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 تصور مقترح لدور األنشطة غير الصفية في تنمية المهارات الريادية لدى طالبات المرحلة الثانوية 
 بالمملكة العربية السعودية 

 ماجد البقمي مناحيبنت  ةفوزي                                العتيبي      عوض نوف بنت مناحي 
 جامعة الطائف -كلية الرتبية                                              جامعة شقراء-كلية الرتبية                  

 هـ14/8/1439 وقبل -هـ 4/6/1439 قدم للنشر

التعرف على واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية، القيادية، اإلدارية، التقنية( استهدف البحث احلايل  المستخلص:
حتديد املعوقات اليت حتول دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات و لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن، 

لثانوية انوية من وجهة نظر املعلمات، مث تقدمي تصور مقرتح لتفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة ااملرحلة الث
على  . ولتحقيق أهداف البحث مت تصميم استبانة، مث قننت وطبقتالتحليلي وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي. (2030)يف ضوء رؤية اململكة 

أن دور األنشطة غري وخلصت نتائج الدراسة إىل  .معلمة (239)و طالبة (493)بلغت  ومعلمات املرحلة الثانوية مبدينة الرياضعينة من طالبات 
كان متوسطاً، وكشفت عن وجود  اإلدارية، الفنية والتقنية( لدى طالبات املرحلة الثانويةو الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية، والقيادية، 

واملعنوي لألفكار معوقات حتول دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية منها: قلة التحفيز املادي 
بتقدمي تصور مقرتح واختتمت الدراسة  ،هذه املرحلةل يف الريادية، عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة عن متطلبات السوق احمللي، وغياب ثقافة ريادة األعما

 .لتفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية
 املهارات الريادية. ،املرحلة الثانوية، األنشطة غري الصفية الكلمات المفتاحية:
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 : قدمةم

مير العامل اليوم مبرحلة اقتصادية جديدة تعتمد بالدرجة 
بداع األوىل على رأس املال الفكري وتكوين األفكار، واإل

واالبتكار بصفتهما أهم عوامل ومتطلبات التنمية االقتصادية؛ 
مما يتطلب استخدام ممارسات وقواعد جديدة ختتلف عن 
املمارسات اليت استخدمت يف حال االعتماد على املوارد 

التعليم ضرورة مسايرة التغريات والتطورات وعلى الطبيعية، 
دراهتم املتالحقة، من خالل إعداد الطالب وتنمية ق

ا ميكنهم من دخول سوق العمل وتلبية احتياجات  مبومهاراهتم؛ 
هذه عن واململكة العربية السعودية ليست بعيدة  املتغرية.

قليمية والعاملية اليت صاحبت العوملة التغريات والتطورات اإل
تفعيل مشاركة  :لعل من أبرزها ؛وفرضت عليها حتديات كثرية

من ا ملا ورد ووفقً املرأة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
( فإن 88ص، 2015 ( إحصائية وزارة االقتصاد والتخطيط

% من إمجايل السكان، وبلغ 49.6 بلغت نسبة اإلناث"
مجايل املتعطلني عن إ%( من 20.2معدل البطالة بني اإلناث )

املعروضة على املرأة  عدد الوظائففإن هذا  ومع ".العمل
السعودية تظل حمدودة عدا القطاع احلكومي الذي وصل 

باإلضافة إىل عزوف املرأة عن القطاع اخلاص  ،ملرحلة االكتفاء
 ألسباب اجتماعية.

أدى ارتفاع معدالت البطالة والتغريات االقتصادية إىل وقد 
زيادة اهتمام صناع السياسة ومتخذي القرار بالدور املتوقع 

واد األعمال، بصفتهم ميثلون أحد أهم احللول ملواجهة لر 
حتقيق التقدم والنمو االقتصادي، إذ إن مشكلة البطالة و 

مفهوم ريادة األعمال من املفاهيم احلديثة اليت تطورت يف 
 الدول املختلفة لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية،

يف الدول املتقدمة باالخرتاعات والتفرد،  هذا املفهوم يرتبط و 
أما يف الدول النامية فإن الريادي هو من يأخذ روح املبادرة 
والتحرك، وخياطر وينشئ عماًل جديداً، ويعمل من خالل  

أهداف التنمية االقتصادية حتقيق على املسامهة يف 
واالجتماعية، فالريادي هو من ميلك روح املبادرة والقدرة على 

، وامتالك مهارات متكن  من بدء مشروع ررسة العمل احلمما
خاص ب  والقدرة على إدارت  وتطويره، وحتمل املخاطر املتعلقة 

 ومما يؤكد ذلك ما أشار إلي  .(2010 )النجار والعلي، ب 
الدول املتقدمة والنامية على ( بأن 297، ص2013)  أمحد

منبعًا إلنشاء على ريادة األعمال بوصفها قبلت أحد سواء 
األعمال الناشئة وترسيخ ثقافة العمل احلر يف اجملتمعات، 
وخلق الفرص الوظيفية العاجلة واملستدمية للمواطنني وفتح 

  اآلفاق الرحبة والواسعة لالبتكار وتشجيع املبادرات.
كما تعود أمهية ريادة األعمال إىل العديد من االعتبارات 

فرص عمل جديدة، وخلق  من أمهها: أهنا مصدر رخيص خللق
مهارات إدارية حملية، وتقليص حجم البطالة، واالستخدام 
األمثل لرأس املال الوطين، وتقليص متركز املشاريع يف املدن 

 .) 2011)الفليت، الرئيسة، وتشغيل املرأة 
لرواد ويتطلب تعليم ريادة األعمال امتالك مهارات ومسات 

لتلبية احتياجات سوق ؛ أعمال املستقبل متيزهم عن غريهم
العمل ودفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل دعم األفكار 

 أكدت دراسة كل   فقداإلبداعية وحتويلها إىل مشاريع مرحبة، 
( أن الريادي هو 2015) واحلارثيةوالعاين ( 2009) من مبارك

ذلك الشخص الذي جييد بعض املهارات الالزمة إلجناز 
أعمال  ومهام  وأنشطت  املختلفة واليت تأيت من التدريب 
والتعليم والتجربة واملمارسة، وهذه املهارات هي: القدرة على 
التخطيط والتنظيم، العمل مع فريق، إدارة املخاطر، مهارات 

املثابرة، والثقة بالنفس، مهارات القيادة، املبادرة والعمل و 
 اإلبداع واالبتكار. 

أن أهم عوامل جناح ريادة "( 510ص، 2010يؤكد جواد )و 
الكفاءة ومتلك املهارات  :عمال للمشروعات الصغريةاأل

عدم امتالك هذه املهارات هو املسؤول  إذ إنالالزمة للعمل، 
ن تعليم كما أ  ."من أسباب فشل أي مشروع (%90)عن 

ريادة األعمال ال يقتصر على توفري املعلومات التقنية والتجارية 
لرواد األعمال، بل يتطلب تنمية مهارات وسلوكيات حمددة 
تتيح هلم القدرة على استغالل الفرص واملبادرة وخلق التغيري، 
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والقدرة على اإلبداع واالبتكار وممارسة العمل احلر؛ من خالل 
تلفة لتنمية السلوك الريادي، كما يتطلب أساليب التدريس املخ

إشراك املعلمني يف تنظيم املشاريع واألنشطة الريادية 
(Frank,2005 .) 

خطة التنمية علي  نصت وما ما سبق على تأسيًسا و 
ضرورة تنمية قدرات الشباب الريادية يف التطبيقات بالعاشرة 

العملية وزيادة فاعليتهم يف جمتمع املعرفة عن طريق تشجيع 
ونشر األندية واملسابقات العلمية، وتشجيع الشباب على 
العمل احلر وتيسري إجراءات تأسيس املشروعات الصغرية 

، 2015واملتوسطة ومتويلها )وزارة االقتصاد والتخطيط، 
رؤية اململكة العربية علي  ما أكدت بناء على و  (.75ص

أمهية دعم مستقبل رواد األعمال من  2030السعودية 
واإلسهام يف تنمية جمتمعاهتم ودعم اقتصادهم الوطين من 
خالل ربط خمرجات التعليم بسوق العمل، وتطوير التعليم 

" سنسعى إىل خلق فرص  جاء ما نص  إذ .وإعادة هيكلت 
توظيف مناسبة للمواطنني يف مجيع أحناء اململكة عن طريق 
دعم ريادة األعمال وبرامج اخلصخصة واالستثمار يف 
الصناعات اجلديدة )جملس الشؤون االقتصادية والتنمية، 

 . (16، ص ه1437
ا مبراحل الرتبية لريادة األعمال منذ الطفولة ومرورً  لذا تعد

التعليم املختلفة من األمور املهمة يف كل اجملتمعات حىت الغنية 
تعلم كيفية تطوير عمل ما وتنمية السلوك  إذ إنمنها، 

األخالقي يف العمل أهم من إنتاج اخلدمات للمستهلك، ومن 
القائم على السلوكيات األخالقية مث فتعليم ثقافة العمل احلر 

 البد أن تعمل على تنفيذها من األولويات اليتاملقبولة 
ا ذ(. وهل14، ص2016)أبو سيف،  احلكومات بشكل سريع

( أن تنمية ريادة األعمال يف Schoof,2006سكوف ) أشار
تتمتع هذه الفئة بروح  إذمرحلة الشباب يف غاية األمهية، 

املخاطرة أكثر من أي فئة عمرية أخرى، وذلك مبالحقتهم 
ا أكثر من غريهم يف ظل بيئة للتطورات احمليطة وإملامهم هب

عاملية سريعة التغري، مبا يساهم يف التكيف والتواصل مع العامل 

املستقبلي باستمرار، فضاًل عن أن هذه التنمية تساهم يف 
استقطاب عنصر الشباب للعمل واملبادرات الفردية واألعمال 
الريادية واستثمار طاقاهتا بالشكل الصحيح مما حيد من ظاهرة 

خم الوظيفي، كما تُعد عامل استقرار اقتصادي التض
واجتماعي، وتوجي  للشباب إىل العمل اجلاد واستغالل 
طاقاهتم يف أوج  تنموية بداًل من األوج  االستهالكية اليت 

  تدفع الشباب إىل احنرافات سلبية اجتماعية واقتصادية. 

 مشكلة الدراسة:  

اليت متر هبا الطالبة تعد املرحلة الثانوية من أهم املراحل 
وبناء علي  تتحدد حياهتا،  ةاملستقبلي اهتاوتتحدد فيها اجتاه

دورًا كبريًا يف فتح آفاق مستقبلية  غري الصفية وتؤدي األنشطة
؛ خترجها من حدود التفكري الضيق يف جمال العمل ةأمام الطالب

احلكومي إىل البحث يف جماالت جديدة تتمثل يف تنمية ثقافة 
احلر اليت ال تعرفها من قبل ومل تسمع هبا، كما تسهم العمل 

 يف التعريف حباضنات األعمال واملشاريع الريادية.
مهمًا من املنهج الدراسي،  امتثل األنشطة غري الصفية جزءً و 

تؤدي دورًا يف تنمية جوانب الشخصية، وإشباع حاجات و 
لذا  ؛الطالبات وميوهلن، والكشف عن مواهبهن وقدراهتن

ونة األخرية باهتمام كبري بعد األنشطة املدرسية يف اآل حظيت
أن تغريت الفلسفة الرتبوية وتطورت من اإلطار التقليدي الذي 
كان يركز على احلفظ والتذكر للمعلومات إىل إطار جديد 
يعىن بتنمية القدرات اإلبداعية، سواء داخل غرفة الصف أو 

ع واإلثراء؛ تتصف هذه األنشطة بالعمق والتوس إذخارجها، 
هبدف إعداد شخصية الطلبة وصقلها، من خالل تنمية 
معارفهم واجتاهاهتم، وإكساهبم مهارة التعلم الذايت ومهارات 
التفكري العلمي، واالستقاللية وحرية الفكر ونظرًا ألمهية تلك 

إىل  هبااألنشطة أصبحت العديد من املؤسسات التعليمية هتتم 
دات متخصصة لتحقيق أن وصلت الستحداث مراكز ووح

 (. 303-302، ص2004اهلدف املنشود منها )إبراهيم، 
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وقد أولت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية أمهية 
لألنشطة غري الصفية، وخصصت هلا إدارة خاصة يف الوزارة 

ون الطالب،  الطاليب( تتبع وكالة الوزارة لشؤ  )إدارة النشاط
ت خاصة باملناطق التعليمية إدارا كما يوجد يف إدارات التعليم
ن ومشرفات لإلشراف على سري بالنشاطات الطالبية ومشرفو 

النشاطات الطالبية يف املدارس، أما داخل املدارس فيوجد رواد 
النشاط الطاليب لتوزيع الطالب على األنشطة واإلشراف على 

 باملقررات الدراسية. ها، والتنسيق مع املعلمني يف ربطهاتنفيذ
ا اعتمدت وزارة التعليم زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة كم

ا من العام ا من األحد وحىت األربعاء اعتبارً واحدة يوميً 
وكذلك إدراج أربع حصص للنشاط  ه1438/1439الدراسي 

سية دقيقة للحصة ضمن اخلطة الدرا (60)ا بواقع أسبوعيً 
ة صدرت دلياًل تنظيميًا حلصجلميع املراحل الدراسية، مث أ

النشاط تضمن حتديد جماالت النشاط وفق مكونات 
، وحتديد ضوابط ل الشخصية وتوضيح آلية بناء اخلطة العامة 

تنظيم تنفيذ حصة النشاط داخل و ، هاوتنفيذ األنشطة ءبنا
املدرسة، ويأيت كل هذا إدراكاً من وزارة التعليم ألمهية األنشطة 
غري الصفية يف حتقيق الرؤية الطموحة للمملكة العربية 

 لذا فإن  (.5-4، صه1439)وزارة التعليم،  2030السعودية 
من خالل  تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية

ستسهم يف تفعيل طاقات الشابات  األنشطة غري الصفية
وحتوهلن لعناصر منتجة ومسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية، 

مُتكن الطالبات من مواجهة العقبات واملشكالت  إذ
االقتصادية، وتسهم يف دفع عجلة التنمية، وختفيف العبء 

املعيشة عن الدولة من توفري وظائف حكومية ورفع مستوى 
والدخل للمواطن، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة الختيار املهن 
والوظائف اليت تناسب ميوهلن وختصصاهتن؛ مما يعطي فرصة 

 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مدى زيادة نسبة ظاهرة البطالة عند النظر يف ال سيما أن  

جند أن نتائج املسح أظهرت أن  ؛لإلناث يف اجملتمع السعودي
(، متثل أعلى 439.676عدد اإلناث املتعطالت عن العمل )

%( من 14.9( سنة، و)29-25فئة يف املرحلة العمرية )
)مصلحة  املتعطالت حاصالت على شهادة الثانوية

(. لذا 19-18ص، 2016اإلحصاءات العامة واملعلومات، 
لتؤكد على خفض نسبة البطالة  2030جاءت رؤية اململكة 

