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 ملخص البحث

فل مالية لدى طبرنامج تعليمي من خالل القصص في تنمية الثقافة الالحالي الى التعرف على  تأثير هدف البحث  -: هدف البحث 

 -: الروضة  ولتحقيق هدف البحث اختبرت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية

اض للمجموعة ( بين متوسط رتب درجات أطفال الري0،05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى

 .بطة على مقياس الثقافة المالية في االختبار البعديالتجريبية والضا

ياض على مقياس ( بين متوسط رتب درجات أطفال الر0،05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) الفرضية الثانية

  بعديالختبار الاحرام( في التمييز بين الحالل وال –الثقافة المالية للمجموعتين التجريبية والضابطة وفقا لبعديه )االسراف والتبذير 

  . الناث( طفال من ا 7( طفال من الذكور ، و )  7( طفال وطفلة ، بواقع )  14من )  تكونت عينة البحث  -عينة البحث :

 (7)تبذير ومكون منفقرة موزعين على مجالين المجال االول االسراف وال (13) قامت الباحثة ببناء مقياس مكون من  -اداة البحث :

ل نمية الثقافة المالية لطففقرات وقامت الباحثة ببناء برنامج  قصصي لت (6)فقرات والمجال الثاني التمييز بين الحالل والحرام مكون من

 الروضة

  -النتائج التالية:وتوصل البحث الى    -نتائج البحث:

لمجموعة عينة ا هناك فروق في مستوى الثقافة المالية لدى أطفال الرياض في المجموعة التجريبية على أقرانهم من أفراد .1

 .لبعديالضابطة في االختبار ا

ي ل الرياض فلدى أطفا التمييز بين الحالل والحرام( –هناك فروق في مستوى الثقافة المالية وفقا لبعديه )االسراف والتبذير  .2

لى نتائج لحالي ااوتوصل البحث ،  المجموعة التجريبية على أقرانهم من أفراد عينة المجموعة الضابطة في االختبار البعدي

 .عدة

المالية  الثقافة التربية / مديريات التربية باالستفادة من البرنامج التعليمي القصصي لتنمية مستوىضرورة قيام وزارة  .3

 التمييز بين الحالل والحرام ( في جميع رياض األطفال في العراق . –)االسراف والتبذير

 اض االطفالقسام رياسية السيما أضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كليات التربية وكليات التربية األس .4

ين التمييز ب –لتبذير بتضمين مناهج )المقررات الدراسية( البرنامج التعليمي القصصي في تنمية الثقافة المالية )االسراف وا

 الرياض . ألطفالالحالل والحرام ( 

  -ية :استكماال للبحث الحالي وتطويرا له تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلت -المقترحات :

يياز باين تباذير، التمبناء برنامج تدريبي لمعلماات التربياة الصاصاة فاي تنمياة الثقافاة المالياة ليطفاال فاي المجاالين ) االساراف وال .1

 .الحالل والحرام ( 

 .الكتابة( لدى طفل الروضة  –بناء برنامج تعليمي قصصي لتنمية مهارة )القراءة  .2
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مشكلة البحثمقدمة و  

مها ، لعل من أهول العالماليوم بالعديد من التحوالت االقتصادية المتسارعة، والتي تفرض العديد من التحديات على د عالمنايتسم   

ي ضوء متوقعة. وفغير ال إعداد أفراد قادرين على مواكبة التطورات االقتصادية الحالية، والتكيف مع التطورات االقتصادية المستقبلية

معات في ت والمجتالموارد المالية في توجيه مسارات الصطط االقتصادية على مستوى األفراد والمؤسساالدور المحوري الذي تلعبه 

 (11: 2015) المنير ،Financial Literacy.  العالم بأسره، تزايد االهتمام بالثقافة المالية

 ي للفردالمالاتجاه وف نمط افته ، ويتوقمن أهم القضايا التي تهدف إلى تحقيق التنمية بموارد المجتمع وثق تثقيف الماليان قضية الو 

ً على نوعية العادات واالتجاهات التي تكونت وتأصلت لديه منذ الصغر ومصدرها األسرة وكل المحيطين بالط  شك أن فل ، والأيضا

به  الذي يسمح ك بالقدرليشارك بنصيب من الجهد في تنظيم االستهالادراتهة لماله الشصصي التطبيع االجتماعي للطفل له أثرة في تحديد 

 سنة 

صدمات بأقل لسلع والاعلى قدر من الفهم والوعي والمسئولية لكي يحصل الفرد على أفضل  افرادإلى تكوين وتهدف الثقافة المالية 

 ين العاداتك  وتكوأفضل طرق ترشيد االستهالطفال تكاليف ممكنة ، ولذا يقع العبء األكبر على ربة األسرة والمعلمة في تعليم األ

ن طفل مستهلك إلى تحويل الطفل مو (13، 1991)إبراهيم ، ه األكملالسليمة وخلق مستهلك واعي قادر على استغالل موارده على الوج

 طفل مدخر ومستهلك رشيد على وعي وإدراك بما يالئمه ، واالختيار األفضل من البدائل المتعددة . 

هذه  روضة ومنوقد اكدت العديد من الدراسات على وجود قصور في البرامج والممارسات الصاصة بالثقافة المالية لطفل ال  

ن في حي (Holden et al.2009)( ودراسة هولدين واخرون Suiter&Meszaros,2005الدراسات دراسة سيوتر و مسزاروس ) 

م بها يستدعي االهتما ( ان السلوكيات  المالية االيجابية تكون محدودة لدى االطفال مماOtto et al,2006بينت دراسة اوتو واخرون )

الي لتثقيف الموضة في الهم واكدت دراسات اخرى على فاعلية البرامج المقدمة لطفل الروتنميتها من خالل الصبرات التعليمية الموجهة 

ل للمفاهيم التي الحظت حدوث تقدم ملحوظ  في تعرف وفهم االطفا (Roos et al.,2005ومن هذه الدراسات دراسة روس واخرون )

ود نتائج ايجابية جالى ( Sherraden et al,2009المالية بعد شهر من تطبيق البرنامج  ، وكما أوضحت نتائج دراسة شيريدن واخرون )

 في تنمية بعض المفاهيم المالية لدى طفل الروضة .

 

 

 

 

 



 
 

 

 على قادرة وهي طفاللي بالنسبة ومتعة جاذبية األدب أنواع أقوى من" وهي األطفال، لدى القيم لغرس الهامة الوسائل من القصص تعد

 التي للمواقف بتقديمها القصة تقوم التي السلوكذج لنما الطفل مشاركة استثارة طريق عن وذلك القيم وترسيخ المرغوبة االتجاهات تأكيد

 بطالقة صائصهخ بحكم الطفل يمتاز حيث للطفل والوجداني العقلي النمو في فعاالً  عنصراً  القصة تكون أن يمكن " وكذلك تصورها

 عويس،ه)إلي تقدم التي اتوالمثير المنبهات مع والتفاعل األدوار وتمثيل األمور وتمثل لالندماج واالستعداد للتشكيل والقابلية الصيال

٦٣ ، ١٩٩٢  ) 

ريقة ل على عدم وجود طمما يد بشكل عام  بالتثقيف المالي ليطفالبوجود مشكلة تتعلق  كباحثة شعرت الباحثة من خالل عملها         

طريقة باشر وال بمميه بشكل المالي ال ينوان منهاج الصبرة المقدم لطفل الروضة ال يدعم الوعي  ، المفاهيم المالية الروضة تعليم الطفلل

ن على ولع تربويييؤكد أكثر الو يهدف الى التثقيف المالي لدى اطفال الرياض ضمنية . لذلك صممت برنامج تدريبي قائم على القصة

تصدم في دراسته س( الذي ا 1922-1921االطفال بالقصص حيث حظيت باهتمام الباحثين منذ عشرات السنين مثل العالم بياجيه عام ) 

 .(  136 - 110، 1954( سنوات اسلوب القصص في تعليم المفاهيم . )بياجيه ،  8-6التي اجراها على االطفال في االعمار ) 

 اهمية البحث 

 متزايد سكاني تضصم حالة يشهد أنه كما العالم، بلدان معظم منها تعاني باتت حقيقية اقتصادية أزمة اليوم العالم يعيش          

 ً ً  الطبيعية، موارده على وضغطا  االقتصادية بالقيم التمسك يجعل مما اليدوية القوة محل الميكانيكية الطاقة إحالل نحو واتجاها

ً  وسبيالً  التغييرات لهذه السلبي الوجه لمواجهة فعالة أداةوالتثقيف المالي , ن او.فيها الحاصلة اإليجابية التغيرات من لالستفادة ناجعا

 -االهتمام بالثقافة المالية لطفل الروضة يستند الى العديد من المبررات اهمها:

  ندرة البرامج والدراسات العربية والعراقية التي تستهدف هذه الفئة وتعمل على التثقيف المالي لهم.   -1

دة ه، فهي المقبل حياتثرها البالغ في تكوين شصصيته التي تظهر في مست مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة الفرد، ال -2

  (12: 1994التي تنمو فيها قدرات الطفل، وتتفتح مواهبه ، وتتضح اتجاهاته .) عويس ، 

وقد كان  ،لطفولة مرحلة الطفولة هي مرحلة وجود مهمة في حد ذاتها وكل خبرة في الحياة لها اتصال وثيق وعالقة متينة با -3

 وجيا وثورةالتكنولاالعتقاد السائد بأن الطفل غير قادر علي إدراك األحداث من حوله واستيعابها ، ولكن مع تطور العلم و

 بدء التوجه إلي االهتمام بالطفولة ،  المعرفة التي شملت كل جوانب الحياة

 

 

 

 .( 236،:2003خرون ، حيث أدرك اإلنسان أهمية مصاطبة األطفال بلغتهم ، وأسلوبهم ، والتوجه إليهم أينما كانوا.)   تيم وآ

القومي  ده المؤتمرهذا ما اكو ليفرادالمستدامة  ةاحد اهم متطلبات التنمية البشريهو ان االهتمام بالثقافة المالية لطفل الروضة  -4

المنظمات العالمية  ( وهي احد ابرز2009والذي عقد في اتحاد جامب ستارت االمريكي في نوفمبر )للثقافة المالية للتربويين 

ية اهج الدراسل المنالمهتمة بالثقافة المالية ، واكد في توصياته على ضرورة االهتمام بالممارسات الداعمة للمالية من خال

 . وللمراحل كافة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة

ديه ويعزز لمالي لاان تعريض الطفل لصبرات موجهة مبكرة لتصحيح المفاهيم المالية الصاطئة لدى طفل الروضة يدعم الفهم    -5

 (.NEFE, 2001الذكاء المالي للطفل التي ينبغي العمل على تنميتها وذلك العداد طفل ذكي مالياً )

نة داعة ) ي بيئة امالتثقيف المالي في تحقيق اهداف منهج رياض االطفال فيما يتعلق بتحقيق النمو المتكامل للطفل فيسهم   -6

 (.2009مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة: 

للتثقيف  تمهيديلازيادة وعي المعلمات بأهمية القصة ، وأهمية استصدامها بشكل فعال مما قد يسهل فهم االطفال في مرحلة  -7

 .المالي

هداف البحثا  



 
 

 

ولتحقيق   ى طفل الروضةتأثير برنامج تعليمي من خالل القصص في تنمية الثقافة المالية لد هدف البحث الحالي الى التعرف على       

 -: هدف البحث اختبرت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية

ل الرياض ( بين متوسط رتب درجات أطفا0،05عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية األولى: -

 للمجموعة التجريبية والضابطة على مقياس الثقافة المالية في االختبار البعدي.

