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 تنمية بعض مهارات القيادة لدى طفل الروضة باستخدام برنامج 
 قائم عمى طريقة المشروع

 سعدية يوسف الشرقاوي د /  . أ*                   
 الحميد عبد دمحم إبراهيم  د / . أ**                  
 أروى سمير دمحم عمى معوض/  د***               

 يهخص انبحج 
 استيدفت ىذا الدراسة  تنمية بعض ميارات القيادة لدى طفل الروضة 

( طفتتتل وطفمتتتة متتتن سطفتتتال المستتتتوى ال تتتان  06متتتن   وتكونتتتت ة نتتتة الدراستتتة 
بمرحمة رياض األطفال بالروضات الحكومية التابعة ألحياء محافظة بورسع د، وتم 
اختيتتار ة نتتة ة تتدية بعتتد تطب تتم بطاةتتة الموحظتتة ةم يتتا، وةتتد تتتم تنميتتة ميتتارات 

 القيادة ألفراد الع نة باستخدام البرنامج القائم ةمى طريقة المشروع.
 واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية  

 . بطاةة موحظة المعممة لبعض ميارات القيادة 
 . مقياس ميارات القيادة الم ور 

 نتائج البحث ما  م   وكانت سىم 
  إمكانية تنمية ميارات القيادة لمرحمة رياض األطفال من خول توف ر

ب ئة التعمم الفعال والنشط الت  تنم  ميارات التوا ل االجتماة  
والتخطيط والتفاوض والعرض والتقديم مع مراةاة خ ائص األطفال ف  

 ىذه المرحمة والفروق الفردية ب نيم .
 ى طريقة جد دة من طرق التدريس برياض األطفال من إلقاء الضوء ةم

التدريس بالمشروع وبيان تأ  رىا ف  تنمية  طريقةخول استخدام 
 ميارات األطفال القيادية.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 كلية رياض األطفال جامعة بورسعيد بقسم العلوم التربوية أستاذ أصول التربية المتفرغ* 

 مناهج الطفل ورئيس قسم رياض األطفال ووكيل كلية التربية النوعية لشئون الطالب جامعة بنها** أستاذ 
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Abstract  

The Research Goal: was to developing some leadership skills of 

kindergarten children. 

The sample of the study:  includes (60) children five to six years 

old of second level kindergarten.  

The Research's Tools: 

 Teacher’s observation card of leadership skills (researcher’s 

design). 

 Leadership skills scale 

The main search results: 

 There is a statistically significant difference at the 0.05 level 

between the mean score of the pre and post application of the 

leadership skills scale in favor of the post-application. 

 The program based on project method is effective in 

developing some of leadership skills as measured by Black 

Gain Ratio Formula 
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 يمذيت
المجتمع الم ري اآلن بفترة من س تع  فتراتتو االجتماةيتة واالةت تادية،  يمر
المرحمة الت  يعيشيا المجتمع نجد الك  ر من التحديات والعقبتات المحميتة  فف  ىذه

والعالمية والت  تفرض ةمى كل فرد سن يعمل بجد واجتياد كُل ف  مجالو ، خا ة 
 تجتتتتو نحتتتتو اختيتتتتار الكفتتتتاءات القياديتتتتة  دائمتتتتا  وسن الفكتتتتر القيتتتتادي لمدولتتتتة الم تتتترية 

ةتت ةياست  وبدرجتة ةاليتة متن الكفتاءة المتم زة القادرة ةمتى تحق تم االنجتازات فت  و 
 والجودة . 

ومتن ىنتتا تظيتتر الحاجتة إلتتى االىتمتتام بالكشت  ةتتن النزةتتة القياديتة لتتدى طفتتل 
القدرة ةمى ال بتات فت  مواجيتة  والروضة والعمل ةمى تنم تيا الةداد ج ل ةائد لدي

ة ىذه العقبات والتحتديات ، ويمتمتك المتتىوت الضترورية لمحفتا  ةمتى ىويتتو وىويت
بح ث  نشأ   مارىاإذا ما رُوةبت ووجيت تتت  ح ث سن القيادة ةند األطفال  سمتو.

