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ومخص البخح
ييدددا الب ددث ال ددالت إلدد تنميددة لدددرة الطفددل عمدد معرلددة سمت ظددة سس ددا الممارسددات
االلت ادية  ،ستمكين الطفدل مدن تنداسل ميدارات التفكيدر بعقميدة الت داد.

دمير ب ستدم تطبيد

األنشطة سالمسالا التربسية المرتبطة بالممارسات ( ال اجدات س الرببدات  ،المددمات سالسدم ،
الطمب سالعرض) عم عينة عشسائية إل دى لاعات المسدتسى الادان برس دة ال سدينت التابعدة
لم الظة

بيا بمنطقة جازان بالسعسدية ،ساشتممت عم ( )50طفدت تدراسح اعمدارىم بدين (-0

 )6سددنساتب باسدددتمدام بطدددالتت المت ظدددة لمممارسددات االلت دددادية س ميدددارات التفكيدددر بعقميدددة
الت اد.

مير ب ساستمدمت البا اتدان المت ظدة بالسدرد لس دا األدات ستسدجيمو كمدا لالدو

الطفددل ست ددنيفيا باسددتمدام أسددمسب التقددسيم المس ددسعت)(Rubricبسلددد أسددفرت النتددائ عددن
سجدسد لدر

دال ا

دائيا عندد مسدتسى داللدة(50ب  )5بدين متسسدط درجدات األطفدال لدت

القياسدين القبمدت س البعدد .عمد بطالدة المت ظدة لكدل مدن ميدارات التفكيدر بعقميدة الت داد.
دمير (ميدارة اسددتمتص المعمسمدات سميدارة اتمدداذ القدرار سميدارة اال تراليددة ) ل دال القيدداس
البعددد .بكمددا تس ددمت نتددائ الب ددث إلددت أن طفددل مددا لبدل المدرسددة لديددو معددارا سمفدداىيم ذات
دال لدة الت ددادية كايد ار مددا يرددىددا  ،أادرت لددت اتجاىدو ن ددس المفدداىيم االلت دادية  ،لددت يمكنددو
مت ظتيا سمعرلتيا تمقائيا أس ترديدىا دسن ا تكاك سممارسة ،سمتل ذلدك يدتقن الطفدل ميدارات
متعددددة ماددل ميددارات التفكيددر بعقميددة الت دداد.

ددميرب سلددت

ددرسرة تطددسير المندداى المقدمددة لطفددل مددا لبدل المدرسددة لددت
يتسال م المتميرات المجتمعية سل

ددست النتددائ يس ددت الب ددث الد
ددست ربددط مبراتددو المتعممددة بمددا

ست الت ديات االلت ادية الراىنة .

الكممات المفتا ية  :الممارسات االلت ادية – االلت اد .ال مير -طفل الرس ةب
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Abstract
The effectiveness of some economic practices to create a Child
kindergarten To reflect on the mentality of a small economic
investor in light of the current economic challenges.
Dr. Ikram Hamouda El-Gendy Dr. Riemann Abdel Hai Shalaby
The current research aims to develop the child's ability to learn,
observe and describe economic practices, and to enable the child to
deal with thinking skills with a small economic mentality. The
educational activities and attitudes associated with the practices
(needs and desires, services and goods, demand and supply) were
applied to a random sample of one of the second level halls in AlHusseini kindergarten, which included 15 children aged between 5-6
years. Using two observation cards for economic practices and
thinking skills with a small economic mentality. The researcher used
the observation to describe the performance and recording it as the
child said and categorized using the Rubric method. The results
showed a statistically significant difference at the level of (0.05)
between the average scores of children in the tribal and postsecondary measurements on the observation card for each of the
thinking skills of a small economic mentality (skill of information
extraction, decision-making skill and professionalism) for the benefit
of telemetry. The results of the research found that the kindergarten
child has knowledge and concepts of economic significance often
echoed. In the light of the results, the study recommends the need to
develop the curricula offered to the kindergarten child in light of
linking his learning experiences in accordance with the requirements
of the child. Societal variables and in light of current economic
challenges.
Key Words: Economic Practices - Small Economic- Child
kindergarten.
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وكــدوــــ ٛالبخح:
أ بدد ت مر مة ما لبل المدرسة من أىم الم ار ل النمائية لما ليا من تأاير بالغ لت
تشكيل شم ية الطفل إذا ما أ سن استامارىا  ،لكل ما ينف من استامارات لت مجال تربية
الطفل أس جيد يبذل من أجل رعايتو ىس تأمين لمستقبل المجتم سبناؤهب
سيؤكد كاير من الميتمين ببرام تربية الطفل عم
ال قائ

رسرة تزايد االىتمام بتعميم الطفل

التت تدسر سلو منذ سنسات عمره المبكرةب ( ، )Frant & Recchia ,2013

(الناشا )5555،ب ستعزيز معرلتو سمياراتو سمفاىيمو عن ال ياة اليسمية ذات التأاير عم
مكتسباتو من القيم االجتماعية  ،السياسية  ،الفكرية س االلت ادية عن طريقة المبرات
المتعممة التت ت فزه ن س االكتشاا سالتفكير السميم سالمشاركة لت المجتم كمشارك لعال (
عبد المطيا سآمرسن ) KOla , 2005) ، (5552 ،بينما يبرز دسر التربية لت ترسيخ
القيم ستعزيزىا لدى األ لراد منذ الطفسلة المبكرة  ،كقسة

ابطة لمسمسك سمؤارة لت عممية

اكتساب العادات ال سنة المشكمة لإل رادة سالداعمة لتتجاىات السائدة بالمجتم  ،سالتت تعمل
عم

ت قي

طمس اتو من مساطنيو س مان الستقراره ساستمرار ال فاظ عم

االجتماعية  ،سالاقالية  ،االلت ادية ب (المامدى  )5111،ب سبيذا يت

مقسماتو

ان برس القيم

سالتنشئة عمييا ال تنف ل عن التربية سدسرىا ل المجتم ب إذ تؤار التربية عم الفرد من
جسانب متعددة سمنيا التأاير االلت ادى  ،لكسنو شم ية مجتمعية لو اىتمامات ت كمو
عتلات الت ادية م

اﻵمرين ستؤار عمت

ياتو بشكل مباشر ب س ت

تكسن التربية

االلت ادية مامرة سذات تأاير عم شم ية سليم س اتجاىات سعادات األلراد لت بد من ترسيخ
ليميا سممارستيا منذ سن ال مر سبرس ستنمية المفاىيم االلت ادية لت نفسس األطفال سل
أساليب سطر

مناسبة ليما سممارسة ،م

مراعاة العمر سالعقمية  ،لتسيم لت تعديل

السمسكيات االلت ادية لدييم ( .مسد  )5555 ،ب
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سىذا ما تؤكده االتجاىات العالمية لت مجال الاقالة االلت ادية سالتاقيا المالت  ،عم
رسرة االىتمام بتاقيا االطفال من مر مة ما لبل المدرسة كأ د أىم متطمبات التنمية
البشرية المستدامة  ،لالعالم اليسم يتسم بالعديد من الت سالت لت المعامتت االلت ادية
المتسارعة التت تفرض ت ديات عم
المستقبمية عم

دسل العالم  ،لت تسجيو مسارات المطط االلت ادية

مستسى األلراد سالمؤسسات سالمجتمعات ب سلكت يتمكن الفرد من مسايرة

التميرات االلت ادية اليائمة من سلو عميو ممارسة عادات سليم سسمسكيات الت ادية سميمةب
أ .ممارسة االلت اد من أجل ال ياةب(عبد العميم )5550 ،لطفل اليسم ىس رجل أعمال المد،
سىس تاجر المستقبل ،سىت األم سالزسجة التت تنظم ستت كم لت الت اديات البيت مستقبت،
ستعتبر لئة األطفال من الفئات المؤارة لت الت اديات األسر ،سبالتالت الت اد المجتم  ،لنجد
أنيم يست سذسن عم نسبة %55من ميزانية األسرة ،أ .أننا نت دث عن نسبة تقترب من
رب ميزانية األسرة.
لذا أ ب من ال رسرة تفعيل دسر المني ست ميم برام لماقالة االلت ادية سالمالية
المتمركزة سل الطفل  ،إلت جانب االىتمام باستراتيجيات التعميم سالتعمم الداعمة لممفاىيم
االلت ادية باعتبارىا مكسن أساست لت تطسير برام

التعمم لت

ست المعايير ساالتجاىات

العالمية المعا رة بمر مة الطفسلةب
سمن ىنا تنبا أىمية تدريس عمم االلت اد سمفاىيمو ألطفال ما لبل المدرسة تمييدا
لمرسجيم لم ياة العممية م

رسرة لفت نظر األطفال ستسجيييم ن س ليم ستفسير الظساىر

اال لت ادية  ،سيتم ذلك من متل تسلير البيئة المناسبة ،
اال لت ادى يتسلا بشكل كبير عم
االلت ادية تأت

يث ات

ان سمسك الطفل

كل من لو تعامتت الت ادية معو سان

باالكتساب سالم اكاة ،باإل الة إل

المفاىيم

أنيا لابمة لمتميير سليست اابتة ب

(عامان)5555 ،ب سكاير من دسل العالم لدمت برام تسلر لمطفل لرص النمات سالتعمم ستكسين
اتجاىات ن س التفكير بشكل أكار سعيا لمساجية مسالا ال ياة المستقبمية  ،لمتكيا م
متطمبات الع ر التت أظيرت مفاىيم كايرة أ الت إل تربية الطفل ليم جديدة سأىداا جديدة
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لمساجية التميرات التت ط أرت عم

ساألسرة ستؤار لت سمسكو سمنيا المفاىيم

المجتم

االلت ادية سالاقالة االستيتكية لأللراد (عبد الر يم  ،جعفر )5556 ، .ب لذا تعمل الدسلة
جاىدة لم فاظ عم

ركب التقدم ساالزدىار بتبنت رؤية جديدة مستقبمية تتطم

إل

بنات

مستقبل مشرلا لائما عم االستامار األمال لمقدرات البشرية مؤكدة ان رؤيتيا ال يمكن ان
تؤت امارىا اال عبر بنات منظسمة تعميمية مرتبطة با تياجات سس

العمل ستنمية الفرص

ستسليرىا لمجمي س يث ان االلت اد يمال ا د الم اسر األساسية لمدسلة  ،األمر الذ .يفرض
عمينا لت السلت الراىن السعت لمرس القيم ساالتجاىات اإليجابية ن س اكساب األطفال مبادئ
أسلية لعمم االلت اد يث يسيل تعديل سمسكو ساستامارىا لت ترسيخ العادات سالميارات ذات
التأاير المستقبمت عم سمسك الطفل الت اديا ساإلسيام لت تنشئتو بعقمية الت ادية مبتكرة،
باعتبارىا ا د الركائز المؤارة لت الت اد األمة سادراجيا

من المنظسمة التعميمية سبنات

البرام سالمناى المسجية لمطفل عم أساسيا ب

وربزات البخح:
سانطتلا مما سب ت ددت مبررات الب ث ال الت لت النقاط التالية :
كاير ما ي
= مت ظة سمسكيات األطفال من سلنا المايرة لمتفكير سالت ميل  ،ل ا
عم

م رسلو اليسم

دسن ان يعرا

ل الطفل

ليمتو المادية سي ر عم

شرات اشيات لد ال

تتناسب م القيمة النقدية التت ب سزتو ب بجانب ا راره عم انفا

الم رسا كامت ب

ساإل لبال عم شرات اشيات كايرة دسن التفكير ل مدى اىميتيا لو اس ت مدى اجتو
الييا ب سااللبال عم استيتكو لمسم بير المفيدة بمية لذة الشرات من لبل التقميد لقطب
= معظم الدراسات الت تناسلت مجال التربية االلت ادية لمطفل ( )6-0سنسات مال ( دراسة
ىنات لاسم مسد )5555 ،الت رت عم س ا السمسك االستيتك لمطفل  ،سالتركيز
عم

مفاىيم االدمار سليمة العمل ،سلم تقدم لمطفل لرص الم اكاة لممين سادسارىا

المجتمعية ستس ي

الفر

بينيا سبين المين ال رلية  ،ساىميتيا ل
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بجانب المين الت تتطمب دراسة ب باإل الة انيا لم تتطر
تشكيل سمسكيات الطفل ستنشئتو مال لدرتو عم

التأاير ل

سمعرلة الفر

بينيا سبين الرببات  ،التعرا عم

ال

بعض المفاىيم ذات

ت ديد ا تياجاتو األساسية

المدمات سانساعيا ( انتاجية /

استيتكية )ب
= التقاد البرام سالمناى التعميمية برياض األطفال لممفاىيم سالميارات الت تشكل السمسك
االلت ادى لمطفل ،يث لم ت ظ المفاىيم االلت ادية بالقدر الكالت من األب اث الت
اجة إل تنشئة جيل الت ادى لبنات

اىتمت بمجال رياض األطفال ب بالربم من أننا ل
مستقبل أل ل ب

التسجيات االلت ادية لممممكة العربية السعسدية سلقا لرؤية 5555مب

وشكم ٛالبخح:
ست ما سب تت دد المشكمة ال الية لمب ث لت التساؤل الرئيست التالت :

لت

ما لاعمية بعض الممارسات االلت ادية
الت اد.