ال الرياض على ( بين متوسط رتب درجات أطف0،05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) الفرضية الثانية -

 الحرام( فيوالحالل  التمييز بين –لية للمجموعتين التجريبية والضابطة وفقا لبعديه )االسراف والتبذير مقياس الثقافة الما

 االختبار البعدي

 

-:حدود البحث  

  -:قتصرت حدود البحث الحالي على ما يليا

 –بذير راف والتاثر برنامج قصصي في تنمية الثقافة المالية ) االساقتصر البحث الحالي على  معرفة   -:الحد الموضوعي -

 الحالل والحرام (  لدى طفل الروضة.التمييز بين 

 اجريت هذه الدراسة في العاصمة بغداد / الكرخ االولى  روضة العامرية. -الحد المكاني: -

 .)2018 (اجريت هذه الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي -الحد الزماني : -

( طفال من االناث  113( طفال من الذكور ، و )  139( طفال وطفلة ، بواقع )  252من )  تكونت عينة البحث  -الحد البشري: -

 . 

 مصطلحات البحث

ن ميتعلم الطفل  هي احدى فنون االدب الذي يقوم على مجموعة من العناصر والصصائص التي :" ( بأنها  2003قناويرفها )ع :ةقصال

 ( 44: 2003،  قناوي) ". خاللها فن الحياة

ة الموارد المالي لإلدارةت بانها القدرة على استصدام المعارف والمهارا (2007يعرفها اتحاد جامت ستارت االمريكي ): الثقافة المالية  

Financial resources  ( الشصصية بفاعلية  من اجل تحقيق امن مالي مدى الحياةJump Start Coalition,2007, 1). 

عد من قبل ر والملية المصواوهي الدرجة الكلية التي يحصل عليها طفل الروضة عند تطبيق مقياس الثقافة الم -:التعريف االجرائي

 .الباحثة 

هارات التي تساعد األفراد في ، وهي مجموعةٌ من األفكار، والم(Financial literacy)الثقافةُ الماليّة الباحثة تُعرُف  -:التعريف النظري

رة الحياتيّة أثناء م، أو الصبالتعلّ  التعّرف على الوسائِل المناسبة في إدارة شؤونهم الماليّة، وتعرُف أيضاً بأنّها األسلوُب المكتسب من خالل

 مور، سواءً من األ ، ومصادره، وطرق الحصول عليه من أجل تحديد الوسيلة التي سيتّم فيها استثماُره في العديدالتعامل مع المال

  .المرتبطة بالنفقات الشصصيّة، أو النفقات المهنيّة، أو غيرها

 

 الليطفوالمتوازن ل : بانهـا مؤسـسات تربوية اجتماعية تهدف الى تحقيق النمو المتكام(2012هوارنه عرفتهـا ) ال -:رياض االطفال

فكير ي تقابل مرحلة التوه  واالجتماعيةمن جميـع النواحـي الجسـمية والعقليـة والنفسية  ( سنوات6-3الذين تتراوح اعمارهم ما بين )

 .(229: 2012هوارنه ، . ) ال الحدسي لدى بياجيه

 

 الثاني الفصل

 االطار النظري والدراسات السابقة

 :المالية الثقافة تعريف



 
 

 

درة المالية والتربية المالية المق Behal, et al. 2003))توجد عدة مصطلحات مرادفة للثقافة المالية ومنها: تربية إدارة المال              

و المستهلكين لواسطتها بانها العملية التي يمكن ب والتنمية االقتصادية نوتعرفها منظمة التعاوالشصصية واإلدارة المالية الشصصية 

و النصيحة تعليم االمستثمرين الماليين ان يطوروا فهمهم للمنتجات والمفاهيم والمصاطر المالية وينموا من خالل المعلومات وال

ن يتوجهوا أي نرفواختبارات معلنة موثوق بها ويع الموضوعية مهارات وثقة ليصبحوا اكثر وعيا بالمصاطر والفرص المالية ويصنعوا

ب الثقافة االقتصادية جوان أحد أهم تمثل الثقافة المالية   أخرى فعالة لتطوير كيانهم المالي لطلب المساعدة او المشورة ويقوما بتصرفات

ً المالي، يب التثقيف ناج نأ كويدعم ذل ليطفال، والتي يتزايد االهتمام بها في الوقت الحالي، رتبطة صطلحات المكا في الممشتر عد قاسما

 Mistry, 2002) ) ستثمارية مالية واالالثقافة االستهالكية والمالية والثقافة المثل الثقافة المالية االقتصادية  بالثقافة االقتصادية ليطفال،

 

 :الروضة ألطفال المالي التثقيف أهمية

 :يمن المبررات، يمكن تحديد أهمها فيما يل االهتمام بالتثقيف المالي ألطفال الروضة، يستند إلى عدد نإ       

  ماليا.  فل ذكيطتمثل الثقافة المالية أحد أنماط ذكاء األطفال التي ينبغي العمل على تنميتها في إطار االهتمام بإعداد 

 لتي يتزايد االهتمام بها في ضوء االتجاهات المعاصرةتمثل الثقافة المالية أحد اهم جوانب ثقافة الطفل ا. 

 

 في ظل ما  نية المبكرةحل الستمثل المهارات المالية احدى المهارات الحياتية الضرورية التي ينبغي تنميتها والتدريب عليها منذ المرا

 (Danes & dunrud, money habits for life 2008) يطلق عليه العادات المالية من اجل الحياة

 روعمش)ة داعمة ئة آمنيسهم التثقيف المالي في تحقيق أهداف منهج رياض األطفال فيما يتعلق بتحقيق النمو المتكامل للطفل في بي 

ي د التثقيف المالي فحيث يساع ،، بما يشمله من تحمل المسئولية واتصاذ القرار(2009تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، 

مسئولية ية من المن عمل اختيارات معلنة وإصدار أحكام، مما يسهم في إعداد ويل من المواطنين على دروة عالاألطفال  تمكين

 المالية

  اعية تمجا علًقاتء الطفل ل، وخاصة ما يتعلق ببناالوجداني االجتماعيالتعلم في الجاب  نواتجيسهم التثقيف المالي في تفعيل معايير

 يساعد التثقيف ، حيث(2008وزارة التربية والتعليم، ) وإنسانيةاركة الطفل في أعمال تطوعية مع اآلخرين بما يتضمنه من مش

 .تمعالمالي على إثارة وعي الطفل بضرورة المشاركة بماله في مساعدة اآلخرين كأفراد أو مؤسسات خيرية في المج

  ذات  ةحيث يعد خبر ليم وتعلم الطفل بمنهج الروضة،ب ومجاالت تعنواجيساعد التثقيف المالي في إحداث التكامل بين العديد من

لغة رياضيات والطنة والحيث يمكن احداث تكامل بينها وبين العديد من المجاالت ومن اهمهما: الموا مرتبطة بالحياة الواقعيةمعنى 

 رة. لة المبكوالتربية األخالقية بما يساعد في تحقيق العديد من معايير نواتج التعلم والمنهج في مرحلة الطفو
 

 الروضة: أطفال لدى المالية بالثقافة المرتبطة الجوانب نمو خصائص

النتائج م ية، ومن أهاألساس ما للمفاهيم الماليةهينمو ف ناألطفال الصغار في مرحلة الروضة يكوبوا قادرين على أ ناألبحاث أ جنتائ أكدت

 .التي ظهرت بوضوح

 والمراحل. أي أبه يسير في سلسلة من المستويات الفهم المالي عملية نمائية ن: أالا أو

ا ثا صصية براتهم الشعلى خ مبنية مصحوبة بمفاهيم بديلة أو تصورات خاطئة نرؤية للعالم المالي تكو نواكثيرا من األطفال يكو ن: أنيا

 لنتيجتين.الفردية وبالتالي فان التنمية الناجحة للفهم المالي ليطفال ينبغي ان تضع في اعتبارها هاتين ا

 

 

 المراحل ينها، وبينالربط ب بشكل تم فيه نفقد حددها الباحثو -باعتباره فهما اقتصاديًّا –وفيما يتعلق بمستويات أو مراحل الفهم المالي 

 في ضوء النظرية ( الذي يوضح مستويات ومراحل الفهم االقتصادي ليطفال1المحددة في نظرية بياجيه وذلك من خالل الجدول رقم )



 
 

 

)المصدر:  بياجيه نظرية ضوء في لها المناظرة والمراحل لألطفال االقتصادي الفهم مراحل أو يوضح مستويات (:1جدول رقم )

 الباحث(

 مستويات أو مراحل الفهم االقتصادي/ المالي لدى األطفال المراحل المناظرة في ضوء نظرية بياجيه

 قبل العملياتالمستوى الالتأملي وما  مرحلة ما قبل العمليات

 مستوى االستدالل االنتقالي أو االنبثاقي مرحلة العمليات العقلية العيانية أو الواقعية

 المستوى التأملي لالستدالل االقتصادي مرحلة العمليات العقلية الشكلية

 

 لصصائصانيًّا على االستدالل مب ن، والذي فيه يكوالعملياتوما قبل  الالتأمليطفل الروضة يكو في المستوى  نفإوفي ضوء ما سبق 

الية، فمن الجواب المبما يتعلق أو التصورات الصاطئة لدى أطفال هذه المرحلة في وفيما يتعلق بالمفاهيم البديلة. المادية ألشياء أو عمليات

 :أهمهما أنهم

 قدرتها الشرائية أكبر كانته كلما كبر حجم العملة كلما نأ نيعتقدو. 

