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 ملخص:ال
إكساااضف فااااض الد وهااا  ال هرااا    عااا  مااااض يم يهااارل الد اااال الدااااضدي الدااا   

، وتكواااع  ة اا  الد ااال ومهااضرالا ريااضأل  ال  مااض  مااب نااج  الدب اااضم  الدمتكضمااض
تج يبي ( مب ماضفظ  الدقضر   ماب  30 هض ط  ، 30( فاج وفال  )60مب )
ااا والا ، والاااتفر  فااي الد ااال الدماا ه  الدتج يبااي الداا    عتماار  لااي  6-5اااب 

( مساتفرمض 30ومجمو ا  تج يبيا   ارألرم  30وجوأل )مجمو ا  هاض ط  رألرم
مقياضس الدمساتوا الطجتماض ي  - الدقيضس الدقبلاي والد عار ، والطألوالا الدمساتفرم 

( النت اااااااضر 2013دعزياااااااز الد اااااااف ، الطقتصاااااااضألا دإاااااااا  . )إ ااااااارالأل:  بااااااار ال
الدمصاااوفضا الدمتتض عاا  داا الفب دلاا كض . إ اارالأل وتق ااةب ) مااضأل ال ماار  سااب  لااي، 

( مقياااضس مهاااضرالا رياااضأل  ال  ماااض  الدمصاااور دطااااض الد وهااا  ال هرااا  . 2013
 طضقاااا  مج ظاااا  دمهااااضرالا ريااااضأل  ال  مض .الدب اااااضم  الدمتكضمااااض دت مياااا   عاااا  

. وبعار الدمعضدجا  د وه  ال هر  . مهضرالا وماض يم ريضأل  ال  مض  درا فاض ال
أااااا ا اتاااض   الد اااال  اااب فض ليااا  الدب ااااضم  الدمتكضماااض فاااي ت ميااا  الط صاااض ي  

  ع  مهضرالا وماض يم ريضأل  ال  مض  درا فاض الد وه  ال هر   
 -مهاضرالا ومااض يم رياضأل  ال  ماض   -الدب اضم  الدمتكضماض    :الكلمات المفتاحية 

  .ي الدمتغة الا الدر موج الف -فاض الد وه  
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Abstract:  

The current research aims acquiring Azhari kindergarten 

children some Entrepreneurial concepts and skills through 

the integrated program., , and the research sample 

consisted of (60) children and children female (30 

officers, 30 experimental) from the governorate of Cairo 

from the age of 5-6 years, the experimental method based 

on the presence of a controlled group (30 and 30 

experimental groups) using tribal and dimensional 

measurement, and the tools used-tribal and Family Socio-

economic Standard Scale (Prepared by: Abd El Aziz Al 

Shakhs, 2013) Raven’s Progressive Matrices: prepared 

and rated by Emad Ali Hassan Ali, 2013.The Pictorial 

Scale of Entrepreneurial Skills for Azhari Kindergarten 

Children (prepared by the researcher).An Observation 

Card for Entrepreneurial  Skills (prepared by the 

researcher). The integrated program to develop some 

entrepreneurial skills and concepts for Azhari 

kindergarten children (prepared by the researcher). After 

the statistical treatment reached the effectiveness of the 

integrated program in developing some entrepreneurial 

skills and concepts for Azhari  kindergarten children. 

Keywords :Integrated Program.-Entrepreneurial concepts 

and skills -Kindergarten Child- demographic variables 
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 :مقدمة
يوالجااااع الدعااااضدم  ضديااااضي تااااار ضا وتغةاااا الا ااااا يع  ومتج قاااا  فااااي مفتلاااا  

ال ما  الدا   ألفاع معظام الدارو  وبصاا  نضةا  الد ض يا  الطقتصاضأل     الدمجضطا،
إداااا  إ اااارالأل مفططااااضا ا اااارالأل أف الألرااااض إ اااارالألالي اااااليمضي   ماااارالألرم   ضدمعااااضرل 

 .والدمهضرالا الدجهم  دمسضي   ر ه الدتطورالا، ودموالجه  الدتار ضا الدتي تقضبلهم
هاااض كضفااا  الارتماااض   ضدطاودااا  ماااب أرااام الدسااامضا الدتاااي تساااعي إدة كماااض أ 

الدةاو   أفااض فضدطاض رو الدب ي  ال اضاي  الدتي تقاو   لةهاض الدمجتمعاضا و ،  الدرو 
أكتااضفهم  قااو  ب ااض  الدمجتمااع وبهاام  لاا   راام ااا ضف و  ااض  وأمهااضا الدغاار الداا يب

وال  ااااعي ااااعوف الدعاااضدم فاااي إماااتجة مقوماااضا الدت ميااا  ، اااا اعيزألرااا  ويعلاااو 
فااي كضفاا  مجااضطا وا ااضفضا  ال  مااض  ظاام ألور ريااضأل   لاا   الدمسااترالم  يدكاار 

اظااا الي ، الدت ميااا   ةااال يلقاااي الدتعلااايم دل ياااضأل  إرتمضماااضي كبةااا الي فاااي الدااارو  ال وربيااا 
داا ال تباا   تلاال الداارو  ، ارت ضفاا   ضدجوالاااس الدسيضاااي  والاقتصااضأل   والاجتمض ياا 

 .الف وتاقةق أرر  وتطبيقع دتر يمع عوت جع إج ال  الط اضث الدعلمي  في،  الدجهوأل 
 (Baker& Lee, 2015) 

بجألاااض أ  تت رااض دلاارنو  فااي مجتمااع الدمع فاا   لاا   وراا ال الطماا   ااا   
والدتعليم ماب أجاض الدت ميا  الدمساترالم  وارتماض  الدمداساضا   ال  مض روالأل  و ص   
ور ال  ضدضا ور   ااتم تلقاي   ال  مض الدمجتمع ككض ب    ثقضف  ريضأل   و   الدتعليمي 

 ، مامااار  برالدوال ااار  ا)رااار  فااااض الدطاااض الدتعلااايم دل ياااضأل  الدمااا ظم ماااب رياااض  ال 
2011 :30). 

 ةال ،  طضدا  الد ا ضف  ل   ري ماور ر يسي دلتغلس   ال  مض إ  ريضأل   
 أكرتعور ال مض ، تاسةب ابض الدعيش وتمكةب الد  ضف إقتصضأل ضي  ل     إاهض تعمض

 ةااال أوهااااع   (2014،  مااار مه اااضو  أو) (2013، ألرالاااا  ) ضاااا  الدمااا   
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إدا   في الدعمليا  الدتعليميا   ةال الاهاض تادأل   ال  مض اتض جهم أرمي  ألم  ريضأل   
مااب نااج  إ جااضأل فاا ي  مااض جرياار  وةااقض مهااضرالا  لالدااار مااب الد طضداا  و داا

الدم ضاااس دقااررالتهم  ال فاا الأل ممااض  سااضرم فااي تااوجةههم دلعمااضداارا  ال  مااض ريااضأل  
 .ومهضرالتهم وتطلعضتهم الدمستقبلي وامكضاضتهم 

 ال  ماض مهاضرالا ومااض يم رياضأل   لا    فااض وت   الد ض ثا  ال  تارريس ال 
 لا   يتمتعاو   مقوماضا تساض ررم ال  ماض روالأل م   الدصاغ   فلاق جاةجي ماب 

الد ض ياا   لاا   ال جااضأل فاا ي  مااض م ضااا   دقااررالتهم والمكضاااضتهم ممااض  عااوأل  ااضد اع
 2030رؤياا  مصاا   عمعهم ورااو مااض تسااعي الديااالطجتمض ياا  والطقتصااضأل   دمجاات

 الدمجضطا.   في الدات   الداضدي  مب الدت مي  في ات
ماب الدقاو  الدرالفعا  دلت ميا  الاجتمض يا  والاقتصاضأل     ال  ماض وتعر ريضأل   

مماض جعاض الدارو  ت اضألر بوهاع ايضااضا ، مب نج  تاقةق وف   فاي الدوااض  
و دااال ماااب ناااج  ت ميااا  ، أ ماااض مااب اااا اهض هياااضأل  مةاااض ال فااا الأل ديصااا اوال روالأل 

 الدمهضرالا الد يضأل    ضدمداسضا الدتعليمي 
(Johansen & etal, 2012, 113) 

و لاااي الدااا ظم ماااب اهاااور الدكثةااا  ماااب الدمداساااضا الدتاااي أرتماااع ب ياااضأل  
ال  أاهاض دام ، في مص  ظة  أاهض طيزال  ماهومهض في الطفوالر الطوداي  ال  مض 

ط  والدثضاوياا  وكاا دل الدجضمعياا  ربمااض تااررم مااثجي فااي الدم ااضر  الدتعليمياا  الدمتوااا
 ةاااال أ  الدتعلاااايم والدتاااارريس مااااب ، اااااتث ض   عاااا  الدجضمعااااضا كمقاااا ر ثقااااضفيض 

فاااي  أرمةتاااع لااا   وادقاااض  الدضاااو  ال  ماااض  الدعوالماااض الدمهمااا  فاااي تواااايع رياااضأل 
 قضفاااا دث)الدم ظماااا  الدع بياااا  دلت بياااا  وال الدمجتمااااع وتطااااور الاقتصااااضأل الدمجتمعااااي.

 (2014،  ال دسكو   ،والدعلو 
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فاااي  اااروأل  لااام  –ااااضا الدساااض ق  ال  جمياااع الدرر أاااابق يتضااا  د اااض  مماااض
فااااض الد وهااا  دااارا  ال  ماااض مهاااضرالا ومااااض يم رياااضأل  دااام تت اااضو   –الد ض ثااا  

فاي  اةب أوةاع جميعهاض ،  مصا   أفااض والد    مثض اس   كبة   مب      ال هر  
أرميااا  الدتعلااايم الد ياااضأل   لااا    ااار ااااوال  لااا   ااااوال  الدع بيااا  م هاااض أو ال ج بيااا 

الدااضدي فاي الدعرياار ماب الدبلاارال   الطتجااضهورا ال راو ، فاي ت ميا  الدمجتمعااضا  وألور 
الدمتقرمااا  وم هاااض مصااا   ةااال وهاااعع نطااا  دلت ميااا  فاااي الدتعلااايم وراااي رؤيااا  

 عا   ال ارالأل ب ااضم  متكضماض دت ميا إدا   ورا ال ماض ألفاع  ضد ض ثا   2030مص   
دااروررض و داال ،   ال هراا  فاااض الد وهاا  داارا  ال  مااض مهااضرالا وماااض يم ريااضأل  

وت مياااا   سااااهم الاجتمااااض ي والطقتصااااضأل   فاااااض الدهاااض  فااااي ةااااقض مهااااضرالا ال 
 .وت ايس الدم ضريع الدجرير  والطبتكضرالابرالع  ل   وا رالأل جةض قضألر

  :وتساؤالتة مشكلة البحث
 :مضيليا عع م كل  الد ال الداضدي مب نج  

مسااااض قضا ألور  ريااااضأل      اااارامج ظاااا  الد ض ثاااا  أث ااااض  م ااااضركتهض  -1
كم ساااق رياااضأل   – ال هرااا  جضمعااا   ال  ماااض ب اااضأل  رياااضأل   ال  ماااض 
أ  الطفكاااضر الد يضأل اا  دطااجف الدجضمعااا   وط ظااع  - ضد ااضأل  ال  مااض 

 ال  ماض مااض يم رياضأل   لا   ترري ضي  الت اص  بةب الدطجف الد يب تلقو 
إدااا   ال هرااا  اااض  دتاوياااض جضمعااا   كتوجاااع )فاااي الدم  لااا  الدجضمعيااا (

  .جضمع  ريضأل  

الدت بي  الدعمليا  دطضد اضا قسام  ل   مب نج   مض الد ض ث  كم  ل -2
ط ظاااااع نلاااااو م اااااضر  رياااااض   ال هرااااا  جضمعااااا   فااااااض رياااااض  ال 

 ضد ظم    ال  مض في تلل الدم  ل  مب ماض يم ومهضرالا ريضأل    فاض ال 
تلااال  لااا   رريس والدتااا ال  ماااض مااب الاتجاااض  الدعاااضدمي بتضااامةب رياااضأل  
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وال  الدت كةااااااز فااااااي ، الدمهااااااضرالا فااااااي الدم ااااااضر  والدمقاااااا رالا الدررالاااااااي 
مداسااضت ض الدتعليمياا  فااي  داال الدمجااض  ماااروأل وي اصاا  بااةب فااجف 

 .الدم  ل  الدثضاوي  والدجضمعي 

بااا ع   لمعلماااضا درأ  إجااا ال  الااااتطجع إدااا   مماااض أل اااي  ضد ض ثااا   -3
ريااااضأل   وماااااض يمدمهاااضرالا  ضدقااااضر   ياااا   مري ااا  اصاااا  ال هر  الدمعضرااار 
 .(1)ملاق رقم    ال هر  الدتي  اتضم الدةهض فاض الد وه   ال  مض 

الج ياااع الدمهاااضرالا دطااااض الد وهااا  رااا ه  أرميااا  دلت كااار ماااب مااارا دااال و 
ياا  ال هر  الد وهااضا  ع  الدمعلمااضا بااالطاااتطج ي   لاا   ة اا  مااب  الدررالااا 

معهااار  –مجماااع مري ااا  اصااا  الد ماااو جي  )معهااار  وراااي  مري ااا  اصااا   ضدقاااضر  
 –الداااركتور فلعاااع الدساااةر  معهااار  –معهااار الد اااهرال  الطربعااا   –الدااااضروم  مااا  

( 100و ارألرب ) معهار  ض ضا  الدعاضهمي الد ماو جي( –معهر الدم طق  الدثضم ا   
ورارفع إدا  الااتطجع رأا الدمعلماضا  .معلم  )نب   طتقض  ب نمس ا والا(

وتضاام ع  ،  ال هراا  فاااض الد وهاا  ا داار  ال  مااض أرمياا  مهااضرالا ريااضأل    ااو 
 ر ه الدررالا  الاجض    ل  الدتسضؤطا الآلتي : 

 ؟   ال هر  دطاض الد وه   الرمي  مهضر  الدتفطيطمرا  مض •

 ؟  ال هر  الرمي  مهضر  الدثق   ضد اس دطاض الد وه  مرا  مض •

 ؟   ال هر  دطاض الد وه    الدمسدوديالرمي  مهضر  تامض مرا  مض •

 ؟  ال هر  الرمي  مهضر  التفض  الدق الر دطاض الد وه  مرا  مض •

 ؟   ال هر  دطاض الد وه   الرمي  مهضر  الدطموح مرا  مض •

 ؟   ال هر  دطاض الد وه   الدا يق إألالر الرمي  مهضر  مرا  مض •
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دطاض  الرمي  مهضر  ت مي  الطبتكضر والدجر  في الطفكضرمرا  مض •
 ؟    ال هر  الد وه  

 وتوةلع الدررالا  إد  الد تض   الدتضدي :  

 % غير مهمة   إلى حدما% % مهمة  المهارة 

 % 0 % 1 % 99 الدتفطيط  

 % ةا  % ةا  % 100 الدثق   ضد اس  

 % ةا  % ةا  % 100 تامض الدمسدودي   

 % 2 % 3 % 95 التفض  الدق الر  

 % 5 % 5 % 90 الدطموح

 % 2 % 4 % 94 الدا يق  إألالر 

ت مي  الطبتكضر والدجر  في  
 الطفكضر 

 % ةا  % ةا  % 100

الدمهاضرالا قةار الد اال مهما  دطااض والتض  مب الدررالاا  الطااتطج ي  أ  
 .  ال هر  الد وه  
الرمياا   لاا   الدررالاااضا والد اااوث الدسااض ق  الدتااي أكاارا  لاا   الطفااجع -4

 ،(2018وم هاض ألرالاا  )م اي هيتاو   ،دطاض الد وها  ال  مض ريضأل   
 . (... وظة رض2020 ،مض ال مر أ ،ج ضا الد كضتواي)
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 الدمهاضرالا ر ه  دت مي كماضود  الد ال    التكواع فك   ر    ومب نج   دل 
 ال  مااض مهااضرالا ريااضأل   لاا    ةاال ال  الدتاارريس  ،  ال هراا  فاااض الد وهاا  داارا 

دلمعااااضرل والدماااااض يم والطتجضرااااضا  فاااااض م اااا  الدصااااغ   سااااهم فااااي الكسااااضف ال 
الكت ااضل الدطاااض دقررالتاا  ومهضرالتاا   لاا   كمااض  عمااض، ال  مااض الط جضبياا  د يااضأل  

ممض ي مي در   ، م  و ضا ةغة  إد   ممض  مك   مب تاويض الطفكضر الدمبتك  
 لاا   ثقضفاا  الداكاا  الد يااضألا م اا  الدصااغ  الداا    عاار  ااجي مبتكاا الي دم ااكل  الد طضداا 

وماااب ناااج   ال  ماااض ماااض تقااار  ماااب أرميااا  رياااضأل   لااا   ض الي وب ااا، الدمااار  الد عةااار 
في م ضر  ومق رالا   ال  مض تضمةب ريضأل   ل   الدررالاضا الدسض ق  الدتي الكرا 

م   الدصغ  وارر  الدررالاضا الدتي الودع الرتمضمض دت مي  مهاضرالا  فاض ريض  ال 
 الد ض ثاا ( إفااجع  )فااي  ااروأل ال هراا  دطاااض الد وهاا   ال  مااض وماااض يم ريااضأل  

  : تتارأل م كل  الد ال في الطائل  الآلتي مضابق ل   ض وب 
 لاا   فااي الدقيضاااةب الدقبلااي والد عاار  دمجمو اا  الدتج يبياا ال تفتلاا رااض  -1

  ؟ال  مض  مقيضس مهضرالا ريضأل  
 لي الدتج يبي  والدضض ط  في الدقيضس الد عر    ض الدمجمو تتفتل    رض -2

 ؟ ال  مض مهضرالا ريضأل  مقيضس 

 لاا   الد عار  والدتت عاايفااي الدقيضاااةب  الدتج يبيا دمجمو اا  ال تفتلاا  راض -3
 .؟ال  مض  مقيضس مهضرالا ريضأل  

 لاا   فااي الدقيضاااةب الدقبلااي والد عاار  دمجمو اا  الدتج يبياا ال تفتلاا رااض  -4
 ؟ةور  الدمعلم   - ال  مض أ عضأل قض م  مج ظ  مهضرالا ريضأل  

  لي    والدضض ط  في الدقيضس الد عر يبيالدتج    ض الدمجمو تتفتل   رض  -5
 .؟ةور  الدمعلم  -ال  مض أ عضأل قض م  مج ظ  مهضرالا ريضأل  
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 لا   الد عار  والدتت عايفاي الدقيضااةب   دمجمو   الدتج يبي التفتل  رض   -6
 .؟ ةور  الدمعلم  -ال  مض أ عضأل قض م  مج ظ  مهضرالا ريضأل  

 :أهداف البحث
 - :يهرل الد ال الداضدي الدي

مهاااااضرالا رياااااضأل  و     عااااا  مااااااض يمال هرااااا  فااااااض الد وهااااا   إكتساااااضف  -
 مب نج  الدب اضم  الدمتكضمض  ال  مض 

دااارا  ال  ماااض رياااضأل  ومااااض يم  وهاااع مقياااضس دقياااضس  عااا  مهاااضرالا  -
   ال هر  فاض الد وه  

دااارا  ال  ماااض تصاااميم ب ااااضم  متكضماااض دت ميااا   عااا  مهاااضرالا رياااضأل   -
   ال هر  فاض الد وه  

  :مايليإلى  تنقسم اهمية البحث الحالي :أهمية البحث

 :( االهمية النظرية  ) أ
 ال  مااض  ااضد ظم مااب ااارر  الدررالاااضا الدتااي اااضألا  ضاا ور  ألماا  ريااضأل    -1

فاااي  اااروأل ) يوجااار أ  ألرالاااا  طأااااع ط إ فااااض فاااي م  لااا  رياااض  ال 
داارا  ال  مااض ا وماااض يم ريااضأل  الت مياا  مهااضر  ت ضودااع ( الد ض ثاا  إفااجع
  .  ال هر  الد وه  فاض 

 .ال  مض تقر  إفضرالي اظ يضي  و  ماض يم ومهضرالا ريضأل    -2

يوالكااس راا ال الد ااال الطتجضرااضا الداريثاا  فااي الدتعلاايم  ضماا  وفااي تعلاايم   -3
فااي  ال  مااض فاااض الد وهاا  نضةاا  والدتااي ت ااضأل   ضاا ور  ألماا  ريااضأل  

 2030ورؤي  مص  ، فاض الدم ضر  والدب الم  الدمقرم  دإ
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فض ليا  الدب ااضم  الدمتكضماض مارا  الدضاو   لا  مع فا  را ال الد اال لقي  ي -4
فااااض الد وهااا  دااارا  ال  ماااض دت ميااا   عااا  مااااض يم ومهاااضرالا رياااضأل  

 .  ال هر  

ألرال اا   ماااض يم  لاا   تكااو   كااي فاااض إ اارالأل معلماا  ريااض  ال  ماضوداا  -5
  .  ال هر  دتطبيقهض مع فاض الد وه   ال  مض ومهضرالا ريضأل  

 :)ب( األهمية التطبيقية
دقيااااضس مهااااضرالا وماااااض يم ريااااضأل   مصااااور يااااوف  راااا ال الد ااااال مقيااااضس -1

ستاةر م   الدمعلماضا ت مكب أ  ،   ال هر  فاض الد وه  درا    ال  مض 
  .الدت بو   في مجض  الدطاود  والد ض ثةب في الدمجض 

فاي مقا رالا كلياضا   ال  مض قر  اةر والهعي الدم ضر  دتضمةب ريضأل     -2
 .فاض ال  ريض  إ رالأل معلمضا  

مهاااضرالا  ت ميااا   ااار ياااضا ال هر  تاةااار اتاااض   الد اااال معلماااضا الد وهااا   -3
  .  ال هر  دطاض الد وه   ال  مض ريضأل  

  :البحث محددات
/  2020 ماب الدعاض  الدررالااي الطو الداصض الدررالااي ال:  زمنيةمحددات   -

/ 12/ 25إدااااااا   2020/ 18/10   و دااااااال فاااااااي الداتااااااا   ماااااااب2021
جلساااا  بوالقااااع الربااااع  36إداااا    ةاااال وةااااض  اااارأل الدجلسااااضا   2020

( 60) جلسااااضا الااااابو يضي وجلساااا  وال اااار  يوميااااضي ماااار  الدجلساااا  الدوال اااار 
 ألقيق . 

