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 املشتخلص:

مف ض الميارات الناعمة في تنمية بع طالبيةىدفت الدراسة لمعرفة دكر األنشطة ال      
في تنمية بعض الميارات الناعمة لدل طالبية السؤاؿ الرئيس: ما دكر األنشطة ال خالؿ

المنيج تـ استخداـ ؟ بمدينة مكة المكرمة طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر معمماتيف
ؿ ضمف )التكاصؿ، إدارة الكقت، العم: ستبانة تضمنت ستة محاكراالكصفي المسحي بكاسطة 

بعد التأكد مف صدقيا الستبانو الفريؽ، حؿ المشكالت، اتخاذ القرار، القيادة(، كقد ُطبقت ا
كثباتيا عمى عينة مف معممات المرحمة الثانكية أخذت بطريقة عنقكدية بمدينة مكة المكرمة 

األساليب اإلحصائية المناسبة كمنيا: التكرارات، كالنسب، استخداـ ب( 727)كعددىف 
نتائج مف أىميا: أف متكسطات المحاكر السابقة اللى إطات الحسابية، كتـ التكصؿ المتكس

كبالتالي حصمت جميعيا عمى ( 24244 -249945)المتعمقة بالميارات الناعمة تراكحت بيف 
درجة متكسطة أم أف دكر األنشطة لـ يصؿ إلى المستكل المطمكب في تحقيقو لمميارات 

كلكف بدرجة  لطالبيةمف العبارات التي تنمييا األنشطة ا كجكد عدد غير قميؿك الناعمة، 
القرار، إدارة  اتخاذعبارات حصمت عمى درجة مرتفعة في ميارات:  (3)ما عدا فيمتكسطة 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ، كذلؾ الكقت، العمؿ ضمف الفريؽ
مؤىؿ لم نمية بعض الميارات الناعمة يعزل( بالنسبة لدكر األنشطة الطالبية في ت∞= 9495)

كقد أكصت الباحثة بما يمي: تكجيو جيكد المدارس نحك سنكات الخبرة الكظيفية، ك  العممي
 .نظران ألىميتيا في سكؽ العمؿ دكر الميارات الناعمةالرفع مف 

 .الكممات المفتاحية: الميارات الناعمة، األنشطة الطالبية

  



 م3232( 78) -2ج-يوليوعدد                                                                       ...       ر األنشطة الطالبيةدو 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 225 - 

 
The role of student activities in developing some soft skills among  

high school students from the point of view of their teachers. 
 

ABSTRACT 

   The study aimed to find out the role of student activities in 

development of some soft skills through the main question: What is the role of 

student activities in development of some soft skills in high school students 

from the point of view of their teachers in Makkah? The descriptive survey 

method was used by a questionnaire that included six axes: (communication, 

time management, teamwork, problem-solving, decision-making, leadership). 

The questionnaire was applied after ensuring its validity and stability on a 

sample of secondary school teachers taken in a cluster method in Makkah. And 

their count (127) Using appropriate statistical methods, including: frequencies, 

ratios, arithmetic averages, and the most important results were reached: that 

the averages of the previous axes related to soft skills ranged between (2,0945-

2244) and thus all obtained an average score, meaning that the role of activities 

did not reach the level What is required in achieving soft skills, and the 

presence of quite a few expressions that are developed by student activities, but 

with a medium degree, with the exception of (3) phrases that have a high 

degree in skills: decision-making, time management, teamwork, as well as the 

absence of statistically significant differences when The level of significance 

(= 0.05) for the role of student activities in developing some soft skills is 

attributable to academic qualification and years of work experience, The 

researcher recommended the following: Directing the efforts of schools 

towards increasing the role of soft skills due to their importance in the labor 

market. 

 Key words: soft skills, student activities. 
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 مة:املكد

كالذم يتكقؼ عمى ما تمتمكو يعد العصر الحالي عصر المنافسة االقتصادية بيف الدكؿ     
األفراد ميارات  يستمـز امتالؾخصائص ىذا العصر، مما مع القكل العاممة مف ميارات تتفؽ 

، فقد انقضت األياـ التي كانت الميارات األساسية ىي التغمب عمى الحياة الكظيفيةتمكنيـ مف 
تطمب الكحيد لمحصكؿ عمى الكظيفة، فإذا كاف أم شخص يريد أف يصعد سمـ النجاح الم

قدر كافي مف الميارات كالتي ترمز إلى المميزات كالقدرات التي يبحث  امتالؾالكظيفي فعميو 
 .عنيا سكؽ العمؿ في شخصية الفرد كسمككو كفي تصرفاتو مع المكاقؼ التي يمر بيا

عمى تنمية الميارات كالتي تساىـ في تككيف شخصية المتعمـ كتعزز  ركز التربية الحديثةت     
يذكر الغامدم حيث  سو كقدراتو كتنمي لديو ركح التعاكف كالقيادة كحؿ المشكالتفثقتو بن

 بناءك عممية كلسكؽ العمؿ أنيا باختصار تعد المتعمـ لمتكيؼ في الحياة ال( 274، 2979)
مة لمكاءمة احتياجات سكؽ العمؿ، كليذا يػأتي دكر كتزكيده بالميارات الالز بؿ  ،شخصيتو
في صقؿ المكاىب إلنتاج جيؿ ناضج طمكح مقبؿ عمى الحياة بركح التحدم  المدرسة

كالمنافسة كحب العمؿ كاإلنتاج إلعداد طمبة متعمميف قادريف عمى مكاكبة التغير المعرفي 
 السريع كاستيعابو.

تعد أحد أكساط التربية كعناصرىا ة الطالبية األنشط( أف 93، 2979العنزم ) يكضحك     
كالتي تساعد في تككيف شخصية الطالب كتنمية بعض الميارات األساسية لمتعميـ الذاتي 

الطمبة في  ةالطالبي ةنشطأل اساعد كت كما متصمة بالحياة العممية،الميارات الك كالمستمر 
المختمفة حيث يكتسبكف صفات اكتساب الميارات كالخبرات مف خالؿ االشتراؾ في الجماعات 

مف شأنيا تنمي العالقات االجتماعية السميمة كاالعتماد عمى النفس كاتخاذ القرارات المناسبة 
 .في المكاقؼ الحياتية المختمفة

الرتباطيا بشكؿ كبير بالسمات ؛ الميارات الناعمةيتكرر في اآلكنة األخيرة مصطمح     
تعد الجزء ( أنيا 77، 2975كيرل المناصير ) االخريف،الشخصية كاالجتماعية كالعالقات مع 

إذ كتمعب دكر ىاـ في تشكيؿ شخصية الفرد،  المكمؿ لمميارات الصمبة التي يكتسبيا المتعمـ
الميارات الناعمة لمبيئة الصعبة، كبيذا أصبحت ذات أىمية بالنسبة لمشخص فيجب أف يمتمؾ 

 .كأفضؿلسمبيات بأسمكب أسيؿ مع ا يتعامؿلى فرص ك إيمكف أف يغير المشكالت 
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( مف اىـ ميارات القرف الحادم 9، 2978الناعمة كما أكضحيا النذير )كتعد الميارات      
كالعشريف كالتي مف خالليا يمكف اف يتغمب الطمبة عمى كثير مف المشكالت التي تكاجييـ، 

ـ، فيي سمات شخصية بينيكتحقؽ االبداع كالتكيؼ كالتفكؽ كالقيادة كالتفاعؿ اإليجابي فيما 
تعزز عممية التفاعؿ مع االفراد كتشمؿ الكثير مف الميارات مثؿ القدرة عمى اتخاذ القرار 

الكاحد كغيرىا،  الناجح، ادارة االزمات، التكاصؿ االجتماعي، إدارة الكقت، العمؿ بركح الفريؽ
ت مكتسبة ( عمى أف الميارات الناعمة ىي ميارا49، 2976كما كتؤكد شيماء الحاركف )

كيحتاجيا المتعممكف في المراحؿ التعميمية المختمفة ككنيا  مع مركر الكقت، تطكرييا ُيمكف
 .لتحقيؽ أفضؿ النتائج في العمؿك  جزءان ميمان كاساسيان في تككيف شخصية االنساف الناجح

 حسف استغاللوأكمما ال شؾ فيو أف الطالب ىـ ثركة أم مجتمع مف المجتمعات إذا      
أنيـ يمثمكف أىـ قطاعات المجتمع كىـ إحدل القكل الفعالية عند ممارستيـ ألدكارىـ  حيث

يعيشكف عالمان متغير سريع النمك مما يتطمب مجمكعة مف المستقبمية، كنجد أف طالب اليـك 
الميارات المعاصرة التي يجب أف يمتمككنيا ليصبحكا قادريف عمى التعامؿ مع ىذه المتغيرات 

إال مف كتنميتيا ال يتـ  لمميارات يـفاكتساب تؤثر بشكؿ مباشر في حياتو اليكمية السريعة التي
، كيؤكد الغامدم خالؿ سمسمة متكاممة مف األنشطة كالبرامج المعتمدة عمى التخطيط كالتنظيـ

( عمى أف اشراؾ الطمبة في األنشطة المختمفة يساىـ في استثمار أكقات 276، 2979)
ـ مع زمالئيـ كمع االخريف كينمي لدييـ ميارات متعددة كمتنكعة فراغيـ مف خالؿ تعاممي

 تشبع حاجاتيـ النفسية كالجسمية كاالجتماعية كتصقؿ شخصيتيـ مستقبالن.