 ألي شكل من الشراء مناسبا نأي شكل من العملة يكو نأ نيعتقدو. 

  ال،صول على المللعمل من أول الح نيذهبواألشصاص  نأ نيعرفوفعلى الرغم من أنهم  والراتب،بين العمل  العالقة نيفهموال 

 اءليه لشرإ بهيذالشصص يعمل وأيضا يحصل على مال، أكثر مما يحصل عليه عن طريق العمل، وذل من مكا  نأ نيعتقدوفإنهم 

 النقود.

ية لدى األطفال الصغار تكو السلوكيات المالية اإليجاب( Otte, et, all, 2006) دراسة جنتائوضحت افقد  وفيما يتعلق بالسلوكيات المالية

 التعليمية الموجهة.  السلوكيات من خلًل الصبرات كمحدودة، مما يستدعي االهتمام بتنمية وتقييم تل

ا: دور الوا لدين في تعزيز المفهوم المالي لدى أبنائهم.ثانيا  

ير ال وجودة والكثغير مشير الى أن المعرفة المالية لدى الشباب تكاد تكون مصتفية ( أن البحث ي2005) Clarke & bukhalter,وجد 

ذي تم ى البحث الإل بالنظرالموضوع. ويقوموا بالجهد الكافي لتناول يبدو أن الباحثين لم  ذلك،يستصدمون المهارات المالية المثلى. ومع 

تصاذ اتمكنوا من يمالي حتى بحاجة ماسة إلى المزيد من التعليم ال فإن االستنتاج الشائع هو أن األطفال والشباب البالغين إليه،التوصل 

( ان Danes, 1994) ، يشيراسات حول الدور األبوي للتعليم المالي للطفلعدة درأجرى الباحثون . كما كبالغين قرارات أكثر استنارة

 اإلباء يلعبون دورا كبيرا في نقل المعرفة المالية ألبنائهم والمواضيع الواقعية والحساسة للمال.

)Clarke, et, 2005( ة غير واقعي ديهم طموحاتلن المحتمل أن يكون مالتعليم المالي المناسب من آبائهم،  طفالأنه إذا لم يتلق اال ووجد

اء ما ان اإلبك، المهامالمسؤوليات وتحمل وضح أن اآلباء من واجبهم تثقيف وتوجيه أطفالهم في مة، و أمالية غير حكي في الدخل وعادات

فالهم لحديث مع أطليمرون بوضع مالي غير مستقر وبالتالي ال يتطرقون قد  اآلباءان  ،دور المعلم األساسي في حياة الطفل يلعبون

 باألمور المالية.

 

 فقد يكون األطفال أقل عرضة لتطوير العادات السيئة في سنواتهم التمويل،إذا بدأ المزيد من اآلباء بتعليم أطفالهم في وقت مبكر عن 

األخرى.  يشير وينعكس هذا في الدراسات البحثية حيث ان االسرة تعتبر مصدر أساسي في تعزيز المعرفة المالية للطفل.  األولى.

(Pinto, et, 2005)  األطفال في أمريكا بأن معظم معرفتهم المالية جاءت من آبائهم. على الرغم من أن معظم المشاركين الى ان

فإن العديد منهم ال يزالون ال يشاركون بنشاط مع أطفالهم  المالية،يعترفون بأنهم يجب أن يكونوا هم الذين يعلمون أطفالهم حول األمور 

وسيلة إليقاظ اآلباء الذين هم أقل عرضة للثقة المالية والمعرفة المالية. ومساعدتهم على تعلم وتعليم في هذه القضية. يجب أن تكون هناك 

أطفالهم. يتفق المنّظرون المعاصرون والفالسفة الثقافيون على أنه من واجب الوالدين تعليم وتوجيه أطفالهم في تحمل مسؤوليات ومهام 

 .(Clarke, 2005ناضجة، كما أشار من قبل )



 
 

 

 ثالثاا: مشاركة األطفال في برامج وانشطة في تعزيز مفهوم االدخار.

 & ,.Schreiner, M)أن البالغين يستفيدون من برامج التعليم المالي والمدخرات ب ومن خالل األبحاث السابقة يرون

Sherraden,2008)  سجل األطفال الذين شاركوا في حيث يرون بأن( برنامجI can save )من  المعرفة الماليةبكثير في اختبار  أعلى

كانت لديها عالمات أعلى بغض  المجموعة المشاركةنتائج اللياقة البدنية ليطفال أن بعض في نفس المدرسة. تُظهر  المجموعة األخرى

ات البرنامج نظًرا ألن النظر عن تعليم والدخل لدى الوالدين. ال يبدو أن األداء األكاديمي ليطفال يشكل عاماًل مرتبًكا في تأثير

قد يشير . درجات ستانفورد في القراءة والرياضيات في الصف الرابعالبعض من خالل المجموعتين لم تصتلفان بشكل كبير عن بعضهما 

  كان ناجًحا في تحسين القدرة المالية ليطفال. (I can save) كل هذا إلى أن برنامج

 

 

 

 

ا: السلوك المالي لألطفال  ومستوى الرفاهية في المجتمعات.رابعا  

فقًا لمكتب لمالية. وووسع للقدرة اإن الرفاهية المالية هي مفهوم متعدد األوجه يتصطى محو األمية المالية التقليدية والمفهوم األ           

ستيعاب قدرة على االو شهر، يوم ومن شهر إلى من يوم إلى المالفإن الرفاه المالي يستلزم السيطرة على  المالي،حماية المستهلك 

(. في حين 1520لمالي الحرية في اتصاذ الصيارات التي تسمح للشصص باالستمتاع بالحياة )مكتب حماية المستهلك االمالية، والصدمات 

ص هي د والفروارإلى الم فإنه يراود الكثيرين. ال شك أن االختالفات في الوصول المالية،أن معظم األفراد يأملون في تحقيق الرفاهية 

ذه هوف. وتشمل ر عن الظرالسلوكيات المعينة يمكن أن تحسن الرفاهية المالية بغض النظ كما ان المالية،التباين في الرفاهية  ساسعن ا

 .السلوكيات إدارة الموارد بفعالية والتصطيط للمستقبل واتصاذ قرارات مالية مستنيرة

التنشئة ( ان 4Danes, 199). يؤكد والسلوكياتلقيم والمواقف والمعايير والقواعد والمعرفة التنشئة المالية "اكتساب وتطوير ا تعد      

ن شأنها يير التي ميم والمعايشمل تطوير المواقف والق ذلك،بدالً من  بنجاح؛المالية ليست مجرد تعلم كيفية إدارة المعامالت االقتصادية 

 "والرفاهية.في نهاية المطاف دعم أو إعاقة القدرة المالية 

ات والسم لمواقف،وا والعادات، المعرفة،فهم يتدربون باستمرار على  أسرهم،معظم األطفال والشباب ال يشرفون على أموال         

مالية لرفاهية الابع أصول في وقت الحق من الحياة. تسعى هذه المراجعة إلى تتة المالي يتهمالشصصية التي ستلعب دوراً أساسياً في رفاه

رحلة من . لكل ملبالغين إلى التجارب والتطور النفسي واالجتماعي والعصبي الذي يحدث من الطفولة وحتى مرحلة البلوغ المبكرل

لة ص جاالت ذاتمان هناك  حيث (،والمراهقة وما بعدها المتوسطة،االبتدائية إلى  االبتدائية،المراحل التنموية الثالثة )مرحلة ما قبل 

 الثاني،مجال لتركيز. التنظيم وامجموعة العمليات العقلية التي تدعم التصطيط وال -. المجال األول هو الوظيفة التنفيذية بالرفاهية المالية

 المالية، كوين القيمتألمور في اعلى األدوار المهمة التي تلعبها التفاعالت االجتماعية مع أولياء المالية، التي تكرز التنشئة االجتماعية 

 عية.غير الواودات المالية الواعية والعادات. يركز المجال النهائي على تطوير كل من المهارات والعا والمواقف، واألعراف،

 

 دراسات سابقة

ا يمكن ان حث على معرفة مان االطالع على الدراسات السابقة خطوة من الصطوات المهمة في عملية البحث العلمي . إذ تساعد البا        

ئج ، ليه من نتاتوصل إ البحوث التي سبقته واإلفادة منها ، واالطمئنان الى سالمة اإلجراءات ، وتعزيز او تنفيذ ما يضيفه بحثه الى

 وستعرض الباحثة عددا من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تيسرت لها بعد بذل الجهود .

  ( Moschi George – p 1998بي  –دراسة ) موسيكس جورج 

 التعليم االستهالكي ألطفال ما قبل المدرسة "" 



 
 

 

 صادية .أثر األنشطة التعليمية التي يقوم بها المعلم لتعليم األطفال المفاهيم االقتمعرفة الدراسة إلى  تهدف     

 من  لدراسةعينة اونت وتكطفل .األنشطة التي يقوم بها الطفل بنفسه ليتعلم منها المفاهيم االستهالكية ، وأيهما أكثر تأثيرا على الوكذلك 

 طفال وطفلة في مرحلة ما قبل المدرسة . 100

 استعان الباحث بالمقارنة بين نوعين من البرامج :

 مجموعة من األنشطة المرتبطة بالمفاهيم االقتصادية تقدمها المعلمة داخل الفصل . -

 االقتصادية .مجموعة األنشطة التي يقوم بها الطفل بنفسه ليتعلم منها المفاهيم  -

لم أكثر ن جهة المعممج المقدم زيادة تأثير البرناو  التأثير البرنامجي على الطفل إلكسابه المفاهيم االقتصاديةعلى  نتائج الدراسةوأكدت 

 . من اآلخر في إكساب الطفل المفاهيم االستهالكية 

 

 ١٩٩٠  طايع، دراسة -

 . االبتدائية المدرسة لطفل االقتصادية التربية

ً  االبتدائية المدرسة طفل لدى االقتصادية المعلومات على التعرف إلى الدراسة هدفت         النقود لمصدر لطفلا معرفة حول وخصوصا

ً  األسرة، في ً . تصصه التي األشياء ألسعار معرفته وأيضا  االبتدائية المدرسة طفل لدى االقتصادية االتجاهات معرفة إلى هدفت وأيضا

 توصلتو القومية لعوالس العامة األمالك على والمحافظة الشصصية، حاجاته على والمحافظة واالدخار، والتوفير الشصصي اإلنفاق حول

 : منها هامة تربوية نتائج إلى الدراسة

 عن المسؤول بذلك وهو ليسرة، النقود إحضار عن المسؤول هو األب أن العينة أفراد من % ٩٨,٣ يرى -١

 . عليها واإلنفاق األسرة مصروف

 التي هي طفالاأل من متوسطة نسبة أن على يدل وهذا مصروفهم من يوم كل معهم يتبقى األطفال من % ٥٤ أن إلى النتائج تشير -٢

 . يوم كل وليس األيام بعض في نقود معهم يبقى األطفال من % ٦٣ وأن اليومي، مصروفها من جزءاً  توفر

ً  النتائج أشارت لقد -٣  أوفي الشارع يف أو المدرسة في سواء العامة األمالك على الحفاظ حول األطفال لدى وعي وجود إلى أيضا

 تدعيمه على تعمل نأ المدرسة على ينبغي األطفال لدى محمود اقتصادي اتجاه وهذا بالغير الصاصة األدوات وكذلك العامة، المواصالت

 والكهرباء الماء مثل القومية السلع لبعض بالنسبة وكذلك

  

 (Holden et al.2009) دراسة هولدن واخرون -

Financial Literacy Programs Targeted on Pre-School :Development and Evaluation. 

