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 : هلخص البحث

 تنمية الوعي الميني لديل  روعاتالتعمـ بالمش استراتيجيةىدؼ البحث إلى استخداـ 
طفؿ وطفمة ، حيث قسمت عينة 36وشممت عينة الدراسة أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة، 

طفؿ وطفمة ،  06التجريبية مف  العينةالدراسة إلى مجموعتيف : تجريبية وضابطة ،  تكونت 
ينة التجريبية لبرنامج تنمية عطفؿ وطفمة ، حيث خضعت ال 06وتكونت العينة الضابطة مف 

الروضة . اعتمدت الدراسة برنامج ة الوعي الميني ، في حيف تمقت المجموعة الضابط أنشط
أظيرت النتائج  وجود فروؽ ذات داللة  ،والمنيج الوصفيعمى المنيج الشبو التجريبي 

أطفاؿ المجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس الوعي  درجاتإحصائية بيف متوسط 
وجود فروؽ ذات داللة و ، لصالح المجموعة التجريبية الميني المصور في التطبيؽ البعدي 

إحصائية بيف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عمي مقياس الوعي الميني المصور  
 متوسطي بيف إحصائياً  داؿ فرؽ وجود عدـ  أسفرت النتائج  كمالصالح التطبيؽ البعدي 

 الميني الوعي لمقياس والتتبعي البعدي التطبيقيف في التجريبية المجموعة أطفاؿ درجات
استراتيجية  ، وىوما يؤكد فعالية البرنامج القائـ عمى المبكرة الطفولة مرحمة ألطفاؿ المصور
 .طفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةودوره في تنمية الوعي الميني أل روعاتالمشالتعمـ ب

 الطفولة المبكرة -روعاتاستراتيجية التعمـ بالمش–الوعي الميني  : الكممات المفتاحية
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The effectiveness of a program based on project learning strategy to 

develop professional awareness for children Early childhood 
 

Abstract: 

 

The research aimed to use the project learning strategy to develop 

occupational awareness for early childhood children, and the study sample 

included 60 children . The study sample was divided into two groups: 

Experimental and control subjects, the experimental sample consisted of 30 

children, and the control sample consisted of 30 children, Where the 

experimental sample underwent the professional awareness development 

program, while the control group received the activities of the kindergarten 

program .The study relied on the semi-experimental approach. The results 

showed that there were statistically significant differences between the mean 

scores of children of the experimental group and the control group on the scale 

of professional awareness illustrated in the post-application in favor of the 

experimental group. And the presence of statistically significant differences 

between the average scores of children of the experimental group on the scale 

of professional awareness illustrated in favor of post-implementation. The 

results also resulted in the absence of a statistically significant difference 

between the mean scores of children of the experimental group in the post and 

follow-up applications of the scale of professional awareness illustrated for 

children of early childhood. This confirms the effectiveness of the program 

based on the project learning strategy and its role in developing professional 

awareness for early childhood children 

Key words: professional awareness - project learning strategy - early childhood 

children 
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 :الهمدهة 

التي إف وعي اإلنساف بحاجاتو األساسية والمتمثمة في تحقيؽ ذاتو ، والطرؽ والوسائؿ       
يشبعيا عف طريؽ استغالؿ القدرات واالمكانات التي يتمتع بيا في أنشطة وأعماؿ مناسبة 
يعتبر أمرًا بالغ األىمية ؛ نظرًا الرتباطو الوثيؽ ببناء المجتمع وتحقيؽ أىدافو وخططو 

( ويمكف القوؿ أف الوعي الميني أصبح واعيًا وضرورة ممحة ألي 0606التنموية ) الكندي،
عي إلى التنمية وتحقيؽ التطور والرقي واالستقرار ألفراده ، لما لو مف تأثير واضح مجتمع يس

. ويعد الوعي الميني  (0664التوافؽ الميني فيو )ممحـ، في االستشراؽ بمستقبمو ، وتحقيؽ
المناسب فيما يتعمؽ بالمينة التي يرغب في  ًا في اتخاذ القرار المينيلدي األطفاؿ أساسًا ميم

ا مستقباًل، كما أف الوعي الميني يتطمب معرفة مسبقة بأىمية القرار الميني وما العمؿ بي
سيترتب عميو مستقباًل ، ويتطمب كذلؾ معرفة الفرص الدراسية المتاحة وفرص العمؿ المتاحة 

 Super & Ginzberg ( ويتفؽ كؿ مف سوبر وجنزيبرغ 0600،وآخروف ؛) نوبي
لمينة المستقبؿ عممية نمائية ، فيي تنمو لدي الطفؿ  عمى أف عممية اختيار الفرد( (1990,

في فترات زمنية محددة ومتالحقة وتظير لديو نتيجة الموائمة بيف ما يمتمكو مف ميارات 
مكانات وطموحات وبي فرص مينية في المستقبؿ  ف ما يفرضو عميو واقع المجتمع مفوا 
  (.0660)السفاسفة ؛ أبو سعود،

تنمية الوعي مف خالليا وتعد مرحمة الطفولة المبكرة مف أىـ المراحؿ التي يمكف       
دأ بمرحمة الميني لدي األطفاؿ  حيث يري سوبر أف النمو الميني يمر بعدد مف المراحؿ تب

-12(، االستمرار )11-02( ،التأسيس )01-02االستكشاؼ  ) ،( 01-النمو ) الوالدة 
التي تتوافؽ مع مرحمة الطفولة المبكرة و مرحمة النمتتصؼ  ومافوؽ( ،32ار )( ، االنحد31

الروضة ،  ، بأف مفيـو الذات ينمو مف خالؿ التعرؼ عمى األشخاص المينيف في األسرة و
وىنا تسيطر الحاجات والخياالت والميوؿ ، وتصبح القدرات ذات أىمية كبيرة مع زيادة 

رض أف يكوف السموؾ بدافع االحتياجات المشاركة االجتماعية واختبار الواقع ، كما يفت
عمى تحقيؽ ذاتو مف خالؿ القياـ بأدوار  المرحمة إلي مساعدة الطفؿ ىذه وتيدؼوالفضوؿ ، 

تتسـ  ا يتوافؽ مع ىذه المرحمة التيمختمفة في الروضة ، وفيـ معني العمؿ وآفاقو ، وىذ
 في مرحمة الطفولة المبكرة (. وتري الباحثة أف لعب األطفاؿ0602عطية ، ) أبو  بالخياؿ

 خصائص يساعدىـ عمى التعرؼ عمىمما ستكشاؼ لال و، لعب الدور  و،  يياميةالاب تميزي
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دوات ، حيث أف في ىذه المرحؿ تظير ميوؿ األطفاؿ وأميارات  مف تحتاجياوما  كؿ مينة
 .التي توجو نشاطاتيـ المختمفة

بدأ ي ، مستويات مجاؿ التربية المينية أوؿ مستوى مف أف(  0666السيد،  ) تأكدو     
وتقوـ التربية في ىذا المستوى  ،بمرحمة رياض األطفاؿ وتسمي مرحمة النشر الوعي الميني

ببمورة االتجاىات المينية عند األطفاؿ وتكوف التربية المينية أساسية في ىذه المرحمة حيث 
مة مف أجؿ تنظيـ اتجاىات نظـ المعمومات المينية العاتأف الروضة   ةيترتب عمى معمم

أنواع الميف والمخاطر و عطي الطفؿ معمومات ومفاىيـ أساسية عف الميف تف المينية األطفاؿ
ة. نشر الوعي الميني عند األطفاؿ في ىذه المرحمأىمية عمى  يؤكدوبيئة العمؿ ، وكؿ ىذا 

أف التربية المينية تبني اإلنساف معرفة وميارة وسموكًا ، فنجد العقؿ  0666، زيتوف وذكر
يبحث عف المعارؼ مف مصادرىا الرئيسية ، ونجد المتعمـ يكتسب الميارة مف خالؿ العمؿ 
اليدوي والتطبيؽ والتجريب . أما السموؾ فيكتسب مف خالؿ االنخراط اإليجابي في أنشطة 

 الوعي الميني.
مف االستراتيجيات حيث انيا تعد  روعاتالتعمـ بالمش ما تقوـ عمية استراتيجيةوىذا      

سياؽ ذو  تقدـ ، ألنيا  ال تقدـ المادة فقط  التي تمـ بالموضوع ولكنياالفريدة مف نوعيا 
معني ليذه المادة ، مما يجذب االنتباه حيث أنيا تساعد عمى العمؿ مما يجعؿ خبرات الطفؿ 

متواصمة مع بعضيا البعض. فطريقة المشروع تؤدي إلى كؿ ىذه النتائج إلى التي مر بيا 
جانب كونيا تجعؿ الطفؿ يشعر بالخبرة التي يمر بيا ، مما يبرز اإلصرار عمى السعي إلى 
إيجاد حموؿ لممشكالت واكتساب معمومات وميارات جديدة وىذا يعد مف األىداؼ المرجوة مف 

  (Maple,-Ted-L,2005) المنظور الحديث لمتعمـ.
حيث تختمؼ  جديدة ينظر إلييا عمى أنيا فرصة تعميمية روعاتالتعمـ بالمش استراتيجية و    

المياـ واألنشطة التي يخطط ليا الطفؿ ، كما أنيا تسعي لربط األفكار السابقة بالجديدة 
المعوقات واكتسابو العديد مف الخبرات  ىوتنمية قدرة الطفؿ عمى حؿ المشكالت والسيطرة عم

تتناسب مع  تنمية الوعي الميني  ولذا فييوتتضمف أيضًا التخطيط وتقييـ األداء والميارات ، 
   ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة.
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 :  بحثهشكلة ال

سبؽ يتضح مدى أىمية  الوعي الميني لمطفؿ في تمؾ المرحمة ، فقد فطنت العديد  مما    
مف المجتمعات مبكرًا إلي أىمية تنمية الوعي الميني لجميع المراحؿ العمرية وخاصة مرحمة 
الطفولة المبكرة ، نظرًا ألىمية ىذه المرحمة في تشكيؿ شخصية الطفؿ المستقبمية . كما أكدت 

في عممية تعمـ األطفاؿ روعات التعمـ بالمشاستراتيجية ى أىمية استخداـ بعض الدراسات عم
 & Boss,1999; Maple,-Ted-L2005)دراسة نظرًا لما ليا مف مزايا ، مثؿ 

Jolyn,  ( الطفؿ لمميمة وتجعؿ لديو إصرار لموصوؿ  انتباهوقد اتفقوا عمى انيا طريقة تجذب
إلى حموؿ لممشكالت وتنمية الميارات وتطوير البناء المعرفي ، وبالرغـ مف ىذا وعمى حد عمـ 

  روعاتاستراتيجية التعمـ بالمشالباحثة فيناؾ ندرة في الدراسات العربية المتعمقة باستخداـ 
 استخداـوأشارت نتائجيا الى أف  (0666 ،عبد المنعـ )رحمة الطفولة المبكرة مثؿ دراسةفي م

دراؾ  استراتيجية المشروع تزيد في قدرة األطفاؿ عمى التفكير واالبتكار وحؿ المشكالت وا 
 مي فاعميةعحيث اشارت نتائجيا  (0660 ،الغنيعبد  ) العالقات بيف األشياء ، ودراسة

 (0600،دراسة ىماـ )في تنمية المفاىيـ البيئية ألطفاؿ الروضة ،  عاتالمشرو  استراتيجية
في تنمية  بعض ميارات ما وراء  اتوأكدت نتائج الدراسة عمى فاعمية استراتيجية المشروع

( حيث أكدت نتائجيا عمى التأثير 0664، دراسة )عبد المطيؼ، المعرفة ألطفاؿ الروضة
بعد . وايضا مية مفاىيـ السالـ ألطفاؿ الروضة في تن اتاإليجابي الستراتيجية المشروع

الباحثة  قصورًا فيما يتعمؽ  وجدتو طالع عمى الدراسات التي تعني بالوعي الميني ، اال
ببرامج تنمية الوعي الميني لدي الطمبة بصفة عامة ، وأطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة بصفة 

الوعي الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة خاصة ، وليذا كانت الحاجة إلي وجود برامج لتنمية 
المبكرة  والتي تعتبر مرحمة تييئة واكتساب ميارات واكتشاؼ لألدوار المينية المختمفة ، لذا 
فإنو مف األىمية أف ترسخ معمومات عف الميف ومتطمباتيا وتقديرىا والوعي بالذات لرفع 

  بعض لمطفؿ في المستقبؿ ، وأكدتالوعي الميني الذي يسيؿ عممية اختيار المينة المناسبة 
الدراسات عمى أف ىناؾ نقصا في المعمومات المتعمقة بالميف وأىميتيا ومتطمباتيا ، وكذلؾ 
عدـ وجود منيج أو وحدة يمكف االستناد عمييا مف أجؿ الوصوؿ إلى الوعي المنشود لدي 

ميني  مع بقية األطفاؿ.  كما أوصيت بعض الدراسات والبحوث إلى إدراج منيج الوعي ال
 &Benning (إليو عمى أنو منفصؿ مثؿ دراسة  ال ينظرالمناىج ، وأف 

Sausaman,2003 عبد  )( ؛0666 ،مطر)؛ ( 0666، الصبحىدراسة  ) ( وبينت



 ............................................................ فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم بالمشروعات

- 221 - 

الوعي الميني  في تنمية متنوعة برامجاعداد أىمية ( 0601 ،الينائية)؛  ( 0601 ،العزيز
يـ وعمى المجتمع بالنفع ، ، وبما يعود عمي واستعداداتيـلألطفاؿ بما يتناسب مع ميوليـ 

عمى ضرورة وجود مقرر لموعي الميني ،  ( 0600،مد حم )؛ (0601 ،السعدية) وأكدت
بإجراء المزيد مف الدراسات والبحوث لمساعدة ( 0600،أميف  )؛( 0602 ،العزاز ) وأوصي

أىمية  ( 0600 ،نبيو)أوصت دراسة ،   الطمبة عمى اكتشاؼ وتطوير مياراتيـ وميوليـ
تنمية الوعي الميني لدي أطفاؿ الروضة مف خالؿ  استراتيجيات  تتناسب مع إعداد برامج ل

 بيذه الدراسة. ـمما شكؿ أحد دوافع الباحثة لمقيا أطفاؿ المرحمة ،
ضعؼ الوعي الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة  تتحدد مشكمة البحث فياستنادًا إلى ما سبؽ 

التعمـ استراتيجية استخداـ برنامج قائـ عمى  محاولة التعرؼ عمى مدى فاعمية المبكرة ، و
ىذه  الوعي الميني لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة  ، ودراسةلتنمية   روعاتبالمش

  المشكمة يتطمب اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
لتنمية الوعي الميني لدي أطفاؿ  روعاتتعمـ بالمشلاستراتيجية ا فاعمية برنامج قائـ عمىما 

 ؟مرحمة الطفولة المبكرة
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:                              
   ما الوعي الميني الذي يمكف تنميتو لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة؟-0
في تنمية الوعي  التعمـ بالمشروعاتما مدى فاعمية البرنامج  القائـ عمى استراتيجية   -0

 الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة؟
التي يمكف مف  بالمشروعات التعمـ ما التصور المقترح لبرنامج قائـ عمى استراتيجية -0

 خالليا تنمية الوعي الميني؟
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 الحالي إلي: البحث ييدؼ
تنمية الوعي الميني لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة ل روعاتالتعمـ بالمش استراتيجيةإستخداـ -0

 المبكرة.
لتنمية الوعي الميني  روعاتاستراتيجية التعمـ بالمشفاعمية برنامج قائـ عمى  التعرؼ عمى-0

 لدى مرحمة الطفولة المبكرة.
 تنمية الوعي المينيل كوسيط بالمشروعات التعمـ برنامج قائـ عمى استراتيجية تصميـ -0

  .ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة 
في تنمية الوعي  التعمـ بالمشروعاتفاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجية التعرؼ عمى  -1

 .الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة
 أههَة البحث

 :تمثمت أىمية البحث الحالي فيما يمي 
 األههَة النظرَة:أوالً 

يقدـ البحث لمعممات الطفولة المبكرة الجوانب النظرية لميارات استراتيجية التعمـ  -0
القائـ عمى المشروعات والجوانب العممية والتطبيقية ليذه االستراتيجية ، كما تضع 

عند تقديـ  الطفولة المبكرةمجموعة مف األسس والمعايير التي تستند عمييا معممات 
 .ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةة المشروعات استراتيجي

الطرؽ واألساليب التي يمكف  بواسطتيا يقدـ البحث الحالي لمعممات الطفولة المبكرة  -0
 .الطفولة المبكرةاستخداـ استراتيجية المشروعات مع أطفاؿ 

حث في رفع درجة الكفاءة األكاديمية والمينية لمعممة الطفولة المبكرة قد يسيـ الب -0
 ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة.في تصميـ وتنفيذ المشروعات 

و  قد يسيـ البحث في معرفة أىمية الوعي الميني ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة ، -1
 .لتجذب انتباه األطفاؿمع  تتناسب تنميتيا باستخداـ استراتيجيات

التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج يمكف اإلفادة منيا في تنمية الوعي الميني ألطفاؿ  -2
 .المشروعات ةالطفولة المبكرة باستخداـ استراتيجي
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 األههَة التطبَمَة:ثانَاً 

بتخصيص دورات تدريبية لمعممات الطفولة  مخططي المناىج ومطورييا قد يفيد البحث -0
المبكرة لتنمية ميارات استراتيجية المشروعات كوسيط لتنمية الوعي الميني ألطفاؿ 

قدـ دليال لممعممة لمتدريس ؛ مما يساعد في تطوير برامج  ي، كما أنو  الطفولة المبكرة
 مرحمة الطفولة المبكرة .

ـ بالمشروعات ؛ مما يساعد المعممات في تطوير البحث برنامجا قائما عمى التعم يقدـ -0
 ميارات تدريسيـ في ضوء ىذا البرنامج.

حيث أف استخداـ استراتيجية  ،لألطفاؿيساعد البحث الحالي  في تنمية الوعي الميني   -ػ0
التعمـ بالمشروعات يوفر بعض التدريبات واألنشطة والتجارب العممية التي تثري برنامج 

ب األطفاؿ  لمتفاعؿ والمشاركة في أنشطة البرنامج مما ينمي الوعي الروضة بشكؿ يجذ
 الميني لدييـ.

مجاالت لبحوث أخرى حيث إنيا تقدـ إطارا نظريا عف  الباحثيف لفتح ىذا البحثقد يفيد  -1
استراتيجية التعمـ بالمشروعات و الوعي الميني ، وخطوات إعداد وتفنيف بعض األدوات 

 البحثية.
 :بحثحدود ال

 :تحددت نتائج البحث الحالي بالحدود التالية
زيارات ميدانية –وعات فنية مشر –: ) دراما ولعب إييامي  روعاتالمشالتعمـ باستراتيجية  -0

 (عممية-أنشطة حركية–
تنمي مف خالليا عدد مف الميف  ( 3) روعات عدد مف المش :مفاىيـ التربية المينية  -0

( وبعض المدرب الرياضي، صائغ المجوىرات-الخباز-المسعؼ، مصمـ األزياء ،الرساـ)
  .المفاىيـ المرتبطة بيا والتي يمكف إدماجيا

  عمر مكـر بدمياط. أطفاؿ المستوى الثاني في مرحمة رياض األطفاؿ بروضة-0
 هنهج البحث: 

مجموعات استخدمت الباحثة المنيج الوصفي في كتابة اإلطار النظري وتحميؿ 
الدراسة، كما استخدمت الباحثة المنيج الشبو التجريبي ، وذلؾ لمناسبتو لطبيعة البحث و 

 عف تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا. لإلجابة
 أدوات البحث:
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 قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية لمبحث:
الصؼ الثاني روضة )   قائمة بالمفاىيـ المينية المناسبة ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة– 0

 إعداد الباحثة(
قائـ عمى استراتيجية التعمـ بالمشاريع  لتنمية الوعي الميني لدى أطفاؿ مرحمة برنامج  – 0

 الطفولة المبكرة الصؼ الثاني روضة ) إعداد الباحثة(
مقياس الوعي الميني المصور لقياس فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجية التعمـ  – 0

شاريع في تنمية الوعي الميني لدى أطفاؿ الصؼ الثاني روضة  في مرحمة الطفولة بالم
 المبكرة ) إعداد الباحثة(

  -:بحثهصطلحات ال
 project learning strategy   روعاتالتعلم بالهش استراتَجَة -1

حيث يقوـ األطفاؿ  منوىي طريقة مكممة لمبرنامج التعميمي إف لـ يكف جزءًا ميمًا 
، ويتكامؿ العمؿ ما الصغار بالمعب واستكشاؼ العالـ مف حوليـ عندما ينفذوف مشروعاً 

األطفاؿ  استفادةبالعديد مف المشروعات مع التعميـ المنظـ ، لتحقيؽ الغرض منيا في إطار 
 Katz& Chard,1999) مف كؿ مشروع.)