 مشكلة الدراسة:

ترتبط ارتباطا كثيقا بقدرات األشخاص تعد الميارات الناعمة مف أكثر الميارات التي      
كالسيما مع اىتماـ رؤية المممكة ، بكؿ سيكلة كيسر ككيفية التعامؿ معيـ إلنجاز المياـ

بمشاركة المرأة السعكدية في التنمية االقتصادية كدخكليا سكؽ  2939العربية السعكدية 
لمعرفة مدل اكتساب  Young( دراسة قامت بيا شركة 2974العرفج ) يذكر، ك العمؿ

ء المقابالت الشخصية المتقدميف لسكؽ العمؿ لمميارات التي تساعدىـ في القبكؿ اثنا
إلى افتقارىـ ليذه الميارات كمف ضمنيا الميارات الناعمة كقد يكمف السبب  النتائج كتكصمت

في ذلؾ إلى التركيز عمى الميارات الصمبة كالتي تيتـ بالمعارؼ كالبنية المعرفية أكثر مف أم 
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ميارات الناعمة كالالزمة ميارة أخرل مما يقمؿ احتمالية تخريج طمبة المرحمة الثانية مؤىميف لم
% مف أرباب العمؿ ال  69 ( أف2974أكضحت نتائج دراسة عال حجاج ) حيثلسكؽ العمؿ، 

كما كأكصت الدراسة  ،يقكمكف بتكظيؼ الخريجيف كالخريجات بسبب افتقارىـ لمميارات الناعمة
تؤكد بؿ كفي المقابضركرة تنمية ىذه الميارات لمطمبة لتجييزىـ لسكؽ العمؿ بشكؿ أفضؿ، 

أف ىذه الميارات يمكف اكتسابيا كتنميتيا عف طريؽ  عمى (2973دراسة فايزة سكيمـ )
الحصكؿ عمى تدريب رسمي في الميارات الناعمة عف طريؽ مدرب محترؼ، أك عف طريؽ 

 & Ritterدراسة  تأشار تساعد في اكتسابيا، كما  التدريب الذاتي ليا بكاسطة برامج كانشطة
et.al (2978 )اعداد أنشطة عف طريؽ  ضركرة تدريب الطمبة عمى الميارات الناعمة لىإ
عطائو القدرة عمى المنافسة مف رفع لمكبرامج تدريبية طالبية   كرفع اإلنتاجية.كفاءة الخريج كا 

كعمميا كمشرفة في احدل المدارس كبناء عمى خبرة الباحثة في الميداف التربكم       
ىتماـ باألنشطة الطالبية كقد يعكد ىذا االت كجكد تفاكت في الحظاالىمية لممرحمة الثانكية 

، كفي ضكء المقابالت الشخصية درجة كعي المعممة بأىمية األنشطة الطالبية فيالتفاكت 
التي أجرتيا الباحثة مع عدد مشرفات كمعممات المرحمة الثانكية لمكشؼ عف دكر األنشطة 

أسفرت ىذه النتائج عف قصكر دكرىا حيث أشرف الطالبية في تنمية الميارات الناعمة كالتي 
فئة مف المشرفات إلى كجكد قمة اىتماـ المدارس بتنفيذ األنشطة الطالبية، كما أشارت بعض 
المعممات إلى عدـ تطبيقيف لألنشطة الطالبية حيث تحتاج ىذه األنشطة لدعـ مادم كىذا 

سات التي تكصي بضركرة غير متكافر في مدرستيف، باإلضافة الى كجكد عدد مف الدرا
( كدراسة 2977تضميف الميارات الناعمة في األنشطة الطالبية كمنيا دراسة أبكحجر )

Lazarus (2973 ) اجراء المزيد مف البحث كالتقصي لمعرفة تحاكؿ الدراسة الراىنة بيذا ك
 ىذه الدراسةكعميو فإف مشكمة ، دكر األنشطة الطالبية في تنمية بعض الميارات الناعمة

 السؤاؿ الرئيس التالي: في تتمحكر 

لدل طالبات المرحمة تنمية بعض الميارات الناعمة في  طالبيةدكر األنشطة الما  -
 ؟ الثانكية مف كجية نظر معمماتيف

 كما تفرع مف السؤاؿ السابؽ ما يمي:
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 أراء( بيف ∞=  9495فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ىؿ تكجد  -
الطالبية في تنمية الميارات الناعمة الثانكية نحك دكر األنشطة معممات المرحمة 

 تعزل إلى المؤىؿ العممي؟
راء أ( بيف ∞=  9495فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ىؿ تكجد -

معممات المرحمة الثانكية نحك دكر األنشطة الطالبية في تنمية الميارات الناعمة 
 ؟يةالكظيف تعزل إلى سنكات الخبرة

 أهداف الدراسة:

في تنمية بعض  طالبيةالتعرؼ عمى دكر األنشطة ال الدراسة الحالية إلى ىدفت     
 الميارات الناعمة الالزمة لسكؽ العمؿ لدل طالبات المرحمة الثانكية.

 أهمية الدراسة:

 فيما يمي: ترجع أىمية ىذه الدراسة    

ىـ الميارات الناعمة لممرحمة األىمية النظرية: مف خالؿ تقديـ إطار نظرم عف أ -
يمكف االستفادة منيا كتطكيعيا كتعديميا الثانكية، ككذلؾ تقديـ بعض األدكات التي 

 لخدمة بحكث أخرل.
تقديـ قائمة بأىـ الميارات الناعمة الكاجب تكافرىا في األىمية التطبيقية: تفيد في  -

دكر األنشطة عف الكشؼ ، باإلضافة الى األنشطة الطالبية بالمرحمة الثانكية
الطالبية في تنمية الميارات الناعمة لدل طالبات المرحمة الثانكية، كبالتالي قد تشكؿ 

 إضافة جديدة لألدب التربكم.

 حدود الدراسة:

 اقتصرت حدكد الدراسة كما يمي:

 ىػ.7442ق/ 7447عاـ مل لثانيالزمانية: طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي ا -
 المرحمة الثانكية في مدينة مكة المكرمة.المكانية: جميع معممات  -
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التكاصؿ، إدارة  :المكضكعية: اقتصرت الدراسة عمى بعض الميارات الناعمة كىي -
 .القرار اتخاذالكقت، القيادة، العمؿ ضمف الفريؽ، حؿ المشكالت، 

 مصطلحات الدراسة:

 األنشطة الطالبية: 
المتنكعة التي يمارسيا الطالب  مجمكعة مف البرامج :"بأنيا (2993شحاتو ) يايعرف    

اختياران كغير متضمنة في المناىج الدراسية كتيدؼ الى تنمية معارؼ كاتجاىات كميارات 
 .65 "لمطمبة
مجمكعة مف البرامج المتنكعة التي تمارسيا الطالبة اختياران بحسب ميكليا كتعرؼ اجرائيان:    

 لميارات بإشراؼ كتكجيو المدرسة.كقدراتيا كتيدؼ الى تنمية المعارؼ كاالتجاىات كا
 الميارات الناعمة:

( بأنيا: "الصفات الشخصية كالميارات الشخصية 2014) Investopedia يعرفيا     
التي تميز عالقة الشخص مع آخريف في مكاف العمؿ، كتعد الميارات الناعمة مكمؿ 

 98 ص"لمميارات الصمبة كالتي تشير إلى المعرفة كالميارات المينية لمشخ
كتعرؼ إجرائيان: الميارات الشخصية التي يمكف لطالبات المرحمة الثانكية تنميتيا مف     

خالؿ األنشطة الطالبية كتتمثؿ في: التكاصؿ، إدارة الكقت، القيادة، العمؿ ضمف الفريؽ، حؿ 
 القرار. اتخاذالمشكالت، 

 النظري: اإلطار

 اواًل: األنشطة الطالبية:

مف منيج المدرسة الحديثة حيث يساعد في اكتساب العادات كالميارات  النشاط جزء يعد    
كقد تنكعت كالقيـ كميارات التفكير الالزمة لمكاصمة التعميـ كالخضكع كذلؾ في سكؽ العمؿ، 

يعرفيا أبك النصر التعريفات بالنسبة لمفيكـ األنشطة الطالبية كىذا يرجع ككنو مفيكـ شامؿ ف
النشاط كالسمكؾ الحر المنظـ الذم يمارسو الطمبة خارج حجرات بأنيا أنكاع  (76، 2973)

الدراسة كالذم يساىـ في إشباع حاجات ىؤالء الطمبة كتنمية مياراتيـ كتطكير قدراتيـ ككذلؾ 
 .شغؿ أكقاتيـ بطريقة سميمة كمفيدة
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 أهمية األنشطة الطالبية: 