 "والتقييم التنمية:المدرسة قبل ما لألطفال المستهدفة المالية األمية محو "برامج

، اذ تم في  د من الدولحدة وعدهدفت الدراسة الى تقويم واقع برامج الثقافة المالية الموجه الطفال ما قبل المدرسة في الواليات المت     

برامج من هذه ال هذه الدراسة حصر جميع برامج التربية المالية لموجهة الطفال الروضة وعلى مستوى دول العالم ، وتحليل محتوى

ك االعتيادي / ية ، السلوالجتماعاللمفاهيم الماليه ) االرقام، الوقت ، المال والدخل ، االسواق المتبادلة ، المؤسسات ، القيم  حيث تضمينها

سة صيات الدران اهم توموكانت ما قبل المدرسة بصفة عامة .  ألطفالوتوصلت الدراسة الى ندرة برامج التثقيف المال الموجه  المعتاد (

 هم .المقدمة ل البرامج االكثر فاعلية في تعليم المفاهيم المالية لطفل لروضة مكونا اساسيا في تطوير االستراتيجياتد ان يكون تحدي

 (O'Neil-Haight 2010 (هيث  –دراسة اونيل   -

Eucator teams up teach finces to young children"" 

المتحدة  الند بالوالياتبرنامج التربية المالية الذي تم تصميمه في اطار مشروع قومي في والية ميريهدفت الدراسة الى تقويم        

نامج الطفال وقد طبق البرا( سنة والمعلمين واولياء االمور كيفية جعل االدخار عادة  لدى 11-3األمريكية يهدف الى تعليم االطفال من )

( 5000ال من )راكز لرعاية الطفولة تابعة لبرنامج هيد ستارت  وتكونت عينة االطف( مدرسة حكومية وخاصة وم23على عينة من )

طفال صاص لدى االلمال الطفال وطفلة الى جانب اولياء االمور والمعلمين  وأوضحت النتائج الى ان البرنامج قد ساهم في تدعيم ادرأه ا

 لي ال طفالهم. الى جانب مساعدة اولياء االمور المعلمين في دعم التعليم الما



 
 

 

 نهجية البحث واجراءاتهم

  منهجية البحث

لتجريبي و األسلوب اهاعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي لكونه من أدق أساليب البحث في التوصل إلى نتائج دقيقة يوثق بها      

 (. 347: 2000)ملحم، 

تباار التجريبياة ذي االخيعد التصميم التجريباي ذي المجماوعتين الضاابطة و وفقاً لطبيعة مشكلة البحث الحالي وأهدافه المصطط لتنفيذها       

  .(165: 1990القبلي والبعدي أحد التصاميم المهمة في البحث التجريبي )مايرز ،

عامال الضابط المحكام فال، كماا وإن هاذا الناوع مان التصااميم يتمتاع با هذا التصميم لكوناه مالئام لمتغيارات بحثها تاختار ةلذا فان الباحث      

ج عان وعتين والنااتاألساسي في هذا التصميم هو التوزيع العشوائي للمجموعة التجريبية والضابطة وذلك الساتبعاد الفاروق باين أفاراد المجما

ط الياة مان الضابي عادد مان المتغيارات وهاذا ياوفر درجاة عأسلوب االختبار الذي يكون له تاأثير علاى الفاروق فاي النتاائج وإجاراء التكاافؤ فا

 ( التصميم التجريبي للبحث . 1ويوضح الشكل ) 

 ( 1الشكل ) 

 التصميم التجريبي للبحث

 -مجتمع البحث  : – اوال

ددهم )   ، والباالغ عا دادمنطقة العامرية الواقعة فاي بغايقتصر مجتمع البحث على اطفال الروضة التابعين لمديرية الكرخ ) االولى ( في        

 ( طفال من االناث .  499( طفال من الذكور ، و )       363( ، بواقع )      862

 -عينة البحث : –ثانيا 

( طفاال  252ن ) تم اختيار روضة العامرية وذلك بسبب شامولها علاى عيناة مناسابة لتطبياق مقيااس البحاث الحاالي عليهاا ، اذ تتاالف ما      

 ( طفال من االناث .  113( طفال من الذكور ، و )  139 وطفلة ، بواقع )

 -اداتا البحث  : –ثالثا 

فاي  –عراقياة لاى البيئاة اللدى اطفال الرياض ) محلية او عربية ( ، وعدم وجود مقياس مقانن ع الثقافة الماليةنظرا لعدم توفر اداة لقياس      

داثاة حوذلاك نتيجاة  ،لادى الفئاة الماذكورة لتنمية مستوى الثقافة المالياة  القصصعلى وكذلك عدم وجود برنامج المستند  – الباحثةحدود علم 

 -فقد تطلب االمر منها بناء االداتين وفقا للصطوات االتية : -الموضوع 

 -خطوات بناء المقياس : -1

 -الى ان عملية بناء اي مقياس يجب ان يمر بصطوات اساسية هي : (Allen & Yen , 1979 )يشير الن وين        

 التصطيط للمقياس . -ا

 صياغة فقرات المقياس . –ب 

 استصراج تمييز الفقرات . -ج

 . ( Allen & Yen , 1979 : 118 – 119 )استصراج صدق وثبات المقياس  –د 

 -التخطيط للمقياس : –ا

 .األطفال لدى  الثقافة الماليةاجري التصطيط للمقياس في ضوء مراجعة االدبيات السابقة التي اشارت الى       

 -صياغة فقرات المقياس : -ب 

ي اف والتباذير ( والاذوحيث تم تقسيم المقياس الى مجالين وهما ) االسار( فقرة ،  15تم وضع فقرات هذا المقياس بحيث بلغ عدد فقراته )     

عتمااد هاذا المقيااس ومان اجال ا( فقارات ،  7(  فقرات ، اما المجال الثاني ) التمييز بين الحاالل والحارام ( والاذي تكاون مان )  8تكون من ) 

 -للتطبيق ، تم ما يلي :

 -طريقة بناء المقياس : -1

 , Mehrens & Lehmann )ال علام الانفس اعتماد البحاث طريقاة ) ليكارت ( وهاي احادى الطارق المتبعاة فاي بنااء المقااييس فاي مجا      

احيانا ، ال ينطبق علياه ( ، والتاي تقابلهاا ثاالث  ه، اذ وضع في بناء المقياس ثالث بدائل هي ) ينطبق عليه دائما ، ينطبق علي  (241 : 1984

 ( . 3،  2،  1اوزان هي ) 

القلبي االختبار المجموعة البعدياالختبار المتغير المستقل   المتغير التابع 

الثقافة الماليةمقياس  البرنامج التعليمي مقياس الثقافة المالية التجريبية  تنمية الثقافة المالية 

 

 الضابطة
 ــــــــــــ مقياس الثقافة المالية ـــــــــــــــ مقياس الثقافة المالية



 
 

 

 -استخراج الصدق الظاهري : -2

لاى مجموعاة مان ( فقارة ع 15المقيااس البالغاة )فقارات بعارض  س على عينة البحث ، قامت الباحثاةاومن اجل امكانية تطبيق فقرات المقي    

( فماا  %80نسابة )  باان هنااك اتفااق علاى ابقااء جمياع الفقارات ، اذ نالات الفقارات وبعد هذه االجراء وجد ( خبيرا ، 10الصبراء بلغ عددهم )

 .فوق ، وبذلك تحقق الصدق الظاهري للمقياس الحالي 

 -اعداد تعليمات المقياس : -3

جاباة عليهااا روعاي عناد اعاداد التعليماات ان تكاون ساهلة ومفهوماة وتؤكاد ضارورة اختياار الباديل المناساب ، حتاى ياتمكن المجياب مان اال    

لطفال لغارض ذكار اسام ا لهن ضارورة لالجابة عليها ، كما اوضحت  معلمات االطفالبعرض فقرات المقياس على  الباحثةبسهولة ، اذ قامت 

 . للبرنامجمعرفة درجة حاجته 

 -تصحيح المقياس : -4

( ، وادناى  45س )( ، وباذلك بلغات اعلاى درجاة للمقياا 3،  2،  1علاى فقارات المقيااس بااالوزان الثالثياة )  معلماةتم تصحيح اجاباة كال      

 ( .30( ، والمتوسط الفرضي ) 15درجة ) 

 

 -استخراج تمييز الفقرات : -ج

خصاائص ي بماا ياتالئم ولغرض الحصول على بيانات يتم بموجبها تحليل الفقرة لمعرفة قوتها التمييزية بهدف اعداد المقياس بشكله النهائ      

فاي  ةمادت الباحثا( طفال وطفلاة  ، وقاد اعت150من ) مكونةبتطبيق اداة البحث على عينة  ةالمجتمع المدروس ، واهداف البحث ، قامت الباحث

ان المعطااة ، رتبات ( استمارة علاى وفاق االوز 150تحليل الفقرات اسلوب العينتين المتطرفتين ، وبعد ان صححت استمارات العينة البالغة ) 

حدياد مجماوعتين ت( الادنيا ، وباذلك تام  %27% ( العلياا ، وال )  27الدرجات تنازليا من اعلى درجة الى ادناى درجاة ، واختيارت نسابة ال )

 . بر حجم واقصى تمايز ممكنباك

يا علاى كال ين العلياا والادنباستصدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين الختبار الفرق بين متوسطي درجات المجموعت ةوعليه قامت الباحث        