%(، ورفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق 7%( إىل )11,6من )
%( )جملس الشؤون االقتصادية 30%( إىل )22العمل من )

(، بصفتهما أهداف رئيسة تسعى 19، صه1437والتنمية، 
ها مؤسسات إىل حتقيقها من خالل مؤسسات اجملتمع ومن

وقد نصت خطة التنمية العاشرة على" توسيع  التعليم العام.
مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي، وزيادة فرص العمل هلا 
يف اجملاالت املختلفة، وإعادة تأهيل اخلرجيات الاليت ال تتوافق 
ختصصاهتن مع سوق العمل )وزارة االقتصاد والتخطيط، 

 (.79، ص2015
أمهية املهارات الريادية لطالبات املرحلة وعلى الرغم من  

الثانوية ودور األنشطة يف تنميتها حيث هدف الدليل 
اإلرشادي حلصة النشاط إىل: بناء شخصية الطلبة وإعدادهم 
للنجاح يف احلياة، وصقل مواهب الطلبة املتميزين والعناية هبم 

ن الواقع كان دون املأمول إف (17ص ،ه1438)وزارة التعليم، 
أن نسبة رواد األعمال يف  " (ه1437حيث يؤكد احلجريي )

%( 10السوق السعودي ملن هم يف مرحلة ما بعد الثانوية )
فقد  %( أما ما بعد اجلامعية 35واملرحلة اجلامعية بنسبة )

ن نعمل على بناء روادنا %( وهلذا جيب أ55كانت بنسبة )
وقد  العليا".منذ املراحل االبتدائية وحىت مراحل الدراسات 

، 2012نفيسة ) أيبو من الصفدي  توصلت دراسة كل  
أن الظروف االقتصادية واالجتماعية للمرأة إىل ( 61-60ص

يف اململكة العربية السعودية تستوجب حتفيز ريادة األعمال 
النسائية، ونشر ثقافة االعتماد على الذات، لذا تربز احلاجة 

الدراسية للطالبات إىل إجياد ارتباط قوي بني التوجهات 
واحتياجات التنمية االقتصادية، وضرورة إعادة النظر يف 
التشريعات والنظم والعمليات واإلجراءات والقرارات املتعلقة 

ا بشكل تكاملي ال تنافسي باستثمار املرأة؛ لتمكينها اقتصاديً 
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 مع الرجل وضمن الضوابط الشرعية اإلسالمية، كما انتقدت

إىل ية و افتقار مناهجنا التعليمية والرتب (2018العطيشان )
ن  من الضروري إعادة النظر يف مناهجنا الفكر الريادي؛ لذا فإ

وتعزيز الفكر الريادي والقيادي منذ الطفولة وإدخال القيادة و 
العمل اجلماعي وحتمل املسؤولية وااللتزام بأخالقيات العمل 

ضمن مناهجنا  وزرع الثقة بالنفس ومهارات اإلبداع واالبتكار
 .وخاصة يف مرحليت التعليم الثانوي واجلامعي التعليمية والرتبوية

( أن القطاع التعليمي 2011) كما أوضح الشميمري واملبرييك
حد كبري إىل تنقص  بدءًا من رياض األطفال وحىت الثانوي 

د مشكلة يحتدتأيت أمهية ذا ل املواد املتعلقة بالرتبية الريادية.
مقترح لدور الما التصور : السؤال الرئيس اآليتالدراسة يف 

ي تنمية المهارات الريادية لدى األنشطة غير الصفية ف
 طالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.

 :الدراسة أسئلة

اإلجابة عن جياب عن السؤال الرئيس السابق من خالل  
 ية: األسئلة الفرعية اآلت

غري الصفية يف تنمية املهارات ما واقع دور األنشطة  -
لدى  القيادية، اإلدارية، التقنية والفنية( الريادية )الشخصية،

 طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن؟
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط  هل توجد -

استجابات أفراد العينة حول حتديد دور األنشطة غري الصفية 
ية: )نوع للمتغريات اآلتات الريادية تعزى يف تنمية املهار 

املدرسة، التخصص، الصف، نظام الدراسة )فصلي، 
 مقررات(؟  

ما املعوقات اليت حتول دون تفعيل دور األنشطة غري  -
 الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة 

 الثانوية من وجهة نظر املعلمات؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط  -

استجابات أفراد العينة حول حتديد املعوقات اليت حتول دون 
ات الريادية تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهار 

اخلربة يف التخصص، ية: )نوع املدرسة، تعزى للمتغريات اآلت
 األنشطة(؟   

صفية يف تفعيل دور األنشطة غري الل املقرتح تصورما ال -
يف ضوء  لدى طالبات املرحلة الثانويةتنمية املهارات الريادية 

 ؟2030رؤية اململكة 
 هتدف الدراسة احلالية إىل: : دراسةأهداف ال

التعرف على واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية  -
املهارات الريادية )الشخصية، القيادية، اإلدارية، التقنية( لدى 

 طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن.
املعوقات اليت حتول دون تفعيل دور األنشطة غري حتديد  -

 الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية
  .من وجهة نظر املعلمات

تقدمي تصور مقرتح لتفعيل دور األنشطة غري الصفية يف  -
 .تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية

 : الدراسةأهمية 

 من حيث اآليت: تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها      
أمهية ريادة األعمال، وضرورة تنمية املهارات الريادية لدى  .1

الطالبات، مما يسهم يف تنمية ثقافة العمل احلر اإلبداعي 
وخفض نسبة البطالة بني السعوديات من خالل بناء تصور 

 أفضل ملهنة املستقبل. 
الفرصة للمسؤولني عن األنشطة غري تسهم يف إتاحة  .2

النشاط يف املدرسة إلعادة النظر يف حمتوى  ورائداتالصفية 
هها لتنمية ياألنشطة وأساليب تطبيقها حبيث يتم توج

وبناء اجتاهات  ،املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية
 إجيابية جتاه العمل احلر الريادي. 

دور األنشطة غري الصفية  اولتتنيعد بداية األحباث اليت  .3
استثمارها مبا حيقق تنمية اقتصادية و يف تنمية املهارات الريادية 

 .2030وفق رؤية اململكة  ةواجتماعية مستدام
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 : دراسةحدود ال

معرفة الواقع احلايل تقتصر الدراسة على : احلد املوضوعي -
لدور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية 
)الشخصية، القيادية، اإلدارية، التقنية والفنية( لدى طالبات 
املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن، ومعرفة املعوقات اليت حتول 
دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات 
 الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات

غري الصفية يف تنمية وتقدمي تصور مقرتح لدور األنشطة 
 .املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية

عينة ممثلة من على أجريت هذه الدراسة : املكاين احلد -
 .دينة الرياضطالبات ومعلمات املرحلة الثانوية مب

الدراسي يف الفصل  الدراسة طبقت أداة: الزماين احلد -
  .هـ1439/ 1438 الدراسيمن العام  ولاأل

  :دراسةمصطلحات ال

 فُيعرف الشميمري واملبرييك :ريادة األعمال: أولا  -
( ريادة األعمال على أهنا " نشاط ينصب 22، ص2011)

على إنشاء مشروع عمل جديد، يقدم فعالية اقتصادية 
مضافة، من خالل إدارة املوارد بكفاءة وأهلية متميزة لتقدمي 
شيء جديد، أو ابتكار نشاط اقتصادي وإداري جديد يتسم 

  باإلبداع ويتصف باملخاطرة". 
ي: "ترمجة املعرفة إىل املهارة ه: المهارات الريادية :انيا ثا -

تصّرف أو عمل يؤدي إىل حتقيق أداء مرغوب")عثمان، 
( 303، ص2013وتعّرف أمحد ) (.48، ص ه1438

املهارات الريادية بأهنا" قدرة خريج املدرسة الثانوية الصناعية 
على إنشاء مشروع صغري يف جمال ختصص  يتسم باإلبداع، 

والتخلص من البطالة". حتقيق ذات  ويتصف باملخاطرة؛ هبدف 
( 256، ص2015تعّرف كٌل من العاين واحلارثية ) يف حني

املهارات الريادية بأهنا "السمات اليت ميتلكها األفراد الذين 
يتمتعون بقدرات ذاتية مميزة، ولديهم ثقة عالية بالنفس، 
والرغبة الشديدة يف اإلجناز والنمو واإلصرار واملواظبة على 

إلبداع واالبتكار وحب االستقاللية والقدرة ذلك، إضافة إىل ا
لمخاطرة املدروسة على البحث عن الفرص، واالستعداد ل

تيان بشيء جديد، واالنتباه للفرص حني ال والقدرة على اإل
املهارات وتعرف  يرى اآلخرون إال الفوضى والتناقضات". 

جمموعة من املهارات  ا بأهنا:إجرائيً يف هذه الدراسة  الريادية
املرتابطة اليت ال بد أن تتوافر لدى طالبة املرحلة الثانوية لتحقيق 

األفراد،  ي سواء على مستوى قطاع األعمال أمالنجاح الرياد
ومن هذه املهارات: القدرة على البحث عن الفرص 
واستغالهلا، وإدارة املخاطرة، والثقة بالنفس، والتواصل الشفهي 

داع واالبتكار والدافعية حنو والكتايب، وحتمل املسؤولية، واإلب
 .اإلجناز واملبادرة

 الدراسات السابقة:

موضوع ريادة األعمال، وأهم  الدراساتتناولت بعض      
اليت تناولت  الدراساتيف حني هناك بعض املهارات الريادية، 

يف تنمية تلك  ةالتعليم ال سيما املرحلة الثانوية واجلامعي دور
   : ما يأيت ها، ومناملهارات

    (: Hatak.I &Reiner. E.2011) دراسة راينر وهاتاك
يف توجي  تعليم ريادة  املعلمني التعرف على دور استهدفت

يف النمسا  األعمال يف املرحلتني األساسية والثانوية للتعليم
 السويد.و إسبانيا، و إيطاليا، و أملانيا و وفنلندا وفرنسا، 

صائص اخلالريادي و  التعليم ممارساتالعالقة بني  وحتليل
وتشري نتائج الدراسة إىل أن  على الرغم  الدميوغرافية للمعلمني.

تبطة بتعليم ريادة األهداف الصرحية املر  من الكثري من
 أنو ، ألنفسهمأهداف  ن املعلمني مل حيددوا أياألعمال، فإ

اخللفية الدميوغرافية للمعلمني ال تؤثر على ممارسات تعليم 
يادة األعمال، ولكن يؤثر تدريبهم ومشاركتهم يف خمتلف ر 

وقدراهتم اخلاصة لدعم تعليم  املستويات املدرسية أو اإلقليمية
يتم تطبيقها اليت  من الطرق اكبريً   اعددً وأن  ،ريادة األعمال

 ،من املناقشاتخمتلفة  أساليب لتعليم ريادة األعمال تستخدم
أو دعوة  املؤسسات التجارية أما الرحالت امليدانية إىل
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أصحاب املشاريع إىل عرض عملهم يف املدارس تستخدم 
ا من وأن الزيارات خارج املدرسة أكثر شيوعً  ،بشكل نادر

الزائرين املدعوين إىل املدرسة، وأن استخدام املعلمني لأللعاب 
التعليمية، والتواصل مع الرياديني اخلارجيني ومنظمات الدعم  

 .  مشيةكانت ضعيفة وها
وهدفت إىل حتديد  (:2012) ومجعة ومحايدة دراسة احلشوة

أهم خمرجات برامج التعلم الريادي يف املدارس، واستعراض أهم 
االجتاهات العاملية يف تعليم الريادة، وتقييم قدرة النظام 
التعليمي يف فلسطني على تشجيع تطوير املواقف واملعارف 
واملهارات الريادية بني الطالب، واستخدمت الدراسة املنهج 

نتائج اليت توصلت هلا: أن خرجيي التحليلي، ومن أهم ال
املدارس ميتلكون كفايات ريادية بشكل متوسط، وأن املناهج 
الدراسية وطرق التدريس احلالية ال حتث على تطوير هذه 

 الريادية حتظى باهتمام خاص يف الكثريالكفايات، وأن الرتبية 
يتم إدراج التعليم الريادي يف االسرتاتيجيات  من البلدان إذ

ية ويتم ختصيص املوارد لتحديد املخرجات وتطوير الوطن
املناهج الدراسية وتدريب املعلمني وتقدمي الدعم على شكل 

 مبادئ توجيهية للتنفيذ. 
(: هدفت الدراسة إىل عرض 2014دراسة السيد و إبراهيم )

سياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة األعمال يف ضوء خربة  
لتوصل إىل إجراءات مقرتحة عن كل من سنغافورة والصني، وا

آليات االستفادة من سياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة 
األعمال يف مصر، ولتحقيق هذه األهداف قدمت الدراسة 

لسياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة  اثقافيً  وحتلياًل  اوصفً 
وذلك من حيث  ،األعمال واملقررات يف سنغافورة والصني

تدريس هذه املقررات والربامج والبيئة الداعمة طرق وأساليب 
للتعليم الريادي، ووصف وحتليل ثقايف لواقع سياسات وبرامج 
التعليم الريادي يف مصر، واستخدمت الدراسة املنهج املقارن 

يف الدراسات الرتبوية  G.Beredayمدخل جورج بريداي 
ومت التوصل إىل عدد من اإلجراءات املقرتحة تضمنت:  املقارنة،

آليات مرتبطة بالسياسات احلكومية لدعم التعليم الريادي 

وريادة األعمال يف مصر، وآليات مرتبطة خبلق بيئة داعمة 
تتضمن للتعليم الريادي يف اجلامعات املصرية، وإجراءات عامة 

يادية، إعادة هيكلة اجلامعات يف ضوء مفهوم اجلامعة الر 
استثمار دور التعليم يف تنمية ونشر ثقافة ريادة األعمال، 
تفعيل الشراكة بني اجلامعات وقطاعات األعمال واملؤسسات 

 احلكومية يف اجملتمع.       
(: هدفت هده الدراسة إىل التعرف على 2014دراسة الفواز )

دور حاضنات األعمال اجلامعية يف توجي  الطلبة حنو ريادة 
ل، والتعرف على مستوى امليول حنو ريادة األعمال األعما

لدى الطلبة املنتسبني حلاضنات األعمال يف اجلامعات 
( استبانة 174األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت توزيع )

 ًياعلى أفراد العينة، وأظهرت النتائج أن هناك مستوى عال
 :للخدمات اليت تقدمها حاضنات األعمال اجلامعية ببعديها

جمال الدعم التقين وتقييم األداء للعاملني، وجمال اخلدمات 
اإلدارية واملكتبية للطلبة املنتسبني إىل حاضنات األعمال يف 

للخدمات يف البعدين: الدعم  ًياعال ااجلامعة، ومستوى متوسطً 
املايل والتمويلي والتسويقي، وجمال التدريب واالستشارات 

 ال. العلمية احلديثة يف ريادة األعم
(: وهدفت إىل التعرف على األسس 2015دراسة احلسيين )

