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املخلص :
استهدف البحث التعرف على دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية ،واملعوقات التي تعيق فرق العمل في تنمية القيادة الريادية
لدى طالبات كلية التربية بجامعة القصيم ،واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي ،واعتمد االستبانة كأداة للتطبيق على عينة مكونة من ()246
طالبة ،وتوصلت النتائج إلى أن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية يتحقق بدرجة مرتفعة ،وجاءت أبعاد القيادة الريادية على الترتيب:
(الثقة واستثمار الفرص ،الرؤية ،اإلبداع واملبادأة) ،كما توصلت النتائج إلى أن معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية للطالبات
ً
يتحقق بدرجة متوسطة .وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة البحث حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في
ً
تنمية القيادة الريادية للطالبات ترجع الختالف التخصص .بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
ً
للطالبات ترجع الختالف املستوى الدراس ي .وتوجد فروق دالة إحصائيا حول دور ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية للطالبات ترجع
الختالف املعدل الدراس ي.
الكلمات املفتاحية :فرق العمل؛ طالبات الجامعة؛ أبعاد القيادة الريادية.

املقدمة:
تشهد الجامعات العربية اليوم العديد من التطورات ،سعيا لتجويد التعليم وتحقيق التنافسية وتلبية احتياجات املجتمع ،وتبذل تلك
الجامعات املزيد من الجهود في تطبيق االستراتيجيات الحديثة واالتجاهات التربوية الفعالة في التعليم .وتعتبر فرق العمل من االستراتيجيات التي أثبتت
العديد من الدراسات جدواها في تطوير التعليم العالي وتنمية قدرات ومهارات طالبه ،حيث يعد أسلوب فرق العمل قيمة مضافة ومنهجية علمية
تنتهجها الجامعات املعاصرة ،وتعمل على استثمار مواردها البشرية وبناء قدراتهم اإلبداعية ومهاراتهم الريادية .وتحرص الجامعات السعودية على
اعتماد استراتيجية فرق العمل ضمن استراتيجيات التعليم ،لالرتقاء باملستوى األكاديمي واملهارى للطلبة.
وانطالقا من سعى املنظمات العاملية إلى تحقيق الريادية ،حيث يصبح كل من فيها من العاملين على مفهوم واحد وتحت قيادة ريادية حقة تبدأ
برأس الهرم تتدرج حتى تصل إلى أدنى مستوى في املنظمة .وليس ذلك الطموح بحصر على املنظمات العاملية وإنما تلك املنظمات املحلية ،ومنها الجامعات
التي تطمح إلى أن تصل إلى العاملية( .القحطاني ،)2015 ،وللقادة دور هام في تعزيز اإلبداع في فرق العمل وزيادة االتجاه الريادي للفرق ،فالقادة الذين
يزرعون االنفتاح وتبادل املعلومات والتفكير اإلبداعي يشجعون اإلبداع من خالل تسهيل تبادل املعرفة بين أعضاء الفريق .وبدأ العلماء في اآلونة األخيرة
دراسة قيادة ا لفريق بشكل تجريبي كما لو كانت ظاهرة فريدة ،تحتاج إلى مزيد من االهتمام بسلوكيات قيادية أكثر تحديدا تفض ي إلى نتائج سلوكية
محددة ،إن عملية التأثير للقائد ال تعتمد فقط على التأثير على األفراد ،ولكن أيضا على قدرته على تسهيل عمليات الفريق في البحث واالكتشاف
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وتطوير حلول مبتكرة ملعالجة قضايا الفريق ،وتسهيل التفاعل بين األعضاء وتعزيز إمكاناتهم اإلبداعية والتشارك املعرفي بينهم وبالتالي تمكين الفريق من
االستفادة من آرائهم ومهاراتهم املتنوعة ورصيدهم املعرفي(Carmel; Paulus, 2015).
تطورت منهجية فرق العمل وقد أسهمت النظريات اإلدارية التي ظهرت في منتصف القرن العشرين في التوجه نحو االهتمام بالعنصر البشري
والعمل الجماعي املخطط ،ويشير كل من هنري فايول 1949م وماسلو 1954م إلى االهتمام بالعنصر البشري في املنظمات باعتبار أن الطاقة الكامنة
للفرد تبقى كامنة ما لم يتم تحريرها وإطالقها من خالل العمل الجماعي .وفي تقدم واضح نحو جماعية اإلدارة ،واإلدارة بروح الفريق الواحد ،قدم وليام
أوش ي نظرية  Zأو ما يعرف بالنموذج الياباني في اإلدارة عام 1981م وأكد هذا النموذج على االهتمام بالعنصر البشري وإدارة األفراد بطريقة تجعلهم
يشعرون بروح الجماعة .ومع التطور املتسارع للتقنية ووسائل االتصاالت ،وعوملة الفكر اإلداري ،وعوملة املنظمات فال زال االهتمام بإشراك كافة األفراد
ً
في صناعة النجاح ومنحهم مجاال أوسع من الحرية في العمل والتصرف ،وتحمل املسؤولية ،والتشجيع على املراقبة الذاتية .ولذا فإن التحول والتغير
اإلداري وشيوع املفاهيم اإلدارية املتنوعة كان لصالح االهتمام بالعنصر البشري واالهتمام به كعضو ينتمي إلى فريق عمل يتسم بالتعاون( .عبد الغني،
.)2007
أما بالنسبة ألهداف بناء فرق العمل بالجامعة كمؤسسة تعليمية ،فتتنوع األهداف التي يسعى إلى تحقيقها فريق العمل ومنها تبادل الخبرات بين
أعضاء الفريق ،التحفيز والتشجيع نحو تحقيق األهداف ،العمل بروح معنوية واحدة ،بناء روح الثقة والتعاون بين األفراد ،تنمية مهارات األفراد ،وزيادة
مداركهم ،تنمية مهارات القادة في تحسين العالقات داخل املؤسسة ،توفير االتصال املفتوح بين أجزاء املؤسسة وبما يؤدي إلى مزيد من الشفافية
والوضوح في مواجهة املشكالت ،زيادة تدفق املعلومات بين أجزاء املؤسسة ،االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات املتاحة وبما يحقق كفاءة األداء.
(السديري13،2010 ،؛ املاض ي .)54 ،2010 ،كما ُيسهم فريق العمل في تنمية بعض املهارات مثل مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين ،ومهارات
تشخيص وحل املشكالت ،ومهارات التفاوض ،ومهارة إدارة الوقت ،ومهارة إدارة الصراع( .اإلدارة املركزية للبحوث .)2011 ،باإلضافة إلى تحقيق وحدة
الهدف ،والتفاعل اإليجابي بين الطلبة ،واملنافسة واإلبداع واستثمار الفرص ،واالستقاللية والدافعية للنجاز ،وإدارة الخالفات واملشاركة في اتخاذ
القرارات ،التقويم للتحسين وعالج جوانب القصور.
ومن األسباب التي تدعو الجامعات إلى تبني أسلوب فرق العمل ،تلك التطورات املحلية والعاملية في التقدم العلمي والتضخم املعرفي ،والتقنيات
الحديثة ،والقدرات التنافسية ،والتعلم الذاتي ،وثقافة الجودة واإلتقان ،وسيطرة املفاهيم اإلدارية كالتنظيم وتفويض السلطات والعمل التشاركي ،مما
تتطلب استخدام فرق العمل كاستراتيجية غير تقليدية في التعليم من أجل تنمية التفكير الريادي عند الطلبة وتزيد من قدراتهم على اإلبداع وتنمي
مهاراتهم األكاديمية واملهنية واالجتماعية .باإلضافة إلى مسؤولية فرق العمل في تحسين املخرجات ،وارتفاع معدالت الرضا واالنتماء ألعضاء الفريق،
والتعاون والتواصل الفعال والعالقات اإلنسانية ،وتحسين جودة الحياة األكاديمية لطلبة الجامعة.
وتتطلب عملية إدارة الفريق بعض املتطلبات منها ،أوال :نمط القيادة املناسب؛ فغالبا ما يتم تعيين قائد رسمي للمجموعة ،ويتولى هذا القائد
مهمة توجيه املناقشات بين األعضاء وتقليل املشكالت ،وإتاحة الفرصة ألعضاء الفريق للتحدث والتعبير عن أفكارهم .ثانيا :التناقض البناء؛ حيث
يؤدي التنوع في الفكر ووجهات النظر إلى اإلبداع والحلول غير التقليدية ،ويمكن االستفادة من املميزات التي قد تترتب على التناقض بين أعضاء الفريق
في إثراء املناقشة ،من خالل التأكيد على املسؤولية الجماعية والحوار واإلقناع ال السيطرة بين أعضاء الفريق .ثالثا :دعم الطاقات اإلبداعية للفريق؛
حيث تتعد األساليب التي يمكن االعتماد عليها لتعظيم االستفادة من الطاقات اإلبداعية للفريق ،ومن أهم تلك األساليب العصف الذهني وأسلوب
الجماعة االسمية وأسلوب دلفي ،وتقوم تلك األساليب على طرح أكبر عدد من األفكار واملقترحات والبدائل دون وضع قيود على حرية الفرد( .زايد،
.)31-28 ،2007
وقد يواجه فريق العمل معوقات متنوعة مثل ثقافة الفردية والتنافس والتركيز على اإلنجاز الشخص ي ،والتركيز على إنجاز العمل دون النظر إلى
العالقات واملشاعر واالحتياجات اإلنسانية لألفراد ،وضعف التفكير االستراتيجي ومهارات الفريق وبالتالي االفتقار إلى تحديد املشكالت وضعف
الحصول على أفكار وحلول جديدة بعيدة عن الطرق التقليدية ،والهيكل التنظيمي التقليدي ذو تسلسل هرمي واسع ،ونظم الحوافز واملكافتت التي
توجه للجهود الفردية ،ومعتقدات قائد الفريق واتجاهاته ومعرفته ومهاراته؛ حيث يعود بعض القادة إلى العمل الفردي بمجرد التعرض إلى بعض
الضغوط ويسعى ليسود رأيه في النهاية على أنشطة الفريق من منطلق الحرص على عامل الوقت ،والبعد املكاني مما يصعب بناء فريق عمل فعال؛
فيكون تبادل املعلومات ووضع األهداف والتعاون بين أعضاء الفريق عملية صعبة ،وزيادة عدد أعضاء الفريق عن الحد املعقول وهو من ( )8 :3أفراد.
(عبد الغني.)15-14 ،2007 ،
وقد حظى موضوع القيادة الريادية عناية بالغة من املتخصصين والباحثين وتزامن ذلك في األلفية الثالثة حين تبلور املفهوم وبرزت انعكاساته
اإليجابية على تحسين األداء وتعزيز القدرات التنافسية للعنصر البشري ،واقترن نمو املفهوم بالتطورات العلمية واإلدارية والتقنية واالجتماعية ،ودعت
الحاجة إلى رفع شعار الريادية باملؤسسات التعليمية وإداراتها بأساليب تخرج عن نطاق املألوف إلى اإلبداع واالستباقية والتنافسية.
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وحدد (حامد وأرشيد )2007 ،أبعاد القيادة الريادية في القدرة على تحمل املخاطر وتقبل التحدي ،املبادرة وإنجاز العمل ،توظيف الفرص،
استخدام التقنية ،التحقق من النتائج ،االهتمام بالجودة والنوعية .وأوضح ) (Bojko, 2014أن أبعاد القيادة الريادية تتمثل في تحمل املخاطرة
واالستقالل واإلبداع والرؤية ووحدة املنافسة .بينما صنف تلك األبعاد ) (Chou; Shen; Hsiao; Shen,Tsen,2017إلى القدرة على االتصال ،القدرة
الرقمية ،القدرة اإلبداعية واالبتكار ،القدرة على إدارة املوارد البشرية ،إدارة املخاطر ،املنافسة ،املبادرة ،تطوير الذات ،اتخاذ القرارات ،العالقات
االجتماعية ،التفاعل والتواصل مع اآلخرين ،استيعاب املعرفة الالزمة للعمل ،حسن التصرف ،التنبؤ باملشكالت .وصنفت (الجيار ،2018ص)237
أبعاد القيادة الريادية إلى اإلبداع واملبادأة أو االستباقية ،امليل تجاه املخاطرة ،الرؤية االستراتيجية .وأوضح كل من (عبد الحليم؛ ومرسال ،2019
ص )294أبعاد القيادة الريادية في الرؤية ،اإللهام ،الثقة ،التواصل.
والبحث الحالي يسلط الضوء على أبعاد القيادة الريادية كما يوضحها الشكل التالي:
الرؤية :إدراك األهداف -فهم قواعد العمل وسياساته -التخطيط ودراسة األولويات -صنع واتخاذ
القرار
اإلبداع واملبادأة :ابداء األفكار املبدعة -التفاعل اإليجابي وتبادل الصبرات -إدارة الصالف وابتكارية
حل املشكالت -التغذية الراجعة
الثقة واستثمار الفرص :استخدام التقنية -الحاجة لإلنجاز وتطوير الذات -االستقالل -التعلم من
األخطاء -تحمل املسؤولية
املصدر :إعداد الباحثتين

