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  اديةاالقتص التربية أبعاد بعض لتنمية األنشطة متعدد برنامج فاعلية
 0202 مصر رؤية ضوء في المبكرة الطفولة بمرحلة للطفل

 

 *.علي ربيع أحمد فاتن / د*                                      
 

 : البحثملخص 
 

 طةاألنش           متعدد برنامج فاعلية على التعرف إلى الحالي البحث يهدف   
 لرؤية   ةاالقتص  اد األهداف ض     في االقتص  اد ة التربية أبعاد بعض لتنمية

 طفلا ( 02) من مك نة عينة على البحث تطبيق تم وقد ، 0202 مص        ر
( 00) ب اقع kg2 األطف  ا  بري  ا  الث  اني المس              ت    أطف  ا  من وطفل  ةا 

 دراس              ة إع داد وتم الض              ابط ة، للمجم ع ة( 00)و التجريبي ة للمجم ع ة
 ، لطفلل المناس       بة االقتص       اد ة التربية أبعاد لتحديد للمعلمات اس       تطلعية
 ألبعاد متدرج مقياس إعداد وتم ، التجريبي ش     ب  المنهج الباحثة واس     ت دم 

 ياناتب لجمع كأداة   المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل االقتص          اد ة التربية
 وهي الطفل لد  تنميتها المراد  االقتص    اد ة التربية أبعاد تحديد وتم .البحث

 االدخار تعزيز ،المحلي نتاجاإل تش              جيع، الرقمي باالقتص              اد ال عي) 
 بين تمييزال ،اإلنفاقية المرونة ،الضرورة عند  االقترا  ، الفردي واالس تثمار

 البحث ائجنت بين  وقد  ،(الناجح للقتص  اد العلم قيمة تقدير ،والحرام الحل 
 وأوص   ، ةاالقتص اد  التربية أبعاد تنمية في األنش طة متعدد البرنامج فاعلية
 طف لةال مناهج في  االقتص         اد ة التربية أبعاد تض         مين بض         رورة الباحثة
   .المبكرة

 

                                                             

 .الفيوم جامعة -المبکرة للطفولة التربية کلية -بقسم العلوم التربوية مدرس *
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The effectiveness of a multi-activity program to 
develop some dimensions of economic education for 
the child in early childhood stage, in light of Egypt's 

2030 vision 
 

Dr. Faten Ahmed Rabie Ali. * 
 

Abstract: 
 

 

   The current research aims to identify the effectiveness of 
a multi-activity program to develop some dimensions of 
economic education in light of the economic objectives of 
Egypt's Vision 2030, and the research was applied on a 
sample consisting of (50) children and girls from the 
second level of kindergarten kg2 by (25) for the 
experimental group and (25) For the control group, an 
exploratory study was prepared for female teachers to 
determine the dimensions of appropriate economic 
education for the child, and the researcher used the quasi-
experimental approach, and a graduated scale was 
prepared for the dimensions of the economic education of 
the child in early childhood as a tool to collect research 
data. The dimensions of the economic education to be 
developed in the child have been determined, which are 
(awareness of digital economy, encouraging local 
production , enhancing individual savings and investment, 
borrowing when necessary , flexibility , spending 
distinction between permissible and unlawful , estimating 
the value of science for a successful economy). The results 
of the research showed the effectiveness of the multi-
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activity program in the development of dimensions 
Economic education. The researcher recommended that 
the dimensions of economic education should be included 
in early childhood curricula. 

  :Keywords الكلمات المفتاحية
 Economic education   .     االقتصاد ة التربية-
 Early childhood.     المبكرة الطف لة مرحلة-
  .    Egypt Vision 2030 0202  مصر رؤية-

 مقدمة:
 ابه تمامااله  جب التي التربية ج انب أهم أحد االقتص        اد ة التربية ُتعد   
  اد ةاالقتص              التغيرات ظل وفي ، التربية عملية تكتمل حتى الطفل لد 

 يتحقق مةا س   لي اقتص   اد ةا  تنش    ةا   األطفا  من جيل   تنش    ة من البد المتلحقة
 .لل طن االقتصاد ة بالج انب النه   خللها من

 

 اإلنسان دمةخ في كبير   بشكل   وُيسهم وق اعد أص   ل  رائع علم واالقتصاد  
 الفرد ص   لح إذاف ، الفرد على التركيز في االقتص   اد ة التربية وتكمن وتط ره،
 المس      تقبل يواقتص      اد الغد أعما  رجل ه  فالطفل ، ككل المجتمع ص      لح

 في   ةاالقتص    اد  ش    ص    يت تش   كيل ويتم مس   تقبلياا، مةاأل مش    اريع ومؤس    
 (00 ،0202، يوشلب ،يالجند.) المبكرة عمره سن ات

 

 أن ه  ، مبكرة   س    ن   في االقتص    اد ة المفاهيم الطفل إكس   ا  في والس   بب   
 لذا مدرس  ة،ال دخ لهم وقبل حياتهم في االقتص  اد ة المفاهيم ي اجه ن  األطفا 

إ بحاجة فهم  دراتهمق مع يتناس     ب بما لديهم، لتنميتها م ص     ص     ة   برامج   لىٍ 
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 قتصاد ةاال الم اقف م اجهة على قادرة ش صية لتك ين ومي لهم واحتياجاتهم
 حياتهم لىع تؤثر قرارات ات اذ منهم تتطلب والتي بعد، فيما بها  مرون  التي
 .عام   بشكل   مجتمعاتهم مستقبل وعلى خاص   بشكل  

                      (Credit union national association,2011) 
 

 أن لىإ( 0202يوكدوان)  Claar2013( 0200ر كل) أش              ار كم ا   
  دعمت والحرام الحل  بين والتمييز س     تثمارواال اإلدخار مثل مفاهيم إكس     ا 

 محياته ج دة تحس        ين في ُ س        هم مما ، الجيدة  االقتص        اد ة الس        ل كيات
 .اد اا اقتص أنفسهم على ويعتمدون   كبرون  عندما مستقبلياا  االقتصاد ة

 

 م الفات وج د هي عامة ظاهرة هناك أن المعاص      ر ال اقع من تبين وقد  
 ذلك عويرج ،االقتص   ادي المنظ ر من األفراد بعض س   ل كيات في وانحرافات

 لكذ أكد وقد  االقتص    ادي، والفهم ال عي ان فا  منها ،عديدة أس    با  إلى
 االهتمام في قص    ر فهناك ،  Kourilsky, M. 2011 0200يك ريلس   كا

 الم تلفة مرهع مراحل في الفرد  حتاجها التي االقتص  اد ة واألبعاد القيم بتنمية
 أش  ار وقد ، المس تقبل في االقتص  اد ة للمعاملت  ممارس ت وحتى الطف لة منذ

 الس              ل كي     ات الطف     ل تعليم ض              رورة لىإ Clarke2005 0220كلرك
 يرغ اقتص     اد ة عادات كتس     اب ا لتجنب وذلك ؛مبكرة   س     ن   في االقتص     اد ة

 .مستقبلياا  سليمة
 

 نظاماا و  منهجاا  االقتص         اد ة بالتربية االهتمام  جب الظاهرة لهذه وعلجاا    
 م تارة  عاتوم ض    مقررات وفق الم تلفة والتعليم التربية مراحل في وتطبيقاا 
 وإعداد البي ت في األمهات إعداد ذلك مق مات ومن ،مرحلة كل تناس           ب
 وإعداد المدارس في والمعلمات المعلمين وإعداد الحض           انات في المربيات
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  ، 0222، شحاتة) اإلس لمية الدع ة رجا  وإعداد والجامعات المعاهد أس اتذة
01). 

 

 مس         ايرة من الفرد يتمكن يلك ن أ لىإ( 0200 ،يالعي ط)  أش         ار وقد  
 اد ةاقتص    وس   ل كيات عادات ممارس   ة ،علي  ح ل  من االقتص   اد ة التغيرات
 .الحياة أجل من االقتصاد ممارسة يأ ، المبكرة عمره سن ات في سليمة

 

 ويدير نفس    ىعل  عتمد طفل تربية في تتمثل م رجات االقتص  اد ة وللتربية  
 من كثير   ارش    أ وقد الي مية، حيات  متطلبات ت فير على اوقادرا  بنجاح   حيات 

 س     ن يف  االقتص    اد ة الس     ل كيات على الطفل تدريب ض    رورة لىإ الباحثين
 وش   رف ،0200نس   يم ) دراس  ة ذلك لىإ أش   ارت التي الدراس   ات ومن ، مبكرة

 (.0202 يوشلب يوالجند ،0200 الحليم عبد ،0202 وت فيق ،0202

 مشكلة البحث:
 

 عملية كتملت ال يتال التربية ج انب من امهما  اجانبا   االقتص     اد ة التربية تعد   
 من  ذ ا األطف   ل  د  لتنميت    مبتكرة طرق  عن البح ث من والب  د ب  دون   ، التربي ة

 لتدريبا فترة خل  الطالبات على ش    رافاإل أثنا  الباحثة الحظ  وقد الص    غر،
  اد ةاالقتص     الس    ل كيات م تلف في األطفا  لد  ش    ديد قص     ر وج د يالميدان
 . لديهم االقتصاد ة التربية بأبعاد ال عي مست    يتدن تعك  التي

 

 لكت أن إال االقتص         اد ة، بالتربية اهتم  التي الدراس         ات من الرغم وعلى   
 لمع حدود في وذلك) نس       بياا  الحديثة األبعاد دراس       ة لىإ تتطرق  لم الدراس       ات

 والمرونة المحلي المنتج وتش      جيع الرقمي باالقتص      اد ال عي تنمية مثل( الباحثة
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 البحث بهذا للقيام يااق   امبررا  جعل  مما الض             رورة، عند واالقترا  اإلنفاقية
 لرؤية االقتص             اد ة األهداف تحقيق في تس             هم األبعاد تلك أن وخاص             ةا 

 .0202مصر
 

 على ض   ةالرو  معلمات بين اتفاق وج د س   تطلعيةاال الدراس   ة نتائج بين  وقد  
 تم فقد ، المبكرة الطف لة مرحلة في الطفل لد  التالية األبعاد تنمية ض          رورة
( 01) بين ااتفاقا  كان هناكو  معلمةا ( 02) على االس       تطلعية الدراس       ة تطبيق
 ب     االقتص                  اد ال عي: ) وهي الت     الي     ة األبع     اد على المعلم     ات من معلم     ةا 
 ندع  االقترا  ، واالس       تثمار االدخار تعزيز ،المحلي االنتاج تش       جيع،الرقمي

 العلم مةقي تقدير ،والحرام الحل  بين التمييز ،اإلنفاقية المرونة ، الض            رورة
 (.الناجح لإلاقتصاد

 

 ثواألبحا الدراس    ات على الباحثة طلعإ خل  من أ ض    اا  المش    كلة وتتض    ح   
 الترب ية البرامج بإعداد االهتمام قلة ل حظ فقد االقتص            اد ة، بالتربية المتعلقة
 التربية عائمد ترس      والتي ،ياالقتص    اد الس    ل ك تش    كل التي والمهارات للمفاهيم

 فالتربية ، 0202 مصر لرؤية االقتصاد ة األهداف ض    في للطفل االقتص اد ة
 مرحلةب اهتم  التي األبحاث من الكافي بالقدر باالهتمام تحظ لم االقتص        اد ة

 ص       اد اا اقت واع   جيل   تنش        ة لىإ حاجة   في نناأ من الرغم ،على المبكرة الطف لة
 .   أفضل مستقبل   لبنا 

 

  فا األط لد  قص       ر وج د والبح ث الدراس      ات من العديد نتائج أثبت  كما   
 يكدوان اس    ةدر ) الدراس    ات تلك ومن ، االقتص    اد ة التربية وقيم وأبعاد مفاهيم في

 ،0200 يوالعي ط ،0202 وش              رف ،0202ت  ف ي ق ودراس                    ة ، 0202
  0201Jons, Gوج    ن   ز ،0202 وش               ل   ب   ي وال   ج   ن       دي ،0202وال  ح   م    د
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 ، Althauser, K. , Harter, C  2016 0201،وه           ارت           ر2014
 . (  Vanlalthlana, L. 2014 ،0201وفانلسلنا

 

 لرفع والت طيط 0202 مص    ر لرؤية وفقاا  االقتص    اد ة الت جهات مع وتمش    ياا    
 الص   غر، نذم األطفا  في االقتص   اد ة التربية تدعيم من فلبد الدولة اقتص  اد ات

 أبعاد ضبع لتنمية األنش    طة متعدد برنامج إعداد ض    رورة الباحثة رأت فقد ولهذا
  القتص  اد ةا االهداف بعض تحقيق في للمس  اهمة ؛الطفل لد  االقتص اد ة التربية
 .0202 مصر لرؤية

 

 :التالي الرئيسي السؤا  في الحالي البحث مشكلة تبل رت وقد  
 

 ةالتربي أبعاد ببعض الوعي تنمية في األنشططططططططططة متعدد برنامج فاعلية ما
   ؟0202 مصر لرؤية  االقتصادية هدافاأل ضوء في  االقتصادية

 

 :التالية الفرعية األس لة من مجم عة الرئيسي السؤا  هذا من وينبثق
 

 ؟ المبكرة ةالطف ل بمرحلة للطفل إكسابها المراد االقتصاد ة التربية أبعاد ما -0
 المبكرة؟ الطف لة مرحلة في الطفل لد  االقتصاد ة التربية أبعاد مست    ما -0
  القتص    اد ةا التربية أبعاد بعض تنمية في األنش    طة متعدد برنامج فاعلية ما -0

 المبكرة؟ الطف لة بمرحلة الطفل لد 

  ف البحث:اهدأ
 :إلى الحالي البحث يهدف

 طف لةال مرحلة في للطفل  االقتص         اد ة التربية أبعاد مس         ت    تحديد -0
 .المبكرة
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 تعددم برنامج خل  من  االقتص  اد ة التربية أبعاد بعض الطفل إكس  ا  -0
 .0202 مصر لرؤية  األهدافاالقتصاد ة ض   في األنشطة

 التربي   ة أبع   اد بعض لتنمي   ة األنش              ط   ة متع   دد برن   امج إع   دادوتنفي   ذ -0
 .المبكرة الطف لة بمرحلة للطفل  االقتصاد ة

 ربيةالت أبعاد تنمية في األنش            طة متعدد البرنامج فاعلية من التحقق -1
 .الطفل لد   االقتصاد ة

 أهمية البحث:  
 

 لنح ا على للبحث التطبيقي ة واألهمي ة النظري ة األهمي ة تح دي د  مكن 
 :التالي

 

 :للبحث النظرية األهمية
 

 تناول ي الذي الم ض      ع أهمية من الحالي للبحث النظرية األهمية تنبثق -
 .بدون  تربيةال عملية تكتمل ال اهاما  اجانبا  عتبارهااب االقتصاد ة التربية وه 
 التربية أبعاد تض              مين أهمية لىإ المناهج يواض              ع هتماما  ت جي  -

 .المبكرة الطف لة مرحلة مناهج في االقتصاد ة
 بعادباأل خاص      ة وأنش      طة لتدريبات مبكرة   س       ن   في الطفل تعريض نإ -

 .مستقبلياا  االقتصاد ة بالج انب ال عي لد   يينم االقتصاد ة
 ربيةالت بأهمية الطفل تربية على القائمين لد  ال عي مس              ت    رفع -

 . المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  االقتصاد ة
 كياتهمس          ل   تعديل بض          رورة الطفل تربية على القائمين أنظار ت جي  -

 .  األطفا  أمام ب  ُ حتذ  انم ذجا  باعتبارهم االقتصاد ة
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 :التطبيقية األهمية
 

 عدادإ  من  ينطلق الذي األس   اس بنا  في الحالي البحث  س   هم أن  مكن -
 .والصغار الكبار لد  االقتصاد ة التربية برامج

 لالطف يوع تنمية في  س      هم األنش      طة متعدد ببرنامج المعلمات إمداد -
 . االقتصاد ة التربية أبعاد ببعض

 0202 مص   ر لرؤية االقتص   اد ة األهداف بعض تحقيق في المس   اهمة -
 ي ت   ح برنامج طريق عن االقتص         اد ة،وذلك التربية أبعاد تنمية خل  من
 .  للطفل المحببة األنشطة من مجم عة على
 اص     ةال  المش     كلة على التغلب في  س     اهم ربما ببحث المكتبات إمداد -

 ربي  ةالت مج  ا  تن  اول    التي والبح ث لل  دراس               ات والكيفي  ة الكمي  ة ب  الن  درة
 .  االقتصاد ة

 :البحث فروض
 

 المجم عتين درجات يمت س       ط بين ةإحص       ائي داللة ذات فروق  ت جد -0
 .   البعدي ياسالق لصالح االقتصاد ة التربية مقياس على والضابطة التجريبية

 المجم عة درجات يمت س          ط بين ةإحص          ائي داللة ذات فروق  ت جد -0
 في  ةاالقتص      اد  التربية أبعاد مقياس على الض      ابطة والمجم عة التجريبية
 تعزيز ،المحلي االنتاج تش        جيع، الرقمي باالقتص        اد ال عي) التالية األبعاد
 مييزالت ،اإلنفاقية المرونة،  الض     رورة عند االقترا  ، واالس     تثمار االدخار

 لص      الح (الناجح االقتص      اد لتحقيق العلم هميةأ  تقدير ، والحرام الحل  بين
 .التجريبية المجم عة
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 :البحث وعينة مجتمع
 