( ،  1،96جدولياة ) ، والقيمة ال(  0،05( ، و مستوى داللة )80فقرة من فقرات المقياس ، وقد تبين ان كل الفقرات مميزة عند درجة حرية ) 

 ( يوضح ذلك .1( كانت غير مميزة ، والجدول )  9،  4ما عدا الفقرات )  

 (  1جدول )

 القوة التمييزية للفقرات

رقم الفقرة على المقياس     رقم الفقرة على المجال        معامل التمييز  نوع المجال 

1- -ا   3,45 االسراف والتبذير 

2-  2- والتبذيراالسراف    4,19 

3-  3-  5,21 االسراف والتبذير 

4-  4- 0،20* االسراف والتبذير   

5-  5-  5,33 االسراف والتبذير 

6-  6-  4,55 االسراف والتبذير 

7-  7-  5،22 االسراف والتبذير 

8-  8-  3،11 االسراف والتبذير 

9-  1- 0،62* التمييز بين الحالل والحرام   

10-  2- والحرامالتمييز بين الحالل    4،81 

11-  3-  7،21 التمييز بين الحالل والحرام 

12-  4-  4،92 التمييز بين الحالل والحرام 

13-  5-  5،33 التمييز بين الحالل والحرام 

14-  6-  5،34 التمييز بين الحالل والحرام 

15-  7-  4،50 التمييز بين الحالل والحرام  

 .(  1،96( والقيمة التائية الجولية )0،05( ومستوى داللة )80*الفقرات غير مميزة عند درجة حرية )      

 -مؤشرات الصدق والثبات : –د 

 -الصدق : -1



 
 

 

اس الصادق للمقيا يشير مفهوم الصدق الى الدقة التي يقيس فيها االختبار الغرض الذي وضع هاذا االختباار مان اجلاه. ومان اجال اساتصراج     

 -اعتمدت الباحثتان على الصدق البناء وكاالتي :

 : Stanley & Hepkins , 1972ويقصاد باه تحليال درجاات المقيااس اساتنادا الاى البنااء النفساي للظااهرة الماراد قيااس )   -صددق البنداء :

 ( ، وقد تحقق ذلك من خالل عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لكل مقياس ، وفي ضوء هذا المؤشر، تم االبقاء على الفقرات المقياس 111

 

 

ادقا بنائياا وفقاا ( ، وعاد المقيااس الحاالي صا Anastasi , 1976 :154التي اظهرت معامالت ارتباط جيدة بالدرجاة الكلياة للمقيااس الحاالي ) 

 لهذا المؤشر. 

لكلياة ادرجة فقرة وال وقد تحقق هذا النوع من الصدق ، حينما استعمل معامل ارتباط بيرسون الستصراج العالقة االرتباطية بين درجة كل      

ط وتباين انهاا اللاة االرتباا، وقاد فحصات د للمقياس ، وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمجال ، والعالقة بين درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس

(  2ي الجدول )ح ف( ، وكما هو موض 0،250( ، وقيمة معامل االرتباط الجدولية  )    80( ، ودرجة حرية )   0,05دالة عند مستوى داللة )

 ( . 5و ) (  4( و )  3و ) 

 ( 2جدول )

 مقياس لمعامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية ل

 معامل االرتباط      رقم الفقرة

1- 0,29 

2- 0,58 

3- 0,26 

4- 0,64 

5- 0,52 

6- 0,69 

7- 0,37 

8- 0,70 

9- 0,61 

10- 0,82 

11- 0,64 

12- 0,50 

13- 0,69 

 

 

 ( 3جدول )

 

 األول االسراف والتبذير معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال

 رقم الفقرة على المجال معامالت الصدق

0,63 1 

0,66 2 

0,78 3 

0,69 4 

0,53 5 

0,66 6 

0,57 7 

 



 
 

 

 ( 4جدول )

 الحالل والحرامالتمييز بين  معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للمجال االثاني

 

 رقم الفقرة على المجال معامالت الصدق

720,  1 

560,  2 

480,  3 

600,  4 

50,5  5 

10,6  6 

 ( 5جدول )

 معامل االرتباط بين درجة المجال والدرجة الكلية للمقياس

 

 

 

 

 

 

 -الثبات : -2

ج ثباات قاد تام اساتصراوليعرف الثبات بانه اتساق في نتائج المقياس ويمكن التحقق من ذلك اذا كانت فقرات المقياس تقيس السمة نفساها       

 1986ن ، رندايك و هيجالمقياس بطريقة معامل الفا لالتساق الداخلي ، اذ تعتمد هذه الطريقة على اتساق اداء الفرد من فقرة الى اخرى ) ثو

وقاد بلاغ معامال  ( اساتمارة لمعادلاة الفاا 150( ، والجل استصراج الثبات بهذه الطريقة خضعت استمارات عيناة التحليال االحصاائي )  79: 

 بات جيد للمقياس .ث تمعامال جميعهاو( ،  0،91( ، و الثبات للمجال الثاني )  0،89والثبات للمجال األول ) ( ، 0,87الثبات للمقياس ) 

 -خطوات بناء البرنامج : -2

 تصميم البرنامج التعليمي:  -أ

ذه الباارامج هااتنوعاات الباارامج التعليميااة فااي مجااال المعرفااة والتعلاايم والتاادريس ونتيجااة اخااتالف وجهااات النظاار حااول كيفيااة تصااميم        

لتعليماي ااء برنامجهاا واختالف األسس النظرية التي اعتمدت عليها ونوعية النتاجات التعليمية المنشودة لذا ارتأت الباحثة وضع مبررات لبن

 ه ركائز أساسية تستند إليها في مراحل بنائها .والذي عد  

 تكافؤ عينة البرنامج : -ب

اقاال ماان  ( طفااال وطفلااة يعااانون ماان ضااعف فااي مسااتوى الثقافااة الماليااة ، اذ حصاالوا علااى درجااة 22بعااد ان كشااف المقياااس بوجااود )       

ى عادم التازام بعاض أساباب اختياار الباحثاة لهاذا العادد الا( طفال ، ويعاود 14( درجة ، لجات الباحثة الى اختيار )  26المتوسط الفرضي )  

 ،(  6دول )   ، ويوضاح الجااالطفال على الدوام في الروضة ، باإلضافة الى عدم موافقاة بعاض االهاالي عان اشاتراك أبناائهم فاي البرناامج 

 توزيع افراد العينة على المجموعة التجريبية والضابطة .

 

(  6 جدول )   

 يبين توزيع عينة البحث 

 المجموعة اسم الروضة مديرية تربية
 عدد االطفال

 المجموع
 االناث الذكور

 العامرية الكرخ االولى
 7 3 4 التجريبية

 7 3 4 الضابطة

 14 6 8 2 1 المجموع

 رقم المجال اسم المجال معامل الصدق

 1 االسراف والتبذير 0,85

 2 التمييز بين الحالل والحرام 0,87



 
 

 

 

 -وبعد اجراء توزيع عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة ، تم اجراء عمليات التكافؤ وكاالتي :       

  تكافؤ العينة في متغير التحصيل الدراسي لألب:-أوال 
ل من يات التحصييب مستوللتأكد من تكافؤ المجموعتين في متغير مستوى التحصيل الدراسي إلباء أفراد المجموعتين قامت الباحثة بترت      

 نوف  لمعرفة سمير – أدنى مستوى إلى أعلى مستوى وكما يأتي )ابتدائية ، متوسطة ، إعدادية ، بكالوريوس ، عليا( وباستعمال كولموجراف

 ( 0,05وى داللة )( عند مست 1,36( وهي أقل من القيمة الجدولية ) 0,267الفروق اذ تبين أن قيمة سمير نوف المحسوبة تساوي )داللة 

 

ي تكافئتين فلمجموعتين ما( مما يدل على ان الفروق غير دالة إحصائياً في هذا المتغير بين أفراد المجموعتين وبذلك تكون 7ودرجة الحرية )

 ( يوضح ذلك. 7والجدول ) هذا المتغير،

(7جدول )  

التحصيل الدراسي لألب بين المجموعتين التجريبية والضابطة سمير نوف للتكافؤ في متغير –يبين قيمة كولموجراف   

 قيمة سمير نوف التحصيل الدراسي لألب العدد المجموعة
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة عليا بكالوريوس إعدادية متوسطة ابتدائية

670,2 1 3 1 1 1 7 التجريبية عند  غير دالة 1,36 

 2 2 0 2 1 7 الضابطة  (0,05)

 

  تكافؤ العينة في متغير التحصيل الدراسي لالم: -ثانيا 

صايل ساتويات التحللتأكد من تكافؤ المجموعتين في متغير مستوى التحصيل الدراسي ألمهاات أفاراد المجماوعتين  قامات الباحثاة بترتياب م      

 نوف  لمعرفة سمير –من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى وكما يأتي )ابتدائية، متوسطة، إعدادية ، بكالوريوس، عليا( وباستعمال كولموجراف 

( ودرجاة 0,05( عناد مساتوى داللاة )1,36( وهي أقل من القيمة الجدولياة )0,535لفروق وتبين أن قيمة سمير نوف المحسوبة تساوي )داللة ا

ذا تكاافئتين فاي ها( مما يدل على ان الفاروق غيار دالاة إحصاائياً فاي هاذا المتغيار باين أفاراد المجماوعتين وباذلك تكاون المجماوعتين م7الحرية )

 ( يوضح ذلك.8ل )المتغير، والجدو

(8جدول )  

التحصيل الدراسي لألم بين المجموعتين التجريبية والضابطة سمير نوف للتكافؤ في متغير –يبين قيمة كولموجراف   

مستوى الداللة  قيمة سمير نوف التحصيل الدراسي لألب العدد المجموعة

(0,05)  
 الجدولية المحسوبة عليا بكالوريوس إعدادية متوسطة ابتدائية

 1 2 2 2 0 7 التجريبية

5350,  0 1 2 2 2 7 الضابطة غير دالة 1,36 

 

 

 

 تكافؤ العينة في متغير الحالة االقتصادية : -ثالثا 

ية االقتصاادات الحالاة للتأكد من تكافؤ المجموعتين في متغير مستوى الحالة االقتصادية ألفاراد المجماوعتين قامات الباحثاة بترتياب مساتوي       

رفاة داللاة سامير ناوف  لمع –من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى وكما يأتي )ضعيفة ، متوسطة ، جيدة ، جيدة جادا ( وباساتعمال كولماوجراف 