عمـ نمكان شامالن مف جميع النكاحي تيدؼ األنشطة الطالبية بأنكاعيا المختمفة إلى نمك المت    
 أىمية األنشطة الطالبية: ( الى5877، 2973عبد اليادم )فيشير 

 يساىـ في تنمية ميكؿ الطمبة كيكجييا التكجيو السميـ. .7
 يساعد في تنمية الميارات االجتماعية كالحياتية كالميكؿ المينية. .2
 يساىـ في استثمار أكقات الفراغ لمطمبة. .3
 ظيار المكاىب كالقدرات كالقيادات الشبابية.يتيح الفرصة إل .4
 يزكد الطمبة بالخبرات العممية كالعممية. .5
 يسعى الى غرس القيـ كتنميتيا. .6
 يتيح الفرصة الى تعبير الطمبة عف رغباتيـ كأنفسيـ. .7

( أف األنشطة الطالبية تساىـ في تمكيف الطمبة مف 99، 2979كما يذكر العنزم )     
ت الكطنية كالعالمية كتشجعييـ عمى اإلقداـ عمييا كتييئيـ لسكؽ المساىمة في المسابقا

كما تؤدم األنشطة الطالبية دكر ، العمؿ مف خالؿ تزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات الالزمة لذلؾ
في اكساب الطمبة القيـ اإليجابية الالزمة إلعدادىـ لمحياة كالتي يصعب اكتسابيا داخؿ 

 ء، التضحية، احتراـ االخريف، التكاضع، إتقاف العمؿ.الفصكؿ الدراسية كمنيا: االنتما

تسييرىا كتكجيييا بقيادة  أمكف إذاف تتحقؽ أكالجدير بالذكر أف أىمية األنشطة يمكف     
إدارية كمدرسية ذكية كاعية يشارؾ فييا قائد المدرسة كالمعمميف كاكلياء األمكر كذكم الفكر 

 لى أىدافيا المنشكدة.إكالخبرة لمكصكؿ 

 جماالت األنشطة الطالبية:

 (:5874، 2973يمكف تصنيؼ مجاالت األنشطة الطالبية كما ذكرىا عبد اليادم )     

المجاؿ الثقافي: كيقصد اكتساب الطالب معارؼ كمعمكمات لتنميتيا فكريا كاجتماعيا  -7
 كلغكيا.

كشخصية  المجاؿ االجتماعي: تزكيد الطالب بمعارؼ كخبرات كمفاىيـ كانماط سمككية -2
 مرغكبة مع التعرؼ عمى كاجباتيا االجتماعية في المجتمع.
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براز قدرتو كتشجيعو عمى  -3 المجاؿ العممي: يركز عمى المنيج العممي لدل الطالب كا 
التجديد كاالبتكار مف خالؿ ممارسة البرامج النظرية كالتطبيقية في مجاالت العمـك 

 الطبيعية كالرياضيات كالحاسب االلي.

جاؿ الفني كالميني: يسعى الى تنمية الثقافة الفنية كتذكؽ الجماؿ كاكتشاؼ كرعاية الم -4
 المكاىب المتميزة كتنمية القدرات كصقؿ الميارات مف خالؿ التدريب كالممارسة.

المجاؿ العاـ كالتدريب: ييدؼ الى تطكير المعرفة كالقدرات كصقؿ الميارات مف خالؿ  -5
 التدريب.

البدني: يسعى الى اكتساب الطالب المياقة البدنية المعززة لمصحة المجاؿ الصحي ك  -6
 كتحسيف مستكل الكفاءة البدنية كتنمية القدرات الحركية لمطالبات.

كحتى تككف األنشطة الطالبية محققو ألىدافيا البد أف تككف ىادفو نحك تنمية ىدؼ      
طة الطالبية يكمف في تحقيؽ ف دكر األنشأك ميارة بحد ذاتيا، حيث يرل المربيف أمعيف 

بؿ كسيمو إلى النمك المتكامؿ  ،ذاتواألىداؼ التربكية فال ينبغي اف يككف التعميـ غاية في حد 
 المرغكب فيو.

 خصائص األنشطة الطالبية:

 (:569، 2974كما حددتيا مناؿ مزيك ) تتميز األنشطة الطالبية بعدة خصائص كمنيا

 لطمبة كمكاىبيـ كاستعداداتيـ.تكشؼ األنشطة الطالبية عف ميكؿ ا -
كبالتالي يعيشكف تساىـ األنشطة الطالبية في ممارسة الطمبة لألنشطة بأنفسيـ  -

 الخبرة نفسيا.
 تربط األنشطة الطالبية بيف المدرسة كالمجتمع. -
 تعد األنشطة الطالبية كسيمة ىامة تساعد في تقييـ الطمبة. -
 غبة كميؿ لمممارسة.تتميز األنشطة الطالبية أنيا مبنية بدافع كر  -

الدراسات كاألبحاث التي اىتمت باألنشطة الطالبية كمنيا ما تكصمت إليو دراسة  تتعدد      
في إشباع ميكؿ كاىتمامات الطمبة بدرجة مرتفعة ( في أف األنشطة تساعد 2994البنا )

مثمت في حيف تتساعدىـ في حؿ المشكالت التي تكاجييـ، ميارات متنكعة بؿ ك  كتنمي لدييـ
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( في أف األنشطة الطالبية تساىـ في عالج بعض 2005) & Jarela  Humetدراسة 
المشكالت النفسية لمطمبة كاالنطكاء كالخجؿ كتساعد في التكاصؿ بينيـ، كأكدت دراسة 

Romanov  (2008 عمى أىمية األنشطة الطالبية كالتي ليا دكر ىاـ كفعاؿ في صقؿ )
كما أشارت دراسة عكض حك التعمـ بدرجة متكسطة، شخصية الطالب كزيادة دافعيتو ن

لى ضعؼ إبداعيتيـ كصعكبة تكاصميـ إأف عدـ مشاركة الطمبة في األنشطة يؤدم ( 2972)
أشارت دراسة ك ، االجتماعي باإلضافة إلى صعكبة اكتشاؼ طبيعة ميكليـ كىكاياتيـ كقدراتيـ، 

إلى حد كبير في ية تؤدم الى ف المشاركة في األنشطة الطالبأ( إلى 2973عبد اليادم )
كتقدير الذات كتدعيـ الثقة كالكعي بالذات كميارة االتصاؿ  ناقدتنمية ميارات التفكير ال

عمى أف كاقع األنشطة ( 2978، كأكدت دراسة خمؼ اهلل )كالعالقات االجتماعية بيف الطالب
 يدؿ عمى اىتماـ الطالبية بجامعة األقصى في ضكء متطمبات سكؽ العمؿ مرتفع المستكل مما

لى دكر األنشطة الطالبية إ( 2979، كما تكصمت دراسة العنزم )الطالبية باألنشطة الجامعة
في تحسيف السمكؾ الحركي لدل طمبة المرحمة المتكسطة مف خالؿ اكتساب القدرات البدنية 
كالصفات الحركية كالتي تؤدم الى تحسيف األداء الحركي كقد أكصت الدراسة الى ضركرة 

 . تكعية المعمميف بضركرة األنشطة الطالبية
اختالؼ أىدافيا كمتغيراتيا  معظير جميان اتفاؽ الدراسات كبناء عمى الدراسات السابقة،     

ككنيا تساعد في تحسيف شخصيتو كزيادة األنشطة الطالبية بالنسبة لمطمبة  عمى أىمية
الجكانب الميمة ذات العالقة  ليذه الدراسات أثر في تحديد كثير مف تفاعميتو، كما كان

 باإلضافة إلى دعـ نتائج الدراسة الحالية. دراسةالنظرم لم باإلطار
 املهارات الناعمةثانيا: 
تغيرت كجيات نظر الجميع حكؿ الميارات الناعمة بشكؿ كبير ففي الماضي لـ تكف ىذه      

آلف مع التفتح المعرفي الميارات متطمب أساسي إال انيا في الكقت الحاضر أصبحت ضركرة كا
أصبحت المدارس مكاف كمصدر لتنمية ىذه الميارات كذلؾ ألنيا تمعب دكر كبير في تشكيؿ 

، فالميارات الناعمة مصطمح أصبح مكرر كثيران ألىميتو كمدل فاعميتو في شخصية الفرد
( بأنيا:" السمات 2006) Tobinعرفيا ياحتكاء األشخاص ذكم الميارة كالكفاءة، حيث 

    .45 القدرات التي تظير لدل الفرد في المكاقؼ كالسمكؾ"ك 
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مجمكعة مف السمات الشخصية ": بأنياSymmonds  ( (2009يعرفيا  في حيف   
 95" ؿ كالتي تميز عالقتنا مع االخريفؤالمتمثمة في االتصاالت كالكد كالتفا

زمة لمحصكؿ عمى ( أنيا: " الميارات الحياتية كالميارات الال 2013) Reddyيرل ك      
كظيفة كىي تمؾ الجكانب المتعمقة بالمباقة في الحديث كالمظير الجيد كالمتميز، كالتحمي 

 182 بممكات خاصة تبرز المتقدـ لمكظيفة كسط أقرانو"
الميارات الناعمة ىي ميارات أساسية تركز عمى كيفية قدرة الشخص  كبيذا نجد اف     

تكاصؿ كالتفاعؿ ككيفية اتخاذ القرار كحؿ المشكالت إف كقدرتو عمى اللمتعامؿ مع اآلخريف 
 كجدت مع القدرة عمى العمؿ كالتفاكض في المجتمع الكظيفي.