 يا بر  الثاني المس            ت    أطفا  جميع في الحالي البحث مجتمع يتمثل  
 من وطفلةا  طفلا ( 02) الحالي البحث عينة حجم بلغ وقد ، kg2 األطفا 
 ظةبمحاف المعلمين ملحقة بمدرس          ة الملحقة بالروض          ة الملتحقين األطفا 
 وطفلةا  طفلا ( 00)و التجريبية للمجم عةوطفلةا  طفلا ( 00) ب اقع الفي م،

 .  الضابطة للمجم عة
 

 :البحث منهج
 

 ؛الض   ابطةو  التجريبية المجم عتين يذ التجريبي ش   ب  المنهج اس   ت دام تم   
 . البحث هذا ألغرا  لمناسبت  وذلك

 

 :البحث أدوات
 

 :البحث بيانات لجمع التالية األدوات إعداد تم
 

 (لباحثةا: إعداد. )  االقتصاد ة التربية أبعاد لتحديد االستطلعية الدراسة-
      .  المبكرة لةالطف   مرحلة في للطفل االقتصاد ة التربية ألبعاد متدرج مقياس-

 (الباحثة: إعداد)                                                         
 :البحث حدود

 

 :التالية بالحدود الحالي البحث يتحدد
 

 لثانيا المس   ت    أطفا  من عينة على البحث تطبيق تم البشططرية: الحدود 
 .المعلمين ملحقة بروضة الملتحقين kg2  األطفا  بريا 
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 لالفص               خل  للبح  ث التطبيقي الج ان  ب تطبيق تم الزمنيططة: الحطدود 
 .0202/ 0202 يالجامع للعام و األ يالدراس

 نالملتحقي األطفا  من عينة على البح ث تطبيق تم المكانية: الحطدود 
 .الفي م بمحافظة فارس كيمان بمنطقة المعلمين ملحقة بروضة

 ل عيا:  التالية األبعاد على يالحال البحث اقتص   ر الموضططوعية: الحدود 
  قترا اال ، المحلي المنتج تش     جيع ، اإلنفاقية المرونة ، الرقمي باالقتص     اد

 لحل ا بين التمييز ، الفردي واالس        تثمار االدخار تعزيز ، الض        رورة عند
 .الناجح االقتصاد لتحقيق العلم أهمية تقدير  ، والحرام

 

 :البحث مصطلحات
 

 :برنامج-
 

 المتن عة األنش            طة منٍا  مجم عة  ض            م يالحال البحث في البرنامج   
 بهدف اا خصيص تد  ع  أُ  والتي ،(يوتمثيل يوم سيق ي ولغ   يومسرح قص صي)

    .لمبكرةا الطف لة مرحلة في للطفل  االقتصاد ة التربية أبعاد بعض تنمية
   Economic education:     االقتصادية التربية مفهوم-

 

 :ييل فيما نالباحثي من كثير عرفها وقد متعددة مفاهيم االقتصاد ة للتربية    
 نبثقالم للفرد االقتص   ادي الس   ل ك تش   كيل: بأنها( 0222 ش   حاتة) عرفها فقد
 تزويده خل  منو  ،وفنياا  وثقافياا  ونفس   ياا  وخلقياا  إ مانياا  الش     ص   ي تك ين  من

 الشريعة مقاص د مع يتفق وبما، االقتص اد ة العملية وبال برات الفكرية بالثقافة
 عبادةو  األر  عمارة على لتعين  الكريمة الرغدة الحياة لتحقيق ؛اإلس      لمية

 (0222،00، ةشحات. )وجل عز الل 
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 المس   لم لإلنس   ان الي مي المادي الس   ل ك: بأنها( 0202،ي التركاو ) وُتعرفها  
 في االقتص           اد ة الج انب مع والتعامل الماد ة، وم ارده إمكانات  إدارة في

 والعملية ة،والنفس      ي وال لقية اإل مانية وقيم  مفاهيم  خل  من بكفا ة   حيات 
 بمنهج طوينض  ب اإلس  لمي، التش  ريع وأهداف مقاص  د مع يتفق بما الُمكتس  بة،
 تمعلمجا لىع بالنفع  ع د بما ومضم ناا  ش كلا  المعتد  النب ي  الرباني الس ل ك
 (00، 0202،ي التركاو . )والفرد

 

 عم التعامل على المس    لم اإلنس   ان تربية:  بأنها( 0220 يالقاض    ) وعرفها  
        .  ىتعالو  سبحان  الل  يرضي وتعاملا  اوإنفاقا  كسباا  واالقتصاد الما  ش  ن 

 (0220،02،يالقاض)                                               
 

 ، ربيةالت ج انب من مهم جانب نهاأب :إجرائيا   االقتصططططططادية التربية وتعرف
 األهداف تتحقق حتى الطفل لد  ياالقتص  اد ال عي مس  ت    برفع يتعن وهي

 الم تلفة أبعادها تنمية خل  من وذلك ،0202 مص       ر لرؤية االقتص       اد ة
 عزيزت، المحلي االنتاج تش         جيع، الرقمي باالقتص        اد ال عي)  األبعاد وهذه

 ، يةاإلنفاق المرونة ،الض      رورة عند  االقترا ، الفردي واالس      تثمار االدخار
  (.الناجح لإلقتصاد العلم قيمة تقدير ،والحرام الحل  بين التمييز

 

 :0202 مصر رؤية-
 للنظام س  اس  ياا أ هدفاا  وض  ع الذي الحديثة مص  ر دس  ت ر لروح تجس  يداا  ُتعد   

 لمس     تدامةا التنمية خل  من البلد في الرخا  تحقيق في تبل ر ياالقتص     اد
 بالنم  ياالقتص          اد النظام التزام ض          رورة على وأكد ،االجتماعية والعدالة
 وفقاا  ص    ياغتها تمي س    تراتيجيةإ و أ وتعتبر ، وبي ياا  وقطاعياا  جغرافياا  المت ازن 
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 تم وقد ، بالمش      اركة والت طيط المد  بعيد يس      تراتيجاإل الت طيط لمنهجية
 لةا ش   ام هدافاا أ  تتض   من جعلها الذي مراأل واس   عة اجتماعية بمش   اركة عدادهاإ 

 .المصرية الدولة وقطاعات مرتكزات لكل
 www.cabinet.gov.eg ي المصر  ال زرا  مجل  رابط                 

 

 :البحث إجراءات
 

 :التالية لل ط ات اوفقا  البحث إجرا  تم
 

 الس          ابقة الدراس         ات على االطلع ض            في النظري  اإلطار إعداد -
 . االقتصاد ة التربية بمجا  المتعلقة والبح ث

 .البحث عينة اختيار -
 .نتائجها وتحليل وتطبيقها االستطلعية الدراسة إعداد -
 .باتوالث الصدق درجة وقياس االقتصاد ة التربية أبعاد مقياس إعداد -
 .البحث ألدوات القبلي التطبيق -
 حلةمر  في الطفل يوع لتنمية األنش         طة متعدد برنامج وتطبيق إعداد -

 . االقتصاد ة التربية أبعاد ببعض المبكرة الطف لة
 .البحث ألدوات البعدي التطبيق -
 .  للبيانات اإلحصائية المعالجة -
 .وتفسيرها وتحليلها للنتائج الت صل -
 .البحث ومقترحات ت صيات صياغة -

 (: والدراسات السابقة نظري طار الاإل ) دبيات البحثأ
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 : االقتصادية التربية
 

 كس    ب نم  مك  ن  ، محكماا  إعداداا  الفرد إعداد في  االقتص   اد ة التربية تس   اعد   
 ، ثابتة يةخلقأو  واجتماعية دينية معايير وفق ، وإنفاق  دخارهإو  واس     تثماره الما 
 ، تثمارواس    وتجارة وحس   ابات أرقام مجرَّد ليس      االقتص   اد ة المس   ألة أن بمعنى

 اقتص  اد َّا نص  راا ع ليك ن  اإلنس  ان فيها ُ عد تربية ذلك كل    قبل الحقيقة في هي بل
 .المستقبل في نافعاا 

 

 ،الجماعة يهاترتض     وجهةا  الفرد نم  ت جي " بأنها  االقتص    اد ة التربية وُتعرف   
 ألفراد،ل االقتص         ادي التعامل في الس         ائد النظام ويقرها الناس عليها ويتعارف
 ةللحيا ألساسيةا الركيزة ب ص فهما واإلس تهلك نتاجاإل يبجانب يتعلق فيما وخاص ةا 

 (00 ،0201 ،ي بلبكاو ".) األر  على اإلنسان حياة بدا ة منذ  االقتصاد ة
 

 : اقتصاديا   الطفل تربية أهمية
 

 :أبرزها عديدة، ألسبا  أهمي ةا  ألطفالنا االقتصاد ة التربية تكتسب
 

 األم هي الي م طفلة وأن المس    تقبل، وتاجر الغد أعما  رجل ه  الي م طفل أن  
م تنظ م التي والزوجة  األطفالهي ةف  أن كما مس     تقبلا، البي  اقتص     اد في وتتحك 
 لذا ، جتمعالم اقتص   اد وبالتالي األس   رة، اقتص   اد ات في المؤث رة الف ات من واحدة
 التربية هميةأ  تنبع كما مبكرة، س  ن في االقتص  اد ة والمفاهيم القيم غرس من بد   ال

 أهم هاإعمار من والتي التالية الترب ي ة الغا ات تحقيق أهمية من للطفل االقتص  اد ة
 األنش             طة وانطلق تعالى، الل  بعبادة االقتص             اد ة التنمية وربط األر ،

 لمي ةاإلس      الش     ريعة أحكام مع وتطابقها الديني ة، القيم منظ مة من االقتص     اد ة
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.    ص    اد ةواالقت المالي ة الم ارد في الرش    يد والتص    ر ف االقتص    ادي   الرش    د وكذلك
 ( 010 ،0202والتحقيق، للتأليف المعارف مركز)
 

 أبنائنا نف س في غرس   ها على نحرص عديدة اقتص   اد ة وس   ل كيات قيم وهناك   
 ،االقتص        ادي والت طيط اإلنفاق في واالعتدا  الحل  والكس        ب اإلدخار كقيم

 االدخارو  والش     را  والبيع والتداو  اإلنتاجية معنى ليعرف ص     ع داا  مع  متدر جين
 في للطفل اإكس   ابه يينبغ التي عاداألب من وغيرها اإلنفاقية، والمرونة واالس   تثمار

 .مبكرة سن
 

 يف تتمثل التي االقتص          اد ة التربية أهمية على( 0200 ي،التركاو ) وتؤكد   
 والمجتمع دالفر  تجاه ليةو بالمس   ؤ  حس  اساإل وتعميق االجتماعية ةللحيا الفرد إعداد

 الرف       اهي       ة وت حقيق ال ك ري م       ة وال ح ي       اة ال م       ا ، واح ت رام ال رزق  ف ي وال ب رك       ة
 (02-01 ،0200 ، ي التركاو .)المستقبلية

 

 المعاص     رة األبعاد الطفل إكس     ا  ض     رورة لىإ( 0202،ت فيق) أش     ارت وقد   
 جيا أ إعداد لىإ حاجة في فنحن الص     غر، منذ الطفل لد  االقتص     اد ة للتربية
 ي   جابإ بش    كل   والمس    تقبل الحاض    ر في االقتص    اد ة زماتاأل م اجهة على قادرةا 

 .  لي إ أشارت ما مع ذلك في الباحثة وتتفق البلد، وتقدم حلها في والمشاركة
 (000 ،0202، ت فيق)                                                 

 :0202مصر لرؤية وفقا   االقتصادي البعد
 

 في  0202امع حتى مص  ر في االقتص  اد ة للتنمية اإلس  تراتيجية الرؤية تتمثل  
 وض    اعأ باس   تقرار يتمي ز منض   بطاا  س    قاا  ااقتص   ادا  المص   ري  االقتص   اد  ك ن  أن

 التنافس      يةب ويتمي ز مس      تدام، إحت ائي نم  تحقيق على وقادراا الكلي، االقتص      اد
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 اقادرا  لمي،العا قتص       ادالا في فاعلا  العباا  ويك ن  المعرفة، على ويعتمد والتن  ع
 ويص    ل جة،ومنت الئقة عمل فرص وت فير ، العالمية المتغي رات مع التكي ف على

 الدخل ذات الدو  مص اف إلى الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نص يب
                .         والمرتفع المت سط
 :0202 مصر لرؤية االقتصادية األهداف

 

 لىع تعمل كما ،المعرفة على قائم اقتص     ادي نم  تحقيق على مص     ر تعمل   
 عدالتم وزيادة االقتص       اد، وتنافس       ية مرونة درجة ورفع الرقمي التح   تحقيق
 األعما ، يادةر  ثقافة وتعزيز األعما  بي ة وتحسين اللئق العمل وفرص التش غيل

 التنمية يف واالجتماعي البي ي البعد وإدراج المالي الش  م   تحقيق إلى تس  عى كما
 /    https://www.presidency.eg/ar.  .    االقتصاد ة

 

 :يلي فيما 0202 مصر لرؤية االقتصادية األهداف وتتمثل
 

 العام الدين نس   بة خفض الهدف يتض   من: الكلي االقتص   اد أوض   اع اس   تقرار 
 ليالمح الناتج إلى الكلي العجز نس          بة وخفض ،اإلجمالي المحلي الناتج إلى

 .األسعار مست    استقرار على والحفاظ اإلجمالي
 النم  معد  رفع الهدف هذا ويتض            من: ومس            تدام احت ائي نم  تحقيق 

 ذوي  واألش     اص المرأة  مش    اركة وزيادة إقليمياا، مت ازن  نم  وتحقيق االقتص   ادي
 ضت في على للعمل االقتص          ادي التمكين وتحقيق العمل س           ق  في اإلعاقة
 .الفقر معدالت
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 درجة يادةز  الهدف يتض     من: المعرفة على واالعتماد والتن ع التنافس     ية زيادة 
 لمحليا الناتج في ال دمات مس     اهمة ورفع ،دولياا  المص     ري  االقتص     اد تنافس     ية
 . اإلنتاجية ال دمات وخاصةا  اإلجمالي

 حت  الم في المحلي المك ن  زيادة الهدف يتض     من: المض     افة القيمة تعظيم   
 .التجاري  الميزان عجز وخفض الصناعي

 عم التكيف على قادراا  العالمي االقتص        اد في العباا  ي المص        ر  االقتص        اد 
 يف المص       ري  االقتص       اد مس       اهمة زيادة الهدف يتض       من: العالمية المتغيرات
 العالمية، األس  اق مجا  في دولةا  02 أكبر من مص ر لتص  بح العالمي االقتص اد

 دو  وض  من ، االقتص  اد ة االص  لحات مجا  في دو  02 أفض  ل ض  من ومن
 حديثة الدو  وض      من أع ام عش      رة خل  والتنمية االقتص      ادي التعاون  منظمة
 .سن ات 0 خل  التصنيع

 البطالة معد  خفض الهدف يتض            من: ومنتجة الئقة عمل فرص ت فير 
 .االنتاجية معدالت ومضاعفة

 لدو ا مص   اف إلى الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نص   يب  ص   ل 
 .المرتفع المت سط الدخل ذات
 الم اطنين معيشة مست    تحسين. 
 جدم على العمل الهدف يتض    من: االقتص    اد في الرس    مي غير القطاع دمج 

 نم الرس   مية، غير المعاملت حجم وخفض االقتص   اد في الرس   مي غير القطاع
 .قاتالمع   على والقضا  الح افز وت فير القطاع هذا دمج آليات تط ير خل 

https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D
8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_20  
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   :  االقتصادية التربية أبعاد
 :يلي كما التفصيل مني   بش  االقتصاد ة التربية أبعاد سنتناو 

 

 Awareness of the digital: الرقمي باالقتصططططططططاد الوعي: ولاأل  عدالب  

economy   
 

 لجديدا االقتص      اد أو اإلنترن  اقتص      اد أحياناا الرقمي قتص      اداال على طلق ُ    
 ش        بكةب االتص        ا  على العتماده نظراا ؛ال يب اقتص        اد أو باإلنترن  المرتبط

 كثرأ الرقمي قتص   اداال أن األعما  وقادة االقتص   ادي ن  يؤكد ذلك ومع اإلنترن ،
ا ا تق دم ا  لقيمةا واحد، تعريف في  عني والذي اإلنترن ، اقتص             اد من وتعقيدا

 .فقط الشبكة هذه باست دام أي اإلنترن ، من المستمدة  االقتصاد ة
https://www.europanu.nl/id/vkz9fwe5alzd/nieuws/digital_ 
economy 

 

 لي ميةا االتص   االت عن ينتج الذي النش  ا  ه : الرقمي باالقتص  اد والمقص   د   
  عني مما يالتش   عب االرتبا  ه  الرقمي للقتص   اد الفقري  والعم د اإلنترن ، عبر
 .النقا  الهاتف وتكن ل جيا واآلالت، والمؤسسات، األش اص بين الترابط تزايد

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/f432ae1
7-eeaf-43f3-906d-7b385935e4ce#sthash.Fzsiu9yg.   

