمكن الطمبة أعضاء المجالس االستشارية الطالبية

من ىنا تبرز أىمية التنظيمات الطالبية ،عبر اتفاق الكثير

بمستوى متوسط من غالبية القدرات القيادية (الشخصية ،والعممية

من الجامعات العالمية بتحقيقيا لمنمو والتطور في نواح متعددة

واالجتماعية) ،كما أبرزت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في

لدى طمبتيا ،وترسيخ القيم األخالقية العميا مثل :الثقة ،والتسامح،

القدرات الشخصية والعممية واالجتماعية لممجموعتين (التجريبية،
والضابطة) ،ولصالح طمبة المجموعة التجريبية ،مما يعني أن

واالحترام ،فضالً عن دعم قدرتيم عمى التواصل فيما بينيم ومع

المشاركة في المجالس االستشارية الطالبية تزيد من اكتساب القدرات

أعضاء الييئة اإلدارية والتدريسية في كمياتيم [ ،]2يقابل ذلك

القيادية.

توافقيا مع أىداف الجامعة التنموية ،المتمثمة في إعداد خريجين

الكممات المفتاحية :القيادة الجامعية ،إدارة التعميم العالي ،الجامعات

أكفاء وقادرين عمى التعامل مع المتغيرات االجتماعية والمشاركة

السعودية.

في اتخاذ الق اررات العممية والحياتية [ ،]3فبذور القيادة موجودة

 .1المقدمة

لدى كل طالب ،ويمكن لمكميات والجامعات أن تقوم بتطويرىا

تحرص أنظمة التعميم العالي في الدول المتقدمة عمى

من خالل البرامج واألنشطة المتنوعة [ ،]4والمنظمات الطالبية

تطوير العممية التعميمية ،وضمان تميز مخرجاتيا ،بما يتوافق

التي توفر خبرات وتجارب لمتنمية القيادية بمنحيم فرصة التفاعل

مع متطمبات الحياة العصرية ،وبالنظر إلى واقع التعميم العالي

مع األقران وممارسة أدوار القيادة [.[5

في المممكة العربية السعودية ،يمحظ جمياً اىتمام الدولة– رعاىا

وعميو تمثل المجالس االستشارية الطالبية أحد أىم

اهلل– بتوفير االحتياجات الالزمة لو لضمان قدرتو عمى مواكبة

الممارسات التربوية الجامعية التي يمكن أن تسيم بفاعمية في

التطورات العالمية ،فالجامعات "مؤسسات إنتاجية تعمل عمى

تنمية القدرات القيادية لدى الطالب الجامعي ،في إطار أىداف

إثراء المعرفة البشرية ،كما تعاظم دورىا ليتجاوز إطار العمل

الجامعة والتربية عامة والمتمثل باإلعداد المتكامل لمفرد ليكون

األكاديمي ،بتركيزىا عمى الجوانب اإلبداعية والشخصية لدى

مواطناً صالحاً قاد اًر عمى حمل المسؤولية حيال دينو ووطنو.

الطمبة ،وصوالً إلى بناء الشخصية السوية المتكاممة الفعالة في

كما أورد عساف [ ]6عند بحثو األصول التاريخية لنشأة

خدمة مجتمعيم حاض اًر ومستقبال" [.[1

تكون في جامعة كامبردج
مجالس الطمبة ،أن أول اتحاد طالبي ّ

وعمى الرغم من أن النمو المتوازن لشخصية الطالب يشمل

في إنجمت ار عام 1815م ،ثم نظّم طالب جامعة أكسفورد اتحاداً

جميع المراحل الدراسية ،فالمرحمة الجامعية تعد األكثر تمكين ًا

في عام 1923م ،ثم تبعيا العديد من االتحادات الطالبية ،أما
2

في الواليات المتحدة األمريكية فقد تكون أول اتحاد لمطالب في

• تنمية الشعور باالنتماء الوطني وخدمة الجامعة والمجتمع.

جامعة ىارفارد عام 1832م ،وذلك إلقامة المناظرات كما ىو

• بث روح القيادة والمسؤولية لدى الطمبة.

الحال في الجامعات البريطانية ،أما ظيور تمك المجالس بصورة

• ممارسة حرية التعبير عن الرأي واثبات اليوية الجامعية.

منظمة ،عمى مستوى العالم فقد تمت الحرب العالمية األولى

• رفع مستوى الحياة الفكرية واالجتماعية داخل الحرم الجامعي.

1918-1914م ،وقواميا طالب الجامعات والمعاىد العميا

• اكتشاف المواىب والقدرات والميارات الطالبية وصقميا وتنمية

أن
باعتبارىم الصفوة التي ستوكل إلييم مقاليد األمور ،كما ّ

الروح اإلبداعية لدييم.
• االستفادة من الطاقات الطالبية المتنوعة في خدمة المجتمع.

السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 1944-1939م،

فقد شيدت تطو اًر كبي اًر في انتشار مجالس الطمبة ال سيما في

• المشاركة بتنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية والجماعية.

الدول النامية المتطمعة لمتقدم والمشاركة االيجابية في النيوض

•

المشاركة في الجيود المبذولة لتحقيق أقصى استفادة من

ببالدىا ،كونيا تمثل قناة شرعية يمارس من خالليا طالب

اإلمكانيات الجامعية المتاحة.

الجامعة أنشطتيم وفق أدوار متكاممة ومترابطة.

• توعية الطالب وحثيم عمى االلتزام بالموائح المعمول بيا في
الجامعة وحسن األداء والتحصيل العممي وحسن معاممة السادة

وقد تعددت مسميات تمك التنظيمات الطالبية وأشكاليا

أعضاء الييئة التدريسية وموظفي الجامعة.