مير ل

لتييئة طفل الرس ة لمتفكير بعقمية

ست الت ديات االلت ادية الراىنة ؟

سيتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت اﻵتية -:
 -5ما الممارسات االلت ادية القائمة عم األنشطة التربسية الت يجب اكسابيا لطفل ما لبل
المدرسة؟
 -5ما مدى لدرة طفل الرس ة عم استمتص المعمسمات سالمفاىيم االلت ادية من متل
تفاعمو ل األنشطة ؟
-5ما مدى لدرة طفل الرس ة عم تفسير الممارسات االلت ادية بعقمية االلت ادى ال مير؟

- 00 -

فاعلية بعض الممارسات اﻻقتصادية لتهيئة طفل الروضة للتفكير بعقلية اقتصادي صغير .............................

أِداف البخح:
5ب التعرا عم كل من الممارسات االلت ادية ساألنشطة التربسية األكار مناسبة لألطفال
لت عمر (0دددد )6سنسات لتنمية لدرة
الت اد.
5ب التعرا عم

الطفل عم

ممارسة ميارات التفكير بعقمية

مير ب
األساليب األكار شيسعا لت برس المفاىيم سالممارسات االلت ادية لدى

الطفل لت عمر (0دددددد )6سنسات سدمجيا
المتعممة س ستطبيقاتيا ال ياتية لت

من أساسيات المني لمربط بين مبرات الطفل

ست الت ديات االلت ادية الراىنةب

أِىٗ ٛالبخح:
 الم سر النظر: . -ركز الب ث ال الت عم م اسلة المساىمة ل

ل الت ديات االلت ادية الراىندة مدن مدتل

العمل عم بنات منظسمة تعميمية لسية تدعم الت اد الدسلة ستقدمياب
 ركددز الب ددث ال ددالت عمدد أىميددة الممارسددات االلت ددادية باعتبارىددا تسال د مب درات الطفددلال ياتية  ،سذات تأاير بالغ لت شم يتوب
 تقديم لائمة بالممارسات االلت ادية المناسبة لطفل ما لبدل المدرسدة بمدا يفيدد الطفدل ذاتدوسالتربددسيين سالعدداممين سالميتمددين بالمجددال الطفسلددة لفددت المجددال امددام دراسددات أمددرى لددت
ميدان التربية االلت ادية لت مر مة الطفسلة ب
 الم سر العممت :من المتسل أن يفيد الب ث الفئات التالية :
 التربسيسن سالقائمسن عمد العمميدة التربسيدة سمعددى البدرام سالمنداى لدت تسجيدو انتبداىيمن س أىمية المفاىيم االلت ادية لمطفل ب
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 معممات رياض األطفال بتقدديم دليدل معمدم يشدتمل عمد معرلدة متكاممدة لدبعض الممارسداتااللت ادية ،ستسجيو نظر معممات الرس ة لتىتمدام باألنشدطة سالبدرام التدت تنمدت الدسعت
االلت اد .لألميات  ،سمشاركة المنزل لت قي التكامل المطمسب لألطفالب
 الطفل نفسو يث يزسده الب ث ال دالت بدبعض المعدارا سالمبدرات المتعمقدة ب الممارسداتااللت ادية المناسبة لمدركاتوب

فسٔض البخح:
5ب يستطي طفل الرس ة مت ظة سس ا بعدض الممارسدات االلت دادية مدتل االنشدطة
الممتمفة .
5ب يسددتطي

طفددل الرس ددة تندداسل الممارسددات االلت ددادية مددن مددتل ممارسددة ميددارات

التفكير بعقمية الت ادى

5ب ال يسجدد لدر
البعددى عمد

دال ا

مير ب
دائيا بدين متسسدط درجدات األطفدال لد القياسدين القبمد

بطالدة المت ظدة لكدل مدن ميدارات التفكيدر بعقميدة الت دادى

س
دمير

(ميارة استمتص المعمسمات سميارة اتماذ القرار سميارة اال ترالية )ب

وصطمخات البخح:
 الممارسات االلت ادية )Economic Practices(:سيمكن تعريفيا اجرائيا لت الب ث ال الت:
بأنيا " لدرة الطفل عمد اسدتمدام دالالت سمفدردات مرتبطدة بتعامتتدو االلت دادية يكتسدبيا
الطفل متل مبراتو اليسمية تشكل معرلتو بممارسدة (ال اجدات سالرببدات  /العدرض سالطمدب
عم المنتجات  /المدمات سالسم )"
 -االلت اد .ال مير( Small Economic( :
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 سيعرلو ( عبد الر من الطريرى ) أنو ذلك الفرد الذى يتمت بقدر من المعرلدة ستتدسالر لديدوبعض الميارات التزمة إلنجاز أمر من االمسر لد مجداالت ال يداة المتعدددة سدسات كدان (
االلت اد  ،التعميم ،السياسة ،التجارةبببب)ب ( الطريرى )5555 ،
 سيعرلددو الب ددث اجرائيددا  :بأنددو " لدددرة الطفددل عم د تجمي د سمعرلددة ساسددتمدام المعمسمدداتالمرتبطة بممارستو المفاىيم االلت ادية ستطسر من سمسكو االلت ادى بشكل سميم ب
 طفل الرس ة( Child kindergarten(:تعرا بيدادر طفدل الرس ددة بانددو " الطفددل لددت المر مددة العمريددة الممتددة مدن نيايدة العدام
الاالث ت نيايدة العدام المدامس أس بدايدة العدام السدادس  ،سلددد أطمد الدبعض عمد ىدذه
المر مة مسم الطفسلة المبكرةب( بيادر )5116،

اجساٞات البخح:
وٍّج البخح:
يسدددتمدم الب دددث ال دددالت الب دددسث الكيفيدددة (النسعيدددة االانسجراليدددة)  ،ليقدددسم البا دددث ليدددو
ب ديابة األسددئمة بيدددا ال

دسل عمد المعمسمددات ساالسدتجابات لتفسددير الظدداىرة مس ددسع

الدراسة معتمد عم ت ميمات س فية لائمو عم أساليب المت ظدة أس المقابمدة أس ت ميدل
الساائ لجم المعمسمات ( طو  ،م مد  ) 525 ، 5551 ،ب

أدٔات البخح:
بطالة مت ظة لقياس لدرة الطفل عمد ممارسدة المفداىيم االلت داديةب (اعدداد البا اتدان )
ب
بطالة مت ظة لقياس لدرة الطفل عمد اكتسداب ميدارات التفكيدر بعقميدة الت داد.
(اعداد البا اتان)
لائمة الممارسات االلت ادية المناسبة لطفل ما لبل المدرسة ب (اعداد البا اتان)
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عٍٗ ٛالبخح:
تم امتيدار عيندة الب دث بطريقدة عشدسائية أل دد لاعدات الرس دة ستدم التطبيد عمد أطفدال
المسددتسى الاددانت برس ددة ال سددينت التابعددة لمديريددة

ددبيا التعميميددة بمدينددة جددازان – المممكددة

العربية السعسدية ( يث أنيا رس ة نمسذجيو سبيا عدد مقبسل مدن األطفدال لدت السدن مس دسع
الدراسة) سعددىم ( )50طفتب ستتراسح أعمارىم من ( )6-0سنساتب

حدٔد البخح:
الت ر الب ث ال الت عم ال دسد التالية:
= ال دسد المس سعية :الت ر الب ث عم لاعمية الممارسات االلت دادية لتييئدة طفدل مدا لبدل
المدرسددددة لمتفكيددددر بعقميددددة الت دددداد.

ددددست الت ددددديات

ددددمير لددددت

االلت ادية الراىنةب
= ال دسد البشرية  :تم تطبي الب ث عم أطفال المستسى الادان بالرس دة ستتدراسح أعمدارىم
من (0ددددد )6سنسات
= ال دسد المكانية  :تم تطبيد الب دث برس دة ( ال سدينت ) ،التابعدة لمديريدة

دبيا التعميميدة

بمدينة جازان – المممكة العربية السعسدية
= ال ددددسد الزمانيدددة  :تدددم تطبيددد أنشدددطة الب دددث ال دددالت لدددت الف دددل االسل لمعدددام الدراسدددت
()5552

تطبٗل البخح:
لت

ست مشكمة الب ث سلرس و تم تطبي الب ث عم الن س التالت :

التشميص  :تم إجرات مقابتت جماعية سلردية مد عيندة مدن االطفدال سالمعممدات أاندات االشدراا
عمد طالبددات التربيددة الميدانيددة برس ددة ال سددين بمدينددة
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االلت ددادية شدديسعا بددين االطفددال ،ستددم التس ددل إلددت أكاددر المفدداىيم المناسددبة لمدددركات الطفددل
سالت ي تاج ال اكتسابيا سالتمكن منيا لكارة استمداميا ل

ياتو اليسمية ب

تنفيذ البرنام :
= لامت البا اتان بتطبي أدسات الب ث لبميا
= إعددداد مجمسعددة مددن االنشددطة التربسيددة الما ددة بالممارسددات االلت ددادية بيدددا تييئددة الطفددل
لمتفكير بعقمية الت ادى

ميرب

= اسدددتمر تطبيددد البرندددام لمددددة أسدددبسعين ( 55يدددسم )  ،ساسدددتمدمت البا اتدددان العديدددد مدددن
االستراتيجيات التدريسية ( استراتيجية العمل الجماعت – المنالشة – ل المشكتت )ب
= التطبي البعد .ألدسات الب ث ب
= جم البيانات ساجرات المعالجات اإل

ائية ب

اإلطاز الٍظس ٙلمبخح:
احملٕز األٔه :الرتبٗ ٛاالقتصادٖ ٛلطفن وا قبن املدزس:ٛ
 أِىٗ ٛالرتبٗ ٛاالقتصادٖ ٛلمطفن:إن االلت دداد ل دسام ال يدداة يددؤار لددت كالددة مجاالتيددا ،سااللت دداد عمددم رائ د لددو ا ددسل
سلساعددد يسدديم بشددكل كبيددر لددت مدمددة االنسددان ستطددسرهب ستكمددن التربيددة االلت ددادية لددت
التركيدز عمد االنسددان ليدس منداط التربيددة لداذا