شكل( :)1يوضح أبعاد القيادة الريادية
وتتميز القيادة الريادية بالعديد من الخصائص والسمات منها ما ذكره كل(Shepherd; Katz,2004; Furmanczyk,2010) -:



التأثير :والذي يحدث بوجود مشاعر قوية وتطويرها بوضع أهداف تستثمر فيها الثقة.



النظر إلى كل فرد على أنه فريد وتوفير فرص داعمة لنمو الفرد.



الدوافع امللهمة :والتي تعني توضيح األهداف املشتركة واملتبادلة ببساطة بتشجيع األفراد بتوقعات إيجابية على األشياء التي ينبغي القيام بها
التحفيز الفكري :والذي يعني تعزيز االعتراف باملشاكل بطرق جديدة تحفز األفراد على االعتراف باالحتياجات والقيم وإيجاد طرق لتحسينها
واستخدامها كوسيلة جيدة لحل املشكالت في املستقبل.



االستخدام األمثل للتحفيز لدعم األداء الريادي واملبتكر ووجود ثقافة تدعم وجود الريادية.
الدعم اإلداري :الذي يحفز رغبة األفراد وتوفير املوارد خاصة التي تحفز وجود السلوك الريادي.





 حرية أداء العمل :والتي تحفز األفراد على اإلبداع وأداء العمل بطريقة مبدعة تمنعهم من الفشل.
وباستقراء األدبيات ذات العالقة بالقيادة الريادية ،يمكن استخالص أهم متطلبات القيادة الريادية الالزمة لطلبة الجامعة فيما يلي-:
 بناء فرق العمل األكاديمية والعمل ضمن فريق.


البيئة الصحية الدافعة للنجاز واإلبداع وحرية التعبير تقديم األفكار البناءة.



القيادة الداعمة للفكر الريادي ومهارات الريادية.
املناهج الجامعية املتمركزة حول الطالب.



التدريب العملي املستمر لتنمية مهارات القيادة الريادية.
أساليب تعليمية تعلمية تعزز مهارات التفكير الريادي وتشجع النقد والتحليل واالستنتاج.