معهار  ض ضا  الدعاضهمي تم إنتياضر الد وها  الدتض عا  د  :مكانية  محددات -
  .دقضر   ض الد مو جي  مري   اص 
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 ( فاااجي وفالاا 60) لاا   الا الد ااال و تاام تطبةااق الأل  :بشددرية محددددات -
 ضدمساااتو  الدثاااضاي د ياااض  اااا والا  6 -5ماااب  ال ماااضررمتتااا والح ب مااام

مجمااااو تةب )مجمو اااا  تج يبياااا  إداااا   وت قساااام  ة اااا  الد ااااال  فاااااض ال 
( فااااجي 30تتكاااو  الدمجمو ااا  الدتج يبيااا  ماااب ) ،ومجمو ااا  هاااض ط (

مااب  تتكااو  الدمجمو اا  الدضااض ط  كمااض ،إاااضث( 15 ، كااور 15بوالقااع )
 إاضث(.  15 ، كور 15( فاجي بوالقع )30)

ب ااضم  متكضماض  تتمثض في موهوع الد اال وراو  عية:و وضممحددات   -
فااااض الد وهااا  دااارا  ال  ماااض مهاااضرالا رياااضأل  و  مااااض يم دت ميااا   عااا  

 .   ال هر  

تتمثض في الدم ه  الدمستفر  ورو الدما ه  الدتج يباي   :محددات منهجية -
  . و الدمجمو تةب الدتج يبي  والدضض ط 

  :مصطلحات البحث

 Entrepreneurship Skills األعمالمهارات ريادة  •
ال  مهاااضرالا رياااضأل  إدااا   Florian, etal (2007)  اااة  كاااج ماااب 

وةاايضظ  الفكااضر جريااار   رااي  مليااا  ال جااضأل الدااا ي وتودةااار  ال  مااض 
قيماااا  مضااااضف  دلمجتمااااع ممااااض إداااا   الطفكااااضر والدااااا ي راااا ه  وت جماااا 

  جعلهض  ضمجي ر يسضي دل مو الطقتصضأل  والطجتمض ي 

الدررجااا  الدتاااي   أل إج ال ياااضي ماااب ناااجر وتااااويعرفهدددا البحدددث الحدددالى 
، التفااض  الدقاا الر، الدتفطاايط) اصااض  لةهااض الدطاااض فااي الط عااضأل الدساا ع  

، ت ميا  الطبتكاضر والدجار  فاي الطفكاضر،  تاماض الدمساددي ،  الدثق   اضد اس
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 ال  مض أل  ضالدتي يتضم هض مقيضس مهضرالا ريالدا يق(  إألالر ، الدطموح
 .الدمصور في الد ال الداضدي

 Integrated Program :متكاملبرنامج  •

 ت ظايم الدما ه   طا م مفتلاا  تادأل  اع   (2020  ،م ي جضأل )  تع ف 
 ل    اةل ت كز ماتو  الدم ه   أا ط الدتكضمض بةب مجضطا و   إد 

  .فاض الرتمضمضا ومةو  ال 

 :ويعرفه البحث الحالى
الدمت و ا  الدتااي  ا ااط مجمو اا  الدفبا الا وال  وتع فاع الد ض ثا  إج ال يااضي  ضااع

  عااا   تقااار  دلطااااض  صاااور  اااايق  ومثةااا   دت ميااا و  ياااتم تفطيطهاااض   اااكض جةااار 
  .در   ال  مض ماض يم ومهضرالا ريضأل  

 :  للبحث طار النظري اإل
الد ظااا   دمااااض يم الد اااال تت اااضو  الد ض ثااا  فاااي رااا ال الداصاااض ال فاااضر 

 :ماوريب ل   ورمض
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 :ول: البرنامج المتكاملالمحور األ 
 تعريف البرنامج المتكامل 

"الدت ضاااااق والدتاااا ال ط بااااةب    اااااع( 53: 2017 ،جضكضريجضكتيااااض)فقاااار   فاااا  
تعليميااا  وأااااضدةس  أا اااط   ضةااا  الدمااا ه   ماااض تقرمااا  ماااب مااااضور مع فيااا  و 

  مك ااعااااو  لاا   ت مياا  افصااي  الدااا أل الدمااتعلمإداا   م ظماا  ومفططاا  تسااعي
  .الدمتعرأل   ضدمجتمع مستقبجي" هر المب الطفجع   ألو 

الدمااااا ه  الدااااا    قااااار     ااااااع( 222: 2011 ، ااااا ف  ) ااااااي أباااااو ويع فااااع
  فاااي اماااط وايااااي وفاااي ةاااور  مااااض يم مت ال طااا  تغطاااي موهاااو ضا الدمع فااا

  .مفتلا  ألو  تقسيمهض أو تجز تهض

  :محاور التكامل
(  اا   الدتكضمااض ي تكز لااي الربعاا  56: 2014 ،ياا ك  ) باارخ الدف وةااي

 ري:ماضور أاضاي  
  متكضمااض يتضاامب  ااض الدم ااكجا الدايضتياا  الدتااي توالجاا  تصااميم ماا ه -1

 الدا أل في والقع .

تااارريس الدمعاااضرل الدجهمااا  دلموقااا  الدتعليماااي ماااب ظةااا  الداصاااض باااةب  -2
  .الدموالهيع الدمفتلا 

تضااامةب الدمعاااضرل دلموقااا  الدصااااي الدجهمااا  دااااض الدم اااكل  ماااب ظةااا   -3
  .الطرتمض   مستو  الدتاصةض

  .الدتي تعزه فك   الدتكضمض ا ط الدموالق  والدم ضريع وال  ل   الدت كةز -4



 

 

 

1800 

ب اااضم  الدمتكضمااض مااب ت ااوع الدوراا ال مااض   ةااع  لياا  الد ض ثاا    اار ب ااض  
  وتكضملهض مع  عضهض الد ع  دت مي  الدمهضرالا قةر الد ال. ا ط دإ

فااااي  ا ااااط (  ضاااا ور  ت ويااااع ال 2012، مة اااااض ميفض ةااااض) أوةااااع  وقاااار 
والطرتمااض   طاا م   هااهض والطبتعااضأل  ااب الدطاا م الدتقلةر اا  مااع  فاااض ريااض  ال 

  .مج متهض دلمستو  الدعقلي دطاض الد وه  ل   الدت كر 

إثاضر  وت اويق الدطااض دماض يتلقاضه إدا   يادأل  ا اط  ةل ال  ت ويع تلل ال 
 ا اط مب معلومضا ومعضرل ومهاضرالا وطبار ماب تاوالف   عا  الد ا ول فاي ال 

 .الدمقرم  دطاض الد وه 

 :الطفل أنشطةالشروط الواجب توافرها في 

 :يدكر بيضجي  ال  ا ضل الدطاض تاكم   ر  ا ول
م ااا ع  وماااااز  دكاااي تاااتمكب ماااب تغ  ااا  وتوجيااا   ا اااط ال  تكاااو  ال  -

  .مب نج  الدفب الا الدمج م  إامض يضي  فاض ال 

  .فاض ال  تكو  ايق  و الا مع ي وق ي   مب ال  -

نبااا الا الداياااض  ويفتاااضر  لااا   ت تكاااز أا اااط فاااي  فااااض ال    ااات ة ال  -
  (247-246 :2005 ، ز  نلةض) مستواله الدطاض م هض مض يج م 

إداا   الدب اااضم  ياادأل  أا ااط وتاا   الد ض ثاا  ال  تكضمااض تلاال الد اا ول فااي 
 أررالفع.والدتي مب تكضمض الدب اضم  
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 :طفالاهداف البرنامج المتكامل في رياض األ

  .الد فصي  الدمتكضمل  دلطاضتاقةق إد   يهرل الدتكضمض -

الداروأل بةب الدموالأل  فةتفط   فاض يهتم  ضدقيم  الطجتمض ي  دمض  قر  دإ -
  . ماهو  الدم ه  الدتقلةر 

 ةاااال يااااتم ت ااااويقهم واثااااضرتهم ااااااو  فاااااض ي طلااااق مااااب الرتمضمااااضا ال  -
  .فاض موهوع معةب  مض يت ضاس مع امو ال 

 معلوماااضا ومااااض يم و اااضألالا واتجضراااضا وقااايم ومةاااو   فااااض  فااا م ال  -
وارتمضمااااضا متكضملااااا  راااااي ماصااااال  ا ااااضفهم الدااااا التي أث اااااض  مااااا وررم 

 (116:2020،)م ي جضأل  . ضد  ضل والدفب  

  مالاألعالمحور الثاني: مفاهيم ومهارات ريادة 
  :وأهميتها األعمالمفهوم ريادة 
  اهاض:  ال  ماض ريضأل   (138 :2015،  الدسعةر أ مر   صض  اةر  )  ل  

أفعااض  وي اامض الاباارالع والطبتكااضر و سااضف إداا   تاويااض الطفكااضر لاا   قاارر  الدااا أل 
الدم ااا و ضا ماااب أجاااض تاقةااااق  األالر تفطااايط و  لااا   الدمفاااضف  وكااا دل الدقااارر 

  .ال ررالل وأل م الدا أل والدمجتمع
 قارر  الداا أل  :  اهاض ال  ماض ( رياضأل  (Costin, etal, 2018: 136ويعا ل 

مماااض  ،أفعاااض  وبضدتاااضدي فهاااي ماتاااضح الدكااااض   دلجمياااعإدااا   تاوياااض الطفكاااضر لااا  
الدكااااض   أ   كوااااوال أكثااا  إبااارالعي وثقااا   اااضد اس فهاااي ماتاااضح إدااا    ساااض ر الد اااضس

  .دلجميع
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)ااااضمي ال نضااا   :أرميااا  كبااا    مكاااب إ جضهراااض فيماااض يلاااي ال  ماااض ود ياااضأل  
 ( 23: 2017 ،الدربواي

الطااااااتقجدي   ال  ماااااض الطااااااتقجدي : ال  ملكيااااا  الدم ااااا وع تتاااااي  د ال ااااار  -
  صبوال الدي . والدا ة  دتاقةق مض

تاقةاق أرارالل متمةااز   ال  ماض  ياضأل  مكاب ماب ناج  ر  :فا ي الدتمةاز -
  . ب الآلن يبمفتلا  

فمو اااضتهم  ال  ماااض روالأل  اقاااق  :الدطمو اااضا أقصااا  ف ةااا  دتاقةاااق  -
في أ مضدهم وااتثمضرالتهم ماب ناج  الدتعبةا   اب افصايضتهم وتاقةاق 

 . التهم

تعاار الطرباضح الدتااي تاققهاض الدم اا و ضا الد يضأل اا   :رباضحأف ةا  دتاقةااق  -
 .الدم  و ضا ر ه  ا ض مب الرم الدروالفع ا

 ضدثقاا  والط تاا ال   ال  مااض روالأل يتمتااع  :ف ةاا  دلمسااضرم  فااي الدمجتمااع -
في مجتمعضتهم ماب ناج  ممضراا  الدمساددي  الطجتمض يا  دلم ا و ضا 

  .أو الدم ظمضا 

 :لطفل الروضة األعمالأهمية إكساب مهارات ريادة الباحثة ان وترى 
 عاااااا  الدمعااااااضرل والدمعلومااااااضا الدم ت طاااااا  ب يااااااضأل   فاااااااض إكسااااااضف ال  -

  ال  مض 

 .وا طض هم الدا ة  ديكواوال أكث  إبتكضرالي  فاض ةقض  قو  ال  -

والدتااااااي تصااااااقض وت مااااااي  ال  مااااااض مهااااااضرالا ريااااااضأل   فاااااااض إكسااااااضف ال  -
 وأكثا  قارر ، افصيضتهم وتجعلهم أكث  فمو ضي وأكث  تامُج دلمسددي 
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والطبتكااااضر والدجاااار  فااااي ، الدا يااااق األالر تفااااض  الدقاااا الر و الالدتفطاااايط و  لاااا  
ااااو  فاااض ال داارا    مةااو  إ جضبياا ياات مإداا    ضاهااضف  داال ، الطفكااضر

  .الداك  الد يضألا

 ال  ماض واول يتب ي الد ال الداضدي ت مي  مجمو   ماب مهاضرالا رياضأل  
 ة اا  الد ااال  فاااض و داال دم ضااابتهض   مااضر ال  ،  ال هراا   فاااض الد وهاا داارا 
بتكاااضر الط، تفاااض  الدقااا الرال،  الدمسااادوديتاماااض ، الدتفطااايط) :الدمهاااضرالا راااي هورااا  

  .(الدثق   ضد اس، وحمالدط، الدا يق إألالر ، والدجر  في ال فكضر

 :الدمهضرالا ر ه  وفيمض يلي ا ح دكض مهضر  مب

 التخطيط  [1]
 عتباا  الدتفطاايط مااب أراام الدمهااضرالا الدتااي  جااس إكسااضبهض دطاااض الد وهاا  
فمااب نجداا  يااتم تارياار الدغض ااضا والدواااض ض والطراارالل الدم  ااوأل  دتاقةااق الطمااض  
الدتاااي  ضاااعهض الطفاااا الأل طااساااهم فااااضدتفطيط الداعاااض  راااو الدتاكةاااا  الدمسااابق وفقااااضي 

و لاا  راا ال  جااس تاارريس الدطاااض ، الدمتض اا  دتاقةااق الطراارالل الدم  ااوأل  دلمااوالرأل 
الدقيااض   عملياا  الدتفطاايط طا مهماا   قااو  بهااض و داال مااب نااج   لاا   الدصااغة 

دتاقةاااق راا ال الدهاارل مسااتفرمضي كضفااا   نطتااعتارياار ررفاا  ثاام الدبااار  فااي وهااع 
 الطمكضايضا الدمتض   دلوةو  د دل 

هاا ور  تاارريس الدطاااض   إداا (2010، ي ااضس اااعةر )إودقاار الاااضرا ألرالااا  
 فااضدتفطيط يااررف الدطاااض ،دتاقيقااعوهااع راارل والدتفطاايط  لاا   م اا  الدصااغ 

الطااتاضأل    مك اعالدوقاع  اةال  إألالر وكا دل  إمكضايضتاعالدتوقع و لي اااب  ل   
 .ااو م ضاس  ل   م  
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وتااااوفة  الطألوالا الدجهماااا  ، ودتفطاااايط  اااار  م ال ااااض رااااي تارياااار الدهاااارل
د دل ، دتاقةق ر ال الدهرل ثم الدت اة  دلوةو  دلهرليلةهض وهع نط  ،  دلت اة  

 أا اط بوهاع  الطرتماض  جس  لة ض   ر إ ارالأل م اضر  م  لا  الد وها  م ال اض  
 .قيض  الدطاض  عملي  الدتفطيط الدمصغ  دت اة  ر ال الد  ضل ل   مت و   تعتمر 

 تحمل المسؤلية  [2]
تساتفر  ماب أجاض تعر مهاضر  تاماض الدمساددي  ماب الدمهاضرالا الدهضما  الدتاي 

والدتااي  جااس أ  اكساابهض ، الداا اس لاا   ب ااض  اااوع مااب الدرالفعياا  الد التياا  دإ تمااضأل 
وا مي وار م الاتجضرضا الا جضبي  ااورض فاي الدبرال    جس ال  اررف  فاض دإ

 ثام  عار  دال تاماض الدمساددي  تجاض  ال نا يب  تاماض مسادودي  ااسا  ل     الدطاض
كمااض ، ي الدموالقاا  الدتااي  ماا  بهااض كتسااس الدطاااض كيتياا  تامااض الدمسااددي  فاا تاا  

والدتعااااضو  والدم ااااضرك  ، وت ظاااايم الدوقااااع  إألالر  لاااا   أاهااااض تررباااا  وتكساااا   الدقاااارر 
  .ع الآلن يبم اض لي  

 اتخاذ القرار [ 3]
تعاار مهااضر  التفااض  الدقاا الر مااب الدمهااضرالا الدصااع   والدتااي تاتااضم طكتسااضبهض 

ر الما  فاي ظض ا  التفاض  الدقا ال لا     الدترريس الدمستم  دلطاض ويعتب  ت ميا  الدقارر 
الدت بويةب إ ارالأل  ل   فايض  الطاسض  ملةئ   ضدق الرالا الدةومي  د ال  جس ،  الطرمي 

ت اكةض وت ظايم  يضتا   لا   الدطاض دموالجه  متطل ضا الدايض   عقض وال ي وقضألر
ويمكب تع يف مهضر  إتفاض  الدقا الر   اهاض االوة  قاو  فيا  الدطااض ،    كض أفضض

ال ماااور الدتاااي تااا ت ط  ايضتااا  الدةوميااا  ورااا ال  ضطنتياااضر والدتعبةااا   اااب رأ ااا  فاااي 
الدسلوة يتا ث   ضدجمض اضا الدمايطا   ضدطااض ويتطلاس م ا   مليا  تاكةا   لماي 

رااااااض ) .عالدهااااارل الدم ظاااااوف  اااااإدااااا   دموالجهااااا  الدموقااااا  أو الدم اااااكل  دلوةاااااو 
 (52: 2001 ، لوالاي
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وتعاار مهااضر  إتفااض  الدقاا الر مااب الدمهااضرالا الدمهماا  دطاااض الد وهاا  فت مةتهااض 
 لااا   وت اااجيعهم فااااض دااا ال  جاااس  لة اااض تااارريس ال  افصاااةتعض   ساااهم فاااي ب ااا

موالجهااا  الدتاااار ضا  لااا   مماااض  ساااض ررم اتض جاااعكيتيااا  التفاااض  الدقااا الر وتاماااض 
  (.62 :2001، فضفم  مصطاي) يضتهم في الدمستقبض  األالر وكيتي  الدتاكم و 

 : الطموح[ 4]

والدطماوح  عار ، الدطموح رو الد جضح في الدعماض الدا    اةار الدمجتماع والداا أل 
ا فضي مب ا ول الد جضح ويكو  اض قضي د  ويجس  لة ض ت مي  وت اجيع الدطماوح 

د دل ، تاقةق فمو   ل   و دل  ضدث ض  والدت جيع دتااةز الدطاض فاض   ر ال 
والااااتبرال  الدكلماااضا الدما طااا   ضدكلماااضا ،  جاااس الاتقاااض  الدكلماااضا الدتاااي تقاااض  دااا 

الدطمااوح ومااب الدكلمااضا  لاا   يالدتااةزياا  باارطي مااب  عاا  الدع ااضرالا الدتااي تقضاا
توقااا ( وظة راااض ماااب )ااااتم الر دلطااااض راااي )ط( أو ض جاااس توجةههاااض   الدتاااي ط

هض ويجااس الااااتبرالد، فمااوح ساابس فااي ت  اائ  ااااف   ااضد  بااجتالدكلمااضا الدتااي ت
أو بتعليم الدطاض كيتي  الاتفرال  الطايض  برط مب م ع  مب ،   ضدت جيع والدتقري 

دفبا   دارا الدط يق  تودر ال  هفه  ،  ل الد ي الاتفرالمهض مع ا ح ف يق  الدقيض  ب د
فقار ي ظاس الدطااض بتج ياس ااي   ،س أاايض  جريار ياتج   ل     ععيوت جالدطاض  

طاتك ااضل  أ  ت ااارهو لااي الدمعلماا  ، بةئتااعأو تعلاام تج باا  جرياار  فااي  ااروأل 
فمو   ويظاض را ال الدطااض   ارمض  كبا   ل   اقضي ط ت     ،ألو  م ع   ئتعبة

 اااب  ماااض أ  ااااي  فاااي   م عاااعبة ااا  وباااةب ااسااا   اااب الدسااابس الدااا   يتساااض   
ثاا  أرمياا    اار م ااع الدطاااض مااب إ  ال  تاسااة  ااابس راا ال الدم ااع رااو ال ك، الدايااض 

الدمعلماا  ال  تكااو  قاارو   اتاا   بهااض دت ااجيع  لاا   داا دل  جااس ، مااض ي فعااض ااا
    اار قيااضمهم   ااي  جةاار إ  أ  الدتقااري  والدتعبةاا  دهاام  ااضداف  والدتقااري فاااض ال 

  .فاض ظ س وت مي  الدطموح في ااوس ال  ل   والدت جيع  اضفظ
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 :اإلبتكار والجدة في االفكار[ 5]
، فيااعالدعمةااق  ااضدمجتمع الداا   اعاايش  رت ضفااعالتكمااب أرمياا  الطبتكااضر فااي 

الدط يااق والطبتكااضر رااو ، وط امااو داا  وطتقاار  إط  ضابتكااضر، فااج تطااور دلمجتمااع
 تطااوي  الدموجااوأل  لاا   فضطبتكااضر  سااض ر ، الدطبيعااي والدصاااي  دلتقاار  والدتطااور

الداقيقاااا  و داااال مااااب نااااج  الدتاكةاااا  إداااا   والدوةااااو   ضدفيااااض ، الطفضااااضإداااا  
الطبتكضر  فكض الطفكضر الدتي كاض  الدقارمض   الماو  بهاض وتوجار  ضدياضي فاي الدوالقاع 

 .ت جع دجبتكضر
الدم تجااااضا وت مياااا  مهااااضرالا  تتمثااااض أرمياااا  الطبتكااااضر فااااي تاسااااةب جااااوأل 

وممضرااااا  ، الدتاكةاااا  الد فصااااي  دلطاااااض و داااال مااااب نااااج  الدتاض ااااض الدجمااااض ي
، فاااض كمااض  سااضرم فااي إ جااضأل روح الدم ضفساا  الد اا يا  بااةب ال ، الدعصاا  الداا ر ي

  . ض الدم كجا أث ض  الدعمضإد    ضاهضف 

 :الفريق  إدارة[ 6]
ااااف  دلتااا ثة  فاااي   مضرااااعراااي مهاااضر  هااا وري  وراااي الد  اااضل الدااا   

فضدطاااض الداا   ، تاقيقااعوجعلهاام يتعااضواو  دتاقةااق راارل ي ظبااو  فااي  الآلناا يب
الدت ظاايم وتقساايم الدوقااع اراااضأل  لاا   يااري  الدا يااق  جااس ال  يتمتااع  قاارر  كبةاا  
وراااي تااا ت ط  سااامضا ف أل ااا  دلطااااض ، الآلنااا يب واألالرتهااام دتاقةاااق أرااارالل معة ااا 

الدتوجياا  وت ظاايم ا ااضل الطقاا ال  وتقاار م الدمقت  ااضا وماار ياار الدعااو   لاا   مضت اات
ورااا ال كلااا  ياااتم  ط يقااا  مقصاااوأل  وم ت ااا  ماااب ، توهياااع ال ألوالر لااا   والدمساااض ر 

وباا دل يااتمكب جميااع  فاااض الدمعلماا  وأ ضااضي مااع م ال ااض  الدت ااضأل  دااإألوالر بااةب ال 
افصاااةتهم ت ااكةض  لاا   مااب إكتسااضف نباا الا  يضتيااا  كضفياا  تسااض ر  فاااض ال 
 .الدا يق في الدمستقبض ألالر ا
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  [ الثقة بالنفس 7]

إداااا   تباااا ه أرمياااا  الدثقاااا   ااااضد اس  ااااضدتوالفق الد اسااااي  دلطاااااض الداااا   ي عاااال 
، ديصااض  ضدطاااض إداا   ضداا  مااب الدتقااري  وال مااض  الدسااعضأل  والطفمئ ااض  الداارالنلي

الدقاارر   الطهااط ال ضا،  ضاهااضف  إداا ب علااع ُمسااتق  الي ااسااي ضي  عةاارالي  ااالداا التي، فتج
قا ااضا الدتااي يوالجههااض  جمهااض ال ةاالي ألو  تضاافيم أو نااول   لاا  إ طااض  الدعا
م ااضد  فيااع، كمااض أا هااض تجعااض الدطاااض اضجاااضي فااي أألال ااع دلماهااض  مااب نااج  إ مضاااع 
ب التع، وبضدتاضدي ثقتاع  كاض تاع دلقياض   مهاضر  ماض، وم هاض إدا  الدرالفعيا  دلمزيار ماب 

سضف نب الا جرير ، فضدطااض الدوالثاق ب التاع الدتعل م والد جضح والطااتضح الد اسي  طكت
ُ اس  مب  ودع وُيعب     ب م ض  ه  ُا ي  ، أمض الدطاض ظةا  الدوالثاق ب اساع ف ااع 
 فضل مب الدتعبة   م ض  جو  في نضف ه، كماض أااع ط  ملال الدقارر   لا  الت فاض  
الدق الرالا، ف ضاهضف  إد  كواع  فضل مب الدتجمُّعضا، ف اا ع أ ضاضي  ظاب أ   كاض 

 وداااع ي القااااس  ةوباااع، ال ماااا  الدااا    قاااوأله فااااي اهض ااا  ال ماااا  إدااا  الدعزداااا  ماااب 
 .والطاطوال   ل  ااسع

 دراسات سابقة  
وفااااي  ااااروأل ) لاااام الد ض ثاااا ( اظاااا الي د اااارر  الدررالاااااضا الدسااااض ق  فااااي الدعة اااا  

كااض ماااور مااب  لاا   اااول تعاا   الد ض ثاا   عا  ألرالاااضا  الدفضةا   ضدررالااا 
وقااااار رو اااااي أث اااااض  الااااااتع ال  الدررالااااااضا الدساااااض ق  الدت تةاااااس  .مااااااضور الد اااااال 

 ةال يبارأ  ضدقار م وي تهاي   ،ااوال  الدع بيا  الو الطج بيا   الدتضريفي ده   الدررالاضا 
 . ضداريل 
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 األعمالاواًل: دراسات تناولت مهارات ومفاهيم ريادة 

[1 ]do Paço, A., & Palinhas, M. (2011)  األعمددالتعلدديم ريددادة 
إدااا  الداهاااام الدااارقةق دلفصااااض   رااارل الد ااااال  دراسددددة حالددددة : طفدددداللأل

. تام فااض ظ ااهض باةب ال  ال  ماض والدروالفع الدتي تاضو  ب الم  تعليم رياضأل  
الاتفرال  الدم هجةب الدكمي والد و ي. الدعة   وال ألوالا: تمثلع  ة   الدررالاا  

الدصااااغة " الداااا   تتااااودي إألالرتااااع وت اةاااا ه أ اااار  ال  مااااض فااااي ب اااااضم  "رال اااار 
  الد باي  في الدب تغض ،  ةال كاض  الدب ااضم   مثض ا  مصارر الدمداسضا ظة

 تااام تطبةاااقجماااع الدبيضااااضا   ااااتفرال  أألوالا الدمج ظااا  والااااتطجع الدااا أ . 
اا والا   ااتفرال   8-6الدصغضر ماض باةب   فاض الدب اضم   ل   ة   مب ال 

إدا   الد اال   تق يضا الدترريس الدقض م   ل  الدفب   و اض الدم اكجا. توةاض
 فاااااض  ضد ساااا   دإ ال  مااااض رمياااا  باااا الم  تعلاااايم ريااااضأل  إمكضاياااا  الااااات  ضل أ 

الدصاااغضر  ةااال تساااتهرل رااا ه الدبااا الم  ظااا س وت ميااا  الدسااامضا الد فصاااي  
 في الدمستقبض.   والأل ال  مض الدهضم  د

[2 ]Insulander, E.; Ehrlin, A. & Sandberg, A. (2015)  التعلديم
بمرحلة ما قبل المدرسدة فدي السدويد: اإلمكاندات والقيدود   األعماللريادة  

إداا  فااا  راارل الد ااال   طفددالالمفروضددة علددى المشددارشة النشددطة لأل
فاااي موالقااا  تعلااايم م  لااا  ماااض قباااض الدمرراااا   لااا   فااااض مااارا  صاااو  ال 

وتثماااةب جهاااوألرم اااااو إألرالة  ال  ماااض الدااار م والدتعلااايم الدقاااض م  لااا  رياااضأل  
 أفااض معلماةب و  9ررالا   ة   تكوااع ماب الدعضدم مب  ودهم. اضرة في الد

 م  ل  ماض  فاض ا والا( مب ثجث  موالق  دتعليم ال   5-4)الدعم  مض بةب  
، تم النتيضر الدعة    مر ضي  ل  2014قبض الدمررا  في الدسوير نج   ض   

. ال  ماض أاضس بةئ  تعليمي   م  ل  مض قبض الدمررا  تطبق ماض يم ريضأل  
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صااور   ااب ف يااق الداةااريو ت كااز  لاا  رةاار تاام إجاا ال  ثااجث مج ظااضا م
إدا  أل ام ف هاي  أ  تعلايم  الد اال  أ مض  كض ف يق مب الدمعلمةب. توةاض

 سهم في تاسةب مجضطا الدتعلم والابرالع   ال  مض الدصغضر ريضأل     فاض ال 
 وة ع الدق الر. 

