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 :لخصامل

هدفت الدراسة للكشف عن دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات  

كونت ه، وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد تم بناء أداة ت1440الصف الثالث املتوسط بمدارس إدارة جدة التعليمية، للسنة الدراسية  

( طالبة من الصف الثالث املتوسط تم اختيارهن 90من )( فقرة، حيث طبقت أداة الدراسة على عينة مكّونة 50) مجاالت تحوي ( 3)بصورتها النهائية من 

 وقد استنتجت الدراسة عدة نتائج من أهمها: (،  SPSSوقد تم تحليل البيانات وفق برنامج الرزم اإلحصائية )بطريقة العينة القصدية. 

وجود  و وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، 

عينة الدراسة؛  طالبات لسرية( في إثراء النشاطات الالصفية لاملصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد )الحاسوب، العلوم، التربية ال الصفية دور لتقييم النشاطات 

وجود دور ملؤسسات ، وكذلك  وجود دور للدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي املهنية

 الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي.املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في إثراء عالقة 

 طبيقات تمة لت صفية املتّم  ال اهتمام لتطبيقات النشطة ال أهمها: إعطاء وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، من 
 
م مواد العلوم والسرية  عل

 كاف    وتخصيص وقت    ،طبيقات النشطة الصفية املصاحبة ملناهج املواد التعليميةوتهيئة املختبرات العلمية في املدارس بأدوات تكفي إلجراء ت  ،والحاسوب

 
 
 قسم اإلشراف التربوي.بواملشرفين على النشطة  ،م، وإعطاء أهمية لألنشطة الالصفية من القيادات املدرسيةلها لنها تثري عملية التعليم والتعل

  مجتمعية؛ ساعة النشاط؛ طالبات.نشاط الصفي؛ شراكة  الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة

 من مجاالت اهتمام التعليم العام
ً
 هاما

ً
ذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من  ،تمثل النشطة الطالبية جانبا

حيث تعمل النشطة على كسر الحواجز والعالقات التقليدية بين املعلمين والطلبة في قاعة الدرس من  ،االجتماعيةمختلف جوانبها العقلية والنفسية و 

التي تعمل على تنمية مهاراته وقدراته على التعامل بمرونة مع املشكالت التي تواجه في و تلك النشطة بخالل املواقف املتنوعة التي يشارك فيها الطالب 

، مما يعدهم ملواقف الحياة املستقبلية، فهي  شطةالنحياته العامة، وتسهم 
ً
 وعقليا

ً
 وجسميا

ً
 ونفسيا

ً
بقدر كبير في تنمية شخصية الطلبة وتربيتهم خلقيا

  (2010)عرفة، .ذات أثر كبير ربما يفوق أحيانا التعليم في حجرة الدارسة

فوائد تربوية وجسمية وصحية،  تعود عليهم برات الالزمة للطلبة، و حيث تسهم في تكوين املها، ذات أهمية تربوية ونفسية الطالبية تعتبر النشطة

م، كما يعمل النشاط ال  ،وتساعد في تنمية ميولهم ومواهبهم 
 
 للدافعية للتعل

ً
ي على تأكيد الدور الحقيقي للمعلم، حيث يقوم املعلم بالطحيث تعتبر مصدرا

م الذاتي، ويسهم في النمو العقلي للطلبة عن طريق مشاركتهم بتدريب الطلبة على كيفية تعليم أنفسهم وتوجيههم لتحقيق مف
 
  النشطةبهوم التعل

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


 األمير & العمري                                إثراء النشاط الالصفي....                                 ؤسسات املهنية في املدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية و  

 525 -500، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 501 

 

ملسابقات  ، وتمنحهم فرص تحقيق مواهبهم املكبوتة، وتطوير الكثير من مهاراتهم التعليمية والحياتية فتكسبهم خبرات كتابة التقارير واملشاركة بااإلبداعية

، واكتمن معلومات الثقافية وتدعم خبراتهم، وتعمل على تأصيل وترسيخ ما اكتسبوا 
ً
عليمية بعض الخبرات الت سابفي غرفة الصف بتطبيقها عمليا

 كمّ م  النشاط  يعتبر  حيث    ؛دى الطلبةلالوعي االجتماعي واملنهي  وتنمية  الجديدة،  
ً
 ؛املتوازن وغاياته تحقيق النمو الشامل املتكامل و   الدراسية،واد املناهج  مل  ال

 ال يقلّ يعتبر النشاط الالصفي املوّج و 
ً
 هاما

ً
 تربويا

ً
 أهميّ   ه مجاال

 
  وإشباعإذ يستطيع الطلبة من خالل النشطة التعبير عن هواياتهم    الدراسية،قررات  ة عن امل

مها داخل قاعات الدراسة
 
النشاط الالصفي بن ياركشيتمتع الطلبة املو ، احتياجاتهم خارج قاعات الدراسة، واكتساب خبرات ومواقف تعليمية يصعب تعل

 (2010معلولي،) .درة على اتخاذ القرار واملثابرة عند القيام بأعمالهم لديهم قرين، و روح القيادة، والقدرة على التفاعل مع اآلخو  ،واإليجابيةذكاء الب

أهمية كبيرة في حياة الطلبة اليومية، أن يكونوا مزودين    تماعيةجا ملهارات  تتطلب التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي يمر بها املجتمع  

ف مع مختلف ظروف الحياة العامة، فال يمكن لإلنسان تحقيق حياة كريمة دون االعتماد على الذات وامل الناتج  بساهمة  بمهارات تمكنهم من التالؤم والتكي 

ر عن الكفاءة سلوكيات يستخدمها الطالب أ  االجتماعيةالتنموي املحلي، فاملهارات  ، وترى االجتماعيةثناء تفاعله مع اآلخرين في حياته العامة، وتعّب 

 على إلى  تؤدي ، املتدنية االجتماعيةاملهارات أن ( 2004)البلوي،
ً
صعوبة فهم وتفسير سلوك ومقاصد اآلخرين بما قد يستدعي ردود أفعال قد تؤثر سلبا

ون بمجملها السمة الكلّية لقدرات الطالب   االجتماعيةم الدقيق لسلوكهم. فاملهارات  العالقة معهم، ومن املمكن تجنبها في حالة الفه
ّ
هي: مجموعة مهارات تك

 (2007بسيوني) .، والجسمية، والنفسية؛ أصبح للطالب شخصية متكاملةالكاديميةذا ما تكاملت مع املهارات إوهي جزء من الكفاءة الشخصية، ف
 

 مشكلة الدراسة:

مة  النشاطات التي تمارسها الطالبات داخل الفصل الدراس ي أو خارجه هي جزء متكامل مع املنهاج املدرس ي، وأحد جوانبه التربوية املتّم  معظم 

 تربوية
ً
نتقاة، لذلك يفوق    ،لعملية التعليم؛ والنشاط املدرس ي شأنه شأن املواد الدراسية يحقق أهدافا يئة الفصل ثر التعليم في بأ   أحياناويكسب خبرات م 

لة للتعليم الصفي، وتهدف إل   ملا له من خصائص تؤدي لتحقيق أهداف التعليم، فالنشطة التي تمارسها الطالبات تعتبر مكّم 
ً
  هنشباع ميولالدراس ي نظرا

 
 
، وضرورة لتكامل نمّو هن املعد  واالستجابة لهواياتهن وقدراتهن، وت

ً
عرفي في جميع املجاالت، كي يتمكّن  هن الكتساب خبرات تخدم حياتهم العامة مستقبال

  أدوارمن التعبير عن ذاتهن وخبراتهن الشخصية، وأداء 
 
 بهوان أي قصور ، سهم في تطور االقتصاد الوطنيتنموية ت

ً
في نشاطهن   ذه املرتكزات يؤثر سلبا

 (2004،خراش ي. )الفهن النفس ي واالجتماعيوطبيعة عالقاتهن مع اآلخرين، مما ينعكس على تكي  

املشاركة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملجتمع املحلي حيث تناولت تلك الدراسات أطر موضوع عربية وأجنبية  اتتناولت عدة دراس قد ل

وانتهاء  المور  أولياءمنها من تناول دور القيادة املدرسية ومنها من تناول دور مؤسسات املجتمع املدني بدءا من املشاركة من عدة جوانب، وأطراف؛ ف

تلك الدراسات  نتائجأكدت ، وقد الطالبية النشطة املدرسيةومنه من تناول أثر الشراكة املجتمعية في إثراء  باملؤسسات املجتمعية الحكومية والخاصة،

رشا سامي خابور( التي هدفت التعرف على واقع الشراكة املجتمعية بين املدارس   ،)ميساء بني خلف دراسةالشراكة ، ومن تلك الدراسات؛ أهمية  على

 ملتغيرات الدراسة،  محافظة اربد وسبل تطويرها، والتعرفبالحكومية الساسية واملجتمع املحلي 
ً
الطريقة العشوائية  لداة ا  وزعتوقد للفروق تبعا

، املؤسسات الهليةهمية دور الدراسة أ تلك ( مديرين، ومعلمين، بمدارس اربد الولى )القصبة(، وقد أظهرت نتائج 110الطبقية على عينة مكونه من )

وعدم وجود فروق تعزى لثر  جتمع املحلي،علمين في الربط بين املدرسة واملامل أهمية دور بينت النتائج كما املؤسسات الحكومية أو الرسمية، ومن ثم 

 أن من سبل تطوير الشراكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع إتاحة مجال للتواصل
ً
بين املدرسة  الخبرة ولثر الوظيفة، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا

منها: دراسة  اكة بين الدارة املدرية واملجتمع املحلي؛ وكذلك تفعيل دور املعلمين مع أولياء المور بتشكيل لجان تديم الشر واملجتمع املحلي بنسبة و 

،  (، التي هدفت للوقوف على دور النشطة الالصفية في رعاية الطالبات املوهوبات في املرحلة االبتدائية والنشطة الالصفية املناسبة لهن2002)بنجر

شطة الالصفية؛ وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي؛ واعتمدت والتعرف على دور املعلمة؛ ومعرفة الصعوبات التي تعيق ممارسة الن

صعوبات التي تعيق االستبانة املكونة من ثالثة محاور شملت قائمة النشطة التربوية الالصفية املناسبة للطالبات، وأدوار املعلمة لرعاية املوهوبات، وال

( معلمة؛ وقد توصلت الدراسة لنتائج تؤكد أهمية النشطة الالصفية في 442وائية مكونة من)ممارسة النشطة الالصفية؛ واختارت الباحثة عينة عش

إلذاعة املدرسية، رعاية الطالبات املوهوبات باملرحلة االبتدائية، وان النشطة التربوية الالصفية املناسبة لرعاية املوهوبات هي)املسابقات العلمية، ا 

( التي استنتجت تفّوق الطلبة املشاركين بالنشطة  2006دراسة )سالم ، و (االجتماعيةفاالت باملناسبات الدينية، واللقاءات القراءة الحرة في املكتبة، االحت

( أن النشطة الطالبية لها تأثير كبير في عملية إكساب وتنمية املسؤولية 2010لخريشة )الطالبية في التحصيل الدراس ي؛ كما أظهرت نتائج دراسة ا 

( إلى حصول الطلبة املشاركين بالنشطة الالصفية على 2004الجابري )للطلبة كجانب أساس ي في بناء شخصياتهم؛ وكذلك توصلت دراسة  االجتماعية

 هورمي جافيال فاهيم وقيم وسلوكيات ترتبط باملواد الدراسية؛ كما استنتجت دراسةاحترام وتقدير إدارة املدرسة واملعلمين، وزودتهم بمعلومات وم

(Hurme Jarvela,2005)     املجموعة املشاركين    أفرادأهمية النشطة الطالبية التي تتم وفق مجموعات تقوم بأنشطة تعاونية لحل مشكالت التخاطب بين

أن لألنشطة الطالبية تأثير كبير في رفع مستوى الوعي بين الطلبة،   G.SJ ، (Fairclough Stratton  2006 ,)فاريكلوغ ستارتون   فيها؛ كما أظهرت نتائج دراسة

م للطلبة املشاركين  ضلوجود عالقة م)  Claudia von, 2007 ) فون  كالوديا  كما توصلت دراسة
 
طردة بين النشطة الطالبية وتنمية التفكير والتعل

أن بيئات النشطة الطالبية الواقعية واالفتراضية تقوم بدور فعال   )  (Romanov Nevgi, 2008نفجي رومانوف  بينت دراسة ما ك ،بالنشطة التطبيقية
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في تنمية شخصية ومواهب الطلبة، وتزيد من دافعيتهم نحو الدراسة  إيجابيةم االفتراض ي، والتعليم الصفي ولها أثار علوأساس ي في دعم وتنمية بيئة الت

م الذاتي. 
 
