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افدراسل رسهخ ص  

التعرف على دور األنشطة الالصفية في تنمية المهارات القيادية لطالبات المرحلة  الىىذه الدراسة  سعت

األنشطة ىذه على واقع من خالل التعرف االبتدائية في مدينة الرياض من وجهة نظر رائدات النشاط، 

مرحلة االبتدائية من مختلف في ال( رائدة نشاط 061)على ومعوقات تطبيقها. اشتملت عينة الدراسة 

االستبانة كأداة للدراسة. أظهرت و المنهج الوصفي المسحي ،  استخدمكاتب التعليم بمنطقة الرياض. م

على أن األنشطة الالصفية تنمي المهارات القيادية للطالبات بمدارس  موافقة اغلب افراد الدراسة الدراسة 

تطبيق األنشطة الالصفية لتنمية  جوتوالمعوقات التي أفراد الدراسة على ااغلب المرحلة االبتدائية. موافقات 

اما ابرز  .نقص اإلمكانات المالية المخصصة للنشاط المدرسيومن ابرز ىذه المعوقات  المهارات القيادية

، ويؤمل ان تسهم ىذه الدراسة في تفعيل التتوصيات فكانت إدراج أنشطة تعزز مهارات التواصل مع اآلخرين

 ات القيادية لطالبات المرحلة االبتدائية.االنشطة الالصفية نحو تنمية المهار 

Abstract 

This study aimed to identify the role of extracurricular activities in devel-

oping the leadership skills of the primary school students in the city of Ri-

yadh, from the point of view of the pioneers of the activity, by identifying 

the reality of these activities and obstacles to their application. The study 

sample included (160) pioneer activities in the primary stage of the various 

education offices in Riyadh. Use descriptive approach, and questionnaire as 

a tool for study. The study showed that most of the study members agreed 

that extracurricular activities develop the leadership skills of female stu-

dents in primary school. Approvals of most members of the study on the 

obstacles facing the implementation of extra-curricular activities for the 

development of leadership skills. The most prominent of these obstacles is 

the lack of financial resources allocated to school activity. The most prom-

inent recommendations were the inclusion of activities that enhance the 

skills of communication with others, and it is hoped that this study will 

contribute to the activation of extra-curricular activities towards the devel-

opment of leadership skills for primary school students. 
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 افرادرل:

أدت إلى أىمية  ،في مختمؼ مجاالت الحياةسريعة كتطكرات يشيد العصر الحالي تغيرات    

 مؤسسات التعميـحظيت ، كقد ىذه التطكرات ؛ لمكاكبةمؤسسات المجتمع المختمفةتطكير كتحديث 

في دكر كبير ليا  تعميمية؛ لككف المدرسة مؤسسة كفي مقدمتيا، مدارس التعميـ العاـ اىتمامان كبيران 

لتنشئة الفرد كصياغة أفكاره كاكسابو البنية األساسية كىي ،كاعدادىـ لممستقبؿ تربية أبناء المجتمع

االجتماعية كالمشاركة في العمكـ كالمعارؼ كالقيـ كالميارات التي تحدد دكره المستقبمي في الحياة 

كثر أىمية في عممية التنشئة االجتماعية، حيث المؤسسة االجتماعية األالمجتمع، كما تعد المدرسة 

 (6102)عامر،  ال تكجد مؤسسة أخرل تمتمؾ إمكانيات مادية كمعنكية كما تمتمكيا المدرسة.

يسيـ في تربية النشء تربية التعميمية، حيث مف أىـ مقكمات العممية المدرسي كيعتبر النشاط 

المعاصرة؛ ألنو ييتـ اىتمامان كبيران بالجكانب العممية متكاممة، حيث يمثؿ الجانب التقدمي في التربية 

 (6110كالعممية كالحياتية لممتعمميف، فالنشاط جزء ال يتجزأ مف البرنامج العاـ لممدرسة. )الفيد، 

ساعد في بناء الجكانب المختمفة لمفرد، حيث يتعدل الطالبية مف أىـ الجكانب التي تكتعد األنشطة 

عميـ كتزكيد الطمبة بالثقافة العامة إلى تطكير كتنمية ميكؿ كرغبات كميارات دكر التربية الحديثة ت

  (6111الطالب. )نصر اهلل، 

المدرسي كباألخص لنشاط بااىتمامان كبيران في المممكة العربية السعكديةكزارة التعميـ  كليكت     

القدرات كتنمية الميارات ، لما لو مف أثر في تعزيز يةمراحؿ التعميماللجميع األنشطة الالصفية 

سياسة دة الرشيدة بأبناء الكطف، كما نصت عميو المختمفة، كيأتي اىتماميا انطالقان مف اىتماـ القيا

  .الثركة الحقيقية لمكطف لممممكة بأف الطالب ىـالتعميـ 

 مدحالتحضير المتعمميف لتحديات القرف ال(.6102مرابحة،  )كقد أتت كثيقة اليكنسكك الجديدة
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يتكاصؿ ، كنقدممثقؼ مطمع بأف يككف سمات المتعمـ األساسية، تعميـ مف خالؿ  كالعشريف

، كىدفيا  بناء المعرفة كالميارات كالقيـ ىك اجتماعيان كيحتـر التنكع،مسؤكؿ أخالقيان كممتـز

 .لممتعمـ كالسمككيات

ميارات التكاصؿ  وابكفي ظؿ تعمـ ميارات المتعمـ في القرف الحادم كالعشريف، كالمتمثمة في اكس 

حؿ المشكالت، كالتفكير الناقد كغيرىا مف الميارات المطمكبة إلعداد قادة ك كالحكار كالنقاش،

المستقبؿ، أصبح لمميارات القيادية أىمية بالغة في عصرنا الحالي، كتعتبر ميارة القيادة القاعدة 

لذا أتت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دكر األنشطة الالصفية في تنمية  األساس لتنمية جميع الميارات.

 الميارات القيادية.

  :افدراسلرشك ل 

ز قدراتيـ الشخصية كتنمية يكتعز  ،لمطمبة النشاط الالصفي في صنع الشخصية القياديةيساىـ 

  .كتعزيزىا تنمية ميارات القيادةصقؿ ك تعمؿ عمى مف خالؿ برامج المختمفة مياراتيم

أىمية األنشطة الالصفية لمطالب بإقرارىاإلضافة المممكة العربية السعكدية بكزارة التعميمقد أدركت ك 

لنشاط في جميع مدارس التعميـ العاـ في المممكة، إيمانان منيا بأف األنشطة تحقؽ بناء ساعة ا

ة التحديات الشخصية المتكاممة لمطمبة، كتزكدىـ بالمعارؼ كالميارات التي تعينيـ عمى مكاجي

 .كالتطكرات

لمطمبة في تنمية الميارات القياديةالالصفية تعددت الدراسات التي تناكلت أىمية كتأثير األنشطة كقد

( بأف برامج األنشطة تعتبر 6106، حيث أشارت دراسة عسيرم )مختمفةالدراسة المراحؿ الفي 

خالليا اكتساب ركح  متنفسان لمطالب لمتعبير عف ىكاياتيـ كميكليـ ليتمكف الطالب مف

 الجماعة،كالتدريبعمى القيادةالجماعية،كالتشاكر.
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( إلى أف األنشطة الالصفية ليا أىدافيا التي تسعى إلى تحقيقيا، كمف أىـ 6112البنا )كما أشار 

 القيادية.  يـمياراتكتنمية في المدرسة كاالىتمامات لدل الطالب ىذه األىداؼ إشباع الميكؿ 

، حيث أكضحت بدر لدل الطالبتنمية ميارات القيادةمف أىـ المراحؿ في  بتدائيةمرحمة االكتعد ال

( أف المرحمة االبتدائية مف أىـ مراحؿ التعميـ لما ليا مف أىمية في تككيف كبناء شخصية 6102)

إال مف خالؿ تنمية الطالب كىكيتو كأنماط تفكيره كقدرتو عمى تحمؿ المسؤكلية، كأف ىذا ال يتكلد 

 ات القيادية كفؽ برامج كأنشطة مختمفة.الميار 

( بأف الطمبة في مراحميـ األكلى يستطيعكف أف يكتسبكا العديد مف 6112عبدالعاؿ ) كقد ذكر

أخرل كميارة االتصاؿ كميارة التعاكف كما يتبعيا مف ميارات الميارات االجتماعية كميارة القيادة 

الميارات في تحٍد حقيقي أماـ  تضعيـ ىذهحيث ، المشكالت كبناء الفريؽكاتخاذ القرار كحؿ 

انفعاالتيـ كامكاناتيـ الجسدية كالعقمية التي يستطيعكف بمكجبيا أف يككنكا قادة فاعميف في 

بأف برامج األنشطة تعتبر متنفسان لمطالب لمتعبير عف فيرل ( 6106عسيرم ) أما مجتمعيـ.