النظرية لتعليم ريادة األعمال باملدرسة الثانوية على ضوء 
األدبيات العاملية، ومعرفة واقع تعليم ريادة األعمال يف املدرسة 
الثانوية بكل من فنلندا والنرويج، والوقوف على اجلهود املبذولة 

درسة الثانوية املصرية، مث التوصل إىل لتعليم ريادة األعمال بامل
مقرتحات إجرائية لتفعيل ريادة األعمال باملدرسة الثانوية 
املصرية على ضوء خربيت فنلندا والنرويج ملواكبة متطلبات سوق 
العمل القومي والعاملي. واتبع الباحث مدخل جورج بريداي 

G.Bereday ة. ومن يف الدراسات الرتبوية املقارنة لغرض املقارن
أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن نظام التعليم التقليدي 

ا عن إكساب الطالب املهارات واملعارف املصري يبتعد متامً 
والكفاءات الالزمة لريادة األعمال وتنظيم املشروعات لولوج 
النشء جمتمع املعرفة، وحتقيق متطلبات اقتصاد املعرفة 
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وقدم الباحث على ضوء اإلفادة  والتوظيف والتنمية املستدامة،
من الفكر الرتبوي املعاصر واخلربات األجنبية يف جمال تعليم 
ريادة األعمال والرتبية املقارنة جمموعة من اإلجراءات املقرتحة 
واملرتبطة باالسرتاتيجيات القومية لتعليم ريادة األعمال، 
وكذلك آليات مرتبطة بالربامج واملناهج الدراسية وخمرجات 

 تعلم ريادة األعمال. 
(: هدفت الدراسة إىل الكشف 2015دراسة العاين واحلارثية )

عن درجة توافر املهارات الريادية لدى عينة من طلبة جامعة 
السلطان قابوس بسلطنة عمان، وتأثري بعض املتغريات 
الدميوغرافية عليها، ومت استخدام املنهج الوصفي، وإعداد 

مهارة ريادية، تكونت عينة الدراسة ( 65استبانة مكونة من )
ا وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ( طالبً 592من )

توافر املهارات الريادية تراوحت بني العالية واملتوسطة، كما 
( يف متغري النوع 0.05ا عند مستوى )يوجد فروق دالة إحصائيً 

يف  يف حمور املهارات القيادية لصاحل اإلناث، ويف متغري الرغبة
عمل مشروع ريادي لصاحل الراغبني يف ذلك، ويف متغري الكلية 

 لصاحل طلبة كليات الطب والرتبية واهلندسة. 
(: استهدفت وضع اسرتاتيجية للرتبية 2016دراسة أبو سيف )

لريادة األعمال بالتعليم قبل اجلامعي يف مصر يف ضوء بعض 
إلضافة لتحليل النماذج النظرية كأطر للرتبية لريادة األعمال، با

خربة االحتاد األورويب  وجنوب أفريقيا يف ريادة األعمال، مث 
حتليل واقع الرتبية لريادة األعمال بالتعليم قبل اجلامعي يف 

احث املنهج الوصفي التحليلي؛ مصر، وقد استخدم الب
إىل اسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق الرتبية لريادة األعمال  توصلو 

هي: حتليل الوضع الراهن للرتبية  اشتملت على أربع مراحل
لريادة األعمال، مث صياغة االسرتاتيجية، وتنفيذ االسرتاتيجية 
املقرتحة )خطة العمل التنفيذية(، واملرحلة الرابعة: املتابعة 

 والتقومي.       
(: هدفت إىل التعرف على درجة توافر 2016دراسة الرويتعي )

طيبة، ومعرفة أثر  كفايات ريادة األعمال لدى طالب جامعة
بعض العوامل الدميوغرافية املتمثلة يف املستوى االجتماعي 

واالقتصادي لألسرة. ومت اختيار عينة ممثلة من طالب املستوى 
األخري مبرحلة البكالوريوس يف جامعة طيبة باملدينة املنورة بلغ 

 ( وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها:296عددها )
ادة األعمال تتوافر لدى طالب جامعة طيبة يف أن كفايات ري

االجتماعي، الثقة بالنفس،   احملاور الثمانية )اإلبداع، والتوج
اإلرادة والتحدي، االستقاللية، الدافع إىل اإلجناز، التحمل 
واملسؤولية، وقراءة السوق لتكوين الثروة( بدرجة عالية من 
وجهة نظرهم، ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات عينة الدِّراسة وفًقا ملتغري املستوى االجتماعي 

 . واالقتصادي
(: هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة 2016سة شبري )درا

العالقة بني املهارات الناعمة والتوجهات الريادية لدى طلبة 
الكليات التقنية واملهنية يف حمافظات غزة، وقد استخدم 

( 388الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )
لة إحصائية بني ، ومن أهم النتائج: وجود عالقة ذات دالاطالبً 

املهارات الناعمة والتوجهات الريادية لدى طلبة الكليات 
التقنية واملهنية مبحافظات غزة، وتبني أن الطلبة يتمتعون 

: القيادة، هارات الناعمة على الرتتيب اآليتمبجموعة من امل
العمل ضمن فريق، االتصال والتواصل، اختاذ القرارات وحل 

، كما تبني أن يط، إدارة الوقت، التفاوض، التخطاملشكالت
: املبادرة، يهم توج  ريادي على الرتتيب اآليتالطلبة لد

    . اإلبداع، حتمل املخاطرة
(: هدفت الدراسة إىل التعرف على دور 2016دراسة اليماين )

اإلدارة املدرسية يف تعليم ريادة األعمال لطالب املرحلة 
وجهة نظر قادة الثانوية، والكشف عن معوقات تعليمها من 

 أداةً هج الوصفي التحليلي، واالستبانة املدارس، مستخدمة املن
جلمع البيانات من جمتمعها املتمثل يف قادة املدارس الثانوية 

وقائدة. ومن  ا( قائدً 77مبدينة الرياض، وبلغ حجم العينة )
نتائجها: هناك موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة 
على عبارات دور اإلدارة املدرسية يف تعليم ريادة األعمال 

من وجهة  جبميع جماالهتا، وجاء ترتيب اجملاالت حبسب أمهيتها
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: جمال املعلمني، مث األنشطة نظر أفراد العينة على النحو اآليت
ا جمال الشراكة اجملتمعية. من أبرز معوقات الالصفية، ويليه

تعليم ريادة األعمال: غياب التحفيز واملكافآت الدافعة 
للتفكري اإلبداعي، وانعدام العالقات الوثيقة بني القطاع 
الرتبوي واالقتصادي، ونقص املسارات املهنية يف التعليم العام، 
 ،وغياب دور حاضنات األعمال يف رعاية الطالب الرياديني

سهام املنظومة التعليمية يف وغياب الثقافة الريادية، وعدم إ
توليد أفكار ريادية قابلة للتحول إىل مشاريع صغرية جديدة، 
وعدم توافر اإلمكانات املادية الالزمة للقيام باألنشطة الريادية، 

 والنظرة الدونية ألصحاب األعمال احلرة واحلرف اليدوية. 
إىل التعرف على اخلصائص  (: هدفت2016دراسة عبده )

الريادية املتوفرة لدى طالب وطالبات كلية إدارة األعمال يف 
جامعة تبوك، وفهم العوامل املؤثرة يف تكوين اخلصائص الريادية 
لديهم، إضافة إىل توضيح أثر بعض العوامل الدميوغرافية 
املتمثلة يف النوع والتخصص والرتتيب بني األشقاء يف مدى 

ائص الريادية لدى األفراد. ومت اختيار عينة عشوائية توافر اخلص
ا وطالبة، واستخدم الباحث املنهج ( طالبً 640) من مكونة

الوصفي والتحليلي، وتوصلت الدراسة إىل: أن اخلصائص 
الريادية تتوفر بدرجة عالية لدى غالبية أفراد العينة، وأن مجيع 

هلا أثر إجيايب يف  العوامل الشخصية والرتبوية والبيئية والثقافية
تكوين اخلصائص الريادية لدى أفراد عينة الدراسة، كما 
أظهرت الدراسة أن التخصص الدراسي ليس ل  أثر يف مدى 
توفر اخلصائص الريادية لدى عينة الدراسة، خبالف متغري النوع 
والرتتيب بني األشقاء يف األسرة فقد ثبت وجود تأثري واضح 

 هلما.  
(: استهدفت الدراسة إىل التعرف على Sandri,2016دراسة )

الفرص وتنمية مهارات حل املشكالت وتشجيع الشركات 
الناشئة وإدارة املشاريع التجارية، من خالل إعادة النظر يف 

 ،2020عالقات التعليم خبطة عمل ريادة األعمال لعام 
التعرف على مفهوم التعليم الريادي وحتديد احلاجة واألمهية و 

لريادي يف األردن. وقد مت ذلك بواسطة دراسة للتعليم ا

 يف اجلامعات األردنية ستبانات لعينة من الطلبة اجلامعينيا
وتوصلت إىل عدة نتائج منها: أن نظام التعليم يف  احلكومية.

 ةأن مواجه غري ،األردن يواج  حتديات العوملة وبطالة الشباب
األردن هلذه التحديات واجلهود املتعاونة واملنجزة يف التعليم 
الريادي مازالت مفقودة. وقدمت الدراسة مقارنة معيارية 

 على هنج دراسة واسعة املدى لطالب أوروبيني للنتائج مع
 (.ASTEEمشروع )

من خالل حتليل تعليق عام على الدراسات السابقة: 
لت مرحليت التعليم األساسي الدراسات السابقة يتضح أهنا تناو 

على ثقافة ريادة األعمال   همبعض ركز  إذوالتعليم اجلامعي 
وقياس درجة امتالك الطالب للمهارات والكفايات الريادية 

الفواز  )من:  مثل دراسة كل  يف التعليم اجلامعي وسبل تنميها 
الرويتعي ؛ (2016عبده ) ؛(2016شبري ) ؛(2014)
  واليت ((Sandri,2016) ؛(2015العاين واحلارثية ) ؛(2016)

توصلت إىل تقييم اجلهود اليت تبذهلا اجلامعات يف سبيل نشر 
ثقافة ريادة األعمال، وتنمية املهارات الريادية لدى طالهبا، 
وأن امتالك الطالب للمهارات الريادية جاء بدرجات متفاوتة 
حسب النوع والتخصص واخلصائص الدميوغرافية، وأن 

ول دون تفعيل من املعوقات اليت حت كثريًااجلامعات تواج   
 دورها يف تنمية املهارات الريادية لدى طالهبا.

وبعضها ركز على التعليم والرتبية الريادية يف مراحل  -
؛ (2014إبراهيم )و السيد )التعليم الثانوي مثل: دراسة 

اليماين  ؛(م2012ن )احلشوة وآخري؛ (2015سيين )احل
 أيب؛ (Hatak.I &Reiner.E.2011راينر وهاتاك )؛ (2016)

، واليت توصلت إىل قصور دور اإلدارة ((2016سيف )
املدرسية واملناهج الدراسية واألنشطة غري الصفية يف تعليم 

أن الدِّراسة  غري املهارات الريادية لطالب التعليم الثانوي.
عن الدراسات أدواهتا وعينتها و  تلف يف أهدافهااحلالية خت

: معرفة دور األنشطة غري على السابقة من حيث أهنا تركز
الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية، القيادية، 
اإلدارية، التقنية( لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة 
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دور ذلك النظرهن، مث حتديد املعوقات اليت حتول دون تفعيل 
تقدمي تصور مقرتح لدور  امن وجهة نظر املعلمات، وأخريً 

 تنمية املهارات الريادية لدى طالبات األنشطة الصفية يف
 املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية.

 : اوإجراءاته دراسةمنهجية ال

 تقدمي تصور مقرتحهو ن هدف البحث أل: الدراسة منهج
دى دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لل

املنهج فإن  السعودية؛طالبات املرحلة الثانوية باململكة العربية 
الذي يتم من خالل  مجع وتصنيف البيانات  التحليلي الوصفي

كثر مالءمة هو املنهج األ هاوتفسري  هاواملعلومات وحتليل
  لإلجابة عن تساؤالت 

 . البحث وحتقيق أهداف 
اجملتمع األصلي للدراسة من  كونيت :عينة الدراسةمجتمع و 

، الرياضمبدينة  الثانويةاملرحلة ومعلمات مجيع طالبات 
وفًقا لإلحصائية الصادرة   يوضح حجم اجملتمعيتواجلدول اآل

 باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياضتقنية املعلومات إدارة عن 
 .ـه1438/1439من العام  ولللفصل الدراسي األ

 (1)جدول
 عدد أفراد المجتمع األصلي للدراسة 

 عدد المعلمات عدد طالبات المقررات عدد طالبات الفصلي نوع التعليم المرحلة مكتب التربية
 أهلي حكومي أهلي حكومي أهلي حكومي

 314 1044 0 6200 3093 7411 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية البديعة
 0 152 0 1120 0 612 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية احلرس
 384 1051 1407 1751 2577 11392 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية الروايب
 164 615 0 2699 1988 6049 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية الشفا
 526 960 1359 4248 4440 8368 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية النهضة
 76 602 0 2207 909 12202 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية جنوب
 702 879 4178 4399 2592 3804 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية مشال
 233 530 1125 1968 1470 3790 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية غرب
 286 487 506 1558 2221 3039 تعليم عام بنات املرحلة الثانوية وسط

 2685 6320 8575 26150 19290 56667 اجملموع
( 550ومت تطبيق االستبانة على عينة عشوائية قوامها )

( معلمة وكان العائد من االستبانات والصاحل 300طالبة؛ و)
( استبانة 239( استبانة من عينة الطالبات، و)493للتحليل )
غري مكتملة  بعد استبعاد االستبانات املعلمات وذلكمن عينة 
  البيانات.

بعد إمتام عملية  -أالتوزيع الديموجرافي لعينة الدراسة: 
عينة الدراسة من  توزيع االستبانة على العينة ميكن وصف

 :خلصائصها على النحو اآليتا الطالبات وفقً 
 
 

 ( 2 )جدول
 ا لمتغير نوع المدرسة توزيع العينة تبعا  

 النسبة المئوية العدد )ن( فئات المتغير )نوع المدرسة(
 81.3 401 حكومية
 18.7 92 أهلية

 100 493 اإلجمالي
 3))جدول 

 ا لمتغير التخصصتوزيع العينة تبعا 
 النسبة المئوية العدد )ن( فئات المتغير )التخصص(

 26.4 130 آداب 
 73.6 363 علوم
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 100 493 اإلجمالي
 ((4جدول 

  ا لمتغير الصف الدراسيتوزيع العينة تبعا  
 النسبة المئوية العدد )ن( فئات المتغير)الصف الدراسي(

 46.9 231 ثاين ثانوي
 53.1 262 ثالث ثانوي
 100 493 اإلجمالي

  5))جدول 
 ا لمتغير نظام الدراسةتوزيع العينة تبعا  

 النسبة المئوية )ن(العدد  فئات المتغير )نظام الدراسة(
 38.7 191 نظام مقررات
 61.3 302 نظام فصلي
 100 493 اإلجمالي

 بعد إمتام عملية توزيع االستبانة على العينة ميكن وصف-ب

 :خلصائصها على النحو اآليتا عينة الدراسة من املعلمات وفقً 
 (6) جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المدرسة 
 النسبة )%( التكرار نوع المدرسة

 93.3 223 حكومية
 6.7 16 أهلية

 100 239 المجموع
 (7)جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص 
 النسبة )%( التكرار التخصص

 54.8 131 آداب
 45.2 108 علوم

 100 239 المجموع
 (8 )جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة في النشاط  
 النسبة )%( التكرار جابةاإل

 31.4 75 ال
 68.6 164 نعم

 100 239 المجموع

مت تصميم ثالث استبانات،  وإجراءاتها: دراسةلاأدوات 
 ا وفقً 

 ية: اآلتللمراحل 
واقع دور األنشطة  ملعرفة االستبانةصممت  المرحلة األولى:

غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية، القيادية، 
اإلدارية، التقنية والفنية( لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة 

 . نظرهن
املعوقات اليت حتول دون تفعيل استبانة معرفة  :المرحلة الثانية

دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى 
مت بناء  فقدطالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات. 