ددم الفدرد

دم ت األسددرة سالمجتمد ككددل،

لالطفددل ىددس رجددل اعمددال المددد  ،الت دداد .المسددتقبل سمؤسددس مشدداري األمددة مسددتقبت،
سالطفمددة ىددت منظمددة الت دداديات األسددرة  ،سيددتم تشددكيل شم ددية الطفددل االلت ددادية منددذ
سددنسات عمددره األسل د مددن مددتل دعددم اقالتددو االلت ددادية الت د تنمد عنددده الرلابددة الذاتيددة
لتفسير ست ميل الظساىر االلت ادية الممتمفةب
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سلددد اتفقددا كددت مددن (م مددد يددده ) ( ،ع ددام المدددن ) أن الطفددل ب اجددو ال د جمي د
اشددكال التربيددة ت د يت ق د التكامددل التربددس .لددت ياتددو س لمتربيددة دس ار كبي د ار لددت تشددكيل
السددمسك االلت دداد .لأللدددراد  ،لددأ .ممدددل ليددو سدديؤار سدددمبا عمدد سالددد

ياتددو ب سلمتربيدددة

االلت ادية المستقبمية عدة ممرجات تتركز لت ايجاد جيل يعتمدد عمد نفسدو سيددير ياتدو
بنجاح سلادر عمد تدسلير متطمبدات ياتدو اليسميدةب سالقديم االلت دادية مكتسدبة ،إذ ال يسلدد
طفددل بجينددات ت مددل ليمددة ال فدداظ عم د المددال أس ليمددة االدمددار ،بددل يكتسددبيا مددن مددتل
المبرات الشم ية سالتجارب التت يمر ليياب
ليذا لان القيم االلت ادية لابمدة لمتمييدر مدا دامدت مكتسدبة ،إذ يمكدن تمييدر القديم
بير المناسبة التت اكتسبت بفترات سابقة ،سذلك بالتعمّم سالتدريبب
سالقيم االلت ادية تنمس ستزدىر لت البيئة المناسدبة ،ممدا يسداعد الطفدل عمد اكتسداب
ميددارات الت ددادية جديدددة سمفيدددةب لعم د سددبيل الماددال ،إن بيئددة األسددرة التددت يمتمددك لييددا
السالدان

ّ الة ادماريدة يسداعد عمد نمدس المفداىيم االلت دادية بسديسلة سيسدرب ( يدده،

( ،)5116المددددنت)5555،ب سعمددد ىدددذا تت ددد العتلدددة القسيدددة المتبادلدددة بدددين التربيدددة
سااللت دداد لددت تسجيددو السددمسك االنسددانت س ددرسرة تنشددئة اطفالنددا منددذ ال ددمر عم د القدديم
االلت ادية السميمةب

 تأثري األسس ٚيف تشكٗن سمٕك الطفن االقتصاد:ٙستدددذكر (سددد ر يسدددرى) أن ىنددداك بعدددض القددديم اإليمانيدددة االلت دددادية المرتبطدددة بمفدددردات
الت ددادية يكتسددبيا الطفددل مددتل التعامددل م د النقددسد ماددل ال ددد سالشددرا لددت التعددامتت
سالرلابدة الذاتيدة باإل دالة الد القناعدة سالتقشددا سلدت االزمداتب ستؤكدد ان الطفدل اذا شددب
عمييا لت كدل تعامتتدو تمكدن مدن ادارة الت دادية عمد اكمدل سجدو ستعمدم أن المدال سسديمو
نييدئ بيددا يدداة كريمددة نسددتمنت بيددا عددن اال تيدداج لألمددرينب سنتعفددا بيددا عمددا لددت ايددد.
الناس سيتعمم أن ىناك ليما ال تشترى بالمالب (يسرى)5555 ،
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سيشدير (مدداىر

ددبر ).لدت دراسددتو لسالد التربيددة االلت دادية لددت األسددر السددعسدية أن

االطفدددال مدددن الفئدددات المدددؤارة لدددت الت ددداديات األسدددر سبالتدددالت الت ددداد المجتمددد  ،يدددث
يسددت سذسن عم د نسددبة  %55مددن ميزانيددة األسددرة ساكددد ان عمميددة االنفددا تددتم ب ددسرة
عش دسائية ب سب دالربم مددن ذلددك ال تقددسم األسددر بمنالشددة أسددمسب ال ددرا مقابددل الدددمل دسن
الرجسع ال مطو شيريو لت ديد االنفا الشير .مسبقاب ( بر)5550 ، .ب
ستمعب األسرة دس ار بار از لت تشكيل سمسك الطفدل االلت داد .ستنشدئتو نشدأة الت دادية
يسم بد «القدسة االستيتكية» من مدتل سدمسك األم ساألب
سميمة،
ّ
ليتجسد أمام الطفل ما ّ
تم برس ىذا السمسك مبك ار ،كمّما كانت أابت سأنف لدى الطفلب
معاب سكمّما ّ

سىذا ما أشارت اليو نتائ الدراسدات التد اىتمدت بت ميدل العسامدل البيئيدة ساالجتماعيدة
سالنفسية سااللت ادية متل نشأة الطفل ال تدأاير الطبقدة االجتماعيدة سال الدة الماديدة لدت
ت ديددد الددنمط القيمددت لسددمسك الطفددل االلت دداد .تجدداه االنفددا سالتعامددل بددالنقسد ( الف دراش
)5555،ب
سلد ىدلت دراسدة (لمديس مدد ).الد معرلدة دسر الرس دة ساألسدرة لدت تشدكيل القديم
األمتلية لمطفل ساسفرت نتدائ الدراسدة ان سدمسك األسدرة االسدتيتكت لدو تدأاير لدت تقدسيم
الطفددل لمسددمعة ،سلددت تشددكيل اقالتددو االسددتيتكية سلدرتددو عم د اتمدداذ الق د اررات االلت ددادية
بنفسددو لددذا لالطفددل ب اجددو الد التدددريب عمد الميددارات سدعميددا القددائم عمد سددمسك ليمددت
مناسب لظرسلوب

ٔميكَ لألسس ٚاتباع ِرٓ ارتطٕات ارتىص لبٍا ٞالشمٕك االقتصاد ٙلد ٝالطفن:
لمددة
)5اليدا :يجب أن يدرك الطفل اليدا مدن االدمدار ،مد التركيدز عمد ىدذا المفيدسم ّ
تقل عن  55يسما عن طري مم
ال ّ

أس نشيد تذكير.ب

)5التعريا :يجدر شرح معن القيمة السمسكية االلت ادية لمطفل ،تاريميا سعقائدياب
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)5العرض :ىناك طر مقتر دة لعدرض ىدذا المفيدسم ب دسرة سالعيدة ،كدال سار أس المم د
أس المجمة أس الكتاب أس ال ّ الةببب
لمدة ال تقل عن  55يسمدا أس تنظديم انائيدات بدين األلدارب
)5التطبي  :ينبمت تدريب الطفل ّ
(التبدرع سالتمطديط المدالت سالمقاطعدة
أس اإلمسة لممارسة القيم سالسدمسكيات االلت دادية
ّ
االلت ادية ساالدمارببب)ب

)0التعزيددز :تتماّددل المطددسة األميددرة سال ددرسرية مددن مط دسات بنددات السددمسك االلت دداد .لددت
تعزيدددز السدددمسكيات المتئمدددة ست ددد ي بيدددر المتئمدددة بسدددرعة ،مددد التشدددجي عمددد
استمدام ىذا المفيدسم لدت ال يداة ،كال دديث مد الطفدل عدن لائددة مدا ادمدره لدت العدام
الما ت ،سالانات عميو عند ممارسة السمسك االلت اد .السميمب ( مد)5555 ،.ب

 وبادئ حتفٗز الطفن لتعمي املىازسات االقتصادٖ:ٛيشير (نزار رم ان) ل

دياو عن التربية االلت ادية ألطفالنا إل

أن ىناك ليما

سسمسكيات الت ادية مال (ليمة االدمار ،ليمة الكسب ال تل ،ليمة العمل ،ليمة التسسط لت
النفقة ،ليمة التمطيط االلت اد ).سأننا ب اجة مم ة لتعزيزىا سبرسيا بألعال ابنائنا ،بشرط
أن تكسن متدرجة معو ليعت معن اإلنتاجية سالتداسل المالتب سلد عرض م ار ل البنات القيمت
لممبادئ االلت ادية:
5د ليمة مكتسبة :من متل المبرات الشم ية سالتجارب التت يمر بيا سيتم اكتسابياب
5د ليمة لابمة لمتمير :القيم االلت ادية مكتسبو يمكن تعديميا عن طري

التعميم سالتدريب

ستسلير المسالا التعميمية المناسبة
5د ليمة تنمس ستزدىر بالبيئة المناسبة بتسلير المبرات الممطط ليا مسبقا [ال

الة االدمارية

لألسرة لنمس الميارات سالمفاىيم االلت ادية]ب (رم ان)5555،ب
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احملٕز الجاٌ٘ :املىازسات االقتصادٖ ٛأحد زتاالت تعمي الطفن:
أزا ٞالعمىأ ٞالرتبٕٖني جتآ اوكاٌٗ ٛتدزٖص املفاِٗي االقتصادٖ ٛلمطفن:
(يشير جسرج جسن) ال ارات العديد من البا اين تباينت بين مؤيد سمعارض سل امكانية
ا مبررات

تدريس المفاىيم االلت ادية لت سن مبكر ،لقد تناسل آرائيم بالب ث سالت ميل مس

عزسا المعممين عن تدريس المفاىيم االلت ادية ل مار االطفال لكسنو من المفاىيم المجردة
سالتت ي عب تدريسيا ستقديميا  ،سان ىذه البرام

تعتمد بال سرة االسل

النظريات اكار من التطبيقات العممية لت ال ياه عتسة عم كسنيم بير متم

عم

تدريس

ين بمشي ار

ال أن السن االل ل لتدريسيا يكسن لت ال فسا العمياب ( ) Jones, 2014بينما يرى
امرسن ان السبب لد يرج ال ان تدريس المفاىيم االلت ادية يتسلا بشكل كبير عم نمس
المفاىيم الريا ية سلدرة الطفل عم

ممارسة الميارات ال ياتية التت ليا عتلة سايقة

بالمفاىيم االلت ادية المعتادة لمطفل سسات كانت بشكل مباشر أس بير مباشر ( Althauser
)& Harter, 2016ب
بينما ركزت تس يات دراسة لاعمية برنام

مقترح لتنمية بعض القيم االلت ادية لطفل

الرس ة ( )6-0سنسات عم أىمية تطسير المناى ل مر مة ما لبل المدرسة  ،ست مين
القيم س ميارات التعامل االلت اد .كأ د مجاالت التعمم باستمدام استراتيجيات التعمم النشط
لطفل الرس ة ب (م مسد)5555 ،

تٍىٗ ٛالجكاف ٛاالقتصادٖ ٛلطفن وا قبن املدزس:ٛ
سيذكر المتم

سن أن أساليب تنمية الاقالة االلت ادية لطفل ما لبل المدرسة تبدأ

بتشجيعو سمكالئتو عم

ت مل المسؤسلية ستقدير ليمة المال باإل الة ال

تبنت ال سار

المناسب لمدركاتو سل اكساب ميارات التعامل االلت اد .الممتمفة [التمطيط /اال تياج /
االدمار  /االنفا ببب]ب ستسلير سجل يسم