فالقيتتتادة ميتتارة حياتيتتتة ، ىتتذا الطفتتتل وينمتتو ويتطتتتور حتتامو  فتتت  فكتتره مفيتتتوم القيتتادة
نحتتتاج جميعتتا  إلتتى تطويرىتتا وىتت  شتتكل متتن سشتتكال التنظتتيم االجتمتتاة  التتذي البتتد 

 .منو
ن سن القيتتتادة فتتت  القتتترن الحتتتادي والعشتتترين ويتتترى بعتتتض الميتمتتت ن بالتربيتتتة اآل

،  5662 نبغتت  سن تشتتمل المزيتتد متتن التعمتتيم والتتتدري  والمشتتاركة   ب تتتردج ريتتد ، 
 إةطتتاء الفتترص للطفتتال ال تتغار لممارستتة ميتتارات القيتتادة داختتل القاةتتاتف(  55
 .( Hess, 2010, 4   الطريقة األك ر فعالية لتعزيز ىذه الميارات لد يم تعتبر
امتتتتتوك الطفتتتتل لميتتتتارات القيتتتتادة فتتتت  ىتتتتذه المرحمتتتتة ُيكستتتتبو فتتتتن إدارة الحتتتتوار و 

واالت تتتتال والتوا تتتتل متتتتع اآلختتتترين، وُيستتتتاةده ةمتتتتى إدراك ذاتتتتتو، ويزيتتتتد متتتتن  قتتتتتو 
بنفسو، وُيكسبو القدرة ةمى تحمتل المستئولية واالةتمتاد ةمتى التنفس، وكتذلك يكستبو 

و القتدرة ةمتى التخطتيط الج تد نمت  لديتيالقدرة ةمى الحكم ال تحي  ةمتى األشتياء، و 
 ( 221،  5622  حسن شحاتو ، .لممستقبل

ونظرا  ألن تنمية الميارات االقياديتة يعتد منطقيتا  وسساستيا  فت  المراحتل التعميميتة 
األولتتتى لمطفتتتتل، ح تتتتث  تتتتزداد مستتتتتوى تمتتتتك الميتتتتارات ترك بتتتتا  وتعق تتتتدا  فتتتت  المراحتتتتل 

فتت  تعمتتم تمتتك الميتتارات، فوبتتد متتن  التعميميتتة التاليتتة، وىتتو متتا يعنتت  جيتتدا  مضتتاةفا  
ةتتتتتداد األطفتتتتتال اةتتتتتدادا  ج تتتتتدا  لحيتتتتتاتيم تنميتتتتتة ىتتتتتذه الميتتتتتارات فتتتتت  وةتتتتتت مبكتتتتتر إ

لتتذا وجتت  ضتترورة االىتمتتام بالميتتارات القياديتتة ، وتزويتتد كتتل ؛ االجتماةيتتة والعمميتتة
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، ك  يستطيع سن  واحو المتغ رات والتحديات الت   تسم بيا ىذا الع ر، امتعمم بي
سداء األةمال المطموبة منو ةمى سكمل وجو، فيذه الميتارات تحقتم التعتايش وكذلك 

 .الناج  والمرونة والنجاح ف  الحياه العممية والشخ ية 
 (3،  5662 كو ر كوجك ، 

والقيتتتادة فتتت  الطفولتتتة تظيتتتر س نتتتاء ممارستتتة العمتتتل الجمتتتاة ، وىتتتذا متتتا سكدتتتتو 
إلتتتى سن القيتتتادة التنظيميتتتة ( والتتتت  تشتتت ر Bohlin, 2003 دراستتتة زل تتتزا بتتتوىم نز 

واالجتماةية والسيطرة تظير خول لع  طفل ما ةبل المدرسة مع سةرانتو. ففت  ىتذا 
الجتتتتو الجمتتتتاة  يستتتتتطيع األطفتتتتال استتتتتخدام ميتتتتاراتيم فتتتت  التعامتتتتل متتتتع المواةتتتت  
االجتماةيتة المتنوةتة وكتتذلك فت  حتل المشتتكوت، كمتا  تمتتع ىتتتالء األطفتال بال قتتة 

تحمتتل المستتئولية والتعتتاون والقتتدرة ةمتتى التك تت  متتع المواةتت   بتتالنفس والقتتدرة ةمتتى
 (.523، 5660الجد دة   سماح زىران، 

