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المستخلص

القیمتنمیةعلىذلكوأثرالمعلماتممارساتفيالتغیردرجةعنالكشفإلىالدراسةھذهھدفت

لكلالمالحظةبطاقةالدراسةأدواتواشتملتاالجرائي.المنھجباستخدامالمدرسة،قبلماطفللدىاالقتصادیة

منطفل20ومعلمات5منالعینةتكونتالمركزة.النقاشوجلساتالباحثة،تصمیممنواألطفالالمعلماتمن

والیسكروسكالاختبارباستخدامالكمیةالبیاناتتحلیلتمبیشة.بمدینةالثالثةالروضةفيالثالثالمستوى

مجموعةمنالبیاناتلحسابالمئویةوالنسبالتكرارفیھااستخدمالكیفیةوالبیاناتالبسیط،االنحدارواختبار
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فيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھإلىالنتائجخلصتوالمعلمة.األطفالمالحظاتومنالمركزةالنقاش

ممارساتتطورإلىیعزىوالخاصة؛العامةالممتلكاتعلىالمحافظةتجاهاالقتصاديالطفلسلوكتطور

درجةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالفیماوالخاصة،العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمة

العمل،إتقانلقیمةاالقتصاديالسلوكالطفلممارسةفيقصورقابلھالعملإتقانقیمةلتنمیةالمعلمةممارسات

تموبالتاليالطفل،لدىاالقتصادیةالقیملتنمیةالممارساتمنمجموعةالمعلماتاستخدامإلىالنتائجخلصتكما

ضوءوفياالقتصادي.الطفلوسلوكاالقتصادیةالقیمتنمیةفيالمعلمةممارساتبینالمتالزمةالعالقةاستنتاج

القیملتنمیةالتربویةالممارساتأھمحولللمعلماتتدریبیةدوراتتقدیمبضرورةالدراسةأوصتالنتائج

وإعدادالروضة،مرحلةفيالدراسيالمنھجفياالقتصادیةالقیملتنمیةالتربویةالممارساتودمجاالقتصادیة،

المعلماتتبصیرضرورةمعالمدرسة،قبلماطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةإلىتھدفالتيوالبرامجاألنشطة

فيالستخدامھاالحدیثةالتقنیةبالوسائلاالھتماممعالمدرسة،قبلماطفلتعلیمفي2030رؤیةوأھمیةبعالقة

تنمیة القیم االقتصادیة لدى طفل ما قبل المدرسة.

الممتلكاتعلىالمحافظة،2030رؤیةالمعلمة،ممارساتاالقتصادیة،القیمالمدرسة،قبل(ماالمفتاحیة:الكلمات

العامة والخاصة، إتقان العمل)

Abstract

This study aimed to reveal the degree of change in teachers' practices, and its impact

upon developing economic values for preschool children, using action research

methodology. The study tools included observation form for teachers and children

designed by the researcher, and focus group sessions. The sample included 5 teachers,

20 children in level three in kindergarten in Beisha city. Quantitative data was analyzed

using the Kruskal Wallis and the regression test. The qualitative data from focus group

sessions and children's and teachers' observations were analyzed using frequencies and



percentages. The results concluded that there were statistical significant differences in

the development of economic behavior of children toward keeping and preserving

public and private properties, attributed to the development of teachers' practices to

develop this value, while there weren't any statistical significant differences in the

degree of teacher's practices to develop the value of work. mastery,which caused no

significant differences in the development of economic behavior of children toward

this value. Also, the results concluded that teachers were using several practices to

develop economic values. These results explained the crucial relationship between

teachers' practices and children’s economic behavior in developing economic values

and economic behavior of children. In the light of results, the study recommended

providing training courses to teachers in order to develop economic values in preschool

curriculum, and to prepare the activities and programs that aim to develop economic

values, along with taking care of informing the teachers of the relationship and

importance of 2030 Vision in teaching preschool children, and taking care of modern

technical means to be used in developing the economic values in preschool children.

Key words: (Preschool children, Economic values, Teacher practices, Vision 2030,

Property preservation, Work perfection)

مقدمة

راسخاقیمیًانظاًمایمتلكالذيفالمجتمعوتطورھا،المجتمعاتواستقرارترابطعملیةفيمھمدورللقیم

تغیرمنعلیھیطرأوماالعصر،تحدیاتمواجھةویستطیعوالتطور،التقدممقوماتامتلكقدیكونومتینًا

إذالمجتمع،فيكبیرةأھمیةاالقتصادیةالقیموتحتل).2017(حوریة،اقتصاديأوعلميأوثقافيأواجتماعي



تضمنالتياالقتصادیةاألھدافلھوتحددتماسكھلھتحفظكماوالثبات،التوازنمننوعإیجادعلىتعملأنھا

األفرادلسلوكیاتكموجھفتعملللمجتمععاماإطاراتشكلأنھاإلىباإلضافةاالقتصادیة،األزماتتخطّي

والجماعات.

محوربعدالثانيالمحوراعتبرتھوالذي2030رؤیةضمنواسعبشكلاالقتصادعلىالتركیزتموقد

طریقعنتحقیقھاإلىالقیادةتسعىاقتصادیةأھدافمجموعةعلىالمستقبلیةالرؤیةوتشتملحیوي،مجتمع

كانفقدالمجاالتجمیعتشملالتنمویةالخطةوألن).2019سالم،؛2016(المنجومي،الوطنيالتحولبرامج

كافةلیشملالتعلیم،فيوالرقيللتمیزطریقًا2030رؤیةخاللمنالمملكةرسمتفقدمنھا،كبیرنصیبللتعلیم

).2019(العبدلي،والطالبالمعلمأداءبتطویربدءاالتعلیمیةالعناصر

القیمیكتسبوفیھاشخصیتھوخصائصسماتتكوینفيحاسمھالطفلحیاةمناألولىالسنواتوتُعد

تزویدهعنأھمیةیقلالالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةفإنثّمومناألخالقیة،والمعاییر

واإلنتاج،العملوحبوالمسئولیةاالستھالك،وترشیداالدخار،كیفیةالىسترشدهفالقیموالمھارات،بالمعلومات

تستمرسلیمة،اقتصادیةكعاداتوترسخسلوكھفيتظھریجعلھاالصغرمنذالطفلفياالقتصادیةالقیموترسیخ

).2013شاذلي،؛2018(علي،المختلفةاالقتصادیةالظروفلمواجھةمعھ

غیروظیفتھاأنندركلألطفالبالنسبةتؤدیھاالتيوالمھامبھاتقومالتيالمعلمةلممارساتوبالنظر

األطفالعلىالشخصیةومعتقداتھاوقیمھا،اتجاھاتھاتنعكساألولى،بالدرجةمربیةھيبلالتعلیم،علىمقصورة

األھدافوبلوغنموهورعایةالطفللتنشئةالكبیرالدورعاتقھاعلىیقعلذلكاألعلى،والمثلالقدوةتعدحیث

المجتمعفيوعضوامواطناكونھخاصة،بصفةاالقتصادیةوالقیمعامةبصفةالقیمتنمیةضمنھامنالتيالتربویة

).2010(الحمود،اقتصادیةوسلوكیاتاھتماماتلھ

الطفلإلعدادالمعلمةممارساتفيالمتمثلاألطفالریاضبھتقومالذيالدورأھمیةیتضحسبقومما

القیملتنمیةالمعلمةممارساتلدراسةالحاجةظھرتلذامعھا؛والتكیفاالقتصادیةالحیاةمتطلباتلمواجھة

.2030رؤیةضوءفيالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیة



مشكلة الدراسة
سیماالالسعوديالمجتمعبھایمرالتياإلیجابیةالتغیراتخاللمنالحالیةالدراسةمشكلةنبعت

خاللومنالمجتمع،أوالفردمستوىعلىسواءإحداثھاإلىترميوالتي2030رؤیةخاللمناالقتصادیة

واإلنتاج،والعمل،والنقود،والمقدراتالبیئیةالمواردمعالتعاملعنداالقتصادیةاألطفالسلوكیاتمالحظة

إلىالدراساتمنالعدیدأشارتوقدالمجتمع.فياالقتصادیةالمنظومةمنأساسيجزءكونھمواالدخار؛واإلنفاق

أنأكدتالتي)2019(وشلبيالجنديدراسةفيجاءكماالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةأھمیة

Borgeودراسةاالقتصادي،وتفكیرهسلوكھفيتؤثرالتياالقتصادیةالقیمیكتسبالمرحلةھذهفيالطفل

المجتمع.فيالمستدامةالتنمیةإلىیؤدياالقتصادیةالقیماألطفالإكسابأنأكدتالتي)2017)

ذلكتالاالقتصادیة،القیمأبرزمنھالتستقي2030رؤیةمحتوىبتحلیلالباحثةقامتذلكضوءوفي

لدىلتنمیتھاالمالئمةاالقتصادیةالقیملتحدیداالقتصادیةالقیمبتنمیةاھتمتالتيالسابقةالدراساتعلىاالطالع

للمرحلةالمالئمةاالقتصادیةالقیمأھممنأنوتبین)،2010الحمود،؛2013(شاذلي،المدرسةقبلماطفل

علىوالمحافظةاالستھالكترشیدإلىباإلضافةالعملوإتقانالوقتوقیمةواالدخار،النقودبقیمةالوعي

األطفالتربیةعلىالقائمینلرأياستطالعبعملالباحثةقامتثمومنوالخاصة.العامةالممتلكات

عددوكانأطفالھم،لدىتنمیتھاإلىیتطلعونالتياالقتصادیةالقیمحولبیشةمدینةفي(المعلمین-الوالدین)

قیمةتنمیةإلىیتطلعونأنھملتبیناالستطالعیةالدراسةنتائججاءتوقدالمربینمن)300(المستجیبین

فيتسھمانمھمتانقیمتانوھماالعمل)(إتقانقیمةیلیھاأولكاختیاروالخاصة)العامةالممتلكاتعلى(المحافظة

ازدھار وتقدم المجتمع اقتصادیا إذا أعطیت عنایة لتنمیتھا وغرسھا لدى أطفال ما قبل المدرسة.