 أىمية الميارات الناعمة:
( إف كانت الميارات الصمبة ىي سبب الحصكؿ عمى 2014)  Investopediaيرل     

ظيفية حيث أنيا تساعد األفراد المقابمة فإف الميارات الناعمة ىي السبب في الحصكؿ عمى الك 
في مكاجية المكاقؼ الصعبة كتجعميـ قادريف عمى تطكير المكاقؼ اإليجابية كمف ثـ يمكنيـ 

أف الميارات الناعمة تساعد في  في (2973) خميس كيتفؽمف التأثير عمى أعضاء الفريؽ، 
الشخصية لمطمبة تساىـ في تشكيؿ البنية تحسيف التكاصؿ بيف األفراد بجميع األنكاع مما 

 .كتجعميـ اجتماعييف أكثر
الميارات الناعمة  الكتساب( أف المدارس ىي المكاف المالئـ 4، 2977كمكب ) يعّبركما      

ف يتعامؿ أكتنميتيا مف خالؿ ما تتضمنو مف أنشطة كمشاريع كخبرات يستطيع فييا المتعمـ 
الدراسة كالمعرفة كالفيـ كمف ثـ مع الناس كيتكاصؿ معيـ، فاكتساب الميارات تتـ عف طريؽ 

 التدريب عمى ممارستيا كتطبيقيا في الحياة الشخصية.

 أنواع املهارات الناعمة:

تشتمؿ الميارات الناعمة عمى العديد مف الميارات كقد تـ التركيز في الدراسة الحالية      
اتخاذ القرار، كقد عمى )التكاصؿ، إدارة الكقت، القيادة، العمؿ ضمف الفريؽ، حؿ المشكالت، 

 يمي: فيما( 56، 2974(، العرفج )75-73، 2976كؿ مف شبير )أكضحيا 

القدرة عمى نقؿ رسالة مف شخص إلى أخر بحيث يستطيع فيميا بشكؿ  التكاصؿ: -
 .صحيح مف قبؿ المستقبؿ
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 إدارة الكقت: كىي فف االستخداـ الرشيد لمكقت، كىي عمـ استثمار الزمف بشكؿ فعاؿ. -
 لمعمؿ بشكؿ يحقؽ أىدافان محددة.ممية التأثير عمى اآلخريف القيادة: ع -
العمؿ ضمف الفريؽ: القدرة عمى االندماج في العمؿ بطريقة مثالية مع مجمكعة مف  -

 االفراد كصكالن لتحقيؽ المطمكب.
حؿ المشكالت: عممية تفكير يستخدـ الفرد معمكماتو السابقة كترتيبيا كتنظيميا  -

 ا كذلؾ عندما يكاجو بسؤاؿ اك مشكمة ال يعرؼ الجكاب.لمكصكؿ الى تحقيؽ ىدؼ م
 اتخاذ القرار: عممية عقمية لممفاضمة بيف الحمكؿ البديمة كالمتاحة. -

( أىـ الميارات الناعمة كالالزمة في التكظيؼ 2010)  Mitchellدراسة  تناكلت كقد    
إدارة الكقت، كبينت كسكؽ العمؿ كالتي كانت عمى الترتيب: العمؿ بركح الفريؽ، االتصاؿ، 

نتائج الدراسة أف ىذه الميارات تعد ذات أىمية كبيرة بالنسبة لمجميع كال سيما في القرف 
الكاحد كالعشريف حيث تبرز أىميتيا في مدل مساىمتيا في إنجاح العمؿ، كما أكضحت أف 

يتحمى  أرباب االعماؿ يعانكف مف نقص الميارات الناعمة لدل العامميف لدييـ كليذا يجب اف
Lazarus (2013 ) دراسة العاممكف بيذه الميارات كشرط أساسي لمتكظيؼ، فيما أثبتت 

أىمية الميارات الناعمة في العمؿ كال تقؿ أىميتيا عف الميارات الصمبة كما كتحتاج الى 
كىي: القيادة، عمى الترتيب ىـ الميارات الالزمة أأكضحت بؿ  تنمية الطمبة ليا بالتدريج

تناكلت دراسة في حيف التكاصؿ، حسف المظير، الكصكؿ الى الكقت المناسب، االتصاؿ ك 
Tomar  &Tyagi (2013 معرفة أىمية الميارات الناعمة في المستقبؿ مف خالؿ تطبيؽ )
لى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إطالب كطالبة كأكضحت النتائج  259عمى  استبانة
لى التركيز عمى الميارات الناعمة إكصت الدراسة أ ، كقدلمخبرة أك لممؤىؿ العمميتابعة 

كتحسيف ميارات الطمبة كاكسابيـ ىذه الميارات التي تساعدىـ في مكاجية مشكالتيـ التي 
 .تعترييـ

قد تساعد في تنمية العديد مف  طالبيةاألنشطة ال ( أف435، 2977يرل أبك حجر )ك      
ممارسة المعب كالمشاركة ضمف النشاط لدل الطمبة كتطكر شخصياتيـ، حيث يتالميارات 

كالقياـ بعمميات معرفية عمى نطاؽ كاسع كبالتالي تقكم لديو مكاجية المشكالت كحميا 
اتخاذ القرارات مع تقبؿ الذات كتقبؿ اراء االخريف كاحتراميـ، كالشعكر باألمف عند مكاجية ك 
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ك صغار تنمي أكانكا كبار الكبار كالتعامؿ معيـ بثقة، فعممية االتصاؿ مع االخريف سكاء 
كبالتالي يرفع مف  لدييـ آداب أخالقية قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ كالحقكؽ كاراء االخريف،

كما أكضحت  مستكل الثقة بالنفس كبناء عالقات اجتماعية كطيدة كدائمة مع االخريف
ت ف األطفاؿ الذيف يمارسكف المعب مف خالؿ األنشطة كانأBunker (7997 ) دراسة

منعزليف كال يمارسكف المعب كالميارات الحركية الثقتيـ بأنفسيـ أعمى مف ثقة األطفاؿ 
تزداد قدرة الطمبة عمى  الطالبية كمف خالؿ قكاعد كقكانيف األنشطةنو أكاألنشطة، كما 

االنضباط كااللتزاـ في اطار الجماعة مع تنمية حس المسئكلية المبني عمى أساس الحقكؽ 
ذا البد مف منح أكلكية لألنشطة لتنمية الميارات المختمفة كال سيما الميارات كليكالكاجبات، 

تساعد عمى التكيؼ مع المجتمع كيحتاج إلييا الطمبة لتمبية االحتياجات الناعمة كالتي 
يجعميـ قادريف عمى تنفيذ ك فيذا يساعد الطمبة في تطكير مياراتيـ  المتزايدة لسكؽ العمؿ
بكفاءة كفاعمية كىذا ما تركز عميو الدراسة الحالية مف خالؿ معرفة  االعماؿ المككمة إلييـ

 دكر األنشطة الطالبية في تنمية ىذه الميارات.
 إجراءات الدراسة:

مجتمع الدراسة: تألؼ المجتمع مف جميع معممات المرحمة الثانكية بالمدارس الحككمية      
، أما عينة ( مدرسة94ة تعممف في )( معمم2439)ينة مكة المكرمة كعددىف في مدالنيارية 

جدكؿ كيمكف تكضيحيا في ( معممة 727) بمغ عددىاعينة عشكائية الدراسة فقد تـ اختيار 
(7:) 

 (2جذٚي )

 ٠ٛظخ ع١ٕخ اٌذساعخ  

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌعذد فئبد اٌّزغ١ش اٌّزغ١ش

اٌّؤً٘ 

 اٌعٍّٟ

 %22.35 24 أعٍٝ ِٓ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 %22.64 222 ثىبٌٛس٠ٛط

 %222 224 ا٦جّبٌٟ

عٕٛاد 

اٌخجشح 

 اٌٛظ١ف١خ

 %22.35 24 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

 %42.24 53 عٕٛاد 5-22

 %32.2 42 عٕٛاد 22أوثش ِٓ 

 %222 224 ا٦جّبٌٟ
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  منهج الدراسة:
 المنيج الكصفي المسحي نظران لمالئمتو لطبيعة المشكمة. استخداـتـ 