ىو اكساب الطفؿ المعارؼ الخاصة ببعض الميف ومتطمباتيا وظروؼ  الوعٍ الههنٍ: -0
العمؿ بيا حتي تتكوف لديو قيـ واتجاىات نحو الميف، وتكوف لديو القدرة عمى إظيار ىذه 

 (0666، الصعيدي) المعارؼ والقيـ واالتجاىات في شكؿ مياري محسوس.
  فروض الدراسة:

 تيفالمجموع أطفاؿ( بيف متوسطي درجات 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ي-0
الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة في التطبيؽ البعدي لمقياس التجريبية و الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية الطفولة المبكرة
األطفاؿ الذكور ( بيف متوسطي درجات 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ي -0

الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة ناث في التطبيؽ البعدي لمقياس واإل 
 لصالح الذكور. المبكرة

أطفاؿ المجموعة  ( بيف متوسطي درجات6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ فرؽ وجود ي-0
لصالح التطبيؽ المصور  التطبيقيف القبمي و البعدي لمقياس الوعي الميني التجريبية في

  .البعدي 
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أطفاؿ المجموعة ( بيف متوسطي درجات 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ال ي -1
المصور ألطفاؿ مرحمة  التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس الوعي الميني التجريبية في

 .الطفولة المبكرة
 اإلطار النظرٌ للبحث:

  :روعاتالتعمـ بالمشاستراتيجية "الوعي الميني ،  محوريف ويشتمؿ عمى 
 الوعٍ الههنٍ الهحور األول: 

لـ يعد الوعي مجرد معارؼ واتجاىات يعبر عنيا االنساف وانما عالقة بيف االنساف     
ؼ التي يعيش فييا اإلنساف والوسط االجتماعي المحيط بو وتعبر ىذه العالقة عف الظرو 

أنماط واشكاؿ لمفيـ و دراؾ مف أساليب اإل بما تتضمفمالمح عالقاتو االجتماعية  وتحديد
 لمتقييـ ثـ تظير أساليب ردود الفعؿ في المواقؼ المختمفة . 

مستويات لموعي ثالث جوانب ل( 0662 ،الصعيدي  ؛ 0665 ، زغموؿ ) وضح كؿ مف    
 -وىي:

قافية واجتماعية ىو األفكار واأليدولوجيات التي يتضمنيا الوعي مف قيـ ث الجانب الهعرفٍ :
 أو في الحياة.داخؿ المدرسة  الطفؿفي المعمومات والمفاىيـ والمعارؼ التي يتمقاىا ويتمثؿ 

الحب والتقبؿ نحو المعرفة مشاعر  الطفؿىو المستوي الذي يستشعر فيو  الجانب اإلدراكٍ:
المطموبة ، ويتعمؽ ىذا المستوى بالقيـ واالتجاىات ، ويتمثؿ في القدرة عمى استشعار النقد 

 المدرسة أو في الحياة العامة.يد لممعرفة التي يتمقيا في فيـ الجوالتحميؿ وال
يكوف الفرد في ىذا المستوى قادرًا عمى المشاركة والقياـ بدوره بفاعمية في  الجانب السلوكٍ: 

المجتمع وتتضمف ىذه الممارسة عمميتيف أوليما : المشاركة بالقوؿ وىي مجموعة مف 
تعامؿ مع الموقؼ دوف مف مستوى الفيـ إلى مستوى ال اإلدراؾات المفظية التي تنقؿ التعبير 

 .التأثير فيو
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ثانَاً : الههارسة الفعلَة وهٍ تعكس إَجابَة الفرد وفاعلَته فٍ تعاهله هع الهوالف الهختلفة  
 والتأثَر فَها.

الوعي الميني بأنو ادراؾ يتضمف المعمومات الكافية عف  ( (Sisca, 1976يعرؼ      
الميف المتاحة ، واألىمية الشخصية واالجتماعية التي يعطييا الفرد لممينة المختارة، وأيضا 

ويشمؿ الوعي الميني جانبيف  مينة.إدراؾ الفرد لطموحاتو وقدراتو الذاتية، ومناسبتيا ليذه ال
 لتحقيؽ أفضؿ درجات التكيؼ وىما :ميميف ومف ثـ الموائمة بينيما 

 وعي الفرد بنفسو والذي يتضمف قدراتو وميولو وسماتو الشخصية واالجتماعية والجسمية.-
وعي الفرد بعالـ الميف والذي يتضمف وعيو بالمتغيرات المرتبطة بالميف المختمفة -

، ومف ذلؾ ومتطمباتيا وشروطيا وما يمكف أف يترتب عمييا مف آثار ايجابية أو سمبية 
الميارات الالزمة لتمؾ الميف ، والمؤىالت التعميمية المطموبة لممينة ، والتدريب الالـز 
لمدخوؿ في المينة ، وظروؼ العمؿ في المينة وأماكف تواجدىا واألخطار المحيطة فييا ، 

 المينة مف جيد وطاقة ، ووقت ممارسة المينة. تطمبووالمكانة االجتماعية لممينة ، وما 
ومف ىذا المنطمؽ كاف االعتقاد إف عممية االختيار الميني ليست سوى عممية أو حادثة       

كاف يوجو االىتماـ إلى ما يسبؽ عممية االختيار  معزولة عف خبرات  الفرد الحيوية وقميال ما
وما ينتج عنيا إال إف ىذه النظرة قد تغيرت في العقود الثالثة األخيرة وصار ينظر إلى عممية 

وعممية ، االختيار الميني أنيا عممية طويمة تبدأ منذ الطفولة ويؤثر فييا خبرات المدرسة 
 الميني وأصبح االختيار ،التعمـ التي ترافؽ الفرد أثناء طفولتو ثـ مواجيتو لمشاكؿ الحياة

حوؿ الميف وحاجات  سة الواعية مف الطفولة لممعموماتالصحيح والسميـ يعتمد عمى الدرا
االقتصادية والبد أف يؤخذ بعيف االعتبار طبيعة الميف ذاتيا ومشاعره الذاتية عند المجتمع 

تعتبر  التي الطفولة المبكرةمرحمة  وذلؾ بما يتوافؽ مع (0603،الغريب االختيار الميني.)
مف لطفؿ بالوسائؿ المختمفة لتمكينو مرحمة إعداد طبيعي إلكساب الميارات فيي تزود ا

أساسيا مدى  ىتزوده بالقدرات والمعارؼ العممية والتقنية التي يبني عممواصمة التعميـ ، و 
 .واسع مف الميارات

ونظرًا لمتغيرات االقتصادية في كؿ زماف ومكاف والتي ال تقؿ أىمية عف سائر العوامؿ      
في ضوء ذلؾ كاف البد أف تتغير النظرة لمتعميـ ،  مناىجوالتعميـ وتعديؿ توجيو شأنًا في 

عادة صياغة مناىجو وىنا ظيرت حاجتنا إلى ما يسمى بمناىج التربية المينية .  وا 
عمى إنيا "برنامج توجييي يغطي مجاالت وحقوؿ مينية متعددة  (Roberts,2000)وعرفيا
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 واىتماماتيـومعرفتيـ بقدراتيـ ويساعد األفراد عمى زيادة وعييـ مـ ليرشد ومختمفة ، ص  
وليتمكنوا بالتالي مف اختيار المجاؿ الميني الذي يناسب ىذه القدرات  واستعداداتيـ
 ."واالستعدادات

منوطة بتنمية الوعي الميني ، وتعتبر ال مف أىـ المؤسسات تعد المؤسسات التعميمية      
مف خالؿ ما تقدمو في مختمؼ مدخاًل أساسيًا لتنمية الوعي الميني لدي الفرد وىذا 

مستوياتيا مف برامج تدريسية وتوعوية تساعد الطفؿ عمى التعرؼ عمى مختمؼ قدراتو 
فاؿ ومياراتيـ سواء كنت مينية ىو تنمية قدرات األطتو " فاليدؼ مف المدرسة الحديثة وميارا

يا بميوليـ غيرىا بؿ يجب أف تقرف المدرسة ىذه المعمومات التي تسعي لتقديميا لطالب أو
ميني خاطئ ، ويعد الوعي  لدى المتعمـ إلي اختيارواستعداداتيـ حيث يؤدي نقص المعمومات 

، التي تساىـ في تعديؿ اتجاىاتو وتنمي  الميني أمرا ضروريا لتطوير قدرة الفرد الذاتية
معارفو ومياراتو، لتنمي وعيو الميني، وتساعده عمي تحديد المينة التي سوؼ يمارسيا 

تعمـ في المستقبؿ ودوره االجتماعي سواء مف منظور نفسي )رؤيتو لقيمة المينة( أو الم
منظور اجتماعي ) حدود المينة  في اإلطار االجتماعي (. وىذا ما أكدتو دراسة 

(Robin,1997)  عندما حاوؿ الربط بيف القيـ والوعي الميني ، نتيجة  االتساؽ بيف ما
خالؿ " وجود  فيراه مف حولو. كما تبرز أىمية الوعي الميني م يريده الفرد مف عمؿ وما

درجة عالية مف التخطيط المستقبمي الذي يعتبر مؤشرا نسبيًا عمى االستقرار 
  (0666الميني".)خطابية،

(  0601؛ عزت ،0601؛ بالحمر 0606؛ بصمي، 0661ويؤكد كؿ مف )منسي،           
ور أساسي في تنمية  الوعي الميني  لدي الفرد وذلؾ إف التوجيو و االرشاد واالعالـ لو د

بتوعية  الفرد بقدرتو المينية واستعداداتو ووعيو بمجريات العالـ االقتصادي مف حيث فرص 
، كما إنو يعمؿ عمى مساعدة يف المختمفة والعالقات بيف الميفالعمؿ المتاحة ومتطمبات الم

و واستعداداتو وميولو ودوافعو وخططو بالنسبة الفرد عمى اختيار المينة التي تتناسب وقدرات
لممستقبؿ ، حيث تعرؼ الطفؿ عمى ذاتو وتكويف صورة واقعية وموضوعية عنيا وتقبميا بما 
فييا مف قدرات وميوؿ واتجاىات وقيـ ، كما انو يعرؼ الطفؿ بعالـ الميف والبيئات المينية 

أنو يحاوؿ أف يمنحو القدرة عمى الربط  كما ،المختمفة التي تتوفر في المحيط الذي يعيش فيو 
مكانياتو الحقيقية.  بيف العالـ الدراسي والعالـ الميني انطالقًا مف قدراتو وا 
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أف تأخر الوعي الميني  والتربية المينية يرجع إلى عدة  (0640شيال & وآخريف ،  وأكد ) 
 أسباب ىي : 

مف قدر األعماؿ اليدوية: أف التقاليد  والرأي العاـ مف األعماؿ اليدوية  اليزاؿ يمعب  التقميؿ -
يموث بيا جسمو وثيابو ، فيو ال بمينة  عدـ تشجيع الولد عمى االلتحاؽ فيدورًا حاسمًا 

يقبؿ  عمى المدارس المينية إال بعد أف تسد في وجيو أبواب المدارس األخرى ، وقمما 
 يني مف كاف نبييًا متفوقًا في دراستو.يطمب العمـ الم

فقداف الوعي و االرشاد الميني في السياسات التعميمية: يقصد بالوعي واالرشاد الميني  -
في البالد المتقدمة توجيو المتعمـ إلى المينة التي تناسب إمكانياتو ، ومساعدتو عمى أف 

عضوًا عاماًل  فيصبحألعواـ ، يعرؼ ميولو ويختار لنفسو عماًل يستطيع إتقانو عمى مرور ا
  في وطنو ، يساىـ في استغالؿ ثروتو وتنمية موارده.

قمة التفاعؿ بيف المدارس المينية والحياة االقتصادية: فمناىج المدارس المينية شأنيا  -
الحديثة الناشئة عف التقدـ يا تعكس حاجات البيئة ومطالب شأف المدارس األخرى  ال

بمقتضي تطور االقتصاد الوطني بتطوير مناىجيا  ال تعنيانيا  يأالتكنولوجي السريع ، 
 .عمى مختمؼ المستوياتطموب مف العامميف والمؤىميف الذيف يتطمبو ىذا التطور والعدد الم

يتوقؼ نجاح المدارس المينية ، إلى حد بعيد عمى كفاءة   قمة المديريف والمدرسيف األكفاء: -
أف المدرسيف الذيف يتحموف بيذه ، والمينية معًا أساتذتيا ومديرييا مف الناحية  الثقافية 

 الكفاءات اليزالوف قميمي العدد في المدارس المينية العربية.
فالمدارس المينية في الدوؿ  :سوء حالة األبنية المدرسية وقمة األجيزة واألدوات التعميمية  -

الالزمة والمعمموف  دواتالعربية مطبوعة بالطابع النظري الشديد ، فيي التزاؿ ينقصيا األ
  .بخاصة معمموا التطبيقات العممية المدربوف و 
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 العواهل الهؤثرة علً تشكَل الوعٍ الههنٍ:

إلى إف الوعي الميني يتأثر بالعديد مف العوامؿ الشخصية  الدراسات نتائج  تشير
 -:واالجتماعية الثقافية ومنيا 

الميني بؿ والخيار الميني تشير العديد مف الدراسات إلى تأثر الوعي  الدور الجنسٍ:-0
العديد مف (Hartung et al,2005)وقد استعرض التقميدي لمذكور واإلناث،  بالدور

 كشؼ العالقة بيف الدور الجنسي والوعي الميني ، وتحديدَا ما سات التي حاولتاالدر 
يعرفو الطالب عف الوظائؼ و الميف وكيؼ يشعروف تجاىيا. وقد تبيف أف غالبية 

األطفاؿ ومعتقداتيـ عف الميف بالدور الجنسي ، حيث الدراسات تشير إلى تأثير رؤية 
أف األطفاؿ  ( Archer,1991 ؛Brown 2011,؛(Miller,1999ة تبيف مف دراس

يدركوف بعض األعماؿ والميف كأعماؿ غير مناسبة لجنسيـ ، واف الذكور يممكوف وعيا 
تممكو اإلناث ، كما أف الذكور يعتقدوف باف أغمب الميف  مينيا ومعرفة عف الميف أكبر ما

 .مناسبة لمذكور وليس لإلناث
اكدت العديد مف الدراسات أف الظروؼ االقتصادية واالجتماعية ليا أثر الطبمة االجتهاعَة: -2

أف المكانة االجتماعية   ,Marcia) (1980عمى الوعي الميني فقد أكدت دراسة 
طفاؿ مف حيث أف األوالمستوى االقتصادي لألسرة تترؾ أثر عمى النمو الميني لمطالب ، 

طبقات اجتماعية دنيا يحمموف اتجاىات أكثر تقميدية نحو نوع العمؿ الذي يقوـ بو الرجاؿ 
بالمعرفة المينية مقارنة باألطفاؿ مف  نحو األعماؿ اقؿ ارتباطا اتجاىاتيـوالنساء ، واف 

  أعمى. اجتماعية  طبقات
 Miller,1999: تشير نتائج العديد مف الدراسات كدراساتتأثَر العائلة -3

;Robin,1997;Hartung,2005) ( لمتغيرات العائمية في تشكيؿ ونمو إلى أىمية ا
الوعي الميني ، ومف ذلؾ خمفية الوالديف، والقدوة ، وخبرات العائمة، فيي مؤثرة في 
تشكيؿ التنميط الجنسي لمميف، وتشكيؿ إدراؾ المكانة االجتماعية لمميف واالتجاىات 

كفترة ميمة في النمو  فترة الطفولة المبكرة ير العائمة مف خالؿ تجاىؿ يظير تأثكما نحوه. 
 الميني بما يكتسبو الفرد مف معرفة.
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( إلي (Adams,1989; Holland1,980 تشير دراسة كؿ مف  العواهل الشخصَة: -4
أىمية العوامؿ الشخصية في تشكؿ الوعي الميني ،  أف ىناؾ عالقة بيف مستوى الذكاء 
والمعمومات المينية التي يمتمكيا األطفاؿ . كما تبيف ارتباط نمط التفكير المعرفي وفقًا 
لنموذج بياجيو بحجـ المعرفة المينية لدي األطفاؿ في سف الروضة ، حيث تبيف أف 

خموا مرحمة التفكير العياني يممكوف حجما معرفيا مينيا اكبر مما يممكو األطفاؿ الذيف د
  .يات، كما تظير أىمية تقدير الذاتقبؿ العمم األطفاؿ الذيف ما زالوا في مرحمة ما

في مجاؿ التربية المينية إلى أربع  المستويات المينية العامة (0666، السيد)لقد حددت    
 مستويات أساسية تندرج بتدرج العمر وىي:

سنوات : تتشكؿ االتجاىات عند األطفاؿ في مرحمة الطفولة 1-نشر الوعي في الروضة -0 
المبكرة ، ومف ضمف ىذه االتجاىات المينية ، وتتسـ التربية في ىذا المستوى ببمورة 

وبناءًا ؿ وتكوف التربية المينية  أساسيو في ىذا الطور االتجاىات المينية عند األطفا
العامة مف مينية المعمومات ال تنظيـ أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةمعممة  عميو يجب عمى

اسية مطفؿ معمومات ومفاىيـ أسلعطي تأجؿ تنظيـ  اتجاىات األطفاؿ في ىذه المجتمعية ف
والعمؿ ، وىذه المفاىيـ تكوف المستوى وأنواع الميف والفرؽ بيف المعب عف الميف 

اكدت عمى أنو يجب التركيز  كما الرئيسي في مرحمة نشر الوعي الميني عند األطفاؿ.
: أثناء تنمية الوعي الميني لديولدي الطفؿ التالية والمفاىيـ كؿ مف الميارات عمى تنمية 

صغاء وسمع ونطؽ وسرد تسمسؿ أحداث قصة ،  ميارات دينية  مفاىيـ لغوية مف تعبير وا 
عممية مثؿ تكويف اتجاىات واقعية منطقية لديو  مفاىيـمف تيذيب وغرس قيـ مناسبة ، و 

واألشكاؿ واألوزاف رياضية تتضمف تنمية قدرتو العددية ومفيـو الزماف والمكاف  مفاىيـ، 
حياتية ، سالمة عامة  مياراتوية عضالتو والتآزر بينيما ، حركية مثؿ تق مياراتعنده ، 

لدى األطفاؿ  تنمية الوعي الميني تعتمد برامج  ومف ثـ وتوعية مرورية ، صحة وتغذية.
يستطيع الطفؿ خالؿ تمؾ ل،  حرالتعمـ التعاوني ، والتعمـ الذاتي ، والمعب الجماعي وال عمى

طفؿ وقدراتو لمالبيئة الداعمة أف يتخيؿ ، ويكثر مف األسئمة وبذلؾ يتحقؽ النمو الشامؿ 
رياض األطفاؿ في إعداد المواقؼ  المسؤوليف فيدور  وينحصرومياراتو وميولو ، 

في البحث  ما قامت بو الباحثةالتربوية التي تثري خبرات الطفؿ وحبو لالستكشاؼ وىذا 
وذلؾ المشروعات في تطبيؽ البرنامج المقترح التعمـ بحيث استخدمت استراتيجية  لحاليا
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ؼ عمى عمى استخداـ حواس الطفؿ في التعر  ترتكز ستراتيجيةاال ىذه ألف أسس التعمـ في
فرصة التعميـ الذاتي والجماعي والتعمـ بالتجريب   تتيحالبرنامج ، كما  معارؼ ومفاىيـ

التي تدعـ الدور اإليجابي لمطفؿ مما يسيـ في  واألساليب طرؽالواالستكشاؼ وغيرىا مف 
 .تنمية ميارات الطفؿ المتنوعة والمناسبة لمميف المدرجة في البرنامج 

المجتمعية االبتدائية  سنوات(: وغالبًا ما يكوف ىذا المستوى في نيايات5-2)مف  التيئية-0
 وفي المراحؿ المتوسطة حيث يكوف التركيز عمى المعمومات المينية األساسية.