، مث هدفهاية: حتديد اخلطوات اآلتوفق االستبانتني السابقتني 
البحوث والدراسات السابقة، ووثيقة  ها وهي:حتديد مصادر 

( عبارة، 48)حماور االستبانة وجمموع عبارات رؤية اململكة. 
خانات حسب مقياس "ليكرت"  مخسوكل عبارة أمامها 

ا/موافق بشدة، عايل/موافق، )عايل جدً  اخلماسي
ا/غري موافق متوسط/حمايد، ضعيف/غري موافق، ضعيف جدً 

 بشدة(.
لمقياس( ل)أصغر قيمة  1 –)أكرب قيمة للمقياس(  5املدى= 

 =4 
    للتأكد من صدق االستبانة من حيث صدق األداة: -أ

ما  والتحقق من أهنا تقيس مالءمتها ألهداف الدراسة،
 اآليت:  وضعت لقياس  مت إجراء

لى جمموعة من االستبانة يف صورهتا األولية ع مت عرض   
مت يف الرتبية، ويف ضوء آراء احملكمني  واملتخصصني اخلرباء

 .بعض الفقرات وتعديل صياغة بعضهااستبعاد 
صدق االتساق الداخلي مت حلساب  التساق الداخلي:

 حساب معامل االرتباط من
 :  يوضح ذلكواجلدول اآليتخالل استجابات عينة الدراسة، 
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 (9 )دولج
 استبانة الطالبات محاورمعامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ل 

 0.01)**( دالة عند 
دول السابق أّن معامالت االرتباط بني اجليّتضح من 

درجة كل عبارة والدرجة الكّلية جلميع عبارات هذا احملور 
( يف حدها األعلى، وبني 0.943موجبة، وقد تراوحت بني )

مجيع املعامالت دالة إحصائًيا و ( يف حدها األدىن، 0.748)
  .(0.01) عند مستوى داللة

 (10)جدول
 )استبانة عينة المعلمات( معامالت الرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

 0.01)**( دالة عند  
مت حساب ثبات األداة باستخدام معادلة  :ثبات األداةب_ 

  وذلك لالستبانة جمملة وحماورها الفرعية،  ، كرونباخ ألفا
  يوضح ذلك.واجلدول اآليت

 (11) جدول
 مجملة ومحاورها الفرعية ستبانة الطالباتل قيم معامل الثبات 

 ثباتمعامل ال عدد العبارات المحور
 0.935 9 تنمية املهارات الريادية )الشخصية( لدى طالبات املرحلة الثانويةاحملور األول: واقع دور األنشطة غري الصفية يف 

 0.941 8 واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )القيادية( لدى طالبات املرحلة الثانوية: احملور الثاين

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 معامل االرتباط م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط م
1 0.799** 1 0.828** 1 0.858** 1 0.870** 
2 0.807** 2 0.927** 2 0.845** 2 0.827** 
3 0.827** 3 0.624** 3 0.748** 3 0.868** 
4 0.788** 4 0.875** 4 0.936** 4 0.853** 
5 0.811** 5 0.899** 5 0.888** 5 0.872** 
6 0.885** 6 0.906** 6 0.881** 6 0.872** 
7 0.788** 7 0.787** 7 0.915** 7 0.943** 
8 0.780** 8 0.863** 8 0.781** 8 0.930** 
9 0.823**  9 0.929** 

  10 0.848** 
 الدرجة الكلية للمحور 

0.912** 0.939** 0.956** 0.919** 

 احملور األول
 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط م
1 0.559** 6 0.665** 11 0.489** 
2 0.682** 7 0.642** 12 0.684** 
3 0.636** 8 0.750** 13 0.632** 
4 0.674** 9 0.698**  
5 0.681** 10 0.656** 
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 ثباتمعامل ال عدد العبارات المحور
 0.948 8 الريادية )اإلدارية( لدى طالبات املرحلة الثانويةاحملور الثالث: واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات 

 0.968 10 احملور الرابع: واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )التقنية والفنية( لدى طالبات املرحلة الثانوية
 0.982 35 اإلجمالي

 (12) جدول
  المعلماتلستبانة  قيم معامل الثبات 

 الثبات معامل عدد العبارات المحور
 0.880 13 املعوقات اليت حتول دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية

تصميم استبانة مت : استبانة التصور المقترح: الثالثةالمرحلة 
ية: صياغة التصور املقرتح وفًقا للخطوات اآلت تصور املقرتحال

نتائج تشخيص ) :اآلتيةاملصادر  يف ضوءيف صورت  األولية، 
ثانًيا: . (البحوث والدراسات السابقة، الواقع للدراسة احلالية

حتكيم التصور املقرتح من خالل عرض  على جمموعة من 
مدى  يفجملال الرتبوي، ومعرفة آرائهم اخلرباء واملختصني يف ا

  أمهيت  وقابليت  للتطبيق، وذلك هبدف إقراره يف صورت  النهائية.  
التكرارات والنسبة املئوية  تاستخدم األساليب اإلحصائية:

، واملتوسط لوصف أفراد الدراسة من الطالبات واملعلمات
احلسايب واالحنراف املعياري ملعرفة اجتاهات الطالبات حنو واقع 

الصفية يف تنمية املهارات الريادية دور األنشطة غري 
)الشخصية، القيادية، اإلدارية، التقنية والفنية( لدى طالبات 
املرحلة الثانوية واجتاهات املعلمات حنو املعوقات اليت حتول 
دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات 

( ملعرفة الفروق Tاختبار تاء )الريادية لدى الطالبات. و 

حصائية وفقًا ملتغري نوع املدرسة، التخصص، الصف، نظام اإل
مقررات( للطالبات، ومتغري نوع املدرسة، الدراسة )فصلي، 

 التخصص، اخلربة يف األنشطة للمعلمات.
لتفسري نتائج استجابات أفراد نتائج البحث ومناقشتها: 

 بتحليلالدراسة على االستبانة ومناقشتها قامت الباحثتان 
 :اً ألسئلة البحث، على النحو اآليتوتفسريها تبعالنتائج 

ما واقع دور نتيجة السؤال األول والذي ينص على:  
األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية، 
القيادية، اإلدارية، التقنية والفنية( لدى طالبات املرحلة الثانوية 

  من وجهة نظرهن؟
نشطة غير الصفية في تنمية المحور األول: واقع دور األ

المهارات الريادية )الشخصية( لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية:

 (13)جدول
 ولاستجابات أفراد عينة الطالبات على عبارات المحور األ 
  م

 العبارة
النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور

 المعياري
 الترتيب

عالي 
 جداا 

ضعيف  ضعيف متوسط عالي
 جداا 

 3 1.15 3.12 50 70 223 70 80 ك تشجع برامج النشاط اإلبداع واالبتكار. 1
% 16.2 14.2 45.2 14.2 10.2 

تُعقد دورات وندوات تدريبية للطالبات متكنهن من  2
الوصول إىل مصادر املعرفة بأنفسهن )التعلم 

 الذايت(.

 5 1.08 2.75 61 141 190 61 40 ك
% 8.1 12.4 38.5 28.6 12.4 

 7 1.01 2.59 80 122 241 20 30 كتنظم محالت توعوية لزيادة وعي الطالبات بأمهية  3
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  م
 العبارة

النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور
 المعياري

 الترتيب
عالي 
 جداا 

ضعيف  ضعيف متوسط عالي
 جداا 

 16.2 24.7 48.9 4.1 6.1 % متكني املرأة السعودية من املسامهة يف التنمية.
تكسب الطالبات أخالقيات العمل اإلجيايب مثل:  4

واألمانة، تقدير الذات واآلخرين، وإتقان  الصدق،
 العمل.

 1 1.08 3.49 20 50 212 91 120 ك
% 24.3 18.5 43 10.1 4.1 

ترسخ ثقة الطالبات يف أنفسهن ويف قدرهتن على  5
 النجاح.

 2 1.13 3.32 20 91 202 70 110 ك
% 22.3 14.2 41 18.5 4.1 

بني الطالبات  تعقد مسابقات للمشاريع املتميزة 6
 لتعلم كيفية حتويل الفكرة ملشروع ريادي منتج.

 4 1.20 2.81 90 92 181 80 50 ك
% 10.1 16.2 36.7 18.7 18.3 

تنظيم زيارات ميدانية حلاضنات األعمال لالستفادة  7
 من خدماهتا يف تنمية املهارات الشخصية الريادية.

 9 1.20 2.36 141 152 120 40 40 ك
% 8.1 8.1 24.3 30.8 28.6 

تقام ندوات وملتقيات الستعراض جتارب وخربات  8
 رواد ورائدات األعمال.

 8 1.19 2.38 141 132 150 30 40 ك
% 8.1 6.1 30.4 26.8 28.6 

تنمي برامج النشاط قدرة الطالبات على حل  9
 املشكالت احلياتية.

 6 1.17 2.73 101 80 202 70 40 ك
% 8.1 14.2 41 16.2 20.5 

 0.924، النحراف المعياري العام = 2.84المتوسط الحسابي العام = 

إىل أن دور ا للجدول السابق وفقً تشري نتائج الدراسة 
األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )الشخصية( 

بلغ املتوسط  الثانوية، كان متوسطاً، فقدرحلة لدى طالبات امل
احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة على هذا احملور ما 

ور، احمل(، واملتوسط احلسايب جلميع عبارات 2.84نسبت  )
وعلى  (.2.36( وأقل قيمة )3.49يرتاوح ما بني أعلى قيمة )

، الرغم من أمهية املهارات الشخصية يف منو املهارات الريادية
ن واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية إف

لدى طالبات الثانوية كان دون املأمول، وهذه النتيجة ختتلف 
( واليت توصلت أن اخلصائص الريادية 2016عن دراسة عبده )

تتوفر بدرجة عالية لدى غالبية أفراد العينة، وأن مجيع العوامل 
والثقافية هلا أثر إجيايب يف تكوين  الشخصية والرتبوية والبيئية

 اخلصائص الريادية لدى أفراد عينة الدراسة. ولعل السبب يف
طُبقت دراسة عبدة  ذلك هو اختالف عينة الدراسة إذ

متثلت  ى طالب كلية إدارة األعمال، يف حني( عل2016)
 عينة الدراسة احلالية يف طالبات املرحلة الثانوية. 

ب جاءت وفق الرتتيهذا احملور كما يتضح أن عبارات 
( واليت نصها "تكسب الطالبات 4عبارة رقم ) :اآليت

أخالقيات العمل اإلجيايب مثل: الصدق، واألمانة، تقدير 
بلغ املتوسط احلسايب  لذات واآلخرين، وإتقان العمل" فقدا
على دور  ستجابة حول هذه العبارة مؤشر عال  (. واال3.49)

 إذلشخصية، تنمية املهارات الريادية ااألنشطة غري الصفية يف 
يدرك القائمون على األنشطة ومعلمات املرحلة الثانوية أمهية 
النشاط يف إكساب الطالبات القيم األخالقية، والدقة يف 

 ( عن وجود عالقة2016) العمل، وهذا ما تؤكده دراسة شبري
بني املهارات الناعمة والتوجهات الريادية لدى طلبة الكليات 
التقنية واملهنية مبحافظات غزة، وأن الطلبة يتمتعون مبجموعة 

: القيادة، العمل ضمن هارات الناعمة على الرتتيب اآليتمن امل
فريق، االتصال والتواصل، اختاذ القرارات وحل املشكالت، 

 ارياديً  االتفاوض، التخطيط، إدارة الوقت، وأن لديهم توجهً 
  .بداع، حتمل املخاطرة: املبادرة، اإلعلى الرتتيب اآليت
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وسط عبارات احملور العبارات ويف املقابل كان أدىن ترتيب ملت
( اليت نصها "تنظيم زيارات ميدانية حلاضنات 7ية: رقم )اآلت

األعمال لالستفادة من خدماهتا يف تنمية املهارات الشخصية 
(. وهو 2.36الريادية" يف املرتبة األخرية، مبتوسط حسايب بلغ )

عيف على دور األنشطة غري الصفية يف تنمية مؤشر ض
وتتفق هذه  . املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية

توصلت إىل  (، فقد2016نتيجة دراسة اليماين )النتيجة مع 
، غياب دور حاضنات األعمال يف رعاية الطالب الرياديني

يف سهام املنظومة التعليمية وغياب الثقافة الريادية، وعدم إ
توليد أفكار ريادية قابلة للتحول إىل مشاريع صغرية جديدة، 
وعدم توافر اإلمكانات املادية الالزمة للقيام باألنشطة الريادية. 

( اليت أكدت على أن هناك 2014وختتلف مع دراسة الفواز )

للخدمات اليت تقدمها حاضنات األعمال  ًيامستوى عال
 وتقييم األداء للعاملني، جمال الدعم التقين :اجلامعية ببعديها

للطلبة املنتسبني إىل  وجمال اخلدمات اإلدارية واملكتبية
 ًياعال احاضنات األعمال يف اجلامعة، ومستوى متوسطً 

للخدمات يف البعدين: الدعم املايل والتمويلي والتسويقي، 
وجمال التدريب واالستشارات العلمية احلديثة يف ريادة 

االختالف هو اختالف املرحلة  األعمال. ولعل السبب يف
 التعليمية اليت تناولتها الدراسة. 

المحور الثاني: واقع دور األنشطة غير الصفية في تنمية 
 المهارات الريادية )القيادية( لدى طالبات المرحلة الثانوية:

 

 (14)جدول 
 عبارات المحور الثانياستجابات أفراد عينة الطالبات على  
  م

 العبارة
النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور

 المعياري
 الترتيب

عالي 
 جداا 

ضعيف  ضعيف متوسط عالي
 جداا 

تعقد دورات تدريبية لتنمية مهارة قيادة املشاريع  1
 الريادية لدى الطالبات.