24/9/2019    الصادق ت فيق علي 
 

 بين تمرالمس      والتنس     يق والتكامل التفاعل أ ض     اا  الرقمي باالقتص     اد ويقص     د   
 ميالق   واالقتص           اد ،جهة   من االتص           االت وتكن ل جيا المعل مات تكن ل جيا

 لجميع واإلتاحة والف رية الش     فافية  حقق بما أخر   جهة   من والدولي والص    ناعي
 تق م تحديدوبال ما، فترة   خل  الدولة في والمالية والتجارية االقتص   اد ة المؤش   رات

https://www.europanu.nl/id/vkz9fwe5alzd/nieuws/digital_
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( نترن اإل) للمعل مات الدولية الش    بكة مثل الم تلفة وأدواتها المعل مات تكن ل جيا
 تثمارواالس     والتجارة واألعما  الما  في االقتص    ادي األدا  أنما  وتغيير تح يل
 نافس      يالت المركز تحس      ين  حقق بما ،الف ري  الش      كل إلى التقليدي الش      كل من

 .(22، 0202 غدير،)  بال ق  المنافسة أي ال ق  بعنصر
 

 القتص   ادا وه  ال يب اقتص   اد أو االنترن  على القائم االقتص   اد أ ض   اا  يويعن   
 اتوالش         رك الرقميين العمل  الرقمية، المعل مات أو الرقميات مع يتعامل الذي

 ل س          ائطا عد،بُ  عن االتص          االت تكن ل جيا مثل الرقمية، التكن ل جيا الرقمية،
 ق اع    د(  الرقمي    ة والمنتج    ات ) والح س             ب    ة ال ل ي    ة، والتكن ل جي    ا المتع   ددة

 .ال يب ودوريات كتب البرمجيات، معل مات، أو أخبار بيانات، ومست دعات
 (00 ،0222 النجار،)                                                      

 

 لىع عمليات  مجمل في  ق م الذي االقتص        اد من الن ع ذلك:  بأن يعرف و    
 تالمعل ما تكن ل جيا اس           ت دام على خط ات  أغلب في ويس           تند المعل مات،

 المعل مات تدفق أمام والح اجز الحدود كل وألغ  أس      قط  التي واالتص      االت
 يأ وفي العالم، في نقطة   يأ وٕالى من األم ا  رؤوس وحركة وال دمات والس    لع
 (11 ،0200، مرابطي. )وق   

 

 الرقمية، للتكن ل جيا البالغة األهمية الحالية ك رونا فيروس جائحة أظهرت وقد   
 إنش         ا  لتعزيز ملئمة تحتية بنية اس         ت دام من البد الرقمي التح   ولتحقيق
 المس        ت    على رقمية وخدمات رقمي محت    وتط ير متن عة رقمية منص       ات
 اتوتطبيق   اإللكتروني والتعليم اإللكتروني ة الص             ح ة خ دم ات مث ل ، ال طني
 إلى المس            تند التط ير وفهم الرقمية، المعاملت ثقافة ل لق الرقمية الحك مة
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 عليميةت مناهج تص    ميم ويجب ، األهمية من نفس      القدر على أمراا ُ عد البيانات
ا ق ية  قطاعات   في التنافس  ية المهارات تنمية أجل من م جهة تعلم مس  ارات وأ ض  ا

 ال دمة وأكاد ميات ال اص والقط اع والج امع ات الم دارس خل  من ،مح ددة  
 .العامة

https://blogs.worldbank.org/ar/digitaldevelopment/enhancin
g-digital6-12-2020 

 :الرقمي قتصاداال مميزات
 

 يف تص           االتواال المعل مات تكن ل جيا بدخ   الرقمي قتص           اداال ويتميز   
 أي ا واس   تقب بإرس   ا  الرقمي قتص   اداال ويس   مح ، االقتص   اد ة األنش   طة م تلف
 تص     ادقاال ي فر كما ،ومكان   زمان   أي في لحظياا  اإللكترونية العملت من مبلغ

 املتبمع ال اص     ة المعل مات لجميع والحياد والش     فافية اإلفص     اح ميزة الرقمي
 ق  الع على  عتمد أن  أ ض        اا  الرقمي االقتص        اد مميزات ومن الرقمية، العملة
 وأس   ل   ةبالمعيش    المتص   لة األخر   العناص   ر بقية أما ،رئيس   ي   بش   كل   البش   رية
 .  أساسياا  محركاا  أو فاعلةا  ك نها من أكثر مساندة فتعد وغيرها الحياة

http://www.theresearchpedia.com/research-articles/digital-

economy المرحبي علي خالد    
 

 في الميةالع األس     اق إلى لل ص       مس    ب قةا  وغير متميزةا  وس    يلةا  ُ عد أن  كما   
 بين فقاتالص          بعقد للقيام فعالةا  وس         يلةا   عتبر كما النفقات، وبأقل واحد   وق   

 باد ت إلى ويؤدي بينهم المباش        ر اإللكتروني االتص        ا  طريق عن المتعاملين
 القرارات يدترش     على  عمل كما ومش    تريين، بائعين من المتعاملين بين ما المنافع
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 منس   قة   قة  وبطري المناس   ب، ال ق  في المعل مات تدفق من ب  يتميز بما المت ذة،
 .التكاليف وخفض والزمنية الجغرافية الح اجز وازالة ،ودقيقة  

  فرمت ،(االقتص   ادي النش   ا  على الرقمي االقتص   اد انعكاس   ات رش   يد، محمد، )
 :التالي الرابط على

www:// ratoubrecherche. Arabblogs.com hatech%2526 
medjahdi 25/2/2015 

 

 Appreciating the value:      الناجح قتصادلال العلم قيمة تقدير :ثانيا  

of science for a successful economy 
 

 النم  تحقيق في أس   اس   ياا  عنص   راا  عام   ب ج    للس   كان التعليمي المس   ت     عتبر   
  س  هم يةرئيس   قن ات ثلث أهمية على االقتص  اد ة الدراس  ات وتؤكد االقتص  ادي،

 الق    اجيةإنت من يزيد فالتعليم .االقتص       ادي النم  حفز في خللها من التعليم
 الذي جيالتكن ل   االبتكار من  مكن والتعليم. الناتج مس       ت    يرفع مما العاملة،
 فعور  العمليات وتعزيز المدخلت تحس       ين خل  من االقتص       ادي النم   عزز

 تكن ل جيةال ال س      ائل واعتماد المعرفة انتقا   س      هل والتعليم ،المنتجات مس      ت   
      .االقتصادي النم  بدوره  عزز الذي األمر ، الحديثة

" . واالق      تص                    اد ال      ت      ع      ل      ي      م"ح      ن      ف      ي م      ح      م       د ع      ب       دال      ع      ظ      ي      م. د
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D 

 

  س   هم ليمفالتع ، وثيقة ص   لة واالقتص   اد التعليم بين الص   لة أن المعروف ومن   
 ومن ،لمةمتع بش   رية ق    من لها  قدم  ما خل  من مباش   رة   بص    رة   التنمية في

 م اقف   من   غرس  وما بالتعليم يرتبط الذي العلمي البحث ثمرة هي علمية   معارف  
 م ارده يمللتعل ي فر فاالقتص     اد آخر جانب ومن والمجتمع، والتنظيم العمل تجاه

 (0222،01الرشدان،.)الم تلفة



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (990)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 من مزيجاا  هباعتبار  والجماعى الفردي المس     ت يين على التعليم إلى النظر ويتم   
 بحد التعليمب االس  تمتاع من كن ع التعليم على تنفق فاألس  رة ،دخارواال االس  تهلك

 أم ر يف متمثلة   مس   تقبلية   ع ائد   على من  الحص      أمل وعلى ،جانب   من ذات 
 .التعليم عن مبدئياا  الناجمة األجر بف ارق  أخر  

 

 في لتعليما مس   ت    ُ س   هم جهة   فمن والتعليم االقتص   اد بين ق ية علقة وت جد   
 جهة   ومن ،االقتص    ادي النم  مس    ت    في ثم ومن العمل إنتاجية مس    ت    تحديد
 الدو  في التعليم مس         ت    ثم ومن التعليم على اإلنفاق مس         ت    يتحدد أخر  

 يرجع ذلك يف يالرئيس   والس  بب النامية، الدو  في مثيل  من أعلى الغنية المتقدمة
 ولذلك ، التعليم على لإلنفاق المتقدمة البلدان ت فرها التي الم ص       ص        ات إلى
 من ناهج م وتط ير بالتعليم واالهتمام ال عي زيادة العربية البلدان على  جب
 .علي  اإلنفاق م صصات وزيادة دعم خل 

https://www.al-jazirah.com/2009/20090420/rj9.htm  أح         م         د )
(االقتصاد في وأثره التعليم، العثيم  

 

 : ييل ما بالتعليم االهتمام إلى االقتصاديين دفعت التي العوامل أبرز ومن
 

 . اد ةاالقتص التنمية تحقيق في المتميز ودروه التعليم ألهمية الدو  إدراك*
 دعا الذي األمر ،األخيرة الس  ن ات في التعليم نفقات زيادة نح  العالم دو  اتجاه*

 لىع النفقات لتلك  االقتص          اد ة الجدو   مد  في البحث إلى االقتص          اديين
 .المجتمع

 ،ل الط عدادأ  تزايد أمام التعليمية أعبائها م اجهة في البلدان غالبية عجز*
 لمثأ مردود إلى الحص           بهدف التعليم تكاليف دراس        ة إلى الحاجة وظه ر
 . قلأ بنفقات  
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 التم يل مص             ادر عن البحث إلى الحاجة ظهرت الطلبة عدادأ  تزايد أم ام*
 الممكنة الس  بل أفض  ل وعن ،ومتطلبات  التعليم نفقات تس  د أن  مكن التي الم تلفة
 الس       لطة بينو  ال اص      ة والهي ات الدولة ميزانية بين المالية التعليم أعبا  لت زيع

 .(20 ،0222 ، الرشدان) المركزية
 

 ال ظائف على حص             لهم خل  من فراداأل دخل من يزيد التعليم نأ كما  
 التيو  اإلنتاجية زيادة إلى ويؤدي خاص     ة، ومهارات تعليم تتطلب التي واألعما 

 فراداأل قابليات وزيادة ، االقتص          اد ة التنمية تحقيق في كبيرة أهمية ذات تعد
 قدرتهم ةوتنمي اقتص    اد اا  منها واالس    تفادة ،المجتمع في عنها والكش    ف وم اهبهم

 .  االقتصادي النم  عن الناجمة وتقلبات  العمل ظروف مع التكيف على
 ( 12 ،0200،يالعادل)                                                    

     

 أن  إال مق مات ، من األو  والمق م االقتص اد أس  اس ه  العمل كان فإذا وأخيراا    
 بالعمل قيامال بكيفية والدرا ة وال برة والمعرفة العلم ه  ،خر  آ مفه م   إلى بحاجة

 مما. اد ةاالقتص    التنمية وتحقيق اإلنتاج وزيادة إنجازه على المس   اعدة وبال س   ائل
 ونحن لعلما أهمية ننسى أن  مكن ال الي م نعيش   الذي العلم عص ر في أننا  عني

 ي مال العلم ص     ار أن بعد ومق مات  االقتص     اد وعن واإلنتاج العمل عن نتحدث
   األخر  الص ناعات لقيام الص ناعات هذه أخطر ومن بل الص ناعات من ص ناعة
 .(02 ،0200القاضي،)  أساس على

 

 Expenditure flexibility: اإلنفاقية المرونة: ثالثا  
 

اا  لي  االقتص       اد أن   على الطفل تربية ينبغي     الض       يقو  الفقر بحا  م تص        
 م ارده رةإدا كيفي ة على نفس       لتأديب أ ض     اا، والرخا  الغنى بحا  بل وحس     ب،
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  اتبتلا من اإلنس    ان  ص    يب قد وما الدهر، لن ائب س    تعدادواال ، االقتص    اد ة
   .(020 ، 0202والتحقيق، التأليف مركز) االقتصاد ة الحياة في وتقلبات
 :بأنها الحالي البحث في إجرائيا   اإلنفاقية المرونة تعريف ويمكن

 

 ليس       ح ا فاأل ، المتغيرة االقتص     اد ة الظروف مع التأقلم على الطفل قدرة   
 التكيف ىعل مبكرة س   ن في الطفل تدريب ويجب،  متغيرة الظروف أن كما ثابتةا 
 . الظروف تلك مع

 

 النق د تعما اس   على تدريب  طريق عن الس  ليم نفاقاإل على الطفل تع يد ويجب  
 اا س      ن من  أكبر ه  من بمس      اعدة البس      يطة الحاجيات بعض ش      را  طريق في

 عم مت ازناا  االنفاق  ك ن  نأ ض         رورة علىي الطريق وأكد.  اإلخ ة أو ال الدين
 مع فردال يتأقلم نأ والص       حيح الدي ن  طائلة تح  الفرد  قع ال حتى ؛الكس       ب
 .(022، ،0222، الطريقي)  الدخل مست   

 

 يتعن وهي ان،اإلنس  س ل ك فهم في المفيدة النفس ية المفاهيم من المرونة وتعتبر  
 نتيجة ينة  مع وظروف   م اقف   في وس   ل ك  تص    رات  من  غير أن على الفرد قدرة

 مس    ألة نأ نجد االقتص    اد لمجا  ننتقل وحين  الم اقف، تلك في الحادث للتغير
 عليها تدريب  جبوي للفرد، النفس   ي للت افق ض   رورياا عنص   راا  ُتعد اإلنفاقية المرونة
 مقدار يدنت عن الناجمة الص   ع بات من العديد  جنب  مما ،لد   وترس   ي ها امبكرا 
 ت   مس    عد  أن على القادر الفرد أن ذلك خلف الكامن والمنطق منها،  ح زه ما

 حيث ة،المالي م ازنت  ض     بط من س     يتمكن ب ، المحيطة الظروف لي اكب إنفاق 
 دخل  فاعارت حالة في اإلنفاق هذا وي س      ع دخل ، ين فض حين إنفاق  من  قلل

 في يقعس    دخل  يتض   ا   حين نفقات  خفض عن  عجز من أما مت ازنة، بص    رة
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 دورهب ي لد قد الذي اإلحبا  فريس          ة  قع أن أو  قتر  أن فإما ،مالية   ورطة  
ا  يإلنفاقا بالتص    لب يتس    م ن  لمن الثقافة في ش    ائعة ص     ر وثمة أخر ، أمراض   ا
 في مرون  س    ت بال ارج العمل من انهائيا  العائدين المثا ، س    بيل على نجد، حيث

 مالية   مش       كلت   في ووق عهم مدخراتهم بتبدد  عجل مما ،المعد  بنف  اإلنفاق
 ، 0222 فرج،)يتقاعدون  من لد  الظاهرة ذات ونجد ،متعددة   واجتماعية   وأس  رية  

2). 
 

 ممارسة لىع ،أوالا  األس رة، إطار في الفرد لتدريب حاجة في فنحن علي  اوبنا ا    
 على لقدر،ا بنف  الحرص، ظل في الراهنة وظروف  دخل  بين المرن  الت ازن  هذا

   .الرشيد واإلنفاق االدخار
 Encouraging saving and: واالسطططططططططتثمططار االدخططار تشطططططططططجيع: رابعطا  

investment 
 

 ن أ كما ،جيد ي ش     ه  مبكرة س    ن في واالس    تثمار االدخار الطفل تعليم نإ   
 تع يده جب  ولكن ، كثيرةا  م االا أ الطفل لد   ك ن  نأ تس    تثمر يلك ش    رطاا  لي 

 .( 1 ،0202، يحسن)  بسيط   بمبلغ   ول  االستثمار
 

 حةالص        حي التربية من مهم جز  االدخار ثقافة أن نجد الترب ي  الجانب ومن  
 االهتمامب العربية الترب ية المنظ مة في تحظى ال لكنها ،الص         غر منذ ألوالدنا

 تجنيب هميةبأ والش با  األطفا  إقناع  عني الترب ي  بالمفه م واالدخار المطل  ،
 حد يف هدف الترب ية الثقافة في وه  إلي ، الحاجة ل ق  المص      روف من جز 
 وه  س   تهلك،اال بترش   يد ويرتبط الرش   يد، الس   ل ك هذا على الص   غار لتربية ذات 

  ق م ما لك في والبذخ اإلس  راف عدم على الطفل تع يد إلى يهدف ترب ي  س  ل ك
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 لتدبيرا على ومعاونت  حاجة دون  االس  تهلك وعدم الترش  يد بقص  د أعما ، من ب 
 احتياجات  وفق الص        رف  ك ن  وأن متاحة   إمكانات   من  س        ت دم  ما كل في

 .الفعلية
https://www.aliqtisadalislami.net/%D8%AA%D8%B1%D8
%A8 

 

 في ثرأ ل  وتع يده الطفل تدريب خل  من االجتماعي التطبيع أن ش       ك وال  
 دور لألسرة نأ( 0202، الحم د) ش ارتأ وقد االس تهلكي، الس ل ك أنما  تحديد
 .الصحيحة االقتصاد ة للتربية ساسيةاأل اللبنات وضع في كبير

 

 من فهد وه  االس    تهلك ترش    يد الفرد ُ علم االدخار أن بالذكر الجدير ومن   
 حض   هموت الم اطنين اس   تهلك ترش  يد على تعمل فالدو  المجتمعات، أهداف أهم
 تت قف دالفر  اس    تهلك طريقة فإن لذا واألس    ري؛ الفردي االس    تهلك تنظيم على
 ن عية على تت قف كما ، االقتص   اد ة وس   ياس   تها الدولة بأهداف وعي  مد  على