مشكلةتحددتتقدمماعلىوبناءالمدرسةقبلماأطفاللدىاالقتصادیةالقیمترسیخأھمیةمنوانطالقا

الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي:

بیشة؟بمحافظة2030رؤیةضوءفيالمدرسةقبلماأطفاللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةیمكنكیف



الدراسةتساؤالت

ولإلجابة على السؤال الرئیس للدراسة تم صیاغة السؤالین الفرعیین التالیین:

وجھةمنالعملإتقانوقیمةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتما

نظرھن؟

ما واقع ممارسات المعلمات لتنمیة قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وقیمة إتقان العمل؟

وانبثقت منھ الفروض التالیة:

العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمةممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.1

والخاصة لدى الطفل بین المالحظات الثالث.

بینالطفللدىالعملاتقانقیمةلتنمیةالمعلمةممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.2

المالحظات الثالث.

أھداف الدراسة

تھدف الدراسة الحالیة إلى::

- تحدید ممارسات المعلمة في تنمیة قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة لدى أطفال ما قبل المدرسة.

- تحدید ممارسات المعلمة في تنمیة قیمة إتقان العمل لدى أطفال ما قبل المدرسة.

اإلطار النظري

وسیلةبھالمحیطةالبیئةمنویتخذنافع،ھوماإلىومیلھالفرداھتمامبأنھا:"ُعرفتاالقتصادیة:القیممفھوم

).2015،187والتسویق"(المعایطة،اإلنتاجطریقعنالثروةعلىللحصول



واستثماراالنتاجطریقعنوزیادتھاوالثروة،المالإلىوالسعيوالمادیةاالقتصادیةبالمنفعةاالھتمامتتضمنو"

).2013،47(الجالد،"واالقتصاداألعمالرجالنمطتتمثلوھياألموال،

القیم االقتصادیة

تتعدد وتتداخل القیم االقتصادیة التي تقع تحت االھتمام بالمنافع المادیة بصفة عامة ومن ضمنھا ما أورده كل من

):2017(ولفتة)2013(وشاذلي)2010(والقحطاني)2010(الحمود

- قیم الترشید مثل (استھالك الماء، استھالك الطاقة، استھالك الغذاء).

- قیم النقود (ترشید اإلنفاق، تعزیز االدخار).

- قیم العمل مثل (احترام أصحاب المھن، اتقان العمل).

- قیم المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

مالطفلمالئمتانالقیمتانھاتانوتعداالقتصادیة،القیممنقیمتینعلىالباحثةتقتصرالحالیةالدراسةوفي

قیمةوھماالباحثةبھاقامتاستطالعیةدراسةنتیجةفيقیمیتینكأعلىجاءتاأنھماإلىباإلضافةالمدرسةقبل

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وقیمة إتقان العمل، وفیما یلي تفصیل لكل منھما.

قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة
یجبالتيالقیممنوھيشيء،كلقبلدینیةفریضةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتعد

الممتلكاتعلىوالمحافظةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةھماشقینإلىوتنقسمالكبارقبلالصغارلدىغرسھا

الخاصة.

المحافظة على الممتلكات العامة:

المصلحةحیثالمسلمینأمروليویضعھاالدولة،رعایاجمیعمنافعھامنیستفیدالتيھيالعامةالملكیة

الصالةعلیھقولھفيجاءكماالمشتركةالعامةللثرواتالجمیعاستحقاقأھدافھاأھممنویكونشرعاالمعتبرة

القومیةالسلعالعامةالملكیة)وتشمل966،2000(األلباني،والنار)والكألالماءثالثفيشركاء(الناسوالسالم:



كالمستشفیات،المختلفةالقطاعاتفيالموجوداألثاثالماء،الكھرباء،مثلالناسعامةخدماتھامنیستفیدالتي

كالمتنزھاتالبیئیةالمقدراتالىباإلضافةوغیرھاالمطاراتالمكتبات،المساجد،الحدائق،المتنزھات،المدراس،

الطبیعیة والجداول المائیة.

أيأظفاره،نعومةمنالطفلفيغرسھایمكنالتيالقیمأھممنالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتعد

قبل االلتحاق بالمدرسة، وتنمو ھذه القیمة للطفل كلما انتقل إلى مرحلة من مراحل تعلیمھ، بل وتستمر مدى الحیاة،

إلىتوجھالتربیةأسالیببعضأنسیماالالقومیة،السلعنحوإیجابیةاتجاھاتالطفلإكسابالھامومن

2016الجواد،وعبد(أحمدامتالكھعدمبحجةالعامالمالدونالخاصبالمالاالھتمام

المحافظة على الممتلكات الخاصة:

بملكیتھاالنتفاعالحالةھذهفيالمسلمعلىویجبفیھ،للتصرفشرعایخولھبشيءاإلنساناختصاصھي

والضرر:(الوالسالمالصالةعلیھقالالجماعة؛مصلحةمعتتعارضوالمباحة،تكونأنبشرطالخاصة

علىالمحافظةقیمةأن)2013(شاذليوترى)،956،2008(الفحل،قطنيوالدارماجةابنرواهضرار)

یستخدمحیثممكنةفترةألطولمنھاالستفادةیمكنوكیفیمتلكھمابقیمةالطفلمعرفةھيالخاصةالممتلكات

أدواتھ بالطریقة الصحیحة التي تمكنھ بأن یحتفظ بھا مرتبة ونظیفة.

یمتلكلماالطفلوتقدیراھتمامفيتكمنالمدرسةقبلمالطفلبالنسبةالخاصةالممتلكاتعلىوالمحافظة

الخاص،والملفوالماء،الغذاءعلبةكالحقیبة،المدرسیةاألدواتمثلبھ،والعنایةالمثلىبالطریقةواستخدامھ

وملف الصور، والنبتة الخاصة بھ وفي المقابل عدم التعدي على ممتلكات أصحابھ.

أنإماترشیدهیتممالكوناالستھالك،ترشیدقیمةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةوتتضمن

بطریقةوالصناعیةالطبیعیةالموارداستخدامبأنھالموارداستھالكترشیدعنویعبرخاصا،أوعاماملكایكون

مثلى تؤدي الغرض والغایة دونما ھدر أو فقد.



قیمة إتقان العمل:
یتقنھ)أنعمالًأحدكمعملإذایحبهللا(إنالحدیثوفيیتقنھ،أنویجبفردلكلمطلباإلسالمفيالعمل

اإلصالحفيمساھماویجعلھوالذاتیةاالستقاللالمسلمللفردالعملویحقق)،2003(البیھقي،الطبرانيرواه

بینالمقارنةفياإلسالمساوىوقداألفراد،وإنجازبعملیرتقيالمجتمعاقتصادألنومعنویا،مادیااالجتماعي

وااللتزامفیھ،خللدونالعملأداءبأنھاالقیمةھذهوتعرف).2010(حاش،الرزقطلبفيوالساعینالمجاھدین

).2017(المحضار،تأخیردونالمحددالوقتفيوأداءهمعینةوتقنیاتبضوابطوالتقیدالعملذلكبمتطلبات

بالشكلمنھالمطلوبةللمھامالطفلتأدیةفھيالمدرسةقبلماطفللدىالعملإتقانلقیمةبالنسبةأما

منھا،االنتھاءبعداألركانأدواتإعادةالمكعبات،ركنكترتیبوالعقلیة،الجسمیةوإمكاناتھقدراتھمعالمناسب

فياأللعابإعادةوالدراجاتالرملحوضأدواتإعادةالوجبة،مناالنتھاءبعدالتنظیفالفطور،مائدةإعداد

أماكنھا المخصصة، واالعتناء بالنبات.