 والتحصيل والتعل

التي هدفت للتعرف على مدى تحقيق النشطة  (2005،دراسة )الغبيوي منها: الطالبية قات النشطة عّو  بعض الدراسات لعدد من م  توصلت  ماك

وأساليب تنفيذها، وسبل تقويمها، وواقع اإلمكانات املتوفرة ملمارستها، ومعوقات تحقيق أهدافها، وقد الطالبية لهدافها، والتعرف على خصائص 

لتدريبية والماكن استنتجت الدراسة أن من أكثر معوقات النشاط الطالبي هي عدم تشجيع أولياء المور لبنائهم، وعدم توفر اإلمكانيات املادية والبرامج ا 

نشاط وعدم إعداد املعلم للنشاط في مجال املهارات، ونقص الدلة والتعليمات، وضعف الرغبة لدى الطلبة بممارسة النشاط، وعدم املناسبة الالزمة لل

(، التي هدفت للتعرف على العوامل املؤدية لضعف مشاركة الطالب بالنشطة ووسائل  2005 ،السبيعي)دراسة ، وكذلك عناية املدير بالنشاط الطالبي

أكثر ن إ وقد استنتجت الدراسة أن نسبة مشاركة الطلبة بالنشطة ضعيفة، و   ،( طالب1200) مكونة منعينة  شملت الدراسةيها، وقد التغلب عل

  عدم توفر  النشطة، ( أن من أهم معوقات2001 ،الثبيتيدراسة )، كما استنتجت الثقافيةفالرياضية،  ثم ، االجتماعيةالنشطة ممارسة هي النشطة 

دراسة  ، وقلـة الحوافـز؛ كما ذكرت ها، وقلة وعي الطلبة بأهدافهاعدم توفر الوقت واملكان املناسب لتطبيقو ، الالزمة إلجراء النشاطات والخاماتاملواد 

   النشطة أن فتراتها تكون بنهاية اليوم الدراس يمعوقات  أن من أهم   (2000  ،ثنيان)
ً
تحصيلهم حتسب في عالمات  ال ي  هاواشتراكهم في، وإن أداء الطلبة  غالبا

 .الدراس ي

تأمل لواقعها يجد أن هناك جوانب قصور في اإلعداد والتخطيط لها؛ وأن بعض النشاطات في دليل  ور 
 
غم أهمية النشطة الطالبية؛ إال أن امل

لدى   كاف   ال يوجد وقت  و وكل للطلبة تعتمد على واجبات ت  ، و لتطبيقها وقت الحصص التعليمية غير كاف   أنالنشاط ال تطّبق على أرض الواقع، حيث 

 .املعلم ملتابعتها

 من الباحثين، في حين لقد 
ً
املدرسة   ال زالت بحاجة للتطوير والتأطير حتى تكون العالقة بينالقت املشاركة بين املدرسة واملجتمع املحلي اهتماما

أهمية معرفة العوامل التي تزيد من ، السابقة لدراسات، وقد بينت ا 2030تشاركية، تنموية، مثمرة، تواءم خطط التربية ورؤية اململكة واملجتمع املحلي

 الدراسة عن الدراسات السابقة في محاولتها الكشف عن واقع هذه  تتميزودورها التنموي، باإلضافة لدورها التربوي، و تواصل بين املدرسة واملجتمع ال

الالصفية املتممة لألنشطة    النشطة  إثراء، ودور طرفي املشاركة املجتمع والقيادة املدرسية،  واثر تلك التشاركية على  واملجتمع املحلي  الشراكة بين املدرسة

ي ظل ظروف البطالة وإحالل متمكن من ممارسة مهن تنموية تساعده على العيش الكريم فجيل متعلم    بتعليم الصفية، وتطويرها لتسهم في عملية التنمية  

 التقنية محل اليدي العاملة.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

الالصفية وفق مبادرة مبتكرة لإلفادة من ساعات النشاط املدرس ي في دورات تدريبية وتطبيقات مهنية تكّمل   النشطة تطبيق لالدراسة وتأتي هذه 

الشراكة بين  وبالتحديد؛ فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن دور  ،(السرية)العلوم، الحاسوب، التربية  وادملالنشاطات الصفّية املصاحبة للمنهاج 

السؤال  ىالالصفية بمدارس جدة التعليمية، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة عل النشطة إثراءاملجتمع املحلي في  القيادات املدرسية ومؤسسات 

 الدراسة، وهو: أسئلةالرئيس الذي تتفرع منه 

 جدة؟ تعليم املتوسط بإدارة  ما دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع في إثراء األنشطة الالصفية لطالبات الثالث  

 أسئلة الدراسة:

جدة من تعليم  النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط( بإدارة    إثراءما دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في   .1

 ؟عينة الدراسةوجهة نظر الطالبات 

( من  أسريةتربية العلوم، الحاسوب، الالنشاطات الصفية ملواد ) إثراءالناعمة في الصناعة( في  اليادي ما دور النشاطات الالصفية املطبقة )بمبادرة  .2

 ؟عينة الدراسةوجهة نظر الطالبات 

من وجهة ، جدةتعليم الثالث املتوسط، بإدارة  النشاطات الالصفية لطالبات الصف إثراءما دور مؤسسات املجتمع املحلي املشاركة بالتدريب، في  .3

 ؟ عينة الدراسةنظر الطالبات 

 (؟ سريةال تربية العلوم، الحاسوب، ال) ما مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية، مع النشاطات الصفية املمنهجة ملواد .4

 فرضيات الدراسة:

لقيادات املدرسية ومؤسسات  لبين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور الشراكة املجتمعية  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .1

 جدة.تعليم النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة  إثراءفي  جتمعامل

  اليادي بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور النشاطات الالصفية املصاحبة ملبادرة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .2

 املتوسط بإدارة جدة التعليمية. 3( لطالبات الصف أسرية)حاسوب، علوم، تربية  النشاطات الصفية ملواد إثراءالناعمة في 
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  إثراءستجابات أفراد عينة الدراسة لدور مؤسسات املجتمع املهنية املشاركة بالتدريب في  بين متوسطات درجات ا   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .3

 النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية.

الالصفية، مع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة ملدى توافق تطبيقات النشاطات   .4

 .(السريةالعلوم، الحاسوب، التربية النشاطات الصفية املمنهجة ملواد )

 : الدراسةأهداف 

 :يما يلأسئلة الدراسة ومعرفة  لىهذه الدراسة لإلجابة ع هدفت

جدة تعليم  النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط( بإدارة    إثراءدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  معرفة   .1

 .عينة الدراسةمن وجهة نظر الطالبات 

من ، جدة تعليم ف الثالث املتوسط، بإدارة النشاطات الالصفية لطالبات الص إثراءمعرفة دور مؤسسات املجتمع املهنية املشاركة بالتدريب، في  .2

 .عينة الدراسةوجهة نظر الطالبات 

 .(السريةالعلوم، الحاسوب، التربية معرفة مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية، مع النشاطات الصفية املمنهجة للمواد ) .3

 أهمية الدراسة: 

تقدم هذه الدارسة عرضا لألدب التربوي النظري، والبحوث والدارسات السابقة ذات الصلة بالنشطة الالصفية والشراكة املجتمعية النظرية:  األهمية

 الالزمة لبناء الشخصية االجتماعيةبين القيادة املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي، وتحديد أهمية الحاجة لألنشطة الالصفية ودورها في تنمية املهارات 

 االجتماعيةوية املتزنة واملستقرة للطالبات، بما يؤثر في سلوكهن، وتوافقهن الشخص ي واالجتماعي وأدائهن في جميع املجاالت، والشعور باملسؤولية التنم

  الفرادتسعى ملساهمة  2030لرؤية اململكة التعليم  أهدافمن أبرز حيث إنه ؛ االجتماعيةمن خالل تنمية مهاراتهن 
ً
 بالتنمية املجتمعية. جميعا

نأمل أن تساعد النتائج التي ستنتهي إليها هذه الدراسة املهتمين وأصحاب القرار، بضرورة وضع االستراتيجيات الضرورية لتحسين  العملية: األهمية

خالل تهيئة الظروف املالئمة لهن، باإلضافة   من  واإلنجازعلى املبادرة    نلدى الطالبات، وحثه  االجتماعيةالالصفية بحيث تزيد من املهارات    النشطةوتطوير  

 
ً
نحو تحقيق املزيد من التنمية املجتمعية؛ كما ستزود الدراسة الباحثين باالستنتاجات والتوصيات واملقترحات للقيام  وإرشادهنإلى تدريبهن مهنّيا

تها الطالبية ومعرفة معوقات إقام النشطةالضوء على واقع  إلقاءبصفية. كما نأمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة ال بدراسات ذات عالقة بالنشطة ال

 ومشاركة الطالبات فيها.

 حدود الدراسة:

النشاطات  إثراء دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة الحدود املوضوعية: 

النشاطات  إثراءالناعمة في الصناعة( في  اليادي دور النشاطات الالصفية املطبقة )بمبادرة  معرفةو (، بتعليم جدة  الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط

النشاطات الالصفية لطالبات  إثراء(، و معرفة دور مؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب في سريةال علوم، الالحاسوب، )الصفية ملواد 

 .(سريةال علوم، ال الحاسوب،) مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية مع النشاطات الصفية املمنهجة ملواد معرفة و الصف الثالث املتوسط، 

 جدة.تعليم طبقت هذه الدراسة على طالبات الصف الثالث متوسط بمدارس  الحدود البشرية:

  ه.1439/1440للعام الدراس ي  الول : طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الحدود الزمانية

 طبقت هذه الدراسة على املدارس املتوسطة بإدارة تعليم جدة في اململكة العربية السعودية. :الحدود املكانية

 مصطلحات الدراسة:

رغبة واستعداد املجتمع للمشاركة الفعالة بجهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية، وتفعيل  الشراكة املجتمعية:   •

تيح الفرصة ملؤسسات املجتم لكية العملية التعليمية واملساهمة فيها؛ وهي عملية ت    ،ع املحلي ليساهموا بالخبرات والفكراهتمام املجتمع املحلي نحو م 

  أوواملوارد املادية، والبشرية  ،واملشورة 
ً
جتمع املحلي بجميع فئاته أفرادا

 
الجهود املمكنة، لجل تطوير العملية التعليمية؛ وهي جهود تطّوعّية يقوم بها امل

 .والتقييم لعناصر العملية التعليمية ،والتنفيذ ،اذ القرارواتخ ،ومؤسسات كمسؤولية اجتماعية نحو املدرسة، بمساهمتهم في عمليات التخطيط

 (2006محمد،)

املشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في ب رغبة واستعداد أفراد، وهيئات املجتمع املدني املشاركة املجتمعية في التعليم:  •

تنفذ من خالل شراكة فاعلة وإيجابية من   النشطة التعليمية التي تستهدف تحسين جودة التعليم والتي(، فهي 2006)محمد،التربوية تحقيق وظيفتها 

 .التعليمية الحكومية لتقديم مساهمات إلحداث تحسين في جودة العملية الجهود الهلية مع ، وتضافرتهااملجتمع ومؤسساته لتضمن استمراري

 (2006)سالم،
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 الشراكة املجتمعية في التعليم 
 
وشركاته وجمعياته وقطاعاته العامة والخاصة من  ما يبذله املجتمع املحلي من جهود بكافة أفراده ومؤسساته :إجرائيا

تمثلت الشراكة املجتمعية في عينة الدراسة حيث اشتملت على وقد  ،املنشودة  أهدافهوتحقيق  تمعأجل تحسين جودة التعليم والرقي بطموحات املج

 (.وسائل اإلعالم، املؤسسات الحكومية، القطاع الخاص مجال )السرة،

الالصفية بأنها تنفيس عن الطاقة االنفعالية والحركية التي تبدو في صورة جري، وتسلق   نشطةلا  ( (Mearl, 2001 عّرفت ميرل الالصفية:  األنشطة  •

 على الجانب الجسمي والحركي، بل قد يتخذ مظهر آخر كالتفكير الذي ينتهي للوص
ً
ول  وقفز، وركوب الدراجات، وغيرها؛ وال يكون النشاط مقتصرا

مه املدرسة يتكامل مع برنامج التعليم العاّم،  ةط( بأنه خ1998فه )محمود وعرّ  ملجموعة أفكار جديدة.  
ّ
مدروسة، ووسيلة إلثراء املنهج، وهو برنامج تنظ

ه برغبة  منه، ليحقق أهداف تعليمية وثيقة الصلة باملنهج املدرس ي أو خارجه، مما يؤدي لنمو املتعلم في جميع مارس  تعلم وي 
 
جوانب النمو  يختاره امل

 ي واالنفعالي والجسمي واللغوي مما يجعل منه شخصية متوافقة قادرة على اإلنتاج. التربوي واالجتماعي والعقل

تستكمل تطبيق ذلك بشكل دورات أـولية للطالبات الراغبات طبقت بنشاطات الصفّية مكملة لألنشطة الصفية والتي  بأنها :إجرائياويمكن تعّريفها 

رت  التعليم بجدة، والتي    إدارة شرف عليها قائدة املدرسة ومشرفة  ت( وفق مبادرة  السرية)العلوم، الحاسوب، التربية    النشطة الصفية ملواد
ّ
بشكل إيجابي أث

 .عينة الدراسةفي املهارات االجتماعية لدى الطالبات 

نحو هدف معين بطريقة   املعلمين واملتعلمينسلوك البشري لتوجيه  تعرف القيادة بأنها فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في ال:  القيادة املدرسية  •

هو الذي يمارس هذا الفن والقائد    ،ي بالنشاط املؤثر بالجهاز اإلدار   وهي  ،توجيه الناس والتأثير فيهم   هي فنتضمن طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم، ف

  
ً
ق استخدام السلطة لتحقيق الهداف املطلوبة وف  تحت قيادته،  ملون والتحفيز لعدد من الناس الذين يعالقدرة على التوجيه والتنسيق والرقابة  بمتمثال

حدود  بالوصول للهدف بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف و وغايتها    ،مواقف أخرى بتأثير واالستمالة  القدرة على البمية عند االقتضاء أو الضرورة ، و الرس

  (2008لعويدي،) ها.ع حسن استخدامم ،املوارد والتسهيالت املتاحة

 بم  عملية تفاعل اجتماعي، إذ ال ي   القيادة  نالسابقة، أ جمل التعريفات ويمكن أن نستخلص من م  
ً
يستطيع أن  وإنمافرده، مكن لي إنسان أن يكون قائدا

تخذ فيها القارات  القيادة على تكرار التفاعل االجتماعي، حيث تعتمد معين   شاركته الفعالة في جماعة ما ضمن إطار موقف  مارس القيادة من خالل م  ي   ، وت 

ماَرس فيه 
  ،لطاتالس  وت 

 
 .بالقائد نة  معيّ  ة  شخصيّ  صفات    رمما يتطلب توف

عون بأهميته، فيتفاعلون  قتن، ويفيما بينهم عليه  تفق م  شترك للتعاون على تحقيق هدف م   من يعملون بإمرتك استمالة  يالقيادة ه: التعريف اإلجرائي

 بطريقة تضمن تماس  
ً
 هي و ، م ل عملهحافظ على تكام  الذي ي   االتجاه بأعمالهم  ، وسيرم ك عالقاتهمعا

ّ
من خاللها أن يؤثر في تفكير القائد ن عملية يتمك

 هدف العة نحو ه نشاط الجمايوجتل قائديقوم به السلوك  وهف، نحو الهدف املنشود ه سلوكهم يوجتوضبط مشاعرهم و  اآلخرين،
 
 شترك.امل

  :املجتمع املحلي •
ً
نون فيما بينهم وحدة اجتماعية السياسية ويكّو  و  النشطة االجتماعية واالقتصاديةبهو البيئة التي يعيش فيها أفراد يشتركون معا

 (2011)شلدان وآخرون، اليه.يشعرون باالنتماء 

 املصالح والهداف املشتركة بينهم. يشتركون في بناء عالقات وروابط اجتماعية لتحقيقمجموعة من الفراد  :املجتمع املحلي إجرائيا
 

 :أدبيات الدراسة

: النشاط املدرس ي
 
 :أوال

ت مفهوم املنهاج القديم الذي يقتصر على اإلنسانيةلقد تطّورت النظريات التربوية املختلفة، السلوكية واملعرفية، لتواكب ركب الحضارة  
ّ
، وتخط