أف تصنيؼ الميف بشكؿ جيد يحدد مستوى االستكشاؼ في سنوات(06-6االستكشاؼ )-0
التربية المينية فاليدؼ مف االستكشاؼ ال يشمؿ فقط الخبرات األساسية لممستوى 

 ف أف يكوف ىو التحضير الجيد لممتطمبات السابقة لمبرامج المينية.المدخمي لمميف بؿ يمك
وىذا المستوى يبدأ في الصفوؼ الثانوية والمتعمموف في ىذه سنوات( : 01-00اإلعداد )-1

المجتمعية لدييـ صفات عقمية وجسمية وصمت إلى درجة مف النمو يستطيع المتعمـ مف 
 والتطبيقات.خالليا استيعاب النظريات 

ضرورة تنمية  0664دراسة قطامي، أوصتنظرًا ألىمية التربية المينية والوعي الميني       
ة التفكير الميني لألطفاؿ وذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى التغيرات المتصمة بالنمو الميني نتيج

التطور التكنولوجي واالجتماعي ، والتعرؼ عمى إعداد خطة عمؿ لتنفيذ النشاطات المتعمقة 
ر التفكير الميني، تنمية  الميارات الضرورية المتصمة بتطوير التفكير الميني ببرنامج تطوي

 أنشطةابتكار و ذلؾ مف خالؿ  لألطفاؿ بدءا بالصؼ األوؿ االبتدائي وحتي الصؼ الرابع،
وألعاب تربوية  تنمي قدرة  الطفؿ عمى اتخاذ قرار بصدد مينة ما، إثراء خبرات الطفؿ في 

؛الشبمي  0600محاسنة، كؿ مف ولقد أكدعمى أدوات معرفتو.  استخداـ حواسو والتعرؼ
أف مناىج التربية المينية تختمؼ عف المناىج األخرى ، في أف مناىج التربية 0600،

المينية يحتوى عمى جانبيف ) جانب نظري وجانب عممي(، وتتنوع تنفيذ مناىج التربية بتنوع 
 : المكاف ، فقد ينفذ المنياج في األماكف اآلتية

ومف ثـ تطبيقيا عمى أرض الواقع في البيئة إعطاء النشاط النظري في الغرفة الصفية  -
)يتـ أخذ النشاط  نظري عف تقميـ األشجار ومف ثـ يتـ تطبيقو عمميًا داخؿ ،المحمية 

   حديقة الروضة(.
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المدرسة إعطاء النشاط النظري في الغرفة الصفية ومف ثـ تطبيؽ الجانب العممي في معمؿ  -
  . أو ركف العموـ في الروضة

  .إعطاء النشاط النظري والعممي داخؿ معمؿ المدرسة أو ركف العمـو في الروضة -
أخذ األطفاؿ لمكاف عمؿ معيف ، مثاًل  ،)إعطاء النشاط النظري والعممي في البيئة المحمية  -

الجانب النظري  حورشة نجارة ، ويتـ شر  بنشاط عف األخشاب يتـ أخذ األطفاؿ إلى أقر 
 .(والعممي داخؿ ورشة النجارة

المشروعات لتنمية التعمـ باستراتيجيات بناء عمى ذلؾ اعتمدت الدراسة الحالية عمى و      
تسيـ في اتاحة الفرصة لمطفؿ لمتفاعؿ  خصائصلما ليا مف الوعي الميني لدي األطفاؿ ، 

ممارستيا مف خالؿ األلعاب و  لألطفاؿخبرات متكاممة  تقدـ فيي،  في الموقؼ التعميمي
مما يشعرىـ بالثقة بأنفسيـ ، وتشجيعيـ والمواقؼ التربوية والزيارات والرحالت الخارجية ، 

عمى الوصوؿ لحؿ ما قد يعترضيـ مف مشكالت ، واتاحة الفرصة ليـ لمتصرؼ باستقاللية مف 
وأعماليـ الخاصة، فيذا يساعد عمى نمو  بمقترحاتيـخالؿ السماح لألطفاؿ بأف يبادروا 

واكتساب العديد مف المعارؼ والمعمومات المينية بطريقة تتناسب مع  ميارات التفكير لدييـ ،
تتسـ بالتركيز المتوازف عمى  المشروعاتالتعمـ ب، كما أف استراتيجية النمائيةخصائصيـ 

لمتعمـ مف األطفاؿ  دوافع الداخمية التراعي فيي   الجانب النظري والعممي ، والمزاوجة بينيـ
، الذي يسمح ليـ بالنشاط ويعطييـ دورًا إيجابيًا في عممية التعمـ ،  خالؿ العمؿ اليدوي

انيـ مدة أطوؿ ، ويسيـ في باإلضافة إف مايتعمموه مف خالؿ العمؿ اليدوي يظؿ عالؽ في أذى
فيي تساعد  وبذلؾ.  لبرنامجميارتيـ المتنوعة التي تتوافؽ مع الميف المدرجة في اتنمية 
مما يولد  ، ـالميف المحيطة في مجتمعيتطمعات وأفكار ايجابية نحو  ـيكوف لديي بأف األطفاؿ

مما ، وميارتيا، ، ومستوياتيا ، الوعي الميني الذي يسيـ في توسيع الثقافة المينية   ـلديي
بتنمية روح اإلبداع واالبتكار نحو المينة وزيادة الحصيمة المعرفية وتوسيع الثقافة  يسيـ 

   حوؿ الميف المطموبة
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 الهشروعاتبالتعلم استراتَجَة الهحور الثانٍ: 

تعد نماذج التعمـ القائـ عمى المشروع أحد النماذج الميمة التي تحقؽ كثيرًا مف أىداؼ       
جوانب الشخصية  تنمي في مرحمة الطفولة المبكرة ، والتي بدورىاتعميـ و تعمـ األطفاؿ 

إذ أنو يدعـ البحث الحقيقي واالستكشاؼ واالستقصاء واستقاللية المتكاممة والفعالة لألطفاؿ 
د بيف المعرفة والتفكير والتعمـ يسعي ال براز مدى االرتباط المعقو التعمـ لدى األطفاؿ، 

والنشاط االجتماعي لخدمة المجتمع  في البيئة الواقعية ؛ إذ ىو محاولة لتنظيـ ممارسات 
كما أف التعمـ بالمشروعات تربط األطفاؿ في المحيط الذي يعيشوف فيو ويتعمموف مف خاللو. 

مع األطفاؿ كأفراد ومجموعات ، و تشجع بيا المعممة األطفاؿ  ةالمعمم فيياتفاعؿ تطريقة 
والبيئة بطريقة تحمؿ معني بالنسبة ليـ وىي طريقة تركز عمى  اآلخريفعؿ مع عمى التفا

. وأكد  (Katz & Chard,2010)مشاركة األطفاؿ في تخطيط عمميـ وتطويره وتقييمو.
مدخؿ  تعمـ األطفاؿ القائـ عمى المشروعات  يعتمد عمى توفر فرص غنية أف   ريجيو إميميا

لألطفاؿ لالستكشاؼ واتخاذ القرارات ، واالندماج في بناء المعرفة ، إذ يرتكز ىذا المدخؿ عمى 
يجاد إجابات ألسئمتيـ مما قد يتطمب كثيرَا مف الوقت  األطفاؿمتابعة اىتمامات  ، وميوليـ ، وا 
يتعمـ األطفاؿ مف خالؿ  المشروعات، ففي سياؽ الموضوعات المناسبة والجيد الختيار 

 ما يسمي األطفاؿ األنشطة ذات المعني ، والتي تتكامؿ فييا الموضوعات المختمفة حتي يكوف
،  روعات، ففي مثؿ ىذه المشالمشروعاتطفاؿ كباحثيف مف خالؿ سياؽ ويكوف دور األ بالكؿ

تكوف لدييـ الفرص لالكتشاؼ و المالحظة  والتساؤؿ و المناقشة ، ووضع الفرضيات 
تفكيرىـ ومف ىنا وصفوا  ثراءالنظر في مالحظاتيـ ، األمر الذي يمكنيـ مف إ واعادةوالتقديـ 

  , Helm &Katz,2001 ) (1993) بالباحثيف نتيجة قياميـ بتمؾ األدوار الخاصة
Malaguzzi )   

المعممة ليا أدوار أف  ( Edwards, 1995) (Gandini, 1997 ) ; كؿ مف  أكد       
ىا ومف ىذه األدوار أنيا متعاونة ومساعدة ه االستراتيجية ، وعمييا أف تنفذميمة في ىذ

لمتعمـ ، ودليؿ مسيؿ ، وباحثة ومشاركة في عممية التعمـ ، فالتبادؿ بيف األطفاؿ والمعممات 
ع ، باعتبار التعميـ يسير في اتجاىيف يز وتشجيتعز يعد خالؿ سير عمميات بناء المعرفة 

الطرفيف ) المعممات واألطفاؿ( أف التعاوف بيف األطفاؿ ومعمماتيـ  ، ويتطمب ىذا مف كؿ 
كما تعمؿ المعممة ، يعمموا معًا بشكؿ مناسب كي يسمحوا بالنمو والتعمـ والتقدـ لكؿ منيما 

استحداث الفرص الوفيرة لالكتشاؼ مف خالؿ تسييؿ تعمـ األطفاؿ ، والعمؿ المشترؾ ،  عمى 
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اؿ ، وتوفير األدوات التي والمساىمة في عممية بناء المعرفة  وذلؾ مف خالؿ تشجيع األطف
اليامة في استراتيجية المشروعات التوثيؽ  لنمو المتكامؿ لمطفؿ . ومف أدوارىاتساعد عمى ا

وألعماؿ األطفاؿ ؛ وذلؾ لتزويد األطفاؿ بخبرات مرئية لما قاموا بو المستمر لعممية التعمـ ، 
  . لتحسيف أفكارىـ الجديدة، سابقًا مما يشجعيـ عمى إعادة النظر وتطوير األفكار السابقة ؛ 

المشروعات يتوفر لألطفاؿ الفرصة التعمـ القائـ عمى وتري  الباحثة أنو مف خالؿ      
العالقات البينية ، واالرتباطات والمبادئ التي تقـو  عمييا مثؿ ىذه االرتباطات مف  ايكتشفو ل

  .عمى االستكشاؼ يـعيشجت، و خالؿ متابعتيـ لميوليـ ، وأفكارىـ وانخراطيـ بميمات حقيقية 
وتعمؿ المعممة واألطفاؿ معًا إليجاد طرؽ منظمة وغير عشوائية ، ليعبروا بيا عف أفكارىـ 

بحيث يصبح عضوًا في  إلى مجموعة مف األطفاؿ اآلخريف ومشاعرىـ ، فكؿ طفؿ ينضـ
بدأ ذلؾ وي المجموعة الصغيرة  التي تبدأ باستكشاؼ واستقصاء الخبرة  واكتساب  الميارات ،

 مف خالؿ خبرة ممتعة لألطفاؿ .
 :الهشروعاتبأسس التعلم 

لعديد مف نظريات التعمـ ، المشروعات عمى مبادئ واسس اب تبني استراتيجية التعمـ      
عمى افتراض أف المعرفة تبني بشكؿ  نظرية بياجية والبنائية االجتماعية لفيجوتسكيفتقـو 

نشط بوساطة العمميات العقمية وتكوف نتيجة التفاعالت مع البيئة ، وذلؾ عمى أساس المعرفة 
والخبرات السابقة لممتعمـ والمعرفة الجديدة يتـ بناؤىا بوساطة عمميات التمثيؿ والموائمة 

عمى أف   (Henze&Nejdl,1997)وأكد .والتنظيـ مف خالؿ عمميات التفاعؿ مع البيئة
ب اليعتمد عمى أسس ومبادئ النطرية البنائية حيث يشغؿ الط المشروعاتالتعمـ القائـ عمى 

في البحث عف حؿ مشكمة والتعمـ بالتفاعؿ مع البيئة واآلخريف ، ويتيح لمطالب العمؿ بشكؿ 
 (Westood,2006)مستقؿ مف أجؿ دفعيـ لبناء معارفيـ الخاصة  وفي ىذا السياؽ أكد 

يحقؽ التعمـ ذا المعني ويربط التعميـ الجديد بالخبرة  روعاتإلى أف التعمـ القائـ عمى المش
والمعرفة السابقة لممتعمـ ، ويزيد مف التوجيو الذاتي والتحفيز ، حيث أف الطالب يتحمموف 
ؿ مسؤولية تعمميـ. وتري النظرية المعرفية االجتماعية أف المتعمميف يبنوف معارفيـ مف خال 

التفاعالت والسياقات االجتماعية والثقافية لموسط الذي يتواجد فيو المتعمـ، فيي تري أف 
الخبرات التعميمية ينبغي أف تقدـ لممتعمـ في مواقؼ حقيقية مف خالؿ سياقات العالـ الحقيقي، 

، وىذا ما أكد عميو   ألف الميارات التعميمية ليست منعزلة عف سياؽ الحياة
(Boss&Krauss,2007) ىو منيج ديناميكي روعات عمى أف التعمـ القائـ عمى المش



 ............................................................ فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم بالمشروعات

- 202 - 

لمتدريس يكتشؼ فيو الطالب مشاكؿ وتحديات في العالـ المحيط بيـ ، واكتساب ميارات عبر 
باإليجابية والمشاركة والتعمـ النشط  إنو يتيح  باإلضافةالعمؿ في مجموعات تعاونية صغيرة ، 
نظرية الذكاءات المتعددة إلى  فييدرسونو. وسعي جاردنر حيث يمد الطالب بمعرفة أعمؽ بما 

توسيع نطاؽ اإلمكانات البشرية إلى ما وراء حدود العالمات، وأكد أف الذكاء يتعمؽ كثيرا 
بالقدرة عمى حؿ المشكالت وعمى تشكيؿ المنتجات في محيط طبيعي غني بالمثيرات ، وأكد أف 

عمؿ اليدوي ، ومناخ ينمي ويحسف االستقصاء المدرسة يجب أف توفر بيئات تعمـ تتسـ بال
عمى أف التعمـ القائـ عمى  (Bas,2008) وضحوما  ذلؾوالبحث في مواد ومواقؼ جديدة ، و 

يسمح لممعمـ بدمج العديد مف استراتيجيات التعميـ والتعمـ مف خالؿ مراحؿ  المشروعات
، وىذا يساعد المتعمميف في تطوير جميع ذكاءاتيـ لجعؿ التعمـ  روعاتتخطيط وتنفيذ المش

ييدؼ إلى صقؿ موىبة التنظيـ  روعاتأف التعمـ القائـ عمى المشمف ثـ نجد  جزءًا مف الحياة.
 .مف خالؿ تفاعميـ في العممية التعميمية ةالمتعاونيف مع المعمم طفاؿالذاتي والنشاط لأل

  :روعاتبالهشخصائص التعلم 

التعمـ القائـ عمى المشروعات مجموعة مف الخصائص التي يقوـ عمييا وقد أشارت 
 مف القائـ بالمشروعات ويحددىا كؿعديد مف الدراسات خصائص التعمـ 

(Bonk,2006;Kurubacak,2007;Ozbayrak &other,2010) :في اآلتي-   
فينمي الثقة والعالقات المتبادلة بيف المشاركيف فيو مف  ، المتعمـ محور العممية التعميمية -

 .خالؿ تقسيـ المسئولية بيف المشاركيف
، ويسد احتياجات األطفاؿ مف ذوي المستويات  مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف -

 المختمفة مف الميارات وأساليب التعمـ والذكاءات المتعددة.
، مما المجتمعيدمج محتوى الموضوعات والمفاىيـ العممية التي يتعمميا الصغار بقضايا  -

 ينمي الميارات االجتماعية  لدي األطفاؿ. 
تنمية الشعور بالمسئولية ، فيقـو الطالب باتخاذ القرارات ، والوصوؿ إلي المعمومات  -

تباع المنيجية العممية في حؿ واداراتيا  ، مما يساعده عمى التفكير العممي السميـ وا 
 المشكالت. 

، ويعالج  يضيؼ نوعًا مف الحيوية والمتعة لمتعمـ ، ويبث روح االستكشاؼ لدى المتعمـ -
 عيوب المنيج التقميدي.
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ىداؼ التنوع في مصادر التعمـ واألنشطة التعميمية المالئمة لممتعمميف لتحقيؽ األ - 
 التعميمية.

 تنويع عمميات التقييـ ، ويجري التقويـ بشكؿ مستمر، يتـ الخروج بمنتج نيائي وتقويمو. -
يتيح الفرصة لألطفاؿ الصغار بممارسة دور المعمـ وعرض مشاريعيـ وشرح أفكارىـ  -

 والميارات التي تعمموىا والصعوبات التي واجيتيـ.
 أنواع الهشروعات:

المشروعات إلى   Chard,1999 )؛0606 في بصفر-)كباترؾ كؿ مف   صنؼ
: وىي ذات  مشروعات بنائية إنشائيةتصنيفات حسب طبيعة المشروع وأىدافو ، وىي الأربعة 

صمة عممية تتجو فييا المشروعات نحو العمؿ واالنتاج وصنع األشياء مثؿ:)زراعة بعض 
المشروعات االستمتاعية : مثؿ الخضروات ، تربية الدواجف، إنشاء حديقة أو معرض(. 