االقتصادیة:للقیمبالنسبة2030رؤیةأھمیة

نحوبالمملكةلتسیرأُِعدَّتالمعالمواضحةطریقخارطةكونھامنأھمیتھا2030السعودیَّةرؤیةتكتسب

المقبلةعاًماعشرالخمسةفيوالمادیةالبشریةالدولةطاقاتیجعلبماالتنمویَّة،المجاالتكافةفيمشرٍقمستقبٍل

).2016(الحلیفي،واعدمستقبلنحوالمجتمعطموحاتتحقیقلیتممرسومةخططوفقتسیر

أولومنلھأساسيسلوكمنھایتخذأنللجمیعالبدرئیسیةأھدافثالثعلى2030المملكةرؤیةوتقوم

الرؤیةلتحقیقالمطلوبةاألسالیبومن،متین)بنیانھ–عامرةبیئتھ–راسخھ(قیمھحیويمجتمعاألھداف:تلك

حقیقیةاقتصادیةأزمةیعیشالیومعالمألنالراھن،الوقتفيضروریامطلبااالقتصادیةالقیموتعدالقیمتنمیة

لھذهالسلبيالوجھلمواجھةفعالةأداةاالقتصادیةبالقیمالتمسكیجعلماالعالم،بلدانمعظممنھاتعانيباتت

حسنللفردتضمناالقتصادیةالقیمأنإذفیھا،الحاصلةاإلیجابیةالتغیراتمنلالستفادةوسبیالالتغییرات

یوم.كلاإلنسانیحتاجھاضروریةعملیاتمنذلكإلىوماالتسویقأواالستھالكأواإلنتاجفيسواءالتصرف

خاصةبصفةاالقتصادیةوالقیمعامةبصفةالقیمذكرتمأنھُوجد2030رؤیةلمحتوىالباحثةتحلیلخاللومن

مجاالت:عدةخاللمناالقتصادیةللقیمالبارزالدعمواتضحمرة،)22(



- الحث على التمسك بالقیم العربیة واإلسالمیة مثل حسن الوفادة واحترام العمل والعمال وإكرام الضیف.

العقاریةوالمحافظالماليالتخطیطأدواتتوفیرخاللمنللفرداالقتصاديللمستقبلمالئمةبیئةتوفیر-

والخیارات التقاعدیة.

- تعظیم االستفادة من إدارة المیزانیة بصورة رشیدة ما ینعكس على األمن االقتصادي.

والعملالسمكياالستزراعودعمالمیاهاستھالكترشیدخاللمنوذلكوالغذائیةالحیویةالمواردعلىالمحافظة-

على تقلیل الھدر سواء من مصنعي األغذیة أو المستھلكین.

تجاهوأخالقیادینیاواجباذلكواعتبارالطبیعیةوالمقدراتالبیئةفيتتمثلالتيالعامةالممتلكاتعلىالحفاظ-

تدویرإلعادةمتكاملمشروعوتأسیسالتصحرظاھرةومقاومةالتلوثمنالحدخاللمنوذلكالقادمةاألجیال

أوالحكومةتمولھامشروعاتخاللمنالجمیعبھالیستمعوتھیئتھاوالشواطئالجزرحمایةعلىوالعملالنفایات

القطاع الخاص.

عمالاتقانھعلىوالحثالعملفياإلسالمبھديوالعملاألھدافلتحقیقاألساسيالمنطلقالعملإتقانجْعل-

(البیھقي،الطبرانيرواهیتقنھ"أنعمالأحدكمعملإذایحبهللا"إنوالسالمالصالةعلیھالكریمالنبيبقول

المجاالت.شتىفيالشاملةالتنمیةتحقیقنحواالنطالقنقطةالقیمةھذهلتكون)2003

یحفظبمااإلنفاقثقافةنشرإلىیھدفالذي"قوام"برنامجوإطالقالھدرمنوالحدالموارداستخدامكفاءةرفع-

االستدامة الموارد واألصول كما یھدف البرنامج إلى نشر التوسط واالعتدال في االنفاق.

إلى%6مناالدخارنسبةورفعتحقیقھاإلىیُتطلعالتياألھدافأھممنوجعلھاالدخارأھمیةعلىالتأكید-

.2030عامبحلول10%

سوقلموائمةالمستقبللوظیفةالطالبوإعدادالعملعلىوالحثالعملمقابلالجزاءثقافةتبنّيلنعمل""نتعلم-

العمل حیث تم إطالق بوابة (طاقات) لالستفادة القصوى من طاقات وقدرات الشباب.

ممارسات معلمة الروضة لتنمیة القیم االقتصادیة



أوجدیدمفھوماألطفالتعلیمبھدفاألنشطة،منلسلسةالمعلماستخداموتعنيالروضة:معلمةممارساتمفھوم

,Doucet(لألطفالالمختلفةالنمومراحلمراعاةمعتربويھدفإلىالوصول Allen and Kelly, 2015(.

أھمیة ممارسات المعلمة في تنمیة القیم االقتصادیة:

إیاھاوناقلةالمجتمعلقیمممثلةتكونأناألدوارھذهضمنومنومتداخلةمتعددةأدواراًالمعلمةوتلعب

).2015عیشة،(بوالطالبمشاكلوحلاإلنسانیةالعالقاتفيخبرةتمتلكألنھاوذلكالصاعدةلألجیال

الممارسات التربویة التي تساھم في تنمیة القیم

اثبتتالتيوالبصریة،السمعیةوالموادواألنشطةواألسالیبالطرقمنالعدیداستخدامالتربویةالممارساتتشتمل

فعالیتھا في تنمیة القیم االقتصادیة كما یلي:

القدوة:

الاألطفالألنالطفولةمرحلةفيالسیماشخصیتھ،وتشكیلاإلنسانقیمتكوینفيالتربویةالطرقأھممنالقدوة

(الجالد،الیومیةوممارساتھمتصرفاتھمفيوالمعلمینالوالدینیقلدونفنجدھممھارات،أوخبراتأيیمتلكون

2013.(

القصة:

تقریبعلىبقدرتھاتتمیزالقصةأنإذالمبكرة،الطفولةفيالقیملتنمیةبھایعتدالتيالوسائلأحدالقصةتمثل

المبكرة(الطفولةمرحلةفيإدراكھاالعقلعلىیسھلحسيبشكلوتجسیدھاالمجردةوالمعانيوالقیمالمفاھیم

Nadarajan ،Balackrichna ،2017.(

المناقشة والحوار:

حولأنفسھمالطلبةوبینوالطلبةالمعلمبیناللفظيالتواصلعلىتقومالتيالتعلیمیةاألنشطةمنمجموعة"ھي

فیھا"قرارإلىالوصولأوالمشكلةحلفيالجادةوالرغبةالبحثفيالتعمقمعمحددةمشكلةأوموضوع

).141،2013(الجالد،



المسرح:

السلیمةالقیماألطفالویعلمالجید،السلوكإلىویدفعرشیدةتوجیھاتمنیتضمنھلماالطفلسلوكالمسرحیعدل

).2008(العیوطي،

اللعب:

طریقعنوالمراكزاألدواربینیتنقلواأنیمكنحیثوتعلمھا،االجتماعیةاألدواراكتسابفيكبیرةأھمیةللعب

فيألدوارھماألطفالإعدادفياللعبألھمیةونظراوسھولة،بیسراالجتماعیةالقیمالطفلتعلیمفیتماللعب

).1980(الجراجرة،المجتمعلیخدمالخیرفياللعبتوظیفمعالحریةاألطفالإعطاءیجبالمستقبل

الرحالت (النزھات والجوالت المیدانیة):

التخطیطتنمیةفيالرحلةأسلوبیساعدحیثالطفللتعلیمفاعلیةالتعلیمیةالوسائلأكثرمنالرحالتتعتبر

).2003(میخائیل،والتعاونوالتنظیم

استخدام المواد والوسائل السمعیة والبصریة:

احتیاجاتمعتتناسبمالئمةوسائطبإنتاجاالھتمامیجبلذاالمعلم؛بعملوالوسائطالموادتقومالطریقةھذهوفي

كلمةألفعنتعبرالصورةأنإذ)2001(الناشف،الطفلونمو

اإلطار التطبیقي:

منھج الدراسة

فيالمھنیةبالتنمیةتعنىالتيالمناھجمنویعداإلجرائي،المنھجالباحثةاستخدمتالدراسةأھدافلتحقیق

یجريماومتابعةالمشكلة،تحدیدللباحثیتیححیثالمتعلم،سلوكوتحسینالمعلم،وأسالیبطرقلتحسینالتعلیم

).2017،وآخرون(عباسالمتبعة.الطرقتعدیلأولتحسین،التدخلثم



مجتمع وعینة الدراسة

فيالمسجلینواألطفالروضة)42(عددھاالبالغبیشةمدینةفيالحكومیةالروضاتالدراسة:مجتمع

معلمة)136(عددھمالبالغالروضةومعلمات)1284(عددھمالبالغھـ)1440-1439(لعامالحكومیةالروضات

ھـ.1439عامإحصائیةبحسب

باألسلوبالعینةاختیارتمبیشة،بمدینةالحكومیةالروضاتإحدىفيالدراسةتطبیقتمالدراسة:عینة

عملعلىتؤثرأنیمكنالتيالمتغیراتلضبطاألسلوبھذاالباحثةاستخدمتوقدالدراسةأھدافلیخدمالقصدي

العاممنبالروضةالتحقواممنیكونواأنعلىسنوات)6-5(أعمارھمطفال)20(اختیارتمحیثالمالحظة

علىالشروطھذهانطباقمنالتأكدبعدغیابھم،یتكررالالذیناألطفالمنیكونواوأنالثانيبالمستوىالسابق

5بواقعالعشوائیةبالطریقةالعینةاختیاروتمبالروضة.األربعةالتمھیديمرحلةفصولفياألطفالمنعدد

أطفال من كل فصل إضافة إلى خمس من معلمات المستوى التمھیدي.

أدوات الدراسة

للمعلمة،مالحظةبطاقةالمركزة،النقاشمجموعةالتالیة:األدواتالباحثةاستخدمتالدراسةأھدافلتحقیق

بطاقة مالحظة للطفل.