الجماعة، كالتدريب عمى القيادة  ىكاياتيـ كميكليـ ليتمكف الطالب مف خالليا اكتساب ركح

 الجماعية، كالتشاكر

تحاكؿ ك الكثيقة بيف النشاط الالصفي كتنمية الميارات القيادية، تظير العالقة  ،استنادان إلى ما سبؽ

في تنمية الميارات القيادية لدل  الالصفيةجابة عف السؤاؿ التالي  ما دكر األنشطة إلالدراسة ا

   مف كجية نظر رائدات النشاط؟ االبتدائيةة مطالبات المرح

 هدف افدراسل :

في تنمية الميارات القيادية لدل  الالصفية األنشطةى دكر مىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ ع

 .بمنطقة الرياض مف كجية نظر رائدات النشاط االبتدائيةة مطالبات المرح

  :اسئ ل افدراسل
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ما دكر األنشطة االلصفية في تنمية الميارات  السؤاؿ التالي  سعت ىذه الدراسة الى االجابة عف   

القيادية لدل طالبات المرحمة االبتدائية مف كجية نظر رائدات النشاط؟ كيمكف صياغة السؤاؿ 

   لمدراسة في األسئمة الفرعية التاليةالرئيس 

كاقع األنشطة الالصفية في مدارس المرحمة االبتدائية لمبنات بمنطقة الرياض مف كجية نظر  ما. 0

  رائدات النشاط؟

تنمية الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية بمنطقة معكقات تطبيؽ األنشطة الالصفيةل ما .6

 الرياض مف كجية نظر رائدات النشاط.

طرؽ تفعيؿ األنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية مف كجية  ما. 3

 نظر رائدات النشاط.

  :أهرتل افدراسل

الكشؼ عف كاقع األنشطة الالصفية في مدارس المرحمة االبتدائية لمبنات مف   فيتمثمت اىمية 

األنشطة  في مجاؿ كالبحكث التربكم قد تمثؿ إضافة إلى األدبك كجية نظر رائدات النشاط. 

تفيد القائميف عمى المرحمة االبتدائية مف  سكؼك .لدل الطالبات تنمية الميارات القياديةالطالبية ك 

معمميف كركاد نشاط في مجاؿ تنمية الميارات عمكمان كالميارات القيادية عمى كجو الخصكص عف 

  طريؽ األنشطة الالصفية.

   دود افدراسل:

دكر األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية التعرؼ عمى الدراسة عمى ىذه  اقتصرت

رائدات النشاط في مدارس المرحمة االبتدائية في منطقة كجة نظر مف االبتدائية لطالبات المرحمة 

 .ق0231-0231 خالؿ العاـ الدراسيفي المممكة العربية السعكدية ،  الرياض
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  :افدراسل رةط  طت

  :األنشطل افية تل

متكاممة مع البرنامج التعميمي، كالتي يقبؿ  تقـك المدرسة بتنظيمياالتي رامج ىي مجمكعة مف الب

لتحقيؽ أىداؼ تربكية معينة، سكاء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ المكاد  منو عمييا الطالب برغبة

ي أك عممي أثناء اليـك الدراسي أك الدراسية، أك اكتساب خبرة معينة أك ميارة أك قيمة أك اتجاه عمم

خبرة الطالب، كتنمية ىكاياتو كقدراتو كمياراتو كاالتجاىات زيادة بعده، عمى أف يؤدم ذلؾ إلى 

  ـ(6112)الظفيرم،. التربكية كاالجتماعية المرغكبة

  :افريطرات افاتطدتل

مف خالؿ التأثير في نشاطات القائد األفعاؿ التي يمارسيا الفرد تعرؼ الميارات القيادية عمى انيا 

 (6103)سركر، . الجماعة عف طريؽ المناقشة كاالقناع لتحقيؽ أىداؼ محددة

مجمؿ األنشطة كالبرامج التي يقـك الطالب بممارستيا داخؿ أك خارج  :اجرائتط   افدراسلوهعرف 

لتعزيز كتنمية مياراتو  المدرسة بما يتكافؽ مع ميكلو كقدراتو كاستعداداتو كبحسب اإلمكانات المتاحة

دارة الكقت كالقدرة عمى اتخاذ  القيادية مف خالؿ التكاصؿ الجيد مع المشاركيف معو في األنشطة كا 

  ، كتتـ تحت إشراؼ رائد النشاط كطاقـ المدرسة سعيان لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منو.القرار

 

 اإلططر افنظري:

يطمؽ عمى النشاط الذم يمارسو الطمبة في المدرسة عدة مصطمحات كالنشاط المدرسي، النشاط    

الطالبي، النشاط المصاحب لممنيج، النشاط الحر، كالنشاط الالصفي، كبالرغـ مف كجكد فركؽ بيف 

 المصطمحات إال أنيا تتفؽ بنفس المعنى.
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لمنظمة التي تقدميا المدرسة بيدؼ تنمية كمجمكعة مف البرامج ا ةالصفياألنشطة التعرؼ      

بأنيا مجمكعة برامج تتـ ممارستيا داخؿ كخارج المدرسة قدرات كميارات الطمبة المختمفة.كتعرؼ 

، محمد كالقشبرم)بإشراؼ المسؤكليف كتكجيييـ، كذلؾ بحسب اىتمامات الطمبة كثقافة المجتمع. 

6101) 

لتي تكفرىا المدرسة خارج الصؼ الدراسي كيشارؾ فيو بأنيا مجمكعة األنشطة كالبرامج اكما تعرؼ 

الطمبة بحسب ميكليـ كرغباتيـ بيدؼ تحقيؽ النمك المتكامؿ لشخصياتيـ مف خالؿ الفكائد العممية 

 (.6103)سركر،  كالجسمية كاالجتماعية كاالنفعالية كالنفسية كتسيـ في إعدادىـ لمحياة.

في احتراـ الذات كالرضا عف الحياة كالعمؿ، حيث  ايجابي بما لو مف أثركتتضح أىمية النشاط   

 (6102)عبابنة، .لديو احترامو لذاتو كثقتو بنفسو إف الطالب الذم يشارؾ في األنشطة يزداد

في تنمية ميارة بناء العالقات كالعمؿ بركح الفريؽ كثقة الطالب ف تسيـ أيمكف ماك

تربكية داخؿ المدرسة مثؿ، الشعكر باالنتماء األىداؼ الأضافة الى تحقيؽ . (6102)دالي،بنفسو

ظيار ركح التنافس الشريؼ بيف الجماعات،   .(6102فقد ذكر )العنزم كالشمرم، لمجماعة، كا 

تحقؽ األنشطة أيضان األىداؼ التربكية خارج المدرسة، مثؿ التطبيؽ الفعمي لممعمكمات كما  

كتنمية القدرة عمى المكاجية كالخطابة في ، ألنشطةاالتي تـ االستفادة منيا خالؿ ممارسة كالخبرات 

( إلى األىداؼ المنشكدة مف 6102حيث أشار سكراف ) األنشطة المسرحية كالرحالت كغيرىا.