[3 ]Sarikaya, M.; Coskun, E (2015)( : نحو مفهوم جديد فدي تعلديم
رارل الد اال  اإلجتماعيدة  األعمالمرحلة ما قبل المدرسة: تعليم ريادة 

ماااع الدت كةاااز   اااكض  فااااض دإ ال  ماااض إدااا  الاتك اااضل أرميااا  تعلااايم رياااضأل  
الاجتمض ياا  الداا    مكااب تطبيقااع فاااي  ال  ماااض نااضي  لاا  ماهااو  ريااضأل  

أ  تقاار م رياااضأل  مداسااضا تعلاايم مااض قبااض الدمررااا . توةاالع الدررالااا  إداا  
الاجتمض يااا  فاااي فتااا   تعلااايم م  لااا  ماااض قباااض الدمرراااا  داااع تااا ثة   ال  ماااض 

إ جاااضبي  لااا  تعلااايم رااا ال الدماهاااو  الدعاااض  فاااي الدم ال اااض الدتعليميااا  الدج قااا  
 ضاهاااضف  إدااا  ألوره الا جاااضبي فاااي مساااض ر  الدطااااض  لااا  تطاااوي  م ظاااور 

 إبرال ي. 

[4 ]Blanchett, M. A. (2018) رواد ي نجدداح العوامددل المسدداهمة فدد
إداا  فااا  جوالاااس راارل الد ااال   صددغار السدد  فددي أرشنسددا  األعمددال

وتارياااار ماااارا   والأل ال  مااااض رأس الدمااااض  الدمسااااضرم  فااااي الد جااااضح الدعااااض  داااا
، ةاااااااغضر الدساااااااب فاااااااي وط ااااااا  أرك ساااااااضس روالأل ال  ماااااااض الاط ضقهاااااااض  لااااااا  

أ  ف يقااا  الدتاكةااا  كضااااع مااااروأل  ال رميااا  اسااابيضي فاااي اجاااضح  الد اااال أاه  
إداا  إمكضاياا  الاااتفرال  ااامضا  الد ااال  ةااغضر الدسااب. نلاا   روالأل ال  مااض 

  .ال  مض الد فصي  في الات  ضل اجضح ةغضر الدسب في مجض  ريضأل  
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(: )فاعليدددددة 2018)مندددددي مصدددددطفي السددددديد زيتدددددون هددددددفت دراسدددددة [ 5]
الموسددديقية لتنميدددة بعدددض  نشدددطةاأل علدددى  اسدددتراتيجية مقترحدددة قا مدددة

الدااي (طفددالطفددل ريدداض األلدددى  األعمددالمهددارات الددتعلم مدد  أجددل ريددادة 
الدموااايقي   ا ااط ال  لاا   فض لياا  الااات التيجي  مقت  اا  قض ماا  لاا   الدتعاا ل

داارا فاااض ريااض   ال  مااض دت مياا   عاا  مهااضرالا الدااتعلم مااب أجااض ريااضأل  
الطااات التيجي  الدمقت  اا  كااض  دهااض ألور وتوةاالع الدررالااا  إداا  أ  ، فاااض ال 

، الد يضأل ا  كمهاضرالا )الدارالثا  فاي ال فكاضر  فااض كبة  في ت مي  مهاضرالا ال 
وأوةااع الدررالااا  ، (والاةاا الر والدمثااضب  ، والدم ااضألر  والطاااتقجدي ، الدتفطاايط

الدمواااايقي   ضد اااكض الدصااااي  والداعاااض   ا اااط  ضااا ور  الارتماااض  بت اةااا  ال 
 اارالأل باا الم  ترريبياا  دمعلمااي إ قت  ااع المهااضرالا و  رمةتهااض فااي ت مياا  تلاال الد

ك  ااار  ال  ماااض ومعلماااضا الد وهاااضا فاااي مجاااض  الداااتعلم ماااب أجاااض رياااضأل  
  .الد يضأل   كاض تهمالاتجضرضا ال اضاي  الداريث  دتطوي  الدتعليم ود فع 

[6 ]Vladasel, T.; Lindquist, M. J.; Sol, J., & van Praag, M. 

رارل   : األدلة م  خدلل علقدات القرابدة األعمالأصول ريادة    (2020)
 ضدفلتياا   فاااض داارا ال  ال  مااض إداا  تقةاايم ماارا تاا ث  ااام  ريااضأل  الد ااال 

ال اااا ي  والدمجتمعيااا  داااريهم  ضاهاااضف  إدااا  مساااضرم  الدعوالماااض الد فصاااي  
الدماااا ه  الد ااااال  الت ااااع الد ااااال  الدا أل اااا  فااااي ريااااضأل  أ مااااض  الدطاااااض. ماااا ه 

توةض إدا  أ  الدتا ثة الا الدم كا   فاي  ما  الدطااض أكثا  أرميا  ، و الدوةاي
 .ال  مض مب الدت ثة الا الدمت ن   في امو ريضأل  

  



 

 

 

1811 

[7 ]Huber, L. R.; Sloof, R.; Van Praag, M., & Parker, S. C. 

المهارات المعرفية المختلفدة واألداء الجمداعي: تجر دة ميدانيدة   (2020)
إد  فاا  تا ثة  ررل الد ال    ألعمالاقا مة على برنامج لتعليم ريادة  

 لا  ال ألال  الدجماض ي ماب  فاض الدت وع في الدمهضرالا الدمع في  بةب ف م ال 
ماااااب  الد اااااال . تكوااااااع أألوالا الال  ماااااض ناااااج  أ ااااار بااااا الم  تعلااااايم رياااااضأل  

توةااااض ، الدمج ظااااضا وتقةيمااااضا الدمعلمااااةب والااااات ضا  الدمهااااضرالا الدمع فياااا 
إداا  أ  الدمهااضرالا الدمتوالهااا  تكااو  ماةاار   ضد ساا   دااإألال  الدجمااض ي  الد ااال 

فقااط إ ال كضاااع اض عاا  مااب الدتااواله  الدمهااضر  الداارالنلي دل ااف  وأ  الااارمضم 
أ ضاااااض  الدا ياااااق  و  الدمهاااااضرالا الدمفتلاااااا  ط  مكاااااب أ   عاااااو   ياااااضف 

 الا الدمع في  الدمتوالها   ل  الدمستوا الدا أل . الدمهضر 

(: )اسددتخدام 2020أمددل محمددد أحمددد )، جنددات عبددد الغنددي البكاتوشددي[ 8]
المدتعلم لتنميدة بعدض مهدارات ريدادة علدى    بعض االستراتيجيات القا مدة

إكساااضف فااااض إدااا    ةااال رااارل الد اااال طفدددل الروضدددة( لددددى  األعمدددال
مااب نااج   عاا  الطااات التيجيضا  ال  مااض الد وهاا   عاا  مهااضرالا ريااضأل  

فاج وفال  وتم  60 ة   قوالمهض  ل     وتم الدتطبةق،  الدمتعلم ل     الدقض م 
ماااااب إ ااااارالأل الد ض ثتاااااض   ال  ماااااض تطبةاااااق مقياااااضس دقياااااضس مهاااااضرالا رياااااضأل  

أ  الدت ااوع فااي الاااات التيجيضا الدمسااتفرم  اكسااضف إداا   وتوةاالع الد تااض  
الدتفطاايط كمااض جعلهاام لاا    امااي قااررتهم ال  مااض مهااضرالا ريااضأل   فاااض ال 

الدا يااااق  إألالر  لاااا   الكثاااا  فمو ااااضي والبتكااااضرالي وتامااااجي دلمسااااددي  وأكثاااا  قاااارر 
 .واتفض  الدق الر
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 [9 ]Cheng, Z.; Guo, W.; Hayward, M.; Smyth, R., & 

Wang, H. (2021)  صدعو ات الطفولدة وتيريرهدا علدى احتمداالت ريدادة
رارفع : دراسة شبه تجريبية علدى المجاعدة الصدينية العظيمدة   األعمال

الدررالا  إد  الدتع ل  ل  الدعجق  بةب الدصعوبضا الدتي يجقةهاض الدطااض فاي 
في الدمساتقبض فاي هاو   ال  مض اب م ك  مب الدعم  والدتاو  ااو ريضأل  

. ما ه  1961-1959أهم  الدمجض   الدتي ه بع الدصةب في الدات   ماب  
اتااااض   الدررالااااا  أ  ، الدررالااااا  الدماااا ه  ااااا ع الدتج يباااايالدررالااااا  الاااااتفرمع 

الداا يب الاااتطض وال تامااض ااا ول أهماا  الدمجض اا  أةاا اوال مسااتقبجي  فاااض ال 
 وبفضة  ممب كضاوال في اب م ك  جرالي وقع ال هم . ال  مض روالأل مب 

 رانيا: دراسات تناولت المنهج المتكامل لطفل الروضة 

متكاملددة فددي  أنشددطةامج (: فاعليددة برندد2015[ عبيددر صددديق امددي )10]
هدف البحث إلى التعرف على  تنمية الوعي المروري لدى طفل الروضة

متكامددل فددي تنميددة الددوعي المددروري لدددى طفددل  أنشددطةفاعليددة برنددامج 
الد وه   أفاض ( فاجي وفال  مب 40، تكواع  ة   الد ال مب )الروضة

( اااا والا، وال تمااار الد اااال  لااا  الدمااا ه  اااا ع 6-5تتااا الوح أ ماااضررم باااةب )
الدتج يباااي دم ضاااابتع دطبيعااا  الد اااال و دااال  ضااااتفرال  الد ماااو م الدمجمو ااا  
الدتج يبياااا  الدوال اااار  وبضاااااتفرال  الدقيضاااااةب الدقبلااااي والد عاااار   فاااا الأل الدعة اااا ، 

 –ياا  والاااتفر  الد ااال مجمو اا  مااب ال ألوالا وراا : الاااتمضر  الدبيضاااضا ال ود
مقيضس الدو ي الدم ور  الدمصور دطاض الد وه ،  طضقا  مج ظا  الدسالوة 
الدم ور  درا فاض ألالنض الد وه ،  طضق  مج ظ  الدسلوة الدم ور  دارا 
الدطااااض ناااضرم الد وهااا ، مقياااضس موالقااا  الدسااالوة الدمااا ور  الدلاظاااي دطااااض 

الدموجهااااا   ا اااااط الد وهااااا ، ب ااااااضم  متكضماااااض يتضااااامب مجمو ااااا  ماااااب ال 
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الدقصصاااي  وال اضااااةر وال دعااضف الدتعليميااا  وكلهاااض ماااب  ا اااط الدجمض ياا  وال 
اتااض   الد اااال إدااا  فض لياا  الدب ااااضم  الدمقتااا ح ماااب  إ اارالأل الد ض ثااا ، وأااااضرا 

الدمت و ا  والدمتكضملا  فاي ت ميا  الداو ي الدما ور  دارا فااض  ا ط نج  ال 
 الد وه 

"برنددامج تكدداملي لتحسددي   (:2021) مددروة محمددد لملددوم عبدددالح ي  [11]
 ةال رارفع . ي"األزهدر طفدل الروضدة لدى   تعليم المهارات اللغويةطرق  
فض ليا  ب ااضم  تكاضملي دتاساةب فا م تعلايم  راالدتاقق مب مإد    الدررالا 

ض ث  مقياضس تفرمع الد اوال .  ال هر  فاض الد وه  درا    الدمهضرالا الدلغوي 
وهاااااع الدررالااااا  أو  ،دمهااااضرالا الدلغوياااا  دطاااااض الد وهاااا دقيااااضس مهااااضرالا ال

داارا  تاسااةب فاا م تعلاايم الدمهااضرالا الدلغوياا فااي فض لياا  الدب اااضم  الدتكااضملي 
  . ال هر  فاض الد وه  

 الدراسات واالبحاث السابقة على  التعليق:  رالثاً 
تساااااتفل  الد ض ثااااا   ،ماااااب ناااااج  الدعااااا   الدساااااضبق دلررالااااااضا الدساااااض ق 

 مجمو   مب الد قضل الدتضدي :
إناااتجل الدررالااااضا فيماااض بة هاااض فاااي تاريااار أرااارالفهض الدتاااي تساااع  إدااا   -

أ اا  ألرالااا   –فااي  ااروأل الفج هااض  –تاقيقهااض، ودكااب داام تجاار الد ض ثاا  
   ال هرا  فااض الد وها  دارا   ال  ماض ت مي  مهضرالا رياضأل   إد     ررفع 

 . متكضمضالدب اضم  الد ضاتفرال  

الاااااتاضألا الد ض ثاااا  مااااب الدررالاااااضا الدسااااض ق  فااااي الطات اااااضأل  ااااض ألوالا  -
الدمساااتفرم  فةهاااض، والدتاااي ااااض را الد ض ثااا  فاااي تصاااميم أألوالا الد اااال 

 .الداضدي
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الدوةااو  إداا  و الاااتاضألا الد ض ثاا  كاا دل فااي النتيااضر الدماا ه  الدتج يبااي  -
ةااايضظ  الدم اااكل ، وفااا و  الدررالاااا ، والنتياااضر ال ااااضدةس الا صاااض ي  

 .الدم ضا  

 :بحثفروض ال
ألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط  الا ألطداااا  ال صااااض ي  بااااةب توجاااار فاااا وم  -1

مقياااااضس  لااااا   دمجمو ااااا  الدتج يبيااااا  فاااااي الدقيضااااااةب الدقبلاااااي والد عااااار ال
 مهضرالا ريضأل  ال  مض     عضأل  الدمفتلا  .  

ألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط  الا ألطداااا  ال صااااض ي  بااااةب توجاااار فاااا وم  -2
 لااااااي مقيااااااضس مهااااااضرالا ريااااااضأل   الدتج يبياااااا  والدضااااااض ط   تةبدمجمااااااو ال

 ال  مض  . 
ألرجاااضا  ي رتاااس متوااااط  الا ألطدااا  ال صاااض ي  باااةب  توجااار فااا وم ط -3

مقيااااضس  لاااا   الد عاااار  والدتت عاااايفااااي الدقيضاااااةب  الدتج يبياااا   دمجمو ااااال
 مهضرالا ريضأل  ال  مض .

ألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط  الا ألطداااا  ال صااااض ي  بااااةب توجاااار فاااا وم  -4
 قض م  مج ظ   ل     والد عر   الدقيضاةب الدقبلي  دمجمو   الدتج يبي  فيال

 .   ةور  الدمعلم  مهضرالا ريضأل  ال  مض  

ألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط  الا ألطداااا  ال صااااض ي  بااااةب توجاااار فاااا وم  -5
مهضرالا ريضأل   قض م  مج ظ    لي   الدتج يبي  والدضض ط    تةبدمجمو ال

 .  ةور  الدمعلم  ال  مض  
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ا ألرجاااض ي رتاااس متوااااط  الا ألطدااا  ال صاااض ي  باااةب  توجااار فااا وم ط -6
قض مااااا   لااااا   الد عااااار  والدتت عااااايفاااااي الدقيضااااااةب  الدتج يبيااااا   دمجمو اااااال

 . ةور  الدمعلم  مهضرالا ريضأل  ال  مض   مج ظ  

 اجراءات البحث:
 الد ااال  ةاال يتضاامب   هااض دماا ه   الد ااال يتضاامب   هااضي اجاا ال الا 

وكيتياااا  الد ااااال  واجااا ال الا النتيااااضر الدعة اااا  وال ألوالا الدتااااي تااام الاااااتفرالمهض فااااي
إ ااارالألرض وفااا م  ساااضف ةااارقهض وث ضتهاااض وف يقااا  تطبيقهاااض والدب ااااضم  الدتااارريبي 

  ال تااعونطوالتااع واج الد ااال وأنةاا ال توهااي   ااروأل وجوالا ااع الد ظ ياا  والدتطبيقياا  
والنت اضر  يضااضا وك دل ال اضدةس الا صض ي  الدمستفرم  ف  معضدج  وتالةاض الدب

ماب را ه الدجوالااس  دكاض جضا اضي  تاصةليضي  قر  الد ض ث  فيمض يل  وةاضي تو ،  الدا و  
  ل  الد او الدتضدي: 

 :البحثأواًل: منهج 
)تصااااميم الدمجمااااو تةب  الدماااا ه  الدتج يبااااي لاااا   الد ااااال الداااااضدي عتماااار  

مجمو اا  وال اار  تج يبياا  يااتم تطبةااق الداا    عتماار  لاا  و  الدتج يبياا  والدضااض ط (
 عااار تاقةاااق الدتكاااضفد باااةب الدمجماااو تةب فااا  ، وأنااا   هاااض ط  الدب ااااضم   لةهاااض
الدقياااضس الدقبلاااي ، الدمساااتو  الطقتصاااضأل  الطجتماااض ي ،الدااا كض ، متغةااا الا الدعمااا 
الدب ااااضم   –ثااام ياااتم إألناااض  الدمتغةااا  الدمساااتقض و اااره  ال  ماااض دمهاااضرالا رياااضأل  

الدمجمااو تةب قبااض داارا  ثاام يااتم الدقيااضس،  لاا  الدمجمو اا  الدتج يبياا  -الدتاارريبي 
ومااب ثاام  كااو  فاا م الدقيضاااةب رالجعااضي إداا  تاا ثة  الدمتغةاا  ، بعاار ت اةاا  الدب اااضم و 

الدمجمو تةب  والداضدي  ل  الدم ه  الدتج يبي     ال عتمر الد. ومب ثم  الدمستقض
د عر اااا " دمتغةاااا الا الد ااااال ورااااي الو  الدقبلياااا "تصااااميم الدمعضدجااااضا  الدقااااض م  لاااا 

  كضدتضدي:



 

 

 

1816 

 .الدب اضم  الدمتكضمضفي: الدمتغة  الدمستقض ويتمثض  -أ

 . ال  مضماض يم ومهضرالا ريضأل   الدمتغة  الدتض ع ويتمثض في: -ف 

الدمتغةااا الا الدمترالنلااا  الدتاااي ياااتم هااا طهض: الدعمااا  والدااا كض  والدمساااتو   -م
 .ال  مض والدقيضس الدقبلي دمهضرالا ريضأل  الطقتصضأل  الطجتمض ي 

دااا دل فقاااار ال تمااارا الد ض ثاااا  فاااي راااا ال الد اااال  لاااا  الااااتفرال  الدتصااااميم 
و دااال دكوااااع م ضاااا ضي داجااام ، "الدمجماااو تةب الدتج يبيااا  والدضاااض ط الدتج يباااي  و 

 كمض في الد كض الدتضدي: .توةلع إدةهض الد ض ث الدعة   الدتي 

 
 المستخدم للبحث التصميم التجريبي ( 1شكل )

 الا الد ض ثاا  تصااميم الدمجمااو تةب الدتج يبياا  والدضااض ط   ع اااتفرمال وقاار 
 الدتضدي:الدجرو  كمض يتض  مب ، الد عر ( دمجمو تي الد ال  -)الدقبليالدقيضس

  

التطبيق القبلي 

 البحث  ألدوات

التطبيق 

البعدي 

 ألدوات البحث

 المعالجة التجريبية 

 اختبار راف  للمصفوفات
مقيا  المستوي االقتصادي 

  االجتماعي
 األعمالمقيا  مهارات ريادة 

استمارة الملحظة 
 ريادة األعمال

 

  البرنامج المتكامل
 

مقيا  مهارات 
 ريادة األعمال
استمارة 

الملحظة ريادة 
 األعمال
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 ( 1) جدول
 التصميم التجريبي للدراسة

 دي دبع اتد المعالج ي دقبل المجموعات

   االدتج يبة

مقيضس مهضرالا ريضأل   
 ال  مض 

الاتمضر  الدمج ظ  ريضأل  
 ال  مض 

 الدب اضم  
 

مقيضس مهضرالا ريضأل   
 ال  مض 

الاتمضر  الدمج ظ  ريضأل  
 ال  مض 

   االدضض ط

مقيضس مهضرالا ريضأل   
 ال  مض 

الاتمضر  الدمج ظ  ريضأل  
 ال  مض 

 برو  ترنض 

مقيضس مهضرالا ريضأل   
 ال  مض 

الاتمضر  الدمج ظ  ريضأل  
 ال  مض 

 :البحثإجراءات  :رانيا

 :إد  الد ال الاقسمع  ة    :البحثعينة  -1

 االستطلعية: البحث  مجموعة
رو ااي   اار النتيااضر الدعة اا  الطاااتطج ي  دل ااال أ  يتااوالف  فةهااض معظاام 

 (100. وقر بلا  قاوال  الدعة ا  الطااتطج ي  )دل ال نصض   الدعة   ال اضاي   
( اااه الي  متواااط قاارره 72)إداا   ( اااه الي 60فاااجي ممااب ت الو ااع أ مااضررم بااةب )

مجماااع  فااا  معهااار  فااااض ( ماااب ال 3.52( ااااه الي والااااا الل معياااضر  قااارره)65)
  . ضدقضر    مري   اص  الد مو جي

 وقر ررفع الدررالا  الطاتطج ي  إد :

الد اال الدتاقق ماب الدفصاض   الدسايكومت ي  داإألوالا الدمساتفرم  فاي  -1
 .الداضدي
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ومااار  مج مااا  ، الدت كاار ماااب وهاااوح الدتعليماااضا الدموجاااوأل  فاااي ال ألوالا  -2
 .فاض ةيضظ  الدما ألالا دمستو  ال 

تطاااا ح ااسااااهض أث ااااض  الدررالااااا   ااااض الدتسااااضؤطا الدتااااي قاااار  لاااا   الدعمااااض -3
و دال بهارل الدتغلاس  لةهاض أث اض  الدتطبةاق  لا  الدعة اا  ، الطااتطج ي 

 ال اضاي .

 األساسية( المجموعة التجريبية والضابطة:)النها ية  البحث عينة
ممااب ت الو ااع أ مااضررم  فاااض مااب ال  (60تكواااع الدعة اا  الد هض ياا  مااب )

 الد اااال وقضماااع الد ض ثااا  بتاريااار  اار  أااااس طنتياااضر  ة ااا  اااا والا  6-5بااةب 
 الد او الدتضدي: ل  
 –  عضاو  مب أ  م كجا أو إ ضقضا )امض ي  أفاضطي أط تضم الدعة    -

 .  كي ( أو ظة رض مب الا ضقضا  – سي  

 .دلب اضم ف الأل الدعة   في الداضور أاتظض  ال -

دت ميا  مهاضرالا  ب ااضم أط  كو  أف الأل الدعة   قر تع هوال مب قباض     -
 اض قض أو  ضديضي  ال  مض ريضأل  

 .الطات الة ف  الدررالا  ل   وأا رم فاض أ  يوالفق ال  -

مااااب مسااااتو  القتصااااضأل   فاااااض أ   كااااو  ال  لاااا     ةااااع الد ض ثاااا  -
 وتعليمي متواط.