 االتصال الفعال واستخدام التقنية الحديثة.
وعلى مستوى األدبيات ذات الصلة ،تزايد اإلنتاج العلمي باأللفية الثالثة حول تنمية املهارات القيادية وبناء القدرات البشرية الجماعية ،منها
دراسة الجيار ( )2018هدفت إلى تحديد متطلبات تفعيل القيادة الريادية بالجامعات املصرية على ضوء مجتمع املعرفة ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي ،وتوصلت النتائج إلى أن الجامعة الريادية تبني وتصمم مناهجها وتخصصاتها لتخريج طالب قادرين على خلق فرص العمل في السوق،
والتواصل مع الجامعات املتقدمة في مجاالت ريادة األعمال ،والتعليم القائم على اإلبداع واالبتكار وتوليد األفكار والتأمل ،والتفكير الريادي للطالب.
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ً
وبناء على نظرية رأس املال البشري الريادي ،كشفت دراسة ) (Ni; Ye, 2018عن األهداف الريادية لطالب املدرسة الثانوية املهنية في الصين،
ً
وطبقت استبانة على  730من الطالب الستكشاف الوضع الراهن للتعليم الريادي وتأثيره ،ومهارات وأهداف الريادية .وأثبتت نتائج الدراسة ما يلي .أوال،
معدل املشاركة في تعليم الريادة في املدارس املهنية الثانوية أعلى بكثير منه في نظيرتها (املدارس األكاديمية) ،حيث أقر أكثر من نصف طالب املدارس
ً
الثانوية املهنية عن تلقيهم تعليم الريادية بمختلف أنواعهاً .
ثانيا ،قام الطالب بتقييم أنفسهم بكفاءة عالية في مهارات وأهداف الريادية ،ثالثا :يلعب
الدافع والقيادة ،باإلضافة إلى املعرفةً ،
أدوارا وسيطة من خاللها يتأثر تعليم الريادية وأهدافها .أما بالنسبة لتوسيع نطاق تعليم القيادة الريادية قامت
دراسة ) (Mars; Torres,2018بدراسة تأثيرات دورة القيادة الريادية متعددة التخصصات القائمة على ميول طالب جامعة أريزونا نحو قيادة التغيير.
وتشير النتائج إلى زيادة في العينة ) (n = 62حول قابلية القيادة الريادية بعد إكمال الدورة .وأوصت الدراسة بتعزيز املناهج الدراسية لتعليم القيادة
الريادية وتعزيز القدرات الجماعية للطالب ليصبحوا قادة فعالين في التغيير  -أي وكالء التغيير.
بينما هدفت دراسة ) (Che;Jaiyeoba;Yussof,2018إلى التحقيق حول آثار خصائص الريادية لدى الطالب (الحاجة إلى اإلنجاز ،املهارات
القيادية ،امليل إلى املخاطرة ،الثقة بالنفس ،التنبؤ) على ميولهم ليصبحوا رواد أعمال في ماليزيا .وتكونت عينة الدراسة من ً 257
طالبا من املشاركين في
دورة وبرامج الريادية .وأشارت النتائج إلى أن املهارات القيادية ،والحاجة إلى اإلنجاز ،والتنبؤ ،وامليل إلى املخاطرة ،ترتبط بشكل إيجابي وكبير باهتمامات
الطالب لبدء أنشطة الريادية في ماليزيا .وقامت دراسة) (Chang; Chen, 2018باستكشاف الكفاءات الريادية للطالب في التدريب العملي داخل أقسام
الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر  (EECSبجامعة تايوان ،وشارك  71من أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا املشورة في مسابقات الريادية في
جامعات التكنولوجيا ،وذلك خالل تطبيق استبيان للبحث على الكفاءات الريادية خالل التدريب العملي للطالب ،ملعرفة ما ينبغي أن تكون عليه قدرات
رواد األعمال عند تدريبهم خارج الحرم الجامعي .وأشارت النتائج أن السلوك الريادي ،واالتصال ومهارات التعامل مع اآلخرين ،واملهارات الرقمية هي
ً
الكفاءات الريادية التي يتم التأكيد عليها أثناء التدريب العملي .وأوصت الورقة ،أوال :يأخذ طالب  EECSبرامج مبتكرة ودورات في ريادة األعمال مثل إدارة
ً
التسويق واإلدارة املالية ودورات إدارة األعمال ذات الصلة .ثانيا ،الشراكة بين جامعات التكنولوجيا ومنظمات التدريب الداخلي في تنظيم التعليم القائم
ً
على الريادية أثناء التدريب .ثالثا :إنشاء منصة تعمل على التواصل بين طالب التدريب خارج الحرم الجامعي.
ً
واستنادا إلى نظريات تطوير الفريق ،هدفت دراسة ) (Chen; Agrawal, 2018إلى تقييم سلوك فريق الطالب خالل املراحل املختلفة من تطوير
الفريق .وطبقت استبانة على  40من طالب جامعة تايوان مسجلين في دورة الريادية .وكشفت النتائج أنه خالل املراحل املبكرة من تطوير الفريق ،قام
قائد ريادي بتوجيه سلوك فريق الطالب بشكل استباقي .وأظهر التحليل أن انخفاض مستوى تعارض املهام يعزز تأثير القيادة على تماسك الفريق ،كما
أظهر الطالب سلوك التشارك املعرفي بمجرد تميزهم بتماسك الفريق .وأبرزت هذه الدراسة أهمية العمل الجماعي للطالب .بينما هدفت دراسة العبيري
( )2018إلى تقديم رؤية مستقبلية مقترحة إلدارة الفرق البحثية متعددة التخصصات كمدخل لتنمية رأس املال املعرفي بجامعة تبوك ،وأجريت الدراسة
أسلوب املقابلة مع  11عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي بالجامعة ،وبينت النتائج أهمية إدارة فرق العمل البحثية بالجامعة كأحد
األساليب الحديثة في الفكر اإلداري الذي تلجأ إليه املنظمات املتعلمة ،وتلبي احتياجات املجتمع وسوق العمل ،ومن الصعوبات التي تواجه فرق العمل
التمويل والدعم املالي ،ضعف ثقافة العمل املشترك ورغبة البعض في العمل الفردي.
وجاء الغرض من دراسة ) (Croy; Eva, 2018بناء فريق عبر اإلنترنت لطالب الجامعة ،مع التركيز على االتصال والقيادة وعمليات الفريق،
ً
للتأثير على تماسك الفريق وبالتالي أداء مهمة الفريق .وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ً 154
جامعيا عبر أربع وحدات إدارية في جامعة
طالبا
أسترالية .وأظهرت النتائج أن تنفيذ بناء فريق فعال يؤدي إلى مستويات أعلى من تماسك الفريق وبالتالي أداء الفريق .كشفت االستجابات املفتوحة أن
تدخل الفريق تسبب في تطوير الطالب للمهارات القائمة على الفريق وزيادة املساهمات وفعالية أنشطة الفريق .وأن سلوكيات إيجابية بين الطالب
تطورت في مهام جماعية ،وأن بناء الفريق القائم على الفعالية االجتماعية للطالب والتركيز على املهام والتنفيذ املنتظم والتغذية الراجعة التكوينية له
تأثير بارز على تماسك الفريق.
في حين قامت دراسة زهرة ( )2017بتسليط الضوء على الريادية االستراتيجية باعتبارها توجه جديد للمؤسسات الجزائرية التي تسعى إلى تعزيز
قدراتها التنافسية ،وهذا من خالل جمع عناصر الريادية ودمجها مع االستراتيجية في شكل منظور متكامل يهدف خلق الرفاهية والتكامل بين املؤسسات.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي .ومن نتائج الدراسة أن التوجه الريادي ضرورة في بناء االستراتيجية للمؤسسات كبيرة كانت أو صغيرة،
وأوصت الدراسة بأن نجاح الريادية االستراتيجية في بناء قدرة تنافسية جديدة للمؤسسات يتوقف على مدى نجاح الريادي االستراتيجي في بناء الرؤى
ذات األبعاد االستراتيجية وبعد النظر في كيفية تحقيق التميز والتفرد التي ال يستطيع اآلخرون تقليدها .وهدفت دراسة شباح ( )2017إلى التعرف على
دور فرق العمل في بناء الصحة التنظيمية للمؤسسة ،واستخدمت املنهج الوصفي ،وتوصلت النتائج إلى أن فرق العمل الفعالة ،أحد أهم األساليب التي
تحقق حاجات األفراد ورغباتهم ،وتساعد على خلق مناخ صحي يساهم فيه الجميع ويسمح بتطور وارتقاء أعضائه من خالل نجاحهم الجماعي ،وتوفر
الجو املالئم للعمل ،وتحقق التكيف والتوافق وبناء الصحة التنظيمية التي تعد مؤشرا على نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها.
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وأجرى مغاوري ( )2016دراسة حول تحديد ممارسات القيادة الريادية املطلوبة لتطوير صنع واتخاذ القرار باملؤسسات التعليمية في مصر،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتوصلت النتائج إلى أن أهم املمارسات أن يمتلك رؤية واضحة الستشراف املستقبل ،والعمل ضمن الفريق،
وتمكين العاملين ،واالهتمام بالتغيير والتطوير .وأوصت الدراسة بدعم استقاللية العمل للقيادات بمؤسسات التعليم ،واالهتمام بمبدأ املشاركة في
صنع القرار ،والشراكة مع املؤسسات العلمية والبحثية ،وتشجيع االبتكار واإلبداع في تطوير أساليب العمل .وهدفت دراسة (الشمري )2015،إلى
تحديد واختيار العالقة بين القيادة الريادية وأبعادها املتعارف عليها في الفكر اإلداري وهي (املبادأة ،تحمل املخاطر ،استغالل الفرص ،اإلبداع واالبتكار)
وإثراء حياة العاملين باعتباره أحد أهم مكونات عملية االستثمار في املوارد البشرية .ومن أهم نتائج البحث وجود عالقة طردية موجبة بين القيادة
الريادية وإثراء حياة العاملين.
وتناولت دراسة القحطاني ( )2015القيادة الريادية من حيث نشأتها وتطورها ،ثم التعرف على أبعاد ومهارات القيادة الريادية ،واستعراض
تجربة جامعة امللك سعود مع القيادة الريادية .وقد خلصت الدراسة إلى تقديم صورة متكاملة عن القيادة الريادية تم على ضوئها وضع إطار مقترح
للقيادة الريادية في الجامعات السعودية .كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تبني اإلطار املقترح للقيادة الريادية وتهيئة البيئة
األكاديمية والتشريعية والتنظيمية الداعمة لذلك ،والحرص على اختيار القيادات ممن تتوفر فيهم خصائص القيادة الريادية ومهاراتها وتدريبهم على
ذلك .وهدفت دراسة النويقة ( )2014إلى التعرف على مستوى تمكين فرق العمل في جامعة الطائف وأثر ذلك في تحقيق التميز التنظيمي من خالل
دراسة تطبيقية لتصورات أعضاء فرق العمل في الجامعة والبالغ عددها ( )19فريقا .استخدمت الدراسة منهجية البحث الوصفي ،وطبقت االستبانة
على  110موظف يمثلون معظم أعضاء فرق العمل في الجامعة ،وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع لتمكين فرق العمل والتميز التنظيمي حسب
تقدير املستجيبين ،كما أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي لتمكين فرق العمل في تعزيز أبعاد التميز التنظيمي.
وأعدت اإلدارة املركزية للبحوث ( )2011ورقة عمل حول بناء فريق عمل ناجح في املنظمات الحكومية في مصر ،وحددت الورقة بعض معوقات
نجاح فريق العمل ومنها مشكالت تنظيمية ،ضعف كفاءة قائد الفريق وضعف اتصاله بالفريق ،ضعف األداء ،وتضارب األهداف .وأوصت الدراسة
بمحدودية أعضاء الفريق ،واألداء الجماعي والتدريب على املهام ،وااللتزام بتحقيق األهداف ،وتوفر بعض سمات القائد الناجح عند اختيار قائد الفريق
ومنها القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت املناسب ،تنظيم إدارة املناقشات ،تبادل اآلراء ،التنبؤ باملشكالت ،وضبط النفس.
وتعقيبا على أدبيات البحث التي شهدتها ساحة الفكر اإلداري التربوي ،قد تناولت تلك األدبيات في معظمها بناء فرق العمل ودورها كمتغير
منفصل عن القيادة الريادية ،كما تفرد البحث الحالي بدراسة أبعاد القيادة الريادية لدى فئة هامة وهي طالبات الجامعة .ولذا جاء البحث الحالي
محاولة لسد الفجوة البحثية من خالل الربط بين متغيري الدراسة .وقد استفاد البحث الحالي من األطر النظرية واملنهجية لهذه األدبيات ذات الصلة
مثل دراسة (الجيار2018،؛ مغاوري2016،؛ العبيري2018،؛ شباح2017،؛ الشمري2015،؛ القحطاني ،)2015،ودراسات أجنبية مثل
)Youssof,2018؛  Jaiyeoba؛Ye,2018, Che؛  Eva,2018, Ni؛. (Croy
واتفقت دراسة كل من (الجيار2018 ،؛ Ni, Ye,2018؛ زهرة )2017،على أهمية القيادة الريادية في توفير التعليم القائم على اإلبداع وتوليد
األفكار والتفكير الريادي لطالب الجامعة ،وأن الدافعية ونمط القيادة واملعرفة والتدريب من العوامل املؤثرة على تعليم الطالب ملهارات القيادة
الريادية ،وأن التوجه الريادي ضرورة في بناء استراتيجيات املؤسسات .كما توصلت بعض الدراسات مثل (العبيري Croy, Eva,2018 ,2018 ،؛
شباح ) Chen, Agrawal,20182017،أن فرق العمل تعد مدخال لتنمية رأس املال املعرفي واملنظمة املتعلمة ،وتحقيق التشارك املعرفي ،وزيادة فعالية
أنشطة التعلم وتطوير املهارات وتحسين املخرجات ،وتحقيق حاجات األفراد وأهداف العمل .وأوصت دراسة كل من ) Mars, Torres,2018؛ (chang,
 chen, 2018بتعزيز املناهج الجامعية لتعليم القيادة الريادية ودعم القدرات الجماعية للطالب ،التدريب على مهارات القيادة الريادية والتنسيق بين
الجامعة ومراكز التدريب في ذلك.