مجموعة النقاش المركزة-1

focus(المركزةالنقاشمجموعة group(البحثفيالكیفياألسلوبطرقمنمنھجیةطریقةھي

وذاتمحددة،نوعیةذاتاجتماعیةجماعةمنمحددموضوعحولكیفیةمعلوماتجمعبھدفتستخدمالعلمي،

حولالجماعیةاالتفاقاتأواإلدراكات،أوالتصورات،منمجموعةإلىالتوصلأجلمنمشتركةاھتمامات

)11:8(األفرادعددفیھایكونالقضیة،لموضوعوالحلولالبدائلمنبمجموعةالخروجیمكنبحیثموضوع،

خاللھایتم،محددموضوععنومنظمةمخططةنقاشیةحلقةفيللمشاركةدعوتھمویتممشتركةقضیةتجمعھم



فيوالنقاش،التفاعلبتنظیمیقومباحثقیادةتحتالمشاركین،األعضاءجمیعبینالنقاشاتمنمجموعةإجراء

).1432(العامري،دقیقة)120–90(منتمتدمدةالنقاشیةالحلقةوتستمرومریح،ھادئمناخ

المصادرغرفةعنوالمسئولةوالوكیلةوالقائدةللمعلماتمرتینالمركزةالنقاشمجموعةعقدتموقد

مرة.كلفيدقیقة)90(لمدةالباحثة،إلىباإلضافة)8(وعددھن

:مجموعة النقاش المركزة األولى

كلحضرھا)،10:30-9(التوقیتالدراسةتطبیقمناألولاألسبوعفيھـ20/12/1440بتاریخ:ٌعقدت

عقدمنوالھدفالباحثة.إلىباإلضافةالثانيالمستوىمعلماتوأربعالمصادرغرفةورئیسةوالوكیلةالقائدةمن

علىالمحافظةقیمةتنمیةأھمیةحولوالمعلماتالقائدةمنظورعلىاالطالعالمركزةالنقاشمجموعةجلسة

التيالممارساتأھمواستعراضالتعلیمفي2030رؤیةأھمیةحولوآرائھنالعملإتقانوقیمةالعامةالممتلكات

یقمن بھا لتنمیة القیم االقتصادیة.

:مجموعة النقاش المركزة الثانیة

القائدةمنكلحضرھا)،10-8:30(التوقیت:الدراسةتطبیقمناالنتھاءبعدھـ5/3/1441بتاریخ:عقدت

الجلسةعقدمنوالھدفالباحثة.إلىباإلضافةالدراسةعینةالمعلماتمنوخمسالمصادرغرفةورئیسةوالوكیلة

االقتصادیةالقیملتنمیةالدراسةتطبیقفترةالمعلماتاستخدمھاالتيواالستراتیجیاتاألنشطةعلىالتعرفھو

یواجھنھاالتيالمعوقاتعنالكشفإلىباإلضافةاالقتصادي،الطفلسلوكفيالمؤثرةالطرقوأكثرالطفل،لدى

الطفلسلوكتطورحولحدثتالتيالمواقفأبرزواستعراضالطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةسبیلفي

االقتصادي.

المالحظة:-2

ویمكنللباحث،وافرةمعلوماتتقدمألنھااإلنساني،السلوكلمالحظةالمالئمةاألدواتمنالمالحظةتُعد

الباحثفیھایقومالتي"ھيللطفل.االقتصادیةالقیمتنمیةفيسیحصلالذيوالتقدمالتطورتقییمخاللھامن



وآخرون"(عباسبدراستھایقومالتياألشیاءأوباألشخاصالمباشراتصالھخاللمنمعینسلوكبمالحظة

الطفل.لمالحظةوأخرىللمعلمةلمالحظةبطاقةتصمیمتمالسابقةاألدبیاتعلىاالطالعوبعد).2017،254،

بطاقة مالحظة المعلمة:-1

الھدف من بطاقة مالحظة المعلمة:

لدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتنمیةفيتسھمالتيالمعلمةممارساتمالحظة-

الطفل.

- مالحظة ممارسات المعلمة التي تسھم في تنمیة قیمة إتقان العمل لدى الطفل.

علىالمحافظةقیمةاألولالمحورأساسیینمحورینالمعلمةمالحظةبطاقةتشملالبطاقة:وصف

عشرعلىیشتملالعملإتقانقیمةھوالثانيالمحورأماعبارةعشرأثنىعلىیشتملوالخاصةالعامةالممتلكات

عنھاویعبرمختلفةومواقعمواقففيالمعلمةممارساتذكرھماالسابقالمحورینفيالعباراتتصفعبارات

لیسھلسفلیةبحاشیةالعباراتتفسیروتم،1-2-3التواليعلىدرجاتتمثلحیثدائما-أحیانا-نادراتقدیربسلم

.استخدام بطاقة المالحظة

بطاقة مالحظة الطفل:-2

الھدف من بطاقة مالحظة الطفل:

- مالحظة سلوك الطفل االقتصادي في قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

- مالحظة سلوك الطفل االقتصادي في قیمة إتقان العمل.

علىالمحافظةقیمةاألولالمحورأساسیینمحورینالطفلمالحظةبطاقةتشتملالبطاقة:وصف

تصفعبارات،سبعتحتھویقعالعملإتقانقیمةالثانيوالمحورعباراتعشرتحتھیقعالعامةالممتلكات

یحدثالتقدیر:بسلمعنھاویعبرمختلفةومواقعمواقففيالطفلسلوكذكرھماالسابقالمحورینفيالعبارات

وتم،1-2-3-4منالتواليعلىدرجاتتمثلبحیثیحدث،كبیر-البدعمجزئي-یحدثبدعمدعم-یحدثبدون

تفسیر العبارات بحاشیة سفلیة لیسھل استخدام بطاقة المالحظة.



تطبیق البطاقة:

األطفالوأسراألطفالریاضقسممدیرةمناألطفاللتصویرإذنعلىالحصولتمالمالحظةتطبیققبل

عن طریق خطابات من قبل قائدة المدرسة.

واللعبباألركانومرورابالحلقةبدءالنھایةوحتىالیومبدایةمنواألطفالالمعلمةبمالحظةالباحثةقامت

الداخلیةالصالةفيمثبتةبكامیراتاالستعانةمعاألیديوغسلالوجبةتناولوحینالداخلیةالصالةأوالخارجفي

تطبیقتموقدوالطفل،المعلمةعلىتمرالتيالمواقفجمیعلمالحظةاألیديغسلوعندالخارجیةوالساحة

أربعخاللأيفصل،لكلاألسبوعفيواحدیومبواقعالمیدانیةالدراسةخاللالباحثةقبلمنالمالحظةبطاقتي

أیام في األسبوع بحیث تطبق في كل یوم من األیام األربعة في واحد من الفصول.

تسجیل البیانات في بطاقة المالحظة:

بطاقة مالحظة الطفل:-

سلوكتصفالتيالعباراتأمامللمواقف(//)تكراراتوضعتمحیثالفیدیوتسجیالتمنالبیاناتتفریغتم

الطفل.

بطاقة مالحظة المعلمة:-

التيالعباراتأمام(//)تكراراتوضعتمحیثالباحثةبھاقامتالتيالمالحظاتخاللمنالبیاناتتفریغتم

تصف ممارسة المعلمة.

حساب الصدق والثبات ألدوات الدراسة:

التحقق من الصدق الظاھري ألداة الدراسة:-

Face(الظاھريالصدقعلىالبطاقةصدقمنللتحققالباحثةاعتمدت Validity(المعتمدالصدقوھو

فيوالمختصینالمحكمینمنمجموعةعلىالمالحظة،لبطاقتياألولیةالصورةعرضتمحیثالمحكمین،على

محور،لكلالفقرةانتماءحیثمنالمالحظةفقراتفينظرھموجھةأخذأجلمنوذلكالسعودیة،الجامعات



استمارةباستخداممناسبةیرونھاتعدیالتأیةإبداءخاللمنوذلكوالصیاغةاللغةوسالمةالعبارات،ووضوح

التحكیم التي جرى بنائھا لتحقیق ھذا الغرض.

تضمنتھاالتيوالفقراتالمالحظةبطاقتيمحاورحولوآرائھمالمحكمینالقتراحاتالباحثةجمعوبعد

واقتراحاتآراءضوءفيوذلكاآلخر،البعضودمجلغویاالفقراتبعضصیاغةبإعادةالباحثةقامتالمحاور

المحكمین.

وبالتالي تم الخروج بالصورة النھائیة لبطاقتي مالحظة المعلمة والطفل.

صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة-

ویعرف صدق االتساق الداخلي بأنھ:" التجانس في أداء الفرد من فقره ألخـرى، أي

).72،1982لبدة:(أبوالفرد".فيمعینةخاصیةقیاسفياالختبارفقراتجمیعاشتراك

واألطفالللمعلماتالمالحظاتبطاقةأبعادمنبعدلكلالداخلياالتساقصدقباستخدامالباحثةقامتوقد

وكانت النتائج كما بالجدول التالي:

المالحظات.لبطاقاتالداخلياالتساقصدق)1(جدول

معامل االرتباطعدد الفقراتأبعاد بطاقة المالحظة
القیمة االحتمالیة

P-value

ممارسات
المعلمات

قیمة المحافظة على الممتلكات
العامة

120.810**0.000

0.004**100.515قیمة إتقان العمل

سلوكیات
األطفال

قیمة المحافظة على الممتلكات
العامة

100.776**0.000

0.003**70.578قیمة إتقان العمل

0.01معنویةمستوىعندإحصائیًادال**:



المالحظةلبطاقةالكلیةبالدرجةمرتبطةالمالحظةبطاقةمحاوركلأن)1(السابقالجدولنتائجمنیتضح

إلىأدنىكحد0.515بینمااالرتباطمعامالتتراوحتحیث0.01داللةمستوىعندإحصائیًادالارتباطككل

أعلى.كحد0.810

ثبات أدوات الدراسة:

Cronbach's(كرونباخ)ألفا(معادلةالباحثةاستخدمتالمالحظة)(بطاقةالدراسةأداةثباتدرجةلقیاس

Alpha (α((عالمأبوأشارحیثالدراسة،أداةثباتمنللتأكد)یعتبرنباخألفا-كروأنإلى)2005،381"

مدىیوجدحیثاالتجاهومقاییسكاالستبیاناتالمسحیةالبحوثفيالمستخدمةاألوزانثباتلحسابطریقةأنسب

واألطفال.للمعلماتالدراسةأداةثباتمعامالتیوضح)2(رقموالجدولمفردة".لكلالمحتملةالدرجاتمن

المالحظات.بطاقاتثباتلقیاسنباخكروألفامعامل)2(رقمجدول

عدد الفقراتأبعاد بطاقة المالحظة
معامل  ثبات ألفا

كرونباخ

ممارسات

المعلمات

**120.849قیمة المحافظة على الممتلكات العامة

**100.911قیمة إتقان العمل

سلوكیات

األطفال

**100.972قیمة المحافظة على الممتلكات العامة

**70.968قیمة إتقان العمل

بینماتراوحواألطفالللمعلماتالثالثةالمالحظاتعبرالثباتمعاملأن)2(رقمالجدولمنیتضح

بحسبالثباتمنعالیةبدرجةتتمتعالدراسةأدواتأنعلىیدلوھذاأدنىكحد0.849وبینأعلىكحد0.972



Nunnally(نانليمقیاس & Bernstein, ثباتلمعاملمقبولأدنىكحد0.70مستوىفیھجعلوالذي)1994

ألفا كرونباخ ألغراض البحث. ومن خالل ھذه النتائج تأكد لدى الباحثة صدق وثبات أدوات الدراسة.

اإلجراءات المیدانیة للدراسة

ثمومنالعزیزعبدالملكبجامعةالعلیاالدراساتعمادةمنباحثمھمةتسھیلخطابطلبالباحثةقدمت

ھـ.20/6/1439یومفيالموافقةعلىالحصولوتمبیشة،تعلیمإدارةإلىالخطابتوجیھ

والمعلماتالقائدةمعوالتنسیقالروضةعلىلالطالعالوقتذلكھـ5/7/1439بتاریختمھیدیةزیارةعملتم-

ھــ.1439/1440الدراسيالعامفيالدراسةتطبیقعلىللعمل

یومفيوذلكالمبكرة)الطفولةفيوالتعلمالتعلیم(استراتیجیاتبعنوانالروضةلمعلماتعملورشةتقدیمتم-

ھـ.22/8/1439

ھـ.5/3/1440إلىھـ26/12/1439تاریخمنبدءأسابیععشرةالمیدانیةالدراسةاستغرقت

للقائدةباإلضافةالثالثالمستوىلمعلماتاألولىالمركزةالنقاشمجموعةجلسةعقدتمالدراسيالعامبدایةفي-

ھـ.20/12/1439یومفيالمصادرغرفةوأمینةوالوكیلة

علیھامطبوعالغذاء-والماء)(علبةعنعبارةبالطفلخاصةأدواتتوزیعتم26/12الدراسياألولاألسبوع-

مالحظةذلكخاللمنیتمبعضھممعاألطفالصوریجمعكبیرطفل-البومبكلخاصالطفل-البومصورة

األطفال للحفاظ على الممتلكات الخاصة وللتمییز بین الممتلكات العامة والخاصة.

األسبوعفيأیامأربعلمدةوالمعلماتاألطفالبمالحظةالباحثةبدأتھـ3/1/1440بتاریخالثانياألسبوعفي-

الصالةوفيالفصلفيلألطفالاالقتصاديالسلوكتطورمالحظةیتمحیثاألربعاءیومإلىاألحدیوممن

الداخلیة والخارجیة وعند غسل األیدي.



الرحلةمنالھدفھتیل)بن(متحفتاریخيمتحفإلىرحلةعملتمھـ11/1/1440الثالثاألسبوعفي-

كیفالطفلولیتعلمالجمیع،منھالیستفیدالمتحفأصحابعلیھاحافظخاصةوممتلكاتمقتنیاتعلىالتعرف

وكیفیةقدیماالبناء-والراعيالمزارع-عاملمختلفةمھنعلىویتعرفوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىیحافظ

إتقان العمل قدیما عند صنع الفخاریات والتطریز قدیما.

فيالمعلماتممارسةلرفعللمعلماتعملورشةتقدیمتم22/1/1440یومفيوبالتحدیدالرابعاألسبوعفي-

تنمیة القیم االقتصادیة (المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة-إتقان العمل).

بطرقالمختلفةالروضةمرافقفيوعرضھاإرشادیةلوحاتتصمیمتمھـ25/1/1440الخامساألسبوعفي-

األصحابوحدةمعوتزامنااألسبوعھذافيأنھإلىباإلضافةالعملوإتقانالعامةالممتلكاتعلىللمحافظةجاذبة

جماعيبشكلاألطفالصورأماطفللكلخاصألبومفيووضعھاوطباعتھاأصحاببشكلاألطفالتصویرتم

الملكیةبینالتمییزھوذلكمنوالھدفالمكتبةركنفياأللبوماتوضعیتمثمالكبیرالفصلألبومفيوضعھاتم

الخاصة والملكیة العامة.

المختلفةالمھنعلىالتعرفمنھاالھدفوكانللمطارزیارةعملتمھـ1/2/1440بتاریخالسادساألسبوع-

الحقائبوحاملالنظافةعاملمنبدءاالمواطنینخدمةفيأعمالمنالمطارفيالعاملونبھیقومماومالحظة

ضمنمنوذلكالجویةاألحوالومراقبالمطارأرجاءفيالمنتشرونوالضباطالرحالتبمراقبومرورا

محاور قیمة إتقان العمل، وتعلیم الطفل وتوجیھھ نحو المحافظة على الممتلكات العامة في المطار.

كبیرنباتوأصیصطفللكلنباتأصیصتوزیعتمالرملوحدةبدایةومعھـ9/2/1440السابعاألسبوعفي-

الممتلكعلىوالمحافظةالخاصةممتلكاتھمعلىومحافظتھماعتنائھمخاللمناألطفالمالحظةلیتمكاملللفصل

أسابیعثالثةإلىالرملوحدةامتدتالصحیحةبالطریقةالنباتريطریقةفيالعملواتقانالفصل،نباتالعام

ھـ.27/2/1440بتاریخانتھت

القیمتجاهواألطفالالمعلماتسلوكورصدمالحظةفيالباحثةاستمرتوالتاسعالثامناألسبوعینخالل-

االقتصادیة.



لیتعرفالعامة)(المكتبةإلىزیارةعملتمكتابيوحدةبدایةومعھـ1/3/1440األحدیومالعاشراألسبوعفي-

المھنعلىوالتعرفالكتبالعامةالممتلكاتتجاهالصحیحالسلوكلیتعلمالمكتبةواالقسامالكتبأنواعالطفل

ضمنوذلكالنظافةوعاملالعاموالمدیرالمكتبةأمینمثلالزائرلخدمةالمكتبةفيالعاملونبھیقوموماالمتوفرة

المالحظة.فترةنھایةكانتھـ4/3/1440العاشراألسبوعوبنھایةالعمل،إتقانقیمةمحاور

إنجازهتممالمناقشةالمعلماتمعالثانیةالمركزةالنقاشمجموعةجلسةعقدتمھــ12/3/1440الخمیسیومفي-

لدىاالقتصادیةالقیمتنمیةاثناءواجھنھاالتيوالصعوباتلألطفالمواقفواستعراضأنشطةمنوتطبیقھ

األطفال واستعراض الممارسات التي استخدمنھا لتنمیة القیم االقتصادیة.

األسالیب اإلحصائیة

للحصولمنھمالكلالمالئمةاإلحصائیةاألسالیباستخداموتمكیفیةوبیاناتكمیةبیاناتالحالیةالدراسةتضمنت

على نتائج الدراسة:

االجتماعیة.للعلوماإلحصائیةالحزمة)SPSS(برنامج:استخدامتم-

الصدقولحسابالدراسة،فيالمجموعاتبینالفروقمعنویةالختباراالستداللياإلحصاءاستخدامتموقد

والثبات ألدوات الدراسة، كالتالي:

األسالیب المستخدمة لحساب الصدق والثبات:

استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ لتحدید مدى ثبات أبعاد بطاقة المالحظة.)1

لبطاقةالكلیةالدرجةمعاألبعادمنبعدلكلالداخلياالتساقلحساببیرسوناالرتباطمعاملاستخدام)2

المالحظة.