ةمتى سن  Shaunessy & Karnes, 2004) (شاونست  وكتارينزز ويتكتد ز
القادة من األطفال يشتركون ف  بعض الخ ائص والسمات؛ ولكن كل طفتل متنيم 

 ناء سداءه للنشطة. فريد ف  سماتو القيادية وممارستو لمقيادة س 
ومتتن ختتول اإطتتوع ةمتتى بعتتض األدبيتتات والدراستتات والبحتتوث التتت  تناولتتت 

 (،2992(،  ستتمر ةتتودة، Lambert,2012 ستتمات القيتتادة لتتدى األطفتتال م تتل 
(Fukada, Fukada, & Hicks, 1997)  ، Bohlin, 2003 ستتوزان  ،)

ول ضترورة توافرىتتا (  تضت  سن ىنتاك معتالم رئيستة يمكتن االتفتاق حت5622الخم تل،
 ف  سموك الطفل القائد وى  

التتذكاء والتفتتوق العممتت  سي القتتدرة ةمتتى التتتعمم فالقائتتد يحتتتاج إلتتى ةقتتل متفتتت   (2
وذىتتتن متوةتتتد وتتتتوفر القتتتدرة ةمتتتى تعمتتتم األستتتال   الجد تتتدة لمعمتتتل لتحتتتل محتتتل 

 الطرق واألسال   القديمة غ ر المتطورة.
 القدرة ةمى تحد د ومعرفة األىداف. (5
ةمى التعب ر، فالطوةة ف  التعب ر ليا سىم تيا ف  القيادة إذ تمع  المغة  القدرة (3

 دورا ىاما  كوس مة رئيسية من وسائل االت ال.
التفاةتتتل االجتمتتتاة ، فالجماةتتتة تنتظتتتر متتتن القائتتتد سن يكتتتون سك تتتر األةضتتتاء  (2

مستتتاىمة واا جابيتتتة فتتت  التفاةتتتل االجتمتتتاة  وتنتظتتتر منتتتو سن يكتتتون سك تتتر ودا  
 ستجاباتو االجتماةية.وحرارة ف  ا
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القدرة ةمى مساةدة اآلخرين ،فأغم  القادة الناجحون يعممتون ةمتى نشتر روح  (2
الجماةة وينبغ  سن  توفر لدى القائد الشعور باالىتمام نحو شتون األةضتاء 

 ومساةدتيم ف  حل مشاكميم.
المبتتادرة، فالطفتتل القائتتد لديتتو إحستتاس دائتتم بأىميتتة الميمتتة، وضتترورة المباشتترة  (0

 يا، والسرةة ف  إنجازىا.ف 
القدرة ةمى االةناع، فالقدرة ةمى كس  األشخاص ةن طريم االةناع ى  من  (7

  فات القيادة اليامة.
 توح د المواة ، فيو  وحد مواة  اآلخرين ويتل  ب نيم ويجمعيم. (1
 ال قة بالنفس. (9
 القدرة ةمى تحمل المستولية. (26
تخاذ القرار. (22  القدرة ةمى االختيار واا
 ةر اآلخرين وةدم التع   لمرسي.مراةاة مشا (25
 االستقول. (23

ومتتن الميتتارات القياديتتة التتت  اىتمتتت الدراستتات األجنبيتتة والعربيتتة بتنم تيتتا لتتدى 
طفتتتل الروضتتتة ميتتتارات التفتتتوق، حستتتن االستتتتماع، الجتتترسة، التعامتتتل متتتع اآلختتترين، 

(، وميتارات االت تتال، 5662طوةتة المستان، الم تتابرة كمتا فتت  دراستة  ىنتاء ستتالم، 
(، 5622 غ تتتداء الجبتتتال ،  التخطتتتيط، حتتتل المشتتتكوت، إتختتتاذ القتتترار فتتت  دراستتتة

وباإضتتتافة إلتتتى الميتتتارات الستتتابم ذكرىتتتا فتتت  دراستتتة زغ تتتداءز  فقتتتد اىتمتتتت دراستتتة 
 Hess, 2010)  ،بتنميتة ميتارات المبتادسة والعمتل التعتاون  والتعامتل متع اآلخترين