فمنيا ما يطمق عميو اتحادات الطمبة ،أو الجمعيات واألسر
الطالبية ،أو المجالس االستشارية الطالبية ،وتختمف فيما بينيا

كما ناقشت بعض الدراسات العربية موضوع الدراسة من

وفقاً لفمسفة الجامعات ولوائحيا وأنظمتيا ،لكنيا تتفق في أنيا

جوانب عدة إذ كشفت دراسة اإلسكندراني [ ]7أن غياب الدور

تتمحور حول تحقيق رسالة الجامعة تجاه توفير البيئة الجامعية

اإلشرافي الفاعل عمى االتحادات الطالبية في جامعة الزقازيق

المالئمة لتنمية القدرات القيادية لطمبتيا ،بما يحقق المواطنة

أدى إلى ضعف عممية االتصال بين أعضاء مجالسيا مع

الصالحة ليم ،وفقاً لمعديد من اآلليات والوسائل واالستراتيجيات،

الطالب ،وعدم قدرتيا عمى احتواء الطالب وفتح قنوات لمتعبير

إذ أوردت القواعد التنظيمية لممجمس االستشاري الطالبي بجامعة

عن القضايا الجامعية والمجتمعية ،وعدم ظيور قيادات طالبية

الجوف أن ىيئتو اإلدارية في كل كمية تتكون بما ال يقل عن

قادرة عمى تحقيق أىداف زمالئيم والمطالبة بحقوقيم ،بينما

خمس طالب وطالبة ،ممن يتوسم فييم الخير والعمل الجاد

أكدت دراسة الكندري [ ]2وجود رضا طالبي عن األدوار

والتفوق العممي ،واألخالق الحميدة ،وال تقل معدالتيم التراكمية

األكاديمية واالجتماعية ،والثقافية لمجمعيات الطالبية في جامعة

بناء عمى دعوة من رئيسيا مرة كل
عن ( 3من  ،)5وتجتمع ً

الكويت ،واسياميا بشكل واضح في تنمية شخصية المشاركين
فييا ،عبر العمل الجماعي ،وتكوين صداقات ،وتوسيع شبكة

بناء عمى طمب من ثمثي أعضائيا ،وكمما دعت
أسبوعين ،أو ً

العالقات االجتماعية ،وتحمل المسؤولية واالعتماد عمى النفس،

الحاجة لذلك ،ويجوز ألي عضو في بداية الجمسة اقتراح إدراج
أي موضوع في جدول األعمال وذلك بعد موافقة الييئة ،ويرمي

كما أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة في استجاباتيم حيال

المجمس إلى أىداف أبرزىا ما يمي:

أدوار الجمعيات وفقاً لمنوع ،بينما وجدت فروق دالة وفقاً لمكميات

• إيجاد حمقة وصل بين الطمبة وادارة الجامعة ،والدفاع عن

والمعدل العام ،وفي ذات السياق ،فيما أكدت دراسة أندراوس []1

وجية نظرىم وخدمة قضاياىم.

عمى دور الجمعيات واألندية الطالبية في تنمية ثقافة الطمبة في

• تعزيز روح المشاركة والتعاون بين الطمبة واإلدارة وأعضاء

جامعة البمقاء التطبيقية ،وتمبية رغباتيم ودعم مواىبيم ،كما

ىيئة التدريس.

أتاحت ليم فرص المشاركة في مختمف األنشطة الجامعية،
3
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والحرية في إبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر.
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المشاركين في المنظمات الطالبية ذات األنشطة الالمنيجية

كما أشارت دراسة صالح [ ]8لدور جماعات األسر

صنفوا أنفسيم بمستوى أعمى في القدرات القيادية  -ذات

الطالبية في إكساب أعضائيا لميارات تؤىميم لثقافة العمل الحر

الصمة -مثل الثقة والمبادرة ،والمسؤولية .كما أشارت دراسة

أبرزىا :القدرة عمى التنظيم ،واإلنصات الواعي اإليجابي ،وتشجع
األعضاء عمى اإلبداع واالبتكار في األنشطة التقميدية .كما

أن األنشطة الالمنيجية بما فييا
بيربانك وأودوم وساندلين [ّ ]15

عضوية المنظمات الطالبية وخبرات العمل التي تم التركيز

أكدت دراسة موسى [ ]9إسيام جماعات األسر الطالبية في

عمييا خالل الفصل الدراسي قد أظيرت درجة من النمو في

إكساب وتنمية ميارات العمل الجماعي ألعضائيا مثل التعاون،

قدرات الطالب في جوانب التعميم وتنمية الشخصية ،إذ خاضوا

واالتصال ،التنظيم ،واإلدارة ،والمتابعة والتقييم ،كونيا تشبع

تجربة ميمة لمتقدم ولتنمية قدراتيم كقادة عبر الفرص التي

رغباتيم وحاجاتيم ،فضالً لخضوعيا لنظام واشراف محدد من

منحت ليم لتطبيق السموكيات القيادية.

الجامعة ،بينما أوضحت نتائج دراسة الزيود [ ]10أن دوافع

وقد أظيرت الدراسات السابقة مدى االىتمام بالمشاركة في

مشاركة طالب جامعة اليرموك في البرامج الطالبية جاءت

المجالس االستشارية الطالبية ،وأثرىا عمى تدعيم القدرات

بدرجة تقييم مرتفعة ،وذلك الكتساب بعض الميارات والخبرات،

القيادية ألعضائيا ،وقد استفاد الباحث منيا في األطر النظرية

وتنمية الصحة البدنية والنفسية ،ودعم العالقات االجتماعية مع

وتصميم أداة الدراسة ،كما تختمف الدراسة الحالية عن تمك

اآلخرين.

الدراسات من حيث بيئة التطبيق ،وأفراد الدراسة ،والمنيجية
واألساليب اإلحصائية المستخدمة.

فيما بينت الدراسات األجنبية ومنيا دراسة بويد [ ]11أن
الطالب الذين يشاركون في المنظمات الطالبية تتطور لدييم