عنى بالنشاطات والفاالمتحانات املدرسية، بخطة املقررات الدراسية التي تحرص املدرسة على تنفيذها، ليتمكن الطالب من النجاح  خبرات التي أصبح ي 

فاملدرسة بما تتيح من برامج متنوعة ونشاطات  استيعابها،  أفضل ما تستطيع قدراته إلىتخططها املدرسة، ملساعدة الطالب على النمو املتكامل السوي 

العديد من الدراسات التي متعددة تسهم في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير ضرورية ملواصلة التعليم واملشاركة فيه بفاعلية، ولذلك نجد 

االكاديمي، والتي اثبت الكثير منها أن الطلبة الذين  ى تحصيلهم للكشف عن العالقة بين مشاركة الطلبة في برامج النشاط املدرس ي وبين مستو  أجريت

  ئهم، ويتمتّعون بروح قيادية، وهم أقدر على تحقيقبالنسبة ملعلميهم وزمال إيجابيون الكاديمي، كما أنهم  اإلنجازيشاركون في تلك البرامج، لديهم قدرة على 

 (.2005السبيعيمع زمالئهم ومعلميهم ) االجتماعيةالعالقات 

منها في البيئة التعليمية. ولعّل وسائل   تحقيق الفائدة املرجوة وتحول دون  ها قات التي تواجهلصعوبات واملعّو  تعاني النشطة من بعص ا وقد 

البية بشكل  وتقنيات التعليم الحديثة تساعد في تخطي بعض تلك املعوقات، ملا لها من أثر كبير في تطوير العملية التعليمية بوجه عام، والنشطة الط

زيادة ممارستهم لألنشطة التي تجعل البيئة ب إيجابيأثير فقد زادت من فعالية النشطة وساعدت الطلبة على تنمية معارفهم ومهاراتهم، ولها ت ،خاص

مقتصرة تعد النشطة الالصفية لم و الطلبة استخدام الشبكات التعليمية، تطلب من  يوفق برامج مدمجة املدرسية؛ بيئة جاذبة لهم، لن تنّوع النشطة  

على اإلنتاج، وزيادة إتقانهم للعمل، وتزويد سوق العمل  طلبةلتنمية قدرة ال ، لذلك يسعى التعليم والتدريب املنهيتها فقطعلى الطلبة الراغبين بممارس

 (2007، بسيوني،2001)عسقول، أحد ركائز النمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع. ه ات العلمية والعملية املناسبة، باعتبار يباملهارات اليدوية والكفا
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 :املدرسية األنشطةمفهوم وأهمية النشاط وأنواع 

يعّرف النشاط بأنه وسيلة أو حافز إلثراء املنهج وإضفاء الحيوية عليه عن طريق تفاعل الطلبة وإدراكهم ملكونات البيئة املختلفة؛   مفهوم النشاط: 

يعّرف النشاط بأنه البرنامج الذي  كما، الشاملةتعليم واملشاركة بالتنمية ويساعد في تكوين العادات واملهارات والقيم وأساليب التفكير املالئمة ملواصلة ال

شارك به الطلبة برغبتهم، وغايته تحقيق أهداف تربوية معينة  مع برنامج املنهاج التعليمي، ي 
ً
مه املدرسة وفق خطة تجعله متكامال  

ّ
ويؤدي لنمو خبرات   ،تنظ

 (2010ة،عرف) .املرغوبة االجتماعيةالطلبة وتنمية هواياتهم وقدراتهم في االتجاهات التربوية و 

لنشطة الطالبية عن أهمية التعليم داخل قاعات الدراسة، السيما أنه وسيلة فعالة لتحقيق الهداف التربوية ا ال تقل أهمية  أهمية النشاط املدرس ي:

                  (2010)عرفة،بما يلي:     ويمكن تلخيص أهمية النشطة الطالبية 

 .، واستثمار الوقت بالفائدة املرجوة دراسةجذب للعامل و   ،النشاط الطالبي مجال خصب لتعبير الطلبة عن ميولهم وإشباع حاجاتهم  .1

ود الطالب بالخبرات العلمية العملية التي ال يتاح لهم اكتسابها داخل  حيث تز  ،أشياء يصعب تعلمها داخل قاعات الدرس ها من خالليتعلم الطلبة   .2

 .شخصية الطالبينّمي مما ها والتخطيط، وغير  ،رارواملشاركة باتخاذ الق  ،وضبط النفس ،ل املسؤوليةوتحم   ،التعاون مع الغيرك  ،فصول الدراسة

م  .3
 
 .وتجعلهم أكثر قابلية ملواجهة املواقف التعليمية املتعددة  ،تنّمي النشطة الطالبية استعدادات الطلبة للتعل

ز الطلبة على رفع مستوى التحصيل العلمي. ،تحقيق أهداف املنهج الدراس يبتسهم النشطة الطالبية الهادفة  .4  وتحف 

وتنّمي أفكارهم وأساليبهم،   ،تسهم النشطة الطالبية في تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم وإكسابهم خبرات اجتماعية لتكوين العالقات اإلنسانية السليمة .5

   وتخلق املنافسة الشريفة بينهم.

 دور األنشطة املدرسة في العملية التعليمية: 

 مكانة مرموقة في س  النشاط املدرس ي يحتل حيث بالنظريات التربوية املتباينة  عاصريزخر العالم امل
ّ
م البرامج واملقررات التربوية التعليمية، لذلك ل

  د من تحصين الذاتية الروحية والثقافية والحضارية والقيمية من سلبيات العوملة وآثارها اآلنية أو املستقبلية، فأهمية الالب  
ً
نشطة املدرسية ال تقل شأنا

بية تستهدف عن أهمية املناهج التعليمية. فمفهوم وظيفة املدرسة اليوم ال يقتصر على التعليم والتعلم فقط بل مفهومها أوسع وأشمل من ذلك لن التر 

 ور 
ً
 ووجدانيا

ً
 وذهنيا

ً
، كل هذا يصب في بوتقة تكوين  في املقام الول تحقيق النمو المثل والفضل للطالب من جميع النواحي جسميا

ً
 وخلقيا

ً
 ونفسيا

ً
وحيا

بتوافر برامج تربوية ناجحة ودعم مادي لتلك النشطة املدرسية من مسرح   إالك ولن يتحقق ذل ؛ شخصية متزنة ومتكاملة قادرة على العطاء واإلبداع

ض ثقافية وعينية وإقامة مخيمات صيفية هادفة ومبرمجة يسهم مفتوح ورياضة متنوعة وشاملة وأشغال فنية ويدوية ورحالت تعليمية وترفيهية ومعار 

ل فيها القطاع الخاص بنصيب وافر حتى نستطيع تحقيق أهداف تلك البرامج واملقررات الالصفية بنجاح متواصل إليجاد شباب وجيل قادر على تحم 

ام التحديات والعقبات؛ وقد أثبت خبراء التربية أن النشاط املدرس ي خارج املسؤولية والمانة بروح عالية وهمة وثابة وإرادة صلبة ال تلين وال تستكين أم

 في تكوين شخصية الفرد خاصة في املجال التربوي والسلوكي والقيمي.
ً
 وكبيرا

ً
 فاعال

ً
 (2008،وس ى)م الفصل يلعب دورا

 :معوقات األنشطة الطالبية 

، إال النشطة الطالبية تربوي أهميةمن  رغم بال
ً
 من تالدراسات  بعض تبينإنها تواجه بعض املعوقات وقد ا

ً
     : منهاو املعوقات، لك عددا

 (2001،الحربي)

املدرسية مما يؤدي لعزوف الطالب عن ممارسة  قيادات المن  أوعدم اإليمان الحقيقي بقيمة النشطة وأهميتها سواًء من املعلمين املشرفين عليها  .1

 .النشطة واملشاركة فيها

تخصصة بها.  .2
 
ر الكفاءات الفنية امل

ّ
ة توف

ّ
 عدم توفير اإلمكانات املناسبة لتحقيق متطلبات النشطة وقل

 الروتين للبرامج املقدمة وافتقادها لعناصر التنويع والتشويق واإلعالم. نمطية .3

 في درجات التحصيل الدراس ي. ،فيهالطلبة ا عدم اعتماد نتائج مشاركة  .4

في  ضعف الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي لعدم وضوح الرؤية لدى الطرفين لهمية املشاركة فيما بينهما  .5

 
 
 مية.تحسين العملية التعليمية التعل

م معنى التشاركية ومبادلة الحقوق والواجبات فيما بين   .6 املجتمع والقيادات املدرسية بما يتعلق بتفاصيل    أفرادضعف دور املجتمع املحلي ككل في تفه 

  العملية التعليمية لتحسينها. إدارة املشاركة في 

 :أنواع األنشطة

، ويمكن التوّسع فيها بأنشطة  اإليضاحتشمل املناهج التعليمية تطبيقات مكملة ملحتوى املنهاج وغايتها 
ً
خارج   أخرى لبعض املفاهيم تطبيقيا

كون وفق خارجها، وجميع النشاطات تخدم العملية التعليمية التعلمية وت أوالفصل الدراس ي في املصادر املختلفة بغض النظر عن مكانها سواء باملدرسة 

في املدرسة وتستهدف  واإلداريةالتربوي والهيئتين التعليمية  اإلشرافاملدرسية للعام الدراس ي، وتتابع من قبل  اإلدارة من ضمن خطة  أوالخطة الدراسية 

 ( 2011،لسيدي )هما:  متكاملين  أساسيينقسمين  إلىتقسيمها املتعلم ومحتوى املنهاج؛ ويمكن 
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: أنشطة مقررة في املنهاج وموزعة على املواد الدراسية، وتنجز من طرف معلم املادة، وفق الطرق التعليمية املعتادة، داخل غرفة ةأنشطة صفيّ  •

النشاط الصف أو في مختبر التطبيقات باملدرسة، وبتنسيق مع املشرف التربوي؛ وتعنى بأهداف املنهج الخاصة في إطار خطة التعليم للمادة، ويدعم  

 الصفية ومدى تقدمها ومعوقاتها ومدى تحقيق الفائدة لدى الطلبة. النشطةير دورية تبين تنفيذ بتقار 

مدربين من خارج   أومشرفين    على تنفيذهاف  ألنشطة الصفية، غايتها تطوير الكفايات التعليمية للطلبة، وقد يشر متممة لأنشطة  :  ةأنشطة الصفيّ  •

 أكبر للمبادرات الفردية التي تهتم بالواقع املحلي، وتفتح املجال للتع
ً
لم الذاتي املالئم املدرسة، وتسعى لتحقيق الهداف العامة للمنهاج، وتعطي هامشا

 للتجريب التربوي ملقاربات وطرق وتقنيات يمكن اعتمادها، عند 
ً
 خصبا

ً
 ثبوت نجاحها في املمارسة الفصلية.  لخصوصيات املتعلمين؛ وتعتبر مجاال

 ( 2011،لسيدي ا ) الالصفية: األنشطة طامأن

الهدف  ، ووربطها بالخبرات السابقة ،هي أنشطة تنمي خبرات الطالب ويتم تطبيقها من خالل املواقف التعليمية املخطط لهااألنشطة التنموية:  •

 عملي.منها تنمية قدرات الطالب ومعارفه وتحويلها إلى سلوك 

 وثقافة، وتسهم في توعيتهم في املجاالت الدينية والوطنية و األنشطة الثقافية:   •
ً
 وعلما

ً
، وتهدف لتنمية مواهبهم وقدراتهم االجتماعيةتثري الطلبة فكرا

 .املدرسية، الندوات واملحاضرات، مجالت الحائط...الخ( اإلذاعة:)الصحافة املدرسية، أمثلتهاوصقل مهاراتهم ومن 

البيئة، الرحالت املدرسية، املجالس املدرسية، الجمعيات التعاونية، ومجالس اآلباء،   أصدقاءمن مجاالتها: الخدمة العامة،  : االجتماعيةة األنشط •

 .محببة لنفوس الطلبة، تهدف إلشباع ميولهم ورغباتهم  أنشطةوهي 

 سل  أنشطة الكشافة واملرشدات: •
ً
عد  الطلبة إعدادا

 
 ليتحملوا تبعات مستقبلهم غايتها تكوين  تعتبر وسيلة تربوية، ت

ً
 وبدنيا

ً
 للحياة وتدريبهم صحيا

ً
يما

 التربية العامة لتحقيقه. أهدافاملواطن الصالح الذي تسعى 

الدوات في املنزل، وصيانة التراث  وإصالح: وهي أنشطة متعّددة تعنى بمختلف جوانب الحياة العامة تتناول صيانة أنشطة املهارات الحياتية •

بأهمية العمل لإلنسان وتقدير العاملين، ويهدف لخدمة املهارات الحياتية  اإليمان العمراني، واملحافظة على البيئة اآلمنة، وتعمل على ترسيخ 

 الناعمة في الصناعة.  اليادي للطالبات بواسطة مبادرة  إلكسابهاالبحث  الهيا التي يهدفنشطة هي املستقبلية، وهذه ال

 

 

 األنشطة املدرسية وتداخالتها املكملة لبعضها البعض  أنواع: (1) الشكل
 نيالباحثت إعداد املصدر: من 

 (2001،الحربي)الالصفية: األسس واألهداف العامة لألنشطة 

 .اإلشرافوجهة  واإلداريةتحديد أهداف النشاط وفق خطة متفق عليها فيما بين الهيئتين التعليمية  •

 مراعاة مستوى الفئات املستهدفة لتنمية القيم واالتجاهات وامليول واملهارات وأساليب التفكير.  •

 اعتماد الوسائل املادية واملالية املالئمة لتنفيذ النشطة املزمع تطبيقها.   •

املتعلم بالتخطيط لها لتلبية احتياجات واهتمامات املتعلمين  وإشراك(، خ.. ال، والثقافية، والفنيةاالجتماعية) النشطةالتنوع والتوازن في برامج  •

 بتكار. لحفزهم على مزيد من البذل والعطاء واملبادرة واال 

 ومهار  هم تمكينو  ،منح املتعلمين حرية اختيار النشطة التي تناسب ميولهم وقدراتهم  •
ً
 ووجدانيا

ً
 . يامن بناء شخصيتهم معرفيا

 تقويم النشطة في أفق تطويرها وجذب اهتمام مزيد من املتعلمين بها. •

 وميولهم وصقل مواهبهم وإشباع حاجاتهم.  وإبداعاتهم دفع املتعلمين إلظهار طاقاتهم  •
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 على السلوكيات السلبية لديهم. الفراغ والتغلبوللمواطنة املسؤولة وتمكينهم من حسن تدبير أوقات  االجتماعيةإعدادهم للحياة  •

 (2002الدخيل،الالصفية: )علم عند إعداده لألنشطة ما يراعيه امل

 الصفية وتساعد على اكتساب املهارات والخبرات التربوية للمتعلم.أن تكون هادفة ومكملة لألنشطة  •

 من  أن تربط املتعلم بواقعة الحياتي ويساعد على ذلك متابعة املتعلم لإلعالم املحلي وما يكتسبه من معارف نتيجة اختالطه باملجتمع املحلي •
ً
بدءا

 محيطه املجتمعي. إلىأسرته 

ي  •
ّ
املستويات املعرفية املختلفة، وتتدرج في صعوبتها ملراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، ويفضل أن تكون بعض النشطة التنّوع بحيث تغط

 الالصفية اختيارية بما يتناسب وإمكانيات املتعلمين واستعداداتهم.