 8 1.18 2.53 112 140 151 50 40 ك
% 8.1 10.1 30.6 28.4 22.7 

تسهم يف تنمية وعي الطالبات باللوائح املنظمة  2
 إلدارة املشاريع الريادية.

 5 1.24 2.79 81 132 160 50 70 ك
% 14.2 10.1 32.5 26.8 16.4 

 1 1.07 3.34 30 60 193 130 80 ك تكسب الطالبات القدرة على العمل كفريق. 3
% 16.2 26.4 39.1 12.2 6.1 

تتاح فرصة املشاركة يف تنظيم املشاريع الريادية مع  4
 احلاضنات واملبادرات احمللية والعاملية.

 4 1.32 2.86 90 121 131 71 80 ك
% 16.2 14.4 26.6 24.5 18.3 

يشجع نادي املهارات واألعمال الطالبات على  5
 التواصل مع رائدات األعمال لتعلم فن القيادة.

 6 1.23 2.63 110 122 151 60 50 ك
% 10.1 12.2 30.6 24.7 22.3 

تسهل اإلدارة املدرسية التواصل مع االستشاريني  6
 وأصحاب اخلربات يف جمال ريادة األعمال.

 7 1.27 2.63 100 152 141 30 70 ك

% 14.2 6.1 28.6 30.8 20.3 
 2 1.13 3.27 30 100 152 131 80 ك نشطة الطالبات على حتمل املسؤولية.حتفز األ 7

% 16.2 26.6 30.8 20.3 6.1 
 من خالل توعية الطالبات مبهام العمل الريادي 8

 لكرتونية(.إل)ا التقدميية العروض
 3 1.22 2.87 80 102 171 80 60 ك
% 12.2 16.2 34.7 20.7 16.2 

 1.02النحراف المعياري العام =  ، 2.86المتوسط الحسابي العام = 
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إىل أن دور ا للجدول السابق وفقً تشري نتائج الدراسة 
األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )القيادية( لدى 

بلغ املتوسط  رحلة الثانوية، كان متوسطاً، فقدطالبات امل
احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة على هذا احملور ما 

ور، احمل(، واملتوسط احلسايب جلميع عبارات 2.86نسبت  )
(، وهذه 2.53( وأقل قيمة )3.34يرتاوح ما بني أعلى قيمة )

( واليت 2015النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة العاين واحلارثية )
املهارات الريادية تراوحت بني أن درجة توافر  إىل توصلت

ا عند مستوى العالية واملتوسطة، كما يوجد فروق دالة إحصائيً 
( يف متغري النوع يف حمور املهارات القيادية لصاحل 0.05)

اإلناث.  كما يتضح أن عبارات واقع دور األنشطة غري 
الصفية يف تنمية املهارات الريادية )القيادية( لدى طالبات 

( 7عبارة رقم ) :اآليت انوية، جاءت وفق الرتتيباملرحلة الث
الطالبات على حتمل نشطة واليت نصت على "حتفز األ

(، وختتلف 3.27حصلت على متوسط حسايب ) املسؤولية" إذ
( اليت توصلت 2016هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرويتعي )

إىل أن كفايات ريادة األعمال تتوافر لدى طالب جامعة طيبة 
اإلبداع، والتوج  االجتماعي، الثقة  :احملاور الثمانيةيف 

بالنفس، اإلرادة والتحدي، االستقاللية، الدافع إىل اإلجناز، 
بدرجة عالية  التحمل واملسؤولية، وقراءة السوق لتكوين الثروة

من وجهة نظرهم. ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اختالف 
( من 2015)يوب أاملراحل التعليمية وهذا ما أكدت  دراسة 

قصور تضمني التعليم الريادي يف املرحلة الثانوية، وأن مستوى 
التعليم والتدريب الريادي يف املدارس الثانوية أقل من املستوى 

ويف املقابل حصلت العبارة  املرصود يف الكليات واجلامعات.
( واليت نصت على "تعقد دورات تدريبية لتنمية مهارة قيادة 1)

بلغ  لدى الطالبات" على أدىن متوسط إذيادية املشاريع الر 
واالستجابة حول هذه العبارة  (.2.53املتوسط احلسايب )

مؤشر ضعيف على دور األنشطة غري الصفية يف تنمية 
املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية، على الّرغم من 

ما أمهية التدريب يف إكساب الطالبات املهارات الريادية، وهذا 
( اليت Hatak.I &Reiner.E.2011أكدت  دراسة راينر وهاتاك )

اخللفية الدميوغرافية للمعلمني ال تؤثر على  توصلت إىل أن
ممارسات تعليم ريادة األعمال، ولكن يؤثر تدريبهم 
ومشاركتهم يف خمتلف املستويات املدرسية أو اإلقليمية 

سة احلشوة يادة األعمال ودراوقدراهتم اخلاصة لدعم تعليم ر 
يادية حتظى الرتبية الر  أن ( اليت أشارت إىل2012ن )وآخري

يتم إدراج التعليم  من البلدان إذ باهتمام خاص يف كثري
الريادي يف االسرتاتيجيات الوطنية ويتم ختصيص املوارد 
لتحديد املخرجات وتطوير املناهج الدراسية وتدريب املعلمني 

 وتقدمي الدعم على شكل مبادئ توجيهية للتنفيذ. 
المحور الثالث: واقع دور األنشطة غير الصفية في تنمية 

 طالبات المرحلة الثانوية:  المهارات الريادية )اإلدارية( لدى

 (15 ) جدول
 استجابات أفراد عينة الطالبات على عبارات المحور الثالث 
  م

 العبارة
النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور

 المعياري
 الترتيب

عايل 
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عايل
 جداً 

األنشطة آفاق أمام الطالبة لتحديد تفتح برامج  1
 أهدافها املستقبلية.

 6 1.14 2.85 70 102 201 70 50 ك
% 10.1 14.2 40.8 20.7 14.2 

تكسب الدورات وورش العمل الطالبات مهارة  2
 تنظيم وإدارة الوقت.

 4 1.26 2.94 100 51 182 100 60 ك
% 12.2 20.3 36.9 10.3 20.3 

الطالبات على اختاذ القرارات السريعة يف تساعد  3
 املواقف الطارئة.

 2 1.14 3 70 71 181 131 40 ك
% 8.1 26.6 36.7 14.4 14.2 
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  م
 العبارة

النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور
 المعياري

 الترتيب
عايل 
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عايل
 جداً 

تنمي لدى الطالبات مهارة إدارة املشاريع التجارية  4
 واملالية )البيع والشراء(.

 1 1.30 3.01 90 61 161 101 80 ك
% 16.2 20.5 32.7 12.4 18.3 

تُفّعل األنشطة األسبوع العاملي لريادة األعمال من  5
 خالل براجمها املختلفة.

 5 1.30 2.88 100 91 131 111 60 ك
% 12.2 22.5 26.6 18.5 20.3 

توفر األنشطة الدعم الكايف لتحويل أفكار  6
 الطالبات إىل مشاريع.

 8 1.27 2.73 111 91 171 60 60 ك
% 12.2 12.2 34.7 18.5 22.5 

تنمي وعي الطالبات مبفهوم العمل احلر كبديل  7
 حمتمل ملهنة املستقبل.

 3 1.31 2.98 80 102 151 70 90 ك
% 18.3 14.2 30.6 20.7 16.2 

تساعد الطالبات على معرفة متطلبات سوق  8
 .2030العمل للمرأة السعودية وفق رؤية 

 7 1.36 2.75 111 121 121 60 80 ك
% 16.2 12.2 24.5 24.5 22.5 

 1.08، النحراف المعياري العام =  2.89المتوسط الحسابي العام = 

وفًقا ملا ورد يف اجلدول السابق تشري نتائج الدراسة 
إىل أن دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية 

 فقدطالبات املرحلة الثانوية، كان متوسطاً، )اإلدارية( لدى 
بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة على هذا 

(، واملتوسط احلسايب جلميع عبارات 2.89احملور ما نسبت  )
 (.2.73( وأقل قيمة )3.01ور يرتاوح ما بني أعلى قيمة )احمل

واليت  (2012)ن وآخريوتتفق هذه النتيجة مع دراسة احلشوة 
توصلت إىل أن خرجيي املدارس ميتلكون كفايات ريادية بشكل 
متوسط، وأن املناهج الدراسية وطرق التدريس احلالية ال حتث 

كما يتضح أن عبارات واقع دور  على تطوير هذه الكفايات.
األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )اإلدارية( لدى 

 :اءت وفق الرتتيب اآليتالثانوية، جطالبات املرحلة 
( واليت تنص على "تنمي لدى الطالبات 4جاءت العبارة )

مهارة إدارة املشاريع التجارية واملالية )البيع والشراء(" باملرتبة 
(. وتدل على استجابة متوسطة 3.01األوىل مبتوسط حسايب )

وتتفق هذه النتيجة مع  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
( اليت Hatak.I &Reiner.E.2011راينر وهاتاك )نتيجة دراسة 

أو  توصلت إىل أن الرحالت امليدانية إىل املؤسسات التجارية

عرض عملهم يف املدارس دعوة أصحاب املشاريع إىل 
لتعليم طالب املرحلة الثانوية ريادة  انادرً  تستخدم
ا من الزائرين وأن الزيارات خارج املدرسة أكثر شيوعً  ،األعمال

عوين إىل املدرسة، وأن استخدام املعلمني لأللعاب املد
التعليمية، والتواصل مع الرياديني اخلارجيني ومنظمات الدعم  
كانت ضعيفة وهامشية؛ لذا توصي الدراسة بضرورة تشجيع 

وجاءت  مع الشركات. املعلمني على مزيد من التعمق والتعاون
األنشطة الدعم  ( واليت نصها "توفر6يف املرتبة األخرية العبارة )

بلغ املتوسط  ل أفكار الطالبات إىل مشاريع" إذالكايف لتحوي
(. وهي استجابة متوسطة، وتتفق هذه النتيجة 2.73احلسايب )

من أبرز  أن ( اليت توصلت إىل2016مع دراسة اليماين )
سهام املنظومة التعليمية يف معوقات تعليم ريادة األعمال عدم إ

توليد أفكار ريادية قابلة للتحول إىل مشاريع صغرية جديدة، 
 وعدم توافر اإلمكانات املادية الالزمة للقيام باألنشطة الريادية. 
المحور الرابع: واقع دور األنشطة غير الصفية في تنمية 
المهارات الريادية )التقنية والفنية( لدى طالبات المرحلة 

 ثانوية: ال
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 (16)جدول 
 استجابات أفراد عينة الطالبات على عبارات المحور الرابع

إىل  ا ملا ورد يف اجلدول السابقوفقً  تشري نتائج الدراسة         
أن دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية )التقنية 

بلغ  وسطاً، فقدوالفنية( لدى طالبات املرحلة الثانوية، كان مت
املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة الدراسة على هذا 

(، واملتوسط احلسايب جلميع عبارات 3.01احملور ما نسبت  )
(. 2.65( وأقل قيمة )3.37أعلى قيمة )ور يرتاوح ما بني احمل

( اليت 2015) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة احلسيين
ا عن إكساب توصلت إىل أن نظام التعليم التقليدي يبتعد متامً 

الطالب املهارات واملعارف والكفاءات الالزمة لريادة األعمال 
كما يتضح  النشء جمتمع املعرفة. لدخولوتنظيم املشروعات 

  :الرتتيب اآليتجاءت وفق  هذا احملورأن عبارات 
( واليت تنص على " تكسب املسابقات 2جاءت العبارة )

بلغ املتوسط احلسايب  مهارة احلوار" إذواألنشطة الطالبات 
(، وهو مؤشر متوسط على دور األنشطة غري الصفية 3.37)

يف تنمية  يف تنمية مهارة احلوار، على الّرغم من أمهية احلوار
يف التواصل مع اآلخرين  فعااًل  ايُعد أسلوبً  املهارات الريادية، إذ

  م
 العبارة

النحراف  المتوسط قيام األنشطة بالدور
 المعياري

 الترتيب
عالي 
 جداا 

ضعيف  ضعيف متوسط عالي
 جداا 

لدى الطالبات مهارة  تنمي برامج النشاط الثقافية  1
 كتابة التقارير بدقة ووضوح.

 6 1.26 2.95 70 123 130 100 70 ك
% 14.2 20.3 26.4 24.9 14.2 

تكسب املسابقات واألنشطة الطالبات مهارة  2
 احلوار.

 1 1.23 3.37 50 60 152 121 110 ك
% 22.3 24.5 30.8 12.2 10.1 

 3 1.27 3.26 60 61 172 90 110 ك استخدام التكنولوجيا.متكن الطالبات من مهارة  3
% 22.3 18.3 34.9 12.4 12.2 

 2 1.26 3.32 50 72 161 90 120 ك تفّعل وسائل التواصل للتعامل مع اآلخرين. 4
% 24.3 18.3 32.7 14.6 10.1 

رة على التسويق عرب تنمي لدى الطالبات القد 5
 نرتنت.اإل

 8 1.33 2.81 101 111 141 60 80 ك
% 16.2 12.2 28.6 22.5 20.5 

تسهم يف عرض األفكار املتميزة للطالبات على  6
 اآلخرين داخل املدرسة وخارجها.

 4 1.30 3.18 60 101 122 110 100 ك

% 20.3 22.3 24.7 20.5 12.2 
لكرتوين مع التواصل اإلتتاح للطالبات فرص  7

 واملوهوبني ورواد األعمال.املبدعني 
 9 1.37 2.77 112 121 110 70 80 ك

% 16.2 14.2 22.3 24.5 22.7 
لكرتوين لدعم ريادة تفعل األنشطة موقع إ 8

 األعمال.
 10 1.36 2.65 132 111 120 60 70 ك
% 14.2 12.2 24.3 22.5 26.8 

تستخدم وسائل التكنولوجيا لربط الطالبات  9
 بالتوجهات االقتصادية اجلديدة يف سوق العمل.

 7 1.43 2.83 132 70 131 70 90 ك
% 18.3 14.2 26.6 14.2 26.8 

تدرب الطالبات على مهارة تصميم وختطيط  10
 برامج ومشاريع مبتكرة يف األنشطة غري الصفية.