ىذا باإضافة إلتى تنميتة ميتارات العترض والتقتديم والتت  تمكتن الطفتل متن تو ت ل 
ئتتو متتن ختتول استتتخدام ةدراتتتو العقميتتة والجستتمية معتتا   كمتتا فتت  المعمومتتات إلتتى زمو

 (. 5622دراسة  سمية الشاطر، 
وتعتد ميتتارات االت تتال الرك تتزة األساستتية لمقائتد النتتاج  والتتت  يعتمتتد ةم يتتا فتت  
التعامتتل متتع اآلختترين، فيتت  الميتتارات التتت  ت تتن  األك تتر سىميتتة لنجتتاح األةمتتال 

ميارات االت ال ةمى ةدة ميارات فرةية ىت   الت  تعتمد ةمى التوا ل. وتشتمل
 االستماع، التحدث،الموحظة.

وميارة التخطيط والت  تعد متن الميتارات األساستية لنجتاح سي ةائتد، فتالتخطيط 
الج تتد يمكتتن  تتاحبو متتن التعامتتل متتع سي ةقبتتة سو مشتتكمة ةتتد تظيتتر سمامتتو س نتتاء 

كمتتن فتت  التخطتتيط الج تتد؛ ةيامتتو باألةمتتال، فتتالفرق بتت ن القتتادة النتتاجحون وغ تترىم ي
 ألنيم ببساطة ةادرين ةمى تحد د سىدافيم واختيار الطرق الموئمة لتحقيقيا.
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سما ةن ةرض الشخص لنفسو وألةمالو فتإن ذلتك يعتبتر ةتامو  ميمتا  لمنجتاح، 
متتن ختتول استتتخدامو لمغتتة الحركيتتة والمفظيتتة ووستتائل االيضتتاح المناستتبة؛ فتتامتوك 

ديم  زيتتد متتن ةبتتول اآلختترين لتتو ويتتدةم نجاحتتو فتت  سي الفتترد لميتتارت العتترض والتقتت
 مجال.

وةد اىتمت بعض الدراسات بتنمية ميارات القيادة لدى األطفتال كدراستة  تحيتة 
( والت  ىدفت إلى الكش  ةن مدى فاةمية برنامج تدريب  ف   5662ةبد العال، 

،  تنميتتتة بعتتتض ميتتتارات الستتتموك القيتتتادى لتتتدى ة نتتتة متتتن سطفتتتال متتتا ةبتتتل المدرستتتة
( والتتتت  ىتتتدفت إلتتتى تنميتتتة الستتتتموك  5626زيتتتن العبتتتادي، ودراستتتة   ال االمتتتام، 

القيتتتادي لتتتدى األطفتتتال الموىتتتوب ن بالروضتتتة باستتتتخدام العتتتروض التقديميتتتة ، كمتتتا 
( ةمتتتى تعمتتتيم الميتتتارات القياديتتتة فتتت  الف تتتول  Hess, 2010سكتتتدت دراستتتة  

 تتول ح تتث سنيتتا الطريقتتة االبتدائيتتة وااةطتتاء الفتترص للطفتتال لممارستتتيا داختتل الف
 األك ر فعالية لتعزيز ىذه الميارات لد يم .

 وف  ضوء ما سبم تتض  سىمية تنمية الميارات القيادية لدى سطفال الروضتة؛
ألن نجاح الطفل ف  حياتو  توة  بقدر كب ر ةمى ما يمتمكو متن ميتارات وخبترات 

 جاح ف  حياتو .ومن ىنا فإن الميارات االقيادية ميمة لك  يحقم الطفل الن
طتتترق التعمتتتيم والتتتتعمم التتتت  يمكتتتن متتتن خوليتتتا  تعتبتتتر طريقتتتة المشتتتروع إحتتتدىو 

ي  مجموةة متن األنشتطة  تد يتا الطفتل ف تزويد الطفل بالخبرات وتنمية الميارات،
بحمتتتاس بشتتتكل فتتتردي سو جمتتتاة ، لتحق تتتم سىتتتداف تربويتتتة محتتتددة، والطفتتتل س نتتتاء 

 .العد د من المعمومات والميارات اختياره لموضوع المشروع وتنف ذه يكتس 
 ( 256،  5663،  البكاتوش  جنات 