كؿ محكر ، محاكر (6)في صكرة استبانة تككنت مف  األداةتـ تصميـ  أداة الدراسة:     
فريؽ، التكاصؿ، إدارة الكقت، القيادة، العمؿ ضمف اليمثؿ ميارة مف الميارات الناعمة كىي: 

 بندان. (36)القرار، كبمغ عدد بنكد االستبانو في صكرتو النيائية  اتخاذحؿ المشكالت، 
كضعت لقياسو، إضافةن إلى شمكليتيا لكؿ كيعني التأكد مف أنيا تقيس ما  صدؽ األداة:     

العناصر التي تساعد عمى تحميؿ نتائجيا، ككضكح عباراتيا، كارتباطيا بكؿ محكر مف 
المحاكر الثالثة، بحيث تككف مفيكمو لكؿ مف يستخدميا، كقد تـ التأكد مف صدؽ أداة 

 الدراسة مف خالؿ:
أداة الدراسة في صكرتيا المبدئية عمى مجمكعة مف  تعرض صدؽ المحكميف: -

المحكميف في المجاؿ التربكم؛ كذلؾ لمتأكد مف صدؽ محتكاىا كمدل تحقيقيا 
لألىداؼ التي كضعت مف أجميا، كعمى ضكء مالحظات المحكميف تـ إجراء بعض 
التعديالت، كعميو فقد خرجت االستبانو في صكرتيا النيائية ثـ عرضت مرة ثانية 

 صالحة كمحققو ألىدافيا. االستبانةأقركىا كبذلؾ تعد ف
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة، تـ اختيار  الداخمي لألداة:صدق االتساق  -

بمدينة مكة المكرمة  ات المرحمة الثانكية( مف معمم39عينة استطالعية مككنة مف )
تـ حساب معامؿ ارتباط كجميعيـ مف خارج عينة الدراسة األساسية، ككفقنا لمبيانات 

؛ كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى (Pearson's Correlation Coefficient)بيرسكف 
 درجة ارتباط كؿ عبارة مف عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس.

  



 م3232( 78) -2ج-يوليوعدد                                                                       ...       ر األنشطة الطالبيةدو 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 232 - 

 (2جذٚي )

 ِعبِالد اسرجبغ ث١شعْٛ ٌعجبساد اٌّم١بط ِع اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط 

 سلُ اٌعجبسح اٌّذٛس
ِعبًِ 

 بغ االسرج

سلُ  

 اٌعجبسح

ِعبًِ 

 االسرجبغ 

 اٌزٛاصً

2 2.532** 

 اٌعًّ ظّٓ اٌفش٠ك

2 2.622** 

2 2.223** 2 2.222** 

3 2.226** 3 2.222** 

4 2.626** 4 2.224** 

5 2.226** 5 2.662** 

6 29524** 6 29662** 

 إداسح اٌٛلذ

2 2.622** 

 دً اٌّشىالد

2 2.523** 

2 2.546** 2 2.222** 

3 2.636** 3 2.222** 

4 2.622** 4 2.626** 

5 2.626** 5 2.222** 

6 2.542** 6 2.562** 

 اٌم١بدح

2 2.265** 

 ارخبر اٌمشاس

2 2.622** 

2 2.626** 2 2.623** 

3 2.626** 3 2.562** 

4 2.266** 4 2.642** 

5 2.256** 5 2.242** 

6 29234** 6 29623** 

 فألً  2.22** داي عٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ 

( أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف العبارات مع الدرجة الكمية 2يتضح مف الجدكؿ )    
( فأقؿ؛ مما يشير إلى صدؽ االتساؽ 9.97مكجبة، كدالة إحصائينا عند مستكل الداللة )

 .الداخمي بيف عبارات االستبانة، كمناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو
تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر االستبانو،  ثبات األداة:     

( معامالت ألفا كركنباخ لمحاكر 3ككانت درجة الثبات مناسبة جدان، كيكضح جدكؿ )
 االستبانو.
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 الطرق اإلحصائية املشتخدمة يف الدراسة: 

المئكية إلجابات أفاد العينة، تمثمت األساليب اإلحصائية في: التكرارات كالنسب     
( t-test)المتكسطات الحسابية كاالنحرافات، معامؿ االرتباط لحساب ثبات االستبانو، اختبار 

 ، اختبار تحميؿ التبايف األحادم.لمعينتيف
 عرض النتائج ومناقشتها: 

تـ  SPSSبعد تطبيؽ االستبانو كتحميميا إحصائيا بإستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية     
الالتي شاركف في المعممات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  استخراج

الثالثي تـ إستخداـ  ليكرتىذه الدراسة عمى كؿ بند مف بنكد االستبانو، ككفقان لمقياس 
 (:4المعيار التالي لمحكـ عمى درجة االستجابة كما في جدكؿ )

 

 
 
 
 

دكر األنشطة الطالبية في لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة كالمتعمؽ ب -
، تنمية بعض الميارات الناعمة لدل طالبات المرحمة الثانكية مف كجية نظر معمماتيف

 التكرار كالنسب كالمئكية كالمتكسطات كاالنحرافات إلجابات افراد العينة. (5يكضح جدكؿ )
  

 (3جذٚي )

 ِعبِالد أٌفب وشٚٔجبر ٌّذبٚس االعزجبٔٗ 

 دل١ّخ ِعبًِ اٌثجب عذد اٌفمشاد اٌغّبد

  2.255 6 اٌزٛاصً

  2.255 6 إداسح اٌٛلذ

 2.262 6 اٌم١بدح

 2.254 6 اٌعًّ ظّٓ اٌفش٠ك

 2.254 6 دً اٌّشىالد

  2.22 6 ارخبر اٌمشاس

 2.24 36 اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ

 (4جذٚي )

 ٔٗرذذ٠ذ فمشاد االعزجب 

 اٌّزٛعػ اٌذغبثٟ دسجخ االعزجبثخ

 2934-392 عب١ٌخ

 2962-2933 ِزٛعطخ

 292-2966 ِٕخفعخ
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 (5جذٚي )

 االعزجبٔخفمشاد  

 اٌعجبساد

ٟ
غبث

ذ
ػ اٌ

ع
اٌّزٛ

 ٞ
ف اٌّع١بس

ذشا
الٔ

ا
 

 دسجخ اٌزٛفش

ت
اٌزشر١

طخ 
ش

ٔ٤
ٚس ا

د
 

 غ١ش ِزٛفشح إٌٝ دذ ِب ِزٛفشح

 % د % د % د

 اٌّذٛس ا٤ٚي: اٌزٛاصً

عُ ا٤ٔشطخ رذ -2

اٌذٛاس ا٠٦جبثٟ 

 اٌّثّش ث١ٓ اٌطٍجخ

 ِزٛعػ 6 2292 24 5692 22 2494 32 2.652 2.244

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -2

فٟ رعج١ش أفىبس 

اٌطٍجخ ٚأساءُ٘ 

 ثأشىبي ِخزٍفخ

 ِزٛعػ 5 3392 42 5292 62 2492 22 2.663 2.222

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -3

لذسح اٌطبٌت عٍٝ 

االعزّبع ٣ٌخش٠ٓ 

 ثشىً ج١ذ.

 ِزٛعػ 2 3294 52 4393 55 2293 22 2.222 2.222

رذً ا٤ٔشطخ  -4

ثعط اٌّشىالد 

 وبالٔطٛائ١خ ٚاٌخجً.

 ِزٛعػ 3 3294 52 4393 55 2293 22 2.225 2.224

رغبعذ ا٤ٔشطخ  -5

فٟ عٌٙٛخ رٛص١ً 

 اٌطبٌت ٤فىبسٖ.

 ِزٛعػ 4 3692 46 4292 62 2592 22 2.623 2.224

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -6

ت عٍٝ لذسح اٌطبٌ

اٌزعبًِ ِع ِٓ 

 ٠خبٌفٗ اٌشأٞ.

 ِزٛعػ 2 3594 45 5395 62 2292 24 2.632 2.244

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
2.2245 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ِزٛعػ 2.52222

 اٌّذٛس اٌثبٟٔ: إداسح اٌٛلذ

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -2

ادزشاَ اٌٛلذ 

ٚاعزثّبسٖ ٌذٜ 

 اٌطبٌت

 ِشرفع 2 3292 42 4292 62 2492 22 2.623 2.236

رذذد ا٤ٔشطخ  -2

اٌضِٓ اٌالصَ 

 ٌزٕف١ز٘ب.

 ِزٛعػ 6 3293 42 5292 62 2592 22 2.662 2.223

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -3

لذسح اٌطبٌت عٍٝ 

اٌزخط١ػ اٌّغجك لجً 

 اٌزٕف١ز

 ِزٛعػ 4 3692 46 4592 52 2292 23 2.222 2.222
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رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -4

فٟ رشر١ت اٌطبٌت 

٠ٌٛٚ٥ٌبد اٌزٟ 

 ٠غعٝ ٌزذم١مٙب

 ِزٛعػ 5 3392 43 4296 63 2695 22 2.622 2.223

رغبعذ ا٤ٔشطخ  -5

فٟ إعذاد اٌطبٌت 

لبئّخ ثبٌّٙبَ 

 ٚجذٌٚزٙب.