الرحالت العممية ، الزيارات الميدانية والتي تخدـ مجاالت الدراسة ويكوف الطفؿ عضو فييا 
، ومشروعات في صورة وتعود عميو بالشعور باالستمتاع ويدفعو ذلؾ إلى المشاركة الفعالة

ع النظافة ، مشكالت التي ييتـ بيا األطفاؿ ، ومحاولة الكشؼ عف أسبابيا مثؿ مشرو 
ومشروع مكافحة بعض األمراض في الروضة. وأخيرًا مشروعات كسب الميارات : واليدؼ 

 منيا اكتساب بعض الميارات العممية أو االجتماعية مثؿ مشروع إسعاؼ المصابيف.
 في برامج رياض األطفاؿ: القائـ عمى المشروعاتخطوات تطبيؽ التعمـ 

. تـ الرجوع إلي كؿ وفؽ النموذج المقترح بالخطوات التاليةوتتمثؿ خطوات التعمـ بالمشروعات 
؛ 0664؛ عبد المطيؼ وآخروف ، 0666،الشيف؛ 0666مف )سعيدي &البموشي،

 (:0600بصفر،
اختيار المشروع : وىي خطوة ميمة جدا؛ وذلؾ ألف االختيار الصحيح لممشروع يساعد  -

تـ اختيار موضوع المشروع  مف  ووفؽ النموذج المقترح ي .عمى تحقيؽ المشروع وانجازه
، ويجب أف يكوف المشروع متفقًا مع ميوؿ األطفاؿ  خالؿ تشارؾ وتعاوف أعضاء الفريؽ 

ومناسب لمستوى ادراكيـ ، وأف يعالج ناحية ىامة في حياتيـ ، وأف يؤدي إلى خبرة وفيرة 
ت والظروؼ متعددة الجوانب ، واف يكوف قاباًل  لمتنفيذ في ضوء الموارد و االمكانيا

في الروضة أو البيئة ، وأف يكوف دامجًا لألطفاؿ في الخبرات والمواقؼ الحياتية المتاحة  
 وأدوار المستقبؿ.
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يقـو األطفاؿ بإشراؼ معممتيـ بوضع الخطة ومناقشة تفاصيمو  :مرحمة التخطيط لممشروع  -
أساليب التعمـ  التي تتنوع مف أىداؼ وألواف النشاط والمعرفة ومصادرىا والميارات  وأيضًا 

، ، الدراما ، االستكشاؼ ، الحواس بيف المناقشة والحوار ، العصؼ الذىني ، تمثيؿ األدوار
وأيضًا الخامات والوسائؿ التعميمية التي تتنوع بيف األلعاب والمسابقات ، مسرح العرائس 

الخطة ما يحتاج الصور ، وتحدد المعممة مع األطفاؿ الصعوبات المحتممة ، ويدوف في و 
إليو في التنفيذ ، ويسجؿ دور كؿ طفؿ في العمؿ ، حيث يقسـ األطفاؿ إلى مجموعات ، 
وتدوف كؿ مجموعة عمميا في تنفيذ الخطط ويكوف دور المعممة في رسـ الخطة ىو 

كماؿ النقص فقط  .اإلرشاد والتصحيح وا 
والمقترحات مف عالـ التفكير والتخيؿ مرحمة التنفيذ: وىي المرحمة التي تنتقؿ بيا الخطة  -

إلى حيز الوجود ، وىي مرحمة النشاط والحيوية ، حيث يبدأ األطفاؿ الحركة والعمؿ ويقـو 
كؿ طفؿ بالعمؿ المكمؼ بو ، ودور المعممة تييئة  الظروؼ و تذليؿ الصعوبات كما يقوـ 

ت كؿ منو. كما تقـو بعممية التوجيو التربوي ويسمح بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرا
المعممة بمتابعة األطفاؿ أثناء التنفيذ وتشجيعيـ عمى العمؿ واالجتماع معيـ إذا دعت 

 الضرورة لمناقشة بعض الصعوبات ، كما يقوـ بالتعديؿ في سير المشروع.
مرحمة تقويـ المشروع: وىو تقويـ ما وصؿ إليو األطفاؿ أثناء تنفيذ المشروع ، في نياية  -

بإنياء المشروع ، ودعوة أمياتيـ لالحتفاؿ بنياية  يحتفؿ األطفاؿ مع المعممةروع المش
المشروع ، ومشاىدة عرض "مينتي" ، ويقـو األطفاؿ بتصميـ بطاقات الدعوة ، وتصميـ 
لوحة تمصؽ عمييا جميع رسوميـ وأعماليـ . وتقـو المعممة بتقييـ أداء األطفاؿ ومتابعة 

أنفسيـ مف خالؿ نت تقييـ لمشروع ، كما يتمكف األطفاؿ تقدميـ باستمرار منذ بداية ا
تفحصيـ ألعماليـ في المشروع مف خالؿ "ممؼ االنجاز" وقد اجريت بعض الدراسات التي 

التي صممت بعض  0660اىتمت بعمؿ مشاريع لمتعمـ لألطفاؿ ومنيا دراسة البكاتوشي ، 
األطفاؿ ،ودراسة عبد اهلل كمدخؿ لمتربية البيئية لرياض ” أسموب المشروع“األنشطة 
رياض مرحمة التربية لمسالـ ألطفاؿ والتي استيدفت وضع مشروع  0664المطيؼ ،
رساء مجموعة مف األلعاب واألنشطة التي تساعد األطفاؿ عمى تفيـ معني األطفاؿ ، وا 

  السالـ وممارستو ، لتحسيف سموكيـ تجاه اآلخريف وتجاه المجتمع.
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التعمـ القائـ عمى المشروعات ىو منيج ديناميكي لمتدريس يكتشؼ فيو  وتري الباحثة    
األطفاؿ المشاكؿ والتحديات الحقيقية في العالـ المحيط بيـ وفي نفس الوقت يكتسب األطفاؿ 
الميارات عبر العمؿ في مجموعات تعاونية صغيرة وألف التعمـ القائـ عمى المشروعات يتسـ 

 أعمؽ بالمفاىيـ  والمياراتنشط  فانو يمد األطفاؿ  بمعرفة مـ البالمشاركة وااليجابية والتع
في التعمـ القائـ بالمشروع أىمية بالغة حيث ترسخ المعرفة بحث لمو التي يتعمموىا  واالتجاىات

عمييا بالطرؽ معمومة التي كاف يحصؿ التي حصؿ عمييا األطفاؿ بالبحث مقارنة مع ال
لذا يعد التعمـ القائـ عمي المشروعات مف أساليب التعمـ التي التقميدية القائمة عمى التمقيف ، 

تساعد في تعزيز ميارات العمؿ التعاوني  لدي األطفاؿ ، وىذا يؤدي إلي خمؽ فرص تعزز 
العالقات االجتماعية لدييـ ، فيستطيع األطفاؿ تبادؿ اآلراء  والخبرات والتعبير عف أنفسيـ 

ة التعميمية وتعدد مصادرىا ، وليا فائدة تربوية عظيمة بحرية ، وىذا مف شأنو إثراء العممي
األطفاؿ خبرات واقعية تنمية الوعي الميني لدى األطفاؿ وذلؾ مف خالؿ إكساب  تتمثؿ في

، وبذلؾ يستطيع األطفاؿ التعرؼ عمى تنبثؽ مف نماذج حياتية يعايشونيا في حياتيـ اليومية
أكثر عمقًا عف الميف  المحيطة بيـ  سواء في المنزؿ أو الشارع أو ومعارؼ معمومات 

الروضة  ، كما تتيح ليـ الفرصة بتطبيؽ  ذلؾ المحتوى  المعرفي الذي تعمموه عف تمؾ 
 .   المشروعات تنفيذالميف  ليكتسبوا الميارات المناسبة لكؿ مينة مف خالؿ 

 إجراءات البحث

 فاعميةوالدراسات والبحوث المتعمقة بمتغيرات البحث )االطالع عمى األطر النظرية 
 (.المبكرة الطفولة في الميني الوعي لتنمية المشروعاتب التعمـ استراتيجية عمى قائـ برنامج

 .الوعي الميني مف تصميـ الباحثةإعداد أدوات البحث والتي تتضمف مقياس  -0
 التحقؽ مف الكفاءة السيكومترية ألدوات البحث. -0
 تطبيؽ أدوات البحث -0
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمبحث. -1
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. -2
 اقتراح البحوث والتوصيات في ضوء النتائج -3

 :البحثعَنة 
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  ط بؽ 3-2الطفولة المبكرة مف ( مف أطفاؿ 36االستطالعية مف ) البحثتكونت عينة ،
ىذه الدراسة لمتأكد مف صدؽ وثبات األدوات  فيعمييـ االختبارات المستخدمة 

 )الخصائص السيكومترية(.
 3-2أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة مف  36ث النيائية مف عدد: تكونت عينة البح 

( طفال ، المجموعة التجريبية 06)مجموعة ضابطة ال، مقسمة إلي مجموعتيف  سنوات
 .( طفال06)

 : البحثأدوات اجراءات و  

 الباحثة األدوات التالية لمتحقؽ مف صحة فروض البحث:اعدت 
عداد  الوعي المينيلتنمية  قائـ عمى المشروعاتإلعداد برنامج  :الههى* لائهة  ، وا 

 ةالباحث قامتفي مرحمة الطفولة المبكرة بيا لألطفاؿ توعية  الالزمة الميفالمقياس، تـ تحديد 
 بالخطوات اآلتية:

 . الوعي المينيمراجعة البحوث والدراسات التي تناولت  -
  مرحمة الطفولة المبكرة. طفاؿأاالطالع عمى خصائص  -
مرحمة  أطفاؿ تيا لديتوعي الالزمة الميفوفي ضوء ذلؾ أعدت الباحثة قائمة مبدئية  -

،  النجار، المزارع ،  الرساـ كاآلتي :   مينة( 00، تكونت مف ) الطفولة المبكرة 
،  زارعالم الخباز،،  صائغ المجوىرات، الصياد، المدرب الرياضي، اخالطب،  المسعؼ

 بالتحديد لألسباب اآلتية: الميفوقد تـ اختيار ىذه  السباؾ، الكيربائي ، ،مصمـ األزياء
األطفاؿ في لعدـ وعي ألنيا األقرب لمطفؿ في مشاىدتو في الحياة اليومية  و   مالئمتيا -

 .بيا، المبكرةمرحمة الطفولة 
 لمرحمة الطفولة المبكرة. تضمنيا لمعارؼ وقيـ وميارات مناسبة -

بصيغتيا األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف  الميفقامت الباحثة بعرض قائمة 
بمرحمة الطفولة المبكرة ، ثـ طمبت إلييـ إبداء آرائيـ في ىذه القائمة مف حيث : مناسبة ىذه 

 المتضمنة بالقائمة. الميف، التأكد مف وضوح صياغة  المبكرةمرحمة الطفولة طفاؿ أل الميف
، وبناًء عمى ذلؾ ،  لمميفوفي ضوء آراء المحكميف تـ إجراء التعديالت المناسبة ، 

 . جاىزة( ميف 3مكونة مف ) ؿ مرحمة  الطفولة المبكرة المناسبة لطف الميف أصبحت قائمة 
 (2لحق:  )هالتعلم بالهشارَعالبرناهج المائم علً 

 البموشي ،) مثؿ دراسة :  بالمشروعاتبعد االطالع عمى األدب التربوي المتعمؽ 
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( اعدت الباحثة مجموعة مف  0666الشيف، ؛0600، محمد ؛ 0662اليودي، ؛0600
،  أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةمف أجؿ تنفيذىا مع الوعي الميني  ةتنميل المشروعات

، مراعية خطوات تنفيذ النشاط ، مف خالؿ  مشروعويتضمف ىذا اإلعداد األىداؼ العامة لكؿ 
عداد الوسائؿ واألدوات الالزمة في  تنفيذىا ، واألنشطة المراد تقسيـ األطفاؿ لمجموعات ، وا 

مف الواجب تنميتيا والحقائؽ والميارات ، والزمف الالـز لتحقيقيا ، وتحديد المفاىيـ  المشروع
 . المشروعاتىذه 

 تـ بناء البرنامج وفقا لمخطوات التالية :
 أهداف البرناهج:–أوال 

 الوعي المينيإلى تنمية المشروعات استراتيجية التعمـ بييدؼ البرنامج القائـ عمى 
المفاىيـ ؛ ومف ثـ يسعى البحث الحالي إلى تحديد  لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة

 ىؤالء األطفاؿ كما يمي: تنمي عندينبغي أف  في ىذه الميف والتيوالميارات المتضمنة 
 البرناهج:–ثانَا

أسابيع تعمؿ عمى تحقيؽ  ثمانيةمقسمة عمى  مشروعاتيتكوف البرنامج الحالي مف 
طفولة المبكرة مرحمة الفي ألطفاؿ ل الميفبعض الوعي الميني باألىداؼ التربوية لتنمية 

، خباز، الالمسعؼ،  المدرب الرياضيالتالية: الميف وتتضمف الوحدة الصؼ الثاني روضة 
 . مصمـ األزياء ، صائغ المجوىرات، الرساـ

  المائم علً التعلم بالهشارَع: برناهجالاألسس التٍ استندت علَها  –ا لثاث

ألعمار األطفاؿ وخصائصيـ  النمائية والنفسية، ومستوي  المشروعمدى مالئمة  -
 نموىـ العقمي . 

 المراد تحقيقيا. مدى تحقيقيا لألىداؼ -
 مدى مراعاتيا لحاجات األطفاؿ وميوليـ. -
 مدى تحقيقيا لممتعة والتسمية باإلضافة إلى التعمـ. -
 وضوح التعميمات فييا. -
 سيولة تنفيذىا.  -
مكانية توفر المواد الالزمة لذلؾ. ، د المشروعسيولة إعدا -  وا 
 ا لممالحظة والقياس.ة المشروع مدى قابمي -
 . المشروعتحديد مكاف تنفيذ  -
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 . المشروعتحديد المواد الالزمة إلعداد  -
 ، بحيث تتناسب مع األطفاؿ. مشروعكؿ ل الالزمة نشطة تحديد األ  -
 في صفوؼ غير عينة الدراسة. المشروع تجريب  -

لمتحقيؽ مف صدؽ محتوي البرنامج ، تـ عرضيا بصورتيا األولية عمى عدد مف 
رأييـ  إلبداء ومناىج وطرؽ تدريس رياض األطفاؿفي التربية صيف صختالمالمحكميف مف 

في ومدى مناسبتو لألطفاؿ تنمية الوعي الميني  مف حيث وضوح خطواتو حسب برنامج
 استراتيجية التعمـ القائـ عمىبرنامج السبة ومف جية أخرى منا مرحمة الطفولة المبكرة

 ، ومدى سالمتو مف حيث الصياغة المغوية. تنمية الوعي المينيفي  المشروعاتب
 في البرنامج القائـ عمى األنشطةبعد دراسة الباحثة المالحظات المقترحة ، تـ حذؼ 

التي أكد عمييا بعض المحكميف عدـ مالءمتيا لقدرات  المشروعاتب  استراتيجية التعمـ
، وبعد األخذ بالمقترحات أصبح البرنامج في  المشروعاتاألطفاؿ العقمية، وتعديؿ بعض 
%( مف 56( نشاطًا متحققًا فييا الصدؽ المنطقي بنسبة )10صورتو النيائية ، مؤلفًا مف )

 المحكميف والخبراء عمييا.
 :روعاتالتعلم بالهشاستراتَجَة  المائم علً تطبَق البرناهج  –رابعا  -

، وبمغ عددىا  5استغرؽ تطبيؽ البرنامج  نشاط خالؿ  03أسابيع بواقع نشاط كؿ يـو
، والجدوؿ التالي يوضح 4/00/0606وحتى يوـ الخميس  00/6/0606األحد الفترة مف 

 الجدوؿ الزمني لتنفيذ البرنامج:
 (1رذٔل )

 نتُفٛز انثشَايذ ٕٚضش انزذٔل انضيُٙ 

 األَشطحػذد  انثشَايذ يششٔػاخ

 أَشطح يتُٕػح عتّ (انًذسب انشٚاضٙاألٔنٗ )انًششٔع 

 عثؼح أَشطح يتُٕػح (انًغؼف) انًششٔع انخاَٙ

 عتّ أَشطح يتُٕػح (انخثاصانخانخح ) انًششٔع

 عثؼح أَشطح يتُٕػح (يصًى األصٚاءانشاتغ ) انًششٔع

 أَشطح يتُٕػحخًظ  (انًزْٕشاخصائغ انخايغح ) انًششٔع

 خًظ أَشطح يتُٕػح (انشعاوانًششٔع انغادط )

 َشاط حالحٌٕٔ عتح انًزًٕع: عتح يششٔػاخ

 تموَم البرناهج: –خاهسا 

التقويـ مف الخطوات األساسية التي يجب أف تراعي عند تصميـ أي برنامج لنو يحدد 
المستوى الذي وصؿ إليو الطفؿ، ويجب أف يكوف التقويـ شامال متكامال يقيس مختمؼ 
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الجوانب : المعرفية و الميارية والوجدانية ويجب أف يكوف مستمر، ويتضمف البرنامج القائـ 
 ويمكف عرضو فيما يمي : مقياس الوعي المينيأداة تقويـ ىي:  المشروعاتالتعمـ بعمى 

 (1) هلحق  :6-5 طفال هرحلة الطفولة الهبكرةأل الوعٍ الههنٍهمَاس -1
 الهدف هى الهمَاس:

طفاؿ مرحمة أل وعي المينيإلى الحكـ عمى مدى   الوعي المينياس يييدؼ بناء مق
 .بيا وعييـ الطفولة المبكرة ، وقياس

 الهمَاس: بناء

 الميف مفردة موزعة  عمى  ف واربعوفياثنالمصور مف   الوعي المينييتكوف مقياس 
 الرساـ (. –صائغ المجوىرات  -مصمـ األزياء-الخباز – المسعؼ –المدرب الرياضي)  ستوال

في مرحمة الطفولة ليتـ عرضو عمى المختصيف  ميف( 3بػ ) الميفإذ تـ تحديد 
التي وضعت  لموعي المينيرأييـ ، مف حيث مدى صالحية أسئمة المقياس  إلبداء المبكرة 

لقياسيا . وفي ضوء مالحظات المحكميف تـ التعديؿ عمى بعض أسئمة المقياس مف حيث 
، وبناء عمى ذلؾ ، أصبح مقياس  أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةالمغة ، ومالئمتيا لخصائص 

 .عبارة(  10ًا مف )  بصيغتو النيائية ، مكون الوعي الميني
وعند تطبيؽ المقياس القبمي والبعدي ، تـ قراءة األسئمة لألطفاؿ بشكؿ جماعي ، 
عطائيـ فرصة لإلجابة ، محددة بالوقت الزمني  وتوضيح المطموب مف السؤاؿ بالتفصيؿ ، وا 

 لكؿ سؤاؿ .
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 مر ىذا المقياس بعدة خطوات نوضحيا فيما يمى:
تتضمف الدراسة االستطالعية جمع مصادر المعرفة المرتبطة الدراسة االستطالعية: 

بالمقياس، سواء كاف ذلؾ مف خالؿ تحميؿ النظريات، أو تفنيد الدراسات والمقاييس، أو 
 الوقوؼ عمى المالحظات الميدانية مف قبؿ الخبراء، ويمكف الكشؼ عف ذلؾ فيما يمى:

الطالع عمي األدب النظري المرتبط دراسة وتحميؿ االدب النظري المرتبط بالموضوع: تـ ا -0
بالموضوع، وتحديد مكونات مقياس وعدد عباراتو، ويعد ذلؾ خطوة أساسية لبناء مقياس 

 وتحديد مكوناتو. 
االطالع عمى المقاييس واالختبارات السابقة: تـ االطالع عمى االختبارات السابقة التي  -0

تحديد  فيبيدؼ االستفادة منيا  ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة  الوعي المينيتناولت 
 مكونات المقياس ، والتعرؼ بصورة عممية عمى كيفية كتابة بنود مقياس .