ادر،  أال تقتصر على الكتاب املدرس ي فقط، بل تحث املتعلمين على التعامل مع مصادر املعرفة املتعددة، مع إرشادهم لطرق التعامل مع تلك املص •

 املستهدفة. والنشطةالصفية  النشطةوتربط ما بين 

ة والكتابة واالستماع والتطبيق العملي، السيما بما يتعلق أن تشمل النشطة الالصفية عدة مهارات يمكن للمتعلم تحقيقها من خالل مهارات القراء •

 .والسريةباملناهج التطبيقية كالعلوم والحاسوب 

 :
 
  :االجتماعيةاملهارات ثانيا

من ركائز التوافق النفس ي على املستوى الشخص ي واملجتمعي كمؤشرات هامة لكفاءة العالقات الشخصية، فالطالب   االجتماعيةتعتبر املهارات 

رى املحبة واإلخاء بين املتعلمين يحيا ضمن شبكة عالقات اجتماعية تشمل الوالدين، والقران، والقارب، واملعلمين، وإن نمو تلك املهارات   يهدف لتوثيق ع 

ملجتمع، وتنشئتهم على التضامن مع الغير في سبيل املصلحة العامة، وإذكاء روح املواطنة، وتهدف لجعلهم يتجاوزون النانية وحب الذات وبقية أفراد ا 

 في واقع العمل البناء
ً
 (2014)القطاونة، .ويندمجون تدريجيا

 لنجاح ا  االجتماعيةإن تنمية املهارات 
ً
 حاسما

ً
لطلبة في مستقبل حياتهم العامة، حيث أن افتقار بعض الطلبة أثناء مرحلة الدراسة يعتبر عامال

يؤدي لصعوبة تجاوزهم كثير من املشكالت التعليمية والحياتية التي يعانون منها، واشتراكهم بالنشاطات التي تصقلهم ببعض هذه  االجتماعيةللمهارات 

 (.2011لحويان،)ا  .املهارات يؤدي لرفع مستوى تحصيلهم الكاديمي واعتزازهم بأنفسهم 

 من املهارات الحياتية والتعليمية  االجتماعيةويمكن النظر للمهارات 
ً
على أنها مجموعة السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي تحقق للفرد قدرا

 (2004،بدر) .وتعود عليهم بالفائدة املرجوة  إيجابيامجتمعه  وأفرادالتي تجعل تفاعلهم االجتماعي مع زمالئهم 

بعًض، الببعضهما  االجتماعيةرتباط املهارات والكفاءة ا  Sugia, 2001)&(Gresham & Horner  ر كل من جريشام، وسوغي، وهورن وقد أشا

ل  إحداهما محل الخرى، فاملهارات  مها، وأداؤها في مواقف معينة، بينما تمثل الكفاءة  االجتماعيةلكنها ال تح 
 
 االجتماعيةسلوكيات يجب تدريسها وتعل

هي الدرجة التي يستطيع فيها الطالب أن يكتسب مهارات اجتماعية تفيده  االجتماعيةالحكام والتقييمات لتلك السلوكيات في مواقف معينة، فالكفاءة 

ب العالقات بحياته العامة، وتكون مقبولة لآلخرين  السلبية. االجتماعية، ومدى قدرته على تجن 

، االجتماعية، والداء االجتماعي الذي يهدف إلنتاج املهارة االجتماعيةبمصطلحات أخرى مثل الكفاءة  االجتماعيةكما يرتبط مصطلح املهارات 

سلوك اجتماعي في مواقف  وإنتاجساعدة الفراد على تطوير وتقوية بأنه: أسلوب عالجي يهدف مل االجتماعيةوبذلك يمكن تعريف التدريب على املهارات 

 (2004،بدر) .قصيرة وبعيدة املدى بفعالية أكثر االجتماعيةخاصة، وذلك ملساعدتهم في تحقيق الهداف الشخصية و 

أو املجتمع، وان امتالكهم لهذه  السرة أو  التي يحتاجها الطلبة في جميع مجاالت الحياة ومواقفها، سواء في املدرسة االجتماعيةوتتنوع املهارات 

ف معهم، وتكّيفهم مع تطورات الحياة العامة  لنجاحهم، وتقبلهم لآلخرين وتقبل اآلخرين لهم والتكي 
ً
 (2004ش ي،ا ر خ)ال .املهارات، يعد  سبيال

 :االجتماعيةأنواع املهارات 

 من املهارات الفرعية م االجتماعيةتتضمن املهارات 
ً
 (2010)الخريشة  ها:ن أهمعددا

ل املسؤولية، واالعتماد على النفس، واحترام الذات واتخاذ القرارات السليمة. •  تحم 

 القدرة على الحوار والتواصل، وتقّبل االختالف بالرأي واملشاركة بالعمال الَجماعية. •

 املنزلية والسرية.  العمالالقدرة على أداء بعض  •

 :االجتماعيةمكونات املهارات 

 (:2007،القطاونة)( و2011ان )يذكرها الحو  من وجهات نظر متعددة من بينها ما االجتماعيةقّسم الباحثون املهارات 

إلى سلوك الطالب، والذي يمكن مالحظته عندما يتفاعل مع اآلخرين، ويمكن   االجتماعية: تشير املكونات السلوكية للمهارات املكونات السلوكية •

 :هما تصنيفين رئيسيين وضع املكونات السلوكية في 

: وهو مهم في مواقف التفاعل االجتماعي، فهو الذي يعمل على نقل الرسالة بشكل مباشر، فيستطيع الطالب إبداء أو رفض سلوك اجتماعي لفظي .1

 :ر، أو الثناء، أو السلول التوكيدي؛ ويشمل هذا النوع كل منطلب معين، أو الشك
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: قدرة الطالب على فهم رموز االتصال اللفظي مع اآلخرين، ومعرفة العادات والتقاليد ومعايير السلوك االجتماعي املناسبة االجتماعيةالحساسية  .أ

 .للموقف االجتماعي

 .آلخرين بطريقة مناسبة: الطالقة اللفظية، والتفاعل مع ا التعبير االجتماعي .ب

، وقدرته على إظهار لباقته بالقدر الذي يتفق مع االجتماعية: قدرة الطالب على التحدث مع غيره بثقة أثناء املشاركة باملهارات الضبط االجتماعي .ج

 املوقف االجتماعي.  

، والتواصل البصري، ونبرة الصوت وتعبيرات وإيماءاتال يقل أهمية عن السلوك اللفظي، يشمل لغة الجسد من حركات  :  سلوك اجتماعي غير لفظي .2

دية الوجه؛ حيث أن له مصداقية أكبر في التعبير عن رغبات الطالب من استخدام السلوك اللفظي، فيقول لك أنه مرتاح فيما تبدي تعبيراته الجس

 من املهارات التالية:مظاهر التعب بعكس سلوكه ا 
ً
     للفظي، ويشمل هذا النوع كال

 الجسم املختلفة. وإيماءاتالتعبير االنفعالي واالجتماعي كتعابير الصوت : اإلرسالمهارات  •

 ضبط التعبير الصادر عن انفعاالته بما يالءم املوقف االجتماعي الذي يواجهه: مهارة الضبط االنفعالي •

  وتشمل مهارة الطالب في استقبال وفهم أشكال االتصال غير اللفظي الصادرة عن اآلخرين وقدرته على تفسيرها. :مهارة الحساسية االنفعالية  •

، والتصرف بما يناسب املوقف، ومقدار وعيه املعرفي االجتماعيةوتشمل أفكار وتوجهات الطالب ومدى استجاباته املناسبة للمواقف    :املكّوِّنات املعرفية

          (:2011كما ذكرها )الحويان، ،هذا النوع املهارات التالية ضم االجتماعي الذي يحكم سلوكه في موقف معين؛ ويبالنظام 

 .أي مشاركة اآلخرين في التفاعل االجتماعي، بطرق مقبولة ودعوتهم للمشاركة معه :مهارة التفاعل  •

الرأي والدفاع عنه، ورفض الطروحات  وإبداءالسئلة، وأداء الواجبات، والدفاع عن حقوقه ح وطر  واإليضاحوتشمل االستفسار  مهارة التوكيد: •

 غير املعقولة بطرق مهذبة ومقبولة.

، واستخدام نبرة الصوت املناسبة للموقف، وترك املسافة املناسبة، وإنهائهاوتشمل عدة مهارات كبدء املحادثة، ومواصلتها  :مهارة املحادثة •

 ري.والتواصل البص

 وتشمل عنايته بنفسه، وبمالبسه، واهتمامه بإمكاناته وسلوكياته الخاصة. مهارة مساعدة الذات: •

سن  مهارة حل املشكالت والتغلب عليها: • للمعلومات واملواقف التعليمية، وحسن اختيار الحلول املمكنة، ومواجهة  اإلصغاءوتشمل مهارة ح 

 اسبة لها. الصعوبات والتغلب عليها بإيجاد الحلول املن

 :االجتماعيةأنماط املهارات 

 فيه، وقدرته على تعديل ذلك السلوك  من حيث صلتها بالذات: االجتماعيةاملهارات  
ً
 مرغوبا

ً
يقصد بها سلوك الطالب الذي يؤثر به على اآلخرين تأثيرا

 .(2010من خالل التغذية الراجعة من سلوك اآلخرين )الرويلي،

 من حيث صلتها بالتفاعل االجتماعي: االجتماعيةاملهارات  

ملشتركة، وقد تفشل بعض العالقات ا ، ويتم التواصل عبر سبل التفاهم كاللغة يقوم التفاعل االجتماعي على وجود أنماط تواصل مختلفة

مة بعملية التفاعلية بسبب فشل االتصال لغموض أو تغيير في مضامين املفردات املستخدمة، وال أن يعتمد على الفهم املشترك ملضامين الرموز املستخد

، وتكرار الضغوط االجتماعيةيؤدي لفشل الحياة    االجتماعية؛ وأن انخفاض مستوى املهارات  االتصال كي يحقق االتصال أغراضه التفاعلية بدرجة أفضل

 (2011ربض ي،)ال .واملشاّق، وفشل العالقات املتبادلة بين الشخاص

واقف وص االجتماعيةاملهارات      : االجتماعيةلتها بالنشاط القائم على امل

بما تقدمه املدرسة  و  ، اجتماعية أنشئت لصالح املجتمع، الذي يحدد أهدافها بما يخدم مستقبلههو نشاط مبني على فكرة أن املدرسة مؤسسة 

صبغة اجتماعية، وعليه تبنى أوجه  ا تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم للنهوض باملجتمع، مما يستدعي أن يكون املنهج املدرس ي ذ ،لطلبتها من خبرات

املطلوبة وإثارة ميول واهتمامات الطلبة للمشاركة بالنشاطات والتي تؤدي لجمع املعلومات املساعدة على النشاطات املختلفة التي تتصل باملوضوعات 

مية وحياتية تفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن مميزاته:
 
 (2011الربض ي،)     اكتساب مهارات تعل

 .إيجابية في عملية التعلم  أكثرللتربية ويجعل املتعلم  االجتماعيةيحقق الوظيفة  .1

 .االجتماعيةيساعد على تكامل الخبرات التعليمية من خالل تنظيمه للمعارف واملعلومات حول املواقف  .2

 .املواد الدراسية وسيلة يلجأ إليها الطلبة للحصول على املعلومات التي يحتاجون إليها أثناء دراستهم  .3

 .عليمية تتصل بحياتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيهيقوم على مواقف اجتماعية تمد الطلبة بخبرات ت .4

: الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي:
 
 ثالثا

حيث  تولي الحكومات واملجتمعات املعاصرة أهمية كبرى ملشاركة مؤسسات املجتمع املحلي املختلفة في عملية النمو والتطور في املجال التربوي؛

ري وتنمية  أن املدرسة منظومة اجتماعية ومؤسسة تربوية، لها من الفاعلية والهمية ما يجعل الحكومات واملجتمعات املحلية تركن إليها كاستثمار بش 
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ل مجموعة مجاالت إ وطنية مستقبلية واعدة حيث   
ّ
شك

 
ن العالقة القائمة بين املدارس والسر واملؤسسات والهيئات املجتمعية على اختالف أشكالها، ت

الساسية الكثر فاعلية، وهو ما ينعكس على إصالح التعليم وجودته، حيث أثبتت عدة تجارب نجاح  االجتماعيةمتداخلة التأثير، وتمثل الوحدات 

في اإلصالح املدرس ي، من خالل املشاركة الفاعلة وإتاحة الفرص الحقيقية لفراد املجتمع ومؤسساته من أسر، ومجالس أباء،  املشاركة املجتمعية

 . (Davies, 2000ومعلمين، وأفراد، وقيادات مجتمع، للمساهمة واملشاركة بالتخطيط املدرس ي )

 من املشاركة، حيث يتقاسم فيه الشركاء من أطراف املجتمع وتنظيماته، يعتبر مفهوم الشراكة  : مفهوم الشراكة املجتمعية
ً
املجتمعية أكثر اتساعا

 لتحقيق الهداف
 
املرجوة، كما تعمل الشراكة املجتمعية على توثيق الروابط وتضافر الجهود والتنسيق بين   الدوار واملسؤوليات واملصالح املتبادلة وصوال

من التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات والفكار، وتقاسم املعارف وتعزيز الثقة، وقد تصل  أسس ة في املجتمع املحلي على واملهني االجتماعيةاملؤسسات 

 (2005)سليم، .الندماج أنشطة ما وتكاملها إليجاد عالقات تعاونية فعالة تحقق الشراكة الكاملة

( بأنه هو تحريك همم وطاقات أفراد املجتمع املحلي لإلسهام في مواجهة تحديات التنمية البشرية، وهو ما يشير لهمية الدور 2005 ،قنديل)ه توعرف