 ِزٛعػ 2 4393 55 4292 62 294 22 2.645 2.332

رعٛد ا٤ٔشطخ  -6

اٌطبٌت عٍٝ رغج١ً 

اٌٛلذ اٌّغزغشق 

اٌزٞ ٠ّبسعٗ فٟ 

 ا٤ٔشطخ.

 ِزٛعػ 3 3594 45 4296 63 2592 22 2.622 2.224

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
2.2225 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ِزٛعػ 2.56523

 اٌّذٛس اٌثبٌث: اٌم١بدح

رغبعذ ا٤ٔشطخ  -2

فٟ رذًّ اٌّغئ١ٌٛخ 

 ٌذٜ اٌطبٌت

 ِزٛعػ 5 3392 43 4292 62 2293 22 2.622 2.265

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -2

عٍٝ ِّبسعخ 

اٌذ٠ّمشاغ١خ ٌذٜ 

 بٌت.اٌط

 ِزٛعػ 4 3292 42 4292 62 2592 22 2.622 2.222

رعضص ا٤ٔشطخ  -3

اٌثمخ ثبٌٕفظ ٌذٜ 

 اٌطبٌت

 ِزٛعػ 6 3292 42 4492 56 2292 23 2.224 2.226

رىغت ا٤ٔشطخ  -4

سٚح اٌم١بدح ٚاٌثجبد 

 االٔفعبٌٟ ٌذٜ اٌطبٌت

 ِزٛعػ 3 4292 52 4492 52 2592 22 2.222 2.252

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -5

رى٠ٛٓ اٌشخص١خ  فٟ

 اٌم١بد٠خ ٌذٜ اٌطبٌت

 ِزٛعػ 2 4492 56 4492 52 2292 24 2.662 2.332

رىغت ا٤ٔشطخ -6

اٌمذسح عٍٝ اٌزفبعً 

ِع رغ١شاد اٌّٛلف 

 ٌذٜ اٌطبٌت

 ِزٛعػ 2 4295 54 4393 55 2492 22 2.222 2.223

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
2.2244 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ٛعػِز 2.55532

 اٌّذٛس اٌشاثع: اٌعًّ ظّٓ اٌفش٠ك

رّٕٟ ا٤ٔشطخ -2

اٌٛعٟ ثأ١ّ٘خ 

اٌذٛاس ث١ٓ أععبء 

 اٌفش٠ك

 ِزٛعػ 6 33.2 43 46.5 52 22.2 25 2.222 2.242

 ِزٛعػ 5 32.2 42 45.2 52 22.3 22 2.223 2.226رغًٙ ا٤ٔشطخ -2
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رٛص٠ع اٌعًّ ث١ٓ 

اٌطٍجخ ِع اٌزعبْٚ 

فٟ إٔجبصٖ ثشىً 

 ِزىبًِ

ضص ا٤ٔشطخ رع -3

ِٓ إِىب١ٔخ اعزعبٔخ 

اٌطبٌت ثب٢خش٠ٓ 

عٕذ ٚظع دٍٛي 

 ٌٍّٛلف

 ِزٛعػ 4 36.2 46 42.2 62 25.2 22 2.623 2.224

رّٕٟ ا٤ٔشطخ  -4

دت اٌعًّ اٌجّبعٟ 

أوثش ِٓ اٌعًّ 

 اٌفشدٞ

 ِشرفع 2 44.2 52 44.2 52 22.2 23 2.652 2.346

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ -5

فٟ االثزعبد عٓ إٌمبء 

أععبء  اٌٍَٛ عٍٝ

 اٌفش٠ك عٕذ اٌفشً

 ِزٛعػ 3 32.2 42 46.5 52 25.2 22 2.222 2.222

رذسة ا٤ٔشطخ -6

اٌطٍجخ عٍٝ االشزشان 

فٟ اٌعًّ اٌجّبعٟ 

اشزشاوب ٠غبعذ عٍٝ 

 ٔجبح اٌعًّ.

 ِزٛعػ 2 42.2 52 44.2 52 25.2 22 2.222 2.252

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
2.2262 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ِزٛعػ 2.54242

 اٌّذٛس اٌخبِظ: دً اٌّشىالد

رٙزُ ا٤ٔشطخ فٟ  -2

إثبسح ِشىالد رىْٛ 

ِٛظع ٌٍذساعخ 

 ٚاٌزذ١ًٍ ٌذٜ اٌطبٌت

 ِزٛعػ 2 32.6 42 42.2 62 23.4 22 2.622 2.252

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ -2

فٟ رٛف١ش رصٛس 

ٌذٍٛي غ١ش ِأٌٛفخ 

ٌٍّشىالد اٌزٟ 

 رعشض عٍٝ اٌطٍجخ

 ِزٛعػ 3 32.2 42 42.6 63 23.4 22 2.622 2.236

رعضص ا٤ٔشطخ ِٓ -3

لذسح اٌطبٌت عٍٝ 

رذذ٠ذ ٚص١بغخ 

 اٌّشىٍخ ثغٌٙٛخ.

 ِزٛعػ 5 32.2 42 44.2 52 22.3 22 2.226 2.224

رغبعذ ا٤ٔشطخ  -4

فٟ جّع اٌطبٌت 

ٌٍّعٍِٛبد اٌّزعٍمخ 

ثبٌّشىٍخ ٚرذ١ٍٍٙب 

 ٌالعزفبدح ِٕٙب

 ػِزٛع 4 32.6 42 45.2 52 25.2 22 2.223 2.222

 ِزٛعػ 2 42.2 52 42.2 62 22.2 25 2.665 2.223رغًٙ ا٤ٔشطخ  -5
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ِٓ لذسح اٌطبٌت 

عٍٝ اوزشبف 

اٌعاللبد ث١ٓ إٌزبئج 

ٌٍٛصٛي ٌٍذً 

 اٌصذ١خ

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -6

فٟ رٛظ١ف اٌذٍٛي 

ٚاعزخذاِٙب ٌذً أ٠خ 

 ِشىٍخ ِشبثٙٗ

 ِزٛعػ 6 33.2 42 52.2 62 24.2 22 2.663 2.222

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ّذٛسٌٍ
2.2226 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ِزٛعػ 2.54263

 اٌّذٛس اٌغبدط: ارخبر اٌمشاس

رعضص ا٤ٔشطخ  -2

ِٓ لذسح اٌطبٌت 

عٍٝ ارخبر اٌمشاساد 

اٌّذسٚعخ فٟ 

 اٌّٛالف

 ِزٛعػ 4 42.2 53 42.5 54 25.2 22 2.225 2.252

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -2

ِٓ إِىب١ٔخ اٌطبٌت 

٦صذاس أدىبَ ثٕبء 

ٍٝ ا٤دٌخ ع

 ٚاٌجشا١٘ٓ.

 ِزٛعػ 6 33.2 42 42.2 62 22.2 25 2.226 2.233

رعطٟ ا٤ٔشطخ -3

فشصخ ٌٍطبٌت 

الخز١بس إٌشبغ 

اٌّزّبشٟ ِع ١ٌِٛٗ 

 ٚاعزعذادارٗ

 ِزٛعػ 3 44.2 56 46.5 52 2.4 22 2.622 2.223

رغبُ٘ ا٤ٔشطخ  -4

فٟ ِّبسعخ اٌطبٌت 

ٌٍزفى١ش لجً ارخبر 

 اٌمشاس.

 ِشرفع 2 44.2 56 46.5 52 2.4 22 2.642 2.346

رعضص ا٤ٔشطخ  -5

ِٓ لذسح اٌطبٌت 

عٍٝ اخز١بس اٌجذائً 

ا٤ٔغت ٌٍذصٛي 

عٍٝ إٌزبئج 

 اٌّشجٛح.