لو لتدسين بنسد

رلو سادماره س ركة شرائوب

ست فيزه ن س ممارسة األنشطة سالمشاري البسيطة الت تتطمب تسلير ميزانية ما ة بتسلير
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الة لكل طفلب ساالتفا

الشيرية سكتابتيا ستعميقيا امام الطفل

سل مطو االنفا

باستمدام البطالات الم سرةب ست ممو المسؤسلية ل اتباع مطسات التسس

لت

ست ت ديد

لائمة المشتريات سمراجعة الفاتسرة بمعاسنة الكبارب بجانب تأسيس مجمس الت اد .باألسرة
يدرس المطط االلت ادية كل اسبسع متل المشاركة ل
ال ياتية (لم رسا اليسمت سمنالشة انفالو  /مشاري

المنالشات االلت ادية لممسالا
ميره)ب ( عبسد،

سن

عبدالعال ( ،)5111،القا ت)5555 ،ب

 عالق ٛتدزٖص املفاِٗي االقتصادٖ ٛمبجاالت تعمي الطفن :أكدت (من م مد يسسا ) ل دراستيا الت ىدلت ال معرلة لاعمية بعض الممارسات
االلت ادية سعتلتيا بالميارات ال ياتية لدى طفل الرس ة عم أن المعايير القسمية لرياض
األطفال تناسلت المفاىيم االلت ادية كأ د مجاالت تعمم الطفل  ،سأس ت عم
يشتمل عمييا مناى

رياض األطفال كما أس

ت العتلة

رسرة أن

بين اكتساب الطفل المفاىيم

االلت ادية سمياراتو ال ياتية كأ د نسات تعمم الطفل ستؤار ل اكسابو مفاىيم ( الممة ،
الريا يات  ،ميارات التفكير  ،التنظيم الذاتت )  ،المرتبطة بأنشطة سممارسات ( البي
سالشرات لمسم الممتمفة ) ب س رسرة التنسع بين اساليب ساستراتيجيات التدريس لمرس سدعم
المفاىيم االلت ادية من متل تسلر القدسة لمممارسة ،التعميم بالم اسلة سالمطأ ،استمدام
ال سار سذلك بيدا التأاير لت شم ية الطفل ستدعيم القيم سالمفاىيم االلت ادية منذ ال مر
( يسسا)5555 ،

 احملٕز الجالح :املىازسات االقتصادٖ ٛكىدخن لتفكري الطفن بعكمٗ ٛاقتصاد ٙصػري:
زؤٖ ٛحٕه تفكري طفن ارتاوش:ٛ
يستند الب ث ال الت ال النظرية البنائية لت التعمم يث ييتم بكيفية بنات المعرلة
من متل المبرات ساألبنية المعرلية سالمعتقدات المستمدمة لت تفسير االشيات ساال داث ستقسم
ىذه النظرية الفمسفية عم اتث مبادئ رئيسية سىم:
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5د يتشكل المعن ذاتيا دامل عقل المتعمم نتيجة لربط المبرات المتعممة ببيئتو
5د تشكيل المعانت عند المتعمم عممية نشطة
5د تقاسم البنية المعرلية عند المتعمم التمير بشكل كبير اذ يتمسك المتعمم بما لديو من المعرلة
م انيا لد تكسن ماطئةب ( الشسارب ،بيث)5556 ،ب سبت ميل ارات بعض البا اين سل
استمتص م ائص التفكير عند الطفل لت ىذه المر مة ات

أنو :يميل لت تفكيره لمسببية

الظاىرية يث يستطي ربط االسباب ستفسيرىا بنتائ العاليا المباشرةب سيعت بألكاره سينقميا
من النا ية العممية ال

مستسى الممة سالتطبي ب سيمكن تكميفو ببعض الميام البسيطة،

ساكتشاا االمتتلات لبل المتشابياتب سينمس تدريجيا لتكسين المفاىيم ستزداد لدرتو عم
تكسين المعانت سالتعريفات المفظية لممفاىيم التت يت دث عنياب سيتميز تفكيره بالتمركز سل
ذاتو ،انطباعاتو ال سية بدرجو أكبر من استمدامو لممنط ب ( لطامت  )5555 ،س( الظ
)5555،ب سيعد اكتساب المفاىيم عند طفل المامسة من أكار اسجو التعمم لائدة لت ال ياة
المعرلية لمطفل ،يث يعتمد تفكير الطفل ليما يساجو من مشكتت عم مقدار ما لديو من
ميارات اساسيو ترتبط بيذه المشكتت

يث يكسن الطفل لت مسلا المكتشا ال مسلا

المتمقتب ( الظ )5555،ب ستعتبر المفاىيم من المبرات الميمة التت تشكل االساس لت
تطسره العقمت سالمعرلت لتشب

اجتو لمب ث سالتق ت ستجعمو أكار لدره عم

استمتل

االمكانات المتا ةب (لطامت)5555،
 وساحن التفكري بعكمٗ ٛالشخص االقتصاد:ٙ
يتف

كل من (نزار رم ان)( ،رسبرت ميرل ) عم

أن مطسات بنات شم ية الت ادية

لمطفل تتسلا عم تنمية:
اليدا :يعد المطسة األسل إلكساب أ .ليمة الت اديةب (ت ديد المرض من الشرات)
التعريا :تجمي المعمسمات ساستمتص المعارا سااللكار الما ة بداللة القيمة االلت اديةب
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تعزيز القيم عند الطفل بتسلير القدسة الطيبة لمتعممب لم د من المشكتت الشرائية ساالكتفات
باال تياجات ل

دسد النفقاتب

تدريب سممارسة القيمة لعميا مال (االدمار/التمطيط المالت/التبرع) المشاركة ل
المنالشات سال سار سل (ما لائدة ما ادمره /التمطيط لإلنفا )ب كذلك س

بدائل سمقتر ات

لمساجية االزمات الماليةب
منالشة المبادئ الت
القرار ال

تفسر امتيارات االلراد ساتا ة الفر ة لت

ي

لكره ساتماذ

ي بشأن الممارسات ،لجسىر النظرية االلت ادية ليس لابت لتمتبار بل ىس مجرد

سسيمة لرؤية العالمب ( رم ان ( ،)5555 ،ميرل )5555 ،ب
سيشير ( أسبرت أالباما) الذى تناسل الفعل البشرى بالب ث أن من المفاىيم المممسطة
لدى االلراد عن االلت اد أنو مجرد دراسة لممال ل سب بل ىس تفسير لكالة االسعار سالمدمات
ستقدر بس دات من المال  ،مؤكدا ان من أىم اسس النجاح طريقة

الت تباع ل األسسا

التعامل م الدملب باإل الة ال التمطيط المستقبمت لمت را م المال سجعمو سسيمة سليس
باية ب سذلك بس

ست ديد مدى جدية لائمة المشتريات سلائدتيا ب

أسلسيات لعممية االنفا

سيرى انو ليس من ال رسر .أن ي ب الجمي عممات سلكن األل ل أن نتعمم كيفية التفكير
بعقمية الت ادية مبنية عم معرلة سميمة ب ( أالباما)5115 ،

الدزاسات الشابك: ٛ
 )1دزاس( ٛوسٔ ٚستىد أوني عبد اذتمٗي )2013,
(تنمية بعض المفاىيم اإللت ادية لدى االم سأارىا عم
الدراسة إل

التعرا عم

مدى لاعمية برنام

إرشاد .يطب

عم

طفل الرس ة)  ،ستيدا
األم لت تنمية المفاىيم

االلت ادية لدى طفميا لت مر مة الطفسلة المبكرة ،سطبقت الدراسة عم عينة من األميات
سأطفالين لت مر مة الرس ة عددىا ( )55أم سأطفالين ستم تقسيميم إل مجمسعتين

ابطة

( )55أم سأطفالين ،ستجريبية ( ) 55أم سأطفالينب ساستمدمت الدراسة امتبار الم فسلات
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المتتابعة لجسن رالن لقياس الذكات ،ساستمارة جم المؤشرات االجتماعية سااللت ادية ألسرة
الطفل ،سمقياس المفاىيم االلت ادية لمطفل ،سمقياس المفاىيم االلت ادية لألم ،سبرنام
تنمية المفاىيم االلت ادية لدى األمياتب كشفت نتائ الدراسة عم لاعمية البرنام المطب
عم األميات لت ت سين ليمين لممفاىيم االلت اديةب كما كان لمبرنام التدريبت المطب
عم األميات لاعمية لت ت سين ليم أطفالين عينة الب ث لممفاىيم االلت ادية

 )2دزاس (ٛسخس تٕفٗل ٌشٗي )2013,
( لعالية ل ص األطفال لت تنمية بعض المفاىيم س السمسكيات اإللت ادية لدى طفل
الرس ة السعسد، ).سييدا الب ث إلت التعرا عم لعالية ل ص األطفال لت تنمية بعض
المفاىيم سالسمسكيات االلت ادية لدى طفل الرس ة السعسد .سلت قي

ىذا اليدا تم إعداد

لائمتين إ داىما لممفاىيم سالاانية لمسمسكيات االلت ادية التت يمارسيا طفل الرياض ،ستم
امتيار عينة الدراسة ستقسيميا إلت مجمسعتين تجريبية بمغ عددىا ( )52طفت سطفمة،
ساألمرى

ابطة بمغ عددىا ( )55طفت سطفمة سلد تم تطبي

أنشطة البرنام

المقترح سعددىا ( ) 50ل وب سلد تس ل الب ث إلت النتائ اﻵتية :تسجد لرس
إ

ذات داللة

ائية بين متسسطت درجات أطفال المجمسعتين التجريبية سال ابطة لت األدات البعد .عم

امتبار المفاىيم االلت ادية ل ال
إ

الق

ت

أطفال المجمسعة التجريبية ستسجد لرس

ذات داللة

ائية بين متسسطت درجات أطفال المجمسعتين التجريبية ال ابطة لت األدات البعد .عم

مقياس السمسكيات االلت ادية ل ال أطفال المجمسعة التجريبيةب

 )3دزاسٍِ( ٛا ٞاذتىٕد )2011,
(دسر معممة الرس ة ل بنات القيم االلت ادية لدى أطفال الرياض ما بين ()6-0
سنسات) سىدلت الدراسة ال

معرلة التأاير الذى تمارسو معممة الرس ة لت تنمية القيم

االلت ادية لدى أطفال الرس ة من متل األنشطة التربسية المتنسعة سمن سجية نظر األسرة
،سطبقت الدراسة عم

 555أسرة من أسر مدينة دمش
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االلت ادية لدى األطفال سأشارت النتائ ال مسالقة العينة دسر معممة الرس ة ل بنات القيم
االلت ادية لدى أطفال الرياض ما بين ( )6-0سنسات سما تقدمو من أنشطة لت تنمية القيم
االلت ادية لألطفال بدرجة كبيرة ،سالتر ت الدراسة اجرات ت ميل دلي

لم تسى المناى لت

الرس ة لمعرلة القيم االلت ادية المت منة ليياب

 )4دزاس)2006, Paul Webley,Ellen K. Nyhus) ٛ
(تأاير األنشطة ال فية عم اتجاىات األطفال المستقبمية ساالدمار) ستيدا الدراسة
اتجاىات األطفال المستقبمية ساكتساب مفيسم االدمار،

لمعرلة أار األنشطة ال فية عم

سطبقت الدراسة عم اطفال من عمر ( )6-5سأسفرت النتائ عم أىمية األنشطة ال فية
الت تقدميا المعممة سالتت تتعم

بااللت اد سأارىا عم سمسكيات األطفال ،سالتر ت الدراسة

مزيد من األنشطة ال فية الت تساعد األطفال عم االشتراك لت عممية التنمية ستعديل بعض
السمسكيات السمبية الت تؤار عم سمسك الطفل االلت اد.ب