مشاركة الطالب في األنشطة الالصفية كمنيا ما يتعمؽ باإلسياـ في تككيف الشخصية المتكاممة 

رامج ىادفة كمفيدة لمكشؼ عف مكاىبيـ كقدراتيـ المتكازنة لمطالب، كاستثمار أكقات الفراغ في ب

كسابيـ الميارات كالعادات التي تساعدىـ ليككنكا أعضاء فاعميف في المجتمع،  كصقميا كتنميتيا، كا 

 مع تدريبيـ عمى القيادة كتحمؿ المسؤكلية كغرس ركح التعاكف كااليثار كالتضحية كالعطاء، 
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بأف األنشطة تقمؿ مف أسباب التكتر بيف الطمبة  (6102أشارت دراسة العنزم كالشمرم )كقد  

تسيـ في  كالتعميمية.التربكية ك كىذا سكؼ يعزز البيئة ، كمعممييـ كتنشر بينيـ ركح المكدة كالتعاكف

عدادىـ لتكلي قيادة المجتمع مستقبالن  في بمكرة  ، ك تنمية الخصائص القيادية لدل الطمبة كا 

 التكجيات المينية لمطمبة كمساعدتيـ في االختيار األنسب لمينيـ المستقبمية.

 

  

تتنكع برامج كمسارات األنشطة الالصفية في المدرسة بحسب نكع المجاؿ كاليدؼ الذم يسعى    

 الالصفية منيا  مجاالت األنشطة  (6102) إلى تحقيقو، كقد حدد برغكث

 تيدؼ إلى تنمية الطمبة اجتماعيان مف خالؿ اكتساب ميارات التفاعؿ مع ، األنشطل االجهرطعتل

  المجتمع.

 ،كتيدؼ إلى تنمية ميارات الطمبة الثقافية مف خالؿ الممارسة الفعالة لبعض  األنشطل افثاطيتل

  األنشطة العقمية.

 الفني، تيدؼ إلى صقؿ شخصيات كمكاىب الطمبة الفنية كتشجيع الذكؽ كالحس األنشطل اف نتل 

  لدييـ.

 النكاحي  تنمي ك، كتيدؼ إلى تنمية العمؿ بركح الفريؽ كالتفاعؿ بيف الطمبة. األنشطل افرتطضتل

كسابيـ العادات الصحية السميمة، إضافة لقيـ التنافس الشريؼ كالعمؿ ضمف  الجسمية لممتعمميف كا 

 الفريؽ. 

لمنشاط الالصفي مجمكعة مف الكظائؼ تعمؿ عمى تنمية جكانب متعددة في شخصية الطالب،    

 سكاء كانت نفسية اك تربكية اك اجتماعية ، بالصكرة المأمكلة النشاط كتعكد عميو بالفائدة إذا ما طبؽ
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عدة كظائؼ أخرل، كالكظائؼ التعميمية كالكظائؼ البيئية  (6101)قيكجي كما أضاؼ      

 كالكظائؼ التركيحية. كىي بشأنيا تساىـ في تحقيؽ النمك المتكازف كالشخصية المتكاممة لمطالب.

، بسمات مميزة منيافي المدرسة يتسـ الطمبة الذيف يمارسكف مجمكعة مف األنشطة الالصفية     

التفاعؿ مع ،حسف استغالؿ كقت الفراغ ،التعاكف الفعاؿ، المفظي التكاصؿ، اإليجابية في التفكير

 (6102عالية )برغكث، الرياضية الركح ال،ك المجتمع

 

لدف التي جاءت بتأكيد أف 6106)كقد أشار عبدالكريـ    ( إلى نتائج دراسات كؿ مف قكلف كا 

كثقتيـ بأنفسيـ، كتعزيز قيمة الطالب الذيف يشارككف في األنشطة المدرسية يزداد احتراميـ لذكاتيـ 

 العمؿ اإليجابي.

ليس باألمر الصعب كما يظف البعض، لمطالب في مراحميـ األكلى ف تعمـ ميارة القيادة أ  

مكانية  فالطالب في المرحمة االبتدائية عمى كجو الخصكص لديو القدرة كالرغبة في تعمـ الميارات كا 

( 6101( كدراسة )المناعي، 6101)الصافي كالجبر، تنميتيا مف قبؿ المعمميف. حيث أكدت دراسة 

( بأنو إذا 2013)Strangكما يذكر  عمى أىمية تعميـ كتطكير ميارة القيادة لمطالب في المدرسة.

كاف الطالب يطمحكف بتكلي دكر قيادم في المؤسسة التعميمية أك رغبتيـ في الحصكؿ عمى 

الثقة بالنفس، التكاضع،  كىي،  القائدبيف زمالئيـ، يجب حثيـ عمى بناء خصائص تأثير ال

 اإلصرار، األصالة، الشغؼ، كالمركنة كالقدرة عمى التكيؼ.

إف اكتساب السمكؾ القيادم لمطمبة أىمية كبيرة، كيجب أف تشمميا المناىج الدراسية كالبرامج    

 المدرسية، كذلؾ إلسياـ الميارات القيادية في تنمية العديد مف الميارات األخرل. 

 ادم كالتي يجب أف يتعمميا الطمبة، مثؿ ميارة التكاصؿ، ككمف ىذه الميارات األساسية لمسمكؾ القي
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يارة العمؿ بركح ، كمميارة صناعة القرار، ميارة التنظيـ، ميارة حؿ المشكالت ،ميارة التخطيط

 .الفريؽ

 ( بأف أىـ الميارات القيادية الالزمة كالمناسبة لطمبة المرحمة االبتدائية ىي  6102)بدر أكد كقد 

ميارات العمؿ ، ك ميارات حؿ المشكالت، ميارات التفكير الناقد، ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ

صية قيادية منيـ، كىذا ضركرم لكؿ شخرل أف امتالؾ الطمبة ليذه الميارات أمر يك . الجماعي

بظاللو عمى تككيف الطالب النفسي كقناعاتو الخاصة كثقتو بنفسو كاآلخريف، كليذه بدكره يمقي 

لتحقيؽ  سؤكلية كالصعاب كبذؿ الطاقاتالتككينات مردكد عمى أدائو القيادم، حيث يدفعو لتحمؿ الم

 األىداؼ.

الؿ عداد الطمبة لممستقبؿ مف خإكدكره في المساىمة في النشاط المدرسي ىمية أكليذا تبرز     

تنفيذ مجمكعة مف البرامج التي تتيح لمطمبة اكتساب الخبرات كالميارات المختمفة بدافعية، كفي بيئة 

ستراتيجيات الفاعمة التي تساىـ في ستفادة منيا، كمف اإلمجيزة تشجعيـ عمى ممارسة األنشطة كاال

قيادات الطالبية التفاعؿ اإليجابي مع الحياة كرعاية شخصية الطالب كنمكه الميني، كتدريب ال

 (6102كالعاممة في مجاؿ األنشطة الالصفية. )العبدالسالـ، 

كال شؾ بأف الطمبة يميمكف كيرغبكف لمتعمـ مف بعضيـ البعض أكثر مف رغبتيـ لمتعمـ ممف يكبرىـ 

عمران، حيث أف الدراسات في ىذا الجانب أكدت بأف البرامج كاألنشطة التي تدار مباشرة مف الطمبة 

 أثيرىا المباشر في السمكؾ كاالتجاه لدل أقرانيـ.يتبيف ت

  افدراسطت افسط ال:-ثطنتط  

المشاركة " بدراسة بعنكاف ـZapletina (6102)ك زابميتينيا  Ivaniushinaافانيكشينا  قاما     

إلى  "ىدفتفي األنشطة الالمنيجية كتنمية الميارات الشخصية كالعالقات الشخصية لدل المراىقيف

مطالب المراىقيف الشخصية لكالعالقات الميارات دكر األنشطة الالصفية في تنمية معرفة 
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االتحاد الركسي في ، كانت العينة مف طالب الفصؿ التاسع مف عدة مناطؽ المشاركيف فييا

،  أداة لمدراسة االستبانةك  ،الكصفي المسحيالمنيج . استخدمت الدراسة طالبان  3322كعددىـ 

 فأ، حيث اتضح عالقة بيف أنكاع األنشطة كتطكير الميارات الشخصيةكجكدلى إتكصمت الدراسة 

 .ساعد الطالب في بناء شخصياتيـ تاألنشطة الالصفية 

"السمكؾ القيادم لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي بدراسة بعنكافـ(6103بدح كمحمد ) كما قاـ   