 ِزٛعػ 2 42.2 52 42.2 62 22.2 24 2.652 2.222

رغبعذ ا٤ٔشطخ -6

اٌطبٌت فٟ رم١١ُ 

اٌمشاس اٌّزخز ٚرٌه 

ثبالعزفبدح ِٓ 

 ٔزبئجٗ

 ِزٛعػ 5 32.6 42 45.2 52 25.2 22 2.223 2.222

اٌّزٛعػ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
2.2442 

االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌعبَ 

 ٌٍّذٛس
 ِزٛعػ 2.5522
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 طالبيةعمى أىـ الميارات الناعمة التي تنمييا األنشطة المف خالؿ استجابات المعممات      
 -249945)تراكحت بيف  المتعمقة بالميارات الناعمة متكسطات المحاكر السابقة أف نجد

أم أف دكر األنشطة لـ يصؿ إلى  ،حصمت جميعيا عمى درجة متكسطةحيث ( 24244
طمكب في تحقيقو لمميارات الناعمة لدل طالبات المرحمة الثانكية بمدينة مكة ستكل المالم

في تطبيؽ ىذه األنشطة  بعض المعممات كالطالباتلى عدـ جدية إ، كقد يعكد ذلؾ المكرمة
األنشطة مضيعة لمكقت كال تجدم منفعة كبالتالي لف تساىـ في أف مثؿ ىذه  فاعتقادان مني

 (.2994( كالبنا )2978كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة خمؼ اهلل ) تنمية بعض الميارات
أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عدد غير قميؿ مف العبارات التي تنمييا األنشطة كما      

في ميارات: عبارات حصمت عمى درجة مرتفعة ( 3)ما عدا فيكلكف بدرجة متكسطة  طالبيةال
)تساىـ األنشطة في القرار، إدارة الكقت، العمؿ ضمف الفريؽ كىي عمى الترتيب:  اتخاذ

ممارسة التفكير قبؿ اتخاذ القرار، تنمي األنشطة احتراـ الكقت كاستثماره، تنمي األنشطة حب 
 .العمؿ الجماعي أكثر مف الفردم(

تنمي األنشطة قدرة الطالب عمى التعامؿ مع حصمت عبارة )رة التكاصؿ ففي محكر ميا     
لمطالبات مركنة األنشطة التي تقدـ إلى ( عمى أعمى درجة، كقد يعزل ذلؾ مف يخالفو الرأم

زميالتيا ضمف كخصكصان في كيفية تنفيذىا مما يسمح لمطالبة بالتحاكر كالحكار مع بقية 
لكجيات النظر األخرل كالتنازؿ عف األفكار الصائبة أك  المجمكعة كابداء الرأم كاالستماع

حصمت عبارة )تدعـ بينما  ،أفضؿ كيفية لتطبيؽ ىذه األنشطةلى إالغير سميمة لمكصكؿ 
، كقد يعكد ذلؾ األنشطة الحكار اإليجابي المثمر بيف الطمبة( عمى أقؿ درجة في ىذه الميارة

البات بشكؿ بادؿ اآلراء كالحكارات بيف الطلى ضيؽ كقت تنفيذ األنشطة كالذم يصعب فيو تإ
، حيث تـ تخصيص ساعة كاحدة لمنشاط كالتي يتـ استثمارىا في تطبيؽ كتنفيذ النشاط عاـ

 المطمكب.
( عمى أعمى درجة في تنمي األنشطة احتراـ الكقت كاستثماره لدل الطالبحصمت عبارة )     
كقت استالـ جميع تحديد المعممة  خالؿ مفيمكف تفسير النتيجة ك  ،إدارة الكقت ميارة محكر

كما نجد أف عبارة ، كاستثماره بشكؿ جيداحتراـ الكقت  عمىيساعد  األنشطة مف الطالبات مما
الدليؿ االجرائي لى إأقؿ درجة، كبرجكع الباحثة  كانتلتنفيذىا( )تحدد األنشطة الزمف الالـز 

تنفيذ ىذه األنشطة كيعكد الزمف ل نو لـ يتـ تحدد زمف معيفأكجدت  2977 لمنشاط الطالبي
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 كقت ما تراه المعممة كبالتالي تختمؼ جدية كؿ معممة في تحديد مكعدالمحدد لتنفيذ األنشطة 
 تنفيذ كتطبيؽ ىذه األنشطة.

عمى  (تساىـ األنشطة في تككيف الشخصية القيادية لدل الطالبحصمت عبارة )كما      
في  مجمكعاتبتشكيؿ  مفاف أغمب المعممات تق ، حيثأعمى درجة في محكر ميارة القيادة

األنشطة كاختيار قائدة لكؿ مجمكعة فتمارس مياـ القائدة بعممية تنظيـ المجمكعة كتكزيع 
دارة االجتماعات كىذا مف شأنو ي الشخصية القيادية كمعرفة  ساىـ في تككيفاألدكار كا 

شطة الثقة بالنفس لدل حصمت عبارة )تعزز األن بينماالشخصية، الطالبات لصفات ىذه 
الثقة بالنفس غالبان ما تحتاج إلى كقت كقد تفسر ىذه النتيجة بأف الطالب( عمى أقؿ درجة 

 طكيؿ لتعزيزىا كىذا ما ال يتكفر في األنشطة بسبب قمة تطبيقيا في اليـك الدراسي.
اعي الجم تنمي األنشطة حب العمؿ) حصمت عبارةكفي محكر ميارة العمؿ ضمف الفريؽ      

 ةلى حرص المعمميعزل ذلؾ إكقد ، ىذا المحكر( عمى اعمى درجة في أكثر مف العمؿ الفردم
كبالتالي تنمى عمؿ تقكـ كؿ مجمكعة بتنفيذ نشاط معيف مجمكعات لتقسيـ الطالبات عمى 

 حصمت عبارة )تنمي األنشطة، كما كتحديد اليدؼ المشترؾ لدييف حب العمؿ الجماعي
كقد يككف بسبب صعكبة متابعة المعممة ة الحكار بيف أعضاء الفريؽ( الكعي بأىمي الطالبية

 فيما بينيـ. تشجعييا ليـ لتبادؿ الحكارك لكؿ مجمكعة 
تسيؿ األنشطة مف قدرة الطالب عمى اكتشاؼ العالقات بيف النتائج حصمت عبارة )كما      

عبارة حصمت ، ك عمى درجة في محكر ميارات حؿ المشكالتأ( عمى لمكصكؿ لمحؿ الصحيح
عمى درجة في ميارة أ( عمى تساىـ األنشطة في ممارسة الطالب لمتفكير قبؿ اتخاذ القرار)

كممارسة التفكير يتطمب  كخطكاتيا آلية تنفيذ ىذه األنشطةأف كقد يعزل ذلؾ إلى  اتخاذ القرار
فكير جانب الت فكبالتالي تنمى لدييمف قبؿ الطالبات، كاكتشاؼ العالقات  ميارات التفكير

)تساىـ األنشطة  لتقديـ النشاط كفؽ ما ىك مطمكب كعمى أكمؿ كجو، في حيف نجد أف عبارة
عمى أقؿ درجة في ميارة حؿ حصمت في تكظيؼ الحمكؿ كاستخداميا لحؿ آية مشكمة( 

عبارة )تساىـ األنشطة مف إمكانية الطالب إلصدار احكاـ بناء عمى األدلة( ك  المشكالت،
)اتخاذ  ف ىاتيف الميارتيفألى إي ميارة اتخاذ القرار، كقد يعكد ذلؾ عمى أقؿ درجة فحصمت 

تنفيذ اثناء لى كقت لتنميتيا لدل الطالبات كيصعب ذلؾ إتحديدان تحتاج  القرار، حؿ المشكالت(
األنشطة الطالبية باإلضافة الى الكثافة الطالبية المكجكدة في أغمب المدارس في مدينة مكة 
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كيمكف المقارنة بيف  ،ىاتيف الميارتيف تنميةتحد مف صكؿ بالطالبات قد كازدحاـ الفالمكرمة 
 (:6)الميارات الناعمة في الجدكؿ 

 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 6يبيف الجدكؿ )     
ءت جا حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية الميارات الناعمة في مدينة مكة المكرمة

كقد تعزل ىذه  ،، حيث جاء في المرتبة األكلى: ميارة اتخاذ القرارجميعيا بدرجة متكسطة
 اكقدراتي ابحسب ميكلي ة االختيارحري طالبةتعطي الف بعض األنشطة الطالبية أالنتيجة إلى 

 .بعقؿ كاع كفكر طكيؿ اتخذ قرارىتك  اما يناسبي ستطيع اختيارتف
 في المرتبة الثالثة تكما جاء، المرتبة الثانية الكقت عمىميارة إدارة  في حيف حصمت     
حصمت ميارة حؿ المشكالت عمى المرتبة الرابعة، كفي المرتبة الخامسة كانت ك ، القيادةميارة 

كقد اختمفت ىذه  ،في المرتبة األخيرة ميارة التكاصؿ تميارة العمؿ ضمف الفريؽ، كجاء
  .( كذلؾ في ترتيب الميارات2010) Mitchell ( ك2013)  Lazarusالنتيجة مع دراسة 

كالمرتبط بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ثانيكلإلجابة عف السؤاؿ ال -
بالنسبة لدكر األنشطة الطالبية في تنمية ( بيف آراء أفراد عينة الدراسة ∞=  9495الداللة )

س، دراسات عميا(، تـ استخداـ )بكالكريك لمؤىؿ العممي كفقان لمتغير نكع االميارات الناعمة 
 ( ذلؾ: 7( كيكضح الجدكؿ )t-testاختبار ت )

  

 (6جذٚي )

 ِٙبساد ث١ٓ اٌّٙبساد إٌبعّخ

 اٌذسجخ اٌشرجخ االٔذشاف اٌّع١بسٞ اٌّزٛعػ اٌذغبثٟ اٌّٙبسح

 2 2955 2924 ارخبر اٌمشاس

طخ
ع

ٛ
ِز

 2 2956 2922 إداسح اٌٛلذ 

 3 2955 2922 بدحاٌم١

 4 2954 2922 دً اٌّشىالد

اٌعًّ ظّٓ 

 اٌفش٠ك
2922 2954 5 

 6 2952 2922 اٌزٛاصً
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   
دكر األنشطة الطالبية في تنمية ( بيف متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ 9.95)