ضوء مصادر  فيتكويف المفردات وصياغة عبارات المقياس: تـ صياغة مفردات مقياس  -0
المعرفة السابقة، وبناء عمى التعريفات االجرائية الخاصة بكؿ مكوف، و صيغت عبارات 

 ة عربية سيمة واضحة غير موحية أو مزدوجة المعنى، مناسبة لطفؿ الروضة.مقياس بمغ
مجاؿ المناىج وطرؽ  فيمف االختصاصيف  مجموعةتحكيـ المقياس: عرض مقياس عمى  -1

بيدؼ الوقوؼ عمى مدى مالءمتيا وصقؿ الصياغة بما التدريس تخصص رياض األطفاؿ 
 . عينة البحثيتناسب مع 

( 10بصورتو النيائية مكوف مف ) الوعي المينيالصورة النيائية لممقياس: تكوف مقياس  -2
 كالتالي : ميف ( 3عبارة موزعة عمى )

 ( عبارات4ويتضمف ) المدرب الرياضي: ىاألول المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) المسعؼ: ةالثاني المينة -
 ( عبارة4ويتضمف ) مصمـ األزياء: ةالثالث المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) الرساـ: ةالرابع المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) الخباز: ةالخامس المينة -
 ( عبارات4المينة السادسة: صائغ المجوىرات ويتضمف ) -
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 السَكوهترَة لهمَاس الوعٍ الههنٍ لدي أطفال الروضة :  صالخصائ

االتساؽ  –الثبات  –قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية ) الصدؽ   
 معامؿ التمييز ( لممقياس كاآلتي : –معامؿ الصعوبة والسيولة  -الداخمي 

 أوالً : صدق االختبار

اعتمدت الباحثة في ىذا البحث عمى صدؽ المحكميف ، وصدؽ المقارنة الطرفية ، 
 وفيما يمي توضيح لذلؾ :

صورتو األولية قامت الباحثة بعرض المقياس في  صدق الهحكهَى )الصدق الظاهرٌ( : -أ
عمى مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس الطفولة   المبكرة ؛ وذلؾ 
إلبداء الرأي حوؿ مدى ارتباط المفردات باليدؼ مف المقياس وذلؾ وفقا لبديميف )مرتبطة / 

ًا لبديميف )مناسبة/ غير غير مرتبطة( ، ومدى مناسبة المفردات لمستوى األطفاؿ وفق
، ومدى مناسبة المفردات لميف لمقياس المحددة وفقا لبديميف )مناسبة/ غير بة(مناس

مناسبة(، ومدى دقة صياغة المفردات عممًيا ولغوًيا )دقيقة/ غير دقيقة(، واقتراح التعديؿ بما 
يرونو مناسبا سواء بالحذؼ أو باإلضافة ، وبناءا عمى أرائيـ قامت الباحثة بإجراء التعديالت 

عمييا المحكميف، وقد استبقت الباحثة عمى المفردات التي اتفؽ عمى صالحيتيا  التي اتفؽ
( يوضح نسب اتفاؽ المحكميف 0% فأكثر ، وفيما يمي جدوؿ ) 56السادة المحكميف  بنسبة 
 عمى مفردات المقياس :

 (2رذٔل )

 َغة االتفاق تٍٛ انًضكًٍٛ ػهٗ يمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ نذٖ أطفال انشٔضح

 انًُٓح انخاَٛح األٔنٗ انًُٓح

 َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و

 %01011 (1يفشدج ) 1 %111011 (1يفشدج ) 1

 %01011 (2يفشدج ) 2 %111011 (2يفشدج ) 2

 %01011 (3يفشدج ) 3 %111011 (3يفشدج ) 3

 %111011 (4يفشدج ) 4 %01011 (4يفشدج ) 4

 %111011 (5يفشدج ) 5 %111011 (5يفشدج ) 5

 %01011 (6يفشدج ) 6 %111011 (6يفشدج ) 6

 %01011 (7يفشدج ) 7 %01011 (7يفشدج ) 7

 انًُٓح انشاتؼح انًُٓح انخانخح

 َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و

 %01011 (1يفشدج ) 1 %111011 (1يفشدج ) 1
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 انًُٓح انخاَٛح األٔنٗ انًُٓح

 َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و

 %111011 (2يفشدج ) 2 %111011 (2يفشدج ) 2

 %111011 (3يفشدج ) 3 %111011 (3يفشدج ) 3

 %01011 (4يفشدج ) 4 %11011 (4يفشدج ) 4

 %111011 (5يفشدج ) 5 %111011 (5يفشدج ) 5

 %111011 (6يفشدج ) 6 %01011 (6يفشدج ) 6

 %111011 (7يفشدج ) 7 %01011 (7يفشدج ) 7

 انغادعح انًُٓح انًُٓح انخايغح

 َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و َغثح االتفاق يفشداخ انًمٛاط و

 %111011 (1يفشدج ) 1 %01011 (1يفشدج ) 1

 %111011 (2يفشدج ) 2 %01011 (2يفشدج ) 2

 %111011 (3يفشدج ) 3 %111011 (3يفشدج ) 3

 %01011 (4يفشدج ) 4 %01011 (4يفشدج ) 4

 %111011 (5يفشدج ) 5 %111011 (5يفشدج ) 5

 %111011 (6يفشدج ) 6 %111011 (6يفشدج ) 6

 %111011 (7يفشدج ) 7 %111011 (7يفشدج ) 7

 %03001 َغثح االتفاق ػهٗ انًمٛاط ككم

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع المفردات 
بأنيا مناسبة لقياس الوعي الميني لدى الواردة بالمقياس ، والتي اجمع عمييا الخبراء 

أطفاؿ الروضة ، وقد تـ استخداـ معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف، وقد 
%( وىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى صالحية 60.50بمغت نسبة االتفاؽ عمى المقياس ككؿ )

نت تعديؿ في المقياس وذلؾ بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكميف والتي تضم
بعض صور مفردات المقياس ، وبذلؾ فقد أصبح المقياس بعد إجراء تعديالت السادة 

 ( أبعاد رئيسة كالتالي : 3( مفردة موزعة عمى )10المحكميف مكوف مف )
 ( عبارات4ويتضمف ) المدرب الرياضي :ىاألول المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) المسعؼ :ةالثاني المينة -
 ات( عبار 4ويتضمف ) مصمـ األزياء :ةالثالث المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) الرساـ :ةالرابع المينة -
 ( عبارات4ويتضمف ) الخباز :ةالخامس المينة -
 ( عبارات4المينة السادسة: صائغ المجوىرات ويتضمف ) -
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وتقـو ىذه الطريقة في جوىرىا عمى مقارنة متوسطات  صدق الهمارنة الطرفَة :-أ
عمى أعمى الدرجات في االختبار بالمجموعات التي حصمت عمى اقؿ المجموعات التي حصمت 

 الكمية الدرجات ترتيب الدرجات ثـ حساب داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات ، ولذلؾ فقد تـ
% 04 أعمي مجموعة لتمثؿ الدرجات مف% 04 وأدني أعمي ، وأخذ تنازلياً  ترتيباً  لالختبار
 األطفاؿ الدرجات مف% 04 أدني مجموعة وتمثؿ ، المرتفعيف في درجات المقياس األطفاؿ

 بيف المقارنة )ت( لمجموعتيف مستقمتيف في اختبار وذلؾ باستخداـ المنخفضيف في المقياس،
 ىو كما والمنخفضيف في المقياس المرتفعيف األطفاؿ بيف التمييز معامالت لمعرفة المتوسطات

 (:0) بالجدوؿ التالي موضح
(3رذٔل )  

يمٛاط فٙ  انفشٔق تٍٛ يتٕعطاخ انًزًٕػاخ انطشفٛح )االستاػٙ األػهٗ، ٔاالستاػٙ األدَٗ(دالنح  

 انٕػٙ انًُٓٙ نذٖ أطفال انشٔضح

 يزًٕػح االستاػٙ األػهٗ

 )يشتفؼٙ انذسراخ(

 = ٌ16 

 يزًٕػح االستاػٙ األدَٗ

 )يُخفضٙ انذسراخ(

 = ٌ16 
 لًٛح

 )د0س(

 

 لًٛح

 )خ( انًضغٕتح

 

يغتٕٖ 

 انذالنح

 انًتٕعظ
االَضشاف 

 انًؼٛاس٘
 انًتٕعظ

االَضشاف 

 انًؼٛاس٘

6502 120641 110430 130630 31 110701 

دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

(1011) 

 (:0يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
 متوسطات درجات مجموعة بيف (6.60) مستوي عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد أنو 

في مقياس الوعي الميني  األدنى االرباعي رتب درجات مجموعة ومتوسطات األعمى االرباعي
( حيث أنيا بمغت 6.60لدى أطفاؿ الروضة ؛ كما أف قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )

لممقياس، وىذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية  التمييزي (؛ مما يدؿ عمى الصدؽ00.466)
 مف الصدؽ.

  



 ............................................................ فاعلية برنامج قائم على استراتيجية التعلم بالمشروعات

- 211 - 

 ثانَاً : ثبات الهمَاس

تـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ وىي معامؿ الفا كرونباخ والتجزئة النصفية 
عادة التطبيؽ ، وذلؾ كما يمي معامؿ الفا كرونباخ  :  Cronbach's  Alpha (α))وا 

استخدمت الباحثة ىذه الطريقة في حساب ثبات المقياس وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا 
قد بمغت قيمة معامؿ الفا كرونباخ لممقياس ككؿ ( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الروضة ، و 36)
 ( ، وجدوؿ ) ( يوضح معامالت الفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس.6.651)

: كما تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة التجزئة Split Half التجزئة النصفَة -أ
 الدرجات قسمت ثـ ،طفؿ وطفمة ( 36)عددىا  البالغ العينة درجات تفريغ تـ النصفية ، إذ

 االرتباط معامالت استخراج ذلؾ بعد وتـ ،(والزوجية الفردية الفقرات)نصفيف  إلي بعد كؿ في
معادلة  باستخداـ تصحيحيا تـ بعد، كؿ في النصفيف درجات بيف( بيرسوف)البسيط 

 (  1)الجدوؿ في موضح ىو كما ، ثـ تـ استخداـ معادلة جوتماف (براوف -سبيرماف)

  ( 4رذٔل ) 

 لٛى يؼايالخ انخثاخ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ نذٖ أطفال انشٔضح

 أتؼاد انًمٛاط
انخثاخ تاعتخذاو 

 يؼايم انفا كشَٔثاط

انخثاخ تاعتخذاو 

 يؼايم تٛشعٌٕ

يؼايم انخثاخ تؼذ 

 –)عثٛشياٌ  انتصضٛش

 تشأٌ(

يؼايم 

 رٕتًاٌ

ُٓح  انثؼذ األٔل : ي

 انًذسب انشٚاضٙ
10053 10057 10024 10022 

ُٓح  ٙ : ي انثؼذ انخَا

 انًغؼف
10075 10652 10702 10726 

ُٓح  انثؼذ انخانج : ي

 يصًى األصٚاء
10031 10042 10071 10071 

ُٓح  انثؼذ انشاتغ : ي

 انشعاو
10012 10061 10001 10051 

انثؼذ انخايظ : 

ُٓح انخثاص  ي
10066 10063 10002 10001 

انثؼذ انغادط : 

ُٓح صائغ  ي

 انًزْٕشاخ

10030 10023 10061 10014 

ٛاط ككم  10046 10051 10016 10004 انًم

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات ، ويمكف الوثوؽ بو، 
 كما أنو صالح لمتطبيؽ .
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عادة : تـ حساب ثبات المقياTest-retest إعادة التطبَق-ج  س بطريقة التطبيؽ وا 
( يـو مف التطبيؽ األوؿ 06، حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ االختبار بعد )التطبيؽ

( طفؿ وطفمو مف أطفاؿ الروضة ، وقد وصمت قيمة معامؿ الثبات إلى 36عمى عدد )
 (.6.60( عند مستوى داللة )6.550)

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس الوعي 
أطفاؿ الروضة ، وىذا يعني أف القيـ مناسبة ويمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى  الميني لدى

 صالحية المقياس لمتطبيؽ .
 ثالثا : االتساق الداخلٍ 

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ التطبيؽ الذي تـ لممقياس عمى 
 ( طفؿ وطفمة ، وذلؾ كما يمي:36العينة االستطالعية التي قواميا )

الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو  ةحساب معامالت االرتباط بيف مفردات المقياس والدرج (0
 كؿ عمى حده :

 ( 5رذٔل )

 يؼايالخ االستثاط تٍٛ يفشداخ يمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ ألطفال انشٔضح 

 ٔدسراخ أتؼادِ كم تؼذ ػهٗ صذِ

 يصًى األصٚاء انًغؼف انًذسب انشٚاضٙ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

تانذسرح  انًفشدج

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

1 10033** 1 10010** 1 10500** 

2 10012** 2 10760** 2 10043** 

3 10731** 3 10052** 3 10552** 

4 10057** 4 10754** 4 10067** 

5 10050** 5 10705** 5 10054** 

6 10044** 6 10052** 6 10031** 

7 10055** 7 10024** 7 10041** 

 صائغ انًزْٕشاخ انخثاص انشعاو

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ
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 يصًى األصٚاء انًغؼف انًذسب انشٚاضٙ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

تانذسرح  انًفشدج

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

 انًفشدج

يؼايم استثاط 

انًفشدج تانذسرح 

 انكهٛح نهثؼذ

1 10731** 1 10000** 1 10000** 

2 10034** 2 10377** 2 10502** 

3 10776** 3 10075** 3 10054** 

4 10011** 4 10070** 4 10053** 

5 10016** 5 10005** 5 10054** 

6 10024** 6 10071** 6 10071** 

7 10721** 7 10065** 7 10061** 

 (2.22** دالة عند مستوى )

 الكمية والدرجة مفردات المقياس بيف االرتباط معامالت أف السابؽ جدوؿال مف يتضح
 عند إحصائية دالة وجميعيا( 6.655)و ،( 6.044) بيف ما تراوحت ألبعاده الرئيسة

 (.6.60)مستوى
 الكمية لممقياس: ةحساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرج (0

 ( يؼايالخ االستثاط تٍٛ انذسرح انكهٛح نكم تؼذ يٍ أتؼاد يمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ 6رذٔل )

 ٔانذسرح انكهٛح نهًمٛاط

 يؼايم االستثاط أتؼاد انًمٛاط

 **10057 انثؼذ األٔل : يُٓح انًذسب انشٚاضٙ

 **10030 انثؼذ انخاَٙ : يُٓح انًغؼف

 **10040 انثؼذ انخانج : يُٓح يصًى األصٚاء

 **10030 انشاتغ : يُٓح انشعاوانثؼذ 

 **10061 انثؼذ انخايظ : يُٓح انخثاص

 **10014 انثؼذ انغادط : يُٓح صائغ انًزْٕشاخ

 (1011** دانح ػُذ يغتٕٖ )

لممقياس والدرجة  الكمية الدرجة بيف االرتباط معامالت أف السابؽ جدوؿال مف يتضح
 دالة وجميعيا( 6.636)و ،(  6.524) بيف ما تراوحتالكمية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس 

 ( .6.60) مستوى عند إحصائية
( أف معامالت االرتباطات بيف المفردات 3( ) 2يتضح مف الجدوليف السابقيف )      

والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده ، وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية 
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( ؛ وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ المفردات 6.60) مستوى عندلممقياس كميا دالة إحصائيا 
 واألبعاد والمقياس ككؿ ؛ مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع باتساؽ داخمي .

 رابعا : حساب هعاهل الصعوبة 

( 4لكؿ مفردة مف مفردات المقياس ، وجدوؿ ) معامؿ صعوبة قامت الباحثة بحساب   
 يبيف مؤشر صعوبة المفردات كما يمي :

( 7رذٔل )  

لٛى يؼايالخ انصؼٕتح نًفشداخ يمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ ألطفال انشٔضح   

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

 انًفشدج

م 
يؼاي

ٕتح
صؼ

 ان

1 1045 0 1055 15 1042 22 1052 20 1061 36 1056 

2 1051 0 1042 16 1040 23 1055 31 1055 37 1040 

3 1040 11 1045 17 1040 24 1050 31 1050 30 1040 

4 1040 11 1051 10 1054 25 1056 32 1040 30 1052 

5 1043 12 1040 10 1061 26 1057 33 1050 41 1061 

6 1051 13 1052 21 1055 27 1051 34 1051 41 1040 

7 1061 14 1046 21 1056 20 1061 35 1053 42 1043 

(، 6.36 – 6.10يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت الصعوبة قد تراوحت بيف )
( ومف ثـ تشير 6.20وىي معامالت صعوبة جيدة ، كما بمغ معامؿ صعوبة المقياس ككؿ )

 تمؾ النتائج إلي صالحية المقياس لالستخداـ.
 خاهسا : حساب هعاهل التهََز 

ويقصد بتمييز مفردات المقياس ىو مدى قدرتيا عمى التمييز بيف األطفاؿ ذوي 
درات المنخفضة في مقياس الوعي الميني ، والجدوؿ التالي القدرات العالية واألطفاؿ ذوي الق

 ( يبيف معامالت التمييز لممقياس : 5) 
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 (0رذٔل ) 

 لٛى يؼايالخ انتًٛٛض نًفشداخ يمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ ألطفال انشٔضح 

دج
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

دج 
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

دج 
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

دج 
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

دج 
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

دج 
فش

نً
ا

 

م 
اي

يؼ

ٛض
ًٛ

نت
ا

 

1 1055 0 1061 15 1071 22 1060 20 1061 36 1076 

2 1001 0 1075 16 1073 23 1071 31 1063 37 1005 

3 1076 11 1001 17 1055 24 1071 31 1055 30 1006 

4 1004 11 1006 10 1001 25 1050 32 1060 30 1070 

5 1005 12 1005 10 1003 26 1050 33 1073 41 1001 

6 1055 13 1006 21 1072 27 1050 34 1071 41 1073 

7 1050 14 1056 21 1050 20 1064 35 1076 42 1005 

بيف  ( يتضح أف قيـ تمييز مفردات المقياس تراوحت5مف خالؿ الجدوؿ السابؽ ) 
( وىي قيـ مقبولة تدؿ عمى قدرة المفردات عمى التمييز بيف األطفاؿ ، ومف 6.53 -  6.21)

ثـ تـ الخروج بالمقياس في صورتو النيائية بعد التعديالت ، ىذا وقد بمغ معامؿ تمييز 
 ( ، ومف ثـ تشير تمؾ النتائج إلي صالحية المقياس لالستخداـ.6.32المقياس ككؿ )

 :صائَةالهعالجة اإلح أسالَب

في إجراء   SPSS ver.22تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
 التحميالت اإلحصائية ، واألساليب المستخدمة في ىذا البحث ىي :

   معادلة كوبرCooper . إليجاد نسب االتفاؽ بيف المحكميف 

 عادة التطبيؽ لحساب ثبات المقياس . أسموب الفا كرونباخ ووالتجزئة  النصفية وا 

   بيرسوف معامؿ ارتباطPearson لممقياس . الداخمي ساؽلتقدير االت 

  المقياس .اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف لحساب صدؽ المقارنة الطرفية في 
 مقياس معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية ل

 .ميني الوعي ال

  اختبار "ت" لممجموعات المستقمةt-test  لبحث داللة الفروق بٌن درجات أطفال

المجموعة التجرٌبٌة وأطفال المجموعة الضابطة فً التطبٌق القبلً لمقٌاس الوعً 
حقق من داللتها عن طرٌق قٌمة المهنً للتحقق من تكافؤ المجموعتٌن ، وتم الت

 .)ت(

  اختبار "ت" لممجموعات المستقمةt-test  لبحث داللة الفروق بٌن درجات أطفال

المجموعة التجرٌبٌة وأطفال المجموعة الضابطة فً التطبٌق البعدي لمقٌاس الوعً 
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المهنً لتحدٌد مقدار االختالف فً كل بعد من أبعاد مقٌاس الوعً المهنً وفً 
 رٌق قٌمة )ت( .المقٌاس ككل ، وتم التحقق من داللتها عن ط

  اختبار "ت" لممجموعات المرتبطةt-test  لبحث داللة الفروق بٌن درجات التطبٌقٌن

القبلً والبعدي بٌن أطفال المجموعة التجرٌبٌة لتحدٌد مقدار االختالف فً كل بعد 
من أبعاد مقٌاس الوعً المهنً وفً المقٌاس ككل ، وتم التحقق من داللتها عن 

 طرٌق قٌمة )ت( .