( ودرجاة 0,05( عناد مساتوى داللاة )1,36( وهاي أقال مان القيماة الجدولياة )  0,143الفروق ، تبين أن قيمة سمير ناوف المحساوبة تسااوي ) 

ذا تكاافئتين فاي ها( مما يدل على ان الفاروق غيار دالاة إحصاائياً فاي هاذا المتغيار باين أفاراد المجماوعتين وباذلك تكاون المجماوعتين م7ة )الحري

 ( يوضح ذلك.9المتغير، والجدول )

 



 
 

 

 (9جدول )

 والضابطةالحالة االقتصادية بين المجموعتين التجريبية  سمير نوف للتكافؤ في متغير –يبن قيمة كولموجراف 

 العدد المجموعة

 قيمة سمير نوف التحصيل الدراسي لألب
مستوى الداللة 

(0,05)  المحسوبة جيدة جدا جيدة متوسطة ضعيفة 
الجدولي

 ة

 1 1 2 3 7 التجريبية
 غير دالة 1,36 0,143

 0 2 1 4 7 الضابطة

  :التكافؤ في مقياس الثقافة المالية -رابعا 

لمجماوعتين ، احسابية لكال تم استصراج المتوسطات ال مقياس الثقافة الماليةلمعرفة التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على       

( درجة  7,5ة بلغت ) للمجموعة التجريبي مقياس الثقافة الماليةولقد اظهرت نتائج اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين ، ان متوسط رتب درجات 

ان وتناي ما( ، وعناد مقارناة قيماة  24,500( درجاة ، اماا قيماة ماان وتناي فقاد بلغات )   7,5، ومتوسط درجاات المجموعاة الضاابطة بلغات ) 

 مجموعتين التجريبية( بين ال 0,05(  اتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 8المحسوبة مع القيمة الجدولية البالغة ) 

 ( يوضح ذلك.10والضابطة ، اي ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10جدول )

 التجريبية والضابطة على مقياس الثقافة المالية يبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات المجموعتين

 ت

درجات المجموعة 

 التجريبية

درجات المجموعة 

 الضابطة
 Uقيمة 

 داللة الفرق

عند مستوى 

(0،05)  الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة 

1 24 11،5 21 3،5 
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2 24 11،5 24 11،5 

3 22 6،5 22 6،5 

4 21 3،5 20 1،5 

5 20 1،5 24 11،5 

6 24 11،5 22 6،5 

7 22 6،5 24 11،5 

 52،5 157 52،5 157 مجموع الكلي

 7،5 22،43 7،5 22،43 متوسط الدرجات

 



 
 

 

 

 للمجال األول ) االسراف والتبذير ( : التكافؤ في مقياس الثقافة المالية وفقا - خامسا

تصراج ذير ( تاام اساالمعرفااة التكااافؤ بااين أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى مقياااس الثقافااة الماليااة فااي مجااال ) االسااراف والتباا      

 لمالياةااس الثقافاة مقيالمتوسطات الحسابية لكال المجموعتين ، ولقد اظهرت نتائج اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين ، ان متوسط رتب درجات 

قاد بلغات ) ف( درجاة ، اماا قيماة ماان وتناي   7,21( درجة ، ومتوسط درجات المجموعة الضاابطة بلغات )  7,79للمجموعة التجريبية بلغت ) 

صائية عناد مساتوى (  اتضح عدم وجود فروق ذات داللة اح8( ، وعند مقارنة قيمة مان وتني المحسوبة مع القيمة الجدولية البالغة )  22,500

 لك.ذ( يوضح 11( بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، اي ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير والجدول ) 0,05داللة ) 

 

 

 

 

(11جدول )  

في مجال االسراف  والضابطة على مقياس الثقافة المالية المجموعتين التجريبيةيبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات 

 والتبذير 

 ت

درجات المجموعة 

 التجريبية
 داللة الفرق Uقيمة  درجات المجموعة الضابطة

 
 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة

1 10 6 11 10،5 
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2 11 10،5 12 13،5 

3 9 2 10 6 

4 10 6 9 2 

5 11 10،5 9 2 

6 12 13،5 10 6 

7 10 6 11 10،5 

مجموع 

 الكلي

73 54،5 72 50،5 

متوسط 

الدرجا

 ت

10،43 7،79 10،29 7،21 

 

 للمجال الثاني ) التمييز بين الحالل والحرام ( : التكافؤ في مقياس الثقافة المالية وفقا - سادسا

 

ام ( تاام لحااالل والحاارلمعرفااة التكااافؤ بااين أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى مقياااس الثقافااة الماليااة فااي مجااال ) التمييااز بااين ا      

 مقياس رجات داستصراج المتوسطات الحسابية لكال المجموعتين ، ولقد اظهرت نتائج اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين ، ان متوسط رتب 

 

ا قيماة ماان وتناي ( درجة ، اما  7,36( درجة ، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة بلغت )  7,64للمجموعة التجريبية بلغت )  الثقافة المالية

ات داللاة احصاائية (  اتضح عادم وجاود فاروق ذ8( ، وعند مقارنة قيمة مان وتني المحسوبة مع القيمة الجدولية البالغة )  23,500فقد بلغت ) 

 ( يوضح ذلك.12) ( بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، اي ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير والجدول 0,05مستوى داللة )  عند

 

 

( 12جدول )   



 
 

 

التجريبية والضابطة على مقياس الثقافة المالية في مجال التمييز بين  يبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات المجموعتين

 الحالل والحرام 

 ت

درجات المجموعة 

 التجريبية

درجات المجموعة 

 الضابطة
 Uقيمة 

 داللة الفرق

عند مستوى 

(0،05)  الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة 

1 14 13 10 2 
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2 31  11 12 7 

3 13 11 12 7 

4 11 3،5 11 3،5 

5 9 1 15 14 

6 12 7 21  7 

7 12 7 13 11 

 51،5 85 53،5 84 مجموع الكلي

1412،14 7،64 12 متوسط الدرجات  7،36 

  لها:تحديد المشكلة االساسية لضرورة بناء البرنامج التعليمي  -ت

بين  ، والتمييز لتبذيروتتمثل المشكلة في البحث الحالي وجود ضعف في الثقافة المالية لدى أطفال الرياض في مجالين )االسراف وا      

 الحالل والحرام ( لهذا تم بناء البرنامج التعليمي للعمل على تنميته لدى افراد العينة الحالية .

 

  تحديد االحتياجات:-ج 

ب واالجهزة االلعاوتم تحديد وترتيب االحتياجات حسب أهميتها وأولوياتها في البرنامج ومدى مالءمتها ألهداف البحث واالنشطة      

 المستصدمة والزمن الذي يستغرقه البرنامج لتحقيق أهدافه. 

 

عليمي لبرنامج التان طريق ع الثقافة الماليةعينة الدراسة لكونهم بحاجة ماسة لتنمية  طفل فياالحتياجات التعليمية لكل  ةالباحث تقد حددو

رضي لمتوسط الفهم دون اوذلك من خالل اجراء عملية التقويم االولي )االختبار القبلي( للعينة التجريبية والضابطة اذ بلغت درجاتبالقصص 

 .( درجة15)والبالغة 

 

 

  التعليمي:تحديد أهداف البرنامج -د

 يجب مراعاة عدة امور اثناء تحديد االهداف وهي كما يلي:     

 ان يكون باإلمكان تحقيقها بأساليب التعلم المتعددة.-أ

 تنسيق الهدف العام مع االهداف السلوكية.    -ب

 تتميز اهداف البرنامج بالشمولية لكافة جوانب الصبرة.-ج

 أكثر وتعلم جديد.ان تكون االهداف بدايات لنشاطات -د

 ان تصاغ االهداف بصورة سلوكية اجرائية يمكن مالحظتها وقياسها.-هـ

 يجب ان تتميز االهداف بالتدرج والتنظيم حتى يسهل ترجمتها الى خبرات تعليمية.-و

 : أهداف البرنامج التعليمي في البحث الحالي باآلتي ةالباحث توقد حدد      

 

 البرنامج التعليمي:الهدف العام من  -اوال

 تي يتضمنهاال القصصية ليميةمن خالل تعريضهم للنشاطات التع أطفال الرياضلدى  الثقافة الماليةيسعى البرنامج الحالي الى تنمية        

 .نهاية البرنامجتحقيقها بعد  االطفال. وهو هدف عريض يصف النواتج النهائية التي يتوقع من  البرنامج

 



 
 

 

 : األهداف السلوكية للبرنامجتحديد  -ثانيا

مة هذه تأكد من سالمجموعة من االهداف السلوكية الصاصة بكل جلسة )معرفية وسلوكية( لل ةالباحث توفي ضوء الهدف العام صاغ     

 األهداف واتساقها مع الهدف العام واألنشطة والفعاليات المستدلة لكل جلسة. 

 

لمتعلمين وخصائص ا ويحدد محتوى البرنامج استناداً إلى طبيعة األهداف العامة والسلوكية  تحديد محتوى البرنامج التعليمي: -هـ

بنحٍو  ط التعليميي النشافوالمجتمع الذي ينتمون إليه وطبيعة المرحلة العمرية وطبيعة المادة واستناداً إلى ذلك نظم الباحث المحتوى 

يات على االدب لبرنامجفي اعداد محتوى ا ةالباحث تية وخصائص العينة، إذ اعتمديتوافق واألهداف العامة واألهداف السلوكية والمعرف

نوعة النشطة الماوانجاز  اذ يعتمد نجاح البرنامج التعليمي على تطور خبرات المتعلمين الثقافة المالية ،والدراسات السابقة في مجال 

 .إليهم ضمن حدود قدراتهم وقابلياتهم 

 

ي الحالي ج التعليمتنوعت التقنيات والوسائل التربوية المستصدمة في أنشطة البرنام لبرنامج التعليمي: تحديد أدوات ووسائل ا-و

 ية اقات تعليموب(، بطوالمتمثلة باآلتي:) قصص مصورة وملونة، صور مصتلفة االحجام واالشكال وااللوان، افالم فيديو، حاسوب )الب ت

 

اصوات لفة، مجموعة من االغاني مسجلة على اقراص، اصوات لبعض الحيوانات ولبعض النصوص، صندوق، اآلالت موسيقية مصت

 الطبيعة مسجلة على اقراص، وغيرها من الوسائل التعليمية، 

 

  تحديد اسلوب العمل في البرنامج التعليمي: -هـ
 على عدد من االساليب في أثناء تطبيق البرنامج منها: ةالباحث تاعتمد    

 

 لالطفالب خالل البرنامج الحالي بعض االنشطة بأسلوب علمي وتربوي مشوق ومناس ةالباحث تولقد قدم: والمناقشةالحوار -1

عن  ة والتعبيرباإلجاب والسماح للعينة الثقافة الماليةهذا االسلوب من خالل أثارة االسئلة والمواضيع التي تصص  ةالباحث تواستعمل

 مشاعرهم وآرائهم.