 .2مشكمة الدراسة

القدرات القيادية ،أو عمى األقل يحصمون عمى تجارب ثرية في

تعد مرحمة الشباب –الموازية لممرحمة الجامعية– من أىم

بعض جوانب القيادة ،إال أن ىناك حاجة لبرامج أخرى ترتكز

المراحل التي يجب توفير الرعاية المناسبة ليا من قبل الجامعات

عمى نظرية القيادة أو تنمية القدرات القيادية ،كما فحصت دراسة

لما تتسم بو من خصائص وحاجات نفسية واجتماعية ،ال تشبعيا

سا ار وماركيتي وأرنت وشيمي [ ]12ممارسة القيادة الطالبية قبل

سوى المشاركة مع األقران في جماعات ذات قيم وسموك محدده،

أن
وبعد المشاركة في مساق إدارة الحدث ،وأظيرت نتائجيا ّ

فقد سعت الجامعات لوضع تنظيم لمجماعات الطالبية بيدف

متوسط درجات الطالب زادت بشكل ممحوظ لجميع مجاالت

إعدادىم لقيادة مجتمعيم في المستقبل ،ولتوفير البيئة المناسبة

ممارسة القيادة ،حيث كانت جميع االرتباطات بين النتائج القبمية

لتدريبيم عمى الحياة المجتمعية ودعم شخصياتيم عبر ما يسند

والبعدية ذات داللة إحصائية ،بينما أظيرت دراسة بيترسون

إلييم من أدوار ومسؤوليات وما يواجيونو من تحديات [،]16

وبيترسون [ ]13أن القيادات الطالبية يسيمون في تحقيق أىداف

فالقيادة يمكن اكتسابيا باستخدام التعمم المنيجي ،أو البرامج

المنظمة الطالبية من خالل التحمي باألخالق والفاعمية

التعميمية المصاحبة لممناىج مثل المنظمات الجامعية الشبابية،

واالستعمال الكافي لموارد المنظمة ،وبناء الثقة والمصداقية،

والخبرات التعميمية المخططة ،والمكتسبة من قيام الفرد بأعمالو

وأخذ المبادرة لحل المشاكل ،والتحفيز ،وبناء الفريق ،وتفويض

[ ،]17مما يدعم فكرة إدراج الممارسات ذات األثر األكبر في

السمطة ،وتحديد المسؤوليات ،كما أبرزت نتائج دراسة سميث

مجال التعميم القيادي لتعزيز تنمية القيادات الطالبية [.[15

ِ
وجينووث [ ]14أن العديد من كميات إدارة األعمال تعتمد القيادة

ومن ىذا المنطمق بادرت الجامعات السعودية ومنيا -

أن الطالب
كمخرج من مخرجات التعمم لمطالب الجامعيين ،و ّ

جامعة الجوف– متمثمة بعمادة شؤون الطالب بإقرار المجالس
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االستشارية لمطمبة ووضع الموائح المنظمة ليا ،لإلسيام بتحقيق

القدرات القيادية لدى طالب جامعة الجوف ،والذي يعد من

النمو االيجابي لمقدرات القيادية لطالبيا.

الموضوعات اليامة في الحراك الجامعي ،ويحظى باىتمام بالغ

أ .اسئمة الدراسة

من قبل مؤسسات التعميم العالي وقيادتيا ،وما يمكن أن توفره
الدراسة من خمفية نظرية واجرائية لممعنيين برسم السياسات

تبمورت مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:
 .1ما مستوى تمكن أعضاء المجالس االستشارية الطالبية من

التربوية وتخطيطيا حيال ىذا الجانب اليام من أدوار الجامعات

القدرات القيادية ( الشخصية ،العممية ،االجتماعية)؟

الحديثة.

 .2ما دور المجالس االستشارية الطالبية في تمكين أعضائيا

د .مصطمحات الدراسة

من القدرات القيادية (الشخصية ،العممية ،االجتماعية)؟

 -تنمية القدرات :وتعني تمكين األفراد إلحداث تغيرات إيجابية

 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء

في حياتيم ورفع إمكانياتيم وميارتيم وتوظيفيا لخدمة بيئتيم

المجالس االستشارية الطالبية تجاه دورىا في تمكينيم من

ومجتمعيم [.[18

القدرات القيادية تعزى لمتغيرات الدراسة (القدرات الشخصية،

 -المجمس االستشاري الطالبي :ىو ممتقى طالبي يمثل كافة

القدرات العممية ،القدرات االجتماعية)؟

الطمبة ،ويمتزم بتحقيق أىدافو وفق الموائح واألحكام المعمول بيا

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

في الجامعات وأنظمة و ازرة التعميم.

( (α = 0.05في قدرات طالب المجالس االستشارية (المجموعة

ه .محددات الدراسة

التجريبية) مقارنة بالطالب العاديين (المجموعة الضابطة)؟

 -المجال البشري :وشمل أفراد الدراسة الطالب أعضاء

ب .أهداف الدراسة

المجالس االستشارية الطالبية في أفواج األعوام الجامعية

رمت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

1435/1434ىـ1436/1435 ،ىـ1437/1436 ،ىـ.

 .1التعرف عمى مستوى تمكن أعضاء المجالس االستشارية

 -المجال الزمني :طبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

الطالبية من القدرات القيادية.

من العام الجامعي 1437/1436ىـ.

 .2الوقوف عمى دور المجالس االستشارية الطالبية في تمكين

 -المجال المكاني :وشمل جميع كميات جامعة الجوف بالمقر

أعضائيا من القدرات القيادية (الشخصية ،العممية ،االجتماعية)؟

الرئيس لمجامعة وفي محافظتي القريات ،وطبرجل.

 .3الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات

 .3الطريقة واإلجراءات

أعضاء المجالس االستشارية الطالبية تجاه دورىا في تمكينيم

استخدم الباحث المنيج التجريبي الذي يعنى بدراسة أثر

من القدرات القيادية تعزى لمتغيرات الدراسة (القدرات الشخصية،

متغير عمى متغير آخر بطريقة تعتمد عمى التحكم بالكم الصارم

القدرات العممية ،القدرات االجتماعية).

وعزل المتغيرات التي يمكن أن تتدخل دون قصد من الباحث

 .4تقصي إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

أثناء التجريب ،إذ أنو "تغيير عمدي مضبوط لمشروط المحددة

( (α = 0.05في قدرات طالب المجالس االستشارية (المجموعة

لحدث ما مع مالحظة التغييرات الواقعة في ذات الحدث

التجريبية) مقارنة بطالب المجموعة الضابطة".

وتفسيرىا [ ،]19وذلك لمعرفة ما إذا كان لممتغيرات المستقمة

ج .أهمية الدراسة

(القدرات الشخصية والعممية واالجتماعية) أثر عمى المتغير
التابع (مستوى التمكن من القدرات القيادية) ،كما استخدم المنيج

تكمن أىمية الدراسة في سبقيا لتناول موضوع المشاركة

الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى دراسة واقع الظاىرة؛ ويصفيا

في المجالس االستشارية واألندية الطالبية ودورىا في تنمية
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وصفاً دقيقاً ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً وكمي ًا.

حساب معامل صدق المحك وىو الجذر التربيعي لمعامل

أ .عينة الدراسة

الثبات.