 بار "ت" لممجموعات المستقمة اختt-test  لبحث داللة الفروق بٌن درجات األطفال

الكور واإلناث بالمجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدي لمقٌاس الوعً المهنً 
لتحدٌد مقدار االختالف فً كل بعد من أبعاد مقٌاس الوعً المهنً وفً المقٌاس ككل 

 ت( .، وتم التحقق من داللتها عن طرٌق قٌمة )

  اختبار "ت" لممجموعات المرتبطةt-test  لبحث داللة الفروق بٌن درجات التطبٌقٌن

البعدي والتتبعً بٌن أطفال المجموعة التجرٌبٌة لتحدٌد مقدار االختالف فً كل بعد 
من أبعاد مقٌاس الوعً المهنً وفً المقٌاس ككل ، وتم التحقق من داللتها عن 

 طرٌق قٌمة )ت( .
 تأثٌر " مقٌاس حجم ال

لبٌان قوة تأثٌر المعالجة التجرٌبٌة علً   (2111" )فام،  2

 المتغٌر التابع .
  نسبة الكسب المعدلة لبالكBlake ، لبٌان مدى  (0222)عبد الحفٌظ ، وآخران

 فاعلٌة المتغٌر المستقل على المتغٌرات التابعة .

 تنفَذ تجربة البحث :
بدأ التنفيذ الفعمي لتجربة البحث ، وقد تمثؿ ذلؾ في  بعد أف تـ اختيار عينة البحث ،

 اآلتي:
 :تطبيؽ مقياس الوعي الميني قبميا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة 

ىدؼ التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة إلى التأكد مف تكافؤ 
المجموعتيف )التجريبية والضابطة( في مستوى الوعي الميني قبؿ القياـ بتجريب البحث ، وقد 
تـ التطبيؽ القبمي لممقياس عمى أطفاؿ المجموعتيف )المجموعة التجريبية، والمجموعة 

نتائج ثـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف الضابطة( ، وتـ رصد ال
 ( :6مستقمتيف ، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ ) 
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 (0رذٔل ) 

لًٛح "خ" ٔيغتٕٖ دالنتٓا نهفشق تٍٛ يتٕعطٙ دسراخ أطفال انًزًٕػتٍٛ انتزشٚثٛح ٔانضاتطح فٙ انتطثٛك 

 انمثهٙ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ

 انًزًٕػح األتؼاد

ػذد 

 األطفال

)ٌ( 

انًتٕعظ 

 انضغاتٙ

 )و(

االَضشاف 

 انًؼٛاس٘

 )ع(

دسراخ 

 انضشٚح

 )د0س(

 لًٛح

)خ(  

 انًضغٕتح

 لًٛح

)خ(  

 انذالنح انزذٔنٛح

يُٓح انًذسب 

 انشٚاضٙ

 10037 1053 31 انتزشٚثٛح 
50 10135 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10071 1057 31 انضاتطح 1015

 يُٓح انًغؼف
 10165 1057 31 انتزشٚثٛح 

50 10111 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10163 1061 31 انضاتطح 1015

يُٓح يصًى 

 األصٚاء

 10104 1077 31 انتزشٚثٛح 
50 10111 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10157 1001 31 انضاتطح 1015

 يُٓح انشعاو
 10416 1003 31 انتزشٚثٛح 

50 10102 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10303 1007 31 انضاتطح 1015

 يُٓح انخثاص
 10517 1001 31 انتزشٚثٛح 

50 10106 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10404 1003 31 انضاتطح 1015

يُٓح صائغ 

 انًزْٕشاخ

 10155 1071 31 انتزشٚثٛح 
50 10121 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 10103 1067 31 انضاتطح 1015

 انًمٛاط ككم
 50103 11031 31 انتزشٚثٛح 

50 10113 20112 

غٛش دانح ػُذ 

يغتٕٖ 

 40010 11043 31 انضاتطح 1015

 ( :6يتضح مف نتائج جدوؿ ) 
  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ

الروضة ، حيث  ؿبمقياس الوعي الميني ألطفاالقبمي لبعد مينة المدرب الرياضي 
( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.002بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

( ؛ وىذا يعني أف 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)
 المجموعتيف متكافئتيف في درجات بعد مينة المدرب الرياضي قبؿ التجريب .

 إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  عدـ وجود فرؽ داؿ
الروضة ، حيث بمغت  ؿالقبمي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفا

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.000قيمة )ت( المحسوبة )
( ؛ وىذا يعني أف 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)

 عتيف متكافئتيف في درجات بعد مينة المسعؼ قبؿ التجريب .المجمو 
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  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
الروضة ، حيث  ؿالقبمي لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ألطفا

تي بمغت ( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية ال6.006بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
( ؛ وىذا يعني أف 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)

 المجموعتيف متكافئتيف في درجات بعد مينة مصمـ األزياء قبؿ التجريب .

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
الروضة ، حيث بمغت قيمة  ؿالقبمي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفا

( 0.660( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )6.660)ت( المحسوبة )
( ؛ وىذا يعني أف المجموعتيف 25( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة )

 متكافئتيف في درجات بعد مينة الرساـ قبؿ التجريب .

  والضابطة في التطبيؽ عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية
الروضة ، حيث بمغت قيمة  ؿالقبمي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفا

( 0.660( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )6.653)ت( المحسوبة )
( ؛ وىذا يعني أف المجموعتيف 25( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة )

 لخباز قبؿ التجريب .متكافئتيف في درجات بعد مينة ا

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
الروضة ، حيث  ؿالقبمي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفا

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.006بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
( ؛ وىذا يعني أف 25( بدرجة حرية )6.62)( عند مستوى داللة 0.660)

 المجموعتيف متكافئتيف في درجات بعد مينة صائغ المجوىرات قبؿ التجريب .

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
( 6.060القبمي لمقياس الوعي الميني ككؿ ، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

( 6.62( عند مستوى داللة )0.660يمة )ت( الجدولية التي بمغت )وىي اقؿ مف ق
( ؛ وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتيف في درجات مقياس الوعي 25بدرجة حرية )

 الميني ككؿ قبؿ التجريب .
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 ( : 2وٌوضح ذلك الشكل البٌانً التالً )  -

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

هه ة الو رب 
ال َاضٍ

هه ة ه ون هه ة الو ع 
األزَاء

هه ة صائ   هه ة ال  ازهه ة ال سام
الو ىه ات

الومُاس ك  

الو وىعة ال   َ ُة

الو وىعة ال اب ة

 
 بياني يوضح المدرج التكراري لمتوسطات درجات التطبيؽ القبمي ( رسـ 0شكؿ )

 لمقياس الوعي الميني ألطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة

 : تكافؤ هجهوعتٍ الذكور واإلناث 
ىدؼ التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة إلى التأكد مف تكافؤ 
المجموعتيف )الذكور واإلناث( بالمجموعة التجريبية في مستوى الوعي الميني قبؿ 
القياـ بتجريب البحث ، وقد تـ التطبيؽ القبمي لممقياس عمى أطفاؿ المجموعتيف 

ثـ معالجتيا إحصائيا باستخداـ اختبار )ت(  )الذكور ، واإلناث( ، وتـ رصد النتائج
 ( :06لمجموعتيف مستقمتيف ، وكانت النتائج كما يوضحيا جدوؿ ) 
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 (22جدول ) 
قٌمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بٌن متوسطً درجات أطفال المجموعة التجرٌبٌة الذكور واإلناث فً  

 التطبٌق القبلً لمقٌاس الوعً المهنً

 انًزًٕػح األتؼاد

ػذد 

 األطفال

)ٌ( 

انًتٕعظ 

 انضغاتٙ

 )و(

االَضشاف 

 انًؼٛاس٘

 )ع(

دسراخ 

 انضشٚح

 )د0س(

 لًٛح

)خ(  

 انًضغٕتح

 لًٛح

)خ(  

 انزذٔنٛح
 انذالنح

يُٓح 

انًذسب 

 انشٚاضٙ

 10011 1067 15 ركٕس 
20 10774 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10006 1041 15 إَاث 1015

يُٓح 

 انًغؼف

 10316 1041 15 ركٕس 
20 10770 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10311 1073 15 إَاث 1015

يُٓح 

يصًى 

 األصٚاء

 10335 1061 15 ركٕس 
20 10750 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10204 1003 15 إَاث 1015

يُٓح 

 انشعاو

 10370 2011 15 ركٕس 
20 10630 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10361 1067 15 إَاث 1015

يُٓح 

 انخثاص

 10355 1001 15 ركٕس 
20 10356 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10436 2011 15 إَاث 1015

يُٓح صائغ 

 انًزْٕشاخ

 10270 1001 15 ركٕس 
20 10512 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10273 1061 15 إَاث 1015

انًمٛاط 

 ككم

 10320 11027 15 ركٕس 
20 10135 20140 

غٛش دانح 

ػُذ يغتٕٖ 

 10340 11033 15 إَاث 1015

 ( :06يتضح مف نتائج جدوؿ ) 
  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في

الروضة ،  ؿالتطبيؽ القبمي لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ألطفا
( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.441حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

ناث 05( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615) ( ؛ وىذا يعني أف ذكور وا 
 المجموعة التجريبية متكافئيف في درجات بعد مينة المدرب الرياضي قبؿ التجريب .

 بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا
الروضة ، حيث بمغت  ؿالتطبيؽ القبمي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفا

( 0.615( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )6.445قيمة )ت( المحسوبة )
ناث المجموعة ( ؛ وىذا يعني أف ذ05( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة ) كور وا 

 التجريبية متكافئيف في درجات بعد مينة المسعؼ قبؿ التجريب .
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  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في
الروضة ، حيث  ؿالتطبيؽ القبمي لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ألطفا

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.426بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
ناث 05( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615) ( ؛ وىذا يعني أف ذكور وا 

 المجموعة التجريبية متكافئيف في درجات بعد مينة مصمـ األزياء قبؿ التجريب .

  بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا
الروضة ، حيث بمغت  ؿالتطبيؽ القبمي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفا

( 0.615( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )6.305قيمة )ت( المحسوبة )
ناث المجموعة ( ؛ وىذا يعني أف ذك05( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة ) ور وا 

 التجريبية متكافئيف في درجات بعد مينة الرساـ قبؿ التجريب .

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في
الروضة ، حيث بمغت  ؿالتطبيؽ القبمي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفا

( 0.615ي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )( وى6.023قيمة )ت( المحسوبة )
ناث المجموعة 05( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة ) ( ؛ وىذا يعني أف ذكور وا 

 التجريبية متكافئيف في درجات بعد مينة الخباز قبؿ التجريب .

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في
الروضة ،  ؿبيؽ القبمي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفاالتط

( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 6.200حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
ناث 05( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615) ( ؛ وىذا يعني أف ذكور وا 

 بعد مينة صائغ المجوىرات قبؿ التجريب .المجموعة التجريبية متكافئيف في درجات 

  عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في
التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي الميني ككؿ ، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة 

( عند مستوى داللة 0.615( وىي اقؿ مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )6.602)
ناث المجموعة التجريبية متكافئيف 05( بدرجة حرية )6.62) ( ؛ وىذا يعني أف ذكور وا 

 في درجات مقياس الوعي الميني ككؿ قبؿ التجريب .
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 ( : 0وٌوضح ذلك الشكل البٌانً التالً )  -

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00
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هه ة الو رب 
ال َاضٍ

هه ة ه ون هه ة الو ع 
األزَاء

هه ة صائ   هه ة ال  ازهه ة ال سام
الو ىه ات

الومُاس ك  

ال كىر

اإلناث

 
 شكم ) ( سعى تٛاَٙ ٕٚضش انًذسد انتكشاس٘ نًتٕعطاخ دسراخ انتطثٛك انمثهٙ

 نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ ألطفال انًزًٕػح انتزشٚثٛح انزكٕس ٔاإلَاث

 نتائج الدراسة الهَدانَة:

عرض لمنتائج التي أسفرت عنيا تجربة البحث الميدانية وذلؾ مف  –فيما يمي  –يتـ 
خالؿ اختبار صحة كؿ فرض مف فروض البحث ، ثـ تفسير ومناقشة ىذه النتائج في ضوء 

التحقؽ مف صحة فروض  –فيما يمي  –اإلطار النظري لمبحث والدراسات السابقة ، ويتـ 
 البحث كؿ عمى حدة :

 أوال : التحمق هى صحة الفرض األول هى فروض البحث 

  : ( بيف متوسطي 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ي "والذي ينص عمى أنو
الوعي في التطبيؽ البعدي لمقياس  التجريبية والضابطة تيفالمجموع أطفاؿدرجات 

      ."ةلصالح المجموعة التجرٌبٌ  الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمجموعتيف مستقمتيف ومدى 
داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

، وجدوؿ  ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةالتطبيؽ البعدي لمقياس الوعي الميني المصور 
 ( يوضح ذلؾ : 00)
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 ( 22جدول )
قٌمة "ت" ومستوى داللتها للفرق بٌن متوسطً درجات أطفال المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً 

 التطبٌق البعدي لمقٌاس الوعً المهنً ألطفال الروضة

 انمجمىعة األبعاد

عذد 

 األطفال

 )ن(

انمتىسط 

 انحسابي

 )م(

االنحراف 

 انمعياري

 )ع(

درجات 

 انحرية

 ()د.ح

 قيمة )ت(

 انذالنة

مقذار  حجم انتأثير

حجم 

 انتأثير
انمحسى

 بة
 انجذونية

 قيمة
2η 

 قيمة

d 

مهنة 

انمذرب 

 انرياضي

 4.355 04.53 03 تجريبية 
45 04..24 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير .5.64 .5..3

 0.302 0.63 03 ضابطة

مهنة 

 انمسعف

 0.400 03.. 03 تجريبية 

45 40.530 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 6.054 35..3
 0.406 0.23 03 ضابطة

مهنة مصمم 

 األزياء

 .4.03 05.60 03 تجريبية 

45 4..546 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 2.245 02..3
 0.004 0.22 03 ضابطة

مهنة 

 انرسام

 .4.04 04.63 03 تجريبية 

45 44..34 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 6.305 33..3
 0.020 3..0 03 ضابطة

 مهنة انخباز
 4.554 40.42 03 تجريبية 

45 02.000 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 240.. 63..3

 0.460 3..0 03 ضابطة

مهنة صائغ 

 انمجىهرات

 4.426 04.50 03 تجريبية 

45 40.506 4.334 

 دانة

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 6.463 32..3
 0.004 0.22 03 ضابطة

انمقياس 

 ككم

 .00.04 56.00 03 تجريبية 

45 00.4.4 4.334 

دانة 

عنذ 

مستىي 

3.34 

 كبير 5.250 43..3
 4.342 03.60 03 ضابطة

 ( : 00يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -

الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ 
( بانحراؼ معياري 02.16الروضة ، حيث حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط )

( بانحراؼ معياري 0.36لضابطة عمى متوسط )( بينما حصمت المجموعة ا0.611قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.604قدره )

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس 
بمغت ( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي 00.640الوعي الميني والتي بمغت )

( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)
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ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
في بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ 

لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس  ( "2η) آيتاوقيمة مربع المجموعة التجريبية ، 
%( مف التبايف الحادث في 61.6( وىذا يعني أف نسبة )6.616" ىي )الوعي الميني

)المتغير التابع( يرجع إلى بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني مستوى 
 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعاتاستخداـ 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.326) بمغت

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة 

( بانحراؼ معياري قدره 6.06، حيث حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 0.46ى متوسط )( بينما حصمت المجموعة الضابطة عم0.000)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.003)

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي 
( 0.660( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )00.160الميني والتي بمغت )

( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة 25( بدرجة حرية )6.62مستوى داللة )عند 
إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد 
مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 

( 6.661" ىي )سعؼ بمقياس الوعي المينيلبعد مينة الم ( "2η) آيتاوقيمة مربع ، 
بعد مينة المسعؼ %( مف التبايف الحادث في مستوى 66.1وىذا يعني أف نسبة )
برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بمقياس الوعي الميني 

حجـ  ( وىي تعبر عف3.012) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ 

 ( بانحراؼ معياري قدره01.30الروضة، حيث حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 0.44( بينما حصمت المجموعة الضابطة عمى متوسط )0.066)
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( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.002)
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس 

ر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت ( وىي أكب06.103الوعي الميني والتي بمغت )
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)

ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
في بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ 

لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي  ( "2η) آيتاوقيمة مربع عة التجريبية ، المجمو 
%( مف التبايف الحادث في مستوى 60.4( وىذا يعني أف نسبة )6.604" ىي )الميني

)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني 
 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( اتبرنامج قائـ عمى استراتيجية المشروع

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير4.405)

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة، 

( بانحراؼ معياري قدره 00.36حيث حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 0.66ى متوسط )( بينما حصمت المجموعة الضابطة عم0.026)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.040)

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي 
( 0.660( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )00.660الميني والتي بمغت )

( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة 25( بدرجة حرية )6.62مستوى داللة )عند 
إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد 
مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ، 

( وىذا 6.666" ىي )ساـ بمقياس الوعي المينيلبعد مينة الر  ( "2η) آيتاوقيمة مربع 
بعد مينة الرساـ بمقياس %( مف التبايف الحادث في مستوى 66.6يعني أف نسبة )
برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الوعي الميني 

حجـ  ( وىي تعبر عف3.601) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير
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ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة، 

( بانحراؼ معياري قدره 00.24حيث حصمت المجموعة التجريبية عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 0.66( بينما حصمت المجموعة الضابطة عمى متوسط )0.112)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.230)

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة الخباز بمقياس الوعي 
( 0.660( الجدولية التي بمغت )( وىي أكبر مف قيمة )ت04.000الميني والتي بمغت )
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة 25( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة )

إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد 
مينة الخباز بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ، 

( وىذا 6.636" ىي )لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتامة مربع وقي
بعد مينة الخباز بمقياس %( مف التبايف الحادث في مستوى 63.6يعني أف نسبة )
برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الوعي الميني 

( وىي تعبر عف حجـ 6.420) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
الضابطة في التطبيؽ البعدي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ 

( بانحراؼ معياري قدره 00.50يبية عمى متوسط )الروضة، حيث حصمت المجموعة التجر 
( بانحراؼ معياري قدره 0.44( بينما حصمت المجموعة الضابطة عمى متوسط )0.043)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.002)

ياس المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بعد مينة صائغ المجوىرات بمق
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 00.503الوعي الميني والتي بمغت )

( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ 25( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.660)
ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

اس الوعي الميني لصالح متوسط درجات أطفاؿ في بعد مينة صائغ المجوىرات بمقي
لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس  ( "2η) آيتاوقيمة مربع المجموعة التجريبية ، 
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%( مف التبايف الحادث في 64.6( وىذا يعني أف نسبة )6.664" ىي )الوعي الميني
)المتغير التابع( يرجع إلى بعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني مستوى 
 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعاتاستخداـ 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير3.036) بمغت

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية عف متوسط درجات أطفاؿ المجموعة  -
البعدي لمقياس الوعي الميني ككؿ، حيث حصمت المجموعة الضابطة في التطبيؽ 

( بينما حصمت 00.026( بانحراؼ معياري قدره )53.00التجريبية عمى متوسط )
( ، وقيمة 2.604( بانحراؼ معياري قدره )06.30المجموعة الضابطة عمى متوسط )

ية )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريب
( وىي 00.060والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي الميني ككؿ والتي بمغت )

( بدرجة 6.62( عند مستوى داللة )0.660أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 25حرية )

ضابطة في مقياس الوعي الميني ككؿ لصالح متوسط المجموعة التجريبية والمجموعة ال
 لمقياس الوعي الميني ككؿ ( "2η) آيتاوقيمة مربع درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية ، 

الوعي %( مف التبايف الحادث في مستوى 62.6( وىذا يعني أف نسبة )6.626" ىي )
 استراتيجية المشروعات برنامج قائـ عمى)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ  الميني ككؿ

 ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير5.410) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ(
 .لممتغير المستقؿ