 

ينة البحث ادائها )ع "تلك الوسائل التي يصتارها او يعدلها الباحث ويشترك في يقصد بها  األلعاب والمسابقات المختلفة:ممارسة -2

ن حديد عدد متالحالي  وقد تم في البرنامج. ( لغرض تنمية أنماط معينة"ةالتجريبية( ضمن قواعد وتعليمات معينة وبتوجيه من )الباحث

 ديم االنشطة التعليمية للعينة )المجموعة التجريبية(.الطرق واالساليب اثناء تق

 

تأثير الخرين والاف افهام أن اإللقاء هو القدرة على نقل ما يصتلج في النفس باستصدام الصوت والحركات وااليماءات معا بهد اإللقاء:-3

د بهذه أثر الفرتتعبر عن المواقف وعن مدى فيهم، فالصوت ينقل الكلمات ويعبر عن المشاعر ويوضح المعنى وحركات الجسم والوجه 

 منهم. لمطلوبةاهذا االسلوب مع عينة البرنامج بداية كل نشاط لتوضيح الفعاليات  ةالباحث تالمواقف وتفاعله معها وقد اعتمد

 

 ف التعليميطلب الموقتمع تكرار هذا االداء إذا  االطفالللمعارف موضوع التعلم امام اعين  ةوتعتمد على أداء عرض الباحث العرض:-4

وكية في هداف السلحقيق االتذلك ثم اعطاء الفرصة للتالميذ للقيام بهذه األداء لتنفيذ األنشطة موضوع التعلم.   ولضمان نجاح العرض في 

 وكاالتي: ليطفال الرياضالصطوات االتية في تقديم العرض  ةالباحث تالبرنامج الحالي اتبع

 

بة رة في مصاطهو أسلوب تعليمي تعلمي ذات تأثير عظيم ويعد العرض القصصي أحد األساليب ذات األهمية الكبي اسلوب القصة:-1

ات عقلية ها من عمليا يتصللوجدان التالميذ وعقله معاً كما أن القصص تُحدث تنوعاً معرفياً لدى التالميذ من خالل األفكار والحوادث وم

 .لتحليل والتفسير والتقويم وغيرها من العمليات العقلية التي قد يحدثها أسلوب العرضلديه في الربط وا

الى  ةلباحثالذا لجأت  من خالل توظيف العرض القصصي )السرد القصصي( في النشاط. لالطفالويهدف إلى تقديم األنشطة        

 .استصدام هذا االسلوب في تقديم األنشطة

 

 البرنامج التعليمي:تنفيذ محتوى أنشطة -2

 وكاالتي:الصطوات االتية في تحديد محتوى وتفاصيل تنفيذ البرنامج التعليمي  ةالباحث توقد اتبع      

 .االطالع على بعض الدراسات واالدبيات السابقة في مجال البرامج التعليمية -والا



 
 

 

 

 ( دقيقة لكل نشاط.40وقت خاص لكل جلسة تعليمية، اذ كان معدل الوقت ) ةالباحث تحدد-ثانيا

ئمة لقاعة المالف بصفات افي مدينة بغداد، اذ تم تحديد قاعة تتص االولى( التابعة لمديرية الكرخ العامرية) روضة ةالباحث تحدد-ثالثا

الجهزة االلعاب واولمناضد فة كما تم تهيئة القاعة بالكراسي واألداء الجلسات التعليمية من حيث اشعة الشمس التهوية النظافة حجم الغر

 .النشطة البرنامج  االطفالالمطلوبة لتسهيل اداء 

 

  معززات البرنامج التعليمي:-ز
( حفزات )الثوابمن البرامج التي يضعها يجب عليه ان يراعي الشروط االتية عند تحديد الم من تحقيق اهدافه المدرب تمكن     

 للمتعلمين وهي:

 ان يكون عادال عند توزيعها على االفراد.-1

 ان تكون مناسبة لما يبذله الفرد من جهد في العمل.-2

 ان تكون متناسبة مع اداء الفرد.-3

 ان تكون مناسبة مع عمر الفرد.-4

 ان تكون مشبعة للحاجات االنسانية واالجتماعية والنفسية.-5    

 عدة انواع من التعزيز أثناء تطبيق البرنامج منها: ةوقد استعمل الباحث     

 

فسه نار السلوك عه الى تكرعلى السلوك السوي مما يعززه ويدعمه ويدفالطفل الذي يمثل االثابة التي يحصل عليها  التعزيز اللفظي:-اوال 

 إذا تكرر الموقف ومن امثلته )جزاك هللا خير، اجابتك رائعة، ممتاز، ذكي وغيرها من االلفاظ(.

 

 )االشارة، االيماء، االيحاء(.ب والمتمثل  التعزيز غير اللفظي:-ثانيا 

 

لمادية المعززات الموقف وللمناسب بعد أداء االجابة الصحيحة أو السلوك ا االطفالالذي يتمثل بتقديم هدايا الى  التعزيز المادي:-ثالثا

لمرغوب بالسلوك ا ما يقوميمكن تقديمها بشكل مباشر وتؤدي الى نتائج ايجابية مع العينة باإلضافة الى انها تؤدي الى رضا التلميذ عند

 وكلما كان التعزيز قويا ومرغوبا أدى الى سرعة تعزيز وثبات السلوك من اجل الحصول عليه.

 

  التعليمي: تقويم البرنامج-ح

 البرنامج الحالي وفقا لالتي:يمكن تقويم      

 حكم المحكمين. -اوال

 مقارنة مصرجات البرنامج المقترح باألهداف التي سعى إلى تحقيقها.-ثانيا 

 لمحتوى البرنامج في ضوء األهداف السلوكية الُمعَد ة له. مقياس لقياس الثقافة الماليةبناء -ثالثا

 

 

 

 تية:يمية االالى االجراءات التقو ةالباحث تولغرض التحقق من البرنامج ونجاحه في تحقيق اهدافه التي اعد من اجلها لجأ  

 

لقبلي ااالختبار  بإجراء قبل المباشرة في تنفيذ البرنامج والمتمثلة ة: ويتلصص باإلجراءات التي يقوم بها الباحثالتقويم التمهيدي-أ

 وإجراءات التكافؤ بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بتطبيق البرنامج.

الذين  ضطفال الرياأعرف على التقيم المصاحب لعملية تنفيذ البرنامج والتقييم التشصيصي يستصدم هذا التقييم للت : وهوالتقويم البنائي-ب

 يستجيبون بردود افعال ايجابية ملفتة لالنتباه بدرجة تتعدى مستوى نموهم ونضجهم 

 

تحديد لار البعدي ات االختبالبرنامج والمتمثلة بإجراءبعد االنتهاء من  ةقوم بها الباحثت: ويتلصص باإلجراءات التي التقويم النهائي-ج

 اء منه. عد االنتهقبل المباشرة بالبرنامج وب مقياس الثقافة الماليةمن خالل مقارنة درجاتهم على  االطفالالتغير الحاصل لدى 

 

  نشطة.  لي االطفالداء : وهذا الجزء من التقويم من اهم المراحل ويهدف الى تحديد فاعلية البرنامج على أالمتابعة-د



 
 

 

 

 رنامج وفقاوصف البب تمن تحديد مراحل تصميم البرنامج التعليمي للبحث الحالي قام ةوبعد انتهاء الباحث وصف البرنامج التعليمي: 

 للصطوات االتية:

 ( نشاطا.6بلغ عدد أنشطة البرنامج ) األنشطة التعليمية:-1

 

 (. السلوكيةاستند البرنامج على )النظرية النظرية التي يستند عليه البرنامج التعليمي: -2

 

 لبحث.ادى عينة تم تحديد عنوان لكل جلسة بحيث تتناسب والغرض السلوكي المراد تحقيقه لعناوين أنشطة البرنامج التعليمي: -3

 

لبرنامج ها تصميم اتمد عليبصصائص العينة واحدة من العناصر المهمة التي يع وتُعدُّ المعرفة المسبقة والدقيقة تحليل خصائص العينة:-4

 التعليمي. 

يئة ت بتنظيم بج بنجاح قاموحتى تستطيع الباحثة تادية البرنام .من المرحلة التمهيدية ( العامرية) روضةمن  االطفاللذا تم تحديد     

 -القاعة التي سوف تجري البرنامج فيها وكاالتي :

 

لذا ينبغي  ة للمالحظةة وقابلالتي تكمن أهميتها بإدارة الصف وترتيب مقاعد الجلوس وبما أن هذه الجوانب ميداني البيئة الفيزيقية:-األول

 .ترتيبها وتنظيمها بنحو جيد وبطريقة تتيح لهم الشعور باألمان والحرية والراحة 

 

إليجابي اهو المناخ و طفالاالماعّي واالنفعالّي الذي يمكن أن يؤثر فيما يتعلمه التي تمثل مناخ الصف االجت البيئة السيكولوجية:-ثانيا

 الذي ينمي عالقات العمل التعاونّي..

 

 

 عاقتها.رنامج أو إداف البوتشمل العناصر الموجودة في البيئة التعليمية جميعها، والتي من شأنها تحقيق أه تهيئة مستلزمات التدريب:-6

 

 ناصره كلهاإسهام ع من الشروط المهمة التي ينبغي توافرها في البرنامج )الصدق( وصدق البرنامج يعني البرنامج:التثبت من صدق -7

 في تحقيق األهداف التربوية بما في ذلك المحتوى والوسائل التعليمية والنشاطات والتقويم.