أدٔات البخح ٔاجساٞاتْ:
 أٔالً :إعداد قاٟى ٛاملىازسات االقتصادٖ ٛاملٍاسب ٛلطفن وا قبن املدزس:ٛ
جذٗه( )1قبئَت أّشطت ٍٗفبٕ ٌٞاىََبرسبث االقتظبدٝت اىتَٝ ٚبرسٖب اىطفو::
األّشطت

اىذبجبث

اىرغببث

اىخذٍبث

اىسيغ

اىطيب

اىؼرع

اىََبرسبث

ٍَبرست
تذذٝذ
ٗترتٞب
اىذبجبث
االسبسٞت

ٍَبرست
اىتَٞٞز
بِٞ
اىرغببث
ٗاىتقشف

ٍَبرست
اىتَٞٞز بِٞ
أّ٘اع
اىخذٍبث
دنٍ٘ٞت
ٗإٔيٞت

ٍَبرست اىتببده
اىتجبر( ٛاىبٞغ
ٗاىشراء) -
اىتَٞز بِٞ
اىَْتج
ٗاىَستٖيل

ٍَبرست
اىطيب
ػيٚ
اىَْتج
ٗػالقتٔ
ببىسؼر

ٍَبرست
تتبغ
اىؼرٗع
ٗاىذػبٝت
ىيَْتج
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 ثاٌٗاً :اختٗاز عٍٗ ٛالبخح ٔٔصفّا:
تم امتيار عينة الب ث بطريقة عشسائية أل د لاعات رس ة ال سينتب ستم التطبي
عم

أطفال المستسى الاانت سعددىم ( )50طفت برس ة ال سينت التابعة لمديرية

بيا

التعميمية بمدينة جازان ،المممكة العربية السعسدية  ،ستتراسح أعمارىم من ( )6-0سنساتب

 ثالجاً إعداد أدٔات البخح ٔضبطّا:
5ب اعداد بطالة مت ظة سس ا الممارسات االلت ادية لطفل ما لبل المدرسةب
(اعداد البا اتان)
 -5إعداد بطالة مت ظة ميارات التفكير بعقمية الت اد.

مير (اعداد البا اتان)

 -5اعداد لائمة الممارسات االلت ادية المناسبة لطفل ما لبل المدرسة (اعداد البا اتان)

 زابعاً :أسمٕب مجع البٗاٌات ألعىاه األطفاه:
ساستمدمت البا اتان المت ظة بالسرد لس ا األدات ستسجيمو كما لالو الطفل ست نيفو
باستمدام أسمسب التقسيم المس سعت )(Rubricب كما اعتمدتا عم

استمدام مما اإلنجاز

(بسرتفسليس) ألعمال األطفال لتقدير معرلتيم ستفكيرىم سمياراتيم لت تناسل الميارات
سالممارسات االلت ادية سالتعامل معياب

ٌتاٟج البخح ٔصفّا ٔحتمٗمّا ٔتفشريِا:
أٔالًٌ :برٓ شتتصس ٚعَ :Rubrics
أداة لمقياس تعنت بت ديد مجمسعة من المعايير ،التت ت ا ما ىت التسلعات التت
سيتم تقييميا أس لياسيا ،سيمكن أن تزسدنا بمعمسمات عن معرلة الطفل ستمدنا بطر

لتقييم

أساليب تفكيره ،لمن متل المبرة المباشرة يستطي المعممسن دامل لاعة النشاط أن يكتشفسا أن
ىذه المعايير تؤد .إل

ت سين أدائوب سيتم النظر لت كل معيار عم

دة ست ميمو بس

س ا لمستسياتو الممتمفة ألدات الطفلب).( Moskal & Barbara , 2000
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ثاٌٗا :خطٕات عسض الٍتاٟج املتعمك ٛمبالحظ ٛالطفن ٔٔصف املىازسات االقتصادٖ ٛوٕضٕع البخح
باستخداً أسمٕب (املعاٖري ) Rubrics /لتٕضٗح طسٖك ٛحشاب االدأ ٞتفشري الٍتاٟج.
عرض عام لنتائ األطفال المرتبطة بمت ظة سس ا الممارسات االلت ادية مس سع
الب ث:
5ب نتائ الفرض األسل لمب ث س الذى ينص عم أنو " :يستطي طفل ما لبل المدرسة
مت ظة سس ا بعض الممارسات االلت ادية متل االنشطة الممتمفةب" .
جذٗه) )2أداءاث األطفبه تجبٓ أّشطت اىََبرسبث االقتظبدٝت.
اىذبجبث

اىرغببث

اىخذٍبث

55

اىسيؼت

4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
5
6

4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4

4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
5
5

اىطيب

اىطفو
ٍذَذ دٕبس
طبىخ سيطبُ
ٍذَذ ػَبر
ىؤٙ
ٗالٝف
ٗجذاُ
س٘سِ
أرج٘اُ
رفبء
ٍٞبر
ىَبر
ٍْبر
أدَذ
ٍذَذ خبىذ
ٍؼبر
اىَجَ٘ع اىنيٚ
ىيََبرست ببألّشطت

اىؼرع

اىََبرست

4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

55

55

56
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ٍجَ٘ع اداء
اىطفو
ىيََبرسبث
24
23
22
22
22
23
23
23
21
24
23
23
22
23
24

تظْٞف
ٍت٘سط
األداء
ببىَٖبراث
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
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لت البداية يتم

ساب مجمسع درجات األدات لجمي

األنشطة لنتمكن من ت نيا

مستسيات األدات ب يث يقدر أدات الطفل بأرب درجات لت المستسى الراب لمن تتراسح درجاتو
الفعمية بين ( )55-55أ .أدات كاملب س يقدر أدات الطفل باتث درجات لت المستسى الاالث
لمن تتراسح درجاتو الفعمية بين ( )55-51أ .أدات شبو كاملب سيقدر أدات الطفل بدرجتين لت
المستسى الاانت لمن تتراسح درجاتو الفعمية بين (  )55-56أ .أدات نالص ب سيقدر أدات
الطفل بدرجة سا دة لت المستسى األسل لمن تتراسح درجاتو الفعمية بين ( )50-55أ .أدات
عيا سيقدر أدات الطفل ب فر المستسى المامس لمن تتراسح درجاتو الفعمية بين ( -55
 )55أ .ال أدات ب

5ب عددرض النتددائ المتعمقددة بكددل مفيسم(الممارسددات) ستفسدديرىا لددت

ددست الدراسددات

السابقة:
 ستشير نتائ األطفال كما سردت بالجدسل الساب ( )5لما يمص:
ممارسة مفيسم ال اجدات أن ا ددى عشدر طفدت أى بمدا يعدادل  %20تمكندسا مدن مت ظدة
سس ددا ممارسددة ال اجددات س ددفا كددامت لددذكرسا ( اجددات ميمددة ل ياتنددا  /اجددات عشددان
نعدديش)ب ساسددتمدمسا مفددردات معبددرة عددن ال اجددات (أش د مسيددو  /شدداكسل  /بددردان) بينمددا
أربعة من األطفال أى بما يمال بنسبة  %50ات دا ادائيدم بالس دا شدبو الكامدل أمفقدسا
لدددت ذكدددر بعدددض التفا ددديل المرتبطدددة بدددالتراح أمامدددة لم اجدددات سممطدددسا بدددين التعبيدددر عدددن
ال اجات سالرببات سلم يتمكنسا من التمييز بيدنيم (أشد شدكسالتة  /اشد مسيدو /اشد بيدت
نعدديش ليددو)ب باإل ددالة ال د عدددم لدددرتيم عم د ترتيددب ال اجددات سددب أسلسيددات ال اجددة
لم ياة ستفسيرىم لمدى تأايرىا عم

ياتو أس امكانية االستمنات عنياب

 ممارسددة مفيددسم الرببددات أن ااند عشددر طفددت تماددل س ددفا كددامت أ .بنسددبة  ، %55لقددد
ان

رت لدرتيم عم التعبير عن الرببات بممارسدة عمميدة البيد سالشدرات ب بينمدا تمكندسا

مددن ترديددد مفددردات لمسيددة ىددت معطياتيددا تنطددس .عمد دالالت عمميددة سلكددن تفقددد ال دديابة
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الممسيددة السددميمة كمددا يمبرىددا الكبددار بلعبددرسا عددن داللددة مفيددسم الرببددات ( لعبددة أبماىددا –
شتت ما ر سرى عشان نعيش ) ب كما تمكندسا مدن التدراح أمامدة لمرببدات( نتمشد –أشد
ع ير بسكست )ب بينما استجابات الاتاة أطفال اﻵمرين س فا شدبة كدامت أ .بمدا يمادل
 %55لد أمفقسا لت س دا الرببدات بأنيدا رببدات يمكدن االسدتمنات عنيدا ب سأن أل دل مدا
انطددست عميددو بعددض اسددتجابات األطفددال ىددس أنيددم ذكددرسا أسددباب لمتقشددا أس التنددازل عددن
بعض الرببات كسبل لمرلاىية لت التين ىما( عدم سجسد المال الكدالت  /أس عندد اال دابة
بالمرض)ب سانما تدل ىذه االسدتجابات عمد عددم التنداع كامدل سلكنيدا م اسلدة لمتعبيدر كمدا
بدا عم تعبيرات سجييم لذكرسا( ما اكل ال مسى كتير  /ما عند .لمسس كتير)ب
 ستت

استجابات األطفال المتعمقدة بمفيدسم المددمات كأ دد المفداىيم الداعمدة لمممارسدات

االلت دادية أندو بدالربم مدن أن بعدض األطفدال كدان لديدو مبدرة سدابقة بالميدارة إال أن ااند
عشدددر طفدددت أى بمدددا يعدددادل  %55أداتا كدددامتب تمكندددسا مدددن مت ظدددة سس دددا المدمدددة
ستسميتيا سالتراح أمامدة عمد المددمات الم يطدة بدو لدت بيئتدو سالدربط بدين المدمدة سالقدائم
عمييددا سالمؤسسددة المسددؤسلة عنيددا  ،يددث ذكددرسا (أنددا بددرسح الرس ددة ساالسددتاذة بدرسددنا)ب
كددذلك تمكن دسا مددن الددربط بددين المدمددة سا تياجاتيددا مددن متبددس سأدسات لددذكرسا ( دكتددسر –
بمطسا أبيض سسماعة) ،باإل الة ال استنتاج الفدر بدين المددمات التد يشداىدىا مدتل
ياتو اليسمية من يث ممكية المؤسسة ستقديم المال مقابدل المدمدة لدذكرسا (أن إذا تعبدت
سدان بابا مستشدف أس مستس دا سنددل لمدسس عشدان نتعدال )ب بينمدا لدم يدتمكن اتادة
منيم من استمدام دالالت لمسية معبرة عن المدمدة (مجانيدة/بنقسد)  ،أس ( رليدة /دراسدية
) بددالربم مددن انيددم س ددفسىا بتبعيتيددا لمدسلددة أس األلدرادب أى بمددا يعددادل  %55كددان أدائيددم
س ا شبة كاملب
 ممارسددة مفيددسم السددمعة  ،أن اتاددة عشددر طفددت أى بمددا يماددل  %15مددن أطفددال العينددة
تمكنسا مدن األدات س دفا كدامت  ،لقدد تمكندسا مدن مت ظدة سس دا ستسدمية السدمعة بأنيدا
أشيات ي تاج الييدا النداس ستدنفعيمب سكدذلك لددمسا مجمسعدة مدن األمامدة ب يداتيم ات د ت
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متل المشاركة لت تكسين مريطة مفاىيم (من البقدرة الد الكدسب) كنمدسذج لمسدم المنتجدة
ب سدل ذلددك استع ار دديم لمدددالالت لمسيددة سترديددىا (منددت /مسددتيمك /يتمددذى عمد  /يسددتفيد
منيددا) مددتل التطبيد لمممارسددة بمددا لدددييم اي ددا القدددرة عمد ترتيددب السددمعة عمد اسدداس
االستفادة ستميز الفر بين السم العامة سالسدم االمدرى لدذكرسا المسيدو سالكيربدة لندا كمندا
)ب سكذلك تمكنسا من تس ي أىمية السعر لشرات السمعة لذكرسا ( ابم لمسس ندل سنامدد
من البقالة الم نبماه)ب بينما لم يتمكن طفت ن من االىتمام بالسؤال عدن