 5 1.32 2.99 91 81 141 100 80 ك
% 16.2 20.3 28.6 16.4 18.5 

 1.16، النحراف المعياري العام = 3.01المتوسط الحسابي العام = 
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والقدرة على التأثري فيهم، كما ُيسهم يف تنمية القدرة على 
التفكري الناقد وينمي التفكري اإلبداعي واليت تعد من أهم 

واليت نصها "تفعل  (8جاءت العبارة )مث  مسات الريادي.
 لدعم ريادة األعمال" يف املرتبة األخرية لكرتويناألنشطة موقع إ

 ؛(. وتدل على استجابة متوسطة2.65مبتوسط احلسايب )
لكرتوين تفعيل املوقع اإل ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن

الدعم املادي الذي ال يتوافر لألنشطة غري الصفية يف يتطلب 
، إضافة إىل التنظيمات  التعليم الثانوي بشكل كاف 

النشاط غري الصفي يف  رائداتالبريوقراطية اليت حتد من حرية 

نتيجة السؤال  لكرتونية لدعم ريادة األعمال. إتفعيل مواقع 
هل توجد فروق ذات داللة  الثاني والذي ينص على:

حصائية بني متوسط استجابات أفراد العينة حول حتديد دور إ
تعزى األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية 

ية: )نوع املدرسة، التخصص، الصف، نظام للمتغريات اآلت
 الدراسة )فصلي، مقررات(؟ 

الفروق اإلحصائية في استجابات الطالبات حسب  -
   متغير نوع المدرسة: 

 (17)جدول
 ( للفروق بين استجابات عينة الطالبات حسب متغير نوع المدرسةTاختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي نوع المدرسة المحاور
 *0.00 3.66 491 0.960 2.91 حكومية احملور األول

 0.665 2.52 أهلية
 0.125 1.53 491 1.07 2.89 حكومية احملور الثاين

 0.739 2.71 أهلية
 0.240 1.17 491 1.14 2.92 حكومية احملور الثالث

 0.787 2.77 أهلية
 *0.024 2.26 491 1.21 3.06 حكومية احملور الرابع

 0.875 2.76 أهلية
 0.05)*( دالة عند  

 :ما يأيت السابقيتبني من اجلدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة  -

يف واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية 
( لدى طالبات املرحلة الثانوية لصاحل والتقنية الفنية )الشخصية
( 0.024و) (0.00احلكومية، عند مستوى داللة )املدرسة 

أن أغلبية العينة  إىل يعود السبب يف ذلك لعلو  .على التوايل
بلغت  مية مما رفع املتوسط لصاحلهم، فقدمن املدارس احلكو 

  (.% 81.3ل عينة املدارس احلكومية )ينسبة متث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد  -
واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات العينة يف 

( لدى طالبات املرحلة الثانوية، عند واإلدارية الريادية )القيادية
 .( على التوايل0.240و) (0.125مستوى داللة )

الفروق اإلحصائية في استجابات الطالبات حسب  -
 متغير التخصص:

 (18 )جدول
 ( للفروق بين استجابات عينة الطالبات حسب متغير التخصص Tاختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص المحاور
 *0.041 2.04 491 0.960 2.98 آداب احملور األول

 0.906 2.79 علوم
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 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص المحاور
 *0.033 2.13 491 1.14 3.02 آداب احملور الثاين

 0.969 2.80 علوم
 0.202 1.27 491 1.07 3 آداب احملور الثالث

 1.08 2.85 علوم
 *0.004 2.85 491 1.22 3.26 آداب احملور الرابع

 1.12 2.92 علوم
 0.05)*( دالة عند  

 : ما يأيتالسابق يتبني من اجلدول 
فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد توجد   -

العينة يف واقع دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات 
( لدى طالبات املرحلة والقيادية والتقنية الريادية )الشخصية

عند مستوى داللة  آدابن الثانوية لصاحل من ختصصه
وبالرغم من   .( على التوايل0.00( و)0.033و) (0.041)

ص العلوم أكرب من ختصص أن نسبة متثيل عينة طالبات ختص
أن الفروق لصاحل طالبات  %(، غري73.6بلغت ) اآلداب فقد

اآلداب؛ ورمبا يعود السبب إىل اهتمامات بعض الطالبات 
ومنط تفكريهن اإلجيايب جتاه النشاط غري الصفي، باإلضافة إىل 

واقف تعليمية تنمي أن  رمبا أتيحت هلن فرصة ممارسة م

املهارات الريادية لديهن فأصبحن أكثر وعًيا وإدراًكا من 
 غريهن هبذا الدور.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  يف حني -
دور األنشطة غري الصفية يف  حولاستجابات أفراد العينة 

، حسب متغري التخصصتنمية املهارات الريادية )اإلدارية( 
األمر الذي يدل على مستوى  .(0.202مستوى داللة )عند 

  عال من االتساق يف استجابات أفراد العينة.
الفروق اإلحصائية في استجابات الطالبات حسب  -

 الصف الدراسي: متغير

 (19)جدول
 ( للفروق بين استجابات عينة الطالبات حسب متغير الصف الدراسيTاختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي الصف الدراسي المحاور
 *0.00 8.55 - 491 0.853 2.48 ثاين ثانوي احملور األول

 0.871 3.15 ثالث ثانوي
 *0.00 8.03 - 491 0.868 2.49 ثاين ثانوي احملور الثاين

 1.03 3.19 ثالث ثانوي
 *0.00 8.67 - 491 1.05 2.47 ثاين ثانوي احملور الثالث

 0.968 3.26 ثالث ثانوي
 *0.00 6.99 - 491 1.06 2.64 ثاين ثانوي احملور الرابع

 1.14 3.34 ثالث ثانوي
 0.05)*( دالة عند  

 : أن  السابق يتبني من اجلدول
فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية يف اســـــتجابات أفـــــراد توجـــــد   -

العينــــة يف واقــــع دور األنشــــطة غــــري الصــــفية يف تنميــــة املهــــارات 
( لـــدى والقياديـــة واإلداريـــة والتقنيـــة والفنيـــة الرياديـــة )الشخصـــية

ــــث  طالبــــات املرحلــــة الثانويــــة لصــــاحل مــــن صــــفهم الدراســــي ثال
إىل وعي ولعل ذلك يعود  .(0.00مستوى داللة )عند ثانوي، 

ثــانوي بــدور األنشــطة غــري الصــفية يف الطالبــات الصــف الثالــث 
تنميــة املهــارات الرياديــة )الشخصــية والقياديــة واإلداريــة والتقنيــة 
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ثــانوي، كــذلك اخلــربة ال الثــاين الفنيــة( أكثــر مــن طالبــات الصــف
ثـانوي أطـول مـن اليف ممارسة األنشـطة لطالبـات الصـف الثالـث 

 انوي. ثالطالبات الصف الثاين 

الفرررروق اإلحصرررائية فررري اسرررتجابات الطالبرررات حسرررب  -
 متغير نظام الدراسة: 

 (20)جدول
 ( للفروق بين استجابات عينة الطالبات حسب متغير نظام الدراسةTاختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي نظام الدراسة المحاور
 0.372 0.894 - 491 0.834 2.79 نظام املقررات احملور األول

 0.976 2.87 نظام فصلي
 *0.002 3.06 - 491 0.808 2.68 نظام املقررات احملور الثاين

 1.12 2.97 نظام فصلي
 0.321 0.993 491 0.978 2.95 نظام املقررات احملور الثالث

 1.14 2.85 فصلينظام 
 0.716 0.364 - 491 0.982 2.98 نظام املقررات احملور الرابع

 1.26 3.02 نظام فصلي
0.05)*( دالة عند  

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة يتبـــني مـــن اجلـــدول الســـابق أنـــ      
دور األنشــطة غــري إحصـائية يف اســتجابات أفــراد العينــة يف واقــع 

 الصفية يف تنمية املهـارات الرياديـة )الشخصـية واإلداريـة والتقنيـة
الفنيــــة( لـــــدى طالبـــــات املرحلـــــة الثانويـــــة، عنـــــد مســـــتوى داللـــــة 

توجـد  يف حـني ( على التـوايل0.716( و)0.321( و)0.372)
فــروق ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد العينــة يف واقــع 

فية يف تنميـة املهـارات الرياديـة )القياديـة( دور األنشطة غـري الصـ
لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة لصــاحل مــن نظــام دراســتهن نظــام 

(. وقــد يعــود الســبب إىل 0.002فصــلي، عنــد مســتوى داللــة )
قلـــة وعـــي طالبـــات النظـــام الفصـــلي باملهـــارات القياديـــة مقابـــل 

ا يـؤثر نظام املقررات القريب من الدراسة األكادميية اجلامعية؛ ممـ
 يف النتائج.

مــا املعوقــات الــيت  نتيجررة السررؤال الثالررث والررذي يررنص علررى:
حتــول دون تفعيــل دور األنشــطة غــري الصــفية يف تنميــة املهــارات 
 الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات؟

 (21) جدول
 المعلمات على محور المعوقاتاستجابات أفراد عينة  

  م
 العبارة

النحراف  المتوسط درجة الموافقة
 المعياري

 الترتيب
كبيرة   

 جدا 
ضعيفة   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  

 جدا 
 10 1.04 3.95 10 14 34 102 79 ك غياب ثقافة ريادة األعمال يف املرحلة الثانوية. 1

% 33.1 42.7 14.2 5.9 4.2 
وضوح الرؤية والسياسة احملددة لتنمية عدم  2

 املهارات الريادية يف األنشطة.
 4 0.928 4.25 6 8 20 91 114 ك
% 47.7 38.1 8.4 3.3 2.5 

ضعف التواصل بني املدرسة واملؤسسات  3
 االقتصادية الداعمة لرواد األعمال.

 2 0.824 4.51 6 0 15 62 156 ك
% 65.3 25.9 6.3 0 2.5 

 11 1.16 3.92 4 39 31 64 101 كضعف الثقة لدى منسوبات املدرسة بدور  4
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  م
 العبارة

النحراف  المتوسط درجة الموافقة
 المعياري

 الترتيب
كبيرة   

 جدا 
ضعيفة   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  

 جدا 
 1.7 16.3 13 26.8 42.3 % األنشطة يف تنمية املهارات الريادية.

ضعف برامج اكتشاف املوهوبني واملبدعني  5
 وذوي األفكار الريادية.

 9 1.04 4.08 2 28 24 80 105 ك
% 43.9 33.5 10 11.7 0.8 

فر قاعدة بيانات دقيقة عن متطلبات اعدم تو  6
 السوق احمللي.

 3 0.852 4.33 0 12 24 76 127 ك
% 53.1 31.8 10 5 0 

يل ؤو ضعف روح املبادرة التطويرية لدى مس 7
 النشاط باملدرسة.

 13 1.26 3.53 12 57 29 75 66 ك
% 27.6 31.4 12.1 23.8 5 

رعاية  غياب دور حاضنات األعمال يف 8
 الطالبات الرياديات.

 6 1.01 4.18 4 20 22 76 117 ك
% 49 31.8 9.2 8.4 1.7 

 1 0.698 4.62 0 8 6 54 171 ك قلة التحفيز املادي واملعنوي لألفكار الريادية. 9
% 71.5 22.6 2.5 3.3 0 

بريوقراطية التنظيمات اإلدارية املتعلقة  10
 باألنشطة.

 7 0.895 4.12 0 14 41 87 97 ك
% 40.6 36.4 17.2 5.9 0 

 5 1.03 4.23 6 16 22 69 126 ك فر وسائل التقنية احلديثة داخل املدرسة.اقلة تو  11
% 52.7 28.9 9.2 6.7 2.5 

قصور دور الوسائل اإلعالمية يف املدرسة يف  12
 التوعية بأمهية املهارات الريادية.

 8 0.936 4.12 2 20 20 103 94 ك
% 39.3 43.1 8.4 8.4 0.8 

النظرة الدونية للمهن احلرفية وأصحاب العمل  13
 احلر.

 12 1.23 3.63 6 56 39 58 80 ك
% 33.5 24.3 16.3 23.4 2.5 

 0.644، النحراف المعياري العام = 4.11المتوسط الحسابي العام =

بلغ املتوسط احلسايب العام الستجابات عينة 
(، كما يتضح أن 4.11الدراسة على هذا احملور ما نسبت  )

( 9عبارة ) :املعوقات، جاءت وفق الرتتيب اآليتحمور عبارات 
 واليت نصها "قلة التحفيز املادي واملعنوي لألفكار الريادية"
حصلت على أعلى متوسط حسايب وبلغ متوسط استجابة 

ا (. هذه العبارة مؤشر عال  على وجود هذ4.62أفراد العينة )
مما حيول دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف  املعوق؛

تنمية املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية، ومتثل قلة 
سة األنشطة الداعمة لريادة احلوافز املادية واملعنوية عائقًا ملمار 

 مل حيتوِ  من املعلمات والطالبات، إذ عمال من ِقبل كل  األ
الدليل التنظيمي حلصة النشاط غري الصفي يف مدارس التعليم 

أي دعم مادي أو على العام اليت قررهتا وزارة التعليم مؤخرًا 
  معنوي سواء لرائدات النشاط أو للطالبات. 

( واليت نصها 3الثاين جاءت العبارة رقم )ويف الرتتيب       
صادية الداعمة "ضعف التواصل بني املدرسة واملؤسسات االقت

بلغ متوسط استجابة أفراد عينة الدِّراسة  لرواد األعمال" فقد
( 2011وتتفق هذه النتيجة مع دراسة راينر وهاتاك ) (.4.51)

خلارجيني اليت توصلت إىل أن التواصل بني املدرسة والرياديني ا
يف املرتبة  توجاء ومنظمات الدعم كانت ضعيفة وهامشية.

ف روح املبادرة ( واليت نصها "ضع7األخرية العبارة رقم )
بلغ متوسط  النشاط باملدرسة" فقدويل التطويرية لدى مسؤ 

وتتفق هذه النتيجة مع  (.3.53استجابة أفراد عينة الدِّراسة )
ىل أن من أبرز معوقات ( اليت توصلت إ2016دراسة اليماين )
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تعليم ريادة األعمال: غياب التحفيز واملكافآت الدافعة 
للتفكري اإلبداعي، وانعدام العالقات الوثيقة بني القطاع 
، الرتبوي واالقتصادي، ونقص املسارات املهنية يف التعليم العام

سهام املنظومة التعليمية يف وغياب الثقافة الريادية، وعدم إ
ريادية قابلة للتحول إىل مشاريع صغرية جديدة، توليد أفكار 

وعدم توافر اإلمكانات املادية الالزمة للقيام باألنشطة الريادية، 
 والنظرة الدونية ألصحاب األعمال احلرة واحلرف اليدوية.