ن في لمتصصصياعلى التثبت من صدق البرنامج المقترح بعرضه بصيغته االولية على مجموعة من المحكمين  ةالباحث تلذا حرص    

م توياته لكن مج في محتإلبداء آرائهم ومقترحاتهم وقد اتّفقت وجهة نظرهم على صالحية البرنا التربية وعلم النفس والتربية الصاصة 

 .لك المالحظات وأصبح البرنامج بصيغته النهائية تعديل عدد من الفقرات أو المفردات في ضوء ت

 

ية حث التجريبعينة الب كالالتمهيدية ، ل( من هم في المرحلة العامرية) روضةفي  المقياستم تطبيق أداة  التطبيق القبلي لالختبار: – 8

 اذ بدأت داسبوعا واحأاالختبار الكلي  بموضوعية ولقد استغرقت مدة التطبيق المقياساالجابة على فقرات ة الباحث توالضابطة اذ حصل

 م. 10/12/2017م وانتهت يوم االثنين المصادف 2017 /4/12من يوم االحد المصادف 

 

 التية:ا االجراءاتب ةباحثال تبعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي واعداد ادواته قام مرحلة تطبيق البرنامج التعليمي:- 9

من  ولىاالبية الكرخ ( في مديرية ترالعامرية) روضةمن  واالناث من المرحلة التمهيديمن الذكور  االطفال( تلميذا من 14اختير )-أ

 محافظة بغداد.

 إلى مجموعتين هما:األطفال  ةالباحث توزع-ب

 .واالناث  من الذكور طفال( 7المجموعة التجريبية وعددها ) -  

 .واالناث  من الذكور طفال( 7عددها )المجموعة الضابطة و -  

( جلسات تقدم 3اقع )، بو مع جلسة الترحيب والصتاميةقصصية ( نشاط تعليمي 6حدد عدد األنشطة التعليمية للمجموعة التجريبية ب )-ج

 في ثالثة أيام من االسبوع )االحد، الثالثاء، الصميس( لينشطة التعليمية 

 امج.طبيق البرنلبدء بتاقبل  مقياس الثقافة الماليةحددت الدرجات التي حصل عليها افراد عينة المجموعتين التجريبية والضابطة على -د

 .لالطفالوالترحيب  ( موعدا لليوم االول لتقديم البرنامج وكان يوم االفتتاح واالستقبال2017\12\4حدد يوم األحد الموافق )-هـ 

 (. 2018\5\10تطبيق االختبار البعدي لالختبار في يوم الثالثاء )حدد موعد ل-و 



 
 

 

 

 

 

 -الوسائل اإلحصائية :

 (  SSPSالباحثة الحقيبة اإلحصائية ) استعملت

 (، T.Testاالختبار التائي ) -1

 معامل ارتباط بيرسون(، -2

 وتني لعينتين مستقلتين، –اختبار مان  -3

 سمير نوف . –اختبار كولموجراف  -4

 معادلة الفا كرونباخ الستصراج ثبات المقياس .  -5

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها

 

 "تعرف تأثير برنامج تعليمي من خالل القصص في تنمية الثقافة المالية لدى طفل الروضةهدف البحث    

 ولتحقيق هدف البحث اختبرت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية :       

جموعدة ( بدين متوسدط رتدب درجدات أطفدال الريداض للم0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى: 

 التجريبية والضابطة على مقياس الثقافة المالية في االختبار البعدي.

ألطفال علاى االنتائج أن متوسط رتب درجات إذ أظهرت )اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين ( وللتحقق من صحة الفرضية أستعمل     

( درجاة 4ت ) ( درجة وهي اكبر من متوسط درجاات المجموعاة الضاابطة التاي بلغا11مقياس الثقافة المالية للمجموعة التجريبية  بلغت )

صاائية عناد مساتوى داللاة اح(  اتضاح لناا وجاود فاروق ذات 8( مع القيمة الجدولياة البالغاة )0,00وعند مقارنة القيمة المحسوبة البالغة  )

 موعاة التجريبياة( ولصالح المجموعة التجريبية حيث كانت القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية أي أن درجاات المج 0,05داللة ) 

ة لفرضايبعد تطبيق البرناامج التعليماي القصصاي كانات أعلاى مان درجاات المجموعاة الضاابطة التاي لام تتعارض للبرناامج ، لاذا تارفض ا

 ( يوضح ذلك .13الصفرية وتقبل البديلة ، والجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13الجدول )  

.يبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات أطفال الرياض للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  

 داللة الفرق U قيمة  درجات المجموعة ت

 الضابطة التجريبية 

 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة

1 31 12،5 21 1،5 

0
,0

0
 

8
 

ا 
ئي

صا
ح

 ا
ل
دا

ق 
فر

ال

ى 
و
ست

 م
ند

ع

(
0
,0

5
)

 2 29 9 25 7 

3 30 10،5 22 4 

4 30 10،5 21 1،5 

5 31 12،5 22 4 



 
 

 

6 33 14 22 4 

7 27 8 23 6 

 28 156 77 211 المجموع الكلي

 4 22،29 11 30،14 متوسط الدرجات

 

لدى مقيداس ( بين متوسط رتب درجات أطفال الرياض ع0،05الفرضية الثانية : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

 بعدي.لافي االختبار  التمييز بين الحالل والحرام( –الثقافة المالية للمجموعتين التجريبية والضابطة وفقا لبعديه )االسراف والتبذير 

ذ أظهارت ساتقلتين ( إللتحقق من صحة الفرضية ) البعد األول( أستعمل )اختبار مان وتني لعينتين م البعد األول )االسراف والتبذير ( :-أ

هاي اكبار مان ( درجاة و10,86النتائج أن متوسط رتب درجات أطفال الرياض علاى مقيااس الثقافاة المالياة للمجموعاة التجريبياة  بلغات ) 

( 8دولياة البالغاة )( مع القيمة الج1جة وعند مقارنة القيمة المحسوبة البالغة  )( در4,41متوسط درجات المجموعة الضابطة التي بلغت ) 

محساوبة اصاغر ( ولصالح المجموعة التجريبية حيث كانت القيمة ال 0,05اتضح لنا وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 

لام  لضاابطة التايارنامج التعليمي كانت اعلى من درجات المجموعاة من القيمة الجدولية أي أن درجات المجموعة التجريبية بعد تطبيق الب

 .( يوضح ذلك14تتعرض للبرنامج ، لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة ، والجدول)

 

 

 

 

 

 

(14جدول)  

األول ) االسراف يبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات أطفال الرياض على مقياس الثقافة المالية وفقا للمجال 

 والتبذير ( للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

 ت

 

 

 درجات المجموعة
 داللة الفرق Uقيمة 

عند مستوى داللة 

(0،05)  

 الضابطة التجريبية

الدرج

 ة
 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة

1 14 10،5 10 2،5 

1
 

8
 

د 
عن

ا 
ئي

صا
ح
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دا
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ال
ى 

و
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م

(
0
,0

5
)

 

2 13 8 12 5،5 

3 14 10،5 11 4 

4 16 12 9 1 

5 17 13 10 2،5 

6 18 14 12 5،5 

7 13 8 13 8 

 29 77 76 105 المجموع الكلي

 4،14 11 10،86 15 متوسط الدرجات

مساتقلتين(  تني لعينتينللتحقق من صحة الفرضية )البعد الثاني ( استعمل )اختبار مان و البعد الثاني ) التمييز بين الحالل والحرام ( :-ب

رجة وهاي اكبار د(  11إذ أظهرت النتائج أن متوسط رتب درجات أطفال الرياض على مقياس الثقافة المالية للمجموعة التجريبية بلغت ) 

الجدولياة البالغاة  ( مع القيمة0,00عند مقارنة القيمة المحسوبة البالغة )( درجة و  4من متوسط درجات المجموعة الضابطة التي بلغت ) 

ماة المحساوبة ( ولصالح المجموعاة التجريبياة حياث كانات القي 0,05( اتضح لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  8)

رجااات برنااامج التعليمااي القصصااي كاناات أعلااى ماان داصااغر ماان القيمااة الجدوليااة ، اي ان درجااات المجموعااة التجريبيااة بعااد تطبيااق ال

 ( يوضح ذلك.15المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج ، لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة، والجدول )



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15جدول)  

للمجال الثاني ) التمييز بين  يبين نتائج اختبار )مان وتني( للفرق بين رتب درجات أطفال الرياض على مقياس الثقافة المالية وفقا

 الحالل والحرام ( للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

 ت

 درجات المجموعة
 Uقيمة 

 داللة الفرق

عند مستوى داللة 

(0،05)  
 الضابطة التجريبية

 الجدولية المحسوبة الرتبة الدرجة الرتبة الدرجة

1 17 14 11 4 

0
,5

0
0
 

8
 

ق 
فر

ال
ى 

و
ست

 م
ند

ع
ا 
ئي

صا
ح

 ا
ل
دا

(
0
,0

5
)

 

2 16 12،5 13 7،5 

3 16 12،5 10 2 

4 15 10،5 12 5،5 

5 13 7،5 12 5،5 

6 15 10،5 10 2 

7 14 9 10 2 

 28،5 78 76،5 106 مجموع الكلي

 4،07 11،14 10،93 15،14 متوسط الدرجات

 

 االستنتاجات : 

 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :     

طة مجموعاة الضاابهناك فروق في مستوى الثقافة المالية لدى أطفال الرياض في المجموعة التجريبية على أقرانهم من أفاراد عيناة ال -1

 .في االختبار البعدي

ال الرياااض فااي التمييااز بااين الحااالل والحاارام( لاادى أطفاا –لتبااذير هناااك فااروق فااي مسااتوى الثقافااة الماليااة وفقااا لبعديااه )االسااراف وا -2

 المجموعة التجريبية على أقرانهم من أفراد عينة المجموعة الضابطة في االختبار البعدي.

 

 التوصيات : 

 :في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها، توصي الباحثة بما يأتي 

ساراف المالياة )اال بياة باالساتفادة مان البرناامج التعليماي القصصاي لتنمياة مساتوى الثقافاةضرورة قيام وزارة التربية / مديريات التر .3

 التمييز بين الحالل والحرام ( في جميع رياض األطفال في العراق . –والتبذير

 

 

ضامين االطفاال بت اضضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كليات التربياة وكلياات التربياة األساساية السايما أقساام ريا .4

الحارام وباين الحاالل  التميياز –مناهج )المقررات الدراسية( البرنامج التعليمي القصصي في تنمية الثقافة المالية )االساراف والتباذير 

 الرياض . ألطفال( 

 المقترحات :



 
 

 

  -استكماال للبحث الحالي وتطويرا له تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية : 

ين الحاالل بار، التميياز بناء برنامج تدريبي لمعلمات التربية الصاصاة فاي تنمياة الثقافاة المالياة ليطفاال فاي المجاالين ) االساراف والتباذي-1

 .والحرام ( 

 .الكتابة( لدى طفل الروضة  –بناء برنامج تعليمي قصصي لتنمية مهارة )القراءة -2
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