دت ية المندت

متل ممارسة البي سالشرات بما يمال نسبة  %55من األطفال كان أدائيم شبو كامل ب
 ممارسة مفيسم الطمب ال أن اتاة عشر طفت بما يمادل  %55مدن العيندة س دا ادائيدم
باألدات الكامل  ،لقد تمكنسا من تسمية ستعبيدر عدن رببدات الشدرات (أبمد سدندستش عشدان
جسعددان) عم د انيددا الطمددب عم د المنتجددات ساذكددرسا امامددة مددن مب دراتيم السددابقة مرتبطددة
بالتسس ستدلل عم النمط االستيتك لألسرة  ،باإل الة الد اندو نمدا لددييم القددرة عمد
ت نيا المنتجات ال سدم رمي دة سباليدة أبماىدا ) سىدذا يددل عمد عددم االىتمدام بسدعر
المنت مقابل الرببة لت الشراتب بينما لم يتمكن طفتن بما يمادل  %55مدن أطفدال العيندة
مدن تس ددي مددى تددأاير الدعايدة عمد المندت سمدددى الطمدب عميددو كدذلك تس ددي االسددباب
المترتبددة عم د ذلددك أى كممددا ذاد الطمددب عم د المنددت ذاد سددعره سلددل المعددرسض بأى كددان
س فا شبة كامت ب
 ممارسة مفيسم العرض لممنت  ،لقد أسفرت نتائجيم أن  % 25مدن أطفدال العيندة تمكندسا
مددن مت ظددة سس ددا مفيددسم العددرض س ددفا كددامت ب لقدددا اسددتطاعسا مددن تسددمية المفيددسم
بالداللة السميمة(العرض) سذكرسا نمداذج لعدرسض مدتل تسدسليم(دامدل ركدن البيد سالشدرات
بالرس ددة )(اعددداد البا اتددان) سلدددمسا منتجددات بيددا عددرسض سىدددايا متنسعددة  ،ممددا سدداعد
عم تمكنيم من االشدارة الد أسدباب المفا دمة بدين العدرسض لدذكرسا( نشدترى مدن البقالدة
عشان بيعطينا بطاطس سع ير سبسدكست  /سالاانيدة بتعطيندا بدة بطداطس سا ددة بدل مدا
لددت شددتت تددان  /بندددل لمددسس كتيددر)ب لباإل ددالة الد النمددس المم ددسظ لممددة األطفددال التد
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أ ب ت ارية بالمفردات سالمفاىيم ،لأ دب سا يمبدرسن عمدا كدانسا ال يعرلسندو مدن لبدل مادل
(عرض سعره لميل  /عرض معو ىدايا  /عدرض ممدص)ب سىدذا يرجد الد شدمفيم سب دايم
ن ددس المعرلددة سكاددرة األسددئمة التد كانددت تقابددل

بأسددئمة أكاددر مددن البددا اتين ،سلددد أكدددت

(عددزة مميددل )5112،65،عم د أن المعممددة ينبمد عمييددا عدددم االعتمدداد عم د الشددرح لقددط
لت

ي مفاىيم الطفدل سألكداره سلكدن تساجدو أسدئمة الطفدل بالمزيدد مدن االستفسدارب كدذلك

تمكن دسا مددن تس ددي العتلددة بددين المنددت ستددأاير الدعايددة لتس ددي مزايددا العددرض لددذكرسا (
بندل لمسس لميمو سنشترى اجات كتير) ب بينما لم يتمكن أربعة من االطفال مدن اسدتنتاج
العتلة بين العرض سمقدار الطمب عم المنت سالسدعر ب أى بمدا يمادل  %55كدان ادائيدم
س فيم شبو كامل ب
شكل بيانت (  ) 5عرض عام ألداتات األطفال متل الممارسات االلت ادية

30
20
10
0

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
24 23 22 23 23 24 21 23 23 23 22 22 22 23 24

تصنيف متوسط
األداء

معاذ
محمد خالد
أحمد
منار
لمار
ميار
رفاء
أرجوان
سوسن
وجدان
واليف
لؤى
محمد عمار
صالح سلطان
محمد دهاس

اداء الطفل
للممارسات

شكل بيانت (  ) 5عرض عام ألل ل الممارسات االلت ادية
الحاجات
الرغبات

58
56

56

57

57

58

57

الخدمات
56

السلعة
الطلب

54

العرض للمنتج

- 20 -

فاعلية بعض الممارسات اﻻقتصادية لتهيئة طفل الروضة للتفكير بعقلية اقتصادي صغير .............................

 لقد أسفرت نتائ األطفال ساستجاباتيم كما يت
االلت ادية

دارة نشاط السم

بالشكل(  )5متل ممارسة المفاىيم

لت الترتيب األسل سيرج

ذلك لتمت

األطفال الدائم

لممارسة عممية البي سالشرات  ،باإل الة ال مشاركتيم لت عممية التسس

االسرى ،

سالتت تعد لت د ذاتيا م د ار لمترليو ستبادل السم ستنسعيا ب أما لت الترتيب الاانت
ليأتت أنشطة ( ممارسة ت ديد الرببات  /المدمات  /الطمب)ب أما الترتيب الاالث ليأتت
نشاطت ال اجات  /العرض بالربم من أن ممارسات بعض األطفال كانت مميزة سلد يرج
ذلك لكسن نشاط ال اجات يعد أسل االنشطة ممارسةب أما ما يمص نشاط العرض لقدرة
األطفال عم

تفسير العتلة بين مقدار عرض المنت

سالطمب عميو من نا ية سادراك

العتلة بين المقارنة بين السم بمقدار الدعاية لممن كانت م دسدة لبع يمب



سبالربم من أن ت دنيا مسدتسيات األطفدال تجعدل اتادة عشدر مدنيم لدت مسدتسى األدات
الكامل كمدا بالشدكل ( ) 5اال أندو يسجدد لدرس ذات داللدة ليمدا بيدنيم لدت األدات  ،ليدأتت
استجابات األطفال (م مد  ،معاذ  ،ميار) لت الترتيب األسل سذلدك لتميدز أدائيدم لدت جميد
المفدداىيم االلت ددادية بأنشددطة الب ددث ستمددتعيم بددبعض المب درات السددابقة الت د تمكن دسا مددن
تسظيفيا متل الميارات ب بينما تأت اسدتجابات امانيدة مدن األطفدال لدت الترتيدب الادان ب
ام يمييا لت االستجابات أدات كل من ( م مد  ،لؤى  ،أ مد  ،ساليا ) لدت الترتيدب الاالدث
ب أمددا الطفددل( رلددات) ليعددد ألميددم أداتا أى شددبو كددامت إلىمالددو ذكددر بعددض التفا دديل
اليامة مدتل الميدارات المرتبطدة بنشداطت التمييدز بدين ال اجدات سالرببدات  /التمييدز بدين
الطمددب سالعددرضب أى أن اسددتجابات األطفددال تماددل(  %15أدات شددبة كامددل  %55 :أدات
شبة كامل ) ب سمن متل عرض النتائ السابقة يت

أنو نم لددى األطفدال القددرة عمد

ممارسة األنشطة االلت دادية سعمد ىدذا يعند لبدسل الفدرض األسل لمب دث س الدذى يدنص
عمد أندو يسدتطي طفدل مدا لبدل المدرسدة مت ظدة سس دا بعدض الممارسدات االلت دادية
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متل االنشطة الممتمفة  ،سيتف ىذا الفرض م نتائ دراسة (ىنات ال مدسد  )5555لدت
تقدددير دسر الرس ددة سمددا تقدمددو مددن أنشددطة لددت تنميددة المفدداىيم سالممارسددات االلت ددادية
لدى األطفال ما ة لت مر مة رياض األطفال عينة الب ث ال التب

 اانيدددا  -:عدددرض النتدددائ المتعمقدددة بمت ظدددة األطفدددال لميدددارات التفكيدددر بعقميدددة
الت اد.

ميرب

نتدائ الفدرض الادانت لمب دث سالدذ .يدنص عمد أندو " :يسدتطي طفدل مدا لبدل المدرسدة تنداسل
الممارسددات االلت ددادية بعقميددة مبيددر الت ددادى
بعقمية الت ادى

ددمير مددن مددتل ممارسددة ميددارات التفكيددر

مير ب

جذٗه( )3أداءاث األطفبه اىَتؼيقت بَالدظت األطفبه ىَٖبراث اىتفنٞر بؼقيٞت اقتظبد ٛطغٞر:
تظْٞف
ٍت٘سط
اىَجَ٘ع اىني ٚاىَجَ٘ع اىني ٚاىَجَ٘ع اىنيٍ ٚجَ٘ع األداء
اىَٖبرة
ٍست٘ٝبث
ىألّشطت ألداء ٍٖبرة ىألّشطت ألداء ىألّشطت ألداء اىني ٚىيَٖبراث األداء اىنيٚ
ىيَٖبراث ٍت٘سط األداء
ٍٖبرة
استخالص اىَؼيٍ٘بث ٍٖبرة اتخبر
ببىَٖبراث
االدترافٞت
اىقرار
اىطفو
4
23.3
57
23
23
24
ٍذَذ دٕبس
4
23.6
51
24
24
23
طبىخ سيطبُ
4
22
65
22
22
23
ٍذَذ ػَبر
4
22
66
21
22
23
ىؤٙ
4
22
66
22
21
23
ٗالٝف
4
23.6
51
24
23
24
ٗجذاُ
4
23.3
51
24
24
23
س٘سِ
4
22
65
22
23
22
أرج٘اُ
4
23.6
51
23
24
24
ىَبر
3
27.6
62
11
21
22
ٍٞبر
3
21
63
27
21
22
رفبء
4
22
66
21
22
23
ٍْبر
3
21
63
27
22
21
أدَذ
4
22.6
65
22
24
22
ٍذَذ خبىذ
4
23.3
57
22
24
24
ٍؼبر
337
347
اىَجَ٘ع اىني343 ٚ
22
22.6
ٍت٘سط األداء 22.5
اىني ٚىيَٖبرة
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تعمي عمت النتائ المتعمقة بكل ميارة من ميارات التفكير بعقمية الت اد.