مشكلة البحث:
إن األفراد الذين يتمتعون بمهارات خاصة باالبتكار والقيادة الريادية يرتفع عليهم الطلب داخل القوى العاملة املعاصرة .يتجاوز هذا الطلب
معظم ،إن لم يكن جميع املهن واملسارات املهنية .ومع ذلك ،ال يزال ينظر إلى تعليم القيادة الريادية على أنه مجال موجه نحو األعمال(Mars; .
)Torres,2018
تواجه الجامعات املعاصرة العديد من التحديات ذات العالقة بالتطورات العلمية والتقنية والثورة املعرفية والنقلة النوعية في االتجاهات
والنظريات اإلدارية ،وتسعى الجامعات السعودية للتكيف واالستجابة املدروسة مع تلك التطورات وتركز جهودها الحتواء تلك التحديات وتجاوز
سلبياتها والتوظيف األمثل لليجابيات الناجمة عنها .وكان لزاما على منظومة التعليم الجامعي أن تتبنى مفاهيم الريادية واإلبداع واستراتيجيات فرق
العمل وتحديث أساليب التعليم وتجويد البيئة الجامعية ،من أجل تحسين املخرجات وإعداد الكفاءات البشرية القادرة على اللحاق بركب التقدم
بعقلية واعية مبدعة .وانطالقا من تلك التوجهات الحديثة جاء اهتمام الباحثين لدراسة أسلوب فرق العمل كأحد االستراتيجيات الفعالة في الجامعات
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ومنها ما توصلت إليه دراسة كل من (العبيري2018،؛ شباح )2017،حول قيمة فرق العمل في تنمية رأس املال املعرفي بالجامعة ،وتوفير مناخ صحي
لتحقيق األهداف وإشباع الحاجات ،ودعت بعض الدراسات بقيادة جامعية ريادية وتوصلت تلك الدراسات (الجيار2018،؛ مغاوري2016 ،؛
القحطاني )2015،إلى أهم ممارسات القيادة الريادية ومنها العمل ضمن فريق والرؤية الواضحة والتطوير املستمر ،وضرورة تبني الجامعات للفكر
الريادي في بناء املناهج وأساليب التعليم القائمة على اإلبداع ،وتهيئة البيئة األكاديمية والتنظيمية الداعمة لذلك.
ومن هنا جاء البحث الحالي للتعرف على دور فرق العمل األكاديمية وإسهاماتها في تنمية مهارات القيادة الريادية لدى طالبات الجامعة ،من
خالل طرح التساؤالت التالية:
 .1ما دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن؟
 .2ما املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول متغيرات البحث تعزى إلى (التخصص  -املستوى الدراس ي -املعدل
الدراس ي)؟

أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي التعرف على دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية ،واملعوقات التي تعيق فرق العمل في تنمية القيادة
الريادية لدى طالبات كلية التربية بجامعة القصيم ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول متغيري البحث وفق اختالف التخصص
واملستوى الدراس ي واملعدل الدراس ي.

أهمية البحث:
 تأتي أهمية البحث الحالي من إيجابية دور فرق العمل األكاديمية في تحسين أبعاد القيادة الريادية لطالبات الجامعة.
 زيادة التوجه حديثا نحو مفهوم الريادية وظهر ذلك جليا في مبادرات وخطط ورؤى الجامعات السعودية لتحقيق مخرجات مبدعة.
 يعتبر مفهوم فرق العمل من املفاهيم اإلدارية ذات الفاعلية في تطوير األداء األكاديمي لطلبة الجامعات وتبادل الخبرات وصقل املهارات.
 قد يستفيد من نتائج البحث أصحاب القرار الجامعي والقائمين على تطوير املقررات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس حول القيمة العملية
ملنهجية فرق العمل وأهميتها في تنمية املهارات القيادية لطلبة الجامعة.

محددات البحث:
يقتصر البحث الحالي في جانبه املوضوعي على فرق العمل األكاديمية وإسهاماتها في تنمية القيادة الريادية ،وفي حدوده املكانية على جامعة
القصيم -إحدى الجامعات السعودية ،وفي حدوده البشرية على طالبات كلية التربية بالجامعة ،وفي حدوده الزمانية تم تطبيق االستبانة في الفصل
الدراس ي األول للعام الجامعي 1441/1440هـ.

مصطخلحات البحث:

صُ
ْ صْ ُ ْص م ْ ً ْ ْ ُ
يعـا ْوال ت ْف مرقـوا ْواذك ُـروا
َ ج وم
مفهوم فرق العمل :قد أقر القرآن الكريم قيمة العمل الجماعي والترغيب في التعاون كما فـي قولـه تعـالى (واعت وصـموا وبحب وـل و
ص ْ ً ْ ُ ُ ص ْ ْ ا ْ ْ ُ ص ْ ر ْ م ْ ْ ْ ْ ُ ر ص ْ ْ ْا ْ ُ ْ ر ُ م ُ ْ ُ
ص ْ ْ م ْْ ص ُ ص ص ُ ُ ص ْ ص ْ ً ْ ْم ْ
ْ
ف ْبـ صـي ْن ُق ُلــوب ُك صم ْف ْأ ص
ص
صـ ْـب صح ُتم وب ون صع ْم وتـ وـه وإخوانــا وكنــتم علــى شــفا حفــر نة ومــن النـ وـار فأنقــذكم ومنهــا ِّ كــذ ولك يبـ وـين َ لكــم آي واتـ وـه
َ علــيكم وإذ كنــتم أعــداء فــأل
ونعمــت و
و
ْْ ْ ُْ ْْ ص ر ْ م ص ْ ا ْْ ْ ْ ُْ ْْ ص ص ْ ص
ْ
ْ ْم ُ ص ْصْ
ص
ُ
ْ
ُ
اإلث وم والعدو وان) [سورة املائدة]2،
لعلكم تهتدون) [سورة آل عمران ]103،وكذلك قوله تعالى (وتعاونوا على ال وب ور والتقوى ۖ وال تعاونوا على و
ومن املنظور االصطالحي ،يعرف (الحمزة )19 ،2014،فرق العمل بأنها :مجموعة من األفراد يعملون مع بعضهم البعض من أجل تحقيق
أهداف محددة ،وهو وسيلة لتمكين األفراد من العمل الجماعي .ويرى (عبد الحليم )6-5 ،2015،أنها مجموعة من الناس الذين يشكلون نظاما من
الكيانات املرتبطة والتي يتقاسم األعضاء بها هدف مشترك ،حيث إن جميع الفرق تكون أنظمة مفتوحة تؤثر وتتأثر ببيئتها ،وتتميز بواسطة مداخالتها
ومخرجاتها ،وتفاعلها مع بعضها في مجموعة متطورة من العمليات التي تحول مصادر املدخالت إلى مخرجات .ويعرف (املاض ي ،2010،ص )53فريق
العمل بأنه :عبارة عن مجموعة من األفراد ذوي كفاءات عالية ،وخبرات ومواصفات مختلفة ومتنوعة ،يعملون معا ،بتنسيق وتناغم بغرض تحقيق
أهداف املنظمة
ويمكن تعريف فريق العمل األكاديمية إجرائيا بأنه :أسلوب علمي ضمن أساليب التعليم الجامعي يقوم على تقسيم طلبة الجامعة إلى مجموعات
إلنجــاز املهــام األكاديميــة املطلوبــة؛ فاألســاس الــذي يســتند إليــه هــذا األســلوب هــو العمــل الجمــاعي الــذي يحقــق التشــارك املعرفــي والثقــة وتطــوير الــذات
وتنمية املهارات اإلدارية واالجتماعية.
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أما مصطلح القيادة الريادية تعرفه (الجيار،2018،ص )233بأنه" :نوع من القيادة تعتمد على اإلبداع واملخاطرة واملبادأة ،ويمثل مفهوم
الريادية مجموعة من اإلجراءات الالزمة إليجاد ش يء مختلف ذي قيمة من خالل تكريس واستثمار الوقت والجهد الذي يدفع إلى إيقاظ الروح الريادية
داخل منظماتها ،واكتشاف الفرص واستثمارها بعقلية استباقية ،وتنظيم وتنسيق املوارد إليجاد امليزة التنافسية ،ومن ثم فهي عملية تؤكد على اإلبداع
واإلنتاجية والعمل الجاد" .كما أوضح ) (Kumar, Kapan, 2007أن القيادة الريادية تعني وجود قدرة على التنبؤ بحل للمشكلة ،ووجود نمط معين متبع
لجعل األفراد يثقون بشكل شخص ي بتقنيات ذلك الشخص الذي يحفزهم على العمل بشكل غير مباشر حسب األنظمة .وذكر (Bagheri, Pihie,
) Akmaliah, 2009أن القيادة الريادية هي عملية خلق رؤية ريادة األعمال امللهمة لفريق العمل ولها ثالث مكونات مهمة:
 املبادرة :القدرة على التأثير على اآلخرين باإلبداعات بدال من االنتظار من الفرصة الجيدة من القدوم.
 االبتكار :القدرة على التفكير بابتكار وتطوير األفكار املفيدة للمنظمة وزيادة االستفادة بشكل أفضل للموارد(.الشهراني )2018
 تحمل املخاطر :هو االستعداد لتحمل عدم اليقين واتخاذ عبء املسؤولية عن املستقبل.
ً
ويمكن تعريف القيادة الريادية إجرائيا بأنها :هي تلك القدرات التي يمتلكها طلبة الجامعة وتمكنهم من التفكير اإلبداعي واملبادأة واالستقالل
وتحمل املسؤولية وحل املشكالت واتخاذ القرارات ،والتي من شأنها االرتقاء باملستوى األكاديمي واالجتماعي والثقافي للطلبة .ومن الجدير بالذكر أن تلك
القدرات تنمو وتتحول إلى مهارات خالل التدريب والتنمية املستمرة لها وممارساتها في الحياة العلمية واألنشطة الجامعية .ويركز البحث الحالي على أبعاد
القيادة الريادية املتمثلة في الرؤية ،اإلبداع واملبادأة ،الثقة واستثمار الفرص.