 .الي مية بالممارسة الصغر منذ لد   تأصل  التي العادات
 

 :    يمكن اإلدخار سلوك الصغار األطفال ولتعّليم
 

 .مد خر ألكبر حفلة إعداد -
الة اختيار -  .الما  نم  برؤية ل  تسمح شف افة حص 
الة بدا ةا  الما  من مبلغاا  األ  وضع -  .الدخارا على للطفل تشجيعاا  بالحص 
 .لرشدا سن بل غ  حتى األ ، ب صا ة في ، يد خر للطفل حسا  فتح -

https://www.al-forqan.net/articles/2669.html 

 ا،عم ما  والما  الربح أو العائد تحقيق بهدف الما  ت ظيف" فه  س   تثماراال ماأ  
 ، "مادي   غير شكل   على أو ملم س   مادي   شكل   على ستثماراال  ك ن  وقد
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 في المدخرات اس      ت دام بأن  االقتص      ادي بالمعنى االس      تثمار تعريف ويمكن  
 (000 ،0222 العيسى، ) .الطاقات أو االستثمارات تك ين

 

 إلى لغيرا مدخرات أو مدخرات  عن الفرد ي جه  ما في يتمثل: الفردي االس   تثمار
 (00، 0201 سليمان،) .جديد حقيقي رأسما  تك ين

 

 Borrow when necessary: الضرورة عند االقتراض: خامسا  
 

 تىش       في االقترا  نح  س      لبياا  اتجاهاا  مبكراا  تغرس أن األس      رة على  جب   
 نزلية،م حاجيات أو الجيران بنا من لعبة اقترا  كان س    ا  أبنائها، لد  ص    ره
 ويس  تمر اقمس يتف للقترا  الميل هذا ألن فقط، الش ديدة الض رورات عند إال اللهم
 من االقترا  في  س             تمر حي  ث الت الي ة، االرتق ائي  ة مراحل   عبر الفرد ل د 

 مما ادالس  د عن  عجز وقد بالبن ك، األمر وينتهي العمل، في والزمل  األص  دقا 
 كبار قترض ينلم نماذج ش  ي ع ولعل. بمس  تقبل  ت دي قد قان نية   إلجرا ات    عرض  

 المطاف نها ة  عد مش        اكل   من  س         بب ن  أو ي اجه ن  وما العامة البن ك من
 (011:011، 0200، ي التركاو .  )عن  نتحدث الذي مثل صغير   لمقتر   

 

 م ن   ب ك   أ ُع ذُ  إ ن  ي اللَُّهمَّ :" بق ل  وسلم علي  لل ا صلى لل ا رس   من  اس تعاذ وقد  
ل ب ة   ي ن   غ  ل ب ة   الدَّ م ات ة   ال ع ُدو    و غ  ش  ا    و  د   ."األ ع 

 

 فمن مقرض    ي ، أمام الفرد اس    تقللية مس    احة من س    يقلل االقترا  نإف كذلك   
 في  ،طعام وكذلك المدرس      ية حاجات  لطفلك ت فري  أن الجيد ومن  حكم، يدفع

 ت فيرهاو  حاجات  تلبية الطفل فيس           تطيع اإلعداد ة في أما االبتدائية، المرحلة
 طفلك  حتاج قد الحالتين وفي خارجها، من أو المدرسة من للشرا  الما  بإعطائ 

  ستدين نأ أو ، االقترا  إلى فيضطر الحسبان، في تكن لم األش يا  بعض إلى
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 ينح للطفل تعليمها أن  جب التي الق اعد من مجم عة ي جد لذلك زملئ ، من
 :هي الق اعد وهذه الما ، بعض أو أشيا ه زمل ه ُ قر  أو  قتر ،

 

  كن لم نإ زملئ  أحد من ش      ي اا   قتر  وال لد  ، بما االكتفا  الطفل تعليم -
 .بالفعل ذلك إلى محتاجاا 

 أن كن  م منها ش   ي اا  أحد من  طلب وإذا أغراض    ، على للحفاظ ق انين وض   ع  -
 ُ  بر أنو  الحالي، ال ق  في الغر  هذا عن  س  تغني أن  حا  في لكن  عطي ،

 األم  بر  أو المعلمة، ُ  بر إلي  يرجع  لم وإذا اس  ترجاع ، وق  عن أقرض    من
 .بذلك
 لهم الشكر موتقد   ئزمل من اقترضها التي األش يا  اس تعادة على الطفل تع يد -
 تغير وأ وانكس ر وقع أو خر  إذا أما عليها، كان التي بالحالة ي الش   عيد وأن ،

 ذلك، لىع  س   امح  أن من  ويطلب حدث، ما على لزميل   عتذر أن فعلي  قليلا،
 ل  ش   تر  ا ل  حتى زميل ، ُترض   ي طريقة إ جاد علي   جب مس   امحت  رفض فإذا
 .ال اص مصروف  من الشي  هذا
 عم ينفذها أن  مكن معق لة   حدود   ض      من والعطا  األخذ على طفلك دربي  -

 .المدرسة في زملئ 
 أنو  ، جيدةا  فكرةا  ليس               اآلخرين من االقترا  فكرة أن األطفا  تعليم -

 دودح نإو  ا،جيدا   ااش      ي لي  ه  ذلك بعد البن ك من وخاص      ةا  عامةا  االقترا 
 .ذلك عدب سدادة على والعمل امسبقا  تقترض  س ف ما ولي  معك ما هي نفاقكإ

https://www.zahratalkhaleej.ae/Article/560684/%D9%83%
D9%8A%D9%81-2019   
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 ا،أحيانا  بذومح بل متس     امح، اتجاه يوتبن ،معينة   ثقافة   في االقترا  وش     ي ع   
 مس    ت    ىعل آفةا  س    يك ن  وحين ذ إتيان ، على اإلقدام على الفرد س    يش    جع نح ه

 عتيادا  ألن وذلك ؛ العام والمجتمع األس  رة عن فض  لا  بعد، وفيما اآلن، الش    
 نفس    يضترو  أو رغبات  تأجيل على الفرد قدرة س  يض  عف اآلخرين من االقترا 

 ،تس      مح ال الش       ص      ية ميزانيت  دام  ما الض      روريات غير عن الت لي على
 عن بيةاإل جا ص     رت  من س    ينتق  االقترا  على االعتياد أن الى باإلض    افة

 (.02 ، 0220 فرج، ).اآلخرين عي ن  في نفس 
 

 :  والحرام الحالل بين التمييز :سادسا  
Distinguish between lawful and prohibited  

 

  األطفا  لتعليم التالية الع امل مراعاة ض           رورةعلى ( 0202، مهيدات) أكد  
 :والحرام الحل  بين التمييز

 

 بين ن تعاو  وإ جاد وتماس كها، األس ر اس  تقامة في دور ل  الحل  الكس ب أن   .0
 .من  منفعة فل الحرام كسب وأما أفرادها

 رةاألس        وتك ين إ جاد في تس       هم اإلس       لمية االقتص       اد ة الت جيهات أن   .0
 وترك الحل  أخذ على النش  س      ل ك اس      تقامة في دورها خل  من المس      لمة
 .الحرام

 من يش   يةالمع المس   لم حياة تنظيم على تعمل اإلس   لمية االقتص   اد ة التربية .0
 الحل  طلب على س     ل ك  فيس     تقيم الش     رعية، األحكام وفق للما  كس     ب  حيث
 .فككها  أن شأن  من ما كل من خاليةا  متماسكةا  مسلمةا  ُأسراا  وُنك ن  الحرام وترك
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 ألس    رل حما ة الحالية الظروف ظل في اإلس    لمية االقتص    اد ة التربية أن   .1
 (01 ،0202مهيدات،. )المالية الجرائم اقتراف نح  أبنائها نحرافا من

 

، والحل     ، والحرامُ  ب ي  ن   في -وس   لم لي ع الل  ص   لى- الرس      لنا نبيَّ  كما ب ي  ن 
 هم؟ل بي ن والحرام الحل  هل ؟ األطفا  عن ماذا ولكن والعاقل، البالغ حالتي
 من لتيا المثلى الطريقة هي وما والحرام؟ الحل  كلمتي معنى حقاا  يدرك ن  وهل

 ميزان لقخ  مكنهم وكيف أذهانهم؟ إلى ذلك لتقريب األهل يتبعها أن المفتر 
 والحرام؟ الحل  على للتعرف حساس مكيا  أو

 

 :لللطف االقتصادية التربية في مهمين أمرين اعتبارنا في نأخذ أن والبد
 

 لل ا حق روعي طي باا، ماالا  الطفل على من  ينفق الذي الما   ك ن  أن :األول
 .رامح ما  أو سرقة أو رش ة ما  ولي  وزكات ، خمس  ُأخرج قد أي في ، تعالى

 ألعما ا عن ويبتعد حلالا، األ    تاره الذي العمل طبيعة تك ن  أن :والثاني
 للت   أليف المع   ارف دار.)المش             روع   ة غير الكس                ب ووس                ائ   ل المحر م   ة،
 (022 ،0202والتحقيق،

 

  ك ن  اعندم فه  الطفل، ذهن في المفه م هذا غرس لبدا ة المناسب السن أما   
 الحس  نة القدوة ه  الجانب هذا في أمر وأهم عمره، من الرابعة أو الثالثة الس نة في

 .المنز  في واأل  األم من للطفل
 

 والحرام، ل الح بين ب   ميز ميزاناا   س    ت دم أن  س    تطيع ال الص    غير والطفل   
 الس  ل ك، ل حة  غرفت في ت ض  ع كأن ب ، وتعرف  ميزاناا  ل  األس  رة ت ترع قد ولكن
 أي    يس  بس ل ك   تص  رف وإذا خض را ، نجمة ل  ت ض  ع حس ناا  أمراا   عمل وعندما
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 عرف  األس      ب ع نها ة أو الي م نها ة في ثم أحمر، مربع ل  ي ض      ع محرم فعل
 .ال طأ على  عاقب و الحسن، على ويكافأ بذلك،

 

 زراعة، مش      روع، عمل طريق عن الحل  الكس      ب يتحر   نأ اإلنس      ان وعلى 
 وأال رام،ح على الحرفة هذه تق م أال ش  رو ؛ ثلثة وفق وظيفة، تجارة، ص  ناعة،

 .الحرام مع تلتقي وال تق م وال حرام،  قارنها وأال حرام، على تعين
https://nabulsi.com/web/article/4929/%D8%A7%D9%84%
D8%AD%D98 

 

   Encouraging the local product:   المحلي المنتج تشجيع: سابعا  
 

 تش             جيع لىإ تهدف التي المبادرات من العديد األخيرة ونةاآل في ظهرت   
 المنتج مةقي تقدير على مبكرة س      ن في الطفل تدريب ويجب المحلية، المنتجات
 ري المص        المنتج واج  الزمان مر على أن   علم وجميعنا . وتش       جيع  المحلي
 الرغم لىع المس  ت ردة، األخر   المنتجات مع منافس  ت  خل  التحد ات من الكثير
 يف وذلك ،المص       ري  المنتج إلى الدعم أوج  كل الحالية القيادة قدم  ذلك من

 دةومس       ان المص       ري  التص       نيع لتش       جيع م تلفة ق مية مبادرات تدش       ين إطار
 . المحلي االستهلك

https://alekhbarya.net/archives/100275 ي محمد دشناو.د    
 

 دالتُمع ودفع االقتص    اد، عجلة تحريك نح  هامةا  خط ةا  تعد المبادرات وهذه   
 هدافأ   حقق بما ، المحلي الُمنتج ش  را  على الم اطنين تش  جيع خل  من النم 

 أس     عار  ب الس     لع وت فير ، البيع حركة إنعاش وزيادة ال طنية، الص     ناعة تش     جيع
 لم اطنينا على االقتص  ادي االص  لح قرارات آثار لت فيف ، للم اطنين م فض  ة  
 حلو  باألس    اق األس  عار في الت ازن  وتحقيق ،س    ا  حد على األعما  وأص  حا 
 .للشبا  عمل فرص وت فير الم اطنين عن المعاناة ورفع ،البطالة مشكلة
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 المنتجات تفض     يل على ين  الذي 0202 لس     نة 0 رقم القان ن  ص     در وقد   
 فةالم تل الص         ناعات لتش         جيع جه د هناك إذا الحك مية، العق د في المحلية
 .تم يلياا  الصناعية القطاعات دعم مبادرات بجانب لمنتجاتها للترويج

 

" عليك ما غلش" مبادرة رأس  هم وعلى الدولة أطلقتها التي المبادرات نجاح وبعد   
 وافق ا،حققته التي الض        مة واألرقام المبادرة، س       ببت  الذي االنتعاش وبس      بب
 وتشجيع هلكاالس ت لتحفيز الرئاس ية للمبادرة الزمنية الفترة مد على ال زرا  مجل 
 م عدال بعد وذلك األقل، على إض    افي ش   هر لمدة الش   رو  بذات المحلي المنتج
 .0202 أكت بر 01 في المبادرة النتها  المقرر

 

 زتحفي أجل من الرئاس            ة أطلقتها التي المبادرات أبرز من واحدةولعل تعد   
 لدولة؛ا تتبناها التي المحلي المنتج دعم ةمبادر  هي ال اص االس    تهلك معدالت

 لش    رائية،ا قدرات  زيادة على لتحفيزه المص    ري  الم اطن على المباش    ر النعكاس    ها
 اجية،اإلنت الطاقة وزيادة اإلنتاج وحركة حجم على إ جابي   بش      كل   يؤثر ما وه 
 .ال طنية والصناعة المصري، يالق م للناتج دعماا

 

 ه  اأطلقت التي المب  ادرات أبرز من واح  دة المحلي المنتج دعم مب  ادرة وتعتبر  
 ولةالد تتبناها والتي ، ال اص االس         تهلك معدالت تحفيز أجل من الرئاس         ة
 لش    رائية،ا قدرات  زيادة على لتحفيزه المص    ري  الم اطن على المباش    ر النعكاس    ها

 جية،اإلنتا الطاقة وزيادة اإلنتاج وحركة حجم على إ جابي بش      كل يؤثر ما وه 
 .ال طنية والصناعة المصري، يالق م للناتج ودعماا

https://www.dostor.org/3234782-23-10-2020                          
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 :البحث تطبيق إجراءات
 

 :البحث وعينة مجتمع
 

 ريا ب الثاني المس          ت    أطفا  جميع في الحالي البحث مجتمع يتمثل   
 00 ب اقع وطفلةا  طفلا  02 الحالي البحث عينة حجم بلغ وقد ،kg2 األطفا 
 من الض    ابطة للمجم عة وطفلةا  طفلا  00و التجريبية للمجم عة وطفلةا  طفلا 

 .الفي م بمحافظة المعلمين ملحقة بروضة الملتحقين األطفا 
 

 :  والضابطة التجريبية المجموعتين بين والتكافؤ التجانس
 

 لقبليا القياس في األطفا  بين والتك افؤ التج ان  ب إ ج اد الب احث ة ق ام  *
  تص  اد ةاالق التربية أبعاد مقياس من الض  ابطة والمجم عة التجربية للمجم عة

    ( .0)جدو  في يتضح كما المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل

 بيةيالتجر  المجموعة  بين الفروق  ومتوسط المعياري  نحرافواال  الحسابي المتوسط( 1) جدول
 02=ن(  2021) معنوية درجة عند( ت) باستخدام القبلي القياس في الضابطة  والمجموعة

 

أبعاد 
 المقياس

المجموعة التجريبية 
 )قياس قبلي(

المجموعة الضابطة 
 )قياس قبلي(

متوسط 
 الفرق 
 )م ف(

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 
)مج ح 

 ف(

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

البعد 
 األول

غير  26007 1600 2623 267.0 06.2 26320 06.3
 دالة

البعد 
 الثاني
 

غير  222 1623 222 26910 06.2 267.0 06.2
 دالة
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  إحص   ائية داللة ذات  ج هرية فروق  وج د عدم(  0)  جدو  من يتض   ح   
 ابطةالض والمجم عة التجريبية المجم عة في األطفا  درجات مت س طات بين
 معياري  وانحراف( 2021) قدره فروق  بمت س    ط ككل لألداة  القبلي القياس في
 التجريبية المجم عة أطفا  وتكافؤ تجان  إلى  ش           ير مما ،(0000) قدره

 .الضابطة والمجم عة
 

 :البحث أدوات
 

 بةالمناسططططط االقتصطططططادية التربية أبعاد لتحديد االسطططططتطالعية الدراسطططططة أوال :
 (إعداد: الباحثة)للطفل.  