  ةااع الد ض ثاا  أ ضااضي الدتجااضاس ألالنااض الدمجمو ااضا فاا  الد ااوع  اةاال  -
 ( إاضث 15)و (  كور15) كو   رأل الد كور مسضويض دعرأل الطاضث 
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تام ، الدعة  النتيضر الد يب ط ت طبق  لةهم ا ول   فاض  عر الات عضأل ال  -
 ب اضم .الدالد يب ايطبق  لةهم  فاض  ص  أ رالأل ال 

 الد هض ي : الد ال وقر قضمع الد ض ث   ضدفطوالا الدتضدي  دلوةو  إد   ة   
وقض مااااا  الدمج ظااااا   ال  ماااااض مقياااااضس مهاااااضرالا رياااااضأل  تطبةاااااق أألوالا  -1

مقاضييس  لا   الدا يب الافاضاع داريهم الدررجا   فاض دلمعلم  وتارير ال 
 وقض م  الدمج ظ . ال  مض مهضرالا ريضأل  

 مجماااو تي الدررالاااا  الدتج يبيااا  والدضاااض ط . لااا   توهياااع الدمااوةاااةب -2
اوةةب الدا يب تاققاع فاةهم را ه الدماكاضا اوقضمع الد ض ث  بتوهيع الدم

مجماو تي الدررالااا  الدتج يبياا  والدضاض ط  و داال بتاا تةبهم  لاا     اوال يضي 
في ك ول  سس الدت تةس ال  جرا وتم النتيضر ال رقض  الدا أل ا  دتكاو  
رااا  الدعة ااا  الدضاااض ط  والطرقاااض  الدزوجيااا  تكاااو  راااي الدعة ااا  الدتج يبيااا  

 .وفال  ( فاض30وأة    رأل كض مجمو   )

ف  الدمتغةا الا  ثم قضمع الد ض ث   ضج ال  الدتكضفد بةب مجمو تي الدررالا  -3
 الد او الدتضدي: ل   الدر موج الفي  والدمتغة الا ال اضاي  و دل

التكدددددافؤ بدددددي  المجمدددددوعتي  الضدددددابطة والتجريبيدددددة فدددددى المتغيدددددرات [ 1]
 الديموجرافية:

قبااض  قضمااع الد ض ثاا   ضدتكااضفد بااةب الدمجمااو تةب )الدتج يبياا  والدضااض ط ( 
 لا   الدررجا ، الدا كض اسا   ، تطبةق الدب اضم  و دل ف  متغة الا الدعما  الدزم اي

 .ال  مض مقيضس مهضرالا ريضأل  
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 التكافؤ بي  المجموعتي  فى العمر: •

( وألطدتهاااض Zمتوااااطضا ومجماااوع الد تاااس وقيمااا  ) (2ويوهااا  جااارو  )
 .دلمجمو تةب الدتج يبي  والدضض ط  ف  متغة الا الدعم  الدزم  

 ( 2جدول )
وداللتها للتكافؤ بي  المجموعتي   توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 )التجريبية والضابطة( 
 فى العمر الزمني 

االنحراف   المتوسط العدد  المجموعات األبعاد
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة 
 ت

 مستوي 
 الداللة 

 الدعم 
 

 0,27 5,47 30 تج يبي 
58 0,940 

ظة  
 0,25 5,49 30 هض ط  ألالد  

 الد كض 
 

 3,60 107,06 30 تج يبي 

58 0,288 
ظة  
 3,55 107,33 30 هض ط  ألالد  

( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
إدا   ألالد  إ صض يضي ممض   ة  الدعم  ظة الدمجمو تةب الدتج يبي  والدضض ط  في  

تقضرف وبضد ظ  ف  الدجرو  الدسضبق يتض  ، وجوأل ف وم بةب الدمجمو تةب ر   
  والد كض . الدمجمو تةب )الدتج يبي  والدضض ط ( ف  الدعم  الدزم ي متواطضا 

 التكافؤ بي  المجموعتي  فى المستوي االقتصادي االجتماعي: •

( وألطدتهاااض Zمتوااااطضا ومجماااوع الد تاااس وقيمااا  ) (3ويوهااا  جااارو  )
ساااااااتو  الطقتصاااااااضأل  الدمدلمجماااااااو تةب الدتج يبيااااااا  والدضاااااااض ط  فااااااا  متغةااااااا الا 

 الطجتمض ي.
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 ( 3جدول )
وداللتها للتكافؤ بي  المجموعتي   توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 )التجريبية والضابطة( 
 المستوي االقتصادي االجتماعيفى 

االنحراف   المتوسط العدد  المجموعات األبعاد
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة 

 ت
 مستوي 
 الداللة 

الدمستو  
 الطقتصضأل 

 2,51 22,73 30 تج يبي 
58 0,848 

ظة  
 2,34 23,26 30 هض ط  ألالد  

( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
إدا   ألالد  إ صض يضي ممض   ة  الدعم  ظة الدمجمو تةب الدتج يبي  والدضض ط  في  

تقضرف وبضد ظ  ف  الدجرو  الدسضبق يتض  ، وجوأل ف وم بةب الدمجمو تةب ر   
الدمساااااتو  الطقتصاااااضأل  الدمجماااااو تةب )الدتج يبيااااا  والدضاااااض ط ( فااااا   متواااااطضا 

 الطجتمض ي.

مقيدا  علدى  الدرجدةالتكافؤ بي  المجموعتي  الضابطة والتجريبية فى [  2]
 :األعمالمهارات ريادة 

ض قبااا قضماااع الد ض ثااا   ضدتكاااضفد باااةب الدمجماااو تةب )الدتج يبيااا  والدضاااض ط (
مقيااااضس مهااااضرالا ريااااضأل   لاااا   الدررجاااا تطبةااااق الدب اااااضم  و داااال فاااا  متغةاااا الا 

( وألطدتهااض دلمجمااو تةب ا متواااطضا وقيماا  )الد (4. ويوهاا  جاارو  )ال  مااض 
 .ال  مض مقيضس مهضرالا ريضأل   ل   الدررج الدتج يبي  والدضض ط  ف  
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 ( 4جدول )
وداللتها للتكافؤ بي  المجموعتي   توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية  

 )التجريبية والضابطة( 
 األعمالمقيا  مهارات ريادة على  الدرجةفى 

 المتوسط المجموعات األبعاد
االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت 
مستوي 
 الداللة 

 الدتفطيط 
 0,66 3,33 تج يبي 

58 0,741 
ظة  
 0,73 3,46 هض ط  ألالد  

تامض 
 الدمسئودي 

 0,66 3,33 تج يبي 
58 0,372 

ظة  
 0,72 3,40 هض ط  ألالد  

 الدا يق إألالر 
 0,54 3,33 تج يبي 

58 0,234 
ظة  
 0,55 3,36 هض ط  ألالد  

 الدثق   ضد اس
 1,11 4,16 تج يبي 

58 0,348 
ظة  
 1,11 4,26 هض ط  ألالد  

الطبتكضر  
والدجر  في  

 ال فكضر
 

 0,47 3,33 تج يبي 

58 0,695 
ظة  
 0,62 3,43 هض ط  ألالد  

 التفض  الدق الر 
 1,14 4,00 تج يبي 

58 0,114 
ظة  
 1,12 4,03 هض ط  ألالد  

 الدطموح
 1,01 4,06 تج يبي 

58 0,260 
ظة  
 0,97 4,13 هض ط  ألالد  

 الدرجة
 الكلية

 3,57 25,56 تجريبية
58 0,470 

غير 
 3,56 26,00 ضابطة  دالة
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( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
الدمصاور  ال  ماض مقياضس مهاضرالا رياضأل  الدمجمو تةب الدتج يبي  والدضض ط  في  

 .وجوأل ف وم بةب الدمجمو تةب ر  إد   ألالد  إ صض يضي ممض   ة  ظة 

قا مدة علدى  الدرجدةالتكافؤ بدي  المجمدوعتي  الضدابطة والتجريبيدة فدى [  3]
 :الملحظة )صورة المعلمة(

قباااض  قضماااع الد ض ثااا   ضدتكاااضفد باااةب الدمجماااو تةب )الدتج يبيااا  والدضاااض ط (
قض مااا  الدمج ظااا  )ةاااور   لااا   الدررجااا تطبةاااق الدب ااااضم  و دااال فااا  متغةااا الا 

( وألطدتهاض Zومجموع الد تس وقيما  )متواطضا    (5. ويوه  جرو  )الدمعلم (
قض ماا  الدمج ظاا  )ةااور   لاا   الدررجاا دلمجمااو تةب الدتج يبياا  والدضااض ط  فاا  

 .الدمعلم (
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 ( 5جدول )
وداللتها للتكافؤ بي  المجموعتي   توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 )التجريبية والضابطة( 
   المعلمة(قا مة الملحظة )صورة على  الدرجةفى 

 الدمتواط  الدمجمو ضا ال  عضأل 
الطاا الل 
 الدمعيضر  

ألرجضا 
 الدا ي  

 قيم  ا 
مستو   
 الدرطد  

 الدتفطيط 
 0,81 3,46 تج يبي 

58 1,195 
ظة  
 0,90 3,73 هض ط  ألالد  

تامض 
 الدمسئودي 

 0,97 4,53 تج يبي 
58 0,133 

ظة  
 0,97 4,56 هض ط  ألالد  

 الدا يق إألالر 
 0,54 3,33 تج يبي 

58 1,902 
ظة  
 0,66 3,63 هض ط  ألالد  

 الدثق   ضد اس
 1,15 4,20 تج يبي 

58 0,113 
ظة  
 1,13 4,23 هض ط  ألالد  

الطبتكضر  
في    والدجر 

 الطفكضر

 0,57 3,50 تج يبي 
58 1,263 

ظة  
 0,65 3,70 هض ط  ألالد  

 التفض  الدق الر 
 1,77 6,63 تج يبي 

58 0,148 
ظة  
 1,72 6,70 هض ط  ألالد  

 الدطموح
 1,03 4,03 تج يبي 

58 0,626 
ظة  
 1,03 4,20 هض ط  ألالد  

 الدرجة
 الكلية

 4,27 29,70 تجريبية
58 0,974 

غير 
 4,20 30,76 ضابطة  دالة
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( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
 قض ماا  الدمج ظاا  )ةااور  الدمعلماا ( ظةاا الدمجماو تةب الدتج يبياا  والدضااض ط  فااي 

 .وجوأل ف وم بةب الدمجمو تةب ر  إد   ألالد  إ صض يضي ممض   ة 

 :البحث  رالثًا: أدوات
  :تم تطبةق ال ألوالا الدتضدي 

إ ااارالأل  النت ااضر الدمصااااوفضا الدمتتض عااا  الدملوااا  دقياااضس الدااا كض  )جااو  رالفاااب( -1
 (2 )ملاق رقم                    (2013وتق ةب ) مضأل ال مر  سب  لي، 

 (2013،  بر الدعزيز الد ف  )الطقتصضأل   مقيضس الدمستو  الطجتمض ي  -2

 (3ملاق رقم ) 

ال اارالأل )   ال هراا  الدمصااور دطاااض الد وهاا   ال  مااض مقيااضس مهااضرالا ريااضأل   -3
 (4 )ملاق رقم                                                    (الد ض ث 

 (ال رالأل الد ض ث ))ةور  الدمعلم (  ال  مض دمهضرالا ريضأل   قض م  الدمج ظ  -4

 (5)ملاق رقم  
فااض درا  ال  مض ي   ع  مهضرالا وماض يم ريضأل  الدب اضم  الدمتكضمض دت م -5

 (6)ملاق رقم                            )ال رالأل الد ض ث (.   ال هر  الد وه  

)جدددددون ، اختبدددددار المصدددددفوفات المتتابعدددددة الملوندددددة لقيدددددا  الددددد شاء[ 1]
 (2ملحق )راف ( 

 وصف االختبار: -1
(  1956( وتام تعريلاع  اض  )1947اه  ر ال الطنت ضر  و  م    اض  )

(  ضمضي مب  م  الدعاضدم 30 ةل الاتغ م إ رالأل وتطوي  ر ال الطنت ضر  والدي )
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ويعتباا  راا ال الطنت ااضر مااب الطنت ااضرالا الدعباا   ضااضري  ، الااجلةااز  جااو  رالفااب
((Cros Cultural هاااو الدصاااضدا  دلتطبةاااق فاااي مفتلااا  الدبةئاااضا والدثقضفاااضا  ف

أ    ارمض  كاو  الدهارل ماب الدتطبةاق ، النت ضر ط تدث  فيع الدعوالمض الداضاضري 
الد عااار  اااب أثااا  الدلغااا  والدثقضفااا   لااا  الدماااااوي دلوةاااو  إدااا  ةاااور  كضملااا  

ونضةااا  رااا ال الطنت اااضر يهااارل إدااا  قياااضس الدقااارر   لااا  ، دل  اااضل الدعقلاااي دلاااا أل 
  الدعاااضملةب ويقاااو  رااا ال الطنت اااضر  لااا  اظ يااا، إألرالة الدعجقاااضا الدمكضايااا  دلاااا أل 

 ةاااال وجاااار مااااب نااااج  الدعرياااار مااااب ال  اااااضث الدتااااي  Spearman"دساااابة مض  "
 ف قع ر ال الطنت ضر أاع مت  عضي  ضدعضمض الدعض .

( 11 -4ماااب ) المرحلدددة العمريدددة التدددي يطبدددق عليهدددا هددد ا االختبدددار: -2
 ا والا.

 مكونات االختبار: -3
، وف ( مصاا36 اتوا  طضقضا النت ضر الدمصااوفضا الدملواا   لا   ارأل )

 وري: ،  ةل يتكو  ر ال الطنت ضر مب ثجث مجمو ضا 
: والد جاااضح فةهاااض  عتمااار  لااا  قااارر  الدطااااض  لااا  A)الدمجمو ااا  ) -أ

و  اار اهض اا  الدمجمو اا  يتغةاا  راا ال الداا مط ، إكمااض  امااط مسااتم 
 مب التجضه وال ر إد  التجضرةب في ااس الدوقع.

(: والد جااضح فةهااض  عتماار  لاا  قاارر  الدطاااض  لاا  ABالدمجمو اا  ) -ف 
 اااكض  الدم اصاال  فااي امااط كلااي  لاا  أاااضس الطرت ااضل إألرالة ال

 الدمكضاي. 
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 ل  فهااام الدطااااض دلقض ااار   عتمااار  (: والد جاااضح فةهاااضBالدمجمو ااا  ) -م
، الدتااي تاكاام الدتغةاا الا فااي ال اااكض  الدم ت طاا  م طقيااضي أو مكضايااضي 

 وري تطلس قرر  الدطاض  ل  الدتاكة  الدمج أل.

وكض ، ( مصاوف 12)وكض مجمو   مب الدمجمو ضا الدسض ق  تتكو  مب 
( مصااااااوفضا ةاااااغة    اةااااال  فتاااااضر الدماااااااوي 6مصااااااوف  تاتاااااو   لااااا  )

والدمجمو ااضا ، مصاااوف  وال اار  دتكااو  رااي الدمكملاا  دلمصاااوف  الدتااي  ااض  ل 
 الدثجث  الدسض ق  وهعع في ةور  م ت  .

 تعليمات تنفي  االختبار المعطاة للمفحوص: -4
وماب ثام  اات  كتةاس ،  قو  الداض    كتض   الدمااوي فاي ورقا  الاجض ا 

وي اة  ، ( ويقو  دع أاظ  إدا  را ال الد اكضA1الطنت ضر أمض  الدمااوي  ل  )
وي اااة  إداا  الد اااكض ال اضاااي فاااي ، إداا  الد ااكض ال اضااااي فااي أ لااا  الدصاااا 

كمااض تاا ا فاا   راا ال الد ااكض قطااع م ااع جااز   وراا ال الدجااز  ، أ لاا  الدصاااا  قااض جي 
وي اة  إدا  ال جازال  ، د اكضالدمقطوع موجوأل في أ ر ال جزال  الدم ااوم  أاااض ال

أاااااض الدصااااا  وال ااارالي  عااار الآلنااا  )ثااام  قاااو ( ط اااظ أ  وال ااارالي فقاااط ماااب رااا ه 
الاظا  إدا  ، وبعار  دال  قاو ، ال جزال  رو الد    صل  اكمض  الد كض ال ةلي

ال اااكض  الدصااغة   اجاار أاااع   اا ع الد ااكض ال ةاالي فااي ال دااوال  والد ااكض  ودك ااع 
    كمض الد كض ال ةلي.ظة  مكتمض إ   يوجر جز  وال ر رو الد  

 عاااار  داااال يت كاااار الداااااض   أ  الدطاااااض وهااااع أةاااا عع  لاااا  الد ااااكض  -
 الدصاي .

 ثم  قو  الداض   بتسجةض الاجض   في الدورق  الدمعر  د دل. -
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ويلقااااي ااااااس ، ثاااام ي تقااااض الداااااض    عاااار  داااال إداااا  ال اااااكض  الدتضدياااا  -
 الدتعليمضا.

  صدق وربات المقيا : -5
و داال مااب نااج  تت ااع الدعرياار ، جةاار يتمتااع راا ال الطنت ااضر  صاارم وث ااضا 

 ةال ت الو اع معاضمجا الدث اضا ، مب الدررالاضا الدسض ق  الدتي قضمع  ضااتفرالمع
( 0,99 – 0,44( وبررالاااضا أنا ا ت الو ااع ماض بااةب )0,91– 0,62ماض باةب )

 (.0,82 –0,55وألرالاضا أن ا ت الو ع مض بةب )

 نظام تصحيح االختبار: -6
ال ااائل   يااتم ااااس ك الااا    عاار الاتهااض  الدمااااوي مااب الاجض اا   ااب -

 الطنت ضر وورق  الاجض   مب الدطاض.

 ثم يتم وهع ألرج  وال ر  دكض ادال  ةاي  أجضف   ع الدمااوي. -

ودمع فاااا  الاجض ااااضا الدصااااايا   كااااو  ر ااااضة ورقاااا  ماتااااضح الدتصاااااي   -
 وري م فق   ك الا  ال ائل .، الدفضة   ضداض   

ع فاا  ثاام تجمااع الدااررجضا الدصااايا  الدتااي  صااض  لةهااض الدمااااوي دم -
 الدررج  الدكلي  دلمااوي في ر ال الطنت ضر.

 حساب نسبة ال شاء: -7
 عاار مع فاا  الدررجاا  الدكلياا  الدتااي  صااض  لةهااض الدمااااوي  ااا رس دقض ماا  

دمع ف  مض  قضبض ر ه الدررجا  الدفاض  ،  وري م فق  مع الدك الا ،  الدمعضية  الدمئة ي 
الدساب الدا   ي اررم و دال ماع م ال اض  أ  ي ظا  دررجتاع تااع ، مب ألرج  مئة يا 

وبعر مع ف  الدررج  الدمئة ي  الدم ضاا   دعما  الدماااوي  ا تقاض ،  فيع الدمااوي 
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دمع فاا  مااض  قضبااض راا ه الدررجاا  الدمئة ياا  مااب توةاايف دلمسااتوا الدعقلااي واساا   
  كض .

 :البحث الحاليفى  لإلختبارالخصا ص السيكومترية 
قضمع الد ض ث  في الد ال الداضد    اتفرال  ةارم الدماال   أواًل: الصدق:

 لا   ( فااجي 30الدفضرجي و دل  اسضف معضمض الطرت ضل باةب أألال   ة ا  ماب )
ماموأل  بر ، ةتي  مجرا،  )مامر ف ظل   رالفبإنت ضر   ل    الدمقيضس وأألالؤرم

( وراو ألال  إ صاض ييض   ار 0.765(  ةل بل  معضماض الدصارم )2004،  الداليم
ةاارم الطنت ااضر وةااج ةتع دجاااتفرال  فاا   لاا   ممااض يدكاار  (0.01مسااتو  )

 .الد ال الداضدي

كمض قضمع الد ض ث   اسضف معضمض الدث اضا  ضااتفرال  ث اضا  رانيًا: الثبات:
( فاااجي  اضةااض هم ااي قاارره اااه  وبلاا  معضمااض ث ااضا 30) لاا   ال ااضأل  الدتطبةااق

 الدمقيضس.( ورو معضمض ث ضا م تاع  عزه الدثق  ف  0,785ال ضأل  الدتطبةق )

إعدداد  عبدد العزيدز )المستوى االجتماعى االقتصادى لألسدرة:   مقيا   [  2]
 (3ملحق ) (2013،  الشخص

يهاااارل الدمقيااااضس إداااا  تارياااار الدمسااااتوا الطجتمااااض    :مقيددددا الهدددددف 
 .الطقتصضألا دإا   الدمص ي  ف  اض الدظ ول الد الر  

 اتوا الدمقيضس الطجتمض   الطقتصضألا دإا    لا   :المقيا   محتوى 
( أ عااااااضأل  مكااااااب مااااااب نجدهااااااض تارياااااار الدمسااااااتوا الطجتمااااااض   الطقتصااااااضألا 5)

 :ور ه ال  عضأل ر .دإا  

 .لج سةب( وتتضمب ا ع  مستويضا د) عر الدوايا  أو الدمه    -1

 .دلج سةب( ويتضمب ثمضاي  مستويضا ) عر مستوا الدتعليم  -2
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 . عر متواط ألنض الدا أل ف  الد ه  ويتضمب ا ع  فئضا  -3

تاام الاااتفرال  الدمعضألداا  ، ودتقااري  الدمسااتوا الطجتمااض   الطقتصااضألا دإااا  
 الدت بدي  الدتضدي :

 5س5+ ف  4س 4+ ف  3س 3+ ف  2س2+ ف   1س 1ي = أ + ف 

  :وبضدتعوي  ف  الدمعضألد  تص  

  4س160+   3س 102+    2س284+  1س 264+    0,073ي = 
 5س 0125+

  ةل:

 .ي = الدمستوا الطجتمض   الطقتصضألا دإا   الدمطلوف الدت بد  ع

 .= ألرج  متواط ألنض الدا أل ف  الد ه  1س

 .= ألرج  وايا  رف ال ا   2س

 .تعليم رف ال ا   = ألرج  مستوا  3س

 .= ألرج  وايا  رب  ال ا   4س

 .= ألرج  مستوا تعليم رب  ال ا   5س
وركاااا ال  مكااااب الاااااتفرال  راااا ه الدمعضألداااا  الدمفتصاااا   فاااا  تارياااار الدمسااااتوا 

وبتطبةاااق رااا ه الدمعضألدااا  تااام الداصاااو   لااا  ، الطجتماااض   الطقتصاااضألا دإاااا  
 ا ع  مستويضا ر : 

 م فا  جرال  -1

 م فا   -2
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 ألو  الدمتواط  -3

 متواط  -4

 فوم الدمتواط  -5

 م تاع  -6

 م تاع جرال  -7

 :صدق وربات المقيا 

(  ااضدتاقق مااب ةاارم الدمقيااضس  ااب 2013)قااض   باار الدعزيااز الد ااف  
( أاااا   فبلااا  1055ف ياااق  ساااضف معاااضمجا الطااااارالر  لااا   ة ااا  قوالمهاااض )

( وماااب ثااام توهااا  رااا ه الد تيجااا  مصااارالقي  ةااارم مقياااضس الدمساااتوا 0,967)
كمااض تاام الدتاقااق مااب ث ااضا الدمقيااضس ، الدمصاا ي الطجتمااض   الطقتصااضألا دإااا   

( ومااب ثاام 0,073 ضاااتفرال  معااضمجا الدت بااد  لاا  ااااس  ة اا  الدصاارم فبلاا  )
توهااا  رااا ه الد تيجااا  ث اااضا مقياااضس الدمساااتوا الطجتماااض   الطقتصاااضألا دإاااا   

والد تاض   الدسااض ق  مجتمعا   ةاال الااتفر  الدمقياضس فاا   ار  ألرالاااضا  .الدمصا ي 
يتمتاع بررجا  مقبودا  ماب الدصارم والدث اضا تمكاب    ريث  ت ة  إد  أ  الدمقيضس

 .الد ال الداضديمب الاتفرالمع ف  

عدداد إ)  ي األزهر  طفل الروضةل  المصور  األعمالمقيا  مهارات ريادة  [  3]
 (4الباحثة( ملحق )

 الدمصااور ال  مااض ال اارالأل مقيااضس مهااضرالا ريااضأل  توهااي  مباا رالا   مكااب
 الدتضدي:الد او  ل    فاض الد وه  و دلدرا 
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 ] أ [ مبررات تصميم المقيا :
قلاا   تصااميم الدمقيااضس م هااضإداا   ر ااضة الدعرياار مااب ال ااا ضف الدتااي أل ااع 

والدتي  جس  ال  مض ال ألوالا الدمستفرم  ف  قيضس مهضرالا ريضأل  وجوأل  ع   
الد وهاا  ورااو مااض ألفااع الد ض ثاا  دلتصاار  دب ااض   أفاااض تصااميمهض   ااكض ي ضاااس 

 .الدمصور ال  مض مقيضس مهضرالا ريضأل  

 ]ب[ اجراءات إعداد وتصميم المقيا  

( 5تتكو   ملي  إ رالأل وتصميم الدمقيضس الدمصمم دلررالاا  الداضديا  ماب )
نطاوالا كاض نطاو  مااب را ه الدفطاوالا ت اتق مااب الدفطاو  الدتاي تسا قهض وتمهاار 

تتا ال ط جمياع الدفطاوالا ويصا   الدعماض متكضماض وفاي   ت  ،دلفطو  الدتي تلةهض
 ويمكب مب نج  الد كض الدتضدي توهي  تلل الدفطوالا:، ةورتع الد هض ي 

 
مهددارات العديددد مدد  المقدداييس التددي تناولددت علددى  الخطددوة األولددي: االطددل 
 و عض الدراسات السابقة: األعمالريادة 

وألرالاااضا اااض ق  ، الفلعااع الد ض ثاا   لاا  مااض أتااي  دهااض مااب إفااضر اظاا   
 البحددددثوباااااوث وم الجااااع   بياااا  وأج بياااا  وبعاااا  الآلرال  الدمتعلقاااا   موهااااوع 

ماب ، ال  ماض مهضرالا رياضأل  ومجمو   مب الدمقضييس والطنت ضرالا الدتي ت ضودع 
مهااااضرالا ريااااضأل  أجااااض الدتعاااا ل  لاااا  الدطاااا م وال ألوالا الدمسااااتفرم  فااااي قيااااضس 

الخطوة 
الخامسة 
التعليمات
وطريقة 
التصحيح

الخطوة 
الرابعة 
وصف 
المقياس
وتحديد 
المفاهيم

الخطوة 
الثالثة 
مراحل 
إعداد 
المقياس

الخطوة 
الثانية 
االسس 

ية الفلسف
واسس 
التصميم

الخطوة 
األولي 
األطالع 
على 

المقاييس
المشابهة
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س كاااض  عااار ماااب والطااااتاضأل  م هاااض فاااي ةااايضظ  الدع اااضرالا الدتاااي ت ضاااا ال  ماااض 
 ال  عضأل.