مير

ستفسيرىا
لتشير نتائ األطفال لميارة استمتص المعمسمات أن اربعة عشر طفت أى بما يعادل
 %15من األطفال تمكنسا من مت ظة سس ا الميارة س فا كامت ،لقد استطاعسا س ا
ميمتيم ست ديد المطمسب منيم بالفعل لذكرسا ( أش شسا العرض)سمن متل الب ث عن
المعمسمات سالسؤال عن مزايا العرض بجانب المفا مة لت

ست المعمسمات سترتيب سامتيار

منيا ما ىس ذس لائدة ( عرض ليو بتين )ب سان أل ل ما انطست عميو ردسد الفعل ىس
التعاسن ليما بينيم سالمشاركة بالرأ .لت (ت ديد السم /امتيار العرض المناسب ) ،بينما لم
يستطي طفت سا دا أى بما يعادل  %55االنتباه لطرح التساؤالت سل المنت سالتبعية لت
الرأ .ال

ابة أى كان أدائو شبو كامت ب
لقد أسفرت نتائ األطفال أن اان عشر طفت أى بما يمال  %55تمكنسا من تفعيل

ميارة القدرة عم اتماذ لرار بأدات كامت ات

ليو إبدات الرأ .ساعطات االسباب سل معايير

االمتيار بين السم  ،ست ديد نسا ت ال رر سالفائدة منيا ،سمدى مناسبة السعر لذكرسا
(لمسس لميمة سما لت لمسس) بسعم الربم من ذلك يت

سجية نظرىم( سل السعر) لذكرسا

(معت لمسس مالت اشترى) بالربم من مقارنتيم النقسد الت ب سزتيم بتئ ة السم الم سرة
الم

سبة بالسعر ال تنف رببة الشرات سالت ميم عميو ب بينما لم يتمكن طفتن بما يمال

 %55اتسم ادائيم بالشبة كامل لم يتمكن من ت

ي لكرتو سلراره األسل بالربم من أنو تأكد

من ذلك( البيبست م ر  :أنا لاىم سا ب اشربة ساشتريو)ب
بينما تشير استجابات األطفال لميارة اال ترالية متل ممارسة األنشطة ال ا دى
عشر طفت بما يمال  %25من أطفال العينة لد تمكنسا من تسظيا ما جمعسه من معمسمات
ساتماذ القرار ال

التطبي

الفعمت سات

ذلك بسؤال األطفال (ماذا تفعل لك

عجبتك )ب لقد تمكن األطفال بعرض ممطط لشرات المعبة ب سرة سا
تقييم اﻵرات من ( ت ديد ىدلو  /كيا ي

تشترى لعبة

ة ساشتركسا جميعا لت

ل عل المال  /ىل ىس مناب لسعر المعبة  /س
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بدائل لدعم ميزانيتو)ب سكذلك س
أش

اشترى ما ل

مقتر ات امرى لمشرات بإمكانيات تناسب ميزانيتو لذكرسا (

لمسس أشسا اجة تانية المعب مم ت )مما يدل عم

ال مسل

س

البديمة لتفادى المسالا ال عبة (عم تسلير الميزانية الكالية  /نفاذ المعب من المتجر)ب
ما يتف

سىذا

م (عساطا ابراىيم  )5555 ،ال أن ادراك الطفل لممسالا الممتمفة الت ال ظيا

ساستبطانيا يؤدى لت النياية ال م اسالت أسلية لمفيم سالتفكيرب بينما لم يتمكن أربعة أطفال
مما يعادل  % 55من تقبل أرات األمرين لت ممططيم بأى أن أدائيم كان شبة كامتب

شكل بيانت (  ) 5متسسط األدات الكم لمميارة
استخالص
المعلومات

22.8
22.6
22.4

اتخاذ القرار

22.8

22.2

22.6

22
22

21.8

االحترافية

21.6
استخالص
المعلومات

االحترافية

اتخاذ القرار

شكل بيانت ( ) 5عرض عام ألل ل أداتات األطفال بميارات التفكير بعقمية الت اد.

30
4 4 4 4 4 4 4 4 4
23.3
3 4 3 3
22
21
22.6
23.6
23.6
23.6
23.3
4 4

20
10

23.3
0

22

22

22

تصنيف مستويات
متوسط األداء

21

20.6

22
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متوسط األداء الكلى
للمهارات

مير
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 -5تعميد عددام عمد نتددائ األطفددال لميددارات التفكيددر بعقميددة الت دداد.

ددمير مددتل الميددارات

االلت ادية:
لقد أسفرت نتائ األطفال كما يت د بالشدكل( )5عمد أن ت دنيا مسدتسيات متسسدط
عشر طفت منيم بما يمال  %55أداتا كامت اال اندو

أدات األطفال بالميارات تمكن اان

يسجد لرس طفيفدة لدت األدات بيدنيم  ،سأن أل دل أداتات األطفدال عمد اإلطدت األطفدال(
سجدان ،

ال  ،لمار) لتميزىم بالسرعة لت األدات سالتفاعل ب أمدا الاتادة األطفدال (رلدات

 ،ميددار  ،أ مددد ) اﻵمددرين بمددا يماددل  %55لكددان أدائيددم شددبة كددامت يددث اتسددم ادائيددم
بالتبعية سنقل مبرات االمدرين بددسن م اسلدة لتنفدراد بدالرأ .ب كمدا يت د مدن الشدكل( )5
أن أل دددل الميدددارات أدات عمددد األطدددت مدددتل الميدددارات االلت دددادية لألنشدددطة ميدددارة
اسددتمتص المعمسمددات لددت الترتيددب األسل  ،سيمييددا لددت الترتيددب الاددان ميددارة اتمدداذ الق درار
بالربم التقدارب بدين معددل الددرجات بينيمدا ساعتمدادىم عمد بعدض ،لالطفدل ال يمكندو ان
يتمددذ ل د ار ار بدددسن رأى يكسنددو لددت

ددست المعمسمدداتب بينمددا ميددارة اال تراليددة لددت الترتيددب

الاالث سانما ترج ىذه النتائ إلىمدال بعدض األطفدال ذكدر بعدض التفا ديل اليامدة ستقميدد
ممططات اﻵمرين دسن مشاركة بال سار لت التممب عم المشكتت سس

ال مسل البديمدة

ب سمدن مدتل عدرض النتدائ السدابقة يت د أنددو نمد لددى األطفدال القددرة عمد ممارسددة
ميدارات التفكيددر بعقميددة المبيددر مددتل األنشددطة االلت دادية سعمد ىددذا يعند لبددسل الفددرض
الادانت لمب دث سالدذى يدنص عمد
االلت ادية بعقمية الت ادى

أندو يسدتطي طفدل مدا لبدل المدرسدة تنداسل الممارسدات

مير من متل ممارسة ميارات التفكيدر بعقميدة الت دادية ،

سيتف د ىددذا الفددرض م د نتيجددة دراسددة ) ) Webley, Nyhus ,2006يددث تسدداعد
األنشدددطة ال دددفية المقدمدددة لمطفدددل عمددد تعدددديل بعدددض الممارسدددات االلت دددادية السدددمبية
(االسراا) ست سيميا ال ممارسات الت ادية ايجابية ( االدمار)ب
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االاا  :نتائ الفرسض الت تعال إ

أنو " :ال يسجد لر دال ا

ائيا الفرض الاالث بالب ث س الذى ينص عم

ائيا بين متسسط درجات األطفال ل القياسين القبم سالبعدى

عم بطالة المت ظة لكل من ميارات التفكير بعقمية الت ادى

مير (ميارة استمتص

المعمسمات سميارة اتماذ القرار سميارة اال ترالية )" ب

 عرض نتائ الفرض الاالث باستمدام امتبار سيمكسكسن لمرتب :
يستمدم ىذا االمتبار لت الت ميمات الب اية الت تجرى لييدا المقارندة بدين عينتدين متدرابطتين
(لياسددان لعينتددين سا دددة مددن األل دراد ) سىددس يقابددل امتبددار ت لعينتددين مت درابطتين لددت اال

ددات

البارمترىب ( من سر) 5550،

جذٗه(ٝ )4ؼرع أداءاث األطفبه تجبٓ ٍَبرست ٍٖبراث اىتفنٞر بؼقيٞت اقتظبد ٛطغٞر(قبيٞبً ٗبؼذًٝب ):
اىَٖبرة

اىطفو
ٍذَذ دٕبس
طبىخ سيطبُ
ٍذَذ ػَبر
ىؤٙ
ٗالٝف
ٗجذاُ
س٘سِ
أرج٘اُ
ىَبر
ٍٞبر
رفبء
ٍْبر
أدَذ
ٍذَذ خبىذ
ٍؼبر

ٍٖبرة
استخالص
اىَؼيٍ٘بث
(قبي)ٜ
24
23
23
23
23
24
23
22
24
22
22
23
21
22
24

ٍٖبرة
استخالص
اىَؼيٍ٘بث
(بؼذ)ٙ
11
15
15
11
15
27
11
11
15
27
11
21
11
11
21

ٍٖبرة اتخبر
اىقرار
(قبي)ٜ
23
24
22
22
21
23
24
23
24
21
21
22
22
24
24
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ٍٖبرة
اتخبر
اىقرار
(بؼذ)ٙ
27
21
11
15
15
21
27
15
15
15
15
27
15
27
27

ٍٖبرة
االدترافٞت
(قبي)ٜ
23
24
22
21
22
24
24
22
23
11
27
21
27
22
22

ٍٖبرة
االدترا
فٞت
(بؼذ)ٙ
27
27
15
11
11
27
27
15
15
16
15
15
15
15
15
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جذٗه (ّ )5تبئج اختببر ٗٝين٘مسِ ىيرتب ىيَقبرّت بٍ ِٞت٘سط درجبث االطفبه ف ٚاىتطبٞقِٞ
اىقبي ٗ ٚاىبؼذ ٙػيٍٖ ٚبراث اىتفنٞر بؼقيٞت اقتظبد ٙطغٞر.
ٍست٘ٙ
Z
اىؼذد
اىبٞبُ
اىَٖبراث
اىذالىت
اىرتب اىسبىبت
.75
116
اىبؼذ < ٙاىقبيٚ
استخالص
1.553
اىَؼيٍ٘بث
اىرتب اىَ٘جبت
داه ادظبئٞبً
7
اىقبي > ٚاىبؼذٙ
اىرتب اىسبىبت
.75
11
اىقبي < ٚاىبؼذٙ
1.553
اتخبر اىقرار
اىرتب اىَ٘جبت
داه ادظبئٞبً
7
اىقبي > ٚاىبؼذٙ
اىرتب اىسبىبت
.75
111
اىقبي < ٚاىبؼذٙ
1.553
االدترافٞت
اىرتب اىَ٘جبت
داه ادظبئٞبً
7
اىقبي > ٚاىبؼذٙ

يت

من الجدسل الساب

أنو تسجد لرس

دالة ا

ائيا عند مستسى  . 50بين

درجات األطفال لت التطبيقين القبمت سالبعد) .لميارة استمتص المعمسمات  /ميارة اتماذ القرار
/ميارة اال ترالية )
عدم ت ق
"يسجد لر

ل ال التطبي البعدى يث كانت ليمة 205 =Zب 5س ىذا يشير إل

الفرض الاالث من لرسض الب ث س لبسل الفرض البديل  :سالذ .ينص عم أنو
دال ا

ائيا بين درجات األطفال لت التطبيقين القبمت سالبعد .عم

المت ظة لكل من ميارات التفكير بعقمية الت ادى
ميارة اتماذ القرار /ميارة اال ترالية )ل ال التطبي

بطالة

مير )لميارة استمتص المعمسمات /
البعدى  .سيمكن لمبا اتان أن تعزى

نتيجة االمتبار إل كسن الممارسات االلت ادية التت انتبو األطفال ليا متل األنشطة الممتمفة
تفاعمية لائمة عم الممارسة ال تمقينية لي ب الطفل من متليا بماابة الت اد.

ميرب كما

استطاع الطفل مت ظة سس ا ستمييز السمسكيات االلت ادية ستناسليا بميارات ممتمفة مرتبطة
بقدراتو النمائية الت تؤىمو لي ل لممعمسمة بنفسو كما لس كان م ترلاب سىس ما يتف م دراسة
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( نسيم  )5555سدراسة ( عبد ال ميم  )5555لت أن الممارسات االلت ادية الت تقدم لمطفل
لت الرس ة من متل األنشطة الممتمفة من شأنيا تساعد الطفل عم
االلت ادية سالتفكير بعقمية الت اد.