الدراسة امليدانية:
إجراءات الدراسة امليدانية
منهج البحث :يعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي ملناسبته مع طبيعة البحث وأهدافه ،لوصف وتحليل واقع فرق العمل األكاديمية ودورها في
تنمية القيادة الريادية ،وما يواجه من معوقات ،مع االعتماد على أحدث األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع.
االستبانة أداة البحث :اعتمد البحث الحالي االستبانة كأداة للتطبيق ،لكونها أكثر األدوات التي تناسب طبيعية الدراسات التربوية ،واالستبانة من إعداد
الباحثتين وتم بناؤها من خالل األدبيات ذات العالقة وآراء املحكمين .وتم االعتماد على املتوسطات التالية في دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في
تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن ً
بناء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية للمحاور:
(أقل من  1.8منخفض جدا ،من  1.8إلى أقل من  2.6منخفض ،من  2.6إلى أقل من  3.4متوسط ،من  3.4إلى أقل من  4.2مرتفع ،من  4.2فأكثر مرتفع
جدا).
صدق وثبات االستبانة:
ً
أوال :الصدق:
للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على طريقتين هما:
 الصدق الظاهري (صدق املحكمين)Face Validity :
تم عرض االستبانة على مجموعة من املتخصصين في التربية والقيادات األكاديمية ،وقد تقرر اإلبقاء على العبارات التي تم االتفاق عليها بنسبة
 %80فأكثر من املحكمين وأصبحت االستبانة بصورتها النهائية تتكون من ( )36عبارة موزعة على محورين.


صدق االتساق الداخليInternal Consistency :

تم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون في حساب معامالت االرتباط بين
درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد أو املحور املنتمية إليه العبارة ،وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها ،فكانت
معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول( :)1معامالت االرتباط بين درجات عبارات كل مجال أو محورفي االستبانة والدرجة الكلية للمجال أو املحور
االرتباط

العبارة
االرتباط
العبارة
االرتباط
العبارة
املحور األول :دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
املجال الثالث :الثقة واستثمار الفرص
املجال الثاني :اإلبداع واملبادأة
املجال األول :الرؤية
**0.663
1
**0.831
1
**0.716
1
**0.842
2
**0.851
2
**0.725
2
**0.730
3
**0.814
3
**0.818
3
**0.804
4
**0.751
4
**0.727
4
**0.773
5
**0.854
5
**0.706
5
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**0.785
6
**0.631
6
**0.842
7
**0.733
6
**0.747
7
**0.902
8
املحور الثاني :املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
**0.718
11
**0.710
6
**0.583
1
**0.693
12
**0.630
7
**0.632
2
**0.646
13
**0.723
8
**0.724
3
**0.790
14
**0.525
9
**0.649
4
**0.619
15
**0.675
10
**0.705
5
ً
** دالة إحصائيا عند مستوى ( 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  35ومستوى ثقة  0.01تساوي )0.4182

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد أو املحور املنتمية إليه العبارة معامالت
ً
ارتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل مجال أو محور وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية للمحور األول لالستبانة الحالية واملتعلق بدور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة
الريادية لطالبات كلية التربية بحساب معامالت االرتباط بين درجات املجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمحور فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة
بالجدول التالي:
جدول( :)2معامالت االرتباط بين درجات مجاالت املحوراألول لالستبانة والدرجة الكلية للمحور
املجال األول :الرؤية
**0.869

املجال الثاني :اإلبداع واملبادأة
**0.863

املجال الثالث :الثقة واستثمار الفرص
**0.917

ً
** دالة إحصائيا عند مستوى ( 0.01قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  35ومستوى ثقة  0.01تساوي )0.4182

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين مجاالت املحور األول لالستبانة والدرجة الكلية للمحور معامالت ارتباط موجبة ومرتفعة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس املجاالت املختلفة للمحور األول وتماسكها فيما بينها.
ً
ثانيا :الثبات:
تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحالية ومحاورها ومجاالتها املختلفة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح
بالجدول التالي:
جدول( :)3معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة
املحور األول :دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
املجال الثالث :الثقة واستثمار الفرص
املجال الثاني :اإلبداع واملبادأة
املجال األول :الرؤية
0.915
0.886
0.844
0.941

املحور الثاني :املعوقات التي تواجه فرق العمل
األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات
كلية التربية
0.896

ً
يتضح من الجدول السابق أن لالستبانة ومجاالتها ومحاورها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة
مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في البحث الحالي.
مجتمع وعينة البحث:
اشتمل مجتمع البحث على جميع طالبات كلية التربية بجامعة القصيم في أقسام التربية الخاصة وعلم النفس ورياض أطفال والتربية الفنية
باملستويات الدراسية األول والثاني والسابع والثامن ،وجاء اختيار تلك املستويات للكشف عن الفروق حول دور منهجية فرق العمل في تنمية القيادة
الريادية للطالبات في أدني وأعلى املستويات وعددهن  742طالبة وفق احصائية الكلية للعام الجامعي 1441/1440هـ.
وتكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بالتطبيق عليها من  35طالبة من طالبات
كلية التربية جامعة القصيم من التخصصات واملستويات املختلفة ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية من نفس مجتمع البحث طبقت عليهن االستبانة في
الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1441 /1440ه .وتكونت عينة الدراسة األساسية من  246طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة القصيم من
املستوى الدراس ي األول والثاني والسابع والثامن بنسبة  %33من املجتمع األصلي ،تم اختيارهن بطريقة عشوائية ،وطبقت عليهن االستبانة في الفصل
الدراس ي األول من العام الجامعي 1441/1440ه ،والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات التالية:
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جدول( :)4توزيع عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املصتلفة
التخصص
علم نفس
تربية خاصة
رياض أطفال
تربية فنية
املستوى الدراس ي
األول

العدد
58
31
125
32
العدد
39
59
86

النسبة
%23.6
%12.6
%50.8
%13.0
النسبة
%15.9
%24.0
%35.0

الثامن
املعدل الدراس ي
أقل من 70
من  70ألقل من 85
من  85فأكثر

62
العدد
20
94
132

%25.2
النسبة
%8.1
%38.2
%53.7

الثاني
السابع

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى من طالبات عينة الدراسة األساسية كن من تخصص رياض األطفال بنسبة بلغت  ،%50.8كذلك
يتضح أن النسبة األكبر من حيث املستوى الدراس ي هن طالبات املستويين السابع بنسبة بلغت  ،%35.0والنسبة األعلى من طالبات عينة الدراسة كن
من أصحاب املعدالت الدراسية أكثر من  85وبلغت نسبتهن .%53.7
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
في البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSكالتالي:
للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي تم استخدام:
 معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachفي التأكد من ثبات االستبانة.
للجابة عن أسئلة البحث تم استخدام:
 املتوسطات  Meanواالنحرافات املعيارية  :Std. Deviationفي التعرف على دور ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
بجامعة القصيم من وجهة نظرهن.
 اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول دور ومعوقات فرق
العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن تعزى إلى اختالف متغيرات (التخصص،
املستوى الدراس ي ،املعدل الدراس ي).
 اختبار شيفيه  Scheffeكاختبار للمقارنات البعدية في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه.

نتائج البحث ومناقشتها:

ً
أوال :نتائج اإلجابة على السؤال األول :والذي ينص على "ما دور فرق العمل األكاديمية في تنمية مهارات القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة
القصيم من وجهة نظرهن؟".
 .1بالنسبة للبعد األول :الرؤية:
جدول( :)5املتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد األول الرؤية
م
1
2
3

العبارات
أدرك مهامي ومسؤولياتي جيدا ضمن فريق العمل
أعمل على تطبيق القواعد والقوانين التي تنظم عمل الفريق
أتمكن من التخطيط الجيد وإدارة أولويات عمل الفريق

أتمكن من اتخاذ القرارات املتصلة بعمل الفريق
4
أشارك في توزيع املهام واألدوار على أعضاء الفريق
5
أقترح خطط تطويرية لتحقيق أهداف الفريق
6
أفهم جيدا األهداف والسياسات التي تنظم عمل الفريق
7
املتوسط الوزني للبعد األول ككل :الرؤية
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املتوسط

االنحراف املعياري

درجة التحقق

الترتيب

4.354
4.447
4.150

0.757
0.714
0.916

ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

2
1
3

4.069
4.150
3.902
4.065
4.163

0.939
0.916
0.947
0.826
0.859

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

5
4
7
6
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يتضح من الجدول السابق أن:
دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد الرؤية متحقق
بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا البعد ككل  4.163بانحراف معياري  ،0.859وكانت أعلى االستجابات" :أعمل على تطبيق
القواعد والقوانين التي تنظم عمل الفريق"" ،أدرك مهامي ومسؤولياتي جيدا ضمن فريق العمل"" ،أتمكن من التخطيط الجيد وإدارة أولويات عمل
الفريق".
ُ
ويمكن تفسير ارتفاع بعد الرؤية لدى الطالبات فيما يخص االلتزام بقواعد وتعليمات الفريق؛ واستيعاب أدوارهن ضمن الفريق؛ والقدرة على
التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بعمل الفريق ،إلى تحقيق االستفادة العملية من أسلوب فرق العمل األكاديمية في أداء التكليفات واألنشطة
املطلوبة من جانب وتنمية املهارات العلمية والشخصية واالجتماعية من جانب أخر .وفي هذا الصدد تذكر شباح ( )2017أن فرق العمل تحقق حاجات
األفراد ورغباتهم ،وتوفر مناخ صحي يسمح بتطوير األفراد ،كما يوضح (مغاوري )2016،أن من أهم ممارسات القيادة الريادية العمل ضمن فريق،
الرؤية واستشراف املستقبل ،واالهتمام بالتغيير .كما أوضح ) (Croy; Eva, 2018أن بناء الفريق وفق الفعالية االجتماعية للطالب والتركيز على املهام
والتنفيذ ،يؤثر على تنمية املهارات وإنجاز األهداف.
 .2بالنسبة للبعد الثاني :اإلبداع واملبادأة:
جدول ( :)6املتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد الثاني اإلبداع واملبادأة
م
1
2
3