، حيث أف مستكيات الداللة االحصائية لقيـ المؤىؿ العمميتعزل لمتغير الميارات الناعمة 
(Tأ )( أم غير دالة إحصائيان، كقد يعكد ذلؾ 9.95عمى مف مستكل المعنكية ) لككف الجميع

 معمماتال اتانطباعيتقاسـ نفس الظركؼ في تطبيؽ األنشطة الطالبية كبالتالي تكحدت 
متقاربة في الحكـ  فبالرغـ مف مركر سنكات الدراسة فنظرتيباختالؼ مؤىالتيف العممية، 

كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع  ة التي تنمي الميارات الناعمةدكر األنشطة الطالبيعمى 
 Tyagi & Tomar  (2013.)دراسة

كالمرتبط بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ثالثكلإلجابة عف السؤاؿ ال -
دكر األنشطة الطالبية في  ( بيف آراء أفراد عينة الدراسة نحك∞=  9495الداللة )

إلى سنكات الخبرة الكظيفية، تـ إستخداـ اختبار كالتي تعزل تنمية الميارات الناعمة 
 ( ذلؾ: 8)ؼ( تحميؿ التبايف األحادم كيكضح الجدكؿ )

 أ(: -2جذٚي )

اٌّشدٍخ اٌثب٠ٛٔخ  اٌّزٛعطبد اٌذغبث١خ ٚاالٔذشافبد اٌّع١بس٠خ ٌّزٛعػ اعزجبثبد ِعٍّبد

دغت ِزغ١ش  ٜ اٌطبٌجبدٔذٛ دٚس ا٤ٔشطخ اٌطالث١خ فٟ ر١ّٕخ ثعط اٌّٙبساد إٌبعّخ ٌذ

 عٕٛاد اٌخجشح اٌٛظ١ف١خ

(24عٕٛاد )ْ= 5ألً ِٓ  (53)ْ= عٕٛاد 5-22   
 عٕٛاد 22أوثش ِٓ 

=ْ(52)  

اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّع١بسٞ

اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّع١بسٞ

2.4232 2.44232 2.3222 2.42225 2.2252 2.52243 
 

 ( 2428-2447أ( نالحظ أف المتكسطات تراكحت بيف )-8مف الجدكؿ )
 

 (2جذٚي )

 اٌفشٚق ث١ٓ ع١ٕخ اٌجذث ثبخزالف اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ 

 اٌعذد اٌّزغ١ش
اٌّزٛعػ 

 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 

 اٌّع١بسٞ

دسجبد 

 اٌذش٠خ
 اٌذالٌخ د

اعٍٝ ِٓ 

 اٌجىبٌٛس٠ٛط

24 29225 292434 

225 2922 2946 

 293222 29242 223 ٠ٛطثىبٌٛس
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ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ال تكجد فركؽ ب( أنو  -8كنستنتج مف جدكؿ )     
تعزل الى متغير سنكات الخبرة الكظيفية  االستبانةاستجابات افراد عينة الدراسة عمى محكر 

(، كتعزك الباحثة ذلؾ 9.95( كىي غير دالة عند مستكل )9.674حيث بمغت قيمة )ؼ( )
كر األنشطة فيما يتعمؽ بد فأف عدد سنكات الخبرة ال تؤىميـ لمتفكؽ عمى زميالتي إلى

المناخ التدريسي في الظركؼ التعميمية ك تشابو الطالبية في تنمية الميارات الناعمة كذلؾ ل
مما أدل إلى عدـ  بالرغـ مف اختالؼ خبراتيف الكظيفية أراءىف كبالتالي تشابيت المدارس

دكر األنشطة الطالبية في تنمية بعض الميارات الناعمة لدل طالبات كجكد فركؽ حكؿ 
تعزل لعامؿ سنكات الخبرة الكظيفية كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة حمة الثانكية المر 

Tyagi & Tomar  (2013.) 
 واملكرتحات: التوصيات

 :في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج يمكف تقديـ التكصيات كالمقترحات التالية     
 .ككادر فنية مؤىموكدة باعداد خطة شاممة لألنشطة الطالبية مف قبؿ لجنة متخصصة مز  -
  تكجيو جيكد المدارس نحك الرفع مف دكر الميارات الناعمة نظران ألىميتيا في سكؽ العمؿ -
 زيادة كعي المعممات بأىمية األنشطة المدرسية في تنمية الميارات الناعمة لمطالبات. -
 دكر المعممة في األنشطة الطالبية لدل الطالبات.تيدؼ لمعرفة القياـ بدراسات  -
دراسة حكؿ كيفية تطكير برامج األنشطة الطالبية المختمفة في تنمية الميارات اجراء  -

 الناعمة.
  

 ة(:-2جذٚي )

ٔزبئج رذ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤دبدٞ ٌفذص اٌفشٚق فٟ ِزٛعػ اعزجبثبد ِعٍّبد اٌّشدٍخ اٌثب٠ٛٔخ ٔذٛ دٚس  

 خا٤ٔشطخ اٌطالث١خ فٟ ر١ّٕخ ثعط اٌّٙبساد إٌبعّخ ٌذٜ اٌطبٌجبد دغت ِزغ١ش عٕٛاد اٌخجشح اٌٛظ١ف١

 ِصبدس اٌزجب٠ٓ
ِجّٛع 

 اٌّشثعبد

دسجخ 

 اٌذش٠خ

ِزٛعػ 

 اٌّشثعبد
 ل١ّخ ف

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌذالٌخ 

 ا٦دصبئ١خ

 غ١ش داي 2.522 2.624 2.222 2 2.322 ث١ٓ اٌّجّٛعبد

    2.252 222 32.422 داخً اٌّجّٛعبد

     223 32.226 اٌىٍٟ
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ألقصى في ضوء متطمبات سوق (. واقع األنشطة الطالبية بجامعة ا3102)محمود.  .خمف اهلل -
 .042-021(. ص ص 02العمل. مجمة جامعة الخميل لمبحث. فمسطين. مج )

 (. الميارات الناعمة. مؤسسة الرؤيا لمصحافة والنشر. مسقط.3102سويمم. فائزة. ) -
(. الميارات الناعمة وعالقتيا بالتوجيات الريادية لدى طمبة الكميات 3102) .شبير. صالح رمضان -

 ة والمينية في محافظات غزه. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية. فمسطين.التقني
الدار  :القاىرة .(. النشاط المدرسي مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقو3112شحاتو، حسن. ) -

 المصرية.
(. تقييم دور األنشطة الطالبية في تنمية الميارات الحياتية 3102). عبد اليادي. عبد الحكيم -

(. 24يم الثانوي. مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية. مصر. ع )لطالب التعم
 .4222-4421(. ص ص 02مج )

(. الميارات الناعمة. مبادرة مقدمة لكمية التربية. جامعة الممك فيصل. 3105). العرفج. ماىر -
 المممكة العربية السعودية.
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الطالبية في تنمية بعض الجوانب البدنية لدى  (. مدى إسيام األنشطة3101اهلل. )العنزي. عبد  -
 011-22ص ص (. 2تالميذ مدرسة الحديبية. مجمة العموم التربوية والنفسية. مج )

 .القاىرة .(. عزوف الطالب عن المشاركة في األنشطة المدرسية3103عبد الناصر. ) .عوض -
 10-42. ص ص (35ع ) .مجمة القاىرة لمخدمة االجتماعية

(. دور األنشطة الطالبية في تنمية بعض القيم األخالقية لدى 3101). د الرحمن سعدعب الغامدي. -
 322-300طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. مجمة كمية التربية. جامعة أسيوط. ص ص 

 مكتبة ومطبعة دار األرقم. :(. الميارات الشخصية واإلدارية. غزة3100). كموب. عربي محمد -
(. درجة امتالك مدربي مراكز المياقة البدنية والصحية من الميارات 3104). وريثامر ن .المناصير -

 في العاصمة عمان. عمان. رسالة ماجستير. األردن. مدراءىمالناعمة من وجية نظر 
(. الدور التربوي لألنشطة الطالبية في تنمية بعض المبادئ التربوية لدى 3105). منال عمار .مزيو -

 .(. أكتوبر5وسطة بتبوك. العموم التربوية. ع )طالبات المرحمة المت
(. تنمية ميارات التعمم في المناىج الدراسية في ضوء ميارات القرن 3102اهلل. ) النذير. محمد عبد -

، المؤتمر الدولي لتقويم التعميم. ميارات المستقبل: تقويميا وتنميتيا. ىيئة تقويم التعميم والتدريب. 30
 ديسمبر. 2-5الرياض، 

 (. الدليل االجرائي لحصة النشاط الطالبي. اإلصدار األول.3104ارة التعميم .)وز  -
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