هل توجد فروق  نتيجة السؤال الرابع والذي ينص على: -
 ينة يفذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أفراد الع

حتديد املعوقات اليت حتول دون تفعيل دور األنشطة غري 
ية: )نوع تعزى للمتغريات اآلتالصفية يف تنمية املهارات الريادية 

  املدرسة، التخصص، عدد سنوات اخلربة يف األنشطة(؟
( لمعرفة الفروق اإلحصائية بحسب متغير نوع Tاختبار )
 ة:المدرس

 (22 ) جدول
 ( لبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير نوع المدرسةTيوضح اختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي نوع المدرسة
 *0.005 2.86 237 0.615 4.14 حكومية
 0.870 3.67 أهلية

0.05)*( دالة عند  
توجــــد فــــروق ذات داللــــة يتبــــني مــــن اجلــــدول الســــابق أنــــ      

املعوقات اليت حتول دون  يفإحصائية يف استجابات أفراد العينة 
تفعيــــل دور األنشــــطة غــــري الصــــفية يف تنميــــة املهــــارات الرياديــــة 
لـــدى طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة لصـــاحل املدرســـة احلكوميـــة عنـــد 

ــــة ) (. وميكــــن تفســــري ذلــــك بــــأن الغالبيــــة 0.005مســــتوى دالل

م مـن معلمـات املـدارس احلكوميــة العظمـى مـن عينـة الدِّراسـة هــ
 %(.93.3( بنسبة )223بلغ عددهم ) إذ

( لمعرفرررررة الفرررررروق اإلحصرررررائية بحسرررررب متغيرررررر Tاختبرررررار )
 التخصص:

 (23)جدول 
( لبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير التخصصTيوضح اختبار ) 

يتبني من اجلدول السابق أن  ال توجد فروق ذات 
املعوقات اليت  يفداللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة 

 حتول دون تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات 
 التخصص. الريادية لدى طالبات املرحلة الثانوية حبسب متغري

حصائية بحسب متغير الخبرة اإل ( لمعرفة الفروقTاختبار )
 ط:في النشا

 (24) جدول
( لبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير الخبرة في النشاطTيوضح اختبار ) 

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية  المعياريالنحراف  المتوسط الحسابي التخصص
 0.355 0.927 - 237  0.667 4.07 آداب
  0.614 4.15 علوم

 الدللة اإلحصائية Tقيمة  درجة الحرية النحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة في النشاط
 0.065 1.85 237 0.602 4.22 ال
 0.657 4.06 نعم



 (م2019فرباير  /هـ1440الرياض )مجادى اآلخرة    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

116 

ال توجد فروق ذات داللة أن  يتبني من اجلدول السابق 
املعوقات اليت حتول دون  يفإحصائية يف استجابات أفراد العينة 

تفعيل دور األنشطة غري الصفية يف تنمية املهارات الريادية 
  .اطاخلربة يف النش حبسب متغري لدى طالبات املرحلة الثانوية

التصور نتيجة السؤال الخامس والذي ينص على: ما 
المقترح لدور األنشطة غير الصفية في تنمية المهارات 

 الريادية لدى طالبات المرحلة الثانوية؟ 
 المحور األول: المنطلقات -
متاشًيا مع أهداف رؤية السعودية يف حتقيق زيادة مسامهة  .1

املنشآت الصغرية واملتوسطة يف إمجايل االقتصاد القومي من 
، وختفيض معدل البطالة من (%35)إىل  (20%)
 .(%7) إىل (11.6%)
أصبحت ثقافة ريادة األعمال من اجملاالت املفتوحة يف  .2

لشركات الصغرية الوقت املعاصر أمام املرأة مع تزايد منو ا
 ومدى إمكانية عمل املرأة من البيت.  

احلرص على خلق جيل من شباب رواد األعمال يؤمن  .3
 الريادة والعمل اخلاص. ةبفكر 

ضرورة اكتشاف الشخصيات الريادية وتوجيهها وفق  .4
 خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل.

األنشطة غري الصفية جزء مكمل للمقررات الدراسية،  .5
عول يف تنمية جوانب شخصية الطالب بطريقة أكثر وعليها امل

 واقعية وتلقائية.
 الفجوة بني التعليم ومتطلبات سوق العمل. .6
إعطاء الطالبة القدرة والرؤية للوصول إىل الفرص املختلفة  .7

 واستغالهلا. 
متكني الطالبات من مواكبة عصر اقتصاد املعرفة  .8

لقرن بشخصية ريادية قادرة على التوافق مع متطلبات ا
 احلادي والعشرين واملسامهة يف تنمية اجملتمع. 

 أمهية التعليم والتدريب يف تنمية املهارات الريادية.  .9
 إقرار حصة النشاط غري الصفي يف مدارس التعليم العام. .10

 

 المحور الثاني: أهداف التصور المقترح:  -
 نشر ثقافة ريادة األعمال لدى طالبات املرحلة الثانوية.   .1
تنمية قدرات الطالبات على أولوية التفكري واإلبداع،  .2

والكشف عن املشكالت، والربط واالستدالل وصنع القرار، 
 وحسن التعامل مع ظروف البيئة العلمية واالجتماعية. 

 تشجيع ثقافة العمل احلر وتسويق التقنية. .3
املسامهة يف إعداد جيل متميز من رائدات األعمال يف  .4

 اململكة.
لطالبات يف فهم حاجات اجملتمع وسوق العمل مساعدة ا .5

 وأخالقيات . 
تنمية مهارات الطالبات الريادية )الشخصية والقيادية  .6

واإلدارية والتقنية( من خالل التعاون املشرتك بني املدرسة 
 وجهات العمل.

تشجيع اجلهود املبذولة لدعم ثقافة ريادة األعمال  .7
 .2030املتضمنة يف وثيقة رؤية 

لطالبات يف األنشطة اليت تساهم يف إكساهبن مشاركة ا .8
 املهارات الريادية يف جماالت احلياة.

تنظيم العديد من الربامج والفعاليات واألنشطة التوعوية  .9
 اهلادفة إىل رفع نسبة مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل.

بناء قدرات الطالبات املهنية املتخصصة يف جماالت  .10
 اقتصاديات املعرفة 

 محور الثالث: اآلليات المقترحة وكيفية تنفيذها: ال -
 أولا: آليات مرتبطة بإدارة النشاط في وزارة التعليم:

إعداد اخلطة االسرتاتيجية الشاملة لألنشطة؛ هبدف  .1
إدراج ريادة األعمال كنادي مستقل يف أندية النشاط غري 

 الصفي. 
إعداد قائمة مبتطلبات سوق العمل واحتياجات اجملتمع  .2

من متطلبات  2030السعودي وما تتضمن  رؤية اململكة 
 عمل للمرأة السعودية.



 ...املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانويةتصور مقرتح لدور األنشطة غري الصفية يف تنمية نوف بنت مناحي العتييب وفوزية بنت مناحي البقمي: 

 

117 

إعداد دليل إرشادي بصياغة إجرائية مبسمى )دليل الرتبية  .3
الريادية( من قبل وحدة النشاط يشتمل على تصنيف 

 للمهارات الريادية وكيفية تنميتها. 
بلة للتحقيق أن يرتبط الدليل اإلرشادي مبؤشرات أداء قا .4
 زمنية حمددة.  لقياس يف سياق مدةوا
تدريب املعلمات على استخدام األساليب التكنولوجية  .5

احلديثة اليت تسهم يف تنمية املهارات الريادية والواردة يف 
 الدليل. 

استحداث أنظمة وقوانني لرعاية املبادرات الريادية  .6
للطالبات من خالل إنشاء حاضنات االبتكار واألعمال 

 الريادية.
تقدمي حوافز مادية ومعنوية لرائدات األعمال من  .7

 الطالبات واملعلمات.
منح صالحيات ملديرة املدرسة لتنفيذ األنشطة والتواصل  .8

 مع رواد األعمال.
 االستفادة من نتائج البحوث املتعلقة بريادة األعمال.  .9

تطوير برامج النشاط غري الصفي من خالل حتقيق  .10
ني وزارة العمل والتنمية التكامل والشراكة اجملتمعية ب

 االجتماعية واملدارس الثانوية. 
 ثانياا: آليات مرتبطة بمديرة المدرسة: 

املسامهة البناءة مع مشرفات النشاط يف دعم تطبيق دليل  .1
  الرتبية الريادية من خالل اإلشراف والتوجي . 

احلرص على توفري بيئة تعليمية مناسبة للرتبية الريادية  .2
ة والتحدي مع حتديد الوقت املناسب لساعة تتصف باملغامر 

 النشاط يف اجلدول الدراسي. 
التواصل مع مؤسسات اجملتمع احمللي ومنظمات األعمال  .3

  إلقامة مشاريع ريادية مشرتكة. 
تقييم األداء من خالل التحفيز املعنوي وتقدمي شهادات  .4

التميز والشكر لرائدات النشاط يف وحدة تعليم ريادة 
 األعمال. 

ختصيص حوافز وجوائز تشجيعية للمبادرات الريادية  .5
 الطالبية املتميزة. 

االستفادة من خربات املتخصصني من أولياء األمور  .6
 واملسؤولني يف تقدمي بعض الفعاليات املتعلقة بريادة األعمال. 

 ثالثاا: آليات مرتبطة برائدات النشاط: 
الرتبية إعداد اخلطة العامة والربنامج الزمين ألنشطة  .1

 الريادية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مشرفات األندية.
اإلشراف على األنشطة وتنفيذها وفق اإلرشادات الواردة  .2

 يف دليل الرتبية الريادية.
منح الطالبات فرصة أكرب للمشاركة يف األنشطة اليت  .3

 تصقل مهاراهتم الريادية. 
 األنشطة.  الرتكيز على التطبيق العملي واملمارسة يف تفعيل .4
توظيف التقنيات ووسائل االتصال احلديثة يف تنفيذ  .5

أنشطة ريادة األعمال، وتسهيل التواصل بني الطالبات 
 واملبدعني واملوهوبني ورواد األعمال.

املسامهة يف إقامة معرض تعريفي للطالبات يف املدرسة  .6
 عن أساسيات ريادة األعمال. 

 املختصة.  إعداد التقارير اخلتامية ورفعها للجهة .7
 رابعاا: آليات مرتبطة بمشرفة النادي

املشاركة الفعالة يف إعداد اخلطة والربنامج الزمين لدليل  .1
 الرتبية الريادية.  

 اإلشراف اإلداري والفين على نادي الرتبية الريادية.  .2
استخدام اختبارات ومقاييس السمات الريادية املصممة  .3

 للطالبة الريادية.ا للكشف عن الصفات الشخصية مسبقً 
تشجيع الطالبات على االخنراط يف برامج وأندية التميز،  .4

واالبتكار العلمي، واملشاركة يف املسابقات العلمية احمللية 
 والعاملية. 

حتديد جلنة علمية وتربوية لتقومي األنشطة يف ضوء مدى  .5
 تنميتها للمهارات الريادية.
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 ية الريادية(: خامسا: آليات تنفيذ برنامج نشاط )الترب
تنظيم محلة توعوية عن املهارات الريادية تفعل يف نشاط  .1

 الفرتة الصباحية والفسحة املدرسية وحصة النشاط. 
إقامة ندوة علمية للطالبات واملعلمات عن اللوائح  .2

 املنظمة إلدارة املشاريع الريادية. 
عقد مسابقة يف تنفيذ املبادرات واألفكار الريادية املتميزة،  .3

بالشراكة مع الشبكة السعودية حلاضنات األعمال )بادر( 
التابعة ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وذلك سنوياً 

 الستقطاب املبتكرين ورائدات األعمال السعوديات.
إعداد وتنفيذ مشروع بعنوان "التجارة اإللكرتونية"،  .4

ة يشارك في  مجيع األندية هبدف تنمية املهارات الريادي
مبختلف أنواعها منها على سبيل املثال: املهارات الشخصية  

ا، واإلدارية  كالتواصل واختاذ القرار، والقيادية كيف تكون رائدً 
 ا. كالتسويق والتخطيط والفنية التقنية كالبيع والشراء إلكرتونيً 

عقد لقاءات تثقيفية الستعراض جتارب وخربات رواد  .5
 بية السعودية.ورائدات األعمال يف اململكة العر 

االهتمام بالربامج التفاعلية وذلك من خالل ختصيص  .6
بة النشاط غري الصفي على شبكة نافذة )أعمايل( على بوا

 نرتنت يعرض فيها كل ما يتعلق بالرتبية الريادية.اإل
االهتمام بتفعيل األسبوع العاملي لريادة األعمال وذلك  .7

من خالل االستعانة بلجنة تنسيق بني أنشطة وفعاليات مجيع 
 أندية النشاط. 

إعداد برنامج عملي تدرييب قائم على تدريب الطالبات  .8
على خطوات إنشاء املشروعات مبا يتيح ممارسة األعمال 

 ة املال واألعمال.الريادية يف بيئة حقيقية يف جمال رياد
حتقيق الشراكة اجملتمعية مع معهد امللك سلمان لريادة  .9

األعمال، واالستفادة من خدمات  يف تقدمي استشارات يف 
 إنشاء وختطيط األعمال، والتدريب وتنمية املهارات الريادية.

ية متخصصة تتناول املوضوعات تقدمي دورات تدريب .10
هارات الريادية، مهنة ية: )ثقافة العمل احلر، تنمية املاآلت

 املستقبل، قيادة املشاريع الريادية(.

وهي حاضنة للمشاريع استضافة حاضنة األعمال: فريسو  .11
تقوم باستقبال املشاريع يف مراحلها األولية، وتوفر  التعليمية إذ

 هلا التمويل واخلربات حىت تتحول إىل مشاريع قائمة بذاهتا.
دة األعمال على مشاركة وحدة األنشطة يف ملتقى ريا .12

يوفر بيئة خصبة للتعلم الريادي، ويطلق  مستوى اململكة إذ
مواهب الطالبات وإبداعاهتم جتاه العمل احلر وريادة 

 األعمال.
املشاركة يف معرض )ومكس( النسائي للتواصل مع  .13

رائدات األعمال على مستوى الشرق األوسط، لتعريف 
 الطالبات بالفرص الوظيفية للمرأة.

رش عمل يف التقنية احلديثة هبدف حتويل األفكار تنظيم و  .14
 إىل مشروعات. 

استضافة مركز دعم وتطوير ريادة األعمال جبامعة األمرية  .15
نورة بنت عبد الرمحن يف حصص النشاط للتعريف باملركز 

 وأهداف  والدعم الذي يقدم  للمرأة السعودية.
التعاون مع الشبكة السعودية حلاضنات ومسرعات  .16

)أبيان( لتقدمي دورات تدريبية للطالبات عن كيفية األعمال 
 حتويل األفكار إىل مشاريع ناشئة، وتقدمي الدعم هلا.

تقدمي موضوعات تعريفية حباضنات األعمال يف اململكة  .17
العربية السعودية من خالل: اإلذاعة املدرسية، املطويات، 

 النشرات. 
نمية تنفيذ برنامج )دعم املرأة وتشجيعها(، يساهم يف ت .18

، من خالل ورش مهارة التفكري والتخطيط للمشاريع التنموية
 العمل واملسابقات واملنافسة. 

التعاون مع مؤسسات القطاع اخلاص يف توفري خدمات  .19
استشارية وتوجيهية يف التسويق والتخطيط والتمويل واإلدارة 

 واالستشارة القانونية؛ من خالل برامج األنشطة املختلفة. 
سادساا: آليات مرتبطة بالنشر اإلعالمي أو اللجنة 

 اإلعالمية: 
تعزيز سبل التعاون املشرتك بني املدرسة ووسائل اإلعالم  .1

 اجلديد يف التوعية بأمهية التعليم الريادي واملهارات الريادية.