 لعادييف في المدارس الحككمية األردنية"المكىكبيف بمدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز ك الطمبة ا

الصؼ العاشر األساسي المكىػكبيف بمػدارس الممػؾ  ىدفت إلى مقارنة السمكؾ القيادم لدل طمبة

استخدمت الدراسة المنيج . الثاني لمتميز كالطمبة العادييف في المدارس الحككميػة األردنيػة الػمػػو عبػد

العاـ الدراسي  فيطالبا كطالبة مف  332كقد تككنت عينة الدراسة مف الكصفي المسحي 

 الدراسة أف السمكؾ القيادم لدل الطمبة المكىكبيف كاف مرتفعا ، ،كقد أظيػرت نتػائج6100/6106

لمتميز  كقد أكصى الباحثاف باإلفادة مف مقرر القيادة المتكافر في مدارس الممؾ عبدالػمػو الثػاني

جراء مزيد م   .ف الدراسات حكؿ السمكؾ القيادم في ضكء متغيرات أخرلكا 

دكر معممات التربية البدنية في تعزيز الميارات " فقد اجرل دراسة بعنكاف "م6102بكفتيف ) اما  

دكر معممات التربية  معرفة ىدفت الى "القيادية لدل طالبات المرحمة المتكسطة في دكلة الككيت

قيادية لدل طالبات المرحمة المتكسطة في دكلة الككيت ، تككنت عينة في تعزيز الميارات ال البدنية

. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي طالبات الصؼ الثامف كالتاسعمف  طالبة 222الدراسة مف 

جاء مرتفعان في  دكر معممات التربية البدنية نتائج أفال، كأظيرت كأداة لمدراسةستبانة االك المسحي،  

كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ، القيادية لدل الطالباتتعزيز الميارات 

لممستكل الدراسي كلصالح طالبات الصؼ التاسع، أكصت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات أىميا 

  .نشر الكعي القيادم لدل الطمبة كتعزيز الميارات القيادية لدييـ
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"فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية  ة بعنكافدراسـ(6102مرابحة كقطامي ) كما اجريا   

 المعرفية االجتماعية في تنمية السمكؾ القيادم كاالستقالؿ المعرفي لدل عينة مف طالبات الصؼ

ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج تػدريبي مسػتند إلى  "السادس األساسي في محافظة عماف

الفعاليػة الذاتيػة كالتنظػيـ الػذاتي، في تنميػة السػمكؾ القيػادم  بجانبييا النظريػة المعرفيػة االجتماعيػة

في االستقالؿ المعرفي، مف خػالؿ أنشػطة إبداعيػة صػفية Beckert كالمسػتندة إلى نظريػة بيكػرت

استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي.  السادس األساسي. كغػير صػفية، لػدل طالبػات الصػؼ

سنة تـ اختيارىف بطريقة  06-00 طالبة، تراكحت أعمارىف بيف 16 الدراسة مف عينػةتككنػت 

كقد أظيرت الدراسة كجكد عالقة إيجابية بيف األبعاد الثمانية لمسمكؾ القيػادم،  .عشكائية

  األبعاد الخمسة لالستقالؿ المعرفي كانعكاساتيا عمى الطالبات في غرس ممارسات منيجيػة. كبػيف

"دكر األنشطة الطالبية في تنمية الميارات  فقد قاـ بدراسة بعنكافـ(6102العمرم )رط ا       

كىدفت إلى الكشؼ عف درجة مساىمة األنشطة الطالبية في  القيادية لدل طالب جامعة الباحة"

تنمية الميارات القيادية لدل طالب جامعة الباحة، ، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، 

مف طالب خمس كميات في  اطالب 321عينة الدراسة فراد أ، كبمغ عدد داة لمدراسةأك االستبانةك 

درجة مساىمة األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية  فأظيرت النتائج أكقد جامعة الباحة، 

 لدل طالب جامعة الباحة مف كجية نظرىـ كانت بدرجة كبيرة، 

"مشاركة  فقد اجريا دراسة بعنكاف ـJones(6106 )كجكنز Dyk كديؾ  Hancockىانككؾ  أما  

إلى معرفة مشاركة ىدفت  كالتأثير عمى ميارات القيادة" الالمنيجية المراىقيف في األنشطة 

 استخدمت الدراسة المنيجالطالب المراىقيف في األنشطة الالصفية كتأثيره عمى ميارات القيادة، 

مف طمبة الثانكية في كالية كنتاكي، طالبان  611ك  طالبة 321اشتممت عينة الدراسة التجريبي ك  شبو

أكضحت الدراسة أف الذككر كاإلناث المشاركيف استخدمت مقياس لمسمكؾ القيادم كأداة لمدراسة. 
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راسة كالذيف يتمقكف الدعـ مف المعمميف كالقادة ىـ أكثر تأثيران ايجابيان لمياراتيـ القيادية. تكصمت الد

إلى أىمية البرامج كاألنشطة لميارات الطمبة القيادية كأىمية دعـ المعمميف كالمسؤكليف كالقادة لمطمبة 

 بإعداد األنشطة التي تحفز كتأثر في مياراتيـ القيادية.
 

 إجراءات افدراسل

 افدراسل: تلرنيج

المنيج الذم يتـ  كىكالمنيج الكصفي المسحي لمناسبتو أغراض الدراسة. الدراسة استخدمت    

سة مف حيث طبيعتيا بكاسطتو استجكاب عينة مف مجتمع البحث، بيدؼ كصؼ الظاىرة المدرك 

 كدرجة كجكدىا،كىذا المنيج ىك االكثر مالئمة لطبيعة الدراسة كاسئمتيا.

 :رجهرع افدراسل وعتنهيط 

لتابعة لمكاتب التعميـ يتككف مجتمع الدراسة مف رائدات النشاط في مدارس المرحمة االبتدائية ا    

( رائدة نشاط، 021تككنت عينة الدراسة مف )ك  ( رائدة.0111في منطقة الرياض كالبالغ عددىف )

 .كتـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية البسيطة لمالئمتيا لمدراسة الحالية

 :خةطئص افرسهجت تن رن ايراد افدراسل خةطئص  

 نوع افهع تم فرهغترهوزتع أيراد عتنل افدراسل وياط  -1 

 (1جدول رقم )

 افرئوتل افنس ل افهكرار نوع افهع تم

 %61.1 36 أىمي

 %11.1 061 حككمي
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 %011 021 المجمكع

الدراسة مف رائدات النشاط بمدارس المرحمة  عينة أفرادغالبية ( أف 0يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ )

مف يعممف  فيميي،%11كذلؾ بنسبة الحككمي(يعممف بقطاع )التعميـ  االبتدائية بمدينة الرياض

 . %61كذلؾ بنسبة بقطاع )التعميـ األىمي( 

 

 عدد سنوات افخدرل يل رجطل افنشطط افية ل هوزتع أيراد عتنل افدراسل وياط  فرهغتر-4

 (23جدول رقم )

 افرئوتل افنس ل افهكرار عدد سنوات افخدرل يل رجطل افنشطط افية ل

 %21.0 22 سنكات 2أقؿ مف 

 %62.2 20 سنكات 01سنكات إلى  2مف 

 %62.3 26 سنكات 01أكثر مف 

 %011 021 المجمكع

الدراسة مف رائدات النشاط بمدارس المرحمة  عينة أفرادغالبية ( أف 6يكضح الجدكؿ السابؽ رقـ )

خبرتيف )أكثر  ثـ مف، %2180كذلؾ بنسبة سنكات(  2االبتدائية بمدينة الرياض خبرتيف )أقؿ مف 

كذلؾ  سنكات( 01سنكات الى  2خبرتيف )مف ثـ تأتي مف ، %6283كذلؾ بنسبة  سنكات( 01مف 

 . %6282بنسبة 

 أداة افدراسل:

االستبانة لمالئمتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كقد تـ بنائيا بالرجكع إلى الدراسات  الدراسةاستخدمت 

 السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية.