وطريقة المشروع ال تف ل ب ن المواد المختمفة ، ولكنيا تتزود األطفتال بالعد تد 
من الخبرات المتنوةة والمفاىيم والميارات ، ىذا فضتو  ةتن سستموبيا الشت م لجميتع 

سو خارجيتتتتا بعتتتتد سن يقتتتتع األطفتتتتال ، فيتتتت  ةمتتتتل  تديتتتتو األطفتتتتال داختتتتل الروضتتتتة 
اختيتتتارىم ةميتتتتو ،  تتتتم  خططتتتوا لتنف تتتتذه . ولتتتتيس متتتن الضتتتتروري سن يقتتتتوم األطفتتتتال 
بالمشروع كمو كامو  ، بل يمكن سن تسند إل يم بعتض األةمتال الفنيتة فيتو ، ويكفت  

 . سنيم فكروا وخططوا لممشروع ونفذوا ما يمكن تنف ذه فيو
 Schuler, 2000 , 5   ) 

مشروةات الت  يمكن تقديميا لطفل الروضة، فمنيا  االنتاجيتة، وتتعدد سنواع ال
المشتتروةات و واالستتتمتاةية، ومنيتتا متتا  تتدور حتتول مشتتكوت سو اكتستتا  ميتتارات، 
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التتت  تيتتدف إلتتى اكتستتا  ميتتارات تف تتد األطفتتال فتت  حيتتاتيم ويمكتتن سن تنفتتذ ىتتذه 
والغترض المشروةات بطريقة فردية سو جماةية، ويتوة  ذلتك ةمتى المشتروع نفستو 

 .(,Schultz 40 ,2001  منو
واألنشتطة التت   المرحمتة العمريتة لمطفتل ومياراتتووتعتمتد طريقتة المشتروع ةمتى 

المشتتروع، فتتأي مشتتروع  تضتتمن سلوانتتا  ةد تتدة متتن المعرفتتة م تتل الفنتتون ،  تضتتمنيا 
وةنتد تطب تم المعممتة (.Ho, 2001, 7والرياضيات، والموسيقى، والتاريخ، والمغة  

شتتروةات فتت  ب ئتتة ريتتاض األطفتتال فعم يتتا سن تراةتت  بعتتض األستتس فتت  لطريقتتة الم
 اختيارىا لموضوع المشروع ىذه األسس واالةتبارات تتم ل ف  اآلت  

يعتبتتر موضتتوع المشتتروع مناستتبا  إذا كتتان موضتتوةا  يمكتتن موحظتتتو مباشتترة  (2
 ف  ب ئات األطفال الخا ة  العالم الحقيق (.

   األطفال.سن يم ل موضوع المشروع معظم تجار  (5
 التحق م المباشر سمرا  ضروريا  وال يحتمل سن يكون خطرا . (3
المتتتوارد المحميتتتة  المواةتتتع الم دانيتتتة والخبتتتراء( مواتيتتتة ويمكتتتن الو تتتول إل يتتتا  (2

 بسيولة.
سن يحقم البرنامج القائم ةمى المشروع إمكانية تطب م مجموةتة متنوةتة متن  (2

األدوار، البنتاء، الكتابتة،  الطرق والفنيات التدريس، ةمى ستب ل الم تال  لعت 
 الرسم متعددة األبعاد، منظم  الرسم(.

مشتتتاركة اآلبتتتاء واألميتتتات ومستتتاىماتيم فتتت  تنف تتتذ مراحتتتل العمتتتل بالمشتتتروع  (0
 ضرورية وميمة.  

سن يكتتتتون البرنتتتتامج القتتتتائم ةمتتتتى المشتتتتروع حستتتتاس لم قافتتتتة المحميتتتتة وكتتتتذلك  (7
 مناس   قافيا بشكل ةام.

لوىتمام لك  تر متن األطفتال، سو تم تل م تمحة  ةد تكون فكرة البرنامج م  رة (1
 يعتبرىا الكبار جد رة بالتطور لدى األطفال.

سن  يكتتون موضتتوع المشتتروع متعمتتم بأىتتداف المنتتاىج ومعتتا  ر المدرستتة سو  (9
 المنطقة.