 

 :  االستطالعية الدراسة من الهدف
 

  ص     اد ةاالقت التربية أبعاد بعض تحديد لىإ االس     تطلعية الدراس     ة هدف    
 .البحث هذا في الطفل لد  تنميتها المراد

 

البعد 
 الثالث

غير  261.1 1600 2620 26300 0670 26301 .067
 دالة

البعد 
 الرابع

غير  16133 16.3 2602 1610 0600 1612 0690
 دالة

البعد 
 الخامس

غير  16190 1617 2603 1611 .061 1620 0600
 دالة

البعد 
 السادس

غير  .160 2600 2610 267.3 .062 26.21 0600
 دالة

البعد 
 السابع

غير  26071 1623 2623 2300 0670 27.0 0632
 دالة

األداة 
 ككل

غير  262.0 0601 2620 0623 0.6.3 0602 0.6.0
 دالة
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 :االستطالعية الدراسة استمارة بنود صياغة
 

 ؛ألطفا ا ريا  لمعلمات وُقدم  االقتص اد ة التربية بأبعاد قائمة إعداد تم   
 الدراس    ة ق ُطب وقد ، للطفل المناس    بة االقتص   اد ة التربية أبعاد تحديد بهدف

 لمرادا االقتص  اد ة التربية ألبعاد الت ص  ل وتم ،معلمةا  02 على االس  تطلعية
 جيعتش          ،الرقمي باالقتص          اد ال عي)  :يلي كما وهي الطفل، لد  تنميتها
 لضرورةا عند االقترا  ،الفردي واالس تثمار االدخار تش جيع ،المحلي االنتاج

 الحل  ينب التمييز ،اإلنفاقية المرونة ،الناجح للقتص     اد العلم مةيق تقدير ،
 بين اقواتف تكرار نس    بة أعلى على حص    ل  التي هي األبعاد وهذه،( والحرام

 عليهم طبق  معلمةا ( 02) يجمالإ من معلمةا ( 01) اتفق  حيث المعلمات
 .االستطلعية الدراسة

 

           . لمبكرةا الطفولة مرحلة في للطفل االقتصادية التربية أبعاد مقياس :ثانيا  
 (الباحثة: إعداد)                                                       

 :المقياس من الهدف -أ
 

 د ل االقتص         اد ة التربية أبعاد مس         ت    قياس بهدف المقياس إعداد تم   
 .المبكرة الطف لة بمرحلة الطفل

 

 : االقتصادية التربية مقياس إعداد مصادر -ب
 

 يهاعل االطلع تم التي األدوات ىعل المقياس إعداد في الباحثة اعتمدت   
(،            0202 ،كريم) كدراس     ات االقتص     اد ة التربية تناول  التي الدراس     ات في
 عبد) ،( 0202 ،وشلبي الجندي) ،(0202، الحم د) ،(0202 ي،الحس ين )

 التربية أبعاد مقياس وإعداد بنا  في منها واإلس              تفادة(  0200 ،الحليم
 . االقتصاد ة
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 :المقياس بنود صياغة -جط
 

 كما ،وقياس    ها ملحظتها  مكن إجرائية بص      رة المقياس بن د ص    ياغة تم   
 مقياسل الرئيس    ية باألبعاد جداا  ومرتبطةا  م جزةا  العبارات هذه تك ن  أن روعي
 . االقتصاد ة التربية أبعاد

 

 حيثب الطفل الس        تجابات متدرجة اختيارات ثلثة الباحثة وض        ع  وقد   
 ،(0)ال درجة  ق اب ل الث اني واالختي ار ،( 0) ال درج ة  ق اب ل و األ االختي ار
 (.0) الدرجة  قابل الثالث واالختيار

 

 :للمقياس األولية إعدادالصورة -د
 

 جم عةم تحتها يندرج أبعاد س    بعة من األولية ص     رت  في المقياس تك ن    
 من مجم عة على عرض      وتم  س     ؤاالا،( 01) وعددها الفرعية س     لةاأل من

   .ري التد وطرق  والمناهج الطف لة مجا  في المت صصين المحكمين السادة
 

 : االقتصادية التربية أبعاد مقياس وثبات صدق حساب -ه
 

 : المقياس صدق:  أوال  
 

    ( :المحكمين صدق) ي الظاهر  الصدق   -أ

 مرحلة يف للطفل  االقتص     اد ة التربية ألبعاد المتدرج المقياس عر  تم    
 رتبطةم وعبارات أبعاد من  حت ي  بما األولية ص         رت  في المبكرة الطف لة

 كلية) التدري  هي ة من أعض   ا ( 02)  عدد على المتغيرات من متغير   بكل
 قرا ة منهم لبطُ  حيث (  الفي م جامعة التربية كلية ، المبكرة للطف لة التربية

 :حيث من عبارة كل صلحية على والحكم العبارات
 . قياس  المراد بالبعد العبارة ارتبا  -أ
 .للعبارة اللغ ية الصياغة سلمة - 
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 لطفلل االقتص    اد ة التربية أبعاد مقياس وهدف بمض    م ن  العبارة ارتبا  -ج
 أبعاد من عدبُ  يأ تناس           ب عبارات وإض           افة ،المبكرة الطف لة مرحلة في

 أو(  بكرةالم الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص       اد ة التربية أبعاد) المقياس
 .البحث بأداة  المرتبطة غير العبارات بعض حذف

 

 مينالمحك الس     ادة بين االتفاق نس     بة حس     ا  تم التحكيم هذا ض        وفي   
 المتدرج بالمقياس ال اص  ة االس  تمارة أبعاد من عدبُ  كل  ش  ملها التي للعبارات
 نس  بة  تص  لو  ، المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص  اد ة التربية ألبعاد
 من عدبُ  كل عبارات على الحكم في األس            اس هي( %22) إلى االتفاق
 لس        ادةا بين االتفاق نس        بة تص        ل لم التي العبارات س        تبعادا وتم األبعاد،

 االتفاق نس  بة بحس  ا  الباحثة وقام  ،(%22) من أقل عن عليها المحكمين
 :اآلتية المعادلة خل  من المحكمين ةالساد بين العبارات على

 

 االتفاق مرات عدد  
 

  122                   =  نسبة االتفاق

 ن                       
 . المحكمين السادة عدد=  ن حيث

 

 :  يالداخل االتساق صدق -ب
 

 متدرجال المقياس لعبارات بالنس     بة الداخلى االتس     اق ص     دق من وللتحقق   
 حس        ا  مت ،المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص        اد ة التربية ألبعاد
 رجةوالد عدبُ  كل عبارات من عبارة كل درجات بين بيرس        ن  ارتبا  معامل
 يالحص         ائا البرنامج باس         ت دام وذلك العبارة إلي  يتنتم التي عدللبُ  الكلية

spss v22   . 
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 بعادأل الكلية والدرجة الفرعية العبارات من عبارة كل بين االرتباط معامالت يوضح( 0) جدول
 المقياس

األبعاد الرئيسية 
 للمقياس

عبارات 
 البعد

 درجة االرتباط  sig  )قيمة الداللة )  معامل االرتباط

** االرتباط عند  26222 **26.11 1س األولالبعد 
مستوى معنوية 

(2621) 
 26222 **26702 0س
 26222 ** 26332 0س

** االرتباط عند  26222 **26270 0س البعد الثاني 
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26.00 2س
 26222 ** 26.99 .س

 ** االرتباط عند 26222 **26.77 7س البعد الثالث
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26700 3س
 26222 ** 26719 9س

** االرتباط عند  26222 **26230 12س البعد الرابع
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 **26.72 11س

 26222 ** 26.30 10س

** االرتباط عند  26222 **26730 10س البعد الخامس
مستوى معنوية 

(2621) 
 

 26222 26207 10س

 26222 ** 26.32 12س

 26221 **..260 .1س البعد السادس

 26222 .26.0 17س
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األبعاد الرئيسية 
 للمقياس

عبارات 
 البعد

 درجة االرتباط  sig  )قيمة الداللة )  معامل االرتباط

** االرتباط عند  26222 ** 26.70 13س
مستوى معنوية 

(2621) 
 

** االرتباط عند  26222 **...26 19س البعد السابع
مستوى معنوية 

(2621) 
 26222 26.79 02س

 26221 ** ..260 01س
 

 يرس    ن ب ارتبا  معاملت جميع أن يتض   ح الس   ابق الجدو  نتائج س   تقرا بإ  
 ندع إحص              ائياا  دالة المقياس ألبعاد الكلية والدرجة الفرعية العبارات بين

      اإلرتبا  لمعاملت األدنى الحد كان حيث(  2020** )  معن ية مس       ت   
 فإن وعلي  .( 20222)  ه  االرتبا  لمعاملت األعلى والحد ،(  20111) 

 ألبعادل الكلية الدرجة مع داخلياا  متس             قة للمقياس الفرعية العبارات جميع
  تص   اد ةاالق التربية لمقياس يالداخل اإلتس   اق ص   دق على يد  مما ،الرئيس   ية
 . المبكرة الطف لة بمرحلة للطفل

 

 :   االقتصادية التربية لمقياس الثبات معامالت:  ثانيا  
 

 قةبطري الثبات معاملت بإ جاد الباحثة قام  : كرونباخ لفاأ معامل -أ
        جدو  في يتض          ح كما  وطفلةا طفلا ( 02) ق امها عينة على كرونباخ الفا
  (0  ). 
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 لطفولةا مرحلة في للطفل  االقتصادية التربية أبعاد لمقياس الثبات معامالت يوضح( 0) جدول
 22= ن   كرونباخ ألفا معامل على المبكرة

 

 على يد  وهذا ،مرتفعة الثبات معاملت قيم أن(  0)  جدو  من يتض     ح  
 . االقتصاد ة التربية أبعاد مقياس ثبات

 

 : النصفية التجزئة طريقة -ب
 

 على يةالنص      ف التجزئة بطريقة الثبات معاملت بإ جاد الباحثة قام  كما   
 : التالي الجدو  في يتضح كما   وطفلةا طفلا (  02) ق امها عينة

 

  اديةاالقتص التربية أبعاد مقياس على النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت( 0) جدول
 22= ن المبكرة الطفولة مرحلة في للطفل

 معامالت الثبات أبعاد المقياس
 26300 "  الوعي باالقتصاد الرقمي "

 26303 "  االدخار واالستثمار الفردي "
 26300 االقتراض  عند الضرورة " " 

 .2630 "  التمييز بين الحالل والحرام "

 26309 "  تشجيع المنتج المحلي "

 26300 "  المرونة اإلنفاقية "

 26302 العلم لتحقيق االقتصاد الناجح"" تقدير أهمية 

 263.0 الدرجة الكلية للمقياس

 معامل الثبات األداة
 26330 األداة ككل
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 وتعتبر  ،(%2201)  هي الثبات معامل قيم أن(   1)  جدو  من يتض ح   
  املمع ختيارا تم وقد ،المقياس ثبات على ي د  وه ذا مرتفع ة القيم ة تل ك

 وذلك Guttmann Split-Half Coefficient جثمان)  النص      فية التجزئة
 ينب التباين ختلفاو  للنص              فين كرونباخ لفاأ معامل ختلفا  بس              بب
      .النصفين

    : االقتصادية التربية لمقياس النهائية إعداد الصورة -و

 عبارات ثلث حذف تم المحكمين الس              ادة على المقياس عر  بعد   
 بعض مس  ميات وتعديل ،ٍا  عبارة( 00) النهائية ص   رت  في المقياس ليص  بح
 لض   رورة،ا عند االقترا  لىإ االقترا  نح  يس   لب اتجاه تك ين)مثل األبعاد

 الى فةا ض    اإ ،(الناجح قتص   ادلل العلم أهمية تقدير لىإ علم بدون  اقتص    اد ال
 :تاليةال األبعاد تضمن وقد للمقياس الفرعية العبارات بعض صياغة عادةإ 
  .فرعية عبارات( 0) ويتضمن":  الرقمي باالقتصاد ال عي"  االو  البعد -0
 عبارات( 0)  ويتض     من":  الفردي واالس     تثمار االدخار"   الثاني البعد -0

 . فرعية
 عبارات(  0)  ويتض     من" :  الض     رورة عند  االقترا "  الثالث البعد  -0

 . فرعية
 عبارات( 0)  ويتض         من" :  والحرام الحل  بين التمييز" الرابع البعد -1

 .فرعية
 عبارات( 0)  ويتض        من":  المحلي المنتج تش        جيع"  ال ام  البعد  -0

 .فرعية
 .فرعية" عبارات( 0) ويتضمن:  اإلنفاقية المرونة" السادس البعد   -1
( 0) يتضمنو : الناجح االقتص اد لتحقيق العلم قيمة تقدير"  الس ابع البعد -2

 ."فرعية عبارات
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 لةمرح في للطفل  االقتصطططططططططادية التربية أبعاد بعض لتنمية برنامج -0
    (إعداد: الباحثة. )المبكرة الطفولة

 :البرنامج بناء مصادر -أ
 

 االطلع مت التي البرامج من العديد علي البرنامج بنا  في الباحثة اعتمدت  
 التربية تناول  التي واألجنبية العربية والدراس         ات المراجع بعض في عليها

 الص      لة ذات البرامج بعض ىعل االطلع خل  من وأ ض      اا   ،االقتص     اد ة
 مص       ر لرؤية  االقتص       اد ة األهداف بعض ض          وفي البحث بم ض        ع
0202. 

 

 :البرنامج فلسفة -ب
 

 أهداف ضبع تحقيق ىعل الحالي البحث في البرنامج بنا  فلس       فة تعتمد   
 التربية أبعاد بعض تنمية خل  من 0202 مص   ر لرؤية االقتص   اد ة التنمية

 ورهمد  ظهر التي العملية لألنش  طة  األطفا  ميل منطلق ومن  ،االقتص  اد ة
 غر ب  األطفا  لنف س المحببة األنشطة من مجم عة إعداد تم ب ض ح فيها
 رؤية  ض        في الروض     ة طفل لد   االقتص     اد ة التربية أبعاد بعض تنمية
 نميةالت وإحداث الحالية  االقتص   اد ة التغيرات لم اكبة وذلك ، 0202 مص   ر

 ورد ل  م اطن خلق في  س   هم مما ، الحالية الظروف ظل في  االقتص   اد ة
 .المطل   االقتصادي التقدم إحداث في يإ جاب

 

 :البرنامج بناء أسس -ج
 

 األس  التالية: لقد روعي عند بنا  البرنامج
 

 أن يتماشى مع االتجاهات الحالية للمجتمع . -
االقتص                اد   ة وفق  اا لرؤي  ة مص              ر للتنمي  ة  أن  حقق بعض األه  داف -

 .0202االقتصاد ة  
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أن يتس             م البرنامج بالمرونة بحيث  س             تجيب لمتطلبات الم قف الذي  -
 وقائع التدريب مع االلتزام بال ط   العريضة للجلسة التدريبية.تفرض  

 م اقف وأنشطة محببة لألطفا . ىأن  حت ي البرنامج عل -
  شمل تنمية مهارات الطفل المعرفية والمهارية وال جدانية. -
بعاد أتزويد الطفل بمعل مات نظرية ح    ىأال  قتص              ر في أه داف  عل -

والتطبيق  أنشطة قابلة للست دام ىوإنما يراعي تدريب  عل، التربية االقتص اد ة
 العملي.

 ثنا  كل جلسة تدريسية.أالتن ع في األنشطة  -
 السل كية. العامة واألهداف البرنامج مع األهداف   ن يتناسب محت  أ -
 التن ع في أساليب التدريب واإلستراتيجيات المست دمة. -
 ثنا  تنفيذ األنشطة.التأكد من مشاركة جميع األطفا   أ -

 

 أهداف البرنامج : -د
 

 لى:إيهدف البرنامج في البحث الحالي  الهدف العام للبرنامج:
 

كرة لد  الطفل في مرحلة الطف لة المبة تنمية بعض أبعاد التربية االقتص           اد 
 وينبثق من هذا الهدف مجم عة من األهداف ، 0202في ض   رؤية مصر 
 العامة الفرعية كالتالي:

 

 الطفل باالقتصاد الرقمي. يتنمية وع -
 نح  االقترا  . يمساعدة الطفل على تك ين اتجاه سلب -
 تشجيع الطفل على االدخار. -
 تشجيع الطفل على االستثمار. -
 الطفل بأهمية تشجيع المنتج المحلي. يتنمية وع -
 تنمية قدرة الطفل على التمييز بين الحرام والحل . -
 مرونة اإلنفاقية.إكسا  الطفل ال -
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جل تحقيق االقتص              اد أمس              اع دة الطف ل على معرف ة قيمة العلم من   -
    الناجح.