ألكؿ تضمف بيانات أساسية خاصة ا، عمى جزأيف رئيسيف في صكرتيا النيائية اشتممت االستبانة 
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بعينة الدراسة كىي  )نكع التعميـ، المؤىؿ الدراسي، عدد سنكات الخدمة في مجاؿ النشاط 

( فقرة مكزعة عمى ثالثة محاكر 62، كقد تككنت مف )تناكؿ محاكر الدراسة وافثطنل .(الالصفي

 عمى النحك التالي كىي 

المحكر االكؿ  كاقع األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية بمدارس المرحمة االبتدائية، 

 ( عبارات.2كيحتكم عمى )

( 1المحكر الثاني  معكقات تطبيؽ األنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية، كيحتكم عمى )

 عبارات.

األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية لطالبات المرحمة المحكر الثالث  اقتراحات لتفعيؿ 

 .( عبارة06االبتدائية، كيحتكم عمى )

 أداة افدراسل:وث طت ةدق 

 افةدق افظطهري ألداة افدراسل:- 1

عدد عمى  تـ عرضيابعد االنتياء مف بناء االستبانة  كلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لالستبانة   

 إلبداء رأييـ في مدل كضكح عبارات االستبانة كمدل مناسبتيا المختصيف محكميف مف مف ال

  .، باإلضافة إلى بعض المالحظات العامة حكؿ االستبانةلمكضكع الدراسة

  ةدق االهسطق افداخ ل -6

حساب معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة، حيث تـ حساب  تـ    

معامؿ االرتباط بيف كؿ درجة عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو 

جميع معامالت ارتباط بيرسكف لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة مع المحكر الذم  ، ككافالعبارة 
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( كمستكل 1.12عالقة ارتباط ايجابية كمرتفعة كىي جميعيا دالة عند مستكل ) ذاتتنتمي 

 .( مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع محاكرىا1.10)

 ث طت أداة افدراسل: 

لقياس ثبات أداة ( Alpha-Gronbach'sألفا كركنباخ  مؿ ثبات)معا الدراسةاستخدمت   

تراكحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما ثبات أداة الدراسة مرتفع، حيث معامؿ يتضح أف الدراسة ، 

(، كىي قيمة ثبات مرتفعة 1.161قيمة معامؿ الثبات العاـ ) ، كقد بمغت18121-18122بيف 

 تكضح صالحية أداة الدراسة لمتطبيؽ الميداني.

 افرسهخدرل:األسطفتب اإل ةطئتل

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، تـ استخداـ العديد مف األساليب 

 Statisticalالحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ) كذلؾ مف خالؿاإلحصائية المناسبة 

Package for Social Sciences( كالتي يرمز ليا اختصاران بالرمز )SPSS .) 

 

 وه  ت يطافنهطئج وه سترهط 

ف  نطت رن وجيل نظر  افرر  ل اال هدائتلردارس واقع األنشطل افية تل يل افسؤال األول: رط 

 ؟رائدات افنشطط

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات السؤاؿ األكؿ  عفلإلجابة 

كاقع األنشطة الالصفية في تنمية الدراسة عمى محكر عينة المعيارية كالرتب الستجابات أفراد 

     ذلؾ عمى النحك التالي، ك المرحمة االبتدائيةلطالبات الميارات القيادية 

 (3جدول رقم )
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المرحمة  لطالباتكاقع األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية لاستجابات أفراد الدراسة "

 "االبتدائية

 الػعػبػػارة ـ

رار
لتك
ا

 

 درجة المكافقة

ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

رتبة
ال

سبة 
الن

 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

تساىـ األنشطة في إعداد الشخصية  0
 المتكاممة لمطالبة

 2.62 21 22 61 6 0 ت
 

1.22 
 

3 
 % 1.2 0.3 06.2 20.1 23.1 

 2.26 12 22 02 6 1 ت تنمي األنشطة ميارات القيادة لمطالبة 6
 

1.20 
 

6 
 % 1 0.3 1.2 32.2 23.1 

تدعـ األنشطة الطالبات المكىكبات في  3
 القيادة

 2.21 12 21 03 3 1 ت
 

1.23 
 

0 
 % 1 0.1 1.0 31.2 21.2 

تتميز األنشطة القيادية بعناصر التشكيؽ  2
 كالمتعة كالفائدة

 2.02 21 21 62 2 0 ت
 

1.13 
 

2 
 % 1.2 3.0 02 23.1 32.2 

ت قبؿ الطالبة بجدية عمى المشاركة في  2
 األنشطة القيادية

 2.12 20 21 61 01 0 ت
 

1.13 
 

2 
 % 1.2 2.3 02.2 32.2 31.0 

ت جدد األفكار بحسب التغيرات كالتطكرات في  2
 المجتمع

 2 1.16 2.11 26 23 62 01 0 ت
% 1.2 2.3 02 31.2 31.1 

  1.21 2.62 العاـ لممحكر المتكسط

الدراسة عمى محكر )كاقع عينة ( أف ىناؾ تقارب في استجابات افراد 3يتضح مف الجدكؿ رقـ )

المرحمة االبتدائية(، حيث أف المتكسط  لطالباتاألنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية 

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة كالخامسة مف 2.21لى إ 2.12الحسابي ليـ يتراكح ما بيف)

قد بمغ ىذا المحكر فئات المقياس المتدرج الخماسي، كيالحظ أف متكسط المكافقة العاـ عمى عبارات 

 خيار )مكافؽ بشدة( عمى أداة الدراسة.ال(، كالتي تشير إلى 2مف  ةدرج2.62)

" تدعـ األنشطة الطالبات المكىكبات في القيادة " رة العبافراد الدراسة عمى أجاءت استجابات    

(، 2.21كلى كبدرجة مكافؽ بشدة، بمتكسط حسابي )( بالمرتبة األ3الفقرة رقـ )كالمتمثمة في 
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الفقرة كالمتمثمة في  " تنمي األنشطة ميارات القيادة لمطالبة " . ثـ عبارة( 1.23كانحراؼ معيارم)

 ، ( 1.20(، كانحراؼ معيارم)2.26بة الثانية، بمتكسط حسابي )( بدرجة مكافؽ بشدةبالمرت6رقـ )

( 0الفقرة رقـ )كالمتمثمة في " تساىـ األنشطة في إعداد الشخصية المتكاممة لمطالبة "  ثـ عبارة 

كعبارة  . (1.22(، كانحراؼ معيارم )2.62بدرجة مكافؽ بشدةبالمرتبة الثالثة، بمتكسط حسابي )

 (بدرجة مكافؽ2الفقرة رقـ )كالمتمثمة في  ة بعناصر التشكيؽ كالمتعة كالفائدة""تتميز األنشطة القيادي

" ت جدد األفكار ثـ عبارة  (.1.13(، كانحراؼ معيارم)2.02بالمرتبة الرابعة، بمتكسط حسابي )

بالمرتبة  ( بدرجة مكافؽ2الفقرة رقـ )كالمتمثمة في بحسب التغيرات كالتطكرات في المجتمع" 

 (.1.16(، كانحراؼ معيارم )2.11بمتكسط حسابي )الخامسة، 

الرياض منطقة الدراسة مف رائدات النشاط بمدارس المرحمة االبتدائية بعينة فراد أف أكىذا يعنى  

صفية تنمي الميارات القيادية لمطالبات بمدارس المرحمة النشطة الألف اأيكافقف بشدة عمى 

نشطة الالصفية ىي منيج تربكم كجيد يبذؿ لصالح ف األألى إىذه النتيجة  لاالبتدائية. كتعز 

، كال بد يضان أفنيا كثقافيا ك كخاصة في المرحمة االبتدائية لالرتقاء بمستكاىـ تربكيا كعمميا بؿ  البالط

 ،كرغباتيـ كمتطمباتيـ  بةنشطة متنكعة لتعبر عف احتياجات الطمف تككف ىذه األأ

( كالتي تكصمت إلى أف ىناؾ 6101ائج دراسة البـز )كتتفؽ نتائج ىذا المحكر مع ما جاءت بو نت

افانيكشينا اتفقت مع نتائج دراسة ، كما .في تنمية القيـ لطمبة المرحمة األساسية دكر فعالمألنشطة

Ivaniushina  كزابميتينياZapletina (6102 كالتي كاف مف أىـ نتائجيا أف ) أنكاع أم نكع مف

بناء شخصياتيـ كأف كؿ نشاط يساعد بطريقة مختمفة في  األنشطة الالصفية يساعد الطالب في

األنشطة الطالبية  حكؿ اىمية( 6102كما اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمرم ) تنمية الشخصية.