 الطتي: ل   وم هض تم الطفجع 

  2018ال رالأل م ي مصطاي هيتو   ال  مض أل  مقيضس مهضرالا ريض -1
ج ااااااااااضا  باااااااااارالدغ ي إ اااااااااارالأل  ال  مااااااااااض أل  مهااااااااااضرالا ريااااااااااض مقيااااااااااضس -2

  2020الد كضتواي

 :مب تلل الدررالاضا والدمقضييس في الدجوالاس الدتضدي   الد ض ث ا وقر الاتاضأل 

 .كيتي  ةيضظ  فق الا الدمقيضس -

 .تارير الداق الا تاريرال ألقيقض  ت  ط  ارث تك الرال أو ظمو   -

 تارير  رأل الدع ضرالا الدتي  اتويهض كض  عر مب أ عضأل الدمقيضس -

 األسس الفلس ية والنفسية لتصميم المقاييس:: الثانيةالخطوة 
الد ض ث  في ةايضظ  الدب اوأل والدمهاض  فاي ةاورتهض ال وديا  أ  تكاو  اعع  

وط تامااض أكثاا  مااب مع اا  وأ  تقاايس مااض وهااعع ، وقصااة  ، ووالهااا ، اااهل 
وأ  تكااااو  ، دقيضاااااع ألو  ظمااااو  وأ  تعباااا   ااااب وجهااااضا الد ظاااا  الدمفتلااااا 

 تاا   كمااض رال ااع الد ض ثاا  بيااض  تعليمااضا كااض مهماا ، الطاااتجض   ماةاار  وقصااة  
 وبمكواضا  سيط  وظة  مكلا .  مكب ت اة رض

  



 

 

 

1834 

 مراحل اعداد المقيا ::  الثالثةالخطوة 

 ثجث م ال ض أاضاي : ل   قضمع الد ض ث   ض رالأل الدمقيضس

قضمااع  ض اارالأل الدصااور  الدمبر ياا  دلمقيااضس وال اارالأل أ عااضأل  المرحلددة األولددي:
الدمقياااضس وتاريااار تع ياضتهاااض الطةاااطج ي  والاتقاااض   ااارأل ماااب الدب اااوأل الدمصاااور  

  غطي كضف  ال  عضأل الد  يسي  وم ال ض  ت ضاس الدع ضرالا ألالنض ال  عضأل.

 قضمااع الد ض ثااا   عاا   الدمقيااضس فااا  ةااورتع ال وديااا  المرحلددة الثانيدددة:
مااارا  لااا   الد وهااا  دلتعااا ل أفااااض فااا  مجاااض  ر ض ااا    عااا  الدعاااضملةب لااا  

م ضااا   الدع ااضرالا دهاا ه الدائاا  واااجم  الدع ااضرالا وتمتعهااض  ضدم طقياا . ثاام قضمااع 
ملاااق رقاام  مجمو اا  مااب ال اااضت   الدماكمااةب  لاا   الد ض ثاا   عاا   الدمقيااضس

أوهااع  الااتمضر الد ض ث   ضدمقيضس الدمقر  إد  دج   الدتاكايم   ع وقر أرفق(    7)
والدع اااضرالا الدمتضااام   فاااي كاااض  عااار ماااع الدتع ياااف ، وررفاااع الد اااال   اااوال   ضفةهااا

وفلباع ما هم إبارال  وجها  ،  الاج ال ي دإ عضأل الدمفتلا  الدتي يتضام هض الدمقياضس
 :اظ رم  و 

  .مرا التاضم ب وأل الدمقيضس مع الدهرل الد   وهعع مب أجلع -

إرت ضل الدما ألالا  ض  عضأل الدم جو قيضاهض ف  هاو  الدتع ياف الاج ال ا   -
 دكض  عر.

  .مرا م ضا   الدع ضر  دطبيع  الدعة   -

الداكاااام  لاااا  ماااارا ألقاااا  ةاااايضظ  الدع ااااضرالا وماااارا مج متهااااض   عااااضأل  -
 .الدمقيضس

إباارال  مااض  قت  واااع مااب مج ظااضا  ااو  تعااريض أو إهااضف  أو  اا ل   -
 مض يلز .
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 ( 6)جدول 

و طاقة الملحظة صورة  األعمالرات ريادة اآراء األسات ة المحكمي  على مقيا  مه
 ( 5)ن=        المعلمة

عدد   لطفل الروضة   األعمالمهارات ريادة  بنود التحكيم 
 المتفقي  

نسبة  
 اإلتفاق 

 رأل الدمهضرالا  
الطاضاي  في  

الدمقيضس وبطضق   
 الدمج ظ   

 

يط 
فط

الدت
ددي   

مس
ض الد

ام
ت

 

ألالر 
إ

 
 يق 

الدا
س  

ضد ا
   

الدثق
 

كضر
الطف

ي 
  ف

جر
 والد

كضر
طبت

ال
 

فض 
إت

  
 الر 

الدق
 

موح 
الدط

 

5 100 % 

 رأل الدع ضرالا  
دكض مهضر    الدا  ي  

   الاضاي  
 % 100 5 دجميع الدمهضرالا 

ألق  الدصيضظ  الدلغوي   
   دكض   ضر 

 دجميع الدمهضرالا 
4 

90 % 

مر  م ضا   الدصور   
دلتعبة   ب الدمهضر   

   الدمطلوب 
 دجميع الدمهضرالا 

5 
100 % 

م ضا   الدع ضر   
دمستو  فاض  

 الد وه   
 دجميع الدمهضرالا 

5 
100 % 

يتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق إتااااضم ال ااااضت   الدماكماااةب  لااا    ضةااا  
( وقاار أج يااع %100 - %90مااض بااةب ) ت الو ااع ب ساا    ألوالا الد ااال أ تصااميم

 الد ض ث   ع  الدتعريجا 

 إ ضأل  ةيضظ   ع  الدع ضرالا في ةور  م سط . -

 الدع ضرالا  اةل تتضمب موقاضي والهاضي.تعريض  -
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( اسدددماء السدددادة المحكمدددي  7ملحدددق رقدددم ) فااال الدع اااضرالا الدم ك ااا . -
المصدور و طاقدة الملحظدة )صدورة   األعمداللمقيا  مهارات ريادة  

 المعلمة(

قضماااااع الد ض ثااااا   اساااااضف الدفصاااااض   الدسااااايكومت ي   المرحلدددددة الثالثدددددة:
 ة ااااا  الااااااتطج ي  بهااااارل الدت كااااار ماااااب ةاااااج ي  الدمقياااااضس  لااااا   دلمقياااااضس

 الداضدي واي تي بيضاهض فيمض  عر. الد ال دجاتفرال  ف  

  :الخطوة الرابعة: وصف المقيا  وتحديد المفاهيم

 [ وصف المقيا  1]

 لااا   ومعتمااار ، ال  ماااض  مجمو ااا  ماااب مهاااضرالا رياااضأل   اااارأل الدمقياااضس 
بهارل ، مو ا  الدب اوأل الدمفتلاا الاتفرال  ال اضدةس الدعلميا  الدمعضةا   دوهاع مج

 . في الدماض يم جوالاس الدضع  ل    الدوقول
   (7جدول)

 أبعاد وأرقام عبارات المقيا 

 ارقام الفقرات البنود عدد  االبعاد الفرعية 
 3-1 3 الدتفطيط 

 6-4 3 تامض الدمسئودي 
 9-7 3 الدا يق إألالر 

 12-10 3 الدثق   ضد اس
 15-13 3 الطبتكضر والدجر  في الطفكضر 

 18-16 3 التفض  الدق الر 
 21-19 3 الدطموح
 21 االجمالي
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 الخطوة الخامسة: التعليمات وطريقة التصحيح

 طريقة التصحيحو [ التعليمات 1]
الدطااااض  لااا   قياااض  الد ض ثااا   عااا   الدصاااور لااا    عتمااار رااا ال الدمقياااضس

توجياع الدب اوأل وال تا ال  نيضرالتاع ألو  أ   لا   وتقر م الدبرال ض إديع وقباو  الجض ضتاع
 نتااضر الدبااريض الدصاااي  وياصااضإ( إ ال 3) لاا   دفيااضر معااةب وياصااض الدطاااض

 .نتضر الطجض   الدفضفئ إ( ال ال 1)و نتضر أ يضاضي إ( ال ال 2) ل  

 [ تفسير الدرجات 2]
الدطاااض داارا  ال  مااض تاساا  الدررجاا  الدم فاضاا   ضافاااض  مهااضرالا ريااضأل  

داااارا  ال  مااااض  بة مااااض تع ااااي الدررجاااا  الدم تاعاااا  الرتاااااضع مسااااتو  مهااااضرالا ريااااضأل 
 .الدطاض

 الخصا ص السيكومترية للمقيا :
قضمااااع الد ض ثاااا   اسااااضف الدفصااااض   الدساااايكومت ي  دلمقيااااضس  ضاااااتفرال  

 الدط م الدتضدي :

 :البحث الحاليفى  مقيا الخصا ص السيكومترية لل •

 أواًل: الصدق:

قضماااااع الد ض ثااااا   ضااااااتفرال  ةااااارم الدماااااال الدفاااااضرجي  :صددددددق المحددددد 
دطااااض الد وهااا  ال ااارالأل أ مااار  ال  ماااض مقياااضس مهاااضرالا رياااضأل   لااا    ضط تماااضأل 
وراااو معضماااض الرت ااااضل ألال   0,789وقااار بلااا  معضمااااض الطرت اااضل  2012 مااارال  

 ال صض يض وموجس  عزه الدثق  ف  ةرم الدمقيضس. 
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قضمع الد ض ث   اسضف الطتسضم الدرالنلي باةب   اضرالا   االتساق الداخلي:
الدمقيااضس والدررجاا  الدكلياا  دل عاار و داال  اسااضف معااضمجا الطرت ااضل بااةب ألرجااضا 

د ض ثا  ال ارالأل ال ال  ماض مقيضس مهضرالا ريضأل    ل      ة   الدررالا  الطاتطج ي 
 (8) وكضاع الد تض   كمض ري مبة   ف  جرو 
  (8) جدول

 البحث  االتساق الداخلي ألداة

 الثقة بالنفس الفريق إدارة تحمل المسئولية التخطيط 

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

رقم 
 العبارة 

معامل  
 االرتباط

1 0.71 ** 4 0.72 ** 7 0.85 ** 10 0.83 ** 

2 0.76 ** 5 0.70 ** 8 0.79 ** 11 0.82 ** 

3 0.78 ** 6 0.65 ** 9 0.81 ** 12 0.85 ** 

  الطموح اتخاذ القرار  االبتكار

 0.82 ** 16 0.80 ** 19 0.82 **   

 0.83 ** 17 0.81 ** 20 0.74 **   

 0.83 ** 18 0.77 ** 21 0.67 **   

 (  0,01إحصا يًا عند مستوى داللة )** دال 
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( أ  جمياااع معاااضمجا الرت اااضل   اااضرالا الدمقياااضس 8) يتضااا  ماااب جااارو 
الطتساااضم الدااارالنلي  لااا   وراااو يااار  0.01 ضدررجااا  الدكليااا  ألالدااا    ااار مساااتو  

 دلمقيضس

قضمع الد ض ثا   اساضف الطتساضم الدارالنلي باةب   االتساق الداخلي لألبعاد:
قياضس و دال  اساضف معاضمجا الطرت اضل باةب أ عضأل الدمقيضس والدررجا  الدكليا  دلم

ال ارالأل  ال  ماض مقيضس مهضرالا رياضأل   ل   ألرجضا  ة   الدررالا  الطاتطج ي 
 .(9) الد ض ث  وكضاع الد تض   كمض ري مبة   ف  جرو 

 ( 9جدول)
 ألبعاد المقيا االتساق الداخلي  

 معامل االرتباط األبعاد

 0,774 الدتفطيط 

 0,785 تامض الدمسئودي 

 0,768 الدا يق إألالر 

 0,738 الدثق   ضد اس

 0,792 الطبتكضر والدجر  في الطفكضر 

 0,780 التفض  الدق الر 

 0,742 الدطموح

 0,825 الدرجة الكلية
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 رانيًا: الثبات: قامت الباحثة بحساب معاملت الثبات بالطرق التالية:

قضمااع الد ض ثاا   اسااضف معااضمجا الدث ااضا  معامددل ربددات ألفددا شرونبددا :
متاررم ثجثاي وكضااع  لا      ضاتفرال  معضمض أدااض ك وا اضو و دال    الدمقياضس

 .(10) الد تض   كمض ري موها  ف  جرو 
 ( 10جدول)

 معاملت ربات ألفا شرونبا  

 ألفا شرونبا   األبعاد

 0,774 الدتفطيط 

 0,785 تامض الدمسئودي 

 0,768 الدا يق إألالر 

 0,738 الدثق   ضد اس

 0,792 الطبتكضر والدجر  في ال فكضر 

 0,780 التفض  الدق الر 

 0,742 الدطموح

 0,798 الدرجة الكلية

يتضاا  ممااض ااابق أ  الدمقيااضس يتمتااع  معااضمجا ث ااضا م تاعاا  ومطمئ اا  
 .الد ال الداضديفي فرالمع تعزه مب الدثق  ف  الات
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قضمااع الد ض ثاا   اسااضف ث ااضا  ضاااتفرال   معامددل ربددات اعددادة التطبيددق:
 (11) معضمض ث ضا ال ضأل  الدتطبةق وكضاع الد تض   كمض ري موها  ف  جرو 

 ( 11جدول)
 معاملت ربات اعادة التطبيق  

 اعادة التطبيق  األبعاد

 0,776 الدتفطيط 

 0,786 تامض الدمسئودي 

 0,795 الدا يق إألالر 

 0,778 الدثق   ضد اس

 0,789 والدجر  في ال فكضر الطبتكضر 

 0,798 التفض  الدق الر 

 0,802 الدطموح

 0,712 الدرجة الكلية

يتضاا  ممااض ااابق أ  الدمقيااضس يتمتااع  معااضمجا ث ااضا م تاعاا  ومطمئ اا  
 الداضدي. الد ال تعزه مب الدثق  ف  الاتفرالمع ف  
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 (5))اعداد الباحثة( ملحق  األعمالقا مة ملحظة مهارات ريادة [ 4]
م ا  ملي  ب ض  وه ط  طضق  الدمج ظ  في الد ال الداضدي  ضدفطوالا 

 الطاتي :

 تارير الدهرل مب  طضق  الدمج ظ . -

 مصضألر ب ض   طضق  الدمج ظ .تارير  -

 الدم ضا   الدتي تضم تهض  طضق  الدمج ظ . ألال الا  التارير  -

 .دمهضرالا  ألال  ال الدتقري  الدكمي -

  طضق  الدمج ظ .تعليمضا  -

 الدصور  الدمبر ي  د طضق  الدمج ظ . -

 ه ط  طضق  الدمج ظ . -

 الدصور  الد هض ي  د طضق  الدمج ظ . -

 :تحديد الهدف م  بناء بطاقة الملحظة
دااارا  ال  ماااض قياااضس مساااتوا مهاااضرالا رياااضأل   طضقااا  الدمج ظااا   رااارفع 

 الد وه  مب نج  مج ظ  الدمعلم . أفاض 

 ملحظة:مصادر بناء بطاقة التحديد 
تااااام الطفاااااجع  لااااا   عااااا  الد ااااااوث والدررالااااااضا الدساااااض ق   الا الدصااااال  

كمض تماع م الجعا  ،  موهوع الد ال دجاتاضأل  م هض   ر ب ض   طضق  الدمج ظ 
وقاار رو ااي ، الدفباا ال  والدمتفصصااةب فااي مجااض   لاام الداا اس والدطاوداا  الدم كاا  

 الط ت ضرالا الدتضدي    ر ب ض  الد طضق :



 

 

 

1843 

 ارأل في همب الدمضضرع.بر  الدع ضرالا  اعض الوكي م -

 تقتص  كض   ضر   ل  فعض الوكي وال ر. -

 . ألال  ااي الدع ضر   بر  ر   -

 أ  تكو  الدع ضرالا والها  وألقيقع. -

 ط  فتل  الدماس  في تاسة رض. ت   الاتفرال  دغ  اهل  ووالها  -

 المباشرة التي تضمنتها بطاقة الملحظة: داءاتألاتحديد 
 طضقااا  ماااب نااج  الط تمااضأل  لااا  الدصااور  الد هض ياا  د ألال الا  تارياار التاام 
 ةاال تاام النتيااضر الدماااضور الد  يساا  ووهااع ، ال  مااض مهااضرالا ريااضأل   مج ظاا 

 دكض  عر مب ر ه ال  عضأل:  رأل مب الدع ضرالا 
 ( 12) جدول

 الملحظةأبعاد وأرقام عبارات استمارة 

 ارقام الفقرات البنود عدد  االبعاد الفرعية 
 3-1 3 الدتفطيط 

 7-4 4 تامض الدمسئودي 
 11-8 4 الدا يق إألالر 

 14-12 3 الدثق   ضد اس
 17-15 3 الطبتكضر والدجر  في ال فكضر  

 22-18 5 التفض  الدق الر 
 25-23 3 الدطموح

 25 االجمالي
  



 

 

 

1844 

 :لمهاراتألداء ا التقدير الكمي
لتعاااا ل  لاااا  د ضدااااررجضا  الدكماااايالدتقااااري   الداااااضدي الد ااااال  فااااي الاااااتفر 

 ثجث  مستويضا:وتم تارير ، كض مهضر أألال   في فاض ال  ا مستو 
 ( 13جدول )

 التقدير الكمي بالدرجات ببطاقة الملحظة 

 )الدرجة( التقدير الكمي األداء  مستوى 

 3 متوالف 

 2 إد   ر مض

 1 ظة  متوف 

 :الملحظةتعليمات بطاقة 
 ااضمل و ماارأل   اةال تكاو    مب قبض الد ض ث    تعليمضا الد طضق   وهعع 

وتضام ع ، واهل  الطاتفرال  دإ  أو الدمعلم  تقو   عملي  الدمج ظا الها   و و 
الد طضق  تعليمضا نضة   ضدمج ظ  اةل  قو   ق ال   الد طضقا  جةارالي قباض الدقياض  

  عملي  الدمج ظ .

 :الملحظةالصورة األولية لبطاقة 
الدمج ظااا  وتالةااااض    عااار الطاتهاااض  مااااب تاريااار الدهاااارل ماااب ب اااض   طضقاااا

  ةاااايضظ   طضقاااا تاااام،   إداااا  الدمهااااضرالا الدا  ياااا  الدمكوااااا  دهااااضيالدماااااضور الد  يساااا
وب اض الي  لياع كاض  ، ( ب رالي 25)تكواع مب الدتي الدمج ظ  في ةورتهض ال ودي  و 
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را ةاج ةتهض طبر مب الدت كر مب ةرم وث اضا الد طضقا   تا   مكاب تعا ل ما
  دلقيضس.   دجاتفرال  ك ألال 

 :بطاقة الملحظةل الخصا ص السيكومترية
في ر ه الدفطو  تم  سضف ةرم وث ضا  طضق  الدمج ظ  بهارل تعا ل 

ودلتاقق مب  دل ،  مرا ةج ةتهض دلتطبةق وبضدتضدي الدوةو  دلصور  الد هض ي 
 اُلت عع الاج ال الا الطاتي : 

 صدق بطاقة الملحظة: -أ 
ماب ، الدظاضر   الدصارم   تقاري  ةارم الد طضقا   اب ف ياقمب    الدتاققتم  

الدفباا ال  والدمتفصصااةب  الدماكمااةبالدسااضأل   لاا  مجمو اا  مااب  هض  هاا نااج 
 بهرل الدت كر مب:

 الد وه . فاض م ضا   بيضاضتهض   -

  ضة رض. اجم  الدصيضظ  الاج ال ي  دع -

 وهوح الدع ضرالا الدتي تص  ال ألال . -

 ألق  تمثةض الدمهضرالا الدا  ي  دلمهضر  الد  يس  الدم ررج  تاتهض. -

 مرا ةج ي  الد طضق  ككض دلتطبةق. -

 مرا مج ظ  ال ألال  مب نجدهض. -
وماب ناج  الدعرياار ماب الدلقااض الا ماع الدسااضأل  الدماكماةب وجاار التااضم كبةاا  

تعريجا  ل  إ اضأل  الدالقتص ا و ، الدب وأل الدسض ق بةب  رال هم ف  اجم  وةا  
 دال  الد طضقا إدا    مهاضر  أ ا ةيضظ   ع  الدع ضرالا ودم ياتم  ا ل أو إهاضف  
أجمااع الدسااضأل  الدماكمااو  و ،  اهااض ب ةااع  لاا  أاااضس الدقض ماا  الد هض ياا  دلمهااضرالا 
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 لاااا  أ   طضقاااا  الدمج ظاااا  ت ااااتمض  لاااا  جميااااع الدجوالاااااس الدماااا الأل مج ظتهااااض 
 .وقيضاهض

 ربات بطاقة الملحظة: -ب 
، )ال   تاااام  سااااضف ث ااااضا  طضقاااا  الدمج ظاااا    ااااالوف تعاااارأل الدمج ظااااةب

ثااااام  ساااااضف معضماااااض الطتااااااضم باااااةب تقاااااري رم وبعااااار  ااااا    طضقااااا  ، الدمعلمااااا (
تااااام تطبةاااااق ، الدمج ظااااا   لاااااةهم وم ضق اااااتهم ماتوالراااااض وتعليماااااضا الااااااتفرالمهض

تاااضم دكااض ثاام  سااضف معضمااض الط، فاااض مااب ال  30و داال  مج ظاا  ، الد طضقاا 
ويوهااا  الدجاااارو  الدتاااضدي معضمااااض الطتااااضم بااااةب الدمج ظاااةب  لاااا  أألال  ، فااااض

 .فاض ال 
 ( 14جدول )

  )معامل االرتباط بي  ملحظة األم والمعلمة للطفل( معامل االتفاق بي  الملحظي 

 بي  المحكمي معامل االتفاق 

0,756 

ورا ال  ع ا   والدمعلما  دلطااض ضاتق ال  معضمض الطرت ضل باةب مج ظا  ال    
وأاهااااض ةااااضدا  كاااا ألال  ، أ   طضقاااا  الدمج ظاااا   لاااا  ألرجاااا   ضدياااا  مااااب الدث ااااضا 

 دلقيضس.
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 الصورة النها ية لبطاقة الملحظة:
أةاا اع الد طضقاا  فااي ،  عاار الدت كاار مااب ةاارم  طضقاا  الدمج ظاا  وث ضتهااض

، فاااااض ال داااارا  ال  مااااض ةااااورتهض الد هض ياااا  ةااااضدا  دقيااااضس مهااااضرالا ريااااضأل  
 ( ب رالي 25)مب  مكوا  الد هض ي ةورتهض  وأة اع الد طضق  في

 ( 15) جدول
 أبعاد وأرقام عبارات استمارة الملحظة

 ارقام الفقرات البنود عدد  االبعاد الفرعية 

 3-1 3 الدتفطيط 

 7-4 4 الدمسئودي تامض 

 11-8 4 الدا يق إألالر 

 14-12 3 الدثق   ضد اس

 17-15 3 الطبتكضر والدجر  في الطفكضر  

 22-18 5 التفض  الدق الر 

 25-23 3 الدطموح

 25 االجمالي
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لددى  األعمدالالبرندامج المتكامدل لتنيمدة بعدض مهدارات ومفداهيم ريدادة [ 5]
 (6 ملحق رقم) )اعداد الباحثة(   ي األزهر طفل الروضة 

 مقدمة ع  البرنامج:
الدمااااارأل  الدتاااا  يت عهااااض  ا ااااط ويعاااا ل الدب اااااضم    ااااا  مجمو اااا  مااااب ال 

)الدماااررف( فاااي تهةئااا  وا ااارالأل الدموقااا  الدت باااوا فاااي قض ااا  الد  اااضل دمااار  هم يااا  
،  ظهاا  فياا  الدتكضمااض الدم  ااوأل ، ووفقااضي دتفطاايط وتقةاايم ةااضألم ومااارأل ، مااارأل 

 .ا ط  ل  مجمو   مب الدترري ضا وال وياتوا الدب اضم  

 (  2013، )مامر ف  ض  الدقضض  

 اإلطار العام للبرنامج 

 تارير فلسا  الدب اضم . -1

 أاس ب ض  الدب اضم .  -2

 مصضألر إ رالأل الدب اضم .  -3

 أررالل الدب اضم .  -4

 الدب اضم . أا ط   -5

 مارألالا الدب اضم .  -6

 الاات التيجيضا الدمت ع  في الدب اضم .  -7

 ال ألوالا والدفضمضا الدمستفرم  في الدب اضم .  -8

 تاكيم الدب اضم .  -9

 أاضدةس الدتقويم الدمستفرم  في الدب اضم .  -10
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 الدفطوالا الاج ال ي  دت اة  الدب اضم . -11

 ويت ضو  إ رالأل الدب اضم  الدفطوالا الدتضدي .