 الخاصة )اإلجرائية( للبرنامج: ثانيا : األهداف
 

 ال اصة نذكر منها اآلتي: للبرنامج مجم عة من األهداف  
 

 : المعرفية األهداف :أوال  
 

  ستطيع أن:بنها ة تدريب الطفل على أنشطة البرنامج 
 

 يتعرف الطفل على مفه م االقتصاد الرقمي. -
 .ييتعرف الطفل على الفرق بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليد -
 يتعرف الطفل على علقة التكن ل جيا باالقتصاد الرقمي. -
 يتعرف الطفل على طرق االقتصاد الرقمي. -
 .يتعرف الطفل على معنى االقترا  -
 قترا .على الع اقب السي ة لل عرف الطفليت -
 .غنية ستنتج الطفل الهدف من األ -
 يبتعرف الطفل على معنى االدخار. -
 يتعرف الطفل على معنى االستثمار. -
 .يتعرف الطفل على وسائل االدخار -
  قارن الطفل بين وسائل االستثمار. -
 الطفل معنى الرزق الحل  والرزق الحرام. يذكر -
 طفل مفه م الحل  والحرام في القصة. ستنتج  ال -
 المغز  والهدف من الحديث. ستنتج  -
 الطفل السل ك الصحيح والسل ك ال طأ.  ستنتج -
 الطفل معنى المرونة اإلنفاقية. ستنتج  -
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 عن المرونة اإلنفاقية. تعبر أمثاالا شعبيةا  يذكر -
  ستنتج الطفل الغر  من القصة.  -
  ستنتج الطفل قيمة العلم في حياتنا.  -
 . ستنتج الطفل الهدف من النشيد -
 ن اع المنتجات المحلية.أيتعرف الطفل على  -
 يتعرف الطفل على المقص د بالمنتج المحلي والمنتج المست رد. -
 يتعرف الطفل على طرق تشجيع المنتج المحلي. -
 الرقمي.ي ضح أهمية ال سائل التكن ل جية للقتصاد  -
 . ستنتج الطفل ع اقب االقترا   -
 يت يل الطفل دوره كصاحب عمل.  -
  قارن الطفل بين وسائل االدخار. -
 .  ي ستنتج الغر  من المثل الشعب -

 

 المهارية: ثانيا : األهداف
 

 بنها ة تدريب الطفل على أنشطة البرنامج  ستطيع أن:   
 

 الرقمي. صيغ الطفل مفه م  ال اص عن االقتصاد  -
 قترا . لل يي ضح  بالرسم الظروف الطارئة التي تؤد -
 قترا .الصحيحة في الم اقف الم تلفة لل يبادر الطفل بطرح الحل   -
 غنية بمفرده. غنى الطفل األ -
 ينتج الطفل حصالة من ال امات البي ية المت فرة . -
 . بسيطة    صيغ الطفل مفه م االستثمار في عبارة   -
 .صحيحة   الطفل سرد القصة بطريقة   عيد  -
  علق الطفل على أحداث القصة . -
  حفظ الطفل الحديث . -



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (994)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 للسل كيات الصحيحة.   أمثلةا  ي عط -
  صيغ الطفل مفه م  ال اص عن المرونة اإلنفاقية  . -
 تعبر عن المرونة اإلنفاقية. شعبيةا  أمثلةا  ي عط -
 حداث القصة مع المعلمة.أيناقش الطفل  -
 يناقش الطفل المقص د من الحديث الشريف. -
  عبر لفظياا عن قيمة العلم . -
 .يناقش الطفل الفرق بين العلم والجهل -
 .يردد الطفل كلمات النشيد -
 ينتج الطفل بعض األشغا  اليدوية والفنية. -
 .ليةحللمنتجات الم مثلةا أ ي عط -
 يرسم الطفل بعض المنتجات ال اصة ببلده. -
 لية.حفي معر  المدرسة بإحد  المنتجات الم  شارك -

 

 الوجدانية: ثالثا : األهداف
 

  ستطيع أن: أنشطة البرنامجبنها ة تدريب الطفل على     
 

 يتعاون مع زملئ  أثنا  النشا . -
 و الرقمي.أ يقتصاد التقليد عبر عن تفضيل  لل -
  شارك الطفل مع زملئ  أثنا  النشا . -
 رأ   في القصة.  عبر الطفل عن -
 ينص  الطفل باهتمام أثنا  القصة. -
 قترا . عبر الطفل عن رفض  لل -
 يتبنى الطفل اتجاهاا سلبياا نح  االقترا  .  -
 . عبر الطفل عن تقبل  للنشا   -
  جابياا نح  االستثمار.إيتبنى اتجاهاا  -
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  عبر الطفل عن شع ره تجاه االدخار. -
 تجاه االستثمار. عبر الطفل عن شع ره  -
 يتبنى الطفل اتجاهاا سلبياا نح  مصادر الرزق الحرام. -
  شارك الطفل أثنا  النشا . -
 . عبر عن سعادت  أثنا  النشا  -
 ينص  الطفل باهتمام أثنا  النشا . -
 حداث القصة.أرأ   في  ييبد -
  عبر عن اهتمام  بالعلم والتعليم. -
 نح  العلم .  جابيااإيتبنى الطفل اتجاهاا  -
 . شارك في النشا  بإ جابية   -
 . عبر عن تقبل  للمنتجات المحلية -
  عبر عن تقديره للمنتجات المحلية. -
  شجع زملئ  على شرا  المنتجات المحلية. -
  شجع الطفل منتجات بلده. -

 

 البرنامج التدريبي: ى محتو 
 

     تحديد محت في ض         االلتزام باألس      اس النظري الذي تم عرض        ، تم   
األطر النظرية ونتائج الدراس          ات الس          ابقة ، حيث أمكن  ىالبرنامج بنا اا عل

برنامج في التي يتض  منها ال بعاد الفرعية للتربية االقتص اد ةتحديد مجم عة األ
 النح  التالي: ىمجم عة من ال حدات عل
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 يالتدريب البرنامج محتوى  يوضح( 2)جدول
 

 م

األهداف 
االقتصادية  
لرؤية مصر 

0202 

أبعاد التربية 
 عدد األنشطة االقتصادية 

عدد 
 الجلسات

عدد 
 ياماأل

ال   ت    ح       ن    ح       0
االقتصاد الرقمي 
واالقتص  اد القائم 

 على المعرفة

ال               ع               ي 
باالقتص             اد 

 الرقمي

 أنشطة  0
 عقلي )ماذا تعرف عن ؟( -

االقتصااااااال ايتقلاللت ااالقتصااااااال  -
 ايرقمي

نشاا  قصاصي)عامر ااالقتصال  -
 (يايذك

نشاااا  تياللي)تيالن انا صاااا     -
 عمن(

0 0 

رف           ع درج           ة  0
ت      ن       افس                    ي       ة 
االق         تص                      اد 
ال         مص                       ري 
وتش      جيع المنتج 

 المحلي

تش                  ج     ي     ع 
ال       م       ن       ت        ج 

 المحلي

 أنشطة 0
 )ارسم منتجات بللا(  فني  -
قصاااااااصاااااااي )  ماااال ااي ااااذا   -

 ايمستارل( 
 قصصي )معرض ايملرسة( -
 ) شغان اللاالة( يفن  -

0 0 

ت ع  زي  ز ث  ق       اف       ة  0
ري    ادة االعم     ا  
واالس       تثمار من 
خل  تش              جيع 
المش              روع      ات 
الص                    غ       ي       رة 
وم       ت       ن       اه       ي       ة 

 الصغر

تش                  ج     ي     ع 
دخ                     ار اإل

واالس          تثمار 
 الفردي

 أنشطة 0
)انتاج  صااااااااية من يامات  فني -

 ايبالئة(
قصاااااااصاااااااي )تاااامر اايكتكات  -

 ايصغالر(
مساااار ي )مساااار الة  الن تلير   -

 نقالا؟(
 مسر الة ايمستثمر ايصغالر -

0 0 
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 م

األهداف 
االقتصادية  
لرؤية مصر 

0202 

أبعاد التربية 
 االقتصادية 

 عدد األنشطة
عدد 

 الجلسات
عدد 

 ياماأل

اس تقرار أوض اع  1
 ياالقتص    اد الكل

وخفض نس              بة 
ال       دي  ن ال  ع       ام، 
وال  ع  م       ل ع  ل  ى 
تحس    ين معيش    ة 

 الم اطنين

االق       ت        را   
 عند الضرورة

 أنشطة 1 
 خمس   ة فنيس   ل قص   ة) قص   ص   ي -

 (جني 
 الض              روري   ة س              ب   ا األ) فني -

 (قترا لل
 (ل ؟  حدث ماذا)  عقلي -
 ( احمادة فين را ح) م سيقي -

0 0 

ن               ك              ن أ 0
االق         تص                      اد 
المص      ري العباا 
في االقتص               اد 

وق    ادراا الع    المى 
على التكيف مع 

 المتغيرات

ال        م        رون        ة 
 اإلنفاقية

 أنشطة   0
 يغات )مفهام ايمرانة اإلنفاقالة( -
  مثان شعبالة   -
 قصصي)ذكا  ماما(  -
قصاصاي)قصاة  مالر امصراف  -

 ايجال ( 

0 0 

ت     ف    ي    ر ف    رص  1
عم ل من اس              بة 
وتحس ين مست   
م         ع          يش                       ة 

 الم اطنين

ال ت م ي يز بين 
ال             ح             ل  

 والحرام

 أنشطة    0
 بائعة ايلبن(قصصي)قصة  -
 قصصي)قصة  عمر األمالن( -
لالنى) لالث شاااارالف  من  شاااانا  -

 فلالس منا(
 اجتماعى سلاكى)صح  م ي أ( -

0 0 

االع تم       اد على  2
المعرف    ة وزي    ادة 
 عالتنافسية والتن  

تق    دير قيم     ة 
ال            ع            ل            م 
لإلقتص                اد 

 الناجح

 أنشطة  0
 قصصي)قصة ابن ايرالف(  -
 لالنى ) لالث شرالف(  -
 مسر ي )مسر الة ايعلم اايجهن(  -
  نالة ايعلم(  ماسالقي ) -

0 0 

 01 01 02 اإلجمالي  
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 بعةس    على الطفل تدريب تض   من البرنامج أن الس   ابق الجدو  من يتض   ح   
(  02) تنفيذ وتم جلس  ةا ( 01)مدار على تطبيقهم تم االقتص  اد ة للتربية اأبعادا 

 س      ب عاأل في تدريبين نيي م بمعد  يااتدريب اي ما (  01)  مدار على انش      اطا 
 إلى 02/ 02 من الفترة في أس    ابيع ةس    بع(  2)  البرنامج تطبيق واس    تغرق 

  ةاالقتص        اد  التربية أبعاد بعض تنمية بهدف وذلك ؛ 0202/  00/  00
 .المبكرة الطف لة مرحلة في الطفل لد 

 

 : البرنامج في المستخدمة التدريبية ستراتيجياتاإل
 

 مللتش               البرنامج في المس              ت دمة التدريبية س              تراتيجي اتاإل تن ع    
 :التالية ستراتيجياتاإل

 

 ، األدوار لعب ، واألناش    يد يواألغان ، القص      ، يالذهن العص    ف طريقة
  .والمناقشة والح ار بالرسم، ،التعبير والمناظرة

 

 :البرنامج تقويم أساليب
 

 تطبيق  عدوب أثنائ  وفي البرنامج قبل  حدث فه  مس        تمرة عملية التق يم   
 تم قدف لهذا م تلفة، وظائف التق يم يؤدي المراحل هذه من مرحلة   كل وفي

 :التالية التق يم أن اع است دام
 

 :القبلي التقويم
 

 لتجريبيةا المجم عتين على االقتص          اد ة التربية أبعاد مقياس تطبيق تم   
 التربية بعادأ ت افر مد  على التعرف بهدف ؛البرنامج تطبيق قبل والض   ابطة
 .الطفل لد   االقتصاد ة

 

 : في ويتمثل: البنائي التقويم
 

 .البرنامج أنشطة تنفيذ أثنا  األطفا  ألدا  الباحثة ةملحظ -
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 الي م قييمت اس              تمارة تطبيق في ويتمثل: التدريبي الي م  عقب تق يم -
 .التدريبي

 

 :النهائي التقويم
 

 لبعديا والتطبيق التدريبي، البرنامج تقييم اس              تم ارة تطبيق خل  من -
 . االقتصاد ة التربية أبعاد لمقياس

 

 :البرنامج تطبيق إجراءات
 

 :التالية اإلجرا ات اتباع تم البرنامج لتطبيق  
 

 ريبللتد المجهزة الق اع ات إح د  وه  ،البرن امج لتطبيق مك ان ت فير -
 .بالتطبيق اللزمة الم افقات أخذ بعد المعلمين ملحقة بمدرسة

 يةبأهم إقناعهن طريق عن وذلك ،البرنامج لحض       ر األطفا  تش      جيع -
 ش          هادات روت في احتياجاتهن، مع يت افق الذي بمحت اه  وتعريفهن البرنامج
 .بسيطة عينية وج ائز تقدير
 .للتطبيق اللزمة وال سائل ال امات ت فير -
 عينة ىعل البرنامج طبق ، الس            ابقة اإلجرا ات جميع تم  أن بعد -

 .ستراتيجياتاإل من م تلفة مجم عة باست دام البحث
مس    اعدة ل الثالثة بالفرقة المعلمات الطالبات من بمجم عة االس    تعانة تم -

 . التطبيق أثنا  الباحثة
 

 : البحث نتائج
 

 للمجم عة البعدي القياس بين( ت) اختبار بحس            ا  ال اص           ة النتائج  
 فرو  ص      حة عدم أو ص      حة من للتحقق الض      ابطة والمجم عة التجريبية
 : البحث
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 :  على ينص والذي للبحث األول الفرض صحة ثباتإب خاصة نتائج -1
 

 المجم عة درجات مت س           طي بين  إحص           ائية داللة ذات فروق  ت جد   
 بيةالتر  مقياس على البعدي القياس في الض              ابط ة والمجم ع ة التجريبي ة

 بعديال القياس لص         الح"  المبكرة الطف لة مرحلة في للطفل  االقتص         اد ة
 احثةالب اس      ت دم  الفر   هذا ص      حة من وللتحقق ،"التجريبية للمجم عة
 لتربيةا مقياس على األطفا  درجات مت س  طي بين الفروق  إل جاد( ت)اختبار

 .لبعديا القياس في الضابطة والمجم عة التجريبية للمجم عة  االقتصاد ة
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( .) جدول
 مرحلة يف للطفل  االقتصادية التربية مقياس على البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
 

 (%22) ثقة بدرجة 2020  معن ي  فرق  مست    عن 0010=   الجدولية ت
 و( 02020) ي تس    او  المحس     بة"  ت" قيمية  أن(   1)   جدو  من يتض   ح

 المحس     بة"  ت" قيمية أن على يد  وهذا ،(0010)  ي تس    او  الجدولية"  ت"

أبعاد 
 المقياس

متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الفرق 
 )م ف(

االنحراف 
المعياري 

 للفرق 
)مج ح 

 ف(

  Tقيمة 
 المحسوبة

 
اتجاه 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المقياس 
 ككل

في اتجاه  02020 1020 02022 0002 02011 1012 00020
المجم عة 
 التجريبية

 (2020عند ) ي ** ي جد فرق معن  
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 ق فرو  وج د" وه  و األ الفر  ص  حة يؤكد وهذا ، الجدولية"  ت"  من أكبر
 ةوالمجم ع التجريبية المجم عة درجات مت س     طي بين إحص     ائية داللة ذات

 في فلللط االقتص         اد ة التربية مقياس على البعدي القياس في الض         ابطة
 ."التجريبية للمجم عة لصالح"  المبكرة الطف لة مرحلة

 

 أبعاد لىع للتدريب األطفا  وحاجة البرنامج فاعلية لىإ النتائج هذه وترجع  
 العديد ملديه األطفا  نأ البحث نتائج من اتض     ح فقد ، االقتص     اد ة التربية
 تتفقو  عليها، والتدريب الممارس      ة ينقص      هم ولكن االقتص      اد ة المفاهيم من

 الجندي) و (،0222 ي،حمد) من كل   دراس       ات نتائج مع ذلك في الباحثة
 أن على أكدوا فقد( (Turner, 2014 (،0201، ترنر) و (، 0202ي،وش  لب
 ممارس     ةال لىإ  حتاج ولكن  اقتص     اد ة ومفاهيم ومهارات معارف لد   الطفل

 .صغير ياداقتص بعقلية التفكير على اقادرا  ويك ن  ،يتقنها حتى والتدريب
 

 طفلال منهج في المتض   منة األنش   طة عدد قلة  ض   اا أ الباحثة الحظ  وقد   
       دراس         ة جنتائ مع ذلك في الباحثة وتتفق ،االقتص         اد ة التربية     فيما
 ،نس     يم)،و (0202، ش     رف) و ،(0202، ت فيق (، )0201ي، البكات ش    ) 

 لىإ ش    ارتأ حيث( (paul webley, 2015 ليويب ب   ودراس    ة ،( 0200
 واقتص   ار االقتص   اد ة المفاهيم تنمية لىإ تهدف التي لألنش   طة المنهج افتقار
 ظل يف أن  حين في واإلعداد، والش      را  كالبيع وليةاأل مفاهيمال مع التعامل
 لىإ حاجة  ب فإننا البلد بها تمر التي الحالية االقتص    اد ة والتحد ات الظروف
 العص         ر اتبمتطلب والمرتبطة االقتص         اد ة بالتربية المتعلقة المفاهيم تنمية
 التي( 0202، ت فيق) و (،0202 ،كدواني)  دراس  ة نتائج مع الباحثة وتتفق
 حتى رةالمعاص   االقتص  اد ة والمفاهيم القيم الطفل كس  ا إ ض  رورة على أكدت

 . قبليةالمست االقتصاد ة التحد ات م اجهة على قادر جيل تنش ة نستطيع
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 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 1) شكل

 (.2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 

 : للبحث الثاني الفرض صحة ثباتإب خاصة نتائج -0
 

 ينب  إحص      ائية داللة ذات فروق  ت جد:  أن  على الثاني الفر  وين    
 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي

 ال عي) التالية األبعاد في االقتص             اد ة التربية أبعاد مقياس على البعدي
 ،مارواالس        تث االدخار تعزيز ،المحلي نتاجاإل تش        جيع، الرقمي باالقتص        اد
 ، حراموال الحل  بين التمييز ،اإلنفاقية المرونة، الض          رورة عند االقترا 

 ريبية،التج المجم عة لص       الح( الناجح االقتص       اد لتحقيق العلم أهمية تقدير
 :كالتالي حده على المقياس أبعاد من بعد   كل نتائج عر  وسيتم
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االمجموعة التجريبية

االلمجموعة الضابطة
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 :الرقمي باالقتصاد الوعي: األول البعد نتائج
 

 :يلي كما النتائج وجا ت
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 7) جدول
 مرحلة في لألطفال الرقمي باالقتصاد الوعي تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة  00010 0022 1002 0002 2020 التجريبية
عن 

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20210 0020 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت
 

 
 ةالمجموع بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   0)   شكل

 مرحلة في لألطفال الرقمي باالقتصاد الوعي تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية
 المبكرة الطفولة

0

5

10

تنمية الوعي باالقتصاد الرقمي لألطفال 

ايمجماعة ايضاب ة

ةايمجماعة ايتجرالبال
3.72



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (994)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 لرقميا باالقتص       اد ال عي تنمية وه  األو  عدبالبُ  يتص       ل فيما( الض       ابطة
 نظيرتها أن حين في( 00010) المحس        بة( ت) قيمة بلغ  حيث لألطفا 
 ،(0012) بلغ ( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس   ت    عند الجدولية