الساسية  االجتماعيةالذي يقوم به املجتمع املدني لحفز الطاقات وتعبئة العمل التطوعي، حيث يشمل السر واملدارس واملجتمعات التي تعد الوحدات 

 لها تأثيرات ومسؤوليات متداخلة فيما يتعلق بتنشئة الطفال وتعليمهم.و لكثر فاعلية ا 

رغبة واستعداد املجتمع للمشاركة الفعالة بجهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية، وتفعيل اهتمام   :يمكن تعريفها بأنهاو 

تيح الفرصة ملؤسسات املجتمع املحلي ليساهموا بالخبرات والفكراملجتمع املحلي نحو العملية  واملوارد  ،واملشورة  ،التعليمية واملساهمة فيها؛ وهي عملية ت 

 ومؤسسات ك  أواملادية، والبشرية  
ً
جتمع املحلي بجميع فئاته أفرادا

 
مسؤولية الجهود املمكنة، لجل تطوير العملية التعليمية؛ وهي جهود تطّوعّية يقوم بها امل

 (2010 ،)الخريشة والتقييم لعناصر العملية التعليمية ،والتنفيذ ،واتخاذ القرار ،اجتماعية نحو املدرسة، بمساهمتهم في عمليات التخطيط

 الشراكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع املحلي: 

 
ً
 كلّيا

ً
تشمل السرة واملجتمع كله بشّتى  أصبحتعلى املدرسة وحدها، بل لقد تطّورت العملية التعلمية في العصر الحديث ولم تعد تعتمد اعتمادا

 ملواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف عملية التعل
ً
ر جهود املجتمع املحلي واملدرسة معا

 
يم، وهي مشاركة فئاته؛ فاملشاركة املجتمعية هي تضاف

  كل من:بسين العملية التعلمية للمدارس وتتمثل هذه البيئة ة املحيطـة بهــا بغرض تنفيذ خطط تحئواتصـال املؤسسة التعليمية باملجتمع املحلي أو البي

 (2005)سليم، [.قادة الرأي.، لرجال العماة، الشركات الخاص، الهيئات الحكوميةالهلية، الجمعيات ، املدارس املحيطة، المور  ]أولياء

   املجتمعية:املشاركة  أهمية

أساس ي من مبادئ تنمية املجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة ال تتم دون مشاركة مجتمعية مساندة للحكومة، حيث يؤدى   أ تعتبر املشاركة مبد

، كما أكثرأن تكون  ومؤازرتها، بها،واهتمامهم  العمليات،ومساندتهم لتلك  التنمية،اشتراك املجتمع بعمليات 
ً
 واعّم فائدة

ً
تجعل املشاركة املواطنين  ثباتا

 على املال العام السيما أنها تجعل املجتمع املحلي  أكث
ً
 لحجم مشاكل مجتمعهم   أكثرر حرصا

ً
وان النظم التعليمية جزء مهم   املتاحة لحلها؛  واإلمكاناتإدراكا

وغاية هذا الدعم تحسين القومية للتعليم،    الهداففي منظومة الدول وهي تحتاج لدعم ومساندة دائمة من املجتمع املحلي بمؤسساته املختلفة كي تحقق  

وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق   التعليم،وتعكس املشاركة املجتمعية رغبة املجتمع واستعداده للمشاركة الفعالة في جهود تحسين    لبنائهم،جودة التعليم  

سهم في تحقيق أي من 
 
جتمعية وثيقة ت             (2011)الربض ي، التالية: الهدافوظيفتها التربوية؛ واملدرسة الجيدة هي املدرسة التي تبني عالقات م 

 .املجتمعتعليم الطلبة ليصبحوا قوة منتجة في  •

 .التعليميتحمل مسؤولية مساعدة املدرسة على تحسين جودة املنتج  •

 .والنجاحات اإلنجازاتمنها التعليم وتقدير حجم  يعانيتفهم املشاكل واملعوقات التي  •

 .املدرس يخلق شعور عام بان املدارس تؤدي املهمة املناطة بها لخدمة املجتمع، ومن ثم دعم النظام  •

 .املختلفةبصوره  توفير الدعم املادي للمدارس •
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 املدرسية  اإلدارةسبل تعبئة موارد املجتمع املحلي لالستفادة منها في خطة : (2) الشكل

 :الجانب التطبيقي للدراسة

: الطريقة 
 
 :واإلجراءاتأوال

 مجتمع الدراسة:

ه الصادرة عن 1439عام إحصائياتتعليم جدة، والتي تشير  إدارة يشمل مجتمع الدراسة الكلي جميع طالبات الصف الثالث املتوسط بمدارس 

( طالبة 507763عدد طالبات الصف الثالث املتوسط فيها حوالي) إجمالي( مدرسة متوسطة لإلناث، بلغ 163الهيئة العامة لإلحصاء السعودي أنها بلغت )

ة تشمل كافة الطالبات حيث دراسة مسحيّ  إجراءوالحكومي وتعليم الكبار ومدارس التحفيظ النهارية والليلية، ولصعوبة  الهلين كافة صنوف التعليم م

انة للشبكة لعمال الصي أولصيانة الهاتف  أويحتاج ذلك لعدد كبير من املدربات للطالبات في التخصصات املهنية املستهدفة سواء لصيانة الحاسوب 

فقد  ،مةعمّ بادرة غير م  م   نهاولكو  ؛لعمال السباكة املنزلية البسيطة؛ ولحصر العدد بمجموعة يتم التطبيق عليها في مدرسة واحدة  أوالكهربائية املنزلية، 

 
 
( 4( طالبة موزعات على )96)اإلجمالي( والبالغ عددهن 25مدرسة )املتوسطةب ة مكونة من كافة طالبات الصف الثالث املتوسط ستهدفت عينة قصديّ ا

 فصول.

 عينة الدراسة: 

بالتدريب ( طالبة، شارك منهن 96لغ عددهن )ابال( 25نة من طالبات الصف الثالث املتوسط بمدرسة)املتوسطةة مكوّ نة قصديّ تم تحديد عيّ  

 )ا 
ً
، %100وتم استردادها بنسبة ( 93)وعددهن  على الطالبات املشاركات الداة تم تويع و  طالبات لظروف خاصة بهن. 3( طالبة واعتذر منهن 93ختياريا

 للتحليل.( استبانة صالحة 90)ت لعدم اكتمال تعبئتها بشكل كامل، واعتمدلعدم صالحيتها للتحليل ( استبانات 3)يد يتحوبعد الفرز والتدقيق تم 

 الدراسة: خطوات 

 الدراسة وفق الخطوات اآلتية:  سارت

 .  ، واستطالع املؤسسات املهنية باملجتمع املحلياستطالع الحقل التربوي عن طريق الزيارات واملقابالت امليدانية إلدارة النشاطات بتعليم جدة  •

 . النظري للدراسةإعداد اإلطار  •

 .( محكمين ذوي االختصاص10)على إعداد أداة الدراسة وحساب صدقها الظاهري بعرضها  •

 اختيار عينة الدراسة بحيث تكون )عينة قصدية( ممثلة للمجتمع الصلي.  •

  رن ( طالبة اخت20) منانتقاء عينة تجريبية  •
ً
 .إحصائيا ألداة لثبات لا للتأكد من صدق  أسبوعينبعد  تطبيقال وإعادة ، يهنوتطبيق الداة علعشوائيا

 باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية ) •
ً
( واستخالص spssتنظيم وتفريغ بيانات االستبانات التي طبقت على عينة الدراسة ومعالجتها إحصائيا

 الدراسة من نتائج.التكرارات والنسب املئوية؛ واستخالص االستنتاجات، وتقديم التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه 

  أداة الدراسة:

تعليم ( بإدارة 25( فقرة، وّجهت إلى طالبات الصف الثالث املتوسط في الشعب كاملة بمدرسة)املتوسطة50)من وهي عبارة عن استبانة مكونة 

( تقيس دور الشراكة املجتمعية بين القيادات غير موافق بشدةحايد، غير موافق، و افق، م  و ماس ي )موافق بشدة، مجدة، وتكّونت االستبانة من مقياس خ  
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حيث   .عينة الدراسةجدة: من وجهة نظر الطالبات  تعليم  الثالث املتوسط[ بإدارة  ]الصف  النشاط الالصفي لطالبات    إثراءاملدرسية واملؤسسات املهنية في  

 الخطوات اآلتية لبناء الداة: ناتاتبعت الباحث

الداة بصورتها الولية في ضوء خبرة الباحثة ومراجعة الدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، بحيث تضمنت عدد    إنشاء •

ف  الصالنشاط الالصفي لطالبات  إثراءمن الفقرات التي يعتقد أنها تشير لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في 

 .عينة الدراسةالثالث املتوسط[ بإدارة جدة التعليمية: من وجهة نظر الطالبات ]

ناسب من التعديالت أو  ةهيئة تدريس من جامعات مختلف أعضاء( عشرة 10)من توزيع الداة على مجموعة محكمين مكونة  •
 
الطلب إليهم إجراء امل

 الحذف للفقرات غير الضرورية.

( مما أجمع عليه املحكمين من الفقرات التي بحاجة  %90)نسبة د من ملحوظات وأفكار املحكمين، حيث تم اختيار ما تعديل الداة في ضوء ما ور  •

 للحذف، أو التعديل، حتى خرجت بصورتها النهائية.

 ( فقرة.50)من  التعديالت من املشرفة ووضع الداة بصورتها النهائية بحيث تكونت  إقرار •

من مجتمع الدراسة طبقت على تجربتين  الصليةطالبة، غير العينة  20بسحب عينة استطالعية مكونة من  الداة اختبار إلمكانية تطبيق  إجراء •

 .أسبوعينمتباعدتين بينهما فترة 

 صدق األداة الظاهري:

دق أداة الدراسة تم عرضها على  من أساتذة الجامعات واملوجهين التربويين من ذوي الخبرة؛ وكان الغرض من التحكيم  ةمجموعللتأكد من ص 

النشاط  إثراءمدى مناسبة الفقرات لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في ]تحديد رأي املختصين في االستبانة من حيث: 

صحة الفقرات من الناحية اللغوية ، وكذلك .عينة الدراسةدارة جدة التعليمية: من وجهة نظر الطالبات الثالث املتوسط[ بإ]الصف الالصفي لطالبات 

مين، كما تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض  %90( فقرات أجمع عليها5ووضوحها وشمولها ملوضوع الدراسة، وبناء على رأي املحكمين تم حذف)
ّ
حك

 
من امل

 ( فقرة. 50الفقرات، وبذلك تكونت الداة بصورتها النهائية من )

 داة الدراسة:أل  ئيبناالصدق ال

  تبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق الداة الذي يقيس مدى تحقق الهداف التي تريد الداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من يع

من ، وللتأكد من صدق بناء أداة الدراسة، تم حساب معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال، وكل مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة

 عند مستوى معنوية  ( أدناه 3-1) وتبين الجداول  املجال الكلي واملقياس الكلي،
ً
  0.05أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا

=α  .وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه ملا وضع لقياسه 

دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات  ) املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياسمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (1جدول )

 املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط،( ككل

الفقرة رقم   ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  

** 0.925 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.637 **  

 0.003 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.779 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.470 *  

 0.037 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.612 معامل بيرسون لالرتباط  3  0.374 

 0.104 0.004 القيمة االحتمالية

* 0.593 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.436 *  

االحتماليةالقيمة   0.015 0.045 

** 0.828 معامل بيرسون لالرتباط  5  0.458 *  

 0.042 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.776 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.665 **  

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.475 معامل بيرسون لالرتباط  7  0.533 *  

 0.016 0.034 القيمة االحتمالية

بيرسون لالرتباط معامل  8  0.756 **  0.651 **  

 0.002 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.553 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.420 *  

 0.005 0.011 القيمة االحتمالية

** 0.974 معامل بيرسون لالرتباط  10  0.461 *  

 0.041 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.832 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.503 *  
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 0.024 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.521 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.613 *  

 0.040 0.050 القيمة االحتمالية

** 0.787 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.439 

 0.053 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.449 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.454 *  

 0.044 0.047 القيمة االحتمالية

** 0.603 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.460 *  

 0.008 0.005 القيمة االحتمالية

املجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد  

 )الحاسوب، العلوم، األسرية( ككل 

** 0.743 1.00 معامل بيرسون لالرتباط   

 القيمة االحتمالية
 

0.000 

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )      (α  ≤0.05ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )*معامالت 

 يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه. ، وبذلكα= 0.05( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 1يظهر من الجدول )
 

سية  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة الكلية للمجال واملقياس )دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدر 2جدول )

 واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط،( ككل

الفقرة رقم   ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  

* 0.534 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.618 

 0.006 0.006 القيمة االحتمالية

* 0.682 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.389 *  

 0.040 0.032 القيمة االحتمالية

** 0.728 معامل بيرسون لالرتباط  3  0.651 **  

االحتماليةالقيمة   0.000 0.002 

** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.606 **  

 0.005 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.633 معامل بيرسون لالرتباط  5  0.419 **  

 0.046 0.003 القيمة االحتمالية

** 0.655 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.564 **  

 0.010 0.002 القيمة االحتمالية

بيرسون لالرتباط معامل  7  0.471 *  0.676 *  

 0.002 0.036 القيمة االحتمالية

* 0.476 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.497 *  

 0.026 0.034 القيمة االحتمالية

** 0.873 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.772 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.662 معامل بيرسون لالرتباط  10  0.563 **  

 0.010 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.750 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.770 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.687 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.776 **  

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.791 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.720 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.509 **  

 0.022 0.001 القيمة االحتمالية

* 0.605 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.529 *  

 0.002 0.006 القيمة االحتمالية

** 0.909 1.000 معامل بيرسون لالرتباط  16  

* 0.534 القيمة االحتمالية  0.618 

 0.006 0.006 معامل بيرسون لالرتباط  17

* 0.682 القيمة االحتمالية  0.389 *  

 0.040 0.032 معامل بيرسون لالرتباط  18
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** 0.782 القيمة االحتمالية  0.651 **  

 0.002 0.000 معامل بيرسون لالرتباط  19

** 0.699 القيمة االحتمالية  0.606 **  

 0.005 0.001 معامل بيرسون لالرتباط  20

** 0.633 القيمة االحتمالية  0.419 **  

املجال الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط  

 الالصفي ككل 

 0.046 0.003 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )** معامالت       (α  ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه. ، وبذلكα= 0.05( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 2يظهر من الجدول )