 اواًل: فلسفة البرنامج  
تقااااو  فلسااااا  ب ااااض  الدب اااااضم   لاااا  اظ ياااا  الدااااتعلم الطجتمااااض ي أو الدااااتعلم 

الدب اضم   ع   واض ض  أا ط  ضدمج ظ  دا) ضارورال(  ةل تقو  الد ض ث  نج  
وبضدتاااضد  ي تقاااض أثااا  رااا ال الداااتعلم  لااا  فااااض  فااااض ال تعليميااا  دا ضاااضح  لااا  

ااااضم  كماااض تقاااو  فلساااا  الدب  ، الد وهااا  الدااا ا  قلااار ويااااضك  كاااض ااااي  يج ظااا 
أ ضااااضي  لاااا  الد ظ ياااا  الدب ض ياااا    )بيضجياااا ( والدتاااا   قتصاااا  ألور الد ض ثاااا  فاااا  
الدب اااضم   لاا  تهةئاا  بةئاا  الدااتعلم والدمسااض ر  فااي الدوةااو  إداا  مصااضألر الدااتعلم 

الدب ااضم   ضااساهم مماض  أا اط   اضركو  فاي   فاض  جعض ال  ةل تقو  الد ض ث   
  .فاض الد وه درا  ال  مض  ظيم الطث  في ت مي  مهضرالا ريضأل   دع كض 

 رانيًا: أسس بناء البرنامج 
رال اااع الد ض ثااا  مجمو ااا  ماااب ال ااااس الد اساااي  والطجتمض يااا  وال نجقيااا  

فااااض دااارا  ال  ماااض مهاااضرالا ومااااض يم رياااضأل  الدب ااااضم  دت ميااا   أا اااط ناااج  
 والدت  م هض:    ال هر  الد وه  

  ررالل الدعضم .أ   اقق الدب اضم  ال -1

 أ   اقق كض ا ضل ال ررالل الاج ال ي  الدمارأل  د .  -2

و داال  ااب ف يااق الدت ويااع فااي  فاااض م ال ااض  الدااا وم الدا أل اا  بااةب ال  -3
 .فاض ال قررالا و  الدب اضم   مض يت ضاس  أا ط ماتوا 

 أ  تاقق ماتويضا الدب اضم  الدغ   م  .  -4
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الدب اااضم  مااب الدسااهض إداا  الدصااعس ومااب  أا ااط الدت ااوع والدتااررم فااي  -5
 الد سيط إد  الدم كس ومب الدمعلو  إد  الدمجهو .

 أا ااااط  صااااور  مسااااتم   نااااج   فاااااض إاااااتفرال   ضمااااض الدتعزيااااز دإ -6
 الدب اضم .

أ  تتوالف   والمض ال مب والدسجم  ف  ال ألوالا والدفضمضا الدمساتفرم   -7
 في الدب اضم .

 دب اضم . الدت وع في إات التيجيضا الدتعلم الدمستفرم  في ال -8

الدب ااضم  دلوقاول  لا  مارا   أا ط إاتفرال  الدتقويم الدمستم  نج    -9
 . فاض ال صض الدةهض  ةج ي  الدب اضم  و ل  ألرج  الدتقر  الدت  

 (  282–281: 2009، ) بر الد  مب  سب الدفضدر 

 رالثًا: مصادر إعداد البرنامج 
الداااااضدي  لاااا   اااارأل مااااب  الد ااااال ال تماااارا الد ض ثاااا  فااااي إ اااارالأل ب اااااضم  

 الدمصضألر:

الافااجع  لااا  الدعريااار ماااب ال فاا  الد ظ يااا  والدكتاااس والدم الجاااع الدعلميااا   -
 مهاضرالا والدكتس الدفضةا   فاض الدت  ت ضودع ب الم  وم ضر  ريض  ال 

 مااار )أ، (2005 اااز  نلةاااض  بااارالداتضح )والدتااا  م هاااض  ال  ماااض رياااضأل  
 (2014 ،الد ميم   

مهااااضرالا ريااااضأل  م الجعاااا  ال  اااااضث والدررالاااااضا الدسااااض ق  الدتاااا  ت ضودااااع  -
 ،م اااي هيتاااو  )، (2020 ،ج اااضا الد كضتوااااي) وم هاااض ألرالاااا  ال  ماااض 
2018) . 



 

 

 

1851 

 رابعًا: أهداف البرنامج 
 مكاااب تصااا يف ال رااارالل الدت بويااا  إدااا  أرااارل  ضمااا  وأرااارالل اااالوكي  

 . ال ي ()إج  

 الهدف العام للبرنامج  -1
مااااض يم رياااضأل  و   عااا  مهاااضرالا إدااا  ت ميااا  الدمتكضماااض  يهااارل الدب ااااضم  -

  .  ال هر  فاض الد وه  درا  ال  مض 

 األهداف )السلوشية( اإلجرا ية للبرنامج  -2

 مكااب تقساايم ال راارالل الدساالوكي  إداا  ثجثاا  مجااضطا وفقااضي دتقساايم )بلااو ( 
 ور :

 الدمجض  الدعقلي الدمع في. -

 .الدمجض  الدمهضرا )الد اس   ك ( -

 .(6)ملاق رقم  الدمجض  الدوجرالا  الطااعضد  -

 محددات البرنامج  :خامساً 

إدااااا    18/10/2020ماااااب  الدزم يااااا  تااااام تطبةاااااق الدب ااااااضم  فاااااي الداتااااا  
 ااااضبيع  ةااال كضااااع  ااارأل جلساااضا الدب ااااضم أ 9   مثض ااا  أ  25/12/2020

  .يوميضي ابو يضي وجلس  وال ر  أ( بوالقع الربع جلسضا 36)
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 بعض نماذج م  جلسات البرنامج 

 
 التخطيط  :مجال
 دخاراإل (3) نشاط

 .كيتي  الدتعضمض مع الد قوأل  ط يق  إ جضبي  ل   الدتع ل  :الهدف العام

 كلماض المكاب  دال   عار الااتهاض  ماب الد  اضل  كاو  الدطااض  -:األهداف السدلوشية
 :أ  ل   قضألرالي 

 الدتفطاااايط دموالجهاااا  م ااااكجا الدايااااض . يتعاااا ل  لاااا  كيتياااا  :مع فااااي -
 الدت ك (  )

 الطبرالع() .الد قوأل   ع  ال فكضر طاتغج   طور :مهضر   -

 الطاتجض  ( . )الطألنضر فك  الدطاض يتقبض : وجرالاي -



 

 

 

1853 

 ألقيقع45 -30:مدة النشاط

 قض   الد  ضل -:مكان النشاط

 . طول()قص  مصور   -MTA مجسم دمضكة   -:المستخدمة األدوات

  ص   ر ي. -م ضق   الداوالر و الد -الدع    -:ة المتبعةاالستراتيجي

 -:طريقة العرض
قصاا   طااول(  طااول كااض  در اا  اقااوأل كثةاا   وكااض  ) تقااو  الدمعلماا   اكض اا 

إدااا    عطيااا  مصااا وفضي هال ااارالي فقاااض   طاااول   ااا ال  الدطعاااض  الدكثةااا  و راااس  والدااار 
وفااي الدةاااو  الدتااضدي وجااار الدمعلماا  تكااا   ، الدمجرااي وت قااي معااا  جااز  ماااب الد قااوأل 

وبيعهااض وأكتسااس  فاااض فااي ااا ال  دعااس ال  ةاار ق  كتكااوا  ااا  الاااتثم  اقااوأل 
اقااوألالي كثةاا   فقااض  كتكااوا بتساالم الدجااض ز  وأ جااس بهااض همااجؤ  وةاااقوال داا    اار  

أ   ثام تطلاس ما هم الدمعلما ، وقضمع الدمعلم     ح مع اي الطااتثمضر والطألناضر
مكاض   فااض وا ال كاض  ال   الد قاوأل فكاضر دكيتيا  الااتغج    ع هوال  لةهض  ع  ال 

  طول( مض ال كضاوال اياعلوال مب ال تمضطا )

 وط رةوف رض " ملي  إيرالع". -2    يص فوال الدالوس.  -1
رااااا ه الدمضكة ااااا  تعلااااام الدطااااااض كيتيااااا  الااااااتغج  الدماااااض  والدماضفظاااااع  لياااااع 

ه فاااا  والاااااتفرالمع فاااا  الدم اااا و ضا الدماةااااره و اااار  تباااا ي  ال مااااوال  وراااا ال  اةاااار 
 الدتفطيط دمستقبلع. 

 -:التقويم

 . قوأل اتغج  الد ب  ع  ال فكضر ا فاض تس   الدمعلمع ال  -
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 مجال الطموح 

 ( شرشت  بعشري  جنية 16)نشاط 

 .ال  يتعلم الدطاض كيتي  تكويب فك   ا ك   مبل   سيط  :الهدف العام

 عار الطاتهاض  ماب الد  اضل  ساتطيع الدطااض كلماض أمكاب  دال   :االهداف اإلجرا ية
 :أ  ل   قضألرالي 

 الدت ك () .كيتي  نلق و مض م  وع ةغة  ع ل  مع في: -
 .ممضرااا  الدم اا وعالدم ااضكض الدتااي توالجهاا  نااج   لاا   يتغلااس :مهضر   -

 )الدتكيف(

 )الطاتجض  ( .يبر  رأ   في الدم  وع وكيتي  تطوي   :وجرالاي -

 قض   الد وه    :النشاط مكان

 ألقيق   45 :مدة النشاط

 عا   ا و  الداةاريو د ماض م  –اماو م فكا   الدم ا وع   األدوات المستخدمة:
 .ا كضا 

الدااااااتعلم  –والر والدم ضق ااااا  الداااااا –الدعصااااا  الدااااا ر ي  :االسددددددتراتيجية المتبعددددددة
 .الدتعضواي
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اماض م دا والأل ال ماض  م اهوريب   فااض ال  لا     تعا   الدمعلما   :العرضطريقة  
  .مثض ألجضم ك تضكي وتاكي قصت  دهم

ال   اكا وال فاي الفكاضر دم ا وع الو اا ك    فااض ثم تطلس الدمعلم  ماب ال  
و اااااب ف ياااااق تااااارريس الدمعلمااااا  د ماااااو م فكااااا   ج ياااااع  20رأس مضدهاااااض  ةاااااغة  

ا الد ا ك  وكا دل ماب رام  كا  إ جضبياضا واالبيض ل   فاض الدم  وع تررف ال 
  .الدزبض ب الدماتملةب دهم

  :التقويم
 لاا   ال   ضااعوال الااامض  ااا كضتهم فاااض تطلااس الدمعلماا  مااب جميااع ال  -1

  .اج   الدطموح الدموجوأل  في الدقض  
 تس   الدمعلمع الدطااض  اب ماض ال  فطاط دلمساتقبض و اب الدم ا وع الدا ا -2

 ي ير أ   كو  ةض  ع ف  الدمستقبض. 

 مجال   االبتكار والجدة في األفكار
 مشرو  عصير الليمون  (24)نشاط 
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  .الدقيض   م  و ضا ةغة   فاض أ  يتعلم ال   :الهدف العام

  عر الطاتهاض  ماب الد  اضل  ساتطيع الدطااض كلماض أمكاب  دال  :االهداف السلوشية
 :أ  ل   قضألرالي 

 الدت ك () ألالف كض مه ع. يتع ل  ل  الوكيضا و  :مع في -

 )الطبرالع( .الدمه  يبرع ف  النتيضر ف يق  ت أل   ألور  :مهضر   -

 )الطاتجض  (  .الدفضة   ضرة في توهي  كض مه ع  ط يقتع   :وجرالاي -

 ألالنض الدقض     :مكان النشاط

 ألقيق   45 :زم  النشاط

  دعس الطألوالر :المستخدمة االستراتيجية

  :المستخدمةاالدوات 
 -فةاااااريو  اااااب ياااااو   صاااااة  الدليماااااو  

مجمو اااا  مااااب ةااااور ملوااااا  دمهااااب مفتلااااا  
 لااا  رةئااا  ألال اااا    فاااااض وتع هاااهض  لااا  ال 

كبةاا   مقساام  إداا  مثلثااضا و لاا  كااض مثلااع 
وكاا دل ااال  بهااض أألوالا مج ااس ، تضاع مه اا 
 .ر ه الدمهب

  :طريقة عرض النشاط
الداةاريو الدفاضي  عصاة  الدليماو  وراو ال   فاض ال  ل   تع   الدمعلم 

هم كيتياا   مااض أفاااضدالم يكااض مااب كااض  ااض   اتالااو  بهاا ال الدةااو  دتعلاايم  أفاااض 
دصغة   وكيتي  ب اض  اامع  فة ا  دارا الدزباض ب ثام تعا    لاةهم الدم  و ضا ال
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أ  يرفع الدرال    الدتي أمض  الدسهم وتعتب   فاض وتطلس مب أ ر ال ، ألال    الدمهب
فتطلااس مااب الدطاااض إ ضااضر ، الدمه اا  الدتااي  لاا  الدطاااض أ  يتقمصااهض ويدأليهااض

 .ياعضالدمج س الدفضة   ضدمه   وأألوالتهض وتفةض ااسع  عمض بهض وي يهم مض ال ا
وتج ظ أالوف والوة الدطاض الدمبتك  في الاتفرال  ال ألوالا والدمج اس  

 . الداريل   هض وك دل ف يق 

  :التقويم

وكيااف  مكاا كم ،  ااب ااالوكيضا  عاا  الدمهااب فاااض تساا   الدمعلمااع ال  -
 وط  الدعمج ؟ ل   دااضظال

  :البحث إجددراءات
الد ض ثاااا   الت عااااع  والدتاقااااق مااااب ف وهااااع الد ااااال داجض اااا   ااااب تسااااضؤطا 

 الاج ال الا الدتضدي : 
والد ااوث  والد ظ ياضا   ضدمااض يم يتعلاق فيمض دل ال  الد ظ    الافضر إ رالأل  -1

 .الد ال الداضدي  متغة الا  الدم ت ط  ال اضاي  والدررالاضا 

ب ااضم  دلتاقاق ماب أثا ه فاي ت ميا   بب اض  الد ض ثا  قضماع   دال هاو  وفاي -2
 الدماكماااةب الدساااضأل   لااا  وتااام   هاااع، ال  ماااض مهاااضرالا رياااضأل  

  .ال  مض وريضأل   فاض الدت بي  وريض  ال  مجض  الدمتفصصةب في

الدعة ا   لا   قضمع الد ض ث   اساضف الدفصاض   الدسايكومت ي  دلمقياضس -3
  فا  مالدمساتفر ر ه الدعملي   ب تمتاع ال ألوالا  الطاتطج ي  وأاا ا  

  . فصض   ايكومت ي  ممةز  الد ال الداضدي
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 قبليااضي  الدساض ق  تطبيقااضي  الدعة اا   لاا  الد اال أألوالا  الد ض ثاا  تام تطبةااق -4

 الدتاي ورةار الداررجضا   اع الدفضةا  الدتعليماضا   ساس  الدمقيضس وتصاي 

  مليا  دتساهةض إ ارالألرض تام جارالو  فايالد اال   ة ا  أفا الأل   لةهاض  صاض

 .الا صض ي  الدمعضدج 

هاض ط   مجمو ا  مجماو تةب إدا    اوال يضي الد اال   ة   قسمع الد ض ث  -5
 متغةا الا  وفاق الدعة ا  أفا الأل  تجاضاس ماب الدت كار  ماع، تج يبيا  ومجمو ا 

  .الد ال 

الدمجمو ااااا  الدتج يبيااااا  ألو   لااااا   قضماااااع الد ض ثااااا  بتطبةاااااق الدب ااااااضم  -6
 لاا   الدضااض ط  ثاام قضمااع  ضدقيااضس الد عاار  والدتت عااي  عاار ماا ور اااه 

 الدقيضس الد عر  

 الدتارريس  فاي هضتأ ار  الدتاي الاج ال يا  دلفطا  وفقاضي  الدب ااضم  ف قع الد ض ثا  -7

 ماب الطاتهاض   عار الد اال   ة ا  أفا الأل   لا  الد عار  الدقياضس  لا  إجا ال 

 أفا الأل   لةهاض  صاض الدتاي الداررجضا  وتساجةض م ضاا   الاجا ال  الدتج يباي

 الدبيضاااضا  معضدجاا الا صااض ي   الدمعضدجاا  دتسااهةض فااي جاارالو  الدعة اا 

 الد ظا   والدررالااضا  الافاضر هاو  فاي الد اال  اتاض   وتاساة  إ صاض يضي 

  .الد ال  وأررالل، الدسض ق 

تقااار م  عااا  الدتوةااايضا والدمقت  اااضا الدت بويااا  فاااي هاااو  مااااض أاااااا ا  -8
 . الد ال   اع اتاض ا  
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 حصا ية المستخدمة: ساليب اإلاأل  خامسًا:
قضماااااع الد ض ثااااا   ااااا ج ال  الدمعضدجاااااضا الا صاااااض ي  ماااااب ناااااج  الدب ااااااضم  

 ايوقر تم الاتفرال  الاةارالر الدثاض، (SPSSالا صض ي دلاضاس الآلدي )ب اضم  
تاي  صض ي  الدم ضا   الدالاو دل في إج ال  الدمعضدجضا ،  والدع  و  مب الدب اضم 

  :وتتمثض في الدتضدي الداضديالد ال  تاقق ةا  ف و  

ماب نااج  معااضمجا  الد ااال  يكومت ي   ألوالا  ساضف الدفصااض   الدسا -
ومعضألدااا  ااااةب مض  بااا الو  دتصااااي  ، ومعضماااض أداضك وا اااضو، الطرت اااضل

 معضمض الدتجز   الد صتي .

 طنت اضر ةاا  الدم ت طا  الدمجمو اضا  باةب الداا وم  درطدا  ا  نت اضرال -

 .الد ال   ف و  

 النت ضر ا درطد  الدا وم بةب الدمجمو ضا الدمستقل . -

 والطاا الفضا الدمعيضري .الدمتواطضا  -

( ή2الاااتفرال  أ اار مقااضييس  جاام الدتاا ثة  الدمعاا ول  ضااام م بااع إيتااض ) -
  جم ال ث  )طنت ضر قو  ت ثة  الدمعضدجضا(. دمع ف 
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 البحثنتا ج  
 :وتفسيرها نتا ج الفرض األول ومناقشتها

  الا ألطدا  ال صاض ي  باةب توجر ف وم    "أاع   ل     ي   الدا   ال و  -1
دمجمو ااا  الدتج يبيااا  فاااي الدقيضااااةب الدقبلاااي الألرجاااضا  رتاااس  يمتوااااط
 .  "مقيضس مهضرالا ريضأل  ال  مض     عضأل  الدمفتلا   ل    والد عر 

 (T test)ودلتاقق مب ةا  ر ال الدا   الااتفرمع الد ض ثا  النت اضر ا 
دلك ااا   اااب ألطدااا  والتجاااضه الداااا وم باااةب متوااااطضا ألرجاااضا الدقيضااااةب الدقبلاااي 

، )الدتفطاايط ال  مااض أ عااضأل مهااضرالا ريااضأل   لاا   والد عاار  دلمجمو اا  الدتج يبياا 
، التفااض  الدقاا الر، الطبتكااضر والدجاار ، الدا يااق إألالر ، الدثقاا   ااضد اس، تامااض الدمساائودي 

 .والدررج  الدكلي (، الدطموح
 ( 16جدول رقم )

قيمة )ت( لمعرفة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي ألبعاد مقيا  مهارات ريادة 
 30ن= األعمال

 المتوسط  العدد  المجموعة  
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الفرق 

درجات  
 الحرية 

 ت
 المحسو ة 

 مستوى 
 الداللة 

 الدتفطيط 
 0,66 3,33 30 الدقبلي 

4,26 29 15,747 0,01 
 1,52 7,60 30 الد عر 

تامض  
 الدمسئودي  

 0,66 3,33 30 الدقبلي 
2,86 29 21,50 0,01 

 0,76 6,20 30 الد عر 

 0,01 24,99 29 4,43 0,54 3,33 30 الدقبلي الدثق   
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 0,72 7,76 30 الد عر   ضد اس 

  إألالر 
 الدا يق 

 1,11 4,16 30 الدقبلي 
3,43 29 17,029 0,01 

 1,52 7,60 30 الد عر 

الطبتكضر  
 والدجر  

 0,47 3,33 30 الدقبلي 
2,86 29 18,250 0,01 

 0,76 6,20 30 الد عر 

التفض   
 الدق الر 

 1,14 4,00 30 الدقبلي 
3,76 29 16,871 0,01 

 0,72 7,76 30 الد عر 

 الدطموح 
 1,01 4,06 30 الدقبلي 

3,76 29 14,931 0,01 
 0,83 7,83 30 الد عر 

الدرجة  
 الكلية 

 3,57 25,56 30 القبلي 
25,40 29 44,998 0,01 

 2,65 50,96 30 البعدي

يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  قاايم )ا( دمع فاا  الدااا وم بااةب الدقيضاااةب 
وجااوأل إداا   ممااض   ااة ، (0,01الدقبلااي والد عاار  دإ عااضأل قاايم ألالداا    اار مسااتو  )

 ورا ال  عار مداا الي ، ف وم باةب الدقيضااةب الدقبلاي والد عار  دصاضد  الدقياضس الد عار 
داااارا  ال  مااااض فض لياااا  الدب اااااضم  الدمسااااتفر  فااااي ت مياااا  مهااااضرالا ريااااضأل   لاااا  

مقااااارالر الدتاساااااب فاااااي أ عاااااضأل مهاااااضرالا رياااااضأل   ودمع فااااا  الدمجمو ااااا  الدتج يبيااااا .
يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  الدمتواااط الداسااضبي دلقيااضس الد عاار  ، ال  مااض 

الدررجاااا  الدكلياااا  أ لااااي مااااب الدمتواااااط الداسااااضبي دلقيااااضس الدقبلااااي فااااي ال  عااااضأل و 
فض ليااا  الدتااارريس ألالناااض جلساااضا  لااا   ورااا ال  عااار مداااا الي ، الدمجمو ااا  الدتج يبيااا 
 أف الأل الدمجمو   الدتج يبي .درا  ال  مض مهضرالا ريضأل  الدب اضم  في ت مي  
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 ر:ييرتحساب حجم ال
ت مياا  مهااضرالا ريااضأل  الدمتكضمااض د ب اااضم الداث ااضا أ  الدب اااضم   ضاااتفرال  

وأ  الدااااا وم بااااةب متواااااطي ألرجااااضا الدقيضاااااةب الدقبلااااي ،  و فض لياااا  ال  مااااض 
تااام  ساااضف قيمااا  ، ت جاااع إدااا  فض ليااا  الدب ااااضم ، والد عاار  دلمجمو ااا  الدتج يبيااا 

وفيمااض يلااي بيااض  الداض لياا  ،  ضطاااتعضا   قيماا  )ا( الدماسااوب  ( 2م بااع إيتااض )
  ضدجرو  الدتضدي:

 ( 17جدول رقم )
 األعمالفي تنمية مهارات ريادة المتكامل  حجم التيرير للبرنامج

 مستوى حجم األرر  (  2مر ع إيتا ) قيمة " ت "  البعد 

 كبة   0,895 15,747 الدتفطيط 

 كبة   0,941 21,50 تامض الدمسئودي 

 كبة   0,956 24,99 الدا يق إألالر 

 كبة   0,909 17,029 الدثق   ضد اس

 كبة   0,920 18,250 الطبتكضر والدجر 

 كبة   0,908 16,871 التفض  الدق الر 

 كبة   0,885 14,931 الدطموح

 كبير  0,986 44,998 الدرجة الكلية
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ويمكب تاسة  ماض تام الدتوةاض إدياع ماب اتاض    ضد سا   دلاا   ال و  ماب 
الدتااي ال تماار  ا ااط  ضاااتفرال  ال  الدمتكضمااضنااج  الداارور الداا   قااض   ااع الدب اااضم  