 داللة مس        ت    عند الجدولية ت من<  المحس         بة ت قيمة أن  عنى وهذا
 و األ الفرعي فرض        ص       حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020)

 درجات مت س  طي بين إحص  ائية داللة ذات فروق  ووج د( 2022) ثقة بحدود
 نميةت على البعدي القياس في الض            ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة

 حلص             ال المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  الرقمي باالقتص             اد ال عي
 حديث فه  س    نف الُبعد لىإ النتائج تلك الباحثة وتفس   ر ، التجريبية المجم عة
 لمعرفة الطفل وحاجة ، المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  بالنس       بة نس       بياا 

 ألجهزةا فيها اس  ت دم ب  ال اص  ة األنش  طة وألن الرقمي باالقتص  اد المقص   د
 من هيو  نترن   واإل الت ابل    أو المحم   واله  اتف ك  الكمبي تر التكن ل جي ة

 رورةض    على أكدت التي الدراس   ات ومن ، األطفا  انتباه تش   د التي ش   يا األ
 ( .0200 وسام،) دراسة الرقمي باالقتصاد ال عي بتنمية االهتمام

 

 :المحلي المنتج تشجيع:  الثاني عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جا ت وقد
 
 
 
 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 3) جدول
 رحلةم في لألطفال( المحلي المنتج تشجيع) في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 دالة 01000 0011 1002 0002 2021 التجريبية
عن 

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20200 0021 الضابطة

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت
 

 
 يبيةالتجر  المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    0)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال المحلي المنتج لتشجيع البعدي القياس في والضابطة
 

 ية  إحص      ائ معاملت   من بش      أنها تم وما الس      ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب  
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 في ألطفا ل المحلي المنتج تش  جيع وه  الثاني عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض  ابطة
 حين في( 01000) المحس   بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة
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10
تشجيع اإلنتاج المحلي لألطفال

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس           ت    عند الجدولية نظيرتها أن
 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 

 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص        ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الثاني الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 بكرةالم الطف لة مرحلة في لألطفا  المحلي االنتاج تش           جيع على البعدي
 . التجريبية المجم عة لصالح

 

 ي،األسر  بيعوالتط االجتماعية التنش ة بع امل يتأثر الطفل أن ذلك وتفس ير   
 ولم لمحليةا بالمنتجات اهتمام لديهم  كن لم البرنامج تطبيق قبل فاألطفا 

 لبرنامجا تطبيق بعد ولكن ، المنتج مص   در عن بالس   ؤا  االهتمام لديهم  كن
 منتجال مص    در عن بالس     ؤا  اهتمام لديهم وأص     بح األطفا  اتجاهات تغيرت

  جب كولذل ، لل طن وانتمائهم بحبهم ربطها وتم امس     ت ردا  مأ ياامحل كان ذاإ
 س       ل كيات يف لتأثيرهم نظراا  اقتص       اد اا  لتدريبهم لل الدين تدريبة برامج إعداد

 أوص    حيث( 0202) وش  لبي الجندي دراس  ة ذلك على كدتأ وقد طفالهم،أ
 لد   ةاالقتص   اد المفاهيم لتنمية ي األس   ر  االقتص   اد برمجيات بإعداد الدراس   ة
 على  pianto(2005)( 0220 بيانت ) دراس    ة أكدت كما وأس    رهم، األطفا 

 كما لطفل،ل  االقتص   اد ة الثقافة تعزيز في يااأس   اس    امص   درا  تعتبر س   رةاأل أن
 بس   ل ك يتأثر االقتص   ادي الطفل س   ل ك نأ( 0200) الحليم عبد نتائج بين 
 أجل نم االقتص          اد ة التربية في تدريباا  ال الدين ينا  أن  جب لذلك ،األم

 .ألطفالهم إكساب 
 

 كان اكلم األطفا  لد  واض  حاا  الم اطنة مفه م كان كلما ن أ ا ض  اا  واتض ح  
 لتيا المبادرات من العديد ظهرت وقد ، جلياا  المحلية للمنتجات تفض          يلهم

 ،ومبادرة ليالمح االستهلك تحفيز) مبادرة مثل المحلي المنتج بتش جيع يتناد
 .( المحلي المنتج وتشجيع عليك ميغلش



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 :الفردي واالستثمار االدخار تعزيز: الثالث عدالب   نتائج
 

 :يلي كما النتائج جا ت وقد
 

 ةالتجريبي المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 9) جدول
 باستخدام المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال واالستثمار االدخار تعزيز في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت) 
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة  10603 16.0 0620 1622 3610 التجريبية
عن 

مستوى  
معنوية 
2621 

في اتجاه 
المجموعة 

 التجريبية
 1619 0623 الضابطة 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   0)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال واالستثمار االدخار لتعزيز البعدي القياس في والضابطة
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10
تعزيز االدخار واالستثمار 

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 لألطفا  مارس  تثواإل االدخار تعزيز وه  الثالث عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض  ابطة
 في( 00002) المحس      بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في
( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس  ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين
 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 

 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي . (2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص        ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الثالث الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 لمبكرةا الطف لة مرحلة في لألطفا  واالس    تثمار االدخار تعزيز على  البعدي
 . التجريبية المجم عة لصالح

 

 لم نولك االدخار مفه م عن واض    ح فهم لديهم  األطفا  أن ذلك وتفس   ير   
 ل اص   ةا الحص   الة طفل كل  ملك فقد لإلس   تثمار، بالنس   بة كذلك الحا   كن
 ماماهت عدم لىإ ذلك يرجع وربما ، الما  هذا زيادة  س         تطيع ال ولكن  ب 
 ل خ من ،ولكن طفالهمأ لد  المهارة هذه بتنمية المنز  في االم ر وليا أ

 المدخر الما  تنمية  مكن ن أ الطفل تعلم البرنامج في قدم  التي األنش     طة
 0202 مص      ر لرؤية االقتص      ادي الهدف  حقق وهذا اس      تثماره، طريق عن
 لدراس  اتا ومن ، والمجتمع الفرد على بالنفع  ع د مما االس  تثمارات زيادة وه 
 كريم) دراس          ة واالس          تثمار اإلدخار الطفل تعليم أهمية الى أش          ارت التي

 مف   اهيم الطف   ل تعليم أهمي   ة على أك   دت حي   ث(  0202 وفراج ،0202
 .مبكرة سن في واالدخار االستثمار



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (999)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 خرون آو  يوهينكل ، webley 0200 خرون آو  يويبل من كل   اتفق وقد  
Henkley et al (2012) يلعبان والقدوة  ي جاباإل األعلى المثل نعلى أ 

 .الروضة لطفل االقتصادي السل ك تشكيل في ا جابياا  دوراا 
 

 :الضرورة عند االقتراض: الرابع عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جاءت وقد
 

 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 12) جدول
 المبكرة لةالطفو  مرحلة في لألطفال الضرورة عند االقتراض ب عد تنمية في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 

 المعياري للفرق 
قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة عن  00020 0022 1021 20201 2022 التجريبية
مست    

معن ية 
2020 

في اتجاه 
المجم عة 

 التجريبية
 0002 1021 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(   2)   شكل

 لمبكرةا الطفولة مرحلة في لألطفال الضرورة عند االقتراض ب عد لتنمية البعدي القياس في والضابطة
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تنمية الوعي باإلقتراض عند الضرورة 

…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1000)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا بإ   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 ندع باالقترا  ال عي تنمية وه  الرابع عدبالبُ  يتص            ل فيما( الض            ابطة
 (ت) قيم  ة بلغ    حي  ث ،المبكرة الطف ل  ة مرحل  ة في لألطف ا  الض              رورة
 معن ية مس        ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 00020) المحس         بة

 ت قيم  ة أن ي عن وه  ذا ،(0012) بلغ   ( 01)  حري  ة ول  درج  ة( 2020)
 الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس  ت    عند الجدولية ت من<  المحس   بة

 فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الرابع الفرعي فرض     ص  حة أثب  البحث أن
 عةوالمجم   التجريبية المجم عة درجات مت س   طي بين  إحص   ائية داللة ذات

 لألطفا  رةالضرو  عند باالقترا  ال عي لتنمية  البعدي القياس في الض ابطة
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة في

 

 عن لالطف فيها ش       ارك التي المتن عة األنش       طة الى النتائج هذه وترجع   
 تيجةن تدريجياا  ينش        أ األطفا  عند فاالقترا  ، الس        ي ة  االقترا  ع اقب
 رض   ا إل طريقة وأبس   ط ، علي  الحص       مكن  ولم ما ي   لش    الطفل إحتياج
 حس  اسإ  لد  ينم  وتدريجياا  ، آخر   طفل   من االش  يا  تلك اقترا  ه  الطفل
 تحقيق أجل من وق    يأ في  حدث أن  مكن يعاد ي ش        االقترا  بأن

 بس     يطةا  اا ا أش     ي  قتر  فمن مس     تقبلياا  بالس     لب علي   ع د ما وه  ، رغبات 
 اش     ص    ا  حويص    ب  كبر عندما المس    تقبل في كبيرة مبالغ اقترا  على  عتاد
 حص   ر ال لمش   كلت نفس     ويعر  لياتو المس   ؤ  تحمل على القدرة لد   لي 
 .القرو  تلك تسديد على قدرت  عدم نتيجة لها

 

 رورةالض     عند االقترا ) على الطفل تدريب من البد هذا  حدث ال يولك  
 وتعليم ، االقترا  لىإ يتؤد التي القاس  ية والظروف الحاالت وتعريف (  فقط

 يتبنو  ،آخر   ل ق    الرغبات بعض ش    باعإ وإرجا  الص    بر ص    غره منذ الطفل



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1001)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 س   ت ير) اس   ةدر  نتائج مع ذلك في الباحثة وتتفق .االقترا  نح  يس   لب تجاها
 لىإ ش    ارتأ حيث Stuer,M,mezaros B.(2005) يب ن وميزاروس ي مار 

 في ةاالقتص   اد  أم رهم في للتحكم اقتص   اد اا  الص  غار األطفا  إعداد ض  رورة
 .الفرد ستقبلم على للقترا  ي الس األثر فهميوتعر  ذكية   بطريقة   المستقبل

 

 :اإلنفاقية المرونة: الخامس عدالب   نتائج
 

 :كالتالي النتائج جا ت وقد
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 11) جدول
 الطفولة رحلةم في لألطفال اإلنفاقية المرونة تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 

المعياري 
 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

دالة عن  1 0021 0000 0002 2020 التجريبية
مست    
 2020معن ية 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 0002 1012 الضابطة 

 

 .(%22)ثقة بدرجة(   2020) معن ية  مست    عن 0012=   الجدولية ت

 
 يبيةالتجر  المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    .)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال اإلنفاقية المرونة تنمية البعدي القياس في والضابطة

0

5

10

تنمية المرونة االنفاقية لألطفال 

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 

 (1002)                  2021  آخر مارس -ينايرأول عشر (  الثامنالعدد ) 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 ألطفا ل اإلنفاقية المرونة تنمية وه  ال ام  عدبالبُ  يتص     ل فيما( الض     ابطة
 حين في( 1) المحس       بة( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في
( 01)  حرية ولدرجة( 2020) معن ية مس           ت    عند الجدولية نظيرتها أن

 عند الجدولية ت من<  المحس        بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ 
 فرض        ص     حة أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس     ت   
 بين  إحص     ائية داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود ال ام  الفرعي

 القياس في الض          ابطة والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س          طي
 لص     الح رةالمبك الطف لة مرحلة في لألطفا  اإلنفاقية المرونة لتنمية  البعدي

 . التجريبية المجم عة
 

 تم ،وقد لطفلل بالنس   بة الحديثة المفاهيم من اإلنفاقية المرونة مفه م  عتبر   
 إكس   ابها تم حتى ال اقع من قريبة حياتية م اقف تتناو  متن عة أنش   طة إعداد
 .للطفل

 

 عنص      راا  ُتعد اإلنفاقية المرونة مس      ألة نأ لىإ( 0220، فرج) أش      ار كما   
 والمنطق ترسي ها،و  مبكراا  عليها تدريب  ويجب للفرد، النفس ي للت افق ض رورياا 
 لي اكب إنفاق  مس            ت     عد  أن على القادر الفرد أن ذلك خلف الكامن

 نم  قلل حيث المالية، م ازنت  ض        بط من س        يتمكن ب  المحيطة الظروف
 بص    رة    دخل إرتفاع حالة في اإلنفاق هذا وي س   ع دخل ، ين فض حين إنفاق 
 ورطة   يف سيقع دخل  يتض ا   حين نفقات  خفض عن  عجز من أما ،مت ازنة  
 . اإلحبا  فريسة  قع أن أو  قتر  أن فإما ،مالية  
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 إكس   اب و  الطفل تدريب ض   رورة لىإ اإلش   ارة ُتجدر النتائج هذه ض      وفي   
 وبالتالي ،ثابتةا  ليس          والظروف متغيرة الحياة ألن وذلك ؛اإلنفاقية المرونة
 حياناا أو  يالماد دخل  ين فض أحياناا  فالفرد ، األح ا  كل في التكيف  جب

  س         تطع مل ذاإو  ، التأقلم الفرد على  جب الحالتين تلك وفي ،يرتفع خر  أ
 يف االقترا  إما مش      كلت في  قع س       ف الظروف هذه مع التكيف الفرد
 لب لوا ياإلنفاق التص    لب أو ه  كما االنفاق ومس    ت    الدخل ان فا  حالة
 لىع الطفل تدريب أهمية جا ت هنا ،ومن الدخل مس       ت    تفاعار  حالة في

 ض     رورة على للتربية يالعالم المنتد  أكد الص     غر،وقد منذ اإلنفاقية المرونة
 .  مبكرة   سن   في الطفل لد  اإلنفاقية المرونة تنمية

http://www.Montadatarbawy.com2017 
 

 :والحرام الحالل بين التمييز:السادس الب عد نتائج
 

 :كالتالي النتائج وجا ت
 

 المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 10) جدول
 في فاللألط والحرام الحالل بين التمييز تنمية في البعدي القياس في والضابطة التجريبية

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة الطفولة مرحلة
متوسط  ع م المجموعة

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

دالة عن  01012 0000 0623 1620 7632 التجريبية

مست    
معن ية 
2020 

في اتجاه 

المجم عة 
 التجريبية

 26790 0670 الضابطة

 .(%99)ثقة بدرجة(   2621) معنوية  مستوى  عن 0603=   الجدولية ت
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 ةالتجريبي المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح(    7)   شكل

 المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال والحرام الحالل بين للتمييز الوعي تنمية البعدي القياس في والضابطة
 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 الحل  ينب للتمييز ال عي تنمية وه  الس   ادس عدبالبُ  يتص   ل فيما( الض   ابطة
 لمحس   بةا( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  والحرام

( 2020) معن ية مس              ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 01012)
 من<  المحس   بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ ( 01) حرية ولدرجة

 أثب  البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس    ت    عند الجدولية ت
 داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود الس    ادس الفرعي فرض       ص    حة

 طةالض    اب والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت س    طي بين  إحص    ائية
 ألطفا ل والحرام الحل  بين التمييز على القدرة تنمية  البعدي القياس في
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة في

 

 تعليم ل الطفل فيها ش      ارك التي البرنامج أنش      طة لىإ النتائج هذه وترجع   
 يهتم ن ك لم البرن   امج قب   ل ف   الطف   ل ، والحرام الحل  بين التمييز كيفي   ة

0

5

10
ألطفال تنمية الوعي للتمييز بين الحالل والحرام ل

…ايمجماعة 
…ايمجماعة 
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 لىع القدرة الطفل لد  فأص         بح البرنامج تطبيق بعد أما الما ، بمص         در
 فقد اللبن بائعة قص        ة نش        ا  ذلك على مثا  ،والحرام الحل  بين التمييز
 يلك بالما  بنالل تزويد تريد التي األم تص     رفات وانتقدو كثيراا  األطفا  أحبها
 وقد  ،للقص   األطفا  حب على يد  وهذا ، كثيراا   ماالا  وتكس  ب كميت  تزيد

 والحرام الحل  مفه م تنمية أهمية لىإ( 0202 ،كريم) دراس    ة نتائج أش    ارت
 في  تص  اد ةاالق حيات  في كبير   بش  كل   يؤثر مما ،مبكرة   س  ن   في الطفل لد 

    .المستقبل
 :الناجح االقتصاد لتحقيق العلم قيمة تقدير :السابع عدالب   نتائج

 

 :كالتالي النتائج وجا ت
 

 بيةالتجري المجموعة بين الفروق  ومتوسط المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط يوضح( 10) جدول
 الطفولة رحلةم في لألطفال الناجح االقتصاد لتحقيق العلم أهمية تقدير في البعدي القياس في والضابطة

 02=ن(   2621) معنوية مستوى  عند(  ت)  باستخدام المبكرة
 

 المجموعة
متوسط  ع م

 الفرق 
االنحراف 
المعياري 

 للفرق 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 اتجاه الداللة

دالة عن  01002 0002 1002 20222 2020 التجريبية
مست    

 2020معن ية 

في اتجاه 
المجم عة 
 التجريبية

 20220 0020 الضابطة

 .(%99(  بدرجة ثقة) 2621عن مستوى  معنوية ) 0603ت الجدولية =  
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(  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق بين   3شكل )  

المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي تقدير أهمية العلم لتحقيق االقتصاد 
 الناجح لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

 