سن  تتتتوفر فر تتتتة واستتتتعة لتطب تتتتم الميتتتتارات األساستتتتية  اةتمتتتتادا ةمتتتتى ستتتتن  (26
 األطفال(.

لتتتيس ضتتتيقا جتتتدا وغ تتتر  -و األم تتتل سن يكتتتون الموضتتتوع  محتتتدد ةمتتتى النحتتت (22
 (L. G. Katz &Chard, 2000, 4-5 واسع جدا. 
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وىنتتتاك بعتتتض الدراستتتات التتتت  استتتتخدمت طريقتتتة المشتتتروع متتتع طفتتتل الروضتتتة 
( والتتتت  اةتمتتتدت ةمتتتى سستتتمو  المشتتتروع فتتت   5663، البكاتوشتتت كدراستتتة  جنتتتات 

ووةت  ب ئت ، إكسا  سطفال الروضة التربية الب ئيتة بمتا تتضتمنو متن معتارف ب ئيتة 
 واتجاىات وةيم ب ئية، وميارات ب ئية، ومشاركة ب ئية.
 (Gallick & Lee, 2009)ب نمتا ةتدمت كتل متن زبتاربرا جاليتكز و زل تزا لت ز 

النياريتتة مشتتروع إةتتداد ز الب تتتزا ز كمشتتروع استتتمتاة    ألطفتتال سحتتد مراكتتز الرةايتتة
 ول ف ل دراس  كامتل.يحقم التكامل ب ن المناىج والمواد الت  درسيا األطفال خ

 –المتابعتتة  –( بتنميتتة ميتتارات   التخطتتيط  5625واىتمتتت دراستتة   داليتتا ىمتتام ، 
 التقويم ( كميارات ما وراء معرفية لدى سطفال الروضة مستخدمة طريقة المشروع.
ومتن ختول العترض الستابم تتضت  سىميتة تنميتة الميتارات القياديتة لتدى سطفتال 

، المختمفتتتتة الكستتتتا  الطفتتتتل الميتتتتارات ريتتتتة المناستتتتبةفيتتتت  المرحمتتتتة العمالروضتتتتة، 
التعميم والتعمم المناسبة لتحق م ذلك؛ لتذا تظيتر الحاجتة  طرق المشروع من  طريقةو 

المشتتتروع لتنميتتتة ميتتتارات القيتتتادة لتتتدى سطفتتتال  طريقتتتةإلتتى إةتتتداد برنتتتامج ةتتتائم ةمتتتى 
 الروضة . 

 اإلحساس باملشكهت 
 تم مت ف   من خول ةدد من المتشرات دراسةشعرت الباح ة بمشكمة ال

 أوالً: أهًُت تنًُت يهاراث انمُادة نذي األطفال
التتتت   ركتتتز  يامتتتةيعتبتتتر موضتتتوع القيتتتادة والتتتتدري  ةم يتتتا متتتن الموضتتتوةات ال

ألن القتتتتادة ىتتتتم التتتتذ ن يستتتتتطيعون توجيتتتتو ةمتتتتل  تيتتتتا؛ةم يتتتتا المربتتتتون نظتتتترا  ألىم 
د الدراسات الحد  ة ف  القيادة ةمى الجماةة حس  األسس والقواةد المناسبة. وتتك

ضتتترورة ممارستتتة األطفتتتال لمقيتتتادة وةمتتتى ةمتتتل بتتترامج وسنشتتتطة تدريبيتتتة تستتتاةد فتتت  
تخاذ القرار وتحمتل المستتولية  تطوير وتعزيز ميارات األطفال القيادية كاالت ال واا

من والمبادسة واالبداع والتحم  بالمبادئ األخوةية والقدرة ةمى تحمل االنتقادات ىذا 
ناحيتتة ومتتن ناحيتتة سختترى فإنتتو تظيتتر حاجتتة المجتمتتع الم تتري اآلن إلتتى اكتشتتاف 
وتنميتتة ةيتتادات ذات شخ تتية ةويتتة، ةتتادرة ةمتتى التخطتتيط الج تتد لممستتتقبل، واتختتاذ 
القتترارت، ومواجيتتة العقبتتات والتحتتديات التتت  ظيتترت ب تتورة واضتتحة فتت  المجتمتتع؛ 