العبارات
أحرص على التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء فريق العمل
أستطيع إبداء اآلراء واالقتراحات املبدعة لتفعيل أداء الفريق
أشارك أعضاء الفريق في تبادل الخبرات والتعلم الجماعي

 4أستفيد من التغذية الراجعة في تقويم نتائج فريق العمل
 5أشارك في حل املشكالت التي تعوق فريق العمل
 6أتمكن من إدارة الخالفات بين أعضاء الفريق
املتوسط الوزني للبعد الثاني ككل :اإلبداع واملبادأة

املتوسط

االنحراف املعياري

درجة التحقق

الترتيب

4.350
4.183
4.252

0.847
0.901
0.872

ً
مرتفعة جدا
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا

1
3
2

3.841
4.057
3.476
4.026

0.987
0.860
1.064
0.922

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

5
4
6
مرتفعة

يتضح من الجدول السابق أن:
دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد اإلبداع واملبادأة
متحقق بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املجال ككل  4.026بانحراف معياري  ،0.922وكانت أعلى االستجابات" :أحرص
على التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء فريق العمل"" ،أشارك أعضاء الفريق في تبادل الخبرات والتعلم الجماعي"" ،أستطيع إبداء اآلراء واالقتراحات
املبدعة لتفعيل أداء الفريق".
وتفسير تلك النتيجة قد يرجع إلى نواتج أسلوب فرق العمل األكاديمية في تنمية املهارات كالتعاون والتواصل والتعلم من األقران والتفكير
اإلبداعي ،وجميعها من مقومات القيادة الريادية .وهذا ما أكدته دراسة ) (Chang; Chen, 2018, Mars; Torres,2018أن التفكير الريادي واالتصال
ومهارات التعامل مع األخرين باإلضافة إلى املهارات الرقمية من أهم متطلبات الريادية ،وأن تعزيز القدرات الجماعية للطالب ُيكسبهم مهارات قيادية
فعالة ،كما أكدت دراسة ) (Chen; Agrawal, 2018أن فرق العمل تساعد في تحقيق التشارك املعرفي.
 .3بالنسبة للبعد الثالث :الثقة واستثمارالفرص:
جدول ( :)7املتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد الثالث الثقة واستثمارالفرص
املتوسط

االنحراف املعياري

درجة التحقق

الترتيب

استخدم التقنية الحديثة في إنجاز عملي بالفريق
أستطيع تحمل املسؤولية والعمل الجاد مع أعضاء الفريق
يمكنني التواصل والحوار الفعال مع أعضاء الفريق

4.276
4.358
4.093

0.879
0.724
0.923

ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

4
3
8

أستطيع االعتماد على النفس في إنجاز أهداف الفريق
4
أحرص على تقييم أدائي وتحسين نقاط ضعفي
5
ً
ً
أحرص على تطوير ذاتي علميا ومهاريا
6
أستطيع التعلم من أخطائي واإلصرار على تحقيق النجاح
7
أهتم بإشباع حاجتي للنجاز والتفوق
8
املتوسط الوزني للبعد الثالث ككل :الثقة واستثمار الفرص

4.134
4.171
4.248
4.407
4.398
4.261

0.863
0.901
0.871
0.738
0.790
0.836

مرتفعة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا

م
1
2
3

العبارات
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يتضح من الجدول السابق أن:
دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد الثقة واستثمار
ً
الفرص متحقق بدرجة مرتفعة جدا حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املجال ككل  4.261بانحراف معياري  ،0.836وكانت أعلى
االستجابات" :أستطيع التعلم من أخطائي واإلصرار على تحقيق النجاح"" ،أهتم بإشباع حاجتي للنجاز والتفوق"" ،أستطيع تحمل املسؤولية والعمل
ً
ً
ُ
الجاد مع أعضاء الفريق" ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن مميزات وفوائد فرق العمل األكاديمية تسهم في بناء شخصية الطالبة اجتماعيا وعلميا .وفي هذا
ُ
الصدد أشارت دراسة ) (Che;Jaiyeoba;Yussof,2018, Ni; Ye, 2018أن املهارات الريادية ت رمكن الطالب من تقييم أنفسهم بكفاءة عالية ،وأن املهارات
القيادية والحاجة إلى اإلنجاز والتنبؤ ،ترتبط بشكل إيجابي باهتمامات الطالب نحو أنشطة الريادية.
ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بدور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من
وجهة نظرهن يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
جدول ( :)8دورفرق العمل األكاديمية في تنمية مهارات القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم
دور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية
البعد األول :الرؤية
البعد الثاني :اإلبداع واملبادأة
البعد الثالث :الثقة واستثمار الفرص
الدرجة الكلية

االنحراف املعياري

املتوسط الوزني
4.163
4.026
4.261
4.150

0.859
0.922
0.836
0.872

درجة التحقق
مرتفعة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

الترتيب
2
3
1

والجدول السابق يتضح منه أن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم متحقق بدرجة
مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية على هذا املحور من محاور االستبانة  4.150بانحراف معياري  ،0.872وبالنسبة لألبعاد الفرعية،
ً
ً
فجاء في الترتيب األول من حيث درجة التحقق البعد الثالث :الثقة واستثمار الفرص ومتحققا بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط وزني  4.261وانحراف
ً
معياري  ،0.836يليه في الترتيب الثاني البعد األول :الرؤية ومتحققا بدرجة مرتفعة بمتوسط وزني  4.163وانحراف معياري  ،0.859وفي الترتيب الثالث
ً
واألخير جاء البعد الثاني :اإلبداع واملبادأة ومتحققا بدرجة مرتفعة بمتوسط وزني  4.026وانحراف معياري 0.922
وتتفق تلك النتائج مع ما أسفرت عنه دراسة كل من (الجيار2018،؛ شباح2017،؛ مغاوري )2016،حول تنمية التفكير الريادي للطالب
الجامعي واستناد طرق التعليم على اإلبداع واالبتكار ،وأن أهم ممارسات القيادة الريادية العمل ضمن فريق ،بما يضمن مناخ صحي وتحقيق رغبات
أعضاء الفريق .كما أكدت دراسة كل من ) (Ni,H., Ye,Y.,2018; Chang,J, Chen,S.,2018; Chen,M.,Agrawal, S.,2018على أهمية تعليم القيادة
الريادية وتدريب الطالب على مهاراتها ،وأن فرق العمل وتماسكها ُيسهم في تحقيق التشارك املعرفي بين طالب الجامعة ،وتنمية مهارات االتصال واملهارات
الرقمية لديهم.
ً
ثانيا :نتائج اإلجابة على السؤال الثاني :والذي ينص على "ما املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
بجامعة القصيم من وجهة نظرهن؟".
جدول ( :)9املتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة
القصيم
م
1
2
3

االنحراف املعياري

العبارات
ضعف الثقة لدى الطالبات في إنجاز أهداف الفريق
إسناد مهام الفريق بطريقة عشوائية ال تناسب قدرات ومهارات الطالبات
ضغوط الدراسة وكثرة املحاضرات والتكليفات

املتوسط
3.106
3.215
4.301

1.083
1.211
0.925

 4ضعف مهارات الطالبات في التخطيط الجيد
 5قلة الوعي بقواعد فريق العمل
 6سيطرة قيادة الفريق دون مشاركة الطالبات في اتخاذ القرارات
 7نقص اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لعمل الفريق
 8نظرة بعض الطالبات لفرق العمل على أنها غير مجدية
 9قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق
 10ضعف دور قيادة الفريق في توجيه الطالبات
 11نقص مهارات االتصال الفعال لدى بعض الطالبات
 12قلة التحديد الدقيق لألهداف املرجوة من عمل الفريق
 13توزيع مهام الفريق على الطالبات دون مراعاة رغباتهن
 14استخدام الطرق التقليدية في إنجاز أهداف الفريق
 15ضعف استفادة الطالبات من العمل الفريقي في تطوير مهاراتهن القيادية
املتوسط الوزني للمعوقات ككل

3.220
3.309
3.191
3.654
3.411
3.935
3.244
3.476
3.313
3.350
3.415
3.366
3.344

1.018
1.137
1.258
1.098
1.113
1.116
1.198
1.156
1.193
1.334
1.095
1.079
1.134
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درجة التحقق
متوسطة
متوسطة
ً
مرتفعة جدا
متوسطة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة

الترتيب
15
13
1
12
10
14
3
6
2
11
4
9
8
5
7
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يتضح من الجدول السابق أن:
معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن متحققة بدرجة متوسطة
حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املحور من محاور االستبانة  3.344بانحراف معياري  ،1.134وكانت أعلى املعوقات "ضغوط الدراسة
ً
وكثرة املحاضرات والتكليفات" ،قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق ،نقص اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لعمل الفريق .وأقل املعوقات تحقيقا
هي" :ضعف الثقة لدى الطالبات في إنجاز أهداف الفريق"" ،سيطرة قيادة الفريق دون مشاركة الطالبات في اتخاذ القرارات" " ،إسناد مهام الفريق
بطريقة عشوائية ال تناسب قدرات ومهارات الطالبات".
وهذا ما يتفق ما نتائج دراسة كل من (العبيري2018،؛ اإلدارة املركزية )2011،فيما حددته من معوقات وصعوبات تواجه فرق العمل منها
التمويل والدعم املالي ،ضعف ثقافة العمل املشترك ،رغبة البعض في العمل الفردي ،ضعف كفاءة قائد الفريق وضعف اتصاله بالفريق ،ضعف أداء
الفريق ،تضارب أهداف الفريق .كما أكدت دراسة (عبد الغني )2007،بعض معوقات فرق العمل ومنها الرغبة في اإلنجاز الشخص ي وليس الجماعي،
إنجاز العمل دون مراعاة العالقات اإلنسانية ،ضعف مهارات التفكير االستراتيجي وحل املشكالت ،استخدام الطرق التقليدية ،قلة الحوافز.
ً
ثالثا :نتائج السؤال الثالث :والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول دور ومعوقات فرق العمل
األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم تعزى الختالف (التخصص ،املستوى الدراس ي ،املعدل الدراس ي)؟".
 .1بالنسبة ملتغيرالتخص :
جدول( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات
ً
كلية التربية بجامعة القصيم وفقا للتخص
دور ومعوقات فرق العمل في
تنمية مهارات القيادة الريادية