 ية  إحص     ائ معاملت   من بش     أنها تم وما الس     ابق الجدو  بيانات س     تقرا إب   
( 2020) مست    عند معن ية داللة ذات اإحص ائيا  دالة فروق  وج د لنا يتض ح
 م عةوالمج التجريبية المجم عة) البحث عينة عليها الحاص      ل الدرجات بين

 االقتص  اد حقيقلت العلم أهمية تقدير وه  الس  ابع عدبالبُ  يتص  ل فيما( الض ابطة
 محس    بةال( ت) قيمة بلغ  حيث ،المبكرة الطف لة مرحلة في لألطفا  الناجح

( 2020) معن ية مس              ت    عند الجدولية نظيرتها أن حين في( 01002)
<  المحس       بة ت قيمة أن ي عن وهذا ،(0012) بلغ ( 01)  حرية ولدرجة

 البحث أن الق    مكن وعلي  .(2020) داللة مس      ت    عند الجدولية ت من
 داللة ذات فروق  وج د( 2022) ثقة بحدود السابع الفرعي فرض  صحة أثب 

 في طةالضاب والمجم عة التجريبية المجم عة درجات مت سطي بين إحص ائية
 في ا لألطف الناجح االقتص           اد لتحقيق العلم أهمية تقدير  البعدي القياس
 . التجريبية المجم عة لصالح المبكرة الطف لة مرحلة
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تقدير أهمية العلم لتحقيق االقتصاد الناجح

ايمجماعة 
ايضاب ة
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 علمال بين للعلق    ة فهم  األطف    ا  ل    د   كن لم البرن    امج تطبيق قب    ل   
 التأكيد مت عدالبُ  بهذا ال اص ة البرنامج أنش طة تطبيق خل  ،ولكن واإلقتص اد

 بش  كل   دياالقتص  ا الجانب في وللنجاح عام   بش  كل   حياتنا في العلم قيمة على
 .خاص  

 

 :البرنامج تطبيق بعد التجريبية المجم عة فرادأ لد  التحسن نسبة قياس -0
 

 من ُبعد   كل في  األطفا  درجات مت س    طي بين التحس    ن نس    بة لحس    ا    
 بليالق القياس في طفل لكل الم  ية النس          بة حس          ا  تم ، المقياس أبعاد

 .  بينهما الفرق  وحسا  البعدي والقياس
 

  على المبكرة الطفولة مرحلة أطفال درجات متوسطي بين تحسن نسبة يوضح(  10) جدول
 االقتصادية التربية مقياس

متوسط  المتغيرات م

قياس 

 قبلي

 م ت

نسبة 

األداء في 

 القياس

      القبلي 

 م ت %

  متوسط

قياس 

 يبعد

 م ت

نسبة 

االداء في 

القياس 

        البعدي

 م ت
% 

نسبة 

التحسن 

% 

 الترتيب

الوعي باالقتصاد "   1
 "الرقمي 

0012 1202% 2020 22% 1200% 0 

االدخار  "  0
 "واالستثمار الفردي 

0012 12% 2021 2201% 1201% 0 

االقتراض  عند "   0
 "الضرورة 

 مكرر0 1201% 2200% 2000 1002% 0021

التمييز بين   " 0
 "الحالل والحرام 

0020 1000% 2022 2202% 1100% 0 
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متوسط  المتغيرات م

قياس 

 قبلي

 م ت

نسبة 

األداء في 

 القياس

      القبلي 

 م ت %

  متوسط

قياس 

 يبعد

 م ت

نسبة 

االداء في 

القياس 

        البعدي

 م ت
% 

نسبة 

التحسن 

% 

 الترتيب

تشجيع المنتج "   2
 "المحلي 

1011 1200% 2020 22% 0202% . 

المرونة اإلنفاقية "   .
" 

0011 0200% 2022 2102% 1202% 1 

"   تقدير قيمة العلم  7
لتحقيق االقتصاد 

 الناجح

0022 1000% 2020 22% 1002% 2 

  %0.61 %3360 22670 %0060 0.6.0 الدرجة  الكلية للمقياس ككل
 

 يةالترب برنامج في تحس      ن  نس      بة أعلى أن الس      ابق الجدو  من يتض      ح   
 ةببنس        (اإلنفاقية المرونة) الس      ادس عدالبُ  و األ الترتيب في  االقتص      اد ة

 عدالبُ   انيالث الترتيب في ثم ،والبعدي القبلي القياس بين( %1202)  تحس   ن
 نس    بةب(  الض    رورة عند  االقترا  -الفردي واالس    تثمار االدخار)"    الثاني

 عدالبُ  الثالث الترتيب ثم ، والبعدي القبلي القياس بين(  %1201)  تحس       ن
 القياس بين(  %1200) تحس      ن بنس      بة( الرقمي باالقتص      اد ال عي) األو 
 الحل  ينب التمييز) الرابع ع  دالبُ  الرابع الترتي  ب في ثم ، والبع  دي القبلي
 تحس  ن  نس  بة وأقل(  %1002) تحس ن بنس بة.( 11)  تحس  ن بنس بة( والحرام

 حس      نت بنس      بة( المحلي المنتج تش      جيع) ال ام  عدالبُ   التدخل برنامج في
 .والبعدي القبلي القياس بين(  0202%)
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 ،واالدخار نفاقيةاإل المرونة)التالية لألبعاد بالنس   بة ن أب النتائج تلك وتفس   ر   
 بين مييزوالت الرقمي باالقتص   اد وال عي الض   رورة عند واالقترا  واالس   تثمار

 فم اق وذات األطفا  نف س لىإ محببة نش    طةأ أُعدت فقد(  والحرام الحل 
 أما ، ه لة  بس     األبعاد لتلك الطفل اكتس    ا  في كبير   بش    كل   س    اهم  حياتية
 تش  جيع) وه  خيراأل الترتيب في ل  التحس  ن نس  بة جا ت الذي عدللبُ  بالنس  بة
  عك  الذي ي األس ر  بالتطبع الطفل بتأثر ذلك الباحثة تفس ر ،(المحلي المنتج

 ش     را  على  قبل ن  وال لج دتها المس     ت ردة للمنتجات س     راأل معظم تفض     يل
 ىعل اإلقب    ا  طف    الهمأ بتعليم يهتم ن  ال أنهم كم    ا ، المحلي    ة المنتج    ات
 لد  ال عي نش     ر ض     رورة لىإ ش     ارةاإل جدرت هنا ومن ، المحلية المنتجات

 لدولةا جانب من والعمل المحلية المنتجات اس    تهلك بتش    جيع المجتمع أفراد
 يضت ف مع كبير   بش    كل   تج يدها على األعما  ورجا  المص    انع وأص    حا 
 علي  أكد ما مع ذلك في الباحثة وتتفق ،المس  ت ردة المنتجات لتناف  أس  عارها
 .دراست  في( 0200)هنطش

 
 لىع والضابطة التجريبية المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين التحسن نسبة يوضح(  9)   شكل

 االقتصادية التربية مقياس
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 ددمتع برنامج أنش         طة فاعلية إلى راجع التحس         ن ذلك أن الباحثة تر     
 الطف لة حلةمر  في للطفل االقتص   اد ة التربية أبعاد بعض تنمية في األنش   طة
 تص   اد ةاالق التربية أبعاد تنمية في س   اهم  التي األنش   طة أهم ومن المبكرة،
 التل ينو  كالرس    م التعبيرية واألنش    طة القص    ص    ية األنش    طة هي كبير   بش    كل  
 وذلك راا كثي  األطفا  أحبها األنش   طة فهذه ، الحياتية والم اقف األدوار ولعب

 من كل   دراس   ات أش   ارت وقد ، البرنامج تطبيق أثنا  فيها الكاملة لمش   اركتهم
 CK ود م   ارا    ا إلي ت ، Molinari et al (2010) وآخرون  م لين   اري )

demaray MK, Elliott (2010) على تحت ي  التي األنش            طة أن إلى 
 عددةالمت وال س      ائط والنمذجة األدوار ولعب والقص        اللعب إس      تراتيجيات

 . االقتصاد ة للمفاهيم الطفل اكتسا  تدعم
 

 :البحث توصيات
 

 :باآلتي ييوص البحث نتائج ضوء في
 

 ف لةالط مرحلة أطفا  مناهج في  االقتص        اد ة التربية أبعاد تض        مين -
 .المبكرة

 الفنية ةكاألنش     ط الطفل مهارات تنمية في التعبيرية باألنش     طة االهتمام -
 .والقصصية والم سيقية

 ربي  ةالت أبع  اد ببعض األم ر أولي  ا  وعي لتنمي  ة ت  دريبي  ة دورات عق  د -
 . بها األطفا  وعي تنمية في تسهم بدورها والتي االقتصاد ة

 لتربيةا أبعاد تض       مين أهمية إلى األطفا  قص         مؤلفي انتباه ت جي  -
 . األطفا  قص  في االقتصاد ة

 عليمت كيفية على تش   مل األطفا  ريا  لمعلمات اس   ترش   اد ة أدلة إعداد -
 . ةاالقتصاد  التربية بعادأ على المبكرة الطف لة مرحلة أطفا  وتدريب
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 تربية لىع للقائمين االقتص         اد ة التربية أبعاد عن تدريبية دورات عقد -
 .  الطفل وتعليم

 

 :المقترحة ثو البح
 

 :التالية بالبح ث القيام الباحثة تقترح البحث نتائج ض   في  
 

 مرحلة في الطفل لد   االقتص  اد ة التربية أبعاد لتنمية قص  ص  ي برنامج -0
 .المبكرة الطف لة

 التربية ادأبع ببعض ال عي لتنمية األطفا  م رأ ألوليا  يتدريب برنامج -0
 . االقتصاد ة

 ربيةالت أبعاد ت فر مد  لمعرفة األطفا  ريا  منهج محت    تحلي ل -0
 .  االقتصاد ة

 المراجع

 أوال  : المراجع العربية :
 

 في الص   غيرة المش   روعات دور .( 0201) يالغن عبد جنات ،يالبكات ش    -
 .اد ةاالقتص     المفاهيم وبعض العلمية الثقافة ي مباد الروض    ة طفل كس    ا إ

 .0201 ،02،ع والتربية الطف لة مجلة
 االقتص                 اد مف   اهيم على بن   ا األ تربي   ة .( 0201) ،جم   ا  ي بلبك   او  -
   .العراق. واسط جامعة .السابع الدولي العلمي المؤتمر ،يسلماإل
 تهاهميأ و  سلماإل في االقتصاد ة التربية .( 0200) حامد كيندة ،ي التركاو  -

 .العالمية اإلسلمي االقتصاد مجلة.للنشر حيا إ دار  .للنش
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 في التعبيرية األنش   طة ت ظيف .( 0202) محمد يالحس   ين مروة ، ت فيق -
 باتمتطل ض         في الروض      ة طفل لد  االقتص      اد ة المفاهيم بعض تنمية

 .02بنها،ع ،جامعة الن عية التربية ،كليةالطف لة مجلة .العصر
 .( 0202، أغس      ط ) يالح عبد ريمان ش      لبي، ؛حم دة إكرام الجندي، -

 بعقلية رللتفكي الروض      ة طفل لتهي ة االقتص      اد ة الممارس      ات بعض فاعلية
 المجلة .الراهنة االقتص            اد ة التحد ات ض               في ص            غير ياقتص           اد
  . طنطا جامعة ، التربية كلية ،11،عالترب ية

 .اراالس   تثم وآليات أدوات لتن يع المس  تثمر دليل .(0202) ،س  ارة يحس  ن -
 .ن.د
 يةاألخلق القيم تشكيل في والروضة األس رة دور .( 0222)لمي  ،يحمد -

( 1-0) بين اللذقية محافظة في األطفا  لريا  ميدانية دراس            ة للطفل
 .دمشق جامعة.التربية كلية. سن ات

 القيم بنا  في الروض          ة معلمة دور .( 0202) قاس           م هنا  الحم د، -
 رس        الة ) س        ن ات( 1-0) س        ن بين ما الريا  أطفا  لد  االقتص        اد ة

 .دمشق جامعة.  التربية كلية (.ماجستير
الطبعة  )  التعليم اقتص       اد ات في. ( 0222)زاهي لل ا ،عبد الرش       دان -

 .األردن. وائل دار (. الثالثة
 االدخار بين للعلقة قياس   ية اقتص   اد ة دراس   ة .( 0201)س   ليمان،عمران -

 عل مو  والتجارية االقتص      اد ة العل م كلية (.ريماجس       ت رس       الة) واالس      تثمار
 .الجزائر ي.الب اق مأ جامعة .التسيير
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 .والتطبيق الفكر بين يس لماإل االقتص اد .(0222)حس ين حس ن ش حاتة، -
 .القاهرة .للجامعات النشر دار
 يلكترونإ يتعليم برنامج فاعلية .( 0202 ،بريلأ)  عبدالل   مانإ ش  رف، -
 المجلة .الروض      ة ألطفا  االقتص      اد ة والمفاهيم البص      رية الثقافة تنمية في

 .1 ،ع0 ج  المنص رة جامعة ، األطفا  ريا  لكلية العلمية
 اإلنما  عملية في التعليم مس              اهمة .(0200) مجيد ،عاد  يالع ادل -

 . لنفس   يةا واألبحاث الترب ية الدراس   ات مركز .العربية البلدان في االقتص  ادي
 .00،0200،ع االقتصاد ة للعل م بغداد كلية مجلة
 المف       اهيم بعض تنمي       ة .( 0200) مينأ محم       د مروة الحليم، عب       د -

 يف يالعلم البحث مجلة . الروض     ة طفل على وأثرها ماأل لد  االقتص     اد ة
 .شم  عين ،جامعة01،ع0،جالنف  وعلم التربية

 دي ومبا أس     ي"س   لماإل االقتص   اد .(0222) الل  عبد المحس   ن، عبد -
 .للنشر فهد الملك مكتبة :السع د ة ) الطبعة الحاد ة عشرة(. "هدافأ و 
 االقتص   اد.( 0222) س   ليمان إبراهيم قطف،؛  الدين س   عد نزار العيس   ى، -

 .األهلية عمان جامعة .طبيقاتتو  ي مباد الكلي
 اهيمالمف بعض لتنمية الس   يك دراما فعالية .(0200) ربيع العي طي،ريهام  -

 ريا  كلية(. دكت راة  رس    الة) (1-1) من الروض    ة أطفا  لد  االقتص    اد ة
 .ب رسعيد جامعة . األطفا 

 .عوالت زي للنش  ر ش  عاع. س   ريا:  المعرفة اقتص  اد .(0202)باس  م غدير،  -
 ةتنمي في بداعيةإ دراما برنامج فاعلية .(0202 ،ماي ) ي بكر  عبير ، فراج -
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 ربيةالت كلية ،الطف لة مجلة . الروض       ة طفل لد  االقتص       اد ة القيم بعض
 .00القاهرة،ع جامعة ، المبكرة للطف لة

 ندوة . االقتص   اد ة للتنش    ة النفس   ية األبعاد .(0220)ش    قي طريف فرج، -
 .واإل مانية  االقتصاد ة التربية

. س    لميةاإل التربية ص      أ .(0220) عثمان إس    ماعيل س    عيد ،يالقاض     -
 .الكتب عالم القاهرة:

 أنش    طة اس    ت دام فاعلية .( 0202 ،ي لي ) محم د أحمد لميا  ، كدواني -
 .لروض         ةا طفل لد  االقتص         اد ة المفاهيم بعض لتنمية لكترونيةإ تفاعلية
 .10ي  ،عأس ،جامعة المبكرة للطف لة التربية كلية ، والتربية الطف لة مجلة
 ماليةال الثقافة تنمية في قص  ص ي برنامج أثر .( 0202) قي  ،وفا  كريم -

 العلمية االبحاث لنش        ر الش        املة لكترونيةاإل المجلة .الروض        ة طفل لد 
 .األو  ،العدد بغداد ،جامعة والترب ية

 نح  الت ج  ظل في بعد عن التس       يق لياتآ .(0200) ،وس      اميمرابط -
 وعل م يةوالتجار  االقتص اد ة العل م كلية (.ماجس تير رس  الة )الرقمي االقتص اد
 .الجزائر ي.الب اق مأ جامعة .التسيير

 س  لميةاإل الرؤية"الطفل تربية .(0202) والتحقيق للتأليف المعارف مركز -
 ةاالس    لمي المعارف دار ".التعليمية المعارف س    لس    لة" س    اليبواأل لألص      
 .الثقافية

 ودورها س      لميةاإل االقتص      اد ة التربية .(0202) فهد محم د مهيدات،  -
 ينتك   في وأثره الحرام وترك الحل  كس        ب على  النش س        ل ك قامةإ في
 . ال طنية المكتبة. األردن: المسلمة سرةاأل
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 دار. اإلس         كندرية:  الرقمي االقتص        اد .( 0222) راغب فريدا النجار، -
 .للنشر الجامعة

 هيكلة عادةإ و  نترن اإل" الرقمي االقتص     اد .(0222) راغب فريدا النجار، -
 .للنشر الجامعة دار اإلسكندرية: ."االستثمار

 بعض تنمية في األطفا  قص     فاعلية .( 0200) ت فيق س   حر نس   يم، -
 راساتد مجلة ي.السع د الروضة طفل لد  االقتص اد ة والس ل كيات المفاهيم
 .،السع د ة 10،ع0،جالنف  وعلم التربية في عربية

 في المحلية المنتجات حص          ة زيادة س          بل .( 0200)براهيمإ هنطش، -
 .للنشر ماس. فلسطين : وال ارجية المحلية س اقاأل
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