شمل أفراد الدراسة ( )504طالباً وطالبة بجامعة الجوف،

كما تم تحديد معامل ثبات عناصر االستبانة من خالل

يتكون من مجموعتين :األولى :جميع أعضاء المجالس

تحديد معامل ألفا كرونباخ ،الذي يعكس االتساق الداخمي

االستشارية الطالبية بجامعة الجوف خالل ثالثة أفواج في
األعوام الجامعية التالية1435/1434 :ىـ1436/1435 ،ىـ،

أن معامل االتساق الكمي لألداة ( ،)%91ومعامل
لالستبانة ،و ّ

الصدق ( .)%95وتم تحديد مستوى التمكن بثالث مستويات

1437/1436ىـ وبمغ عددىم ( )254طالباً وطالبة ،والثانية:

ىي( :منخفض ،ومتوسط ،مرتفع) ،من خالل تقييم المتوسط

طالب ليسوا أعضاء المجالس االستشارية الطالبية ،ويبمغ
عددىم ( )250طالباً وطالبة ،موزعين عمى ( )17كمية ىي:

أن الحد األعمى لدرجة كل فقرة من
الحسابي لكل فقرة ،ويتضح ّ

فقرات االستبانة ىو ( ،)3والحد األدنى ىو ( ،)1والفارق بينيما

التربية ،والشريعة والقانون ،والصيدلة ،والطب ،والعموم ،والعموم

ىو ( ،)2وبالقسمة عمى (" )3عدد مستويات التقييم" نجد أن

اإلدارية واإلنسانية ،والعموم الطبيعية التطبيقية ،واليندسة ،وطب

فإن:
طول الفترة بين كل مستوى وآخر ىو ( ،)0.66وعميو ّ

األسنان ،وعموم الحاسب والمعمومات ،والمجتمع بسكاكا ،والعموم

حصول الفقرة عمى متوسط من  1إلى ( )1.66يعكس مستوى

واآلداب بالقريات ،والمجتمع بالقريات ،والعموم واآلداب بطبرجل،

تمكن منخفض ،وحصول الفقرة عمى متوسط ( )1.67إلى

والعموم الطبية التطبيقية بالقريات ،والمجتمع بطبرجل ،وعمادة

( )2.33يعكس مستوى تمكن متوسط ،وحصول الفقرة عمى

السنة التحضيرية .وقد قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة عمى

متوسط من ( )2.34إلى  3يعكس مستوى تم ّكن مرتفع.

أفرادىا ،وتم استرجاع ( )271استبانة بنسبة (،)%53

ج .متغيرات الدراسة

وبفحصيا ،تم استبعاد ( )49استبانة غير مكتممة ،وعميو فقد

 -المتغيرات المستقمة :تشمل :القدرات الشخصية ،القدرات

بمغت االستبانات الصالحة لمتحميل ( )222استبانة ،منيا

العممية ،القدرات االجتماعية.

( )107ألعضاء المجالس االستشارية الطالبية )115( ،استبانة

 -المتغير التابع :ىو درجة استجابات مفردات العينة عمى

لغير األعضاء بالمجالس االستشارية الطالبية ،بنسبة (.)%44

فقرات االستبانة حول مستوى التمكن من القدرات القيادية.

ب .أداة الدراسة

 -المجموعتين التجريبية والضابطة :تم اختيار مجموعتين من

قام الباحث بمراجعة األدبيات والدراسات ذات الصمة

الطمبة :مجموعة تجريبية :تشمل طالب المجالس االستشارية،

بموضوع الدراسة واإلطالع عمى عدد من األدوات المستخدمة

وعددىم ( )107طالب ،ومجموعة ضابطة :تشمل طالب غير

فييا ،ومن ثم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية ،ثم

أعضاء بالمجالس ،وعددىم ( )115طالباً.

قام بالتأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة بعرضيا في

 .4النتائج ومناقشتها

صورتيا المبدئية التي تكونت من ( )30عبارة عمى ( )10من

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول :والذي نصو" :ما مستوى

المحكمين لمتأكد من مدى مالءمتيا لقياس ما وضعت ألجمو،

تمكن أعضاء المجالس االستشارية الطالبية من القدرات القيادية

وبيان مدى شموليتيا ،واجراء التعديالت المطموبة ،حيث تكونت

(الشخصية ،العممية ،االجتماعية)؟" تم استخراج المتوسطات

بصورتيا النيائية من ( )26عبارة .ولمتأكد من صدق المحتوى

الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط العام لجميع فقرات كل

 ،Content Validityفقد تم توزيعيا عمى عينة من مجتمع

بعد من أبعاد المحور األول ،ويوضح جدول 1استجابات أعضاء

الدراسة ،وكانت عباراتيا مفيومو وواضحة بالنسبة ليم .وقد تم

المجالس االستشارية الطالبية عن البعد األول" :القدرات
6

الشخصية".
جدول 1

استجابات أفراد الدراسة حيال مستوى تمكن أعضاء المجالس االستشارية الطالبية من القدرات الشخصية (ن = )107
العبـــارة

م

المتوسط الحسابي

مستوى التمكن
مرتفع %

متوسط %

منخفض%

االنحراف

الترتيب

المعياري

101

اإلدارة الذاتية

39.9

47.7

12.4

2.33

1.35

3

102

يناء الشخصية

52.6

36.7

10.7

2.41

1.25

2

103

القيادة وتحمل المسؤولية

58.3

35.9

5.8

2.65

1.12

1

104

المرونة واالتصال الفعال

48.3

40

11.7

2.22

1.44

4

105

اكتشاف فرص العمل

47.2

30.1

22.7

1.86

1.60

5

106

المبادرة واإلقناع

27.6

51.7

20.7

1.54

1.55

7

107

اإلنتاجية والمساءلة

35.6

36.7

27.7

1.63

1.65

6

-

-

-

2.10

1.47

-

متوسط البعد

أوضح الجدول السابق أن مستوى تمكن أعضاء المجالس

في بناء الثقة والمصداقية ،وأخذ المبادرة لحل المشاكل،

االستشارية الطالبية من القدرات القيادية الشخصية جاء

والتحفيز ،وبناء الفريق ،وتفويض السمطة ،وتحديد المسؤوليات،

"متوسطا" ،إذ بمغ متوسط البعد ( ،)2.10بانحراف معياري بمغ

ودراسة بيربانك وأودوم وساندلين [ ]15التي أظيرت أن عضوية

( ،)1.47فقد جاءت القيادة وتحمل المسؤولية في مقدمة تمك

المنظمات الطالبية تحقق درجة من النمو في قدراتيم في جوانب

القدرات ،تمييا يناء الشخصية ،ثم اإلدارة الذاتية ،ثم المرونة

التعميم وتنمية الشخصية.