التخصص
علم نفس

تربية خاصة

تربية فنية

رياض أطفال

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

الرؤية

26.845

4.923

28.419

5.258

29.992

4.464

30.656

3.096

اإلبداع واملبادأة

22.707

3.825

23.452

4.965

24.672

4.192

25.469

2.314

الثقة واستثمار الفرص

31.828

5.837

34.742

5.138

34.264

4.710

36.844

2.852

الدرجة الكلية للدور

81.379

13.297

86.613

13.460

88.928

11.866

92.969

6.317

الدرجة الكلية للمعوقات

50.655

11.410

54.032

9.265

50.144

11.641

55.906

8.971

جدول ( :)11داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم
والتي ترجع الختالف التخص
دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في
تنمية القيادة الريادية
الرؤية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ت

مستوى الداللة

بين املجموعات

485.938

3

161.979

7.872

0.01

داخل املجموعات

4979.363

242

20.576

الكلي

5465.301

245

اإلبداع واملبادأة

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

225.602
3919.215
4144.817

3
242
245

75.201
16.195

4.643

0.01

الثقة واستثمار الفرص

بين املجموعات

556.489

3

185.496

7.825

0.01

داخل املجموعات

5736.718

242

23.705

الدرجة الكلية للدور

الدرجة الكلية للمعوقات

الكلي

6293.207

245

بين املجموعات

3405.751

3

1135.250

داخل املجموعات

34210.331

242

141.365

الكلي

37616.081

245

بين املجموعات

1091.298

3

363.766

داخل املجموعات

29294.198

242

121.050

الكلي

30385.496

245

8.031

3.005

0.01

0.05

قيمة ف الجدولية عند درجات حرية ( )242 ،3ومستوى ثقة  0.05و 0.01تساوي على الترتيب  2.605و3.782
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يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.01في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف التخصص.
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف التخصص.
جدول ( :)12داللة الفروق بين التخصصات املصتلفة في االستجابة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
الدور واملعوقات

التخصص

علم نفس (م= )26.845

الرؤية

تربية خاصة (م= )28.419

1.574

رياض أطفال (م= )29.992

**3.147

1.573

تربية فنية (م= )30.656

**3.811

2.237

0.664

التخصص

علم نفس (م= )22.707

تربية خاصة (م= )23.452

رياض أطفال (م= )24.672

تربية خاصة (م= )23.452

0.745

رياض أطفال (م= )24.672

*1.965

1.220

تربية فنية (م= )25.469

**2.762

2.017

0.797

التخصص

علم نفس (م=)31.828

تربية خاصة (م= )34.742

رياض أطفال (م= )34.264

تربية خاصة (م= )34.742

2.914

رياض أطفال (م= )34.264

*2.436

0.478

تربية فنية (م= )36.844

**5.016

2.102

2.580

التخصص

علم نفس (م=)81.379

تربية خاصة (م= )86.613

رياض أطفال (م= )88.928

تربية خاصة (م= )86.613

5.234

رياض أطفال (م= )88.928

**7.549

2.315

تربية فنية (م= )92.969

**11.590

6.356

4.041

التخصص

علم نفس (م=)50.655

تربية خاصة (م= )54.032

رياض أطفال (م= )50.144

تربية خاصة (م= )54.032

3.377

رياض أطفال (م= )50.144

0.511

3.888

تربية فنية (م= )55.906

*5.251

1.874

اإلبداع واملبادأة

الثقة واستثمار
الفرص

الدرجة الكلية
للدور

الدرجة الكلية
للمعوقات

تربية خاصة (م= )28.419

رياض أطفال (م= )29.992

*5.762

يتضح من الجدول السابق أن:
 أقل التخصصات في االستجابة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية هن طالبات تخصص علم النفس بينما أعلى
التخصصات على الترتيب هما تخصص ي تربية فنية ورياض األطفال ،ويرجع ذلك إلى طبيعة تلك التخصصات في االهتمام بالجوانب التطبيقية
والعمل الفريقي لتنفيذ املهام املطلوبة بشكل أكبر من التخصصات األخرى.
 أما بالنسبة ملعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية فكانت أعلى املجموعات في تقدير هذه املعوقات هن طالبات تخصص
التربية الفنية ،ويمكن رجوع ذلك حداثة تخصص التربية الفنية بكلية التربية ونظرة الطالبات أنه مازال القسم في حاجة إلى التطوير وعالج ما
يواجه من صعوبات .بينما أقل املجموعات هن طالبات تخصص رياض األطفال في تقدير املعوقات ،ويرجع ذلك إلى تأسيس واستقرار القسم
من سنوات بعيدة بالكلية وإجراء العديد من الخطط التطويرية بالقسم.
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فرق العمل األكادميية ودورها يف تنمية القيادة الريادية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة القصيم...

 .2بالنسبة ملتغيراملستوى الدراس ي:
جدول( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات
ً
كلية التربية بجامعة القصيم وفقا للمستوى الدراس ي
دور ومعوقات فرق العمل
األكاديمية في تنمية القيادة
الريادية

املستوى الدراس ي
األول
متوسط انحراف معياري

السابع
متوسط انحراف معياري

الثاني
متوسط انحراف معياري

الثامن
متوسط انحراف معياري

الرؤية

30.231

4.145

28.576

4.628

28.698

5.349

29.597

4.135

اإلبداع واملبادأة

25.128

3.465

23.475

4.125

23.826

4.131

24.661

4.364

الثقة واستثمار الفرص

34.231

4.344

32.898

5.680

34.488

5.052

34.565

4.830

الدرجة الكلية للدور

89.590

10.565

84.949

12.614

87.012

13.207

88.823

11.901

الدرجة الكلية للمعوقات

45.564

11.038

52.017

12.166

52.174

10.605

53.823

9.790

جدول ( :)14داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم
والتي ترجع الختالف املستوى الدراس ي
دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في
تنمية القيادة الريادية
الرؤية

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ت

مستوى الداللة

بين املجموعات

94.912

3

31.637

1.426

0.236

داخل املجموعات

5370.389

242

22.192

الكلي

5465.301

245

غير دالة

اإلبداع واملبادأة

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

89.475
4055.342
4144.817

3
242
245

29.825
16.758

1.780

الثقة واستثمار الفرص

بين املجموعات

112.164

3

37.388

1.464

داخل املجموعات

6181.043

242

25.542

الكلي

6293.207

245

بين املجموعات

679.761

3

226.587

داخل املجموعات

36936.320

242

152.629

الكلي

37616.081

245

بين املجموعات

1763.491

3

587.830

داخل املجموعات

28622.005

242

118.273

الكلي

30385.496

245

الدرجة الكلية للدور

الدرجة الكلية للمعوقات

0.152
غير دالة
0.225
غير دالة

1.485

0.219
غير دالة

4.970

0.01

قيمة ف الجدولية عند درجات حرية ( )242 ،3ومستوى ثقة  0.05و 0.01تساوي على الترتيب  2.605و3.782

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
 ال توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية
بجامعة القصيم ترجع الختالف املستوى الدراس ي.
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.01في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف املستوى الدراس ي.
جدول ( :)15داللة الفروق بين املستويات الدراسية املصتلفة في االستجابة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
املستوى الدراس ي

األول (م= )45.564

الثاني (م= )52.017

*6.453

السابع (م= )52.174

*6.610

0.157

الثامن (م= )53.823

**8.258

1.806

الثاني (م= )52.017

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -1ص96 -75 :
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فرق العمل األكادميية ودورها يف تنمية القيادة الريادية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة القصيم...

يتضح من الجدول السابق أن :طالبات املستوى األول هن أقل املجموعات في تقدير معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
ً
حيث كانت هناك فروق دالة إحصائيا بين طالبات املستوى األول وطالبات املستويات األخرى ،لصالح طالبات املستويات األعلى ،وهو ما يؤكد أن تقدير
معوقات فرق العمل في تنمية مهارات القيادة الريادية يزداد بزيادة املستوى الدراس ي ،وتفسير ذلك زيادة وعي الطالبة ونموها الفكري في املستويات
الدراسية العليا تجاه العمل الفريقي وقدرتها على تقييم أداء وإنجازات فريق العمل التي تشارك فيه وتحديد ما يواجه من معوقات.
 .3بالنسبة ملتغيراملعدل الدراس ي:
جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
ً
لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم وفقا للمعدل الدراس ي
دور ومعوقات فرق العمل في
تنمية القيادة الريادية

أقل من 70

املعدل الدراس ي
من  70ألقل من 85
انحراف معياري
متوسط

من  85فأعلى

متوسط

انحراف معياري

27.550

6.203

27.989

اإلبداع واملبادأة

21.750

4.800

23.617

4.288

الثقة واستثمار الفرص

33.350

4.998

33.032

5.912

الدرجة الكلية للدور

82.650

13.425

84.638

13.421

90.053

الدرجة الكلية للمعوقات

53.150

12.609

53.755

10.090

49.652

الرؤية

متوسط

انحراف معياري

4.696

30.197

4.245

24.909

3.685

34.947

4.240
10.822
11.363

جدول ( :)17داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم
والتي ترجع الختالف املعدل الدراس ي
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ت