واملقياس )دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال 3جدول )

 واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الثالث املتوسط،( ككل

 ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  رقم الفقرة 

** 0.686 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.581 **  

االحتماليةالقيمة   0.001 0.007 

** 0.861 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.792 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.490 معامل بيرسون لالرتباط  3  0.637 **  

 0.004 0.028 القيمة االحتمالية

** 0.733 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.611 **  

 0.004 0.000 القيمة االحتمالية

بيرسون لالرتباط معامل  5  0.476 *  0.441 

 0.051 0.034 القيمة االحتمالية

* 0.514 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.468 *  

 0.038 0.020 القيمة االحتمالية

** 0.611 معامل بيرسون لالرتباط  7  0.660 **  

 0.002 0.004 القيمة االحتمالية

** 0.748 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.848 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.530 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.577 **  

 0.003 0.016 القيمة االحتمالية

** 0.880 معامل بيرسون لالرتباط  10  0.802 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.872 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.795 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.536 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.714 *  

 0.000 0.015 القيمة االحتمالية

** 0.831 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.752 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.689 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.752 **  

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.765 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.690 **  

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية

املجال " املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم  

 فيها التدريب " ككل 

 1.000 معامل بيرسون لالرتباط 
 

0.917 **  

 0.000 القيمة االحتمالية

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )      ( α  ≤0.05الداللة )*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى     

 يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه. ، وبذلكα= 0.05( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 3يظهر من الجدول )
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 األداة:ثبات 

متدربة تم  ةطالب( 20من ) ةبفارق زمني أسبوعين على عينة استطالعية مكونو  ،تطبيقها مرتينتجريب التأكد من ثبات أداة الدراسة، تم  بغرض

 
ً
 ( يوضح ذلك. 4)رقم  الجدول و ، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة، اختيارهن عشوائيا

دور الشـــــراكة املجتمعية بين القيادات املدرســـــية واملؤســـــســـــات املهنية في ))كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت الدراســـــة و معادلة ثبات األداةكما تم تطبيق  

 يوضح ذلك. التالي (4)والجدول ككل،  أي الفقرات إثراء النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط(

 دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية)معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة و: (4جدول)

 واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط( ككل 

عدد   املجال  الرقم 

 الفقرات 

معامل كرونباخ  

 ألفا 

 معامل ثبات اإلعادة 

سرية( األ تربية ، اللوم ، العحاسوبال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد  1  15 0.748 0.834 

 0.903 0.877 20 الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي  2

 0.888 0.875 15 املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب  3

الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات  دور 

 )للصف الثالث املتوسط( ككل 

50 0.931 0.942 

( كان أعالها ملجال )الهيئة التعليمية املشرفة 0.877-0.748تراوحت بين ) الدراسة( أن معامالت كرونباخ ألفا ملجاالت 4)رقم يتبين لنا من الجدول 

(، وبلغ معامل أسريةواملدربات لدورات النشاط الالصفي(، وأدناها ملجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية  

ل )
 
رتفعة ومقبولة لغراض الدراسةوجميع معامال  ،(0.931كرونباخ ألفا لألداة كك عامل الثبات )كرونباخ  ،ت الثبات م  عتبر م   إذا زاد  أ حيث ي 

ً
لفا( مقبوال

الت ثبات اإلعادة ملجاالت0.70عن ) عام  الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات  )ملجال ( كان أعالها 0.903-0.834بين ) الدراسة (. كما تراوحت م 

 (.أسريةدناها ملجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية النشاط الالصفي(، وأ 

ل ثبات اإلعادة لألداة ككل ) عام  رتفعة ومقبولة لغراض 2ويتبين لنا من نتائج الجدول رقم ) ،(0.942وبلغ م  الت ثبات اإلعادة م  عام  ( أن جميع م 

 إذا زاد عن )الدراسة؛ حيث يعتبر معامل ث
ً
 (.  0.70بات اإلعادة مقبوال

 تصحيح املقياس: •

ماس ي بهدف قياس آراء أفراد  ( للتدرج الخ  Likert Scale( فقرة، حيث استخدمت الباحثة )مقياس ليكرت50)من تكونت االستبانة بصورتها النهائية 

درجتين  موافق قيمة    وغير   ،(3)درجات    ثالث قيمة    ومحايد  ، (4)درجات    أربعقيمة    وموافق  ،(5)درجات    خمس   ة قيمةموافق بشّد وتم إعطاء    ،عينة الدراسة

عينة الدراسة وضع إشارة )×( أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهن، كما تم االعتماد   أفراد(؛ وطلب من 1)واحدة موافق بشدة قيمة درجة  وغير ،(2)

توسطات الحسا
 
كم على امل  بية وكما يلي:على التصنيف التالي للح 

 ُمنخفضة. 2.33أقل من  .1

 متوسطة. 3.66-2.34من  .2

 مرتفعة. 5.00- 3.67من  .3

  املعالجة اإلحصائية:   •

 :خالل املعالجات اإلحصائية التالية وتم استخراج القيم من (SPSS)لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

 كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة ومعامل ارتباط بيرسون الستخراج ثبات اإلعادة.معامل االتساق الداخلي  .1

 املتوسطات الحسابية، إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة. .2

 االنحرافات املعيارية، إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة. .3

 (. One- Sample t. Testردة )" للعينات املنفtاختبار " .4

 ( لقياس اختبار الفرضيات لكونه العدد املحايد بمقياس ليكرت املعتمد. 3* اعتمد الوسط الفرض ي )

   توزيع الدورات: •

ـــاركة  ـــمح لهن باملشـــــ ـــم  بأكثرتم توزيع الطالبات على الدورات بحســــــــب الرغبة، وســـــ ـــارك قســـــ ، دورات أكثر من دورة منهن بكبير من دورة ، وبالتالي شـــــ

 ( التالي يبين توزيع أعداد الطالبات عينة الدراسة على الدورات بحسب الرغبة.5والجدول )

 العينة حسب النشاط الالصفي  أفرادالطالبات توزيع : (5) جدول 

سباكة صيانة  كهرباءصيانة    النشاط الالصفي  صيانة حاسوب  صيانة هاتف 

48 23 24 29 

 النسبة%  32.2 26.6 25.5 53.3
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، واقل %32.2ويليها نشاط الحاسوب بنسبة %53.5بنسبة العلىعدد الطالبات املشاركات بنشاط السباكة هو  أن ( 5)رقم يتبين لنا من الجدول 

من الطالبات    % 52نسبة  أن ، وهو مؤشر لرغبة الطالبات بتعلم نشاط السباكة املنزلية البسيطة، مع العلم  %25.5املشاركات بنشاط صيانة الكهرباء بنسبة

 شاركن بأكثر من نشاط. 

: عرض النتائج: 
 
 ثانيا

لدراسة للتعرف على دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية  هدفت ا  :األداةالقسم األول من  .1

 وتاليا عرض النتائج باالعتماد على فرضيات الدراسة.  ،عينة الدراسةلطالبات )للصف الثالث املتوسط( بإدارة جدة التعليمية، من وجهة نظر الطالبات  

 اإلحصاء الوصفي: .2

الدراسة ودور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء   املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت: (6جدول )

 (90ن= )ككل ( عينة الدراسة املتوسط،النشاطات الالصفية لطالبات الصف )للصف الثالث 

 الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املجال  الرقم 

 مرتفعة 1 0.38 4.44 سرية( األ تربية العلوم،  ال حاسوب، ال تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد ) 1

 مرتفعة 2 0.51 4.31 الالصفي الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط  2

 مرتفعة 3 0.61 4.10 املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي تم التدريب فيها  3

 دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء 

الصف للصف الثالث املتوسط( ككل لطالبات ) النشاطات الالصفية   

 مرتفعة - 0.44 4.28

)تقييم  الول (، كان أعالها للمجال 4.44 -  4.10( أن املتوسطات الحسابية ملجاالت الدراسة تراوحت ما بين )6)رقم يتبين لنا من الجدول 

)الهيئة ( وبدرجة مرتفعة، يليه املجال الثاني  4.44بمتوسط حسابي بلغ )  (أسريةالنشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية  

املؤسسات املجتمعية )لث الثاومن ثم املجال  ( وبدرجة مرتفعة،4.31بمتوسط حسابي بلغ ) التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي(

 ( وبدرجة مرتفعة.3.80)بلغ بمتوسط حسابي  الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب(

 ( وبدرجة مرتفعة.4.10بمتوسط حسابي بلغ ) املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب()الثالث املجال وجاء باملرتبة الخيرة 

طالبات الصف وبلغ املتوسط الحسابي للفقرات ككل )لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية ل

 ( وبدرجة مرتفعة.4.28الثالث املتوسط( أي الفقرات ككل )

 النحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت ككل.وفيما يلي عرض املتوسطات وا

 ( أسريةحاسوب، علوم، تربية )الثالثة املجال األول: تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد 

 (90واملجال ككل )ن=  التدريب[ ملحتوى املنهاج ملواد  تقييم النشاطات املصاحبة]املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال  : (7) جدول 

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الرتبة

 مرتفعة 12 0.64 4.42 النشاطات املستهدفة من تدريس املواد املقررة واضحة للجميع   .1

 متوسطة  15 1.19 3.46 وقت النشاط الصفي للمواد املقررة كافي بحيث يمكننا تطبيقها  .2

 مرتفعة 7 0.77 4.53 لتطبيق النشاطات متوفرة في املعمل/املختبر  املواد املطلوبة  .3

 مرتفعة 11 0.77 4.43 هنالك ارتباط بين الجزء العملي /التطبيقي والجزء النظري للمقرر   .4

 مرتفعة 10 0.78 4.46 النشاط العملي/التطبيقي للمادة املقررة يحقق الفائدة   .5

 مرتفعة 8 0.72 4.52 مراجع علمية/وسائل إلكترونية( املقررة )تتوفر مصادر حديثة للمواد   .6

 مرتفعة 13 1.01 4.29 النشاط مع ميولي   املستهدفة( مناالتجاهات واملعارف واملهارات تتطابق )  .7

 مرتفعة 6 0.77 4.56 يرتبط املقرر الدراس ي بمتطلبات سوق العمل للفتاه السعودية   .8

 مرتفعة 1 0.60 4.71 يحقق لي التدرب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل مستقبال   .9

 مرتفعة 13 0.90 4.29 للمرأة  األسريةتتكامل النشاطات املقررة للمنهاج مع ضرورات التربية   .10

 مرتفعة 5 0.69 4.57 السباكة مفيدة لي حاضرا ومستقبال  أعمال تعتبر تطبيقات التدرب على   .11

م   .12
ُّ
 مرتفعة 3 0.65 4.62 تعتبر تدريبات صيانة الحاسوب مهمة لي في حياتي التعليمية ألهميته في التعل

 مرتفعة 2 0.80 4.63 االجتماعيةتعتبر تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة لحياتي الدراسية و   .13

 مرتفعة 4 0.61 4.62 تعتبر تدريبات صيانة الكهرباء البسيطة املنزلية مهمة لحياتي العامة   .14

 مرتفعة 9 0.88 4.50 تؤهلني التدريبات التي تلقيتها لحياتي املهنية مستقبال   .15

 مرتفعة - 0.38 4.44 أسرية( ككلتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية 

تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، ) الول ( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال 7يتبين لنا من الجدول رقم)

( والتي نصت على:)يحقق لي التدريب على النشاطات حصولي على معارف  9(، كان أعالها الفقرة رقم )4.71-3.46تراوحت ما بين) (أسريةعلوم، تربية 
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لصالح الدراسة يبين مدى رغبة وتفهم  إيجابي( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر 4.71باملرتبة الولى، وبمتوسط حسابي ) تؤهلني لسوق العمل مستقبال(

( والتي نصت 13ملا يحققه لهن التدريب في النشاط الالصفي من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛  تليها الفقرة رقم ) عينة الدراسةالطالبات 

لصالح  إيجابي( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر 4.63بمتوسط حسابي ) (االجتماعيةلحياتي الدراسية و )تعتبر تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة على: 

 أنالعامة، ولكونه يناسب  اإلنسانفي حياة  أساس يفي تعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي الذي اصبح جزء  عينة الدراسةالتدريب ويؤكد رغبة الطالبات 

 ة بدنية عالية بقدر ما يحتاج الستخدام الفكر.يكون مهنة لإلناث حيث ال يحتاج لطاق

(  3.46بمتوسط حسابي )  )وقت النشاط الصفي للمواد املقررة كافي بحيث يمكننا تطبيقها( ( والتي نصت على:  2وجاءت باملرتبة الخيرة الفقرة رقم )

ساعة النشاط غير كافية فعليا  أنن وقت التدريب ، حيث ملزيد م عينة الدراسةبحيث يبين حاجة الطالبات  أيضا إيجابيوبدرجة متوسطة، وهو مؤشر 

 إذالحصة السابقة لساعة النشاط  إنهاءبالحسبان تفاوت املعلمات في وقت  أخذناوقت للتجمع بمختبر التدريب ، اذا ما  إلىالطالبات يحتجن  أنالسيما 

 البات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط.الط أسئلةتفصيالت إلجابات  أومن وقتها لصالح شرح مادة  الخذاعتدن على 

( وبدرجة  4.44( ككل )أسريةوبلغ املتوسط الحسابي للمجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية 

 مرتفعة.