واالتصال الفعال ،ويعزو الباحث تمكن الطمبة من ىذه القدرات

كما يعزو الباحث ضعف تمكن الطمبة أعضاء المجالس

لطبيعة ىذه المسؤولية ومرتكزاتيا ،وما يتم عبرىا من ممارسة

االستشارية الطالبية من قدرات اكتشاف فرص العمل ،واإلنتاجية

اإلدارة الذاتية لممجمس بين األعضاء ،واالتصال الفعال مع كافة

والمسائمة ،والمبادرة واإلقناع إلى عدم وجود الوقت الكافي لدى

القيادات الجامعية والطمبة ،والتعرف عمى قضاياىم ،والمرونة في

الطمبة الكتسابيا ،وانشغاليم باألعباء الدراسية ،وعدم وجود

التعامل معيا ،وما يتطمبو ذلك من جيد منظم ،ومتابعة مستمرة

دورات تدريبية إلكسابيم تمك القدرات ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما

لتمك القضايا واألدوار.

توصمت لو دراسة بويد [ ]11التي أظيرت أن الطالب الذين

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات ٍ
كل من:

يشاركون في المنظمات الطالبية تتطور لدييم القدرات القيادية،

الكندري [ ]2من إسيام الجمعيات الطالبية في جامعة الكويت

ويحصمون عمى تجارب ثرية في بعض جوانب القيادة ،إال أن

بشكل واضح في تنمية شخصية المشاركين فييا ،وتحمل

ىناك حاجة لبرامج أخرى ترتكز عمى نظرية القيادة أو تنمية

المسؤولية واالعتماد عمى النفس ،ودراسة أندراوس [ ]1حول دور

القدرات القيادية.

الجمعيات واألندية الطالبية في تنمية ثقافة الطمبة في جامعة

كما يوضح جدول  2استجابات أعضاء المجالس االستشارية

البمقاء التطبيقية ،والحرية في إبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر،

الطالبية عمى البعد الثاني" :القدرات العممية".

ودراسة بيترسون وبيترسون [ ]13حول إسيام القيادات الطالبية
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جدول 2

استجابات أفراد الدراسة حيال مستوى تمكن أعضاء المجالس االستشارية الطالبية من القدرات العممية (ن = )107
م

مستوى التمكن

العبارة

المتوسط

االنحراف

مرتفع %

متوسط %

منخفض%

الحسابي

المعياري

201

التفكير اإلبداعي

20.9

40.7

48.4

1.64

1.88

5

202

التحميل الناقد وحل المشكالت

56.3

37.7

6

1.66

1.25

3

203

الثقافة المينية

31.7

45.9

22.4

1.63

1.77

4

204

تفسير الموائح والنظم

61.3

28

10.7

2.58

1.04

1

205

األسموب العممي في جمع المعمومات

58.6

37.7

3.7

2.45

1.31

2

1.99

1.45

متوسط البعد

الترتيب

أوضح جدول  2أن مستوى تمكن أعضاء المجالس

كما يعزو الباحث ضعف تمكن الطمبة أعضاء المجالس

االستشارية الطالبية من القدرات القيادية العممية جاء "متوسط ًا"،

االستشارية الطالبية من قدرات التحميل الناقد وحل المشكالت،

أن متوسط البعد بمغ ( ،)1.99بانحراف معياري بمغ
إذ ّ

والثقافة المينية ،والتفكير اإلبداعي ،إلى ضعف خبراتيم
وتجاربيم السابقة ،وعدم وجود مجال أو برنامج منظم لنشر

( ،)1.45فقد جاء تفسير الموائح والنظم في مقدمة تمك القدرات،
يمييا تطبيق األسموب العممي في جمع المعمومات ،ويعزو

الثقافة المينية ،وأساليب التفكير اإلبداعي بين طالب الجامعة.

الباحث تمكن الطمبة من ىذه القدرات لمحاجة الممحة لالطالع

وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسات ٍ
كل من :صالح

عمى لوائح ونظم الدراسة باعتبارىا المرجع المعتمد لتحديد مواقف

[ ]8حول دور جماعات األسر الطالبية في إكساب أعضائيا

الطالب عند ما يواجيون مشاكل الحرمان والفصل من الدراسة

لميارات تؤىميم لثقافة العمل الحر ،وتشجع األعضاء عمى

واعادة القيد ،وكميا قضايا تيم أعضاء المجالس االستشارية

اإلبداع واالبتكار ،ودراسة بيترسون وبيترسون [ ]13حول

الطالبية الذين يعممون عمى تحقيق مصالح زمالئيم ،وحل

إسيامات القيادات الطالبية في أخذ المبادرة لحل المشاكل،

مشاكميم ،كما اكتسبوا القدرة عمى تطبيق األسموب العممي في

والتحفيز.
ويوضح جدول  3استجابات أعضاء المجالس االستشارية

جمع المعمومات وتنسيقيا وعرضيا عمى المسؤولين بالشكل

الطالبية عمى البعد الثالث" :القدرات االجتماعية".

العممي الالئق الكفيل بتحقيق أىدافيا.

جدول 3
استجابات أفراد الدراسة حيال مستوى تمكن أعضاء المجالس االستشارية الطالبية من القدرات االجتماعية (ن = )107
م

العبارة

المتوسط الحسابي

مستوى التمكن
مرتفع%

متوسط %

منخفض%

االنحراف المعياري

الترتيب

301

تعزيز االنتماء الديني والوطني

74.4

23.2

2.4

2.75

1.15

1

302
303

الت ّكيف االجتماعي االيجابي

36.8

40.7

22.5

1.47

1.38

4

الوعي بالقضايا المحمية والعالمية

20.3

47.9

31.8

1.41

1.57

5

304

التعرف عمى األنشطة المعززة لمصحة

48.2

38

13.8

2.45

1.24

3

305

اإللمام بماىية الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي

47.7

38.6

13.7

2.61

1.21

2

2.14

1.31

متوسط البعد

( ،)1.31فقد جاء تعزيز االنتماء الديني والوطني في مقدمة

أن مستوى تمكن أعضاء المجالس
اتضح من جدول ّ 3

االستشارية الطالبية من القدرات القيادية االجتماعية جاء

القدرات االجتماعية التي تمكن منيا الطمبة أعضاء المجالس

"متوسطاً" ،إذ بمغ متوسط البعد ( ،)2.14بانحراف معياري بمغ

االستشارية الطالبية ،يميو اإللمام بماىية الشراكة المجتمعية
8

والعمل التطوعي ،ثم التعرف عمى األنشطة المعززة لمصحة،

والعالمية ،فقد اختمفت ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة

ويفسر الباحث تمكن الطمبة أعضاء المجالس االستشارية

اإلسكندراني [ ]7من ضعف عممية االتصال بين أعضاء

الطالبية من تمك القدرات إلى كثرة الفعاليات الدينية والثقافية

مجالس االتحادات مع الطالب ،وفتح قنوات لمتعبير عن القضايا

والوطنية ،كاليوم الوطني ،والمناسبات الدينية واالجتماعية ،كما

الجامعية والمجتمعية.
إن متوسطات األبعاد الثالثة ىي :القدرات
وحيث ّ

يعتبر اإللمام بماىية الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي من
المجاالت التي تقوم بيا المجالس االستشارية ،أما التعرف عمى