 .طالبالفي تنمية الميارات القيادية لدل 
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فططف طت افرر  ل  رعوقطت هط تق األنشطل افية تل فهنرتل افريطرات افاتطدتلافسؤال افثطنل: رط 

 ؟اال هدائتل رن وجيل نظر رائدات افنشطط

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات السؤاؿ الثاني لإلجابة عمى 

معكقات تطبيؽ األنشطة الالصفية لتنمية المعيارية كالرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى محكر 

 ، كجاءت النتائج كما تكضحيا الجداكؿ التالية   الميارات القيادية

 (4جدول رقم )

معكقات تطبيؽ األنشطة الالصفية لتنمية الميارات استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محكر" 

 " القيادية

 الػعػبػػارة ـ
رار

لتك
ا

 
 درجة المكافقة

ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

لرتب
ا

 ة

سبة
الن

 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

ضعؼ األدكات كالتجييزات الالزمة  0
 لممارسة األنشطة

 2.33 22 20 61 6 1 ت
 

1.22 
 

6 
 % 1 0.3 06.2 31.0 21.0 

نقص اإلمكانات المالية المخصصة  6
 لمنشاط المدرسي

 2.32 16 22 01 2 1 ت
 

1.21 
 

0 
 % 1 6.2 00.3 32 20.3 

التدخؿ في سير األنشطة كالبرامج مف  3
 قبؿ اإلدارة العميا

 3.11 22 21 61 02 1 ت
 

1.13 
 

3 
 % 1 01 01.0 23.1 61.0 

إعداد األنشطة غير متكافؽ مع ميكؿ  2
 كاىتمامات المرحمة العمرية

 3.12 21 22 62 63 0 ت
 

0.13 
 

2 
 % 1.2 02.2 02 21 31 

باألنشطة كدكرىا في تنمية عدـ االىتماـ  2
 الميارات لدل الطالبات

 3.21 31 21 66 66 1 ت
 

0.03 
 

1 
 % 2 03.1 03.1 23.1 63.1 

عدـ اتاحة الفرصة لمطالبات باختيار  2
 األنشطة المتكافقة مع ميكليـ

 3.21 21 21 62 61 2 ت
 

0.02 
 

2 
 % 2.2 06.2 02 32.2 31.2 

تشجيعية لمطالبات عدـ كجكد حكافز  2
 المشاركات

 3.13 20 23 03 62 1 ت
 

0.62 
 

2 
 % 2.2 02 1.0 33.0 31.0 

 2 0.01 3.11 22 26 66 02 2 ت ضعؼ عكامؿ الجذب في األنشطة 1
% 3.1 01 03.1 31.1 33.1 

  1.22 3.12 لممحكر كاالنحراؼ المعيارم المتكسط العاـ
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ىناؾ تقارب في استجابات افراد الدراسة عمى محكر)معكقات تطبيؽ أف ( 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )
 3.21األنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية(، حيث أف المتكسط الحسابي ليـ يتراكح ما بيف)

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة كالخامسة مف فئات المقياس المتدرج الخماسي 2.32الى 
داة الدراسة، كيالحظ أف متكسط المكافقة العاـ أل بالنسبةمكافؽ بشدة ك  مكافؽكالتي تشير الى خيارم 

عمى عبارات محكر )معكقات تطبيؽ األنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية( قد بمغ 
 داة الدراسة.بالنسبةأل ( ، كالتي تشير إلى خيار مكافؽ2درجو مف 3.12)

" نقص اإلمكانات المالية المخصصة لمنشاط ى العبارة جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة عم   
( 2.32بالمرتبة األكلى، بمتكسط حسابي )( بدرجة مكافؽ بشدة 6كالمتمثمة في فقرة رقـ )المدرسي" 

" ضعؼ األدكات كالتجييزات الالزمة لممارسة األنشطة " . ثـ عبارة (1.21كانحراؼ معيارم )
( كانحراؼ 2.33بالمرتبة الثانية، بمتكسط حسابي )فؽ بشدة بدرجة مكا( 0في فقرة رقـ ) ةكالمتمثم

 ة" التدخؿ في سير األنشطة كالبرامج مف قبؿ اإلدارة العميا " كالمتمثم . ثـ عبارة  (1.22معيارم )
 (1.13( كانحراؼ معيارم )3.11بالمرتبة الثالثة، بمتكسط حسابي )بدرجة مكافؽ ( 3في فقرة رقـ )

بالمرتبة  بدرجة مكافؽ (1في فقرة رقـ ) ةؿ الجذب في األنشطة " كالمتمثم" ضعؼ عكامالعبارة . ك 
" إعداد األنشطة غير متكافؽ مع  . ثـ (0.01( كانحراؼ معيارم )3.11الرابعة، بمتكسط حسابي )

بالمرتبة الخامسة، بدرجة مكافؽ ( 2في فقرة رقـ ) ةميكؿ كاىتمامات المرحمة العمرية " كالمتمثم
" عدـ كجكد حكافز تشجيعية لمطالبات ك (0.13( كانحراؼ معيارم )3.12)بمتكسط حسابي 

( 3.13بالمرتبة السادسة، بمتكسط حسابي ) بدرجة مكافؽ (2في فقرة رقـ ) ةالمشاركات " كالمتمثم
 . (0.62كانحراؼ معيارم )

ؽ نستخمص مما سبؽ أف المتكسط العاـ الستجابات أفراد الدراسة عمى محكر )معكقات تطبي   

داة الدراسة، كىذا بالنسبةأل لى درجة مكافؽإاألنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية(، التي تشير 

الدراسة مف رائدات النشاط بمدارس المرحمة االبتدائية مكافقات عمى المعكقات عينة فراد أف أيعنى 

نو عمى الرغـ مف ألى إىذه  لالتي تعكؽ تطبيؽ األنشطة الالصفية لتنمية الميارات القيادية،كتعز 

االىتماـ المتزايد مف المعنيكف بالتعميـ في المممكة العربية السعكدية في تخطيط كتنفيذ كتقكيـ 

، كقد يعكد ذلؾ لحداثة النشاط الطالبي في مراحؿ التعميـ المختمفة كخاصة المرحمة االبتدائية 

 ي المممكة العربية السعكدية.تجربة ساعة النشاط المطبقة حديتا في النظاـ التعميمي ف
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هنرتل افريطرات افاتطدتل فططف طت افرر  ل ف ه عتل األنشطل افية تلطرق افسؤال افثطفث: رط 

 ؟رن وجيل نظر رائدات افنشططاال هدائتل

تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات السؤاؿ الثالث لإلجابة عمى 

اقتراحات لتفعيؿ األنشطة الالصفية في تنمية المعيارية كالرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى محكر 

 ، كجاءت النتائج كما تكضحيا الجداكؿ التالية    الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية

 (5) جدول رقم

اقتراحات لتفعيؿ األنشطة الالصفية في تنمية استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محكر" 

