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Abstract 

 ع*

الكشف عن مدى  تضمين مهارات السلوك القيادي في منهج رياض األطفال في هدفت الدراسة إلى  

المملكة العربية السعودية ,و التعرف على طرق تعليم مهارات السلوك القيادي ضمن منهج رياض 

األطفال, واقتراح تصور لتضمين تعليم مهارات السلوك القيادي في منهج رياض األطفال . وتم 

المسحي, والمنهج الوصفي التحليلي .و تكون مجتمع الدراسة من معلمات  استخدام المنهج الوصفي

( معلمة , ومنهج التعلم الذاتي 233رياض األطفال الحكومية في مدينة مكة المكرمة البالغ عددهن )

كتب( التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. وتم تحديد حجم  7لرياض األطفال )

( %28(, وبالنسبة للمنهج بواقع )كتابان( ونسبة )%19,74معلمة( ونسبة ) 46ة بواقع )العين

.ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أدوات الدراسة المكونة من إستبانة لمعلمة الروضة, واستمارة 

مة ائتحليل المحتوى, وجميعها )من إعداد الباحثة(. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : تحديد ق

مهارات السلوك القيادي المناسب تضمينها في منهج رياض األطفال ومنها )اتخاذ القرار, المبادأة, 

تحمل المسؤولية, اكمال المهارات بطريقة مباشرة )ضمن األهداف التعليمية( وبطريقة غير مباشرة 

 سبة لتعليم مهارات)دون صياغتها ضمن األهداف التعليمية(, الوصول إلى قائمة االستراتيجيات المنا

السلوك القيادي لطفل الروضة ومنها )لعب الدور, حل المشكالت, التعلم التعاوني(, وضع تصور 

مقترح لتضمين مهارات السلوك القيادي في منهج رياض األطفال يشتمل على :األهداف, المحتوى, 

لتقويم. بيئة التعلم المادية, ااستراتيجيات التدريس, تعليمات للمعلمة, تفعيل الشراكة مع األهل, تنظيم 

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتعليم مهارات السلوك القيادي بشكل مقصود ومنظم من خالل 

تضمينها ضمن أهداف منهج رياض األطفال, التنويع في استراتيجيات تعليم مهارات السلوك القيادي, 

من استراتيجيات تدريس, تفعيل الشراكة تدعيم منهج رياض األطفال لتعليم مهارات السلوك القيادي 

مع األهل, وتنظيم البيئة المادية وخالفه, مع األخذ بعين االعتبار متطلبات تنفيذ التصور المقترح من 

االهتمام بتحسين كفاءة معلمة الروضة قبل الخدمة وأثناء الخدمة وتكليف متخصصين في القيادة 

هتمام بدور وسائل اإلعالم في دعم تعليم مهارات التربوية في وضع منهج رياض األطفال. واال

 السلوك القيادي لدى طفل الروضة.

 * ضرورة تعبئة البيانات التي تحتوي على عالمة
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Leadership has received a great deal of attention in the academic literature regarding 
leadership styles, theories, skills, and leader’s characteristics. Hardly ever leadership 
of children’s standpoint is investigated compared to adults. This research will 
explored in details how leadership can be introduced to kindergarten children.  The 
research objectives are to provide a listing of some leadership behavioral skills for 
embedding within the kindergarten curriculum by revealing the leadership behavioral 
skills that are integrated in the National Self-learning curriculum for kindergarteners in 
Saudi Arabia. Correspondingly, identifying the appropriate teaching methods for 
leadership behavioral skills, and proposing a conception for embedding leadership 
behavioral skills within the kindergarten curriculum. The research questions were 
answered by applying both descriptive and analytical methods. The population 
consists of public kindergarten teachers at Makkah city (233 teachers), and the self-
learning curriculum for kindergarten that is composed of (7 volumes) that is affiliated 
by the Ministry of Education in Saudi Arabia. The sample is (46) teachers (19.74%), 
and two volumes of the curriculum (28%).  The research tools are: a questionnaire for 
the kindergarten teachers to analyze their opinions regarding embedding the most 
appropriate leadership behavioral skills within the kindergarten curriculum and 
teaching methods,  and an outline for content analysis  of the National Self-learning 
curriculum to investigate the amount of leadership behavioral skills that are integrated 
within the curriculum .  

The research results provide a listing of leadership behavioral skills that can be 
making, -mbedded properly within the kindergarten curriculum which are: decisione

taking the initiative, effective communication, consultation, taking responsibility, 
perseverance, understanding emotions, empathy, and argument settlement, problem 

learning curriculum has -d teamwork.  Also the study verified that the Selfsolving, an
integrated the education of leadership behavioral skills in direct way (within the 
educational objectives), and indirect way (without stating within the educational 

there is no emphasis on leadership skills in content and teaching objectives) but 
methods.  Moreover the study provides a list of appropriate teaching methods for 

leadership behavioral skills based on research analysis and teachers’ opinions. The 
ng, modeling, brainstorming, story, dialogue and debate, methods cover: role playi

educational games, problem solving, voting, direct experience, and cooperative 
learning. Finally the study concluded with a proposed conception for embedding 

indergarten curriculum that contains: leadership behavioral skills within the k
objectives, content, teaching methods, instructions for the teacher, partnership with 

parents, the physical learning environment, and evaluation. 
ing the The most important recommendations of the research are as follows: Teach

leadership behavioral skills intentionally and systematically within the objectives of 
the kindergarten curriculum, and assuring that leadership behavioral skills are 

ts for integrated within the curriculum besides taking into consideration the requiremen
implementation of the proposed conception of the leadership behavioral skills in the 

service training for kindergarten teachers. Also, considering the -service and in-pre
he role of participation of leadership specialists in curriculum design, and considering t

the media in supporting introduction of leadership behavioral skills to kindergarten 
children. 
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