األسالیب المستخدمة لتحلیل البیانات

أسالیب تحلیل البیانات الكمیة:-



Tests(االعتدالیةاختبارات-1 of Normality(اختبارطریقعن)Kolmogorov-Smirnov(

نتجمما0.05منأصغرللمجموعاتاالحتمالیةالقیمجمیعكانتحیث).Shapiro-Wilk(واختبار

عنھ أن المجموعات ال تتبع التوزیع الطبیعي وبالتالي تم استخدام األسالیب االحصائیة الالمعلمیة.

Kurskal(اختبار-2 Wallis(األحاديالتباینتحلیلالختبارالالمعلميالبدیلوھوANOVAوذلك

األولىالكميالتحلیللغرضمالحظاتثالثاختیارتمحیثالثالث،المالحظاتفيالفروقالختبار

ھـ.1/3/1440بتاریخاألخیرةوالمالحظةھـ6/2/1440بتاریخالمتوسطةوالمالحظة11/1بتاریخ

التابعالمتغیرعلىالمعلمة)(ممارساتالمستقلالمتغیرتأثیرالختباروھوالبسیطاالنحداراختبار-3

السلوكوممارساتوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةفياالقتصاديالسلوك(ممارسات

االقتصادي في إتقان العمل لدى الطفل).

أسالیب تحلیل البیانات الكیفیة:-

استخدامثمومنالبیاناتمجموعاتوتكوینالترمیزباستخدامبالبدءالكیفیةالبیاناتتحلیلتم

التكرار والنسب المئویة لحساب البیانات من مجموعة النقاش المركزة ومن مالحظات األطفال والمعلمة.

نتائج الدراسة

نتیجة السؤال الفرعي األول:

منالعملإتقانوقیمةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتما

وجھة نظرھن؟

عنالناتجةالبیاناتلحسابالمئویة،والنسبالتكراراتباستخدامالمركزةالنقاشمجموعةنتائجتحلیلتم

والخاصة،العامةالممتلكاتعلى(المحافظةقیملتنمیةلممارساتھنالمعلماتوصففيالمركزة،النقاشمجموعة

إتقان العمل) لدى طفل ما قبل المدرسة.



تخصالتيالمركزةالنقاشمجموعةعنالناتجةالبیاناتلحسابالمئویةوالنسبالتكراراتاستخدامتمكما

الممارسات المستخدمة لتنمیة القیم االقتصادیة لدى طفل ما قبل المدرسة.

االقتصادیة.القیمتنمیةفيلممارستھنالمعلماتلوصفوالنسبالتكرارنسبة)3(رقمالجدولیوضح

إتقانوقیمةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتلممارساتالمئویةوالنسبالتكرار)3(رقمجدول

العمل من وجھة نظرھن.

ممارسات المعلمة لتنمیة

قیمة المحافظة على

الممتلكات العامة والخاصة

ممارسات المعلمة لتنمیة

قیمة إتقان العمل

7028التكرار

%28,57%71,42النسبة

المحافظةقیملتنمیةنظرھنوجھةمنالمعلماتلممارساتالمئویةالنسبةأن)3(رقمالجدولمنیتضح

العملإتقانقیملتنمیةالمعلماتممارساتجاءتالمقابلفي%)71,42(والخاصةالعامةالممتلكاتعلى

)28,57.(%

البیاناتلحسابالمئویة،والنسبالتكراراتباستخدامالكلمة)،(تحلیلالمركزةالنقاشمجموعاتتحلیلتم

االقتصادیة،القیملتنمیةالمعلماتنظروجھةمنالممارساتأنواعلتحدیدالمركزة،النقاشمجموعةعنالناتجة

ذلك:)2-4(رقمالجدولویوضحمتفاوتةبدرجاتجاءتوقد



وجھةمنالعملإتقانوقیمةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتأنواع)4(رقمجدول

نظرھن.

القدوة

استخدام

مواد

سمعیة

وبصریة

المناقشة

والحوار

المشاركة

في

األنشطة

التعلیم

المباشر

قراءة

القصص
المجموعالمسرحالرحالت

151086544153التكرار

%100%1,88%7,54%7,54%9,43%11,32%15%18,86%28,30النسبة

%)28,30(بنسبةالقدوةجاءتالمعلماتنظروجھةمنالممارساتأنواعأن)4(رقمالجدولمنیتضح

فیما%)15(بنسبةوالحوارالمناقشةاستخداموبلغ%)18,86(بنسبةوالبصریةالسمعیةالمواداستخدامیلیھا

للقیمالمباشرالتعلیموممارسة%)11,32(بنسبةاألنشطةفيالطفلاشتراكفيالمعلمةممارساتجاءت

واستخدام%)7,54(تمثلمتساویةبنسبجاءتالقصص،وقراءةالرحالتأما%)9,43(بلغاالقتصادیة

%).1,88(بنسبةاستخدمتممارسةأقلمثلللمسرحالمعلمات

نتیجة السؤال الفرعي الثاني

ما واقع ممارسات المعلمات لتنمیة قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وقیمة إتقان العمل؟

الناتجةالبیاناتلحسابالمئویة،والنسبالتكراراتباستخدامالكلمة)(تحلیلالمعلماتمالحظاتتحلیلتم

بدرجاتجاءتوقداالقتصادیة،القیملتنمیةالمعلماتاستخدمتھاالتيالممارساتأنواعلتحدیدالمالحظات،عن

ذلك.)5رقم(الجدولویوضحمتفاوتة



االقتصادیة.القیملتنمیةالمعلماتاستخدمتھاالتيالممارساتواقع)5(رقمجدول

التعلیم

المباشر

استخدام

المواد

السمعیة

والبصریة

المناقشة

والحوار
القدوة

المشاركة

في

األنشطة

الرحالت
قراءة

القصص
المجموعالمسرح

67635352471084304التكرار

%100%1,31%2,63%3,28%15,46%17,10%17,43%20,72%22,03النسبة

المباشرالتعلیمممارسةجاءتاستخدمتھاالتيالمعلماتممارساتأنواعأن)5(رقمالجدولمنیتضح

%)17,43(والحوارالمناقشةوبلغت%)20,72(والبصریةالسمعیةالمواداستخدامیلیھا%)22,03(بنسبة

أما%)15,46(بنسبةاألنشطةفيالطفلاشتراكفيالمعلمةممارساتجاءتفیما%)17,10(بنسبةالقدوةیلیھا

استخدامممارسةجاءتوأخیًرا%)2,63(بنسبةجاءتالقصصوقراءة%)3,28(بنسبةجاءتالرحالت

%).1,31(نسبةبأقلالمسرح

نتائج اختبار فروض الدراسة

نتیجة اختبار الفرض األول

ینص الفرض على أنھ "ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسات المعلمات

قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة لدى األطفال بین المالحظات الثالث".



ممارساتلدرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتمالفرضیةصحةمنللتحقق

الكشفوتمالثالثالمالحظاتبیناألطفاللدىوالخاصة،العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمات

بینللمقارنة)Kruskal-Wallis(اختبارباستخدامالثالثةالمتوسطاتبیناإلحصائیةالفروقداللةعن

رقمالجدولفيكماالنتائجوجاءت)ANOVAاألحادي(التباینالختبارالالمعلميالبدیلوھوالثالثالمالحظات

)6.(

الممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيللفروق)Kruskal-Wallis(اختبارنتائج)6(رقمجدول

العامة والخاصة لدى األطفال بین المالحظات الثالث.

المالحظة
عدد فقرات

المالحظة
متوسط الرتب

قیمة اختبار

)Kruskal-wa

llis(

الداللة

االحصائیة

1211.21األولى

10.00

0.007 1219.67المتوسطة

1224.62األخیرة

الممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتلدرجةالرتبمتوسطات)6(رقمجدولمنیتبین

وجودتبینحیثالثالثةالمالحظاتبینوذلكمالحظة،لكلفقرة)12(عددھاالبالغاألطفاللدىوالخاصةالعامة



اختبارقیمةبلغتحیثالثالثةالمالحظاتفيالمعلماتبین)0.05(الداللةمستوىعندإحصائیاًدالفرق

)Kruskal-Wallis(قیمة)بالدراسةالمحددالداللةمستوىمنأصغر)0.007(إحصائيداللةبمستوى)10

علىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودیعنيمما)0.05(

الممتلكات العامة والخاصة لدى األطفال بین المالحظات الثالثة.

لدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمتنمیةفيالمعلماتممارساتتطور)1(الشكلویوضح

األطفال بین المالحظات الثالث.

المالحظاتبیناألطفاللدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتنمیةفيالمعلماتممارساتتطور)1(الشكل

الثالث.

البعدیةالمقارناتالختبارالمجموعاتبینالثنائیةاالختباراتنتائج)1(والشكل)6(الجدولیوضحكما

)Pairwise Comparison(فيالفروقكانتحیثاإلحصائیةالداللةذاتالفروقسببمنھایتضحوالتي



منأصغر)0.005(داللةبقیمةإحصائیًادالةفروقاألخیرة،والمالحظةاألولىالمالحظةبینالرتبمتوسطات

داللةذاتفروقتوجدالحینفي).24.62(الرتبمتوسطاتفياألعلىاألخیرةالمالحظةلصالح)0.05(

).0.05(منأكبراالحتمالیةالقیمةكانتحیثاألخرىالثنائیةالمجموعاتبینإحصائیة

العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيالثنائیةالمجموعاتبینالفروقات)7(رقمجدول

.والخاصة لدى األطفال

قیمة

االختبار

الخطأ

المعیاري

قیمة الخطأ

المعیاري لالختبار

الداللة

اإلحصائیة

الداللة

اإلحصائیة

المعدلة

األولى

-المتوسطة
-8.4584.291-1.971049.146.