 "الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية

 الػعػبػػارة ـ
رار

لتك
ا

 
 درجة المكافقة

ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

رتبو
ال

سبة 
الن

 
غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد

إيجاد أنشطة تساعد في صقؿ ميارات  0
 التفكير

 2.21 12 23 2 2 0 ت
 

1.22 
 

1 
 % 1.2 3.0 2.2 31.2 26.2 

طرح أنشطة مف شأنيا تنمية ميارة حؿ  6
 المشكالت

 2.61 26 21 06 2 0 ت
 

1.21 
 

06 
 % 1.2 3.0 2.2 23.1 22 

 2.20 10 22 00 6 1 ت بركح الفريؽتقديـ أنشطة تنمي العمؿ  3
 

1.21 
 

2 
 % 1 0.3 2.1 20.3 21.2 

 تقديـ برامج تنمي الخطابة 2
 

 2.32 22 21 03 6 0 ت
 

1.22 
 

01 
 % 1.2 0.3 1.0 23.0 22.1 

طرح برامج تنمي القدرة عمى الحكار  2
 كاالقناع

 2.23 13 22 2 6 0 ت
 

1.21 
 

2 
 % 1.2 0.3 2.2 20.1 20.1 

إدراج أنشطة تعزز ميارات التكاصؿ مع  2
 اآلخريف

 2.22 12 22 2 6 0 ت
 

1.21 
 

0 
 % 1.2 0.3 3.0 20.1 23.0 

 2.22 12 23 2 3 0 ت كضع أنشطة تنمي ميارة اتخاذ القرار 2
 

1.26 
 

3 
 % 1.2 0.1 3.1 31.2 22.2 

عرض نماذج قيادية كتقمص الشخصيات  1
 األنشطةداخؿ برامج 

 2.36 22 21 01 2 0 ت
 

1.21 
 

00 
 % 1.2 3.0 2.3 23.1 22.3 

إشراؾ الطالبات في اختيار نكع النشاط  1
 كطريقتو

 2.26 16 21 2 3 0 ت
 

1.20 
 

2 
 % 1.2 0.1 3.1 26.2 20.3 
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 الػعػبػػارة ـ

رار
لتك
ا

 

 درجة المكافقة

ابي
حس

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

رتبو
ال

سبة 
الن

 

غير 
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد

تكميؼ الطالبات لقيادة برامج األنشطة  01
 الالصفية

 2.31 16 22 1 3 6 ت
 

1.21 
 

1 
 % 0.3 0.1 2 21.2 20.3 

تشجيع الطالبات عمى االنخراط في  00
أنشطة كبرامج تساعدىف عمى التعرؼ 
 عمى اآلخريف ككيفية التعامؿ معيـ

 2.23 16 21 2 3 0 ت
 

1.21 
 

2 
 % 1.2 0.1 6.2 23.1 20.3 

استقطاب مؤىالت لعمؿ دكرات تدريبية  06
 لتنمية الميارات القيادية

 6 1.26 2.22 11 26 2 3 0 ت
% 1.2 0.1 3.1 31.1 22 

  1.20 2.21 المتكسط العاـ لممحكر

فراد الدراسة عمى محكر أ( أف ىناؾ تقارب في استجابات عينة 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )

(، حيث اقتراحات لتفعيؿ األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية)

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الخامسة 2.22الى  2.61المتكسط الحسابي ليـ يتراكح ما بيف )أف 

مف فئات المقياس المتدرج الخماسي، كيالحظ أف متكسط المكافقة العاـ عمى عبارات محكر 

بمغ  ( قداقتراحات لتفعيؿ األنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية)

 داة الدراسة.بالنسبةأل ( ، كالتي تشير إلى خيار مكافؽ بشدة2درجو مف 2.21)

 إدراج أنشطة تعزز ميارات التكاصؿ مع اآلخريف"العبارة ت استجابات أفراد عينة الدراسة عمىجاء  

( 2.22بالمرتبة األكلى، بمتكسط حسابي )بدرجة مكافؽ بشدة ( 2" كالمتمثؿ في الفقرة رقـ )

استقطاب مؤىالت لعمؿ دكرات تدريبية لتنمية الميارات " عبارةال . ثـ (1.21معيارم ) كانحراؼ

بالمرتبة الثانية، بمتكسط حسابي بدرجة مكافؽ بشدة ( 06" كالمتمثؿ في الفقرة رقـ ) القيادية

" كالمتمثؿ في كضع أنشطة تنمي ميارة اتخاذ القرار" عبارةال ثـ (.1.26( كانحراؼ معيارم )2.22)

( كانحراؼ معيارم 2.22بالمرتبة الثالثة، بمتكسط حسابي )بدرجة مكافؽ بشدة ( 2لفقرة رقـ )ا

( 2" كالمتمثؿ في الفقرة رقـ ) طرح برامج تنمي القدرة عمى الحكار كاالقناع" عبارةالثـ  (1.26)
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 . كما (1.21( كانحراؼ معيارم )2.23بالمرتبة الرابعة، بمتكسط حسابي )بدرجة مكافؽ بشدة 

تشجيع الطالبات عمى االنخراط في أنشطة كبرامج تساعدىف عمى التعرؼ عمى " جاءت عبارة

بالمرتبة الخامسة، بدرجة مكافؽ بشدة ( 00" كالمتمثؿ في الفقرة رقـ ) اآلخريف ككيفية التعامؿ معيـ

ع إشراؾ الطالبات في اختيار نك " عبارةال، ثـ  (1.21( كانحراؼ معيارم )2.23بمتكسط حسابي )

بالمرتبة السادسة، بمتكسط حسابي بدرجة مكافؽ بشدة ( 1" كالمتمثؿ في الفقرة رقـ ) النشاط كطريقتو

تقديـ أنشطة تنمي العمؿ " عمى الترتيب  ةثـ العبارات التالي. (1.20( كانحراؼ معيارم )2.26)

لقيادة برامج تكميؼ الطالبات "، "تساعد في صقؿ ميارات التفكيرتقديـ أنشطة " ، " بركح الفريؽ

عرض نماذج قيادية كتقمص الشخصيات داخؿ "، " برامج تنمي الخطابةتقديـ "."األنشطة الالصفية

 ." برامج األنشطة

اقتراحات لتفعيؿ الدراسة عمى محكر )عينة نستخمص مما سبؽ أف المتكسط العاـ الستجابات أفراد 

 ةدرج 2.21( قد بمغ ) المرحمة االبتدائيةاألنشطة الالصفية في تنمية الميارات القيادية لطالبات 

لى درجة إ( كىذا المتكسط يقع بالفئة الخامسة مف فئات المقياس الخماسي، كالتي تشير 2مف 

فراد الدراسة مف رائدات النشاط بمدارس المرحمة أف أداة الدراسة، كىذا يعنى بالنسبة ألمكافؽ بشدة 

األنشطة الالصفية في تنمية الميارات االبتدائية بمدينة الرياض مكافقات بشدة عمى اقتراحات لتفعيؿ 

رائدات النشاط بأىمية تنمية  يلى كعإىذه النتيجة ل ، كتعز القيادية لطالبات المرحمة االبتدائية

، ىـ المراحؿ التعميميةأف ىذه المرحمة مف أالمرحمة االبتدائية حيث  الباتالميارات القيادية لدل ط

 .القدرة عمى العطاء كالنجاح كالتميز البكالميارات القيادية في ىذه المرحمة تمنح الط

( كالتي كاف مف أىـ نتائجيا ضركرة 6102كقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة بكفتيف)

ات كنشر الكعي القيادم لدل الطمبة كتعزيز الميارات القيادية لدييـ، عقد دكرات تدريبية لممعمم

 ع.بيدؼ إعداد جيؿ يتمتع بميارات كمعارؼ قيادية تؤىميـ لتطكير المجتم
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 هوةتطت افدراسل

 بناء عمى نتائج الدراسة ظيرت العديد مف التكصيات، كىي 

فييا البرامج التي تعيف  انشاء مراكز لالنشطة الالصفية في بعض المدارس المختارة تقدـ -

الطالبات عمى اطالؽ قدراتيف كتحقيؽ النمك المتكامؿ في شخصياتيف تحت اشراؼ رائدات 

 .ىدافيااعدىف عمى تحقيؽ ىذه المراكز ألسىيؿ يأت تالىؤ نشاط م

لدل الطالبات بمدارس المرحمة  القيادية االىتماـ باألنشطة كدكرىا في تنمية الميارات -

خالؿ تطكير البرامج الالصفية التي تمبي احتياجات الطالبات كتعزز ، مف  االبتدائية

المنيج الدراسي، مع تشجيع اصحاب العالقة مف معمميف كآباء كبعض مؤسسات المجتمع 

 .المحمي في دعـ كتسييؿ كتنفيذ ىذه البرامج 

تعزز ميارات التكاصؿ مع اآلخريف كميارات اتخاذ القرار كتنمي الصفية إدراج أنشطة  -

 .لدل طالبات المرحمة االبتدائية العمؿ بركح الفريؽ

 معرفة المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ األنشطة الالصفية بشكؿ دقيؽ. -

في مدارس المرحمة االبتدائية  العمؿ عمى زيادة المكارد المالية المخصصة لمنشاط المدرسي -

 .كتشجيع الطالبات عمى االنخراط فييا 

ليف كالسماح لممتميزات تدريبية الدكرات العقد ضركرة تأىيؿ رائدات النشاط مف خالؿ  -

 .الدراسات العميا في ىذا المجاؿ ةبمكاصم

شراكيف في اختيار نكع  - إتاحة الفرصة لمطالبات باختيار األنشطة المتكافقة مع ميكليـ كا 

 .كالفائدةبعناصر التشكيؽ كالمتعة مع ربط ىذه األنشطة  النشاط كطريقتو.