 كؿ عمى حدة وىذا ما يشير إلي أنو قد حدث نمو واضح وداؿ في أبعاد الوعي الميني -
برنامج بي الوككؿ لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية ؛ ويرجع ذلؾ إلي أثر العامؿ التجري

في تنمية الوعي الميني لدى األطفاؿ؛ ويرجع ذلؾ إلى  التعمـ بالمشروعاتالقائـ عمى 
المتنوعة التي تضمنت أنشطة فعالة وواقعية مف الحياة  روعاتتفاعؿ األطفاؿ مع المش

ومتوافقة مع خصائص وقدرات األطفاؿ العقمية والميارية والوجدانية ، وأف ىذه 
أثارت تفكير األطفاؿ بما يتوافؽ مع إمكاناتيـ ، وأصبحوا أكثر فاعمية،  روعاتالمش

وخاصة مف خالؿ ممارستيـ العممية لتمؾ الميف ومناقشتيـ ألىمية  الميف الموجودة في 
المجتمع وطبيعة  كؿ مينة وأدواتيا وما تواجو مف صعوبات. وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 
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 المشروعاتت السابقة التي تناولت التعمـ القائـ عمى ورد في العديد مف البحوث والدراسا
، حيث أشارت جميعيا إلي فاعمية ىذه االستراتيجية في تحقيؽ كثير مف األىداؼ 
  التعميمية المنشودة في المراحؿ المختمفة وخاصة مرحمة الطفولة المبكرة ، مثؿ دراسة

( ودراسة 0600( ودراسة )محمد،0662( ودراسة )اليويدي،0600)البموشي،
 . (Bas,2008)ودراسة(  Maple,-Ted-L2005( ودراسة) 0666)الشيف،

داؿ فرؽ ويعني ىذا قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث ، الذي يشير إلى وجود  -
التجريبية  تيفالمجموع أطفاؿ( بيف متوسطي درجات 6.62إحصائيًا عند مستوى )

لصالح أطفاؿ المجموعة الوعي الميني المصور في التطبيؽ البعدي لمقياس  والضابطة
التجريبية ، ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح وداؿ في مستوى أبعاد الوعي الميني 

 كؿ عمى حدة وككؿ لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية.
 ( :1وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً )  -
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( ٕٚضش انًذسد انتكشاس٘ نهًتٕعطاخ انضغاتٛح نذسراخ أطفال انًزًٕػتٍٛ انتزشٚثٛح  3شكم )

 ٔانضاتطحفٙ انتطثٛك انثؼذ٘ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ

 ثانَا : التحمق هى صحة الفرض الثانٍ هى فروض البحث 

  : ( بيف متوسطي 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ي "والذي ينص عمى أنو
الوعي الميني المصور األطفاؿ الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي لمقياس درجات 

 . " لصالح الذكور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمجموعتيف مستقمتيف ومدى 
داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في 
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، وجدوؿ  ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرةتطبيؽ البعدي لمقياس الوعي الميني المصور ال
 ( يوضح ذلؾ :00) 

 (12رذٔل )

لًٛح "خ" ٔيغتٕٖ دالنتٓا نهفشق تٍٛ يتٕعطٙ دسراخ األطفال انزكٕس ٔاإلَاث تانًزًٕػح انتزشٚثٛح فٙ  

 انتطثٛك انثؼذ٘ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ ألطفال انشٔضح

 انًزًٕػح األتؼاد
ػذد 

 األطفال
)ٌ( 

انًتٕعظ 
 انضغاتٙ

 )و(

االَضشاف 
 انًؼٛاس٘

 )ع(

دسراخ 
 انضشٚح

 )د0س(

 لًٛح )خ(

 انذالنح

 حجم انتأثير
مقذار 
حجم 
 انزذٔنٛح انًضغٕتح انتأثير

 قيمة
2η 

 قيمة
d 

يُٓح 

انًذسب 
 انشٚاضٙ

 101330 17011 15 ركٕس

20 60050 20140 

دانح 
ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كبير 0.545 3.544
 10373 13001 15 إَاث

يُٓح 
 انًغؼف

 10655 11011 15 ركٕس
20 60101 20140 

دانح 

ػُذ 
يغتٕٖ 
1015 

 كبير 0.4.2 .3.05

 10041 0021 15 إَاث

يُٓح 
يصًى 
 األصٚاء

 10724 16033 15 ركٕس

20 70570 20140 

دانح 
ػُذ 

يغتٕٖ 
1015 

 كبير 3...0 3.5.5

 10501 12003 15 إَاث

يُٓح 
 انشعاو

 10737 14041 15 ركٕس

20 00463 20140 

دانح 
ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كبير 4.444 3.440

 10474 11001 15 إَاث

يُٓح 
 انخثاص

 10161 23053 15 ركٕس

20 70520 20140 

دانح 

ػُذ 
يغتٕٖ 
1015 

 كبير 22..0 3.5.5

 10724 10061 15 إَاث

صائغ  يُٓح

 انًزْٕشاخ

 10307 14033 15 ركٕس

20 40702 20140 

دانح 
ػُذ 

يغتٕٖ 
1015 

 كبير 0.446 3.450

 10000 11033 15 إَاث

انًمٛاط 
 ككم

 30307 05061 15 ركٕس

20 00455 20140 

دانح 
ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كبير 4.443 3.444

 .2..2 26.62 04 إناث

 ( : 00يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -

بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي 
( بانحراؼ 04.66الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور عمى متوسط )

( بانحراؼ 00.56بينما حصمت مجموعة اإلناث عمى متوسط )( 0.0006معياري قدره )
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( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.040معياري قدره )
المجموعتيف الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي 

( 0.615الجدولية التي بمغت )( وىي أكبر مف قيمة )ت( 3.626الميني والتي بمغت )
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة 05( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة )

إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد مينة 
وقيمة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات األطفاؿ الذكور ، 

( وىذا 6.122" ىي )لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتاربع م
بعد مينة المدرب الرياضي %( مف التبايف الحادث في مستوى 12.2يعني أف نسبة )

برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بمقياس الوعي الميني 
( وىي تعبر عف حجـ 0.505) بمغت (d)كما أف قيمة ، ؿ()المتغير المستق المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني 

( بانحراؼ معياري 06.66ألطفاؿ الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 5.06ناث عمى متوسط )( بينما حصمت مجموعة اإل 6.322قدره )

( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف 6.610)
الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني والتي بمغت 

د مستوى داللة ( عن0.615( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )3.650)
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي 05( بدرجة حرية )6.62)

درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي 
لبعد مينة  ( "2η) آيتاوقيمة مربع الميني لصالح متوسط درجات األطفاؿ الذكور ، 

%( مف 05.6( وىذا يعني أف نسبة )6.056" ىي )اس الوعي المينيالمسعؼ بمقي
)المتغير التابع( بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني التبايف الحادث في مستوى 

كما أف ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعاتيرجع إلى استخداـ 
 .لممتغير المستقؿ حجـ تأثير كبير ( وىي تعبر عف0.264) بمغت (d)قيمة 
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ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني 

عياري ( بانحراؼ م03.00ألطفاؿ الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري 00.60( بينما حصمت مجموعة اإلناث عمى متوسط )6.401قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.256قدره )

المجموعتيف الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي 
( 0.615أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )( وىي 4.246الميني والتي بمغت )
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة 05( بدرجة حرية )6.62عند مستوى داللة )

إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد مينة 
وقيمة مربع لذكور ، مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات األطفاؿ ا

( وىذا يعني 6.165" ىي )لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتا
بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس %( مف التبايف الحادث في مستوى 16.5أف نسبة )

برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الوعي الميني 
( وىي تعبر عف حجـ 0.666) بمغت (d)كما أف قيمة ، تغير المستقؿ()الم المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ 

( بانحراؼ معياري قدره 01.16الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 06.56ناث عمى متوسط )( بينما حصمت مجموعة اإل 6.404)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف 0.141)

الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني والتي بمغت 
ند مستوى داللة ( ع0.615( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )5.130)
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي 05( بدرجة حرية )6.62)

درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي 
لبعد مينة الرساـ  ( "2η) آيتاوقيمة مربع الميني لصالح متوسط درجات األطفاؿ الذكور ، 

%( مف التبايف الحادث 22.0( وىذا يعني أف نسبة )6.220" ىي )ياس الوعي المينيبمق
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)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني في مستوى 
 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات

 .لممتغير المستقؿ حجـ تأثير كبير ( وىي تعبر عف0.000)

ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ 

قدره ( بانحراؼ معياري 00.20الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري قدره 06.36( بينما حصمت مجموعة اإلناث عمى متوسط )0.636)
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف 0.401)

الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني والتي بمغت 
( عند مستوى داللة 0.615)ت( الجدولية التي بمغت ) ( وىي أكبر مف قيمة4.205)
( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي 05( بدرجة حرية )6.62)

درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد مينة الخباز بمقياس الوعي 
لبعد مينة الخباز  ( "2η) آيتا وقيمة مربعالميني لصالح متوسط درجات األطفاؿ الذكور ، 

%( مف التبايف الحادث 16.1( وىذا يعني أف نسبة )6.161" ىي )بمقياس الوعي الميني
)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني في مستوى 

 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات
 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير0.644)

ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي 

( بانحراؼ 01.00عمى متوسط )الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث حصمت مجموعة الذكور 
( بانحراؼ 00.00( بينما حصمت مجموعة اإلناث عمى متوسط )0.064معياري قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ 0.655معياري قدره )

المجموعتيف الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي بعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس 
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 1.450لميني والتي بمغت )الوعي ا

( ؛ وىذا يعني أف وجود فرؽ ذو 05( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615)
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في بعد 
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يني لصالح متوسط درجات األطفاؿ الذكور ، مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الم
" ىي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتاوقيمة مربع 

بعد مينة صائغ %( مف التبايف الحادث في مستوى 05.0( وىذا يعني أف نسبة )6.050)
قائـ عمى  برنامج)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ المجوىرات بمقياس الوعي الميني 

( وىي تعبر 0.023) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( استراتيجية المشروعات
 .لممتغير المستقؿ عف حجـ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية عف متوسط درجات اإلناث  -
ككؿ ، حيث حصمت  بالمجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي الميني

( بينما حصمت 0.064( بانحراؼ معياري قدره )62.36مجموعة الذكور عمى متوسط )
( ، وقيمة )ت( 4.646( بانحراؼ معياري قدره )43.34مجموعة اإلناث عمى متوسط )

المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف الذكور واإلناث في 
( وىي أكبر مف قيمة 5.122لوعي الميني ككؿ والتي بمغت )التطبيؽ البعدي لمقياس ا
( ؛ وىذا 05( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615)ت( الجدولية التي بمغت )

يعني أف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات األطفاؿ الذكور واإلناث 
توسط درجات األطفاؿ الذكور بالمجموعة التجريبية في مقياس الوعي الميني ككؿ لصالح م

( وىذا يعني أف نسبة 6.220" ىي )لمقياس الوعي الميني ككؿ( "2η) آيتاوقيمة مربع ، 
)المتغير التابع( يرجع إلى الوعي الميني ككؿ %( مف التبايف الحادث في مستوى 22.0)

 (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعاتاستخداـ 
 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير0.006) بمغت

 كؿ عمى حدة وىذا ما يشير إلي أنو قد حدث نمو واضح وداؿ في أبعاد الوعي الميني -
 ويمكف تفسير وككؿ لدى األطفاؿ الذكور بنسبة أعمي مف اإلناث بالمجموعة التجريبية ؛ 

 كال مف : دراسةوىذا يتفؽ مع نتائج أف الذكور أكثرا وعيا مينيًا عف اإلناث 
Miller,1999) ) ،(,2011 Brown) ،Archer,1991), ) ،، ( 0606)الكيندي، 

الميف كأعماؿ األعماؿ و   أف األطفاؿ يدركوف بعض( 0605)الينائية،  ،( 0600)نبيو،
وعيا مينيا ومعرفة عف الميف أكبر ما تممكو غير مناسبة لجنسيـ ، واف الذكور يممكوف 

 اإلناث ، كما أف الذكور يعتقدوف باف أغمب الميف مناسبة لمذكور وليس لإلناث.
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فرؽ داؿ الفرض الثاني مف فروض البحث ، الذي يشير إلى وجود  قبوؿويعني ىذا  -
( بيف متوسطي درجات األطفاؿ الذكور واإلناث بالمجموعة 6.62إحصائيًا عند مستوى )

لصالح األطفاؿ الذكور ، التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس الوعي الميني المصور 
ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح وداؿ في مستوى أبعاد الوعي الميني كؿ عمى حدة 

 ر مف اإلناث.وككؿ لدى الذكور أكث

 ( : 2وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً ) -
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( ٕٚضش انًذسد انتكشاس٘ نهًتٕعطاخ انضغاتٛح نذسراخ أطفال انًزًٕػتٍٛ انزكٕس ٔاإلَاث  4شكم )

 تانًزًٕػح انتزشٚثٛح فٙ انتطثٛك انثؼذ٘ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ

 ثالثاً : التحمق هى صحة الفرض الثالث هى فروض البحث 

  : ( بيف 6.62إحصائيًا عند مستوى )داؿ وجد فرؽ ي "والذي ينص عمى أنو
متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 

 . "لصالح القياس البعدي  الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى داللتيا 
لمفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 

 ( يوضح ذلؾ : 00الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة ، وجدوؿ )
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 ( 13رذٔل ) 

لًٛح "خ" ٔيغتٕٖ دالنتٓا نهفشق تٍٛ يتٕعطٙ دسراخ أطفال انًزًٕػح انتزشٚثٛح فٙ انتطثٛمٍٛ 

 انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ

 انتطثٛك األتؼاد

ػذد 

 األطفال

)ٌ( 

انًتٕعظ 

 انضغاتٙ

 )و(

يتٕعظ 

 انفشق

تٍٛ 

 انتطثٛمٍٛ

 ¯ف

االَضشاف 

 انًؼٛاس٘

 )ع(

دسراخ 

 انضشٚح

 )د0س(

 لًٛح )خ(

 انذالنح

 صزى انتأحٛش

يمذاس 

صزى 

 انتأحٛش
 انزذٔنٛح انًضغٕتح

 لًٛح
2η 

 لًٛح

d 

يُٓح 

انًذسب 

 انشٚاضٙ

 1053 31 لثهٙ

13007 

10037 

20 470710 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 00712 10007
 20144 15041 31 تؼذ٘

يُٓح 

 انًغؼف

 1057 31 لثهٙ

7053 

10165 

20 200312 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 50352 10067
 10213 0011 31 تؼذ٘

يُٓح 

يصًى 

 األصٚاء

 1077 31 لثهٙ

12007 

10104 

20 410123 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 70325 10002
 20110 14063 31 تؼذ٘

يُٓح 

 انشعاو

 1003 31 لثهٙ

11077 

10416 

20 300131 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 60062 10001
 20150 12061 31 تؼذ٘

يُٓح 

 انخثاص

 1001 31 لثهٙ

10067 

10517 

20 560711 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 110352 10001
 20445 21057 31 تؼذ٘

 يُٓح

صائغ 

 انًزْٕشاخ

 1071 31 لثهٙ

11013 

10155 

20 200706 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 50441 10060
 20276 12003 31 تؼذ٘

انًمٛاط 

 ككم

 11031 31 لثهٙ

75003 

50103 

20 570116 20145 

دانح 

ػُذ 

يغتٕٖ 

1015 

 كثٛش 110426 10001
 110356 06013 31 تؼذ٘

 ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً :

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، 

( بانحراؼ 0.20حيث حصمت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( بانحراؼ 02.16صمت في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )( بينما ح6.604معياري قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 0.611معياري قدره )
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التطبيقيف القبمي والبعدي في بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني والتي 
( عند مستوى 0.615( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )14.405بمغت )
( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 06( بدرجة حرية )6.62داللة )

متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة 
وقيمة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي ، 

( وىذا 6.654" ىي )لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتامربع 
بعد مينة المدرب الرياضي %( مف التبايف الحادث في مستوى 65.4يعني أف نسبة )

برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بمقياس الوعي الميني 
( وىي تعبر عف حجـ 5.400) بمغت (d) كما أف قيمة، )المتغير المستقؿ( المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ معياري 0.24ي عمى متوسط )حصمت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبم
( بانحراؼ معياري 6.06( بينما حصمت في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )0.032قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف 0.000قدره )

( 06.000القبمي والبعدي في بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني والتي بمغت )
( بدرجة 6.62( عند مستوى داللة )0.615وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )

( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 06حرية )
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي 

لبعد مينة  ( "2η) آيتاوقيمة مربع ؽ البعدي ، الميني لصالح متوسط درجات التطبي
%( مف 63.4( وىذا يعني أف نسبة )6.634" ىي )المسعؼ بمقياس الوعي الميني

)المتغير التابع( بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني التبايف الحادث في مستوى 
كما أف ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعاتيرجع إلى استخداـ 

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير2.020) بمغت (d)قيمة 

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، 
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( بانحراؼ 0.44ت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )حيث حصم
( بانحراؼ 01.30( بينما حصمت في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )0.061معياري قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 0.066معياري قدره )

ياء بمقياس الوعي الميني والتي بمغت التطبيقيف القبمي والبعدي في بعد مينة مصمـ األز 
( عند مستوى داللة 0.615( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )16.000)
( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي 06( بدرجة حرية )6.62)

زياء درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة مصمـ األ 
 ( "2η) آيتاوقيمة مربع بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي ، 

( وىذا يعني أف نسبة 6.650" ىي )لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني
بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي %( مف التبايف الحادث في مستوى 65.0)

 برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الميني 
 ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير4.002) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ(
 .لممتغير المستقؿ

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ معياري 0.50حصمت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري 00.36لتطبيؽ البعدي عمى متوسط )( بينما حصمت في ا0.103قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف 0.026قدره )

( وىي 05.006القبمي والبعدي في بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني والتي بمغت )
( بدرجة 6.62لة )( عند مستوى دال 0.615أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )

( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 06حرية )
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي 

لبعد مينة الرساـ  ( "2η) آيتاوقيمة مربع الميني لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي، 
%( مف التبايف الحادث 65.6( وىذا يعني أف نسبة )6.656" ىي )ي المينيبمقياس الوع
)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني في مستوى 
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 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات
 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير3.630)

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ معياري 0.66حصمت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري 00.24لتطبيؽ البعدي عمى متوسط )( بينما حصمت في ا0.204قدره )
( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف 0.112قدره )

( وىي 23.466القبمي والبعدي في بعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني والتي بمغت )
( بدرجة 6.62لة )( عند مستوى دال 0.615أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )

( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 06حرية )
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي 

لبعد مينة الخباز  ( "2η) آيتاوقيمة مربع الميني لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي، 
%( مف التبايف الحادث 66.0( وىذا يعني أف نسبة )6.660" ىي )ي المينيبمقياس الوع
)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ بعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني في مستوى 

 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات
 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير06.020)

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، 

( بانحراؼ 0.46حيث حصمت المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( بانحراؼ 00.50( بينما حصمت في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )0.622ره )معياري قد

( ، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 0.043معياري قدره )
التطبيقيف القبمي والبعدي في بعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني والتي 

( عند مستوى 0.615ية التي بمغت )( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدول06.463بمغت )
( ؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 06( بدرجة حرية )6.62داللة )

متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد مينة صائغ 
ع وقيمة مربالمجوىرات بمقياس الوعي الميني لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي، 
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( وىذا يعني 6.635" ىي )لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ( "2η) آيتا
بعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس %( مف التبايف الحادث في مستوى 63.5أف نسبة )

برنامج قائـ عمى استراتيجية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الوعي الميني 
( وىي تعبر عف حجـ 2.116) بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( المشروعات
 .لممتغير المستقؿ تأثير كبير