 ...املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانويةتصور مقرتح لدور األنشطة غري الصفية يف تنمية نوف بنت مناحي العتييب وفوزية بنت مناحي البقمي: 

 

119 

ختصيص موقع إلكرتوين لنادي الرتبية الريادية على  .2
تم بإبراز أنشطة صفحة النشاط غري الصفي اإللكرتونية يه

 وأعمال الطالبات الريادية وزيارات حاضنات األعمال.
التسويق اإلعالمي ألنشطة الرتبية الريادية من خالل  .3

 )اإلذاعة، النشرات، املطويات، امللصقات(.
تزويد البوابة اإللكرتونية باملواد اإلعالمية املتعلقة بالرتبية  .4

 الريادية كتقارير اإلجناز، ومناذج أعمال الطالبات. 
توفري قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية موثقة وشاملة   .5

 .ومشرتكة مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 سابعاا: آليات مرتبطة بأساليب التقويم:

الع رأي الطالبات جتاه أنشطة الرتبية استمارة استط .1
 الريادية وأساليب تنفيذها. 

 املقابالت، والتقارير اإللكرتونية.  .2
 الزيارات امليدانية حلاضنات األعمال.  .3
 عرض مناذج من مشاريع الطالبات الريادية املتميزة.    .4

 ثامناا: مؤشرات قياس األداء
 املدرسي.انتشار ثقافة ريادة األعمال يف اجملتمع  .1
ارتفاع مستوى الوعي لدى الطالبات عن أمهية دور  .2

 حاضنات األعمال يف اململكة العربية السعودية.  
جيابية من الطالبات يف ة اإلقبال واملشاركة الفعالة واإلزياد .3

 نادي الرتبية الريادية.  
حتويل الطالبات أفكارهن إىل مشاريع ريادية على أرض  .4

 الواقع.
يارة الطالبات للبوابة اإللكرتونية زيادة عدد مرات ز  .5

 للنشاط غري الصفي.
 المحور الرابع: معوقات تفعيل التصور المقترح:  -
إرهاق رائدة النشاط بزيادة )العبء التدريسي( وكذلك  .1

األعمال اإلدارية؛ مما يؤثر على تنمية وعي الطالبات 
 باملهارات الريادية.

ضعف فاعلية بعض الدورات التدريبية اليت تعقد على  .2
مستوى املعلمات والطالبات من حيث سوء اختيار املدربني، 

 وحتديد وقت الدورة وحماورها. 
 نقص املؤسسات الداعمة واملساندة.  .3
إمهال عملية التقومي املستمر لدور األنشطة يف تنمية  .4

 املهارات الريادية. 
رس الثانوية لتنفيذ األنشطة عدم توفري احتياجات املدا .5

 )أدوات، أجهزة، مقرات(.  
قصور وعي املعلمات بأمهية املهارات الريادية وثقافة  .6

 العمل احلر.

 المراجع: 
 ، دار املسرية.عمان ،موسوعة التدريس(. 2004براهيم، جمدي عزيز )إ

(. اسرتاتيجية مقرتحة للرتبية لريادة األعمال 2016أبو سيف، حممود سيد )
جملة  بالتعليم قبل اجلامعي املصري يف ضوء االجتاهات املعاصرة.

 . 76-11، )2(167مصر.  -الرتبية، جامعة األزهر
(. اسرتاتيجية مقرتحة يف تدريس مقرر ختطيط 2013أمحد، مىن محوده )

وإدارة اإلنتاج لتنمية مهارات ريادة األعمال واالجتاه حنو العمل احلر 
بة املدرسة الصناعية الثانوية الزخرفية. والتحصيل املعريف لدى طل

 .348-294(، 3) 38، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس
(.فعالية برنامج قائم على الذكاء 2015أيوب، عالء الدين عبداحلميد. )

العلمي يف تنمية مهارات ريادة األعمال وحل املشكالت املستقبلية 
(، 3)21،ية واجتماعيةدراسات تربو لدى طالب املرحلة الثانوية. 

299-366 . 
 املرجع املتكامل يف إدارة األعمال منظور كلي(. 2010جواد، شوقي ناجي )

  ، دار احلامد.عمان
ه(. مستقبل رواد األعمال يف رؤية السعودية 1437احلجريي، حيىي )

 : نه م22/3/1437اسرتجاع بتاريخ  جريدة اليوم،، 2030
http://www.alyaum.com/article/4149185 

(. تعليم ريادة األعمال باملدرسة الثانوية يف كل 2015احلسيين، عزة أمحد )
دراسات تربوية من فنلندا والنرويج وإمكانية اإلفادة منها يف مصر. 

   .1301-1253(، 3)21مصر.  -واجتماعية
الرتبية من أجل الريادة (. 2012احلشوة، ماهر ومجعة، فدوى ومحايدة، أمل )

القدس، معهد أحباث السياسات  يف فلسطني: دراسة استكشافية.
 االقتصادية الفلسطيين )ماس(. 

http://www.alyaum.com/article/4149185
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كفايات ريادة األعمال لدى طالب (. 2016) الرويتعي، يوسف محدي
ية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتب جامعة طيبة باملدينة املنورة.

 ، املدينة املنورة.جامعة طيبة
(. سياسات وبرامج 2014إميان عبد الفتاح ) ،إبراهيم؛ السيد، ملياء حممد

التعليم الريادي وريادة األعمال يف ضوء خربة كل من سنغافورة والصني 
وعلم دراسات عربية يف الرتبية وإمكانية اإلفادة منها يف مصر. 

 .  349-275، 53السعودية. -النفس
املهارات الناعمة وعالقتها بالتوجهات (. 2016شبري، صالح رمضان )

رسالة  .الريادية لدى طلبة الكليات التقنية واملهنية يف حمافظات غزة
 .  ، فلسطني، اجلامعة اإلسالميةماجستري غري منشورة
. ريادة األعمال(. 2011) املبرييك، وفاء ناصر؛ الشميمري، أمحد عبدالرمحن

 الرياض: أمحد عبدالرمحن الشميمري.
(. واقع ريادة األعمال 2012) أبو نفيسة، رنا عبداهلل؛ الصفدي، ليلك أمحد

النسائية يف اململكة العربية السعودية، أعمال ملتقيات )املرأة العربية يف 
 .63-27 ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية -احلياة العامة والسياسية(

جملة (. ريادة األعمال واملناهج التعليمية، 2018العطيشان، اجلوهرة تركي )
  http://www.rowadalaamal.com نم رواد األعمال،
(. تأثري بعض املتغريات 2015احلارثية، عائشة سامل )؛ العاين، وجيهة ثابت

الدميغرافية على درجة امتالك طلبة جامعة السلطان قابوس للمهارات 
 ،جامعة امللك سعود، ةكلية الرتبي،  جملة العلوم الرتبويةالريادية. 

27(2، )249-273 . 
(. العوامل املؤثرة يف تكوين اخلصائص الريادية: 2016عبده، هاين سعيد )

جملة االقتصاد دراسة لطالب كلية إدارة األعمال يف جامعة تبوك. 
جامعة سعد ، بشريةخمرب التنمية االقتصادية وال، والتنمية البشرية
 . 104-82، 15اجلزائر. ، دحلب البليدة
الدمام،  ،إلدارة والفكر التنظيميأصول اه(. 1438عثمان، مزمل علي )
 مكتبة املتنيب. 
(. املشاريع الصغرية يف قطاع غزة ودورها يف 2011) الفليت، عودة مجيل

-1081(. 2)19جملة اجلامعة اإلسالمية،التنمية االقتصادية، 
1129. 

دور حاضنات األعمال يف توجي  الطلبة حنو (. 2014الفواز، عمران حممد )
 منشورة. . رسالة ماجستري غرياجلامعات األردنية ريادة األعمال يف

   ، األردن.األردن: جامعة الريموك
الريادة وإدارة األعمال ( 2010)العلي، عبد الستار؛ النجار، فائزة مجعة

 ، دار احلامد.  ، عمانالصغرية
الريادة يف األعمال املفاهيم والنماذج م(. 2009) مبارك، جمدي عوض

 . احلديث الكتب علم ،ربدإ ‘واملداخل العلمية
وثيقة رؤية اململكة العربية هـ(. 1437جملس الشؤون االقتصادية والتنمية )

  منالرياض  .2030السعودية 
http://vision2030.gov.sa/ar  

(. موجز خطة التنمية العاشرة وأولوياهتا، 2015وزارة االقتصاد والتخطيط )
 ه، من: 25/1/1439اسرتجاع بتاريخ 

www.nationalplanningcycles.org/sites/.../planning.../
10th-development-plan-.pdf 

 التعليم الدليل التنظيمي حلصة النشاط يف مدارسه(. 1439وزارة التعليم )
 اإلدارة العامة للنشاط الطاليب. ،وزارة التعليم . العام

دور اإلدارة املدرسية يف تعليم ريادة األعمال (. 2016اليماين، عبري هاشم )
 ، كلية الرتبية،ماجستري غري منشورةرسالة . لطالب املرحلة الثانوية

 الرياض. ،جامعة امللك سعود
Abdoh, H. (2016). The factors affecting the formation of 

entrepreneurial characteristics: A Study among students 
of the Faculty of Business Administration, Tabuk 
University, Journal of Economy and human 
development, (15), 82-104. 

Abo-seif, M. (2016). Proposed strategy for entrepreneurship 
education in Egyptian pre-university education in 
view of contemporary trends. Journal of Education, 
Al-Azhar University, Egypt. 167 (2), 11-76.   

Ahmad, M. (2013). The effectiveness of suggested strategy in 
teaching product management and planning syllabus 
on developing Entrepreneurship skills and attitude 
towards free work and achievement for decorative 
industrial secondary school students, Arabic Studies in 
Education and Psychology, (3),(38),294-348. 

Alani, W.& Alharthi, A. (2015). Effect of some 
Demographics, Variables on the Availability Degree of 
Entrepreneurial Skills of Sultan Qaboos University 
students, Journal of Educational Sciences, (27),(1), 
249-273. 

Alfleet, A. (2011). Small project in Gaza Strip and their role 
in economic development: A Geographical study, 
Journal of Islamic University, (19),(2), 1081-1129. 

Alfowaz, O. (2014). The role of business incubators in 
guiding students orientation toward entrepreneurship 
in Jordanian universities, unpublished Master Thesis, 
Faculty of Economics and Administrative Sciences, 
Yarmouk University. 

Alhashweh, M. & et al. (2012). Entrepreneurship Education 
In the occupied Palestinian territory: an exploratory 
study, Palestine Economic Policy Research Institute-
MAS.  

Alhosini, A. (2015). Teaching entrepreneurship in high 
school in Finland and Norway and the possibility of 
benefiting from them in Egypt, Educational and Social 
Studies – Egypt, (21). (3),1253-1301 

Alroitai, Y. (2016). Entrepreneurship competencies of 
students of the University of Taiba in Medina, 

http://www.rowadalaamal.com/
http://vision2030.gov.sa/ar
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/.../planning.../10th-development-plan-.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/.../planning.../10th-development-plan-.pdf


 ...املهارات الريادية لدى طالبات املرحلة الثانويةتصور مقرتح لدور األنشطة غري الصفية يف تنمية نوف بنت مناحي العتييب وفوزية بنت مناحي البقمي: 

 

121 

Unpublished Master Thesis, Faculty of Education, 
Taibah University. 

Alsafadi, L. & Abo Nafiseh, R. (2012). The Status of 
Women Entrepreneurship in the Kingdom of Saudi 
Arabia, Forums and Works (Arab women in public and 
political life), Arab Organization for Administrative 
Development, 27-63. 

Frank I Andrea. (5/6 September 2005). Developing 
Entrepreneurship Skills in the Context of Higher 
Education, Built Environment Education Symposium: 
Building the Future 

Alsaied, l. & Ebrahim, E. (2014). Policies and Programs of 
Entrepreneurial Education and Entrepreneurship in the 
light of Experience of Singapore and China and the 
Possibility of Benefiting from them in Egypt, Journal 
of Arabic Studies in Education and Psychology, 
(53),275-349. 

Alyamani A. (2016). The Role of School Administration in 
the Teaching of Entrepreneurship to High School 
students, unpublished Master Thesis, Faculty of 
Education, King Saud University.No.2,201. 

Ayoub. A. (2015). The effectiveness of Qaim program on 
scientific intelligence in developing entrepreneurial 

skills and solving future problems among high school 
students. Educational and Social Studies, 21 (3), 299-
366.. 

Isabella, H. & Elisabeth, R. (2011).  Entrepreneurship 
Education In Secondary Schools, Education systems, 
teaching methods and best practice – a survey of 
Austria, Finland, France, Germany, Italy, Spain, 
Sweden, WU Vienna University of Economics and 
Business, Augasse 2-6, 1090 Vienna, Austria.   

Sandri, S. (2016). The Need for Entrepreneurial Education 
in Jordan: An Empirical Investigation, Jordan Journal 
of Business Administration, (12),(2), 201. 

Schoof,U.(2006). Stimulating Youth Entrepreneurship: 
Barriers and incentives to enterprise start-ups by young 
people. Small Enterprise Development Programme, 
Job Creation and Enterprise, Development 
Department, International Labour Office. Geneva. 

Shaber, S. (2016). Soft Skills and its Relationship with the 
Entrepreneurial Orientation of Technical and 
Vocational Colleges Students in Gaza Governorates, 
unpublished Master Thesis, Faculty of Trading, Islamic 
University. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (م2019فرباير  /هـ1440الرياض )مجادى اآلخرة    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

122 

 
 
 
 
 
 
 
 

A proposal for the role of extracurricular activities in developing pioneering skills for secondary school students in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

 

By 

 

Nouf Munahi A Alotibi Fawziah Munahi M Albaqami 

Assistant Professor of Fundamentals of Education Assistant Professor of Fundamentals of Islamic Education 

Shaqra University Taif University 

 

Submitted 19-02-2018 and Accepted on 30-04-2018  

 

Abstrac: The current study aimed to: identify the role of extracurricular/non-class activities in developing 

Entrepreneurship(personal,andtechnicalforsecondarygrade’sstudents/girlsfromtheirpointof(skills,leading,managerial

view, determine the obstructions hindering the effectiveness of extracurricular/non-class activities in developing pioneering 

skills for secondary grade’s students from teachers’ points of view, and also find suggestions activating the role of

extracurricular/non-class activities in developing pioneering skills of secondary grade’s students, considering the Saudi

Kingdom vision in 2030.  The researcher used analytical descriptive method and designed a questionnaire to achieve the 

study goals. The questionnaire was applied on a sample of teachers and students of secondary grade in Riyad city, the total 

number of students was 493 students, and the total number of teachers was 239 teachers.  The study results indicated: The 

role of extracurricular/non-class activities, in developing pioneering skills (personal, managerial, leading, and technical 

skills) for secondary grade’s students/girls, was moderate. The presence of obstructions hindering the effectiveness of 

extracurricular/non-classactivities indevelopingpioneeringskills for secondarygrade’sstudentssuch:as the lackofboth

moral and material incentives for students pertaining pioneering idea, the unavailability of accurate database about the local 

market’s requirements, and the absence of entrepreneurship culture with secondary grade’s students.  The study was

concluded Might introducing a proposal/suggestion that will help in activating the role of extracurricular/non-class activities 

indevelopingpioneeringskillsofsecondarygrade’s.students 
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