لدل طالبات المرحمة االبتدائية مف اجؿ صقؿ ميارات الثقة تقديـ برامج تنمى الخطابة  -

 ميارات التفكير. بالنقس كمكاجية الجميكر مما يؤدم الى صقؿ
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 رراجع افدراسل:

السمكؾ القيادم لدل طمبة الصؼ العاشر .(6103بدح، أحمد محمد كمحمد، كليد سميماف )
بمدارس الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز كالطمبة العادييف في المدارس الحككمية  األساسي المكىكبيف

 ، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية.األردنية

برنامج مقترح لتنمية ميارات القيادة في مبحث حقكؽ االنساف لدل (. 6102بدر، ركلى عدناف )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية لغكث الدكلية بغزةطالبات الصؼ السادس االبتدائي بككالة ا

 التربية، جامعة األزىر، غزة.

برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ األنشطة الالصفية في (. 6102برغكث، رحاب صالح محمد )
 .21ع 01. مصر  دراسات الطفكلة مجتنمية بعض ميارات السمكؾ القيادم لدل طفؿ الركضة

 
، ماىر أحمد مص دكر األنشطة الالصفية في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية (.6101طفى )البـز

 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.مف كجية نظر معممييـ بمحافظات غزة
، مجمة كمية كاقع ممارسة األنشطة التربكية الحرة بالمعاىد األزىرية(. 6112البنا، درية السيد )

 زيؽ، مصر.(، جامعة الزقا22التربية، )

دكرمعممات التربية البدنية في تعزيز الميارات القيادية لدل طالبات (.6102بكفتيف، ياسميف نبيؿ )
 ، رسالة ماجستير، جامعة آؿ البيت، عماف  األردف.المرحمة المتكسطة في دكلة الككيت

 

المرحمة  اسياـ األنشطة في تنمية الميارات القيادية لدل طالبات(. 6102دالي، ايماف محمد )
 . بحث ماجستير غير منشكر، جامعة أـ القرل.االبتدائية بالعاصمة المقدسة

دراسة مقارنة لبعض سمات شخصية الطالب ذكم السمكؾ القيادم (. 6103سركر، ريياـ بياء )
. رسالة ماجستير منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة المرتفع كالمنخفض بالمرحمة الجامعية

 .02-03القاىرة، 
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 21. مقاؿ منشكر، مجمة عمـ التربية، األنشطة المدرسية الالصفية (.6102سكراف، محمد محمد )
 ، الجمعية العربية لالستشارات العممية كالتنمية البشرية.(6)

برنامج ارشادم بعنكاف مدل (. 6101الصافي، عبدالحكيـ محمكد كالجبر، عثماف مصطفى )
تكل التفكير اإلبداعي لدل طالب الصؼ السابع األساسي في اختالؼ سمة القيادة باختالؼ مس

 .3. بحث منشكر، مجمة العمكـ التربكية كالدراسات اإلسالمية، جامعة الممؾ سعكد، عمدينة إربد
. بحث أساليب التنشئة المدرسية كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي(. 6102عامر، جعيد فاطمة )

 الجمفة. ماجستير غير منشكر، جامعة زياف عاشكر

مدل تحقيؽ األنشطة الالصفية لمكظيفة االجتماعية (. 6112عبدالعزيز فيد كآخركف )الظفيرم، 
. بحث الثانكية بمحافظة حفر الباطف  دراسة ميدانيةلممدرسة مف كجية نظر طالب المرحمة 

 ماجستير غير منشكر، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

إدارة الشؤكف الطالبية في مدارس التعميـ (. 6102عبابنة، صالح كالزبكف، محمد كالسرحاف، خالد)
 . عماف  دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.العاـ

إسياـ إدارة النشاط الطالبي في تنمية ميارات الطالب (. 6102العبدالسالـ، خالد صالح عبداهلل )
. بحث ماجستير غير منشكر، الرياض  جامعة اإلماـ دينة الرياضالقيادية بالمرحمة الثانكية بم
 محمد بف سعكد اإلسالمية.

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات السمكؾ (. 6112عبدالعاؿ، تحية محمد أحمد )
 (، مصر.62) 02، ، مجمة كمية التربيةالقيادم لدل عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

فاعمية النشاط االجتماعي المدرسي في رفع مستكل أداء المؤسسة (. 6106عبدالكريـ، ممياني )
 . جامعة محمد خيضر، الجزائر.التربكية

دكر األنشطة الكشفية في تنمية الميارات القيادية لطالب المدارس (. 6106عسيرم، أحمد محمد )
. بحث ادة الكشفييفالثانكية في مدينة الرياض مف كجية نظر مشرفي النشاط كمديرم المدارس كالق

 ماجستير غير منشكر، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

دكر األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية لدل طالب (. 6102العمرم، مشرؼ إبراىيـ )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الباحة، كمية التربية.جامعة الباحة
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معكقات تطبيؽ األنشطة التعميمية في مقرر لغتي (. 6102فيد بدر )العنزم، سالـ مزلكه كالشمرم، 
. جامعة أسيكط، كمية الجميمة مف كجية نظر المعمميف في مدينة الرياض كتصكر مقترح لتطبيقيا

 التربية.
 

معكقات النشاط الطالبي في التعميـ العاـ بالمرحمة االبتدائية كالمتكسطة (. 6110الفيد، عبداهلل )
 (.61) 2مجمة مستقبؿ التربية العربي، القاىرة  ، رياض مف كجية نظر ركاد النشاطبمنطقة ال

أثر األنشطة الالصفية في مستكل التحصيؿ الدراسي في مادة عمـ (. 6101قيكجي، سناء فاركؽ )
 . بحث ماجستير غير منشكر، جامعة دمشؽ.األحياء

األنشطة الالصفية في المدارس كاقع (. 6101محمد، محمد عكض كالقشبرم، سعي محمد )
 (.2)00، مجمة العمـك التربكية كالنفسية عدف، الثانكية في محافظة

فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى النظرية (.6102مرابحة، فلاير عكض كقطامي، يكسؼ محمكد )
لصؼ المعرفية االجتماعية في تنمية السمكؾ القيادم كاالستقالؿ المعرفي لدل عينة مف طالبات ا

، بحث منشكر، الجامعة األردنية، عمادة البحث العممي، فالسادس األساسي في محافظة عما
 عماف  األردف.

الدكر التربكم لألنشطة الطالبية في تنمية بعض المبادئ التربكية لدل (. 6102مزيك، مناؿ عامر )
 .(0) 2. بحث منشكر، مجمة العمـك التربكية، طالبات المرحمة المتكسطة بتبكؾ

دراسة أثر برنامج الميارات القيادية عمى ميارات القيادة كالقدرة (. 6101المناعي، شمساف )
 .(2) 61. مجمة الدراسات النفسية، اإلبداعية لدل الطالب المتفكقيف بمممكة البحريف

(، المعيد األكاديمي إلعداد 1، مجمة الرسالة، )النشاط المدرسي كالتعمـ(. 6111نصر اهلل، عمر )
 المعمميف العرب، كمية بيت بيرؿ.
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