ين  وهي مؤشرات واقعية تشير لرغبة الطالبات عينة الدراسة بتدريبات أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب لنها اقرب لقدراتهن الجسدية، وان تمه

لتوفير مواد    املستخدمة في التدريب غير كافية، وانها الزالت بحاجة  والدواتاملختبرات    أن  إلىهذه التخصصات للفتيات مستقبال ممكن، كما تشير النتائج  

  عينة الدراسةالنشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة، وكذلك فإن وقت النشاط غير كاف  لتطبيق    إدارة ضرورية للتدريب، مما يستدعي تدخل  

 على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات، السيما 
ً
س ي، فأقل مجموعة من مجموعات يفوق عدد طالبات فصل درا  عينة الدراسةالعدد للطابات  أنعمليا

( طالبة بنشاط تريب اعمل الصيانة 48( طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة للكهرباء املنزلية، واعلى مجموعة بلغت)23)إلىالتدريب وصلت 

، الول طين طيلة مرحلة الفصل الدراس ي ( طالبة بأكثر من نشا21البسيطة لدوات السباكة املنزلية، مع مشاركة طالبات بأكثر من نشاط حيث شاركت )

جزء منها وذلك   أي تعطى فترة ساعة النشاط كاملة للتدريبات بالنشاطات الالصفية دون هدر  أن  أوامكن  أنوهو ما يستدعي زيادة وقت ساعة النشاط 

عينة تم توفير اكبر قاعة ممكنة تتسع لعدد الطلبات  يلتزمن بوقت الحصة السابقة لساعة النشاط املدرس ي، وان ي  أنهيئة التدريس    أعضاءبالتعميم على  

 الضرورية للتدريب. والدوات والجهزة  اإليضاحية وتكون مهيأة بالوسائل  الدراسة

 املجال الثاني: الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي 

 (90املشرفة واملدربات للنشاط الالصفي( واملجال ككل )ن=   التعليمية  ]الهيئةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال  : (8)جدول 

 الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 
لة لإلشراف على النشاط باملواعيد املحددة   .1

ّ
 مرتفعة  16 1.15 4.17 تلتزم اللجنة املشك

 مرتفعة  1 0.59 4.70 تلتزم املدربة بوقت النشاط ومكانه املحددين   .2

 مرتفعة  4 0.82 4.50 الزمني لبرنامج الدورة )بداية ونهاية(  املدربة بالجدول تلتزم   .3
 مرتفعة  11 0.86 4.26 في مختبر/معمل املدرسة  تتوفر التجهيزات واملتطلبات الالزمة للدورة   .4
وافق ساعات النشاط مع وقتي   .5  مرتفعة  20 1.13 4.03 تت
 مرتفعة  7 0.97 4.37 املدربة متمكنة من املادة العلمية املبني عليها النشاط الالصفي  .6

 مرتفعة  5 0.78 4.40 يتم عرض محتوى الدورة بشكل مرتب ومنظم   .7
 مرتفعة  2 0.69 4.57 أفالم...الخ( نماذج/ /بروجي كتور داتا شو/ اإليضاح )تستخدم املدربة وسائل   .8
 مرتفعة  17 1.07 4.16 توازن املدربة بين مهارات العرض ومهارات النقاش لتوضيح الفكرة   .9

 مرتفعة  6 0.92 4.40 تتميز املدربة بطالقة الحديث ووضوح الصوت   .10
 مرتفعة  9 0.95 4.30 قدرة املدربة على إدارة وضبط النشاط بحيث ال يضيع جزء من الوقت  .11
 مرتفعة  19 1.09 4.13 لدى املدربة القدرة على بث روح املشاركة والتفاعل بين املشاركات   .12
 مرتفعة  15 1.02 4.20 وضوح أسلوب عرض املدربة للنشاط املوافق للمادة العلمية للمقرر   .13

ز املدربة الطالبات على التعلم الذاتي إلعادة التطبيق بساعة النشاط   .14 ِّ
ّ
 مرتفعة  12 0.99 4.23 تحف

 مرتفعة  8 0.83 4.33 أداء املدربة بوجه عام في الدورة حقق لي معارف جديدة ومفيدة   .15
 مرتفعة  10 0.99 4.30 تشجع املدربة الطالبات على املشاركة والتفاعل أثناء التدريب  .16

 مرتفعة  3 0.84 4.52 تشتمل الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في حياتي العامة   .17
 مرتفعة  14 0.89 4.21 من التطبيق العملي ألنشطة الدورة املختلفة  عينة الدراسةتتمكن كافة   .18
 مرتفعة  18 1.11 4.14 يتم مناقشة النشاطات الالصفية في النشاطات الصفية للمواد املقررة   .19
 مرتفعة  13 0.87 4.22 يتم تقديم حوافز تشجيعية للطالبات املتميزات في األنشطة الالصفية   .20

 مرتفعة - 0.51 4.31 الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي ككل 

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثاني)الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي( 8يتبين لنا من الجدول رقم)

( التي نصت على:)تلتزم املدربة بوقت النشاط ومكانه املحددين( باملرتبة الولى، وبمتوسط حسابي  2(، كان أعالها الفقرة رقم)4.70-4.03)تراوحت ما بين 

هو دليل على ( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر على التزام املدربات بالوقت واملكان املحدد ومتابعة الهيئة التعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية و 4.70)

سن   باستكمال    والسرية  الناعمة في الصناعة(، ورغبة معلمات مواد العلوم، والحاسوب،  اليادي النشاطات من قبل الباحثة صاحبة فكرة املبادرة)  إدارة ح 
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( التي نصت على:)تشتمل 17النشاطات الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات؛ وجاءت باملرتبة الثانية الفقرة رقم)

عينة  أفراد عينة الدراسةى قناعة ( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر عل4.52الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في حياتي العامة( بمتوسط حسابي )

( في املجال الول)يحقق لي التدريب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل 9الفقرة رقم)الدراسة بالنشاطات التدريبية، ويؤكد لنتائج 

(  4.03حسابي )بمتوسط  توافق ساعات النشاط مع وقتي()ت( التي نصت على 5رقم ).  وجاءت باملرتبة الخيرة الفقرة الولىالتي جاءت باملرتبة مستقبال(

 ( وبدرجة مرتفعة.4.31وبلغ املتوسط الحسابي للمجال )الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي( ككل ) ،وبدرجة مرتفعة

 املجال الثالث: املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب 

 (90واملجال ككل )ن= [  املجتمعية الداعمة ومختبرات التدريب املؤسسات]املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال  : (9)جدول 

 الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 للنشاطات التدريبية اإلدارة تعطي   .1
 
 بالغا

 
 متوسطة  15 1.48 3.34 املدرسية اهتماما

 متوسطة  14 1.35 3.59 املدرسية كل ما لديها من مواد تدريبية للنشاط   اإلدارةتقدم   .2

 وطنية رائدة   .3
 
 مرتفعة 12 0.95 3.98 تقدم املؤسسات املحلية الداعمة للنشاط جهودا

 مرتفعة 6 0.79 4.27 الداعمة مدربات كفؤات ومواد تدريبيةتقدم املؤسسات املحلية   .4

 مرتفعة 7 0.83 4.26 تتابع معلمة املادة النشاطات الصفية والالصفية لنشاطات املنهج   .5

 مرتفعة 5 0.96 4.29 تحتوي املادة التدريبية أنشطة وتدريبات عملية تناسب املنهج   .6

 مرتفعة 8 0.97 4.11 العلمية في املنهج تكّمل املادة التدريبية محتوى املادة   .7

 مرتفعة 3 0.87 4.36 أسهم محتوى الدورة في إثراء معارفي ومهاراتي العلمية والعملية  .8

 مرتفعة 11 0.84 3.99 كفاية مراجع املكتبة للتوّسع بمادة املقرر وسهولة استعارتها   .9

 مرتفعة 10 1.10 4.06 وأدواتهمالئمة املكان املخصص للتدريب، مع متطلبات التدريب    .10

 مرتفعة 2 0.78 4.40 البرامج والتوضيحات لتطبيقات نشاطات الحاسوب   اإلنترنتتوفر   .11

 مرتفعة 4 0.79 4.32 البرامج الداعمة لتطبيقات برامج الهاتف الخلوي   اإلنترنتتوفر   .12

 مرتفعة 1 0.72 4.49 الكهرباء باملعمل   أنشطةوالنماذج لتطبيقات   األساسية تتوفر املواد    .13

 مرتفعة 9 1.15 4.07 السالمة العامة توفر مسؤولة السالمة العامة كافة احتياجات   .14

 مرتفعة 13 1.16 3.89 األولية   واإلسعافاتتوفر مسؤولة الصحة كافة احتياجات الطبابة   .15

 مرتفعة - 0.61 4.10 التدريب ككل املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها 

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثالث)املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب( 9يتبين لنا من الجدول رقم)

باملرتبة   الكهرباء باملعمل( أنشطةوالنماذج لتطبيقات  الساسيةتتوفر املواد ( والتي نصت على)13(، كان أعالها الفقرة رقم )4.49-3.43تراوحت ما بين )

والبرامج والتوضيحات لتطبيقات   اإلنترنت)توفر ( التي نصت على 11( وبدرجة مرتفعة، تلتها باملرتبة الثانية الفقرة رقم)4.49الولى وبمتوسط حسابي )

  اإلدارة تعطي )( التي نصت على 1تفعة؛ وجاءت باملرتبة الخيرة الفقرة رقم )( وبدرجة مر 4.40بمتوسط حسابي ) نشاطات الحاسوب(
ً
املدرسية اهتماما

 للنشاطات التدريبية( وبمتوسط حسابي )
ً
املؤسسات املجتمعية الداعمة )الثالث وبلغ املتوسط الحسابي للمجال  ( وبدرجة متوسطة.3.43بالغا

الكهرباء، وبرامج   أساسياتمؤشر على توفر مواد التدريب الالزمة لنشطة  ومرتفعة. وه( وبدرجة 4.10واملختبرات التي يتم فيها التدريب( ككل )

تدريبات صيانة الحاسوب، وهي نتيجة واقعية لتوفر معمل/مختبر الحاسوب في املدرية والذي تتوفر فيه معظم أدوات التدريب  أنشطةومستلزمات 

لمنه نظريا املتعلقة بأنشطة الحاسوب، وهو كذلك دليل على اهتمام الباحثة واملدربات املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية لإليضاح للطالبات عما يتع

، لنشطة الحاسوب والكهرباء، ويبين مدى اهتمام املعلمات لهذه املواد في املدارس املستهدفة، وتبين النتائج ضعف اهتمام  لتطبيقه  
ً
املدرسية   اإلدارة عمليا

 بالنشاطات الالصفية، وربما يعزى لنه التجربة أولية وليست من ضمن املنهاج واملقررات الدراسية.

 اختبار الفرضيات: .3

النشاطات الالصفية لطالبات الصف   إثراءللشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  لى للدراسة: ]ال يوجد دور  الفرضية األو 

 .( ملقارنة متوسط العينة معه3)وقد اعتمد املتوسط الفرض ي  [عينة الدراسةالثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات 

( للكشف عن الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية  One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tتم تطبيق اختبار ) ،الختبار هذه الفرضية

والجدول   ة،عينة الدراسواملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات  

 ( التالي يوضح ذلك. 10)

للكشف عن دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء   (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tاختبار )نتائج : (10جدول)

 عينة الدراسة النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات 

دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات  

الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات  

 عينة الدراسة 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة 

(t) 

الداللة  

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 27.745 89 0.439 4.285
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(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00(، وبداللة إحصائية )27.745( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )10يتبين لنا من الجدول رقم )

النشاطات الالصفية لطالبات   إثراء(، وأظهرت النتائج وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  3للتدريج الخماس ي وهي )

؛ وبذلك ترفض الفرضية الولى للدراسة وتقبل الفرضية البديلة عينة الدراسةالصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات 

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث   ءإثرا تعمل الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية على ] لتصبح على النحو التالي:

 [.عينة الدراسةاملتوسط بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات 

 إثراء( في أسريةحاسوب، علوم، تربية )الثالثة ال يوجد دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الفرضية الثانية للدراسة: ]

 [عينة الدراسةبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات لطال النشاطات الالصفية

( للكشف عن دور تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tتم تطبيق اختبار ) ،الختبار هذه الفرضية

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر  إثراءفي  (أسريةحاسوب، علوم، تربية )الثالثة املنهاج للمواد 

 ( التالي يوضح ذلك.11والجدول رقم ) ،الدراسة[ عينة الطالبات 

علوم،  ال حاسوب، ال  وادللكشف عن دور تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج مل (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tاختبار )نتائج : (11جدول )

 سرية األ تربية  ال

الثالثة  دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد 

النشاطات الالصفية    إثراء( في أسريةحاسوب، علوم، تربية )

لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة  

 عينة الدراسة نظر الطالبات 

املتوسط  

 الحسابي

الداللة   " tقيمة " درجات الحرية  االنحراف املعياري 

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 36.362 89 0.376 4.441

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )36.362( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )11رقم)يتبين لنا من الجدول 

(، وأظهرت النتائج وجود دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة)حاسوب، علوم، تربية أسرية( في إثراء 3للتدريج الخماس ي وهي )

[؛ وبذلك ترفض الفرضية الثانية عينة الدراسةالصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات النشاطات الالصفية لطالبات 

تربية العلوم/ الحاسوب/ال) ]يوجد أثر لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد للدراسة، وتقبل الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي:

 [عينة الدراسةالنشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات  اءإثر في  (سريةال 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية  إثراءال يوجد دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في الفرضية الثالثة للدراسة: ]

 واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[. 

 ،( للكشف عن دور تقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفيOne- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tتم تطبيق اختبار)  ،الختبار هذه الفرضية

 ( يوضح ذلك. 12والجدول )

دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة   للكشف عن (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tاختبار )نتائج : (12جدول )

 املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي 

دور تقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة  

اكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  الشر

 املجتمع املحلي 

املتوسط  

 الحسابي

الداللة   " tقيمة " درجات الحرية  االنحراف املعياري 

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 24.105 89 0.514 4.307

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )24.105)( موجبة وبلغت t( أن قيمة )12يتبين لنا من الجدول رقم )

(، وأظهرت النتائج وجود دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية 3للتدريج الخماس ي وهي )

بذلك ترفض الفرضية الثالثة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي: ]يوجد دور لتقييم الدورات  واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي؛ و 

 التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[.

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات  إثراءر ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في ]ال يوجد دو الفرضية الرابعة للدراسة: 

 املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي[.

املجتمع املحلي املهنية ( للكشف عن دور مؤسسات One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tتم تطبيق اختبار ) ،الختبار هذه الفرضيةو 

 ( التالي يوضح ذلك. 13والجدول رقم ) ،املشاركة بالتدريب، في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي

 املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب،  مؤسساتللكشف عن دور  (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tاختبار )نتائج : (13) جدول 

 القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي   في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين 

املؤسسات املشرفة على التدريب،  

واملعامل والقاعات التدريبية للنشاطات  

 الالصفية 

املتوسط  

 الحسابي

 نتيجة الفرضية الداللة اإلحصائية " tقيمة " درجات الحرية  االنحراف املعياري 
 الرفض  0.00 17.206 89 0.606 4.099
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(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )17.206( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )13)رقم يتبين لنا من الجدول 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات   إثراء(، وأظهرت النتائج وجود دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في  3للتدريج الخماس ي وهي )

 ملهنية للمجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الرابعة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي: املدرسية واملؤسسات ا 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية   إثراء]يوجد دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في 

 للمجتمع املحلي[.
 