 ةاال تبااةب أ  راا ه  ال  ماض الدب اااضم  فا  ت مياا  مهااضرالا ريااضأل  جلسااضا   لةهاض
 ال  مض دهض فض لي  كبة   ف  تاسةب مهضرالا ريضأل   ا ط ال 

)ج اضا  ألرالاا مع اتض   الدررالااضا الدساض ق  مثاض  ال الدر ال وتتاق اتض   
 الدتااااي، (2018، )م ااااي مصااااطاي هيتااااو  ، (2020،  باااار الدغ ااااي الد كضتواااااي

الدا يا   ا اط ال را ه  وماب الدمقرما  دطااض الد وها  ا اط ت وياع ال  لا   أكارا 
يتغ و  بهض مع الد ض ث  ممض   فاض اض البب مص  "فكض  ال مثض الطظضاي " أظ ي  أ
  . ب فمو ضتهم وال جمهم أثضر ألالفعةتهم دلتعبة 

 فااااض الد اااام والدتلاااويب  ةااال التض اااع الد ض ثااا  دإ أا اااط وكااا دل م هاااض  -
مب واض   في الدمستقبض فم هم مب راام   عالدا ة  رام مض  المو   

الدغ اااي  ال  ماااض )هاااض ط( ومااا هم ماااب راااام )اقاااوألالي( تعبةااا الي  اااب رجاااض 
ب ااااضم  الدمتكضماااض الدمماااض يااار   اااي فض ليااا   وراااامع الدب اااضا )فبة ااا (

 ،  ال هراا  فاااض الد وهاا  داارا  ال  مااض دت مياا  مهااضرالا وماااض يم ريااضأل  
ي  ومساا  ي  تك ودوجياا  وقصصاا أا ااط  ةاال أ  ت ويااع الدب اااضم  بااةب 

بةب  مض ا ط وف ي  وك دل ت ويع الطات التيجيضا الدتي  قر  بهض تلل ال 
 فااااض والنتياااضر ال ، دعاااس الطألوالر والداااتعلم الدتعاااضواي والدعصااا  الدااا ر ي

الدمج ماااا  دمةااااودهم فكااااض  الداااا كور  ابااااو  الدعمااااض الدجمااااض ي  ا ااااط دإ
بة مض أاها  ، الدا   الدتي  ابواهض ال  مض رالا  التفض رم دق  الوك دل في  

يتااق  ورو مض الطبرالع والطبتكضر الدتي تتطلس  ا ط الطاضث تاوقضي في ال 
( الدتاي (Hmieleski, K. M., & Sheppard, L. D., 2019 ماع ألرالاا 
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تااااوم مجمو ااا  الدااا كور فاااي التفاااض رم دقااا الرالا رياااضأل   أاهااا ا اتض جهاااض
 .ال  مض 

 
   (2شكل )

 األعمالالفروق في أبعاد مقيا  مهارات ريادة 
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 :وتفسيرها نتا ج الفرض الثاني ومناقشتها

  الا ألطدا  ال صاض ي  باةب توجر ف وم  "أاع  ل    ي   الدا   الدثضاي -1
 لااااي  الدتج يبياااا  والدضااااض ط   تةبدمجمااااو الألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط

 ."مقيضس مهضرالا ريضأل  ال  مض   
الد ض ثا  النت ااضر ا دلمجمو ااضا  ع وطنت اضر ةااا  را ال الدااا   الاااتفرم

الدمساااتقل  دمع فااا  الداااا وم باااةب الدمجماااو تةب الدتج يبيااا  والدضاااض ط  فاااي الدقياااضس 
والدجارو  الدتاضدي يوها   ال  ماض الد عر  دلررجا  الدكليا  دمقياضس مهاضرالا رياضأل   

  دل:
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 ( 18جدول )
بي  المجموعتي   للفروق وداللتها  توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية  

 )التجريبية والضابطة( 
 30ن= في القيا  البعدي األعمالمهارات ريادة مقيا  على  الدرجةفى 

 المتوسط المجموعات  األبعاد 
االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت 
مستوي 
 الداللة 

 1,52 7,60 تج يبي  الدتفطيط 
58 11,345 0,01 

 1,08 3,73 هض ط 
تامض 
 الدمسئودي 

 0,76 6,20 تج يبي 
58 12,868 0,01 

 0,86 3,50 هض ط 
 0,72 7,76 تج يبي  الدا يق إألالر 

58 23,056 0,01 
 0,72 3,43 هض ط 

 1,52 7,60 تج يبي  الدثق   ضد اس
58 8,509 0,01 

 1,22 4,56 هض ط 
الطبتكضر  

 والدجر  
 0,76 6,20 تج يبي 

58 11,502 0,01 
 0,91 3,70 هض ط 

 0,72 7,76 تج يبي  التفض  الدق الر 
58 14,744 0,01 

 1,13 4,13 هض ط 
 0,83 7,83 تج يبي  الدطموح

58 14,950 0,01 
 1,05 4,16 هض ط 

 الدرجة
 الكلية

 2,65 50,96 تجريبية
58 27,283 0,01 

 3,59 27,23 ضابطة 

( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
فااااي الدقيااااضس  ال  مااااض مهاااضرالا ريااااضأل  الدمجماااو تةب الدتج يبياااا  والدضااااض ط  فااااي 

.  ةااال وجااوأل فاا وم بااةب الدمجمااو تةبإدااا   ألالداا  إ صااض يضي ممااض   ااة  الد عاار 
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الداااا وم باااةب الدمجماااو تةب يتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق أ  قيمااا  )ا( دمع فااا  
الدتج يبي  والدضاض ط  فاي الدقياضس الد عار  وراي قايم ألالدا  إ صاض يضي   ار مساتو  

وتوجااع راا ه الداااا وم ، وجااوأل فااا وم بااةب الدمجمااو تةبإداا   ( ممااض   ااة 0,01)
ورااي الدمجمو اا  الدتج يبياا  و داال ، دصااضد  الدمجمو اا  ال  لااي فااي الدمتواااطضا 
 .ال  مض مو مهضرالا ريضأل     الدررج  الدم تاع  تع ي الرتاضع مستو  ا

أ ضاااضي أ  الدمتوااااط الداساااضبي دلمجمو ااا   ويتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق
إدااا   الدتج يبياا  أ لااي مااب الدمتواااط الداساااضبي دلمجمو اا  الدضااض ط  ممااض   ااة 

 لااا   الدمجمو ااا  الدتج يبيااا دااارا  ال  ماااض الرتااااضع مساااتو  اماااو مهاااضرالا رياااضأل  
 الدمجمو   الدضض ط .

 ر:ييرتحساب حجم ال
ت مياا  مهااضرالا ريااضأل  الدمتكضمااض د ب اااضم الداث ااضا أ  الدب اااضم   ضاااتفرال  

وأ  الدا وم بةب متواطي ألرجضا الدمجماو تةب الدتج يبيا  ،   و فض لي   ال  مض 
 ( 2تااام  ساااضف قيمااا  م باااع إيتاااض )، ت جاااع إدااا  فض ليااا  الدب ااااضم ، والدضاااض ط 

  . ضطاتعضا   قيم  )ا( الدماسوب 
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 ( 19جدول رقم )
 األعمال حجم التيرير للبرنامج في تنمية مهارات ريادة 

ويتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق تااااوم الدمجمو ااا  الدتج يبيااا  فاااي الدقياااضس 
الدمتكضمااض فااي ت مياا  مهااضرالا وماااض يم فض لياا  الدب اااضم   لاا   د عاار  ممااض ياار ال

  ممااض جعلاا  م ااضركضي    جضبياا  فااي ال هراا  فاااض الد وهاا  داارا  ال  مااض ريااضأل  
 .الدعملي  الدتعليمي 

ت ااااايا ماااااض يم ريااااضأل  أألا إداااا    ضدب اااااضم  ا ااااط وكمااااض ال  ت ااااوع ال   -
 20 ااب فكااا   م ااا و ل ف  فااااض ف فكاااضر ال ، فاااض ال دااارا  ال  مااض 

 مستوى حجم األرر  (  2مر ع إيتا ) قيمة " ت "  البعد 

 كبة   0,816 11,345 الدتفطيط 

 كبة   0,851 12,868 تامض الدمسئودي 

 كبة   0,948 23,056 الدا يق إألالر 

 كبة   0,714 8,509 الدثق   ضد اس

 كبة   0,820 11,502 الطبتكضر والدجر 

 كبة   0,882 14,744 التفض  الدق الر 

 كبة   0,885 14,950 الدطموح

 كبير  0,963 27,283 الدرجة الكلية
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ض  ااار ماااإدااا   دمقرمااا   ضدب ااااضم ( كضااااع ال ا اااط ال إ ااارا  )ورااايج ياااع 
 .م ت ط   ضطايض  الدماب   الدةهم

الدوااااض   الد كوريااا  إدااا   و  ااار مساااتو  الدطماااوح الطوطأل كاااضاو  مةلاااو    -
و داال الث ااض   ) ااضوه ال قااي اااض ط( بة مااض الطاااضث ) ااضوه  ال قااي ألكتااور (

 .الد  ضل الدا ي

د فصي  ماري  الد ا ك  والدمواا  بهاض أث اض   فاض كمض ال  تقم  ال   -
الث ااااض  تجسااااةر افصاااايضا الدقصاااا  و تطبةااااق الااااات التيجي  دعااااس الطألوالر 

أألا  ا ااط فت ااوع ال  ،كضاااع ر ااضة متعاا  كبةاا   فاااض  ااضدع ال س مااع ال 
واتاااض   الدررالاااا  الداضديااا   فااااض ال دااارا  ت ميااا  الطبتكاااضر والدطماااوحإدااا  

 ;.Sarikaya, M)، (Kellya, T. G., 2015) تتاق مع ألرالاا  كاجي ماب

Coskun, E., 2015) ،  (2011، )الدفطةس و  ضب. 
الدمجمو ااااا   لااااا   تااااااوم الدمجمو ااااا  الدتج يبيااااا كماااااض تعاااااز  الد ض ثااااا    -

إد   في الدقيضس الد عر   ال  مض مقيضس مهضرالا ريضأل    ل     الدضض ط 
الدب ااااضم  مماااض  قاااق  أا اااط تعاااضو  الدمعلماااضا ماااع الد ض ثااا  فاااي ت اةااا  

 الاتاضأل  ممك   مب وقع الد  ضل.  القصي

الدب اااضم  كضاااع تسااة   صااور  تكضملياا  ومت و اا  مااضبةب  أا ااط وكاا دل  -
وماار   فااض ف اي وقصصاي ومسا  ي م ال يا  الدااا وم الدا أل ا  باةب ال 

الدتااي تلبااي ر  ااضتهم وا تيضجااضتهم فكضاااع  ملياا  الدااتعلم  ا ااط  اابهم دإ
 .فاض والدترريس تتم  صور  م وق  وج ال   دإ

   الد ض ثااااا  دلقصااااا  الطدكت وايااااا  ماااااب ناااااج  الداضااااااس أث اااااض   ااااا -
يتااااض لو   فااااض كاااض  ال الدفاااضي  ضد ض ثااا   الد فصاااي )الداااجف تاااوف(
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فتااا الا  لااا   ريوةاااالاهااام كاااضاوال  ساااتوقاو  الدا تااا   معهاااض بررجااا  كبةااا  
ةااغة   ويساا دو  الد ض ثاا   ااب الد فصااي  الدمع وهاا  فكااض  دلتاا ثة الا 

مضاااامو   –الطدااااوال   –الدا كاااا   –الدصااااوا  –الدتك ودوجياااا  )الداةااااريو 
الدمجمو ا   دارا أفااض   الدقص ( أث  كبة  في ت ميا  الدمهاضرالا الد يضأل ا 

 الدتج يبي . 

 
  األعمالالفروق بي  متوسطات درجات أبعاد مقيا  مهارات ريادة  (3شكل )

 المجموعتي  التجريبية والضابطة في القيا  البعدي لدى 
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 :وتفسيرها ومناقشتهانتا ج الفرض الثالث 

 الا ألطداا  ال صااض ي   توجاار فاا وم ط "أاااع  لاا   ياا   الدااا   الدثضداال  -1
الد عار  فاي الدقيضااةب  الدتج يبيا   دمجمو الألرجضا  ي رتس متواط  بةب

 مقيضس مهضرالا ريضأل  ال  مض ". ل   والدتت عي
 (T test)ودلتاقق مب ةا  ر ال الدا   الااتفرمع الد ض ثا  النت اضر ا 

دلك اا   اااب ألطدااا  والتجااضه الداااا وم باااةب متواااطضا ألرجاااضا الدقيضااااةب الد عااار  
 ال  مااااض مهااااضرالا ريااااضأل   مقيااااضس أ عااااضأل  لاااا   والدتت عااااي دلمجمو اااا  الدتج يبياااا 

، الطبتكاااضر والدجااار ، الدا ياااق إألالر ، الدثقااا   اااضد اس، تاماااض الدمسااائودي ، )الدتفطااايط
 .والدررج  الدكلي (، الدطموح، التفض  الدق الر

 ( 20جدول رقم )
ألبعاد مقيا  مهارات ريادة  قيمة )ت( لمعرفة الفروق بي  القياسي  البعدي والتتبعي

 30ن= األعمال

 المتوسط  العدد  المجموعة  
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الفرق 

درجات  
 الحرية 

 ت
 المحسو ة 

 مستوى 
 الداللة 

 1,52 7,60 30 الد عر  الدتفطيط 
 غ.أل  1,439 29 0,133

 1,46 7,73 30 الدتت عي

تامض  
 الدمسئودي  

 1,756 29 0,233 0,76 6,20 30 الد عر 
 غ.أل 

 1,00 6,43 30 الدتت عي

الدثق   
  ضد اس 

 1,795 29 0,100 0,72 7,76 30 الد عر 
 غ.أل 

 0,73 7,86 30 الدتت عي
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 المتوسط  العدد  المجموعة 

االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الفرق 

درجات  
 الحرية 

 ت
 المحسو ة 

 مستوى 
 الداللة 

  إألالر 
 الدا يق 

 1,439 29 0,133 1,52 7,60 30 الد عر 
 غ.أل 

 1,46 7,73 30 الدتت عي

الطبتكضر  
 والدجر  

 0,76 6,20 30 الد عر 
0,200 

29 
 غ.أل  1,795

 0,93 6,40 30 الدتت عي

التفض   
 الدق الر 

 0,72 7,76 30 الد عر 
0,033 

29 
 غ.أل  1,000

 0,71 7,80 30 الدتت عي

 0,83 7,83 30 الد عر  الدطموح 
0,100 

29 
 غ.أل  1,795

 0,78 7,93 30 الدتت عي

الدرجة  
 الكلية 

 2,65 50,96 30 البعدي
0,933 

29 
3,751 0,01 

 2,82 51,90 30 التتبعي

يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  قاايم )ا( دمع فاا  الدااا وم بااةب الدقيضاااةب 
 ار  إدا   ر الدررجا  الدكليا  مماض   اة  االد عر  والدتت عي دإ عضأل قيم ظة  ألالد   

ورا ال  عار ، وجوأل ف وم بةب الدقيضاةب الد عار  والدتت عاي دصاضد  الدقياضس الد عار 
الاااااتم الر فض لياااا  الدب اااااضم  الدمسااااتفر  فااااي ت مياااا  مهااااضرالا ريااااضأل   لاااا   مدااااا الي 

يتضاااا  مااااب الدجاااارو  الدسااااضبق أ  كمااااض  الدمجمو اااا  الدتج يبياااا .داااارا  ال  مااااض 
 مااااب الدمتواااااط الداسااااضبي دلقيااااضس ق يااااس الدمتواااااط الداسااااضبي دلقيااااضس الد عاااار  

 لا   ورا ال  عار مداا الي ، لمجمو   الدتج يبي دفي ال  عضأل والدررج  الدكلي    الدتت عي
مهاااضرالا رياااضأل  فض ليااا  الدتااارريس ألالناااض جلساااضا الدب ااااضم  فاااي ت ميااا  الااااتم الر 
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 األالر و ، واتفااااض  الدقاااا الر، تامااااض الدمسااااددي ، الدثقاااا   ااااضد اس، )الدتفطاااايط ال  مااااض 
روالأل فكااا   وراااو الدمجمو ااا  الدتج يبيااا أفااا الأل دااارا  والدطماااوح(، والطبتكاااضر الدا ياااق

 .ال  مض 
ت ااوع الطااات التيجيضا الدمسااتفرم  فااي إداا   الد تيجاا راا ه  تعااز  الد ض ثاا  -

 عااار الاتهاااض  الدب ااااضم   ماااضإدااا   اتقاااض  الثااا  الداااتعلم لااا  ال الدب ااااضم   ماااض
  .الدمتكضمض

كض  ماضأل  مثاض  عا     اوال  فاض وك دل الاتفرال  الدتعزيز الداور  دإ -
  ل  الاع قضألر، مثض )فك   رال ع أو مع و  ،  والدهرال ض الد سيط   الدالوا 

هيااضأل  الدثقاا   لاا    ظاايم الطثاا  دااعكااض   دااا(إ ... ب الفااو أ  تاعااض  داال،
 ،واتفااض  الدقاا الر الدصاااي  فااي الدموقاا  الدتعليمااي فاااض ال داارا   ااضد اس

إدااا   والااااتم   دااال فااااض ال دااارا  وهياااضأل  الدقااارر  الابتكضريااا  والابرال يااا 
  .الد عر  وااتهض  جلسضا الدب اضم  الدمتكضمضمض عر الدقيضس 

 :وتفسيرها نتا ج الفرض الرابع ومناقشتها
  الا ألطدا  ال صاض ي  باةبتوجار فا وم   أاع " ل     ي   الدا   الد ال ع -1

دمجمو اااا  الدتج يبياااا  فااااي الدقيضاااااةب الدقبلااااي الألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط
 .  ةور  الدمعلم "مهضرالا ريضأل  ال  مض   مج ظ  قض م  ل    والد عر 

 (T test)ودلتاقق مب ةا  ر ال الدا   الااتفرمع الد ض ثا  النت اضر ا 
دلك ااا   اااب ألطدااا  والتجاااضه الداااا وم باااةب متوااااطضا ألرجاااضا الدقيضااااةب الدقبلاااي 

 ال  مض أ عضأل قض م  مج ظ  مهضرالا ريضأل   ل   والد عر  دلمجمو   الدتج يبي 
  .ةور  الدمعلم 
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  (21رقم )جدول 
ألبعاد قا مة ملحظة مهارات   قيمة )ت( لمعرفة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي

 30ن= األعمالريادة 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  
 المعياري 

متوسط  
 الفرق 

درجات  
 الحرية 

 ت
 المحسو ة 

 مستوى 
 الداللة 

 الدتفطيط 
 0,81 3,46 30 الدقبلي 

4,36 29 17,372 0,01 
 1,39 7,83 30 الد عر 

تامض  
 الدمسئودي  

 0,97 4,53 30 الدقبلي 
2,10 29 8,532 0,01 

 1,09 6,63 30 الد عر 
الدثق   
  ضد اس 

 0,54 3,33 30 الدقبلي 
4,90 29 26,978 0,01 

 0,77 8,23 30 الد عر 
  إألالر 

 الدا يق 
 1,15 4,20 30 الدقبلي 

3,96 29 15,236 0,01 
 0,69 8,16 30 الد عر 

الطبتكضر  
 والدجر  

 0,57 3,50 30 الدقبلي 
4,50 29 22,227 0,01 

 1,11 8,00 30 الد عر 
التفض   
 الدق الر 

 1,77 6,63 30 الدقبلي 
1,36 29 3,177 0,01 

 1,64 8,00 30 الد عر 

 الدطموح 
 1,03 4,03 30 الدقبلي 

3,83 29 14,825 0,01 
 0,68 7,86 30 الد عر 

الدرجة  
 الكلية 

 4,27 29,70 30 القبلي 
25,00 29 33,518 0,01 

 3,27 54,70 30 البعدي

يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  قاايم )ا( دمع فاا  الدااا وم بااةب الدقيضاااةب 
وجااوأل إداا   ممااض   ااة ، (0,01الدقبلااي والد عاار  دإ عااضأل قاايم ألالداا    اار مسااتو  )

 ورا ال  عار مداا الي ، الدقياضس الد عار ف وم باةب الدقيضااةب الدقبلاي والد عار  دصاضد  
داااارا  ال  مااااض فض لياااا  الدب اااااضم  الدمسااااتفر  فااااي ت مياااا  مهااااضرالا ريااااضأل   لاااا  

مهضرالا  قض م  مج ظ  مقرالر الدتاسب في أ عضأل   ودمع ف   الدمجمو   الدتج يبي .
يتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق أ  الدمتوااااط الداساااضبي دلقياااضس ، ال  ماااض رياااضأل  
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ي دلقيضس الدقبلاي فاي ال  عاضأل والدررجا  الدكليا  الد عر  أ لي مب الدمتواط الداسضب
فض ليااا  الدتااارريس ألالناااض جلساااضا  لااا   ورااا ال  عااار مداااا الي ، الدمجمو ااا  الدتج يبيااا 
 أف الأل الدمجمو   الدتج يبي .درا  ال  مض مهضرالا ريضأل  الدب اضم  في ت مي  

 ر:ييرتحساب حجم ال

ت مياا  مهااضرالا ريااضأل  د الدمتكضمااض ب اااضم الداث ااضا أ  الدب اااضم   ضاااتفرال  
وأ  الدااااا وم بااااةب متواااااطي ألرجااااضا الدقيضاااااةب الدقبلااااي ،  و فض لياااا  ال  مااااض 

تااام  ساااضف قيمااا  ، ت جاااع إدااا  فض ليااا  الدب ااااضم ، والد عاار  دلمجمو ااا  الدتج يبيااا 
وفيمااض يلااي بيااض  الداض لياا   ضطاااتعضا   قيماا  )ا( الدماسااوب   ( 2م بااع إيتااض )

  ضدجرو  الدتضدي:
 ( 22جدول رقم )

صورة   -األعمالحجم التيرير للبرنامج في تنمية أبعاد قا مة ملحظة مهارات ريادة 
 المعلمة 

 مستوى حجم األرر  (  2مر ع إيتا ) قيمة " ت "  البعد 
 كبة   0,912 17,372 الدتفطيط 

 كبة   0,715 8,532 تامض الدمسئودي 

 كبة   0,962 26,978 الدا يق إألالر 

 كبة   0,889 15,236 الدثق   ضد اس

 كبة   0,945 22,277 الطبتكضر والدجر 

 كبة   0,258 3,177 التفض  الدق الر 
 كبة   0,883 14,825 الدطموح

 كبير  0,975 33,518 الدرجة الكلية

ماب  الد ال اعويمكب تاسة  مض تام الدتوةاض إدياع ماب اتاض    ضد سا   دلاا   
 ضااااتفرال  الدا ياااضا الدتاااي ال تمااار  الدمتكضماااض ناااج  الدااارور الدااا   قاااض   اااع الدب ااااضم 
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  ةاال تبااةب أ  راا ه الدا يااضا  ال  مااض فاا  ت مياا  مهااضرالا ريااضأل    لةهااض الدب اااضم 
 ، تعلااام الطقااا ال ،الدااااوالر والدم ضق ااا  ،الداااتعلم الدتعاااضواي ،مثاااض )الدعصااا  الدااا ر ي

دهاااااض فض ليااااا  كبةااااا   فااااا  تاساااااةب مهاااااضرالا رياااااضأل   وظة راااااض( ت اااااضأل  الطألوالر ...
 ألرالاااا ماااع اتااض   الدررالاااضا الدسااض ق  مثااض ال الد ااال وتتاااق اتااض   راا  ، ال  مااض 

 ال  ت وع الطات التيجيضا الدمستفرم  ل     كرا أ( الدتي  2011 ،)فضفم  الدعم   
ضم  رال اع ااالدب   أا اط كماض ال   ،هيضأل  ألالفعيا  الدطااض دلاتعلم الد ياضألاإد    يدأل 

نااج  جلسااضا الدب اااضم  فكضاااع الد ض ثاا  تعاا    فاااض أل اا  بااةب ال الدااا وم الدا  
أكثاااا  مااااب واااااةل  تعليمياااا  اكسااااضف الدماهااااو  الد يااااضألا   ااااكض مثةاااا  وجاااا الف 

الدتااي الثبتااع  .Ajefu, J. B. (2019)) ألرالااا  معااعتتاااق  ورااو مااض فاااض دإ
الفضااااض مااااب  ال  مااااض اتض جهااااض ال  الطاااااضث دااااريهب إتجااااض  إ جااااضبي ااااااو ريااااضأل  

دريهم فضقضا كضم   ال ال مض ال سب تواياهض مب نج    فاض كمض ال  ال   .الد كور
 ال  ماااض ت اااوع الدفبااا الا الدتعليميااا  الدمقرمااا  والدتاااي ت ماااي داااريهم مهاااضرالا رياااضأل  