االجتماعية ( ،)2.14والقدرات الشخصية ( ،)2.10والقدرات

األنشطة المعززة لمصحة فيأتي ضمن متطمبات األنشطة

العممية ( ،)1.99وعميو فقد حصل المحور ككل عمى متوسط

الطالبية الرئيسة لبناء صحة وعقول الطمبة عمى أسس صحيحة.

عام ( ،)2.08ويشير إلى تمكن الطمبة أعضاء المجالس
االستشارية الطالبية من القدرات القيادية بمستوى "متوسط".

كما يعزو الباحث ضعف تمكن الطمبة أعضاء المجالس
االستشارية الطالبية من قدرات الت ّكيف االجتماعي اإليجابي،

وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت لو دراسة سميث

والوعي بالقضايا المحمية والعالمية إلى عدم توفر البرامج

ِ
وجينووث [ ]14حول تصنيف الطالب المشاركين في المنظمات

والفعاليات والدورات التدريبية التي تعالج ىذه القضايا

الطالبية أنفسيم بمستوى أعمى في القدرات القيادية مثل الثقة

المتخصصة واليامة لجميع الطالب.

والمبادرة ،والمسؤولية .ودراسة بيربانك وأودوم وساندلين []15
أن عضوية المنظمات الطالبية تجربة ميمة لمتقدم
التي أظيرت ّ

وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة موسى []9
حول إسيام جماعات األسر الطالبية في إكساب وتنمية ميارات

وتنمية قدراتيم كقادة عبر الفرص التي منحت ليم لتطبيق

العمل الجماعي ألعضائيا مثل التعاون ،واالتصال ،التنظيم،

السموكيات القيادية.

واإلدارة ،والمتابعة والتقييم ،ودراسة الزيود [ ]10التي أشارت إلى

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني :والذي نصو" :ما دور

أن مشاركة طالب جامعة اليرموك في البرامج الطالبية تنمي
ّ

المجالس االستشارية الطالبية في تمكين أعضائيا من القدرات
القيادية (الشخصية ،العممية ،االجتماعية)؟" تم استخراج النسب

الصحة البدنية والنفسية ،وتدعم العالقات االجتماعية مع

اآلخرين .وفيما يتعمق بتمكن الطمبة أعضاء المجالس

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء

االستشارية الطالبية من القدرات األخرى بمستوى ضعيف ،والتي

المجالس االستشارية الطالبية عمى فقرات المحور الثاني ،كما

شممت :الت ّكيف االجتماعي االيجابي ،والوعي بالقضايا المحمية

يوضحيا جدول (.)4

جدول 4
النسب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء المجالس االستشارية الطالبية عمى فقرات المحور الثاني (ن= )107
م

العبارة

مستوى التمكن

منخفض

مرتفع

متوسط

%

%

%

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

.1

المشاركة في الفعاليات الوطنية مع القيادات الجامعية

49.1

38.1

12.8

2.47

1.95

2

.2

تمثيل الطمبة أمام إدارة الجامعة وطرح قضاياىم

40.4

36.9

22.7

2.42

1.15

3

.3
.4

التدريب عمى ممارسة القيادة الطالبية عممياً

41.3

47.6

11.1

1.45

1.34

7

تقديم أفكار إبداعية وحمول واقعية لممشكالت

27.4

31.7

40.9

1.41

1.65

8

.5

ممارسة الحوار والتعبير عن الرأي وفق الضوابط الشرعية

34.7

23.2

42.1

2.42

1.17

3

والنظامية
.6

تعزيز روح التواصل والتعاون بين الطمبة واإلدارة وأعضاء ىيئة

32.4

التدريس

9

34.7

32.9

2.4

1.88

4

5

6

2016

.7

المشاركة بتنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية والجماعية،

50.9

19.7

29.4

2.61

1.17

1

.8

إسيام الطالب في المبادرات والمسابقات الخارجية لمجامعة

35.9

35.9

28.2

1.55

1.32

6

.9

توعية الطالب وحثيم عمى االلتزام باألحكام والموائح المعمول

38.7

27.5

33.8

2.37

1.78

5

بيا في الجامعة
متوسط البعد

-

-

2.12

-

1.49

-

أوضح جدول  4أن دور المجالس االستشارية الطالبية في

القيادة الطالبية عممياً ،واسيام الطالب في المبادرات والمسابقات

دعم القدرات القيادية لمطمبة أعضائيا جاء بمستوى "متوسط" ،إذ

الخارجية لمجامعة ،ويفسر الباحث ذلك بأن ىذه األدوار تتطمب

بمغ متوسط المحور ( ،)2.12بانحراف معياري بمغ (،)1.49

وقتاً وجيداً من الطمبة أعضاء المجالس االستشارية الطالبية ،قد

فقد جاءت المشاركة بتنظيم وتنسيق األنشطة الطالبية الفردية

ال يكون متوف اًر أو متاحاً لدى الكثير منيم.