 بما ال يقل عن سطر(: اإلجابات) املفتوحة: األسئلة: األداةالقسم الثاني من  .4

 الرئيسة  األسئلةاألسئلة املفتوحة موزعة على   إجاباتتكرارات  : (14) جدول 

% النسبة التكرارات  اإلجابات  السؤال   
 38.8 35 بمواضيع املنهج التدريب حقق معرفة متصلة  ما انطباعك كمتدربة بعد انتهاء مرحلة التدريب؟

 52.2 47 اكتساب معلومات جديدة 
 41.1 37 تحقيق الثقة بالنفس

 32.2 29 االفتخار بمدرستي ومعلمتي 
مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟ما    وأعمالالكهرباء، وطرق صيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي،   أساسياتالتعرف على  

 السباكة البسيطة 

63 67.7 
 23.3 21 لدي تفكير يؤهلني لخوض تجربة العمل املنهي  أصبح

 10 9 يؤهلني لعمل خاص مستقبال يدر دخال  أنيمكن 
 ثار االستخدام السلبي ملواد الكهرباء ومشتقات آمعرفة 

 السباكة الغراء ألعمال  

14 15.5 
؟ إبداعيةهل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات    56.6 51 اإلبداع منصات  أو كار تلم اسمع عن االب  

 30 27 سمعت عن املوضوع ولكنه غير واضح لدي 
 58.8 53 امرأة ناجحة مستقبال اعتمد على الذات  أكون  أن ارغب 

 63.3 57 وزيادة الوقت املخصص نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات  
 25.5 23 املهارات املستهدفة تحتاج لعدد اقل في مجموعة التدريب إلتاحة الفرصة للتطبيق للجميع

مقترحاتك لتحسين النشاطات التدريبية لتحقق 

؟ أكبرفائدة   

 40 36 أفضل توسعة مكان التدريب وتأهيله 
 12.2 11 في املختبر  اإلضاءةتحسين 

 14.4 13 مساحة لتحسين التدريب  أكبر توفير طاوالت  

 25.5 23 السباكة   وأعمالتوفير نماذج للتطبيق العملي للحاسوب والهواتف، والكهرباء 
 52.2 47 زيادة وقت ساعة النشاط لساعة ونصف 

 17.7 16 تكريم املعلمات واملدربات والطالبات املتميزات 
 18.8 17 توفير مدربات مختصات من وزارة التعليم  

 7.7 7 تدريب تمتاز بالهدوء أماكن تهيئة 
 3.3 3 لتشجيع البقية على االنضمام  عينة الدراسة حوافز للطالبات  إعطاء

)التعرف    اإلجابةمدى استفادتك من الدورات التدريبية؟[ حيث تكررت  ما  ]للسؤال  املتكررة وردت    اإلجابات( أن اعلى  14)رقم  يتبين لنا من الجدول  

التكرارات، تبعه  إجماليمن  %67.7( مرة وبنسبة63السباكة البسيطة( ) وأعمالالكهرباء، وطرق صيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي،  أساسياتعلى 

( مرة 57نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت( ))ة اإلجاب؟[ حيث تكررت إبداعيةهل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات ]السؤال 

 لإلجابات جاء لسؤال املقترحات، حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات  السئلةواقل  %63.3بنسبة
ً
 . %3.3مرات بنسبة ثالثتكرارا

 العامة:  االستنتاجات 

 نستنتج ما يلي:للجداول اإلحصائية السابقة،  مطالعة نتائج التحليل  من

 من وجهة نظر  أكثرأن  .1
ً
تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: ) الول عينة الدراسة، كان املجال  أفرادمجاالت الدراسة أهمية

وجميعها جاءت بدرجة  ( وأقلها أهمية املجال الثالث )املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم التدريب فيها( أسريةحاسوب، علوم، تربية 

الالصفية بهذه املبادرة، والرغبة بتحسين وضع  النشطةرغبتهن بتعلم ، ودليل على النشطةبتقييم  عينة الدراسةمرتفعة، وهو مؤشر على اهتمام 

 الناعمة في الصناعة. اليادي الواردة بمبادرة  النشطةالتدريب لهذه 

ملا حقق لهن التدريب في النشطة الالصفية من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛  عينة الدراسةرغبة وتفهم الطالبات  تبين نتائج الدراسة .2

يكون مهنة  أنالعامة، لكونه يناسب  اإلنسانفي حياة  أساس يجزء  أصبحبتعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي الذي  عينة الدراسةورغبة الطالبات 

 ما يحتاج الستخدام الفكر. لإلناث حيث ال يحتاج لطاقة بدنية عالية بقدر 

، السيما  أنملزيد من وقت التدريب، حيث  عينة الدراسةتبين نتائج الدراسة حاجة الطالبات  .3
ً
الطالبات يحتجن   أنساعة النشاط غير كافية فعليا

ع بمختبر التدريب،  من وقتها   الخذ اعتدن على  إذ لنشاط الحصة السابقة لساعة ا  إنهاءبالحسبان تفاوت املعلمات في وقت  أخذناما  إذا لوقت للتجم 

 الطالبات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط. أسئلةتفصيالت إلجابات  أولصالح شرح مادة 
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لقدراتهن الجسدية، وان تمهين هذه  أقربتبين نتائج الدراسة لرغبة الطالبات عينة الدراسة بتدريبات أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب لنها  .4

 التخصصات للفتيات مستقبال ممكن. 

 إدارةمواد ضرورية للتدريب، مما يستدعي تدخل الزالت بحاجة لتوفير    وأنهااملستخدمة في التدريب غير كافية،   والدواتاملختبرات    أن  إلىتشير النتائج   .5

 النشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة.

 على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات، السيما  عينة الدراسةأن وقت النشاط غير كاف  لتطبيق  إلىتشير نتائج الدراسة  .6
ً
عدد الطالبات   أنعمليا

( طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة  23)إلى  فصل دراس ي، فأقل مجموعة من مجموعات التدريب وصلت  يفوق عدد طالبات    عينة الدراسة

الصيانة البسيطة لدوات السباكة املنزلية، مع مشاركة طالبات بأكثر من   أعمال( طالبة بنشاط تريب 48)بلغت للكهرباء املنزلية، واعلى مجموعة 

 .الول اس ي نشاطين طيلة مرحلة الفصل الدر 

جزء منها وذلك بالتعميم على  أي تعطى فترة ساعة النشاط كاملة للتدريبات بالنشاطات الالصفية دون هدر  أن أو أمكن  نإ زيادة وقت ساعة النشاط  .7

 عينة الدراسةقاعة ممكنة تتسع لعدد الطلبات   أكبريلتزمن بوقت الحصة السابقة لساعة النشاط املدرس ي، وان يتم توفير   أنهيئة التدريس    أعضاء

 الضرورية للتدريب. والدوات والجهزة  اإليضاحيةوتكون مهيأة بالوسائل 

سن التزام املدربات بالوقت واملكان املحدد ومتابعة الهيئة الت إلىتشير نتائج الدراسة  .8  إدارةعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية وهو دليل على ح 

باستكمال   والسريةالناعمة في الصناعة(، ورغبة معلمات مواد العلوم، والحاسوب،  اليادي )املبادرة النشاطات من قبل الباحثة صاحبة فكرة 

 النشاطات الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات. 

قناعتهن أن التدريب على النشاطات تحقق لهن  عينة الدراسة بالنشاطات التدريبية، ويؤكد  أفراد عينة الدراسةقناعة  إلىتشير نتائج الدراسة  .9

 .بالالحصول على معارف تؤهلهن لسوق العمل مستق

تدريبات صيانة الحاسوب، وهي نتيجة   أنشطةالكهرباء، وبرامج ومستلزمات  أساسياتتوفر مواد التدريب الالزمة لنشطة  إلىتشير نتائج الدراسة  .10

م الباحثة واقعية لتوفر معمل/مختبر الحاسوب في املدرسة والذي تتوفر فيه معظم أدوات التدريب املتعلقة بأنشطة الحاسوب، وهو دليل على اهتما

، لنشطة الحاسوب والكهرباء، كما يب
ً
ين اهتمام واملدربات املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية لإليضاح للطابات عما يتعلمنه نظريا لتطبيقه عمليا

 املعلمات لهذه املواد في املدارس املستهدفة.

ويعزى ذلك أن التجربة أولية وليست من ضمن املنهاج واملقررات  املدرسية بالنشاطات الالصفية،  اإلدارة تشير نتائج الدراسة لضعف اهتمام  .11

 متأخرة. إالالدراسية، ولم تصدر عن برنامج قسم النشطة بإدارة التعليم 

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث   إثراءأظهرت النتائج وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  .12

تعمل الشراكة ]لتصبح:    الولى؛ وعليه تقبل الفرضية البديلة لتطوير الفرضية  عينة الدراسةتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات  امل

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية من وجهة   إثراءاملجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية على  

 [.عينة الدراسةنظر الطالبات 

النشاطات الالصفية لطالبات   إثراء ( في أسريةحاسوب، علوم، تربية )ملواد أظهرت النتائج وجود دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج  .13

يوجد أثر لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى  ] لتصبح: الفرضية البديلة  للدراسة، وتقبل وبذلك ترفض الفرضية الثانية  الصف الثالث املتوسط[؛ 

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة   إثراء في  أسريةحاسوب/علوم/ تربية )الثالثة املنهاج للمواد 

 [نة الدراسةعينظر الطالبات 

هنية في أظهرت النتائج وجود دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي بإثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات امل .14

 إثراء]يوجد دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في    املجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الثالثة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح:

 عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[.

ات املدرسية واملؤسسات  عالقة الشراكة املجتمعية بين القياد إثراءأظهرت النتائج وجود دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في  .15

يوجد دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة ]  لتصبح:املهنية للمجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الرابعة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة  

 ي[.عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحل إثراءبالتدريب، في 

الكهرباء، وطرق   أساسياتالتعرف على )اإلجابة مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟[ حيث تكررت ما ]املفتوح: املتكررة للسؤال  اإلجاباتبلغت  .16

هل يحتاج النشاط ]السؤال التكرارات، تبعه  إجماليمن  %67.7( مرة وبنسبة63السباكة البسيطة( ) وأعمالصيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي، 

، واقل %63.3( مرة بنسبة57نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت( ))اإلجابة ؟[ حيث تكررت إبداعيةالالصفي ملنصات 

 لإلجابات جاء لسؤال املقترحات، حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات  السئلة
ً
 % 3.3مرات بنسبة ثالثتكرارا
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 التوصيات: 

 بالتوصيات التالية: تينبعد استعراض النتائج توص ي الباحث

 والحاسوب مع توفير املواد الالزمة للتطبيق. والسريةالصفية املتممة لتعلم مواد العلوم  النشطةاهتمام لتطبيقات  إعطاء .1

في مناطق تعليمية مختلفة من اململكة تقوم   ناثإ من مدرسة  أكثرالناعمة في الصناعة( على  اليادي مبادرة )التجربة دراسة تطبيقية تعمم  إجراء .2

من مدى رغبة الطالبات   أوسع بعدة مدارس تخضع للتجربة للتأكد بشكل  النشطةالنشاطات في الوزارة، وبتهيئة فرص التدريب على  إدارة عليها 

 مهنية. أنشطةبتعلم 

التربوي، والقيادات املدرسية،  اإلشرافمن قسم  النشطةلألنشطة الصفية والالصفية من قبل القيادات املدرسية واملشرفين على  أهمية إعطاء .3

 التخطيط لها ومتابعتها خالل الفصل الدراس ي.

التعليمية باملدارس وتخصيص وقت كافي  الصفية املصاحبة ملناهج املواد النشطةتهيئة املخابر العلمية في املدارس بأدوات تكفي إلجراء تطبيقات  .4

 لها لنها تثري عملية التعليم والتعلم.

جزء من التقويم الدراس ي باشراك عالمات   النشطةحوافز للطلبات املشاركات بالنشطة الالصفية لحث الجميع على املشاركة، واعتبار تلك    إعطاء .5

 تخصص لها تدخل في نتائج التحصيل للطالبات.

 :املراجع

:أو 
 
 العربية: املراجع ال

،  واقع برامج النشاط املدرس ي واملعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية في تطبيق بمدارس البنات االبتدائية بمدينة مكة املكرمة( 2004) .، بدر، أ  .1

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

 ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.1، طالتعليم اإللكتروني والتعليم الجوال( 2007، ).بسيوني، ع .2

وافق النفس ي واملهارات االجتماعية لدى عينة من طالبات كلية التربية للبنات بمدينة تبوك( 2004) .،البلوي، خ .3 ،  الذكاء االنفعالي وعالقته بالت

 السعودية.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، القريات، 

، مجلة رسالة  تربوية دور األنشطة الالصفية في رعاية الطالبات املوهوبات السعوديات في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر( 2002) .،بنجر، ا  .4
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 Abstract: The study aimed to reveal the role of community partnership between school leaders and professional 
community institutions in enriching extra-curricular activities for third-graders middle school students in Jeddah 
Administration Schools, for the academic year 1440 AH. The study adopted the descriptive analytical approach, and 
a tool was finally formed from three areas containing (50 (Paragraph), where the study tool was applied to a sample 
consisting of (90) students from the third intermediate grade, who were chosen through the intentional sample 
method. The data was analyzed according to the SPSS program, and the study concluded several results, the most 
important of which are : 
There is a role for societal partnership between school leaders and professional institutions in enriching extra-
curricular activities for third-graders of the middle class, and a role for assessing classroom activities accompanying 
the curriculum content of materials (computer, science, family education) in enriching extra-curricular activities 
for female students in the study sample; Existence of a role for training courses as a descriptive activity in enriching 
the partnership relationship between school leaders and professional community organizations, as well as a role 
for professional community institutions participating in the training, in enriching the community partnership 
relationship between school leaders and local community institutions . 
The study recommended several recommendations, the most important of which are: [Giving attention to the 
applications of extra-curricular activities complementing the applications of learning science, family and computer 
materials, and preparing scientific laboratories in schools with tools sufficient to conduct the applications of class 
activities accompanying the curricula of educational materials, and allocating sufficient time for them because they 
enrich the teaching and learning process, and giving Importance of extra-curricular activities from school leaders 
and supervisors of activities in the Department of Educational Supervision . 

Keywords: Extracurricular activity; Community partnership; Activity hour; Students. 
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