األولى –

األخیرة
-13.4174.291-3.127002.005.

المتوسطة

-األخیرة
-4.9584.291-1.156248.744.



العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيالثنائیةالمجموعاتبینالفروقات)2(رقمالشكل

والخاصة لدى األطفال.

حجم التأثیر باستخدام المعادلة التالیة:إلیجادوقد تم حساب حجم األثر باستخدام (مربع ایتا)

=

أشاروقد.الحریةدرجات=dfوالمحسوبة)t(اإلحصاءمربع=والتأثیرحجم=أن:حیث

).8(جدولفيیليكماھيلـبالنسبةالتأثیرحجممستویاتإنم)2000(عالمأبوفيالمذكوركوھین



التأثیر.حجممستویات)8(رقمجدول

األداة المستخدمة
حجم التأثیر

كبیرمتوسطصغیر

0.010.500.80

focus(المركزةالنقاشومجموعةالعمل(ورشأحدثتھالذيواألثرالفاعلیةتحدیدأجلومن group((في

حجمحسابتماألطفال.لدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتتحسین

Effectالتأثیر Sizeالمركزةالنقاشو(مجموعةالعمل(ورشالمستقلللمتغیرالتأثیرحجمعنعبارةھووالذي

)focus group((ممارساتالتابعالمتغیرعلى)والخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمات

المركزةالنقاشو(مجموعةالعمل(ورشأثرأنعلىیدلوذلك)0.546(قیمتھبلغتحیثاألطفال).لدى

)focus group(((األطفاللدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتتنمیة

ھو أثر متوسط.

نتیجة اختبار الفرض الثاني

اتقانقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"الأنھعلىالفرضینص

العمل لدى األطفال بین المالحظات الثالث".



ممارساتلدرجةالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق

اإلحصائیةالفروقداللةعنالكشفوتمالثالث،المالحظاتبیناألطفاللدىالعملإتقانقیمةلتنمیةالمعلمات،

البدیلوھوالثالثةالمالحظاتبینللمقارنة)Kruskal-Wallis(اختبارباستخدامالثالثةالمتوسطاتبین

).9(رقمبجدولكماالنتائجوجاءت)ANOVA(األحاديالتباینالختبارالالمعلمي

بیناألطفاللدىالعملإتقانقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيللفروق)Kruskal-Wallis(اختبارنتائج)9(رقمجدول

المالحظات الثالث.

المالحظة
عدد فقرات

المالحظة
متوسط الرتب

قیمة اختبار

)Kruskal-Wa

llis(

الداللة

االحصائیة

1011.95األولى

2.4500.294 1017.25المتوسطة

1017.30األخیرة

األطفال،لدىالعملإتقانقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتلدرجةالرتبمتوسطات)9(رقمجدولمنیتبین

الثالثةالمالحظاتمنمالحظةكلفيفقرات)10(فقراتھعددالبالغالعملإتقانقیمةمحورخاللمنوذلك

مستوىمنأكبروھو)0.294(إحصائيداللةبمستوى)2.450(قیمة)Kruskal-Wallis(اختباربلغحیث



إتقانقیملتنمیةالمعلماتممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمیعنيمما)0.05(الداللة

العمل لدى األطفال بین المالحظات الثالثة.

الثالث.المالحظاتبینالعملإتقانتنمیةفيالمعلماتممارساتتطور)2(رقمالشكلمنویتضح

الثالث.المالحظاتبیناألطفاللدىالعملإتقانقیمتنمیةفيالمعلماتممارساتتطور)2(شكل

مناقشة النتائج

ممارسات المعلمات

لدىاالقتصادیةالقیملتنمیةالممارساتمنمجموعةاستخدمنقدالمعلماتأنإلىالحالیةالدراسةتوصلت

نوعیةفياتفاقُوجدحیثالمالحظاتتحلیلخاللمنرصدھاوتمالمركزةالنقاشجلساتأثناءوصفنھاالطفل،

الثماننفسظھرتحیثالمالحظةخاللظھروماالنقاشمجموعةفيالمعلماتوصفنھاالتيالممارسات



الحقیقيالممارساتواقعأنالمؤكدومنالممارسات،ھذهظھورنسبفيبینھمااختالفھناكأنإالممارسات،

التعلیممثلممارساتعلىأكبربشكلالمعلماتاعتمادوضحتالتيالمالحظة،خاللمنأوضحبشكلینعكس

كانالمركزةالنقاشمجموعةفياألعلىالتكرارأنحینفيوالبصریة،السمعیةالموادواستخدامالمباشر

مثلالممارساتمنمجموعةالمعلماتاستخدمنوقدوالبصریة،السمعیةالمواداستخداموأیضاالقدوةلممارسة

نتیجةمعیتفقوذلكالمباشر،التعلیمإلىباإلضافةاألنشطةفيوالمشاركةوالحوارالمناقشةاستخداموالقدوة

المدرسة،قبلماطفللدىاالقتصادیةالقیملتنمیةالممارساتھذهالمعلماتاستخدامفي)2010(الحموددراسة

الشاشاتواستخداماإلرشادیةاللوحاتاستخداممثلوالبصریةالسمعیةالوسائلاستخدمنالمعلماتأنكما

فاعلیةأكدتالتي)2018(عليدراسةمعیتفقوذلكاالقتصادیة،القیملتنمیةالتعلیمیةوالمقاطعاألناشیدلعرض

)2011(غریبدراسةمعتتفقكماالمدرسة،قبلماطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةفياالنفوجرافیكاستخدام

والبصریةالسمعیةالوسائلاستخدامإلىمیلھنالمعلماتأوضحتوقداالقتصادیة،القیملتنمیةاألناشیدفاعلیةفي

الممارساتبعضاستخدامأغفلنالمعلماتأنحینفياألطفال،لدىمحببةالطرقھذهمثلألنالتقنیةواستخدام

فيكبیربشكلتظھرلمالقصةاستخدامففيالمسرح،وكذلكوالزیاراتوالرحالتالقصةاستخداممثلالتربویة

القیمتنمیةفيفاعلیتھاإلىالدراساتمنالعدیدإشارةرغمالمركزةالنقاشجلساتفيوصفنھاالتيالممارسات

,Rodgers)2007دراسةفيكماالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیة Hawthorne & Wheeler(كما

إشارةرغمالكبیرة،المسئولیةتحملبسببالمركزةالنقاشمجموعةأثناءالرحالتاستخدامالمعلماتاستبعدت

أكدتالتي)2003(میخائیلدراسةفيكماالطفللدىاالقتصادیةالقیمتنمیةفيفاعلیتھاإلىالدراساتمنالعدید

وحبالتعاونروحوبثوالخاصة،العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالرحالتاستخدامأھمیةعلى

تنمیةفيفاعلیتھارغمالطریقةھذهیستخدمنالالمعلماتفإنالمسرحالستخداموبالنسبةاألطفال.بینالعمل

).2008(العیوطيدراسةفيكماالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیةالقیم

قیمة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة

تجاهاالقتصاديالطفلسلوكتطورفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدأنھإلىالحالیةالدراسةتوصلت

علىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمةممارساتتطورإلىیعزىوالخاصة؛العامةالممتلكاتعلىالمحافظة



فیھا،رئیسجزءالمعلمةكانتالتيالدراساتمنالعدیدنتیجةمعتتفقالنتیجةوھذهوالخاصة،العامةالممتلكات

األثرھذاظھورإلىأدىمماالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیةالقیملتنمیةوبرامجأنشطةاستخدامخاللمن

اختیارإلىووصوالالمنھجتقدیممنبدءاوالتعلم،التعلیمعملیاتعنالمسئولةھيالمعلمةوتعتبرالطفل،لدى

مالطفلاالقتصادیةالمفاھیمتنمیةفي)2018(عليدراسةالدراساتھذهومنللطفل؛البرامجوتنفیذاألنشطة

التجریبیةالمجموعةلصالحإحصائیادالةفروقوجودالنتائجأظھرتوقداالنفوجرافیك،باستخدامالمدرسةقبل

في اختبار مقیاس المفاھیم االقتصادیة مثل مفھوم النقود، الحاجات والرغبات واختیار البدائل.

قیمةفياالقتصادياألطفالسلوكتطورفي)Er,(2014دراسةنتیجةمعالحالیةالدراسةنتیجةتتفقكما

علىالمحافظةفياالقتصادياألطفالسلوكتطورفي)2013(شاذليدراسةمعتتفقكماواالدخار)(اإلنفاق

معالحالیةالدراسةنتیجةوتتفقاالقتصادیة،القیملتنمیةالتعلیمیةاألركانباستخداموالخاصةالعامةالممتلكات

أناشیدبرنامجالستخدامنتیجةالمیاهاستھالكلترشیداالقتصادياألطفالسلوكتطورفي)2010(غریبدراسة

علىالمعلماتحرصتفقدالمالحظاتتحلیلخاللومنالماء.علىالمحافظةبأھمیةالمدرسةقبلماطفللتوعیة

النمذجةاستخداممثلوالخاصة،العامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةاالستراتیجیاتمنالعدیداستخدام

التيواألنشطةالرحالتوإقامةواألناشید،المختلفة،والوسائطوالحواروالمناقشةوالبصریةالسمعیةوالمواد

تحثالتياإلرشادیةالملصقاتووضعالطفللدىوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتنمیةإلىتھدف

الممتلكاتعلىالمحافظةتخصولوحاتالخاماتأووالغذاءالماءاستخدامعندسواءاالستھالكترشیدعلى

أماكنفيالعشبعلىالمشيعدمالزھور،قطفعدمالمخصص،المكانفيالقمامةوضعمثلوالخاصةالعامة

الحموددراسةمعیتفقوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمةممارساتوتطورمعینة.

العدیدباستخدامالمدرسةقبلماطفللدىاالقتصادیةالقیملتنمیةالمعلمةبھتقومالذيالكبیرالدورفي)2010(

Johansonو)2015(باحرثةوباصرةفيوردمامعالنتیجةھذهتتفقكمااالستراتیجیاتمن أبو)و2011)

ونموذجالمجتمعلقیموممثلةناقلةكونھافيالمعلمةدورأھمیةبخصوص)2001(الناشف)و2009(غریبة

علىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلماتممارساتتطورالباحثةوتعزوالطفل،سلوكفيتؤثرممارساتھاوأنللطفل

النقاشجلساتتحلیلخاللفمنالقیمةھذهبتنمیةواھتمامھنالمعلماتقناعةإلىوالخاصةالعامةالممتلكات

%،70بنسبةوالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةوتبنياھتمامالمعلماتأظھرتالمركزة



المحافظةعلىواألطفالالمعلماتتحثالقائدةجعلتالروضةمبنىفيجذریةتحسیناتوجودإلىباإلضافة

على ھذه الممتلكات، وقد كان لذلك أثر في التزام المعلمات بتنمیة المحافظة على الممتلكات العامة في الروضة.

قیمة إتقان العمل

لتنمیةالمعلمةممارساتدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھإلىالحالیةالدراسةتوصلت

ممارساتقصورإنالعمل.إتقانلقیمةاالقتصاديالسلوكالطفلممارسةفيقصورقابلھالعملاتقانقیمة

لتنمیةالمعلمممارساتقصورفي)1997(عشیبةدراسةنتیجةمعیتفقالعملإتقانتنمیةإلىتھدفالتيالمعلمة

,Blueدراسةمعالنتیجةھذهتتفقكماالطالب،لدىالعملإتقانقیمة Grootenpoer & Brimble (2013(

وتعزواالقتصادیة،الطفلثقافةتتطورلموبالتاليالمالیةالثقافةلتنمیةالمعلمینممارساتمستوىتدنيأكدتالتي

سلوكیتطورلموبالتاليالعمل،إتقانقیمةلتنمیةالمعلماتمنجادةممارساتظھورعدمإلىالنتیجةھذهالباحثة

مجموعةتحلیلخاللفمنللطفل،القیمةھذهتنمیةبأھمیةقناعتھنلعدمالعمل،إتقانقیمةفياالقتصاديالطفل

%فقط،30العملإتقانقیمةنسبةوجاءتالعملإتقانقیمةلتنمیةاھتمامھنالمعلماتتظھرلمالمركزةالنقاش

تنمیةلصالحتستثمرھاولمالمعلمةأغفلتھاالتيالمواقفنسبةأنتبینالمالحظاتمنمجموعةتحلیلخاللومن

المثالسبیلفعلىالصحیحبالشكلاستثمرتماإذاللتعلمقابلةلحظاتالمواقفھذهوتعد%83بلغتالعملإتقان

فیذكرالمستقبل،فيوظیفتھیحددأنالطفلمنیٌطلبالوطنيالیومفيللطفلھویةبطاقةنشاطفيالحصرال

علىالطفلتشجیعأوالمھنةاسمبتصحیحالمعلمةتھتمولمصحیحة،غیربطریقةوالمھنالوظائفأسماءاألطفال

المختلفة،المھنوطبیعةأھمیةبعرضتساعدهولممھنةاختیارفيحائراظلاألطفالوبعضاختارھا،التيالمھنة

بنفسھاتقومبلالمھمةبھذهللقیامالصحیحةالطریقةاألطفالتعلیمدونالبناءركنالمعلمةترتبآخرموقفوفي

ویلجأكالضابطمھنأدواریمثلوناألطفالفإنآخرموقفوفيالترتیب،أصالتعرفوالنلھمقائلةبالترتیب

األركانبترتیبالمعلمةتقومآخرموقفوفيإلیھتلتفتوالالضابطعملأھمیةعنلیسألھاللمعلمةالطفل

بھذهالقیامكیفیةتعلمھمأندونبنفسھاالوجبةتناولبعدالمكانوتنظیفاإلفطاروجبةتناولمكانوتحضیر

إتقانأھمیةعنالحدیثالمعلماتتغفلكماالغیر،علىاالتكالدونبنفسھبالعملالطفلیقومأنوأھمیةالمھام



النجارأوالمھندسأوالطبیبإتقانأھمیةعنكالحدیثوحدةكلبدایةمصاحبةمھنعنالحدیثعندالعمل

لعملھم وعواقب عدم إتقان العمل.

االستنتاجات والتوصیات

االستنتاجات

الطفلوسلوكاالقتصادیةالقیمتنمیةفيالمعلمةممارساتبینمرتبطةعالقةوجودعنالدراسةكشفت

الروضةطفللدىاالقتصادیةالقیملتنمیةالمعلماتبھاتقومالتيالممارساتأھمالدراسةأظھرتكمااالقتصادي،

وانبثقت عن ھذه النتیجة االستنتاجات التالیة:

الطفلسلوكعلىإیجاباًاالقتصادیةالقیملتنمیةالمعلمةبھاتقومالتيالحدیثةالتربویةالممارساتتؤثر-

االقتصادي.

والخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةتنمیةفيالمعلمةممارساتبینمتالزمةإیجابیةعالقةھناك-

بالمقابلتطوروالخاصةالعامةالممتلكاتعلىالمحافظةقیمةلتنمیةالمعلمةممارساتتطورفعنداألطفالوسلوك

سلوك الطفل االقتصادي تجاه المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

تتطورلمفعندمااألطفالوسلوكالعملإتقانقیمةتنمیةفيالمعلمةممارساتبینمتالزمةعالقةھناك-

.ممارسات المعلمة لتنمیة قیمة إتقان العمل لم یتطور بالمقابل سلوك الطفل االقتصادي تجاه إتقان العمل

علىالمحافظةوقیمةعامبشكلاالقتصادیةالقیمتنمیةنحوالمعلماتممارساتعلىتأثیرالروضةلقائدة-

الممتلكات العامة والخاصة وقیمة إتقان العمل بشكل خاص.



التوصیات

في ضوء ما توصلت إلیھ الدارسة من نتائج توصي الباحثة بمجموعة من التوصیات التالیة:

:للمعلمات▪

عامةبصفةالقیملتنمیةالحدیثةالتربویةالممارساتفيجدیدھوماعلىواالطالعالذاتيالتثقیفضرورة-

والقیم االقتصادیة بصفة خاصة.

للرحالتالتخطیطیمكنبلالروضةداخلاألنشطةعلىیقتصرفالالبرنامجأنشطةتنویعضرورة-

والزیارات لتعلیم الطفل لتصبح أكثر تشویقا وفاعلیة.

االقتصادیةاألطفالوسلوكیاتمھاراتتنمیةفيفعالبشكلكاألناشیداإلیقاعیةواألنشطةالمسرحتوظیف-

باعتبارھا أحد االستراتیجیات والمداخل لتحصیل الخبرات.

- االھتمام بالتجدید والتغییر والبعد عن االستراتیجیات التقلیدیة.

الداخلیةوالصاالتالتعلیمیةاألركانبیئةكتعزیزاالقتصادیةالقیمتنمیةعلىتعملبحیثالبیئةتھیئة-

والخارجیة والمرافق.

للمسئولین وأصحاب القرار في مجال الطفولة المبكرة▪

التربویةوالممارساتاالقتصادیةالقیمأھمیةحولالروضةلمعلماتعملوورشتدریبةدوراتتقدیم-

.2030رؤیةضوءفيلتنمیتھاالمالئمة

- دمج الممارسات التربویة لتنمیة القیم االقتصادیة في المنھج الدراسي في مرحلة الروضة.

- العمل على تصمیم أنشطة وبرامج تھدف إلى إكساب األطفال القیم االقتصادیة.



المقترحات

ألھمیة الدراسة الحالیة، وندرة الدراسات العربیة في ھذا المجال تقترح الباحثة دراسات مستقبلیة تتناول:

- إجراء دراسة تجریبیة حول فاعلیة برنامج تربوي لتنمیة القیم االقتصادیة لدى طفل ما قبل المدرسة.

.2030رؤیةضوءفيالطالبلدىاالقتصادیةالقیمتنمیةإلىیھدفوطنيمشروعإجراء-

- إجراء دراسة مسحیة للكشف عن درجة وعي المعلمات بالقیم االقتصادیة.

- إجراء دراسة تحلیل محتوى لمنھج التعلم الذاتي للكشف عن درجة تضمنھ للقیم االقتصادیة.

- إجراء دراسة حول دور التربیة الوالدیة في تنمیة القیم االقتصادیة لدى طفل ما قبل المدرسة.

قائمة المراجع

المراجع العربیة:
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