مستوى الداللة

دور ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة
الريادية
الرؤية

بين املجموعات

322.483

2

161.241

7.619

0.01

داخل املجموعات

5142.818

243

21.164

الكلي

5465.301

245

اإلبداع واملبادأة

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

217.945
3926.872
4144.817

2
243
245

الثقة واستثمار الفرص

الدرجة الكلية للدور

الدرجة الكلية للمعوقات

108.973
16.160

6.743

0.01

بين املجموعات

213.124

2

106.562

4.259

0.05

داخل املجموعات

6080.083

243

25.021

الكلي

6293.207

245

بين املجموعات

2097.200

2

1048.600

داخل املجموعات

35518.881

243

146.168

الكلي

37616.081

245

بين املجموعات

983.604

2

491.802

داخل املجموعات

29401.892

243

120.995

الكلي

30385.496

245

7.174

4.065

0.01

0.05

قيمة ف الجدولية عند درجات حرية ( )243 ،2ومستوى ثقة  0.05و 0.01تساوي على الترتيب  2.996و4.605

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.01في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية
التربية بجامعة القصيم (الدرجة الكلية ،الرؤية ،اإلبداع واملبادأة) ترجع الختالف املعدل الدراس ي بينما الفروق في حالة بعد الثقة واستثمار
ً
الفرص دالة إحصائيا عند مستوى .0.05
ً
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف املعدل الدراس ي.
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جدول ( :)18داللة الفروق بين الطالبات أصحاب املعدالت الدراسية املصتلفة في االستجابة حول دورومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية
الدور واملعوقات

املعدل الدراس ي

أقل من ( 70م= )27.550

الرؤية

من  70ألقل من ( 85م= )27.989

0.439

من  85فأعلى (م= )30.197

*2.647

**2.208

املعدل الدراس ي

أقل من ( 70م= )21.750

من  70ألقل من ( 85م= )23.617

من  70ألقل من ( 85م= )23.617

1.867

من  85فأعلى (م= )24.909

**3.159

*1.292

املعدل الدراس ي

أقل من ( 70م= )33.350

من  70ألقل من ( 85م= )33.032

من  70ألقل من ( 85م= )33.032

0.318

من  85فأعلى (م= )34.947

*1.597

*1.915

املعدل الدراس ي

أقل من ( 70م= )82.650

من  70ألقل من ( 85م= )84.638

من  70ألقل من ( 85م= )84.638

1.988

من  85فأعلى (م= )90.053

**7.403

**5.415

املعدل الدراس ي

أقل من ( 70م= )53.150

من  70ألقل من ( 85م= )53.755

من  70ألقل من ( 85م= )53.755

0.605

من  85فأعلى (م= )49.652

*3.498

اإلبداع واملبادأة

الثقة واستثمار الفرص

الدرجة الكلية للدور

الدرجة الكلية للمعوقات

من  70ألقل من ( 85م= )27.989

*4.103

يتضح من الجدول السابق أن:
 الطالبات أصحاب املعدالت الدراسية املرتفعة ( 85فأعلى) أعلى في تقدير دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية حيث تفوقت هذه
املجموعة عن الطالبات األقل في املعدل الدراس ي في تقدير هذا الدور ،وبالتالي يمكن أن نستنتج بصفة عامة أن تقدير دور فرق العمل في تنمية
ً
القيادة الريادية يزداد بزيادة املعدل الدراس ي .وتفسير ذلك أن الطالبات املتميزات علميا لديهن القدرة على النجاح والتميز العلمي ضمن العمل
الجماعي واالستفادة من مميزات فرق العمل األكاديمية في رفع مستوى انجازهن األكاديمي.
 الطالبات أصحاب املعدالت الدراسية املرتفعة ( 85فأعلى) أقل في تقدير معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية بينما
الطالبات أصحاب املعدالت املنخفضة (أقل من  )70واملعدالت املتوسطة (من  70ألقل من  )85هن أعلى املجموعات في تقدير هذه املعوقات،
وبالتالي يمكن أن نستنج بصفة عامة أن تقدير معوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية يقل بزيادة املعدالت الدراسية .وتتفق تلك النتيجة
مع النتيجة السابقة ،ألن تقدير الطالبات أصحاب املعدالت املرتفعة لدور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لديهن ،ساعدهن ذلك على
العمل ضمن فريق بكفاءة وبالتالي كانت استجابتهن نحو معوقات فرق العمل أقل.
خالصة النتائج:
ثمة أدوار عديدة أبرزها البحث الحالي حول منهجية فرق العمل األكاديمية ،تلك املنهجية التي تبلورت حديثا نتيجة تطور الفكر اإلداري
واملستجدات العلمية والثورة املعرفية والتقنية ،وبروز مداخل إدارية قائمة على العمل الفريقي وتطبيقها ضمن استراتيجيات التعليم الجامعي ،لالرتقاء
باملستوى األكاديمي واملهاري لطلبة الجامعة ،مما ُي رمكنهم من االستباقية والتفكير الريادي واستثمار الفرص واالستقاللية واإلبداع .وانعكاس ذلك إيجابا
على اإلنجاز األكاديمي والشخص ي واملنهي.
وكشفت نتائج البحث عن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ،ومن أهم هذه األدوار التي
ساهمت بفعالية في تنمية أبعاد القيادة الريادية:
أوالُ :بعد الرؤية:
 تطبيق القواعد والقوانين التي تنظم عمل الفريق.
 إدراك املهام واملسؤوليات جيدا ضمن فريق العمل.
 التخطيط الجيد وتحديد األولويات.
 اتخاذ القرارات املتصلة بعمل الفريق.
 توزيع املهام واألدوار على أعضاء الفريق.
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ً
ثانياُ :بعد اإلبداع واملبادأة:
 التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء الفريق.
 تبادل الخبرات والتعلم الجماعي.
 إبداء اآلراء تقديم االقتراحات املبدعة لتفعيل أداء الفريق.
 حل املشكالت واتخاذ القرارات ،التعلم من األخطاء.
ً
ثالثاُ :بعد الثقة واستثمارالفرص:
 التعلم من األخصاء واإلصرار على تحقيق النجاح.
 إشباع الحاجة للنجاز والتفوق.
 العمل الجاد وتحمل املسؤولية مع أعضاء الفريق.
 استخدام التقنية في إنجاز عمل الفريق.
وتوصلت نتائج البحث أيضا إلى وجود بعض املعوقات التي تعيق فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات الجامعة ،منها-:
 ضغوط الدراسة وكثرة املحاضرات والتكليفات.
 قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق.
 نقص اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لعمل الفريق.
 نقص مهارات االتصال الفعال لدى بعض الطالبات.
 استخدام الطرق التقليدية في إنجاز أهداف الفريق.
 نظرة بعض الطالبات لفرق العمل على أنها غير مجدية.
ً
وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد عينة البحث حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة
ً
الريادية للطالبات ترجع الختالف التخصص ،واختالف املعدل الدراس ي .بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية
القيادة الريادية للطالبات ترجع الختالف املستوى الدراس ي.
التوصيات:
 بناء فرق العمل األكاديمية ضمن أساليب التدريس الجامعي كمنهجية أساسية في التعليم الجامعي ،ومراعاة بناء تلك الفرق وفق أسس علمية
فعالة.
 مراعاة الخصائص االجتماعية والقدرات والخبرات وطبيعة املهام وأساليب تنفيذها والتغذية الراجعة عند بناء فريق العمل.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس على آليات وقواعد العمل الفريقي واالستفادة منه في تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية الالزمة
لتدريس املناهج الجامعية.
 توجيه طلبة الجامعة نحو العمل الجماعي ضمن فريق ،وتهيئتهم للمشاركة الفعالة بفرق العمل األكاديمية من خالل املحاضرات والتكليفات
واألنشطة الجامعية.
 التحفيز ودعم أعضاء الفريق املتميزين معنويا وماديا ،بهدف املنافسة الهادفة واستثمار الفرص واإلبداع في العمل.






توفير التجهيزات واإلمكانات من وسائل وأدوات وخطط وغيرها ،مما يسهم في تحقيق أهداف الفريق.
تجاوز الطرق التقليدية في إنجاز األهداف ،واالعتماد على التقنية الحديثة كلما دعت الحاجة ،لضمان سرعة نقل املعلومات وتوفير الوقت
والجهد.
إعادة النظر في منهجية فرق العمل على أنها ليست أداة أو وسيلة للتعليم فقط ،وإنما غاية لتحقيق منافع أكاديمية واكتساب معارف علمية
ومهارات قيادية لطلبة الجامعة.
توفير بيئة جامعية أكاديمية وتنظيمية واجتماعية وتطوير املناهج الجامعية بحيث تكون داعمة ألبعاد القيادة الريادية وتعزز القدرات
الجماعية لطلبة الجامعة.
التنسيق من أجل الشراكة بين الجامعات ومراكز أو مؤسسات العمل واإلنتاج ،لصقل الجانب املهارى وتنمية التفكير الريادي واإلبداع
واالستباقية لدي طلبة الجامعة.

 التوجه نحو التعليم الجامعي القائم على تنمية التفكير الريادي واملهارات الريادية لطلبة الجامعة.
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Abstract: The research aims to identify the role of academic teams in entrepreneurial leadership development, and
obstacles that hinder team work in the entrepreneurial leadership development among students in the Faculty of
Education at Qassim University. The research used the descriptive survey method, the questionnaire was adopted
as a tool for application on a sample of (246) students, the results found that the role of academic teams in
entrepreneurial leadership development is achieved to a high degree, the dimensions of entrepreneurial
leadership are respectively: (confidence and investment opportunities, vision, creativity and initiative), the results
also found that obstacle of academic teams in entrepreneurial leadership development is achieved to a moderate
degree.
The results indicated that there were statistically significant differences in responses of the respondents
about the role and obstacles of academic teams in entrepreneurial leadership development at female students due
to the difference of specialization. While there are no statistically significant differences on the role of academic
teams in entrepreneurial leadership development at female students due to the different level of study, there are
statistically significant differences on the role and obstacles of the teams in entrepreneurial leadership
development at female students due to the difference in the academic average.
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