والجماعية في المرتبة األولى ،والمشاركة في الفعاليات الوطنية

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث :والذي نصو" :ىل توجد

مع القيادات الجامعية في المرتبة الثانية ،وتمثيل الطمبة أمام

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء المجالس

إدارة الجامعة وطرح قضاياىم ،وممارسة الحوار والتعبير عن

االستشارية الطالبية تجاه دورىا في تمكينيم من القدرات القيادية

الرأي وفق الضوابط الشرعية والنظامية في المرتبة الثالثة ،وبث

تعزى

والعممية

روح القيادة والمسؤولية لدى األعضاء ،والتدريب عمى ممارسة

واالجتماعية)؟ تم استخدام تحميل التباين المتعدد ،وذلك لدراسة

القيادة الطالبية عممياً في المرتبة الثانية ،وتعزيز روح التواصل

التأثير الكمي لممتغيرات المستقمة مجتمعة ،وكذلك الستصحاب

والتعاون بين الطمبة واإلدارة وأعضاء ىيئة التدريس في المرتبة

التفاعل بين المتغيرات المستقمة لمتحقق من وجود فروق ذات

الرابعة ،ويعزو الباحث قوة دور المجالس االستشارية الطالبية

دالة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.05في استجابات

في تمكين أعضائيا من ىذه القدرات إلى ممارستيم ليا بشكل

أعضاء المجالس االستشارية الطالبية تجاه دورىا في تمكينيم

تمقائي بمجرد االنتساب لتمك المجالس ،إذ تعد أدوا اًر أساسية

من القدرات القيادية تعزى لمتغيرات الدراسة (القدرات الشخصية

(بروتوكول) تميزىم عن باقي الطمبة ،وتمثل ضرورات لتحقيق

والعممية واالجتماعية).

أىداف تمك المجالس.

 -1التباين الثالثي لدرجات أبعاد المحور األول (القدرات

بينما جاء دور تمك المجالس ضعيفاً في مجاالت :تقديم

لمتغيرات

(القدرات

الدراسة

الشخصية

الشخصية والعممية واالجتماعية) ،ويوضحو جدول .5

أفكار إبداعية وحمول واقعية لممشكالت ،والتدريب عمى ممارسة
جدول 5

تحميل التباين الثالثي لدرجات بعد القدرات الشخصية والعممية واالجتماعية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

القدرات الشخصية

5.704

2

0.317

0.418

0.47

القدرات العممية

5.618

2

0.492

0.418

0.279

القدرات االجتماعية

5.933

1

0.408

0.194

0.817

القدرات الشخصية × القدرات العممية

32.045

4

0.605

1.419

0.295

القدرات الشخصية × القدرات االجتماعية

33.842

2

0.428

0.738

1.049

القدرات العممية × القدرات االجتماعية

33.331

2

0.398

1.514

1.307

القدرات الشخصية × القدرات العممية × القدرات االجتماعية

190.123

4

1.958

2.509

1.944

الخطأ

2.788

89

0.78

الكمي

4.911

106

أوضح جدول  5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

* دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.05
10

ومن ثم استجاباتيم متقاربة.

درجات استجابات أعضاء المجالس االستشارية الطالبية لجميع
المتغيرات بجامعة الجوف ،حيث جاءت قيمة مستوى الداللة

 -2تحميل التباين الثالثي لدرجات المحور الثاني :كما يوضحو

اإلحصائية أكبر من ( ،)0.05وقد يعزى ذلك إلى تشابو جميع

جدول :6

الطمبة في كافة القدرات النتمائيم إلى بيئة واحدة تجعل قدراتيم
جدول 6

تحميل التباين الثالثي لدرجات لممحور الثاني
مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

ف

الداللة

المربعات
القدرات الشخصية

2.587

2

1.0954

4.955

0.381

القدرات العممية

3.604

2

1.6044

3.877

0.264

القدرات االجتماعية

3.221

1

1.7530

4.139

*0.001

القدرات الشخصية × القدرات العممية

9.323

4

0.7923

3.841

0.452

القدرات الشخصية × القدرات االجتماعية

8.332

2

0.6143

2.669

*0.0042

القدرات العممية × القدرات االجتماعية

11.608

2

0.61856

2.269

0.287

القدرات الشخصية × القدرات العممية × القدرات

30.031

4

5.4692

1.578

*0.0032

االجتماعية
الخطأ

4.117

89

الكمي

7.306

106

* دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.05

11.94

درجات تمكين األعضاء من المشاركة ترجع إلى متغيرات

أوضح جدول  6وجود فروق ذات داللة إحصائية طبقاً

القدرات الشخصية ،والقدرات العممية ،والقدرات االجتماعية من

لمتغير القدرات االجتماعية ،والعالقة بين القدرات الشخصية

تباين درجات تمكين األعضاء من المشاركة ترجع إلى متغيرات

والقدرات االجتماعية ،والعالقة بين القدرات الشخصية القدرات

القدرات الشخصية ،القدرات العممية ،القدرات االجتماعية.

العممية والقدرات االجتماعية ،بينما ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمقدرات الشخصية ،والقدرات العممية ،والعالقة

اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع :والذي نصو" :ىل توجد فروق

بين القدرات الشخصية والقدرات العممية ،والعالقة بين القدرات

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05في قدرات طالب

العممية والقدرات االجتماعية ،حيث جاءت قيمة مستوى الداللة

المجالس االستشارية (المجموعة التجريبية) مقارنة بطالب

اإلحصائية أكبر من (.)0.05

المجموعة الضابطة؟" إذ تم استخدام المتوسطات الحسابية

كما تبين أن قيمة معامل االرتباط المتعدد بين المتغيرات

واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لمقارنة الفروق بين

المستقمة الداخمة (القدرات الشخصية ،القدرات العممية ،القدرات

مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة حيال القدرات الشخصية،

االجتماعية) ،والمتغير التابع (الدرجة الكمية لتمكين األعضاء

والقدرات العممية ،والقدرات االجتماعية ،والتي يوضحيا جدول

من المشاركة) ىي ( ،)0.876ومعامل التحديد المصحح

.7

لمعامل االرتباط بمقدار ( ،)0.618أي أن ( )%61.8من تباين

11
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6

جدول 7

اختبار ت لمقارنة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة حيال محاور الدراسة
المتوسط

محاور الدراسة

اإلحصاءات

حجم

القدرات

المجموعات

العينة

القدرات الشخصية

المجموعة التجريبية (طالب منتمون لممجالس

107

2.517

االنحراف

درجات

المعياري

الحرية

1.4621

105

قيمة ت
0.616

الداللة
*0.003

الطالبية)
المجموعة الضابطة (طالب غير منتمين لممجالس

115

1.085

0.9429

113

الطالبية)
القدرات العممية

المجموعة التجريبية (طالب منتمون لممجالس

107

2.275

1.5325

105

0.758

*0.000

الطالبية)
المجموعة الضابطة (طالب غير منتمين لممجالس

115

1.415

0.8965

1123

الطالبية)
القدرات

المجموعة التجريبية (طالب منتمون لممجالس

االجتماعية

الطالبية)
المجموعة الضابطة (طالب غير منتمين لممجالس

107
115

2.391
1.537

1.2768
0.9031

105

0.963

*0.023

113

الطالبية)
المحور الثاني

المجموعة التجريبية (طالب منتمون لممجالس

107

2.418

2.6549

105

1.822

*0.005

الطالبية)
المجموعة الضابطة (طالب غير منتمين لممجالس

115

1.632

1.4317

113

الطالبية)