 .Plum, Mرالاااا   مكاااب تواياهاااض دصاااضد  الدمجتماااع ورااا ال ماااضيتاق ماااع أل 

 .(2010 ،ي ضس اعةر إألرالا  )،  (.(2014)
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 (4شكل )

للمجموعة التجريبية في   األعمالالفروق في أبعاد ملحظة المعلمة لمهارات ريادة 
 القياسي  القبلي والبعدي 

 :وتفسيرها نتا ج الفرض الخامس ومناقشتها
  الا ألطد  ال صاض ي  باةب توجر ف وم    "أاع   ل     ي   الدا   الدفضمس

قض مااااا   لاااااي  الدتج يبيااااا  والدضاااااض ط   تةبدمجماااااو الألرجاااااضا  ي رتاااااس متوااااااط
 ". ةور  الدمعلم  مهضرالا ريضأل  ال  مض   مج ظ  

الد ض ثا  النت ااضر ا دلمجمو ااضا  ع وطنت اضر ةااا  را ال الدااا   الاااتفرم
الدمساااتقل  دمع فااا  الداااا وم باااةب الدمجماااو تةب الدتج يبيااا  والدضاااض ط  فاااي الدقياااضس 

 -ال  ماااض أ عاااضأل قض مااا  مج ظااا  مهاااضرالا رياااضأل   لااا   الد عااار  دلررجااا  الدكليااا 
 ةور  الدمعلم  والدجرو  الدتضدي يوه   دل:

3.464.533.334.23.5
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 ( 23جدول )
بي  المجموعتي   للفروق وداللتها  توقيمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية  

صورة  – األعمالمهارات ريادة ملحظة   قض م  على  الدرجة)التجريبية والضابطة( فى 
 30ن=  في القيا  البعدي المعلمة

 المتوسط المجموعات األبعاد
االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 قيمة ت  الحرية

مستوي 
 الداللة 

 الدتفطيط 
 1,39 7,83 تج يبي 

58 12,701 0,01 
 0,94 3,93 هض ط 

تامض 
 الدمسئودي 

 1,09 6,63 تج يبي 
58 6,974 0,01 

 0,97 4,76 هض ط 

 الدا يق إألالر 
 0,77 8,23 تج يبي 

58 18,957 0,01 
 0,85 4,23 هض ط 

 الدثق   ضد اس
 0,69 8,16 تج يبي 

58 16,054 0,01 
 1,11 4,30 هض ط 

الطبتكضر  
 والدجر  

 1,11 8,00 تج يبي 
58 13,513 0,01 

 1,06 4,20 هض ط 

 التفض  الدق الر 
 1,64 8,00 تج يبي 

58 2,937 0,01 
 1,70 6,73 هض ط 

 الدطموح
 0,68 7,86 تج يبي 

58 13,932 0,01 
 1,16 4,43 هض ط 

 الدرجة
 الكلية

 3,27 54,70 تجريبية
58 24,597 0,01 

 4,20 30,76 ضابطة 

( دمع فاااااا  الدااااااا وم بااااااةب ا يتضاااااا  مااااااب الدجاااااارو  الدسااااااضبق أ  قيماااااا  )
 ال  مااض مهااضرالا ريااضأل   طضقاا  مج ظاا   الدمجمااو تةب الدتج يبياا  والدضااض ط  فااي

وجاوأل فا وم إدا   ألالدا  إ صاض يضي مماض   اة  فاي الدقياضس الد عار  ةاور  الدمعلما 
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.  ةااال يتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق أ  قيمااا  )ا( دمع فااا  باااةب الدمجماااو تةب
الدااا وم بااةب الدمجمااو تةب الدتج يبياا  والدضااض ط  فااي الدقيااضس الد عاار  ورااي قاايم 

وجاااااوأل فااااا وم باااااةب إدااااا   ( مماااااض   اااااة 0,01ألالدااااا  إ صاااااض يضي   ااااار مساااااتو  )
، وتوجع ر ه الداا وم دصاضد  الدمجمو ا  ال  لاي فاي الدمتوااطضا ،  الدمجمو تةب

مو وري الدمجمو   الدتج يبي  و دل    الدررج  الدم تاع  تع ي الرتاضع مستو  ا
 .ال  مض مهضرالا ريضأل  

أ ضاااضي أ  الدمتوااااط الداساااضبي دلمجمو ااا   ويتضااا  ماااب الدجااارو  الدساااضبق
إدااا   الدتج يبياا  أ لااي مااب الدمتواااط الداساااضبي دلمجمو اا  الدضااض ط  ممااض   ااة 

 لااا   الدمجمو ااا  الدتج يبيااا دااارا  ال  ماااض الرتااااضع مساااتو  اماااو مهاااضرالا رياااضأل  
ياااتج م ماااع  الدب ااااضم   ماااض أا اااط ت اااوع إدااا   الدمجمو ااا  الدضاااض ط  و دااال ي جاااع

فاي الدب ااضم   فااض الدمقرم  دإ  ا ط وا تيضجضتهم وت وع ال   فاض نصض   ال 
فضطاضث كضاو  صا عو    واا  ماب ،  واارمضجهم معهض اظ الي دطبيعتهض الدتاض لي 

الدمج س الدقر م  ور ال ي مي دريهم  سب الاتغج  ممتلكضتهم الدقر م  مماض  عاوأل 
ا الد طضدا  والداقا  واتاض   را ال الدمجتمع ونا  معرط ل    الطقتصضأل   ضداض ر   
 .Shepherd, D. A.; Parida, V., & Wincent, Jتااق ماع ألرالاا  الد اال ت

(2020). 
أألوالتهاااام الدمرراااااي   لاااا   الدااااااضظكمااااض الاهاااا ا الدمجمو اااا  الدتج يبياااا   -

وا ااضأل  الدتااروي  داا ع  الطألوالا الدمسااتهلك  والدتاض ااض مااع الدمعلماا  فااي 
 ط يقاااا  مبتكاااا   اظاااا الي دتعاااا   الدمجمو اااا  الدتج يبياااا   ا ااااط ال ت اةاااا  

  .الدمجمو   الدضض ط  أفاض الدب اضم  ودم تتع   د   ا ط  

كماااض جاااض ا أفكاااضر الدمجمو ااا  الدتج يبيااا  أفكاااضرالي إبتكضريااا  ناااج  ت اةااا   -
وكاااضاوال أكثااا  قااارر  دتاماااض مساااددي  أااساااهم و ويهااام  ،الدب ااااضم  أا اااط 
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ططاااو    اااكض جةااار فاااي الطااااتاضأل  ماااب وأكثااا  ثقااا    ااساااهم وكاااضاوال  ف
 إتفااض  الدقاا الر مقضرااا   اا ف الأل الدمجمو اا  لاا   وقااع الد  ااضل وأكثاا  قاارر 

وتفتلااا  ، الدضاااض ط  الدااا يب دااام يتع هاااوال دجلساااضا الدب ااااضم  الدمتكضماااض
الدتااي  Blanchett, M. A. (2018)الداااضدي ماع ألرالااا   الد ااال اتاض   

أاهاا ا أ  ف يقاا  الدتاكةااا  كضاااع مااااروأل  ال رمياا  اسااابيضي فااي اجاااضح 
 ةغضر الدسب. ال  مض روالأل  

 ر:ييرتحساب حجم ال
ت مياا  مهااضرالا ريااضأل  الدمتكضمااض د ب اااضم الداث ااضا أ  الدب اااضم   ضاااتفرال  

وأ  الدا وم بةب متواطي ألرجضا الدمجماو تةب الدتج يبيا  ،   و فض لي   ال  مض 
 ( 2تااام  ساااضف قيمااا  م باااع إيتاااض )، فض ليااا  الدب ااااضم ت جاااع إدااا  ، والدضاااض ط 

  . ضطاتعضا   قيم  )ا( الدماسوب 
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 ( 24جدول رقم )
 األعمال حجم التيرير للبرنامج في تنمية مهارات ريادة 

 مستوى حجم األرر  (  2مر ع إيتا ) قيمة " ت "  البعد 

 كبة   0,848 12,701 الدتفطيط 

 كبة   0,626 6,974 تامض الدمسئودي 

 كبة   0,925 18,957 الدا يق إألالر 

 كبة   0,899 16,054 الدثق   ضد اس

 كبة   0,863 13,513 الطبتكضر والدجر 

 متواط  0,229 2,937 التفض  الدق الر 
 كبة   0,870 13,932 الدطموح

 كبير  0,954 24,597 الدرجة الكلية

 
 (5شكل )

 أبعاد قا مة الملحظة صورة المعلمة  الفروق في متوسطات درجات 
 في القيا  البعدي   أفراد المجموعتي  التجريبية والضابطةلدى 
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 :وتفسيرها نتا ج الفرض الساد  ومناقشتها

 الا ألطداا  ال صااض ي   توجاار فاا وم ط "أاااع  لاا   ياا   الدااا   الدسااضألس
الد عاااار  فااااي الدقيضاااااةب  الدتج يبياااا   دمجمو ااااالألرجااااضا  ي رتااااس متواااااط بااااةب 

  ةور  الدمعلم  "مهضرالا ريضأل  ال  مض   قض م  مج ظ   ل   والدتت عي
 (T test)ودلتاقق مب ةا  ر ال الدا   الااتفرمع الد ض ثا  النت اضر ا 

دلك اا   اااب ألطدااا  والتجااضه الداااا وم باااةب متواااطضا ألرجاااضا الدقيضااااةب الد عااار  
مهاااااضرالا رياااااضأل  أ عاااااضأل قض مااااا  مج ظااااا   لااااا   والدتت عاااااي دلمجمو ااااا  الدتج يبيااااا 

 إألالر ، الدثقااا   اااضد اس، تاماااض الدمسااائودي ، ةاااور  الدمعلمااا  )الدتفطااايط -ال  ماااض 
 والدررج  الدكلي (. ، الدطموح، التفض  الدق الر، الطبتكضر والدجر ، الدا يق

 ( 25جدول رقم )
ألبعاد قا مة ملحظة مهارات   قيمة )ت( لمعرفة الفروق بي  القياسي  البعدي والتتبعي

 30ن=  صورة المعلمة -األعمالريادة 

 المتوسط  العدد  المجموعة  
االنحراف  
 المعياري 

متوسط  
 الفرق 

درجات  
 الحرية 

 ت
 المحسو ة 

 مستوى 
 الداللة 

 الدتفطيط 
 1,39 7,83 30 الد عر 

 أل . غ 1,651 29 0,233
 1,31 8,06 30 الدتت عي

تامض  
 الدمسئودي  

 1,09 6,63 30 الد عر 
0,366 29 2,083 0,05 

 1,28 7,00 30 الدتت عي
الدثق   
  ضد اس 

 0,77 8,23 30 الد عر 
0,433 29 2,644 0,05 

 0,711 8,66 30 الدتت عي
  إألالر 

 الدا يق 
 0,69 8,16 30 الد عر 

 أل . غ 1,00 29 0,033
 0,71 8,20 30 الدتت عي

الطبتكضر  
 والدجر  

 1,11 8,00 30 الد عر 
 أل . غ 1,975 29 0,266

 1,04 8,26 30 الدتت عي
التفض   
 الدق الر 

 1,64 8,00 30 الد عر 
0,46 29 2,041 0,05 

 1,61 8,46 30 الدتت عي
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 الدطموح 
 0,68 7,86 30 الد عر 

0,233 29 2,249 0,05 
 0,71 8,10 30 الدتت عي

الدرجة  
 الكلية 

 3,27 54,70 30 البعدي
2,066 29 4,821 0,01 

 3,49 56,76 30 التتبعي

يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  قاايم )ا( دمع فاا  الدااا وم بااةب الدقيضاااةب 
 ار  وجاوأل فا وم باةب إدا   مماض   اة ، الد عر  والدتت عي دإ عضأل قايم ظةا  ألالدا 

 لااا   ورااا ال  عااار مداااا الي ، الدقيضااااةب الد عااار  والدتت عاااي دصاااضد  الدقياااضس الد عااار 
دااارا  ال  ماااض الااااتم الر فض ليااا  الدب ااااضم  الدمساااتفر  فاااي ت ميااا  مهاااضرالا رياااضأل  

يتضاا  مااب الدجاارو  الدسااضبق أ  الدمتواااط الداسااضبي كمااض  الدمجمو اا  الدتج يبياا .
دلقيضس الد عر  أ لي مب الدمتواط الداسضبي دلقيضس الدقبلي في ال  عضأل والدررج  

فض لياا  الدتاارريس ر الاااتم ال لاا   وراا ال  عاار مدااا الي ، لمجمو اا  الدتج يبياا دالدكلياا  
أفا الأل الدمجمو ا  دارا  ال  ماض مهضرالا رياضأل  ألالنض جلسضا الدب اضم  في ت مي   

 الدتج يبي .

ااتم الر أثا  الطاات التيجيضا الدمساتفرم  الإد   الد تيج ر ه  وتعز  الد ض ث 
وكاا دل  ،ال  مااض ضمااض دت مياا  مهااضرالا ريااضأل  كالدب اااضم  الدمت أا ااط فااي تطبةااق 

مااضبةب موااايقي  وقصصااي  و  كياا  وف ياا  وظ ض ياا  وتك ودوجياا   ا ااط ت ااوع ال 
مض عاار الدتطبةااق الد عاار  إداا    قااض  الثاا  الدب اااضم  الدمتكضمااضأألا إداا   وراا ال الدت ااوع

 .ورو الدقيضس الدتت عي

وكاااا دل  ملياااا  الدتقااااويم الدمسااااتم   عاااار إاتهااااض  كااااض جلساااا  مااااب جلسااااضا 
إداا   الثاا  الدااتعلم قااض  فاااض  أألا إداا  الدب اااضم  وم ال ااض  إ تيضجااضا ور  ااضا ال 

  .الدمجمو   الدتج يبي درا  مض عر الاتهض  جلسضا الدب اضم 
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 :البحثتوصيات ومقترحات  
 الدااضدي ماب اتاض   ومتضام ضا تام تقار م  الد اال في هو  مض أااا    اع  

 الدتوةيضا والدمقت  ضا الدتضدي : ع  

 :توصيات البحث] أ [ 

ةاااضظع الد ض ثااا  ماااض الااااتق ا إديااا  الد تاااض   دل اااال الدااااضدي فاااي  عااا  
  -:الدتوةيضا وري كمضيلي

فاي م اضر  ومقا رالا  ال  ماض ه ور  تضمةب مهضرالا وماض يم رياضأل   -
 . 2030 مض يتوالفق مع رؤي  مص   فاض ريض  ال 

مت و ا  ت ماي مهاضرالا رياضأل   ا اط   فااض تضمةب م اضر  رياض  ال  -
 .   ال هر  دطاض الد وه   ال  مض 

 ياااضا دتااارريبهمال هر   ماااض ألورالا ترريبيااا  دمعلماااضا الد وهااا   هااا ور  -
  .فاض ال درا  ال  مض ت مي  مهضرالا ريضأل   ل  

الطرتمااض   مزياار مااب الدررالاااضا وال  اااضث الدت بوياا  الدتااي تهااتم  مهااضرالا  -
  .فاض الد وه درا  ال  مض ريضأل  

 بحوث مقترحة: [ب]
الدمعاضقةب  فااض دإ ال  ماض  ع  مهاضرالا رياضأل   ب اضم  مقت ح دت مي  -

 . ص يضي 

 ."الدق   "ألرالا  مقضرا  أفاض الداض  و  أفاض الداك  الد يضأل    ر  -
دااارا  ال  ماااض فض ليااا  ب ااااضم  تااارريبي دت ميااا  مهاااضرالا ومااااض يم رياااضأل   -

  .فاض الدطضد   الدمعلم  ب يض  ال 
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 المراجع: 
 المراجع العر ية  :والً أ

، الد ياااض ، ال  ماااض رياااضأل  (: 2014حمدددد الشدددميمري، وفددداء المبيريددد  )أ -
 مكت   الدعبيكض .  

ألور الدتعلاايم الدثااضاو  الدا ااي الدماازألوم فااي إكسااضف (: 2014حمددد مهندداوي )أ -
دموالجهاا  م ااكل  الد طضداا  فااي مصاا  والدسااعوأل  ،   ال  مااض فج   ثقضف  ريضأل   

 (، الدجز  الدثضاي.  52مجل  ألرالاضا   بي في الدت بي  و لم الد اس، الدعرأل )

إ ااارالأل (: 2014المنظمددة العر يددة للتر يددة والثقافددة والعلددوم )األلسددكوم( ) -
ومهااضرالا الدقاا    ال  مااض  ألالر  الااات التيجي  ا –الد اا ضف الدع بااي دسااوم الدعمااض 

 تعليم الدع بي، مضرس، تواس، الدجمهوري  الدتواسي .  في قطضع الد  21ال 

ب اااااضم  تاااارريبي مقتاااا ح دت مياااا  مهااااضرالا الدقيااااضأل  (: 2010إينددددا  سددددعيد ) -
مجلااا  الدطاودااا  والدت بيااا ، كليااا   – فااااض الداعضدااا  دلمعلمااا  الطوداااي ب ياااض  ال 

 ، جضمع  الطاك رري ، الدعرأل الدفضمس.فاض ريض  ال 

رؤياااااا  ت بوياااااا  مقت  اااااا  دتطااااااوي  ماااااا ه  الدت بياااااا   (:2017) جاكاريكاكيتدددددا -
 ،الااااااجمي  دلماااارالرس الدع بياااا   غاااا ف إف يقيااااض فااااي هااااو  الدماااا ه  الدتكااااضملي

   .62-50،  (50ألرالاضا )

: (2020جندددات عبدددد الغندددي ابدددراهيم البكاتوشدددي، أمدددل محمدددد احمدددد ) -
الدمااتعلم دت مياا   عاا  مهااضرالا  لاا   الاااتفرال   عاا  الطااات التيجيضا الدقض ماا 

فااااض الد وهااا ، جضمعااا   اااةب اااامس، كليااا  الدت بيااا ، دااارا   ال  ماااضرياااضأل  
 الدجمعي  الدمص ي  دلق ال   والدمع ف . 
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فض ليااا  ب ااااضم  الرااااضأل  دت ميااا   عااا  الدمهاااضرالا  :(2001رشدددا علدددواني ) -
كلياا   ،ظةاا  م  ااور   ،راااضد  مضجسااتة   ،الدقاا   الدمصاا ي   درا أفاااض   الاألالري 

 جضمع   لوال .    ،الطقتصضأل الدم زدي

رؤي  فجف جضمع  تبااوة  ااو  ثقضفاا    :(2017االخضر الدبوسي )سامي   -
الدم كااااز  –مجلاااا  الدعلااااو  الطقتصااااضأل   والطألالرياااا  والدقضاواياااا   ،ال  مااااض ريااااضأل  

 .  41 -20  ،(8الدعرأل )  ،(1الدمجلر )  ،فلسطةب –الدقومي دل اوث  

 ،الدماااا ه  ،الدمااااررس ،: الدتكضمااااض فااااي الدتعلاااايم (2014) عبدددددخ الخروصددددي -
ألالر الدمساااة   ،  ماااض ، إاجاااضهالا الدطاااضدبةب–الدتقاااويم الدت باااو  –تكاااويب الدمعلااام 

   .دلط ض   والد    والدتوهيع

متكضملااا  فاااي ت ميااا   أا اااط (: فض ليااا  ب ااااضم  2015عبيددر صددديق امددي ) -
كليااا  رياااض   -جضمعااا  الاااااك رري   ،الدمااا ور  دااارا فااااض الد وهااا  الداااو ي

 .192-111ي  2ع  ،7م   فاض ال 

، 3. لفاااااض فااااي ريااااض  ال  ا ااااط : ال (2005عددددزة خليددددل عبدددددالفتاح ) -
 الدقضر  : ألالر الداك  الدع بي.  

ماارنض داار م  ،: الدتعلاايم الد يااضأل (2015عصام سيد احمد السعيد إبدراهيم ) -
 –مجلااا  كليااا  الدت بيااا   ،فاااجف الدجضمعااا  اااااو الد ياااضأل  والدعماااض الداااا  توجاااع

 .  177 -132  ،(18الدعرأل )  ،جضمع  بوراعةر

: إااات التيجي  مقت  اا  دتطبةااق الدتعلاايم الد يااضأل  فااي (2011فاطمددة العمددري ) -
مرالرس مض عر الطاااضس  ساالط    مااض ، مضجسااتة  جضمعاا  الدساالطض  قااضبوس، 

  مض . 

فض لياااا  موالقاااا  تعليمياااا  مقت  اااا  فااااي ت مياااا  (: 2001فاطمدددة مصدددطفي ) -
راااااضد  مضجسااااتة  ظةاااا  ، هااااضرالا الدايضتياااا  دطاااااض مضقبااااض الدمررااااا  عاااا  الدم

   . لوال ،  كلي  الدب ضا،  م  ور  
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: فض لي  ب اااضم  متكضمااض فااي ت مياا  (2015فوزية خميس سعيد الغامدي ) -
 و  الط ضقاا  الدعقلياا ، كلياا  الدررالاااضا الدعليااض  فاااض ال داارا  الدااو ي الدماا ور  

   .دلت بي ، جضمع  الدقضر   

"ب اااضم  تكااضملي دتاسااةب فاا م   (:2021مروة محمد لملوم عبد الح دي  ) -
  " راااضد  ألكتااوراله كلياا  ال هراا  فاااض الد وهاا  داارا  تعلاايم الدمهااضرالا الدلغوياا 

   .ال هر جضمع    ،الدررالاضا الطاسضاي 

، ألالر الدمسااة   6ل فاااض م ضر  ريااض  ال  :(2020)جاد على    مني محمد -
 دل    والدتوهيع.  

 فض لياا  الااات التيجي  مقت  اا  قض ماا (: 2018منددي مصددطفي السدديد زيتددون ) -
الدموااااايقي  دت مياااا   عاااا  مهااااضرالا الدااااتعلم مااااب أجااااض ريااااضأل   ا ااااط ال  لاااا  

جضمعاا  بوراااعةر  ،مجلاا  كلياا  الدت بياا  ،فاااض فاااض ريااض  ال داارا  ال  مااض 
 .359  -316ي ي

 ا ااااط ال  لاااا   فض ليااا  ب اااااضم  قاااض م (: 2012ميرندددا ميخا يدددا المبارشدددة ) -
ااااااا والا كاااااااضيتي  6-5الدت بوياااااا  الدمتكضملاااااا  فااااااي إكسااااااضف فاااااااض الد وهاااااا  

الااااااتق ض  والدتعبةاااا  الدلغااااو  ألراااااض  تج يبياااا  فااااي ماضفظاااا  ألم ااااق، راااااضد  
 مضجستة ، كلي  الدت بي ، جضمع  ألم ق.  

 لاا   فض لياا  دعااس أألوالر الدقصاا (: 2011هدددي محمددد سدديد عبددد الواحددد ) -
فاااض الد وهاا ، مجلاا  ألرالاااضا الدطاوداا ، الدعاارأل داارا    ت مي  الدمهااضرالا الدلغوياا 

 .  145  – 129،  14، الدمجلر  50

الدصاااغة   والدمتوااااط  وألورراااض فاااي  ال  ماااض : رياااضأل  (2013ياسدددر المدددري ) -
الدمملكاااااا  الدع بياااااا  الدسااااااعوأل  ، ألرالااااااا  تالةلياااااا  مقضرااااااا ، الدمملكاااااا  الدع بياااااا  
الدسااعوأل  ، الد يااض ، جضمعاا  اااض ف الدع بيااا  دلعلااو  ال م ياا ، كلياا  الدررااااضا 

 الدعليض، ألكتورال .
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 (  7ملحق رقم )
 أمساء األساتذة احملكمني ألدوات البحث 

 * تم ترتيب أسماء السادة المحكمين حسب الترتيب األبجدي.

  

 الدرجة العلمية   االسم م 

 ية محمد دوابة  آد   1
 – ال  ماااااض اض اااااس ماااااري  ااااااضأل  رياااااضأل  

 . ال هر جضمع   مررس  

أ م  د  سددددماح عبددددد الفتدددداح  2
 محمد مرزوق 

 –الااااتض  مساااض ر  قسااام الدعلاااو  الدت بويااا  
جضمعاا   –كلياا  الدت بياا  دلطاوداا  الدم كاا   

  الدقضر  

أ د  عبد الناصر محمد عبد  3
 الرحم  

  –أاتض  ور يس قسم تك ودوجيض الدتعليم  
    ضدقضر   ال هر  جضمع   -كلي  الدت بي  

 أ م د  محمد محمود عطا 4

أااااتض  مساااض ر تك ودوجياااض تعلااايم رياااض  
كلياا   –قساام الدعلااو  الدت بوياا   -فاااض ال 

جضمعاااااااا   –الدت بياااااااا  دلطاوداااااااا  الدم كاااااااا   
  الدقضر  

 أ د  منى محمد على جاد 5
أااااااتض  ت بيااااا  الدطااااااض والدعمةااااار ال اااااابق 

جضمعاا   –دكلياا  الدت بياا  دلطاوداا  الدم كاا   
  الدقضر  
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