اكتساب الميارات

ميرب

التٕصٗات ٔاملكرتحات :
لت
-5

ست النتائ التت تس ل الييا الب ث يمكن التس ية بما يم :
رسرة تطسير المناى المقدمة لطفل الرس دة لدت

دست ربدط مبراتدو المتعممدة بمدا يتسالد

م المتميرات المجتمعية سالت ديات االلت ادية الراىنة ب
 -5اعداد الس دات تعميمية ساألدلة االرشادية لمقائمين عم تعميم طفل الرس ة تسدتيدا تنميدة
المفاىيم األساسية لعمدم االلت داد ستشدكيل سدمسكو االلت داد .عمد لساعدد سدميمة لدت سدن
مبكرهب
 -5تعزيز الرس ات بركن تعميم دائم دامل الرس ات (سدسبر ماركدت) لممارسدة أنشدطة المفداىيم
الريا ية سااللت اد سالمعامتت المالية بدعم الميارات ال ياتيةب
 -5اجرات الب سث سالدراسات المرتبطة بمجال االلت اد بمر مدة الرس دة لمدا ليدا مدن تدأاير بدالغ
لت تشكيل شم ية الطفل المستقبمية ب
 -0الامة مشاري لت الرس ات بالتعداسن مد أسليدات األمدسر سالمؤسسدات االلت دادية بدالمجتم
الم مددد إلعدددداد الطفدددل ليكدددسن رجدددل أعمدددال المسدددتقبل ب بت فيدددزه ستدريبدددو عمددد ممارسدددة
المشاري ال ميرة بدتا من تسلير الميزانية س سال لت قي االرباحب
 -6اعداد مشرسع تطبيقت لمب ث لتدريب معممات الرس ة لتعميم االستفادة من تطبيد ميدارات
التفكير بعقمية الت ادية
 -2ت ددميم برمجيددات ما ددة بالطفددل لسددس الت ار ددت لعددالم المددال سااللت دداد  ،أس برمجيددات
(االلت اد االسرى) لمطفل لتسلير ممارسة مفاىيم سليم الت ادية لبندات عقميدة الت دادية مندذ
ال مرب
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املساجع
أٔالً  :املساجع العسبٗٛ
5ب الشسارب  ،أسيل أكرم  5بيث ،إيمان م مد ( )5556ب"أار برنام

تعميمت مقترح ل

تنمية

المفاىيم البيئية لدى أطفال الرس ة ل األردن"ب كمية اﻵداب سالعمسم  ،جامعة ألت ار الما ة  ،عمان
 ،األردنب

5ب أالباما  ،أسبرت ()5115ب الفعل البشرى " كيا يفكر المبير االلت ادى "بمعيد لسدلي
ميزسب www.maioz .com Am:12 6/10/2016

ب

لسن

5ب بطرس  ،بطرس الظ ( )5555ب " تنمية المفاىيم العممية س الريا ية لطفل الرس ة " ،ط ، 5دار
المسيرة لمنشر سالتسزي  ،عمان ب

5ب عبد العال  ،سن ابراىيم  ،عبسد  ،عبد المنت ( )5115ب "التربية اإلستمية س ت ديات الع ر "،
دار الفكر العربت ،القاىرة ب

0ب المنير  ،رانيا عبد العميم ( ) 5550ب "الاقالة المالية لمطفل " دليل األبات سالمعممات ل مر مة
رياض األطفال " ب دار المسيرة لمنشر سالتسزي  ،عمان ب

6ب ميرل

تح الدين ،كممات

 ،رسبرت ( )5555ب "درسس مبسطة لت االلت اد" بترجمة ر اب

العربية لمترجمة سالنشر بالقاىرةبص51:55

2ب يسرى  ،س ر م مد (  )5555ب "مفردات التربية االلت ادية لمطفل"ب مفكرة االستم االلكترسنية ب
Islammemo.cc/mostashar/11/10/2018

5ب القا ت  ،سعيد اسماعيل ( ) 5555ب "ا سل التربية اإلستمية"  ،عالم الكتب  ،القاىرةب
1ب عامان  ،سعيد اسماعيل ( " :) 5555التربية االلت ادية لألبنات ل
التربية االلت ادية س اإلنمائية ل

البيت سالمدرسة" "ندسة

اإلستم " ب مركز الدراسات المعرلية  ،جامعة األزىر  ،م ر ب

55ب بيادر  ،سعدية عم ( )5116ب "عمم النفس النمس"ب مطبعة المدن  ،القاىرةب

55ب الطريرى  ،عبد الر من ( ) 5555ب "من ىس المبير" بمجمة االلت اد اإللكترسنت  ،السعسدية
لألب اث سالنشرب

55ب سات

 ،عبد العزيز م مد مد ()5556ب "المبادئ العامة لممبرة ل

لانسن دسلة االمارات سالقانسن السسدانت" ب

النزاعات القانسنية ل

Htpp://wwwdroitcivil.over-blog.com-Am1 - 12/12/2016
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55ب طو ،عبد الممك سآمرسن (  )5551ب "مدمل ال الب ث العممت (المفاىيم ،األسس ،االجراتات ،
التقسيم )" ب ط  ، 5دار الكتاب ال ديث ،القاىرة

55ب المامد ، .عبد الر من ()5115ب" مدمل ال التربية االستمية "ب دار المريج لمنشر سالتسزي ،
الرياض ب

50ب المدنت  ،ع ام ()5555ب "التربية االلت ادية لألطفال" مجمة البيان اإلماراتية اإللكترسنيةب
56ب المراش ،عم ( ) 5555ب "العسامل المؤارة عم استيتك الطفل"ب مجمة اليسم االلكترسنية

- www.alyaum.com .31/12/2016

عب  55506ب

عبدالمطيا  ،لاتن ابراىيم ( ) 5552ب "مشرسع اكساب ميارات الستم لطفل الرس ة "ب كمية
رياض االطفال ،جامعة األسكندرية  ،م ر

52ب التركاس ، .كينده

امد ()5550ب اعداد الطفل لم ياة االلت ادية بشبكة األلسكة ب

http:wwwalukah.net-pm5/22/10

55ب مد ، .لميس ( )5555ب "دسر األسرة س الرس ة لت تشكيل القيم االمتلية لمطفل "دراسة
51ب

ميدانية لرياض األطفال لت م الظة التذلية بين ( )6-0سنسات" ،جامعة دمش ب دمش ب

بر ، .ماىر ( )5550ب "سال التربية االلت ادية لت االسرة السعسدية ""دراسة ميدانية"ب مجمة

دراسات عربية لت التربية سعمم النفس ب http://www.researchgate.net/publication

55ب يده  ،م مد عمت ()5116ب التربية االلت ادية مدمل ل ل األزمات االلت ادية من منظسر
إستمت  ،دار المانت لمنشر  ،الرياض

55ب الشالعت  ،م مد من سر م مد ( ) 5550ب مبادئ اال
 ،الرياض  ،ص555

ات ل العمسم االنسانية ب مكبة الرشد

55ب الجعفر ، .ممدسح عبد الر يم سآمرسن ( ) 5556ب الاقالة االستيتكية لطفل الرس ة  ،مدمل
لمتربية االلت ادية  ،دار المعرلة الجامعية  ،القاىرة

55ب يسسا  ،من عبد اهلل ( )5555ب "لاعمية برنام لتنمية بعض المفاىيم االلت ادية سعتلتيا
بالميارات ال ياتية لدى طفل الرس ة ل

األطفال ،جامعة القاىرة ب
55ب نزار رم ان

ست المعايير القسمية لرياض األ طفال" ب كمية رياض

سن () 5555ب التربية االلت ادية ألطفالنا ب مجمة اليقظة الكسيتية ب

kenanaonline.com /users/nezarramadan>posts 8/7/2018

50ب سن  ،نزار رم ان ( ) 5555ب كيا نمم

اقالة الت ادية لدى أطفالنا ب مجمة األسرة

سالتنميةب al-osra. Net .catid=49childrenandeducatio -23/8/2018
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 القاىرة،  دار الفكر العربت، 5  ط، )ب رياض األطفال5555(  ىدى، ب الناشا56
بنات القيم االلت ادية لدى أطفال
 جامعة، "

 )ب "دسر معممة الرس ة ل5555 (  ىنات لاسم،ب مسد52

) سنسات "دراسة ميدانية ل رياض األطفال بمدينة دمش6-0( الرياض ما بين
 سسريا ب،  كمية التربية، دمش

)ب "لاعمية برنام مقترح لتنمية بعض القيم االلت ادية لدى5555(  ىنية م مسد عم، ب م مسد55
 جامعة،  الجديد. كمية التربية بالساد، طفل الرس ة باستمدام التعمم النشط"ب رسالة دكتسراه

أسيسط ب

 القاىرةب،  األىمية لمنشر،5 ط، . )ب نمس الطفل المعرلت سالممس5555(  يسسا، ب لطامت51
)ب "لعالية ل ص األطفال لت تنمية بعض المفاىيم س السمسكيات5555(

 س ر تسلي،ب نسيم55

،5 ج، "مجمة دراسات عربية لت التربية سعمم النفس.االلت ادية لدى طفل الرس ة السعسد

السعسديةب،55ع

)ب " تنمية بعض المفاىيم االلت ادية لدى االم سأارىا عم طفل5555(  مرسة م مد،ب عبد ال ميم55
جامعة عين شمسب،55ع،5ج، لت التربية سعمم النفس

 مجمة الب ث العمم،الرس ة
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ومخل ( )1مناذج وَ أعىاه األطفاه
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ومخل( )2منٕذج لبطاقات والحظ ٛوّاز ٚاختاذ الكساز لمىىازسات االقتصادٖٛ
اسم الطفل :ببببببببببلاعتو  :بببببببببعمره  :ببببببالقائم بالمت ظة :بببببببببالسلت
المستمر لت المت ظةببببببب
تظْٞف أداء اىطفو
ج٘اّب
اىَالد
ظت

ٍؤشراث األداء

.1
.2
.3
ٍٖبرة استخالص اىَؼيٍ٘بث
ىيََبرسبث
االقتظبدٝت

.4
.5
.6
.5

.5

تؼيٞق أداء
اىطفو مبٍو
( )4

.أُ ٝسَ ٚاىطفو األدٗاث
اىَرتبطت ببألداء.
أُ ٘ٝضخ ٍب ارا مبُ ( ىذٔٝ
ٍِ ٍؼيٍ٘بث سببقت أً ال).
أُ ٖٝتٌ بطرح أسئيت د٘ه
ٍ٘ض٘ع اىََبرست
أُ ٝشبرك اٟخر ِٝفٜ
اىبذث ػِ اىَؼيٍ٘ت
أُ ٝتببده اىَؼيٍ٘بث ٍغ
اٟخر ِٝىيتأمذ ٍِ طذتٖب .
أُ ٝرتب اىَؼيٍ٘بث ٗاألفنبر
اىت ٚت٘طو اىٖٞب
أُ ٝذذد اىَؼيٍ٘بث اىتٚ
ٝستفٞذ ٍْٖب ف ٜتنِ٘ٝ
فنرتٔ ػِ اىََبرست.
أُ ٝطرح فنرتٔ ػِ
اىََبرست ٍِ ٍؼيٍ٘بث
ٗأفنبر استَغ اىٖٞب أٍبً
أطذببٔ.
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أداء
شبٔ
مبٍو
( )3

أداء
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أداء
ضؼٞ
ف
( )1
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( )7