* عند مستوى داللة أقل من 0.05

بمتوسط حسابي ( )2.391مقابل متوسط حسابي ()1.537

اتضح من جدول  7ما يمي:

لقدرات المجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة (ت = )0.963

 -1وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة

وبداللة إحصائية (.)0.023

اإلحصائية ( (α = 0.05في القدرات الشخصية لممجموعتين

 -4وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(التجريبية ،والضابطة) ،ولصالح طمبة المجموعة التجريبية

اإلحصائية ( (α = 0.05في استجابات المحور الثاني

بمتوسط حسابي ( )2.517مقابل متوسط حسابي ()1.085

لممجموعتين (التجريبية ،والضابطة) ،ولصالح طمبة المجموعة

لقدرات المجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة (ت = )0.616

التجريبية بمتوسط حسابي ( )2.418مقابل متوسط حسابي

وبداللة إحصائية (.)0.003

( )1.632لقدرات المجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة (ت =

 -2وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 )1.822وبداللة إحصائية (.)0.005

اإلحصائية ( (α = 0.05في القدرات العممية لممجموعتين

 .6التوصيات

(التجريبية ،والضابطة) ،ولصالح طمبة المجموعة التجريبية

في ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بما يمي:

بمتوسط حسابي ( )2.275مقابل متوسط حسابي ()1.415

 .1فيما يتعمق بدور عمادة شؤون الطالب:

لقدرات المجموعة الضابطة ،حيث كانت قيمة (ت = )0.758

 -إعداد اختبارات لقياس مستوى االستعداد المناسب لدى الطمبة

وبداللة إحصائية (.)0.000

المرشحين لالنضمام لعضوية المجالس االستشارية ،وعدم

 -3وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة

االقتصار عمى المعدل التراكمي.

اإلحصائية ( (α = 0.05في القدرات االجتماعية لممجموعتين

 -تصميم برامج تدريبية يقدميا خبراء متخصصون بيدف إعداد

(التجريبية ،والضابطة) ،ولصالح طمبة المجموعة التجريبية

قيادات طالبية واعية قادرة عمى قيادة المجالس االستشارية،
12

] [6عساف ،محمود عبد المجيد ( .)2013الدور التربوي

وتؤىميم لمقيام بأدوار إيجابية لخدمة مجتمعيم مستقبالً ،مثل:
 -برامج دعم القدرات الشخصية( :المبادرة واإلقناع  -إدارة

لمجالس طمبة الجامعات الفمسطينية في تشكيل الوعي

الحوار -تحسين اإلنتاجية والمسائمة  -وضع الخطط واعداد

السياسي وسبل تفعيمو"  -جامعة األقصى :دراسة حالة.

البرامج الزمنية لتنفيذىا ومتابعتيا).

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية .شؤون

 -برامج دعم القدرات العممية( :الثقافة المينية  -التفكير

البحث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية  -غزة

اإلبداعي  -التحميل الناقد وحل المشكالت).

 -فمسطين.112-92 ،)1( 21 ،

 -برامج دعم القدرات االجتماعية( :التكيف االجتماعي االيجابي

] [7اإلسكندراني ،أيمن أحمد ( .)2006اتجاىات الطالب نحو

 -الوعي بالقضايا المحمية والعالمية  -العمل التطوعي).

االتحادات الطالبية :دراسة ميدانية عمى عينة من طالب

 .2فيما يتعمق بدور قيادات الكميات:

جامعة الزقازيق .مجمة كمية اآلداب  -جامعة الزقازيق -

 -تييئة البيئة المناسبة لممجالس االستشارية الطالبية (مكتب

مصر .134-67 ،38 ،تاريخ االسترجاع 2016/7/9م،

مستقل مجيز باحتياجات المجمس المادية  -إتاحة قاعة

من:

االجتماعات بالكمية عند االحتياج ليا).
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 -دعم عميد الكمية المباشر وتسييل حصول المجمس عمى
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احتياجاتو ،وتحديد المواعيد المالئمة لمقاء الدوري باألعضاء

الطالبية في تأىيل أعضائيا لثقافة العمل الحر .المؤتمر

وفق جداوليم الجامعية.

العممي الدولي الحادي والعشرون لمخدمة االجتماعية -

 -إقامة قنوات اتصال مفتوحة دائمة بين عمادة الكمية ورؤساء

مصر .حموان :كمية الخدمة االجتماعية  -جامعة حموان.
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التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية .الثقافة والتنمية،260 .

العمل الجماعي :دراسة مطبقة عمى طالب األسر الطالبية

.104-76
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] [10الزيود ،نايف محمود ( .)2012دور األنشطة و البرامج
الطالبية في جامعة اليرموك في صقل شخصية الطالب

.60-11

الجامعي .بحوث التربية الرياضية  -مصر،)90(46 ،

] [3يوسف ،محسن؛ وسراج الدين ،اسماعيل ( .)2004العمالة

.24-1

والتنمية :عمالة الشباب .مصر :مكتبة االسكندرية.
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PARTICIPATING IN STUDENTS
CONSULTATIVE COUNCILS AND THEIR
ROLE IN EMPOWERING THE MEMBERS'
LEADERSHIP ABILITIES
GHARBI MARJI AL-SHAMMARI
An Associate Professor
Al-Jouf University, KSA
ABSTRACT_ The study aims to investigate the role of participation in student consultative
councils in empowering their members' leadership abilities including personal, scientific, and
social abilities by using the experimental approach in addition to the descriptive and analytical
one. The population of the study consists of (107) students members who participated in the
advisory councils as an experimental group, and of (115) non-participants students as a control
group at Al-jouf University. The results show that the consultative councils students' empowerment
level of the personal abilities was average in the above three leadership abilities. Moreover, the
comparison between the differences between the two sets of the pilot study and control group
showed a statistically significant differences in personal, scientific and social abilities of the two
groups differences (experimental and control) in favor to the experimental group students with
larger arithmetic averages which means participation in student consultative councils increases
the acquisition of the leadership abilities.
KEYWORDS: university leadership, higher education management, Saudi universities.
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