ارتفاع متوسط درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتيـ  -
في التطبيؽ القبمي لمقياس الوعي الميني ككؿ ، حيث حصمت المجموعة التجريبية في 

( بينما حصمت في 2.660( بانحراؼ معياري قدره )06.06التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( ، وقيمة )ت( 00.023( بانحراؼ معياري قدره )53.00التطبيؽ البعدي عمى متوسط )

المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس الوعي 
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت 24.063الميني ككؿ والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو ( ؛ وىذا يعني 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.615)
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي 

وقيمة مربع والبعدي مقياس الوعي الميني ككؿ لصالح متوسط درجات التطبيؽ البعدي، 
%( 66.0( وىذا يعني أف نسبة )6.660" ىي )لمقياس الوعي الميني ككؿ  ( "2η) آيتا

)المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الوعي الميني ككؿ في مستوى  مف التبايف الحادث
 بمغت (d)كما أف قيمة ، )المتغير المستقؿ( برنامج قائـ عمى استراتيجية المشروعات

 .لممتغير المستقؿ ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير06.103)

 كؿ عمى حدة وىذا ما يشير إلي أنو قد حدث نمو واضح وداؿ في أبعاد الوعي الميني -
وككؿ لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ؛ ويمكف تفسير ذلؾ الحتواء 
البرنامج عمى كثير مف المشاريع التي أتيحت لألطفاؿ ممارسة أنشطة متنوعة منيا، لعب 
الدور، التجربة ، حؿ المشكالت ، الحوار والمناقشة ، وطرح األسئمة أثناء البرنامج  يعزز 

بت مف الوعي الميني لمميف المتضمنة في البرنامج ، باإلضافة إلى مراعة الخصائص ويث
النمائية ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة وميوليـ واىتماماتيـ عند إعداد البرنامج المقدـ ليـ 
أسيـ بشكؿ إيجابي في زيادة فاعمية ىذا البرنامج في تحقيؽ األىداؼ التي وضعت مف 

دتو الباحثة في نتائج دراستيا حيث كاف االىتماـ بخصائص نمو األطفاؿ أجمو ، وىذا ما أك
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في روعات في تمؾ المرحمة دورًا إيجابيًا مف زيادة فاعمية البرنامج القائـ عمة التعمـ بالمش
عبد تنمية الوعي الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة. وىذا ما أكدتو نتائج دراسة )

كما أكدت العديد مف الدراسات أف مرحمة  (0666عبد المنعـ  ،)دراسة و   (0660الغني،
خالليا تنمية الوعي الميني لدي الطفاؿ  الطفولة المبكرة مف أىـ المراحؿ التي يمكف مف

   ومف وىذا يتفؽ مع نتائج البحث الحالي ومف ىذه الدراسات دراسة
Super&Ginzberg,1990) )، ( 0666،الصبحى )،( 0666 ،مطر )(،  عبد العزيز

بفاعمية برنامج قائـ عمى التربية  أشارت نتائجياالتي (  0600،نبيو  ،) (0601،
وأوصت بضرورة تنمية الوعي الميني بتنمية الوعي الميني لدي أطفاؿ الروضة المتحفية 
 .استراتيجيات متنوعة  تتناسب مع أطفاؿ المرحمة باستخداـ

داؿ فرؽ ويعني ىذا قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث ، الذي يشير إلى وجود  -
 أطفاؿ المجموعة التجريبية في ( بيف متوسطي درجات6.62إحصائيًا عند مستوى )

لصالح التطبيؽ البعدي ، المصور  التطبيقيف القبمي و البعدي لمقياس الوعي الميني
مستوى أبعاد الوعي الميني كؿ عمى حدة  ويشير ىذا إلى أنو حدث نمو واضح وداؿ في

 وككؿ عند التطبيؽ البعدي.
 ( : 3وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً ) -
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( ٕٚضش انًذسد انتكشاس٘ نهًتٕعطاخ انضغاتٛح نهتطثٛمٍٛ انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نًمٛاط انٕػٙ 5شكم ) 

 انتزشٚثٛحنذٖ أطفال انًزًٕػح  انًُٓٙ
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 رابعاً : التحمق هى صحة الفرض الرابع هى فروض البحث 

  : ( بيف 6.62يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) ال"والذي ينص عمى أنو
متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس 

 . " الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى داللتيا 
لمفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي 

 ( يوضح ذلؾ : 01لمقياس الوعي الميني المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة ، وجدوؿ )
( لًٛح "خ" ٔيغتٕٖ دالنتٓا نهفشق تٍٛ يتٕعطٙ دسراخ أطفال انًزًٕػح انتزشٚثٛح فٙ انتطثٛمٍٛ انثؼذ٘ 14رذٔل ) 

 ٔانتتثؼٙ نًمٛاط انٕػٙ انًُٓٙ
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 ٌتضح من الجدول السابق ما ٌلً :

تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  -
التجريبية في بعد مينة المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ 02.16حصؿ أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
( بانحراؼ معياري 02.10تطبيؽ التتبعي عمى متوسط )( ، وفي ال0.611معياري قدره )

( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة المدرب 0.613قدره )
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف 6.60الرياضي بمقياس الوعي الميني )

البعدي والتتبعي لبعد مينة  متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف
( وىي أقؿ 0.666المدرب الرياضي بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )

( بدرجة حرية 6.62( عند مستوى داللة )0.612مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )
( ؛ وىذا يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 06)

لتجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة المدرب الرياضي بمقياس المجموعة ا
لبعد مينة المدرب ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، 

( 6.050) بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف( 6.600" ىي )الرياضي بمقياس الوعي الميني 
 صغير.وىي تعبر عف حجـ تأثير 

تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  -
التجريبية في بعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث حصؿ 

( بانحراؼ معياري قدره 6.06أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
( 0.034( بانحراؼ معياري قدره )6.00تبعي عمى متوسط )( ، وفي التطبيؽ الت0.000)

، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة المسعؼ بمقياس 
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 6.60الوعي الميني )

بعد مينة المدرب الرياضي أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي ل
( وىي أقؿ مف قيمة )ت( 0.666بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )

( ؛ وىذا 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.612الجدولية التي بمغت )
يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 

قيف البعدي والتتبعي لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة في التطبي
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" ىي ) لبعد مينة المسعؼ بمقياس الوعي الميني ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف ، 
 صغير.( وىي تعبر عف حجـ تأثير 6.050) بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف(  6.600

ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي -
التجريبية في بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ 01.30حصؿ أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
حراؼ معياري ( بان01.34( ، وفي التطبيؽ التتبعي عمى متوسط )0.066معياري قدره )

( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة مصمـ 0.616قدره )
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف 6.60األزياء بمقياس الوعي الميني )

متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة 
( وىي أقؿ مف 0.666اء بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )مصمـ األزي

( ؛ 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.612قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )
وىذا يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة 

بعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي الميني التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي ل
لبعد مينة مصمـ األزياء بمقياس الوعي ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف ألطفاؿ الروضة ، 

( وىي تعبر عف حجـ 6.050) بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف(  6.600" ىي ) الميني 
 صغير.تأثير 

ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي -
التجريبية في بعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث حصؿ أطفاؿ 

( بانحراؼ معياري قدره 00.36المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
معياري قدره ( بانحراؼ 00.304( ، وفي التطبيؽ التتبعي عمى متوسط )0.026)
(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الرساـ 0.066)

( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي 6.60بمقياس الوعي الميني )
درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الرساـ 

( وىي أقؿ مف قيمة )ت( 0.666ميني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )بمقياس الوعي ال
( ؛ وىذا 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.612الجدولية التي بمغت )

يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
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قياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الرساـ بم
 6.600" ىي ) لبعد مينة الرساـ بمقياس الوعي الميني ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف 

 صغير.( وىي تعبر عف حجـ تأثير 6.050) بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف( 

ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي -
التجريبية في بعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث حصؿ أطفاؿ 

( بانحراؼ معياري قدره 00.24المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
عياري قدره ( بانحراؼ م00.20( ، وفي التطبيؽ التتبعي عمى متوسط )0.112)
(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الخباز 0.260)

( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي 6.60بمقياس الوعي الميني )
درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الخباز 

( وىي أقؿ مف قيمة )ت( 0.666يني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )بمقياس الوعي الم
( ؛ وىذا 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.612الجدولية التي بمغت )

يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
ياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة الخباز بمق

 6.600" ىي ) لبعد مينة الخباز بمقياس الوعي الميني ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف 
 صغير.( وىي تعبر عف حجـ تأثير 6.050) بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف( 

ومتوسط درجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة  تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي -
التجريبية في بعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، حيث 

( بانحراؼ 00.50حصؿ أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
انحراؼ معياري ( ب00.50( ، وفي التطبيؽ التتبعي عمى متوسط )0.043معياري قدره )

(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة صائغ 0.043قدره )
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف 6.66المجوىرات بمقياس الوعي الميني )

متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي لبعد مينة 
( وىي أقؿ 6.666مجوىرات بمقياس الوعي الميني ألطفاؿ الروضة والتي بمغت )صائغ ال

( بدرجة حرية 6.62( عند مستوى داللة )0.612مف قيمة )ت( الجدولية التي بمغت )
( ؛ وىذا يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ 06)
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بعي لبعد مينة صائغ المجوىرات بمقياس المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتت
لبعد مينة صائغ ( " 2η) آيتاقيمة مربع كما أف الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، 
 بمغت (d)قيمة  ، وكذلؾ فإف( 6.666" ىي )المجوىرات بمقياس الوعي الميني 

 صغير.( وىي تعبر عف حجـ تأثير 6.666)

رجات التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة تقارب متوسط درجات التطبيؽ التتبعي ومتوسط د -
التجريبية في مقياس الوعي الميني ككؿ ، حيث حصؿ أطفاؿ المجموعة التجريبية في 

( ، وفي التطبيؽ 00.026( بانحراؼ معياري قدره )53.00التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
الفرؽ (، كما بمغ متوسط 00.061( بانحراؼ معياري قدره )53.00التتبعي عمى متوسط )

( درجة، وقيمة )ت( 6.06بيف التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس الوعي الميني ككؿ )
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف 

( وىي أقؿ مف قيمة 0.030البعدي والتتبعي لمقياس الوعي الميني ككؿ والتي بمغت )
( ؛ وىذا 06( بدرجة حرية )6.62( عند مستوى داللة )0.612ت ))ت( الجدولية التي بمغ

يعني عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية 
( 2η) آيتاقيمة مربع كما أف في التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس الوعي الميني ككؿ ، 

( وىي 6.015) بمغت (d)قيمة  وكذلؾ فإف، ( 6.636" ىي )مقياس الوعي الميني ككؿل"
 صغير.تعبر عف حجـ تأثير 

المصور ألطفاؿ  وىذا ما يشير إلي أنو لـ يحدث نمو في أبعاد مقياس الوعي الميني -
كؿ عمى حدة وكذلؾ لـ يحدث نمو مستوى أطفاؿ المجموعة  مرحمة الطفولة المبكرة

ويمكف تفسير ذلؾ  أف مراعاة خصائص نمو أطفاؿ مرحمة  .التجريبية عمى المقياس ككؿ
الطفولة المبكرة وميوليـ واىتماماتيـ عند إعداد البرنامج المقدـ ليـ أسيـ بشكؿ إيجابي  
في زيادة فاعمية ىذا البرنامج في تنمي الوعي الميني لدي األطفاؿ ، وأف ممارستيـ 

لبرنامج أدي إلي تثبيت وتعزيز الوعي في مشاريع ا العممية لألنشطة المتنوعة المتضمنة
( ودراسة 0600الميني لمميف المتضمنة في البرنامج . وىذا ما أكدتو نتائج دراسة )نبيو 

( التي أكدت عمى فاعمية برامج الوعي الميني 0600الشبمي ،ودراسة ) (0600محاسنة،)
فرصة لألطفاؿ الذي يحتوي عمى الجانبيف ) النظري والعممي(  مما يسيـ عمى إتاحة ال

لمتفاعؿ اإليجابي في الموقؼ التعميمي ،ويشجعيـ عمى الوصوؿ لحؿ ما قد يعترضيـ مف 
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 يبادروا بأف لألطفاؿ السماح خالؿ مف باستقاللية لمتصرؼ ليـ الفرصة واتاحة مشاكؿ
 ،واكتساب لدييـ التفكير ميارات نمو عمى يساعد فيذا الخاصة، وأعماليـ بمقترحاتيـ

 أف كما النمائية، خصائصيـ مع تتناسب بطريقة المينية والمعمومات المعارؼ مف العديد
 ، والعممي النظري الجانب عمى المتوازف بالتركيز تتسـ المشروعاتالتعمـ ب  استراتيجية
 ، اليدوي العمؿ خالؿ مف لمتعمـ األطفاؿ  الداخمية الدوافع تراعي فيي  بينيـ والمزاوجة

 يتعمموه ما إف باإلضافة ، التعمـ عممية في إيجابياً  دوراً  ويعطييـ بالنشاط ليـ يسمح الذي
 ميارتيـ تنمية في ويسيـ ، أطوؿ مدة أذىانيـ في عالؽ يظؿ اليدوي العمؿ خالؿ مف

 .البرنامج في المدرجة الميف مع تتوافؽ التي المتنوعة

إحصائيًا داؿ  ويعني ىذا قبوؿ الفرض الرابع مف فروض البحث ، ويشير إلى عدـ وجود فرؽ -
التطبيقيف البعدي والتتبعي لمقياس  أطفاؿ المجموعة التجريبية فيبيف متوسطي درجات 

 . المصور ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة الوعي الميني
 ( : 4وٌمكن توضٌح هذه النتٌجة من خالل الشكل التالً ) -
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 ( ٕٚضش انًذسد انتكشاس٘ نهًتٕعطاخ انضغاتٛح نهتطثٛمٍٛ انثؼذ٘ ٔانتتثؼٙ نًمٛاط انٕػٙ ان6ًُٙٓشكم ) 

 نذٖ أطفال انًزًٕػح انتزشٚثٛح

ولمتحقؽ مف فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجية المشروعات تـ تطبيؽ نسبة الكسب 
اءت النتائج كما يوضحيا المعدؿ لبالؾ وداللتيا عمى الوعي الميني ألطفاؿ الروضة ، وقد ج

 ( : 02الجدوؿ التالي )
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 ( يؼذل انكغة نثالن ٔدالنتٓا ػهٗ انٕػٙ انًُٓٙ نذٖ أطفال انًزًٕػح انتزشٚثٛح 15رذٔل )

 انًتغٛش
 انذسرح

 انؼظًٗ

انًتٕعظ 

 انمثهٙ

 انًتٕعظ

 انثؼذ٘

دسرح 

 انكغة

َغثح انكغة 

انًؼذنح نثالن 

Blake 

 دالنتٓا

انٕػٙ انًُٓٙ 

 انشٔضحألطفال 
 يمثٕنح 10571 75003 06013 11031 112

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف : 
الوعي البرنامج القائـ عمى استراتيجية المشروعات يتصؼ بالفاعمية فيما يختص بتنمية  -

( ، وىى تعد نسبة 0.246حيث بمغت نسبة الكسب المعدلة ) الميني ألطفاؿ الروضة
( وىذا يدؿ عمى أف استخداـ البرنامج 0.0مقبولة حيث أنيا أكبر مف الحد الفاصؿ )
تنمية الوعي الميني لدى أطفاؿ مرحمة في القائـ عمى استراتيجية المشروعات فعاؿ 

عمى المشروعات ىو منيج  وتري الباحثة التعمـ القائـ الطفولة المبكرة عينة البحث.
ديناميكي لمتدريس يكتشؼ فيو األطفاؿ المشاكؿ والتحديات الحقيقية في العالـ المحيط 
بيـ وفي نفس الوقت يكتسب األطفاؿ الميارات عبر العمؿ في مجموعات تعاونية صغيرة 

يمد  وألف التعمـ القائـ عمى المشروعات يتسـ بالمشاركة وااليجابية والتعمـ النشط  فانو
التي يتعمموىا ولمبحث في التعمـ  األطفاؿ  بمعرفة أعمؽ بالمفاىيـ  والميارات واالتجاىات

القائـ بالمشروع أىمية بالغة حيث ترسخ المعرفة التي حصؿ عمييا األطفاؿ بالبحث 
مقارنة مع المعمومة التي كاف يحصؿ عمييا بالطرؽ التقميدية القائمة عمى التمقيف ، لذا 

ميارات العمؿ  يعد التعمـ القائـ عمي المشروعات مف أساليب التعمـ التي تساعد في تعزيز
التعاوني  لدي األطفاؿ ، وىذا يؤدي إلي خمؽ فرص تعزز العالقات االجتماعية لدييـ ، 
فيستطيع األطفاؿ تبادؿ اآلراء  والخبرات والتعبير عف أنفسيـ بحرية ، وىذا مف شأنو 
إثراء العممية التعميمية وتعدد مصادرىا ، وليا فائدة تربوية عظيمة تتمثؿ في اكساب 

اؿ خبرات واقعية تنبثؽ مف نماذج حياتية يعايشونيا في حياتيـ اليومية، وبذلؾ األطف
يستطيع األطفاؿ التعرؼ عمى معمومات ومعارؼ أكثر عمقًا عف الميف  المحيطة بيـ  
سواء في المنزؿ أو الشارع أو الروضة  ، كما تتيح ليـ الفرصة بتطبيؽ  ذلؾ المحتوى  

ميف  ليكتسبوا الميارات المناسبة لكؿ مينة مف خالؿ المعرفي الذي تعمموه عف تمؾ ال
 ،(  0660البكاتوشي ، )  وىذا يتفؽ مع ما أكددتو دراسة كال مف:القياـ بالمشروع . 

  .(0600ىماـ ،)، ( 0664عبد اهلل المطيؼ ،)
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 -:البحثالتوصَات 

التعمـ  استراتيجيةاالىتماـ بإعداد برامج تعميمية ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة في ضوء  -0
بالمشاريع، وذلؾ بمراعاة األسس التي وردت عند بناء البرنامج المقترح في البحث 

 الحالي.
التعمـ استراتيجية إعداد برامج تدريبية لمعممات مرحمة الطفولة المبكرة لكيفية توظيؼ  -0

 بالمشروعات في برامج الطفولة المبكرة.
 ي الميني لدي أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة.تصميـ وانتاج برامج متنوعة لتنمية الوع -0
االستفادة مف المقاييس المصمـ في البحث الحالي ) مقياس الوعي الميني( ألطفاؿ  -1

 مرحمة الطفولة المبكرة.
تشجيع معممات مرحمة الطفولة المبكرة عمى توفير بيئة تعمـ نشطة ومميئة بالخبرات  -2

 الواقعية المحسوسة.
 همترحات البحث :

 البحث الحالي ما يمي:يقترح 
الوعي أثر البرنامج المقترح في تنمية متغيرات أخري مثؿ الوعي البيئي أو  دراسة -0

 .عمى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة الصحي
إجراء بحوث تجريبية يستخدـ فييا استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشروعات عمي فئات  -0

 .التعمـ ( في مرحمة الطفولة المبكرةذوي صعوبات -خاصة  مف األطفاؿ ) الموىوبيف
في تنمية  المشروعاتعمى  قائـالتعمـ ال استراتيجيةإجراء بحوث تجريبية مقارنة بيف  -0

 متغيرات أخرى تابعة.
ي ف اتالتعمـ بالمشروع استراتيجيةإجراء دراسة لتقصي أثر برنامج تدريبي قائـ عمى  -1

 مرحمة الطفولة المبكرة. لمعممات التدريسيتحسيف األداء 
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