لميتارات القياديتة التت  تمكنتو لذلك  ج  العمل ةمى إةداد ج ل يمتمتك المتتىوت وا
 .مجتمعومن الحفا  ةمى ىويتو وىوية سمتو، والنيوض ب
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 حانًُا: وحُمت املؼاَري انمىيُت نزَاض األطفال يف يصز 
تش ر و يقة المعا  ر القومية لرياض األطفال فت  م تر فت  مجتاالت ومعتا  ر 

القيتتتادة لتتتدى  نتتتواتج التتتتعمم  مجتتتال النمتتتو االجتمتتتاة  ( إلتتتى سىميتتتة تنميتتتة ميتتتارات
  الواردة ف  ىذا المجال األطفال، وذلك من خول ةدد من المتشرات

كمتتا سكتتدت الو يقتتة سيضتتا  ةمتتى ةتتدد متتن المتشتترات التتت  يمكتتن تحقيقيتتا ضتتمن 
التوة  والمعرفتة ( سستال   التعمتيم والتتعمم(، ومجتال  (المشتروع فت  مجتال   طريقتة
 .)العامة 

 حانخًا: انذراساث انسابمت
الدراستتتات بأىميتتتة تنميتتتة ميتتتارات القيتتتادة لتتتدى األطفتتتال ح تتتث سو تتتت بعتتتض 

( إلتى الكشت  ةتن متدى فاةميتة برنتامج  5662ىدفت دراسة   تحيتة ةبتد العتال ، 
تدريب  ف  تنمية بعض ميارات السموك القيادي لدى سطفال ما ةبل المدرستة ، متن 

نفستتيم ةنتتد سجتتل ممارستتة حقتتوةيم االنستتانية ، واالنتمتتاء لممجتمتتع واالةتمتتاد ةمتتى س
( التتت  5662اتختتاذ ةتترراتيم الخا تتة بيتتم ، وتنظتتيم ذاتيتتم، ودراستتة  ىنتتاء ستتالم، 

ىتتدفت إلتتى بنتتاء برنتتامج تتتدريب  لتنميتتة الستتموك القيتتادي لتتدى سطفتتال الروضتتة. كمتتا 
( بتعمتيم سطفتال الف تول االبتدائيتة القيتادة،  Hess, 2010اىتمتت دراستة زىتيسز  
فقد ىدفت إلى التحقم من ت ورات األطفتال  (Certo, 2011سما دراسة زس رتوز  

فتتتتت  ستتتتتن المدرستتتتتة االبتدائيتتتتتة ةتتتتتن ةتتتتتدراتيم القياديتتتتتة وميتتتتتاراتيم االجتماةيتتتتتة بعتتتتتد 
 الجبال مشاركتيم ف  مناةشات مجموةات األد  ال غ رة ، كما  ممت   غ داء 

(  برنامجتتتتتا  للنشتتتتتطة لتنميتتتتتة بعتتتتتض ميتتتتتارات الستتتتتموك القيتتتتتادي  ميتتتتتارات 5622،
المشتتكوت ، اتختتاذ القتترار، التخطتتيط ( لتتدى سطفتتال الروضتتة سمتتا  االت تتال ، حتتل

( فقتتد سشتتارت إلتتى ضتترورة تضتتم ن 5622دراستتة  نيمتتة ةيتتوج ، خمتتود الحم تتدي، 
ميتتتارات الستتتتموك القيتتتتادي فتتتت  متتتتنيج ريتتتاض األطفتتتتال  كميتتتتارات   اتختتتتاذ القتتتترار، 

متتيم المبتتادسة وتحمتتل المستتتولية(  كمتتا وضتتعت الدراستتة ت تتور مقترحتتا  لتضتتم ن تع
 ميارات السموك القيادي ف  منيج رياض األطفال.

واىتمت بعض الدراسات بتطب م سستمو  المشتروع متع سطفتال الروضتة كدراستة 
( استتتخدمت سستتمو  المشتتروع كمتتدخو  لمتربيتتة الب ئيتتة  5663، البكاتوشتت  جنتتات 

 Gallick)ز ( سنوات، ودراسة زباربرا جاليك ول زا ل  0 -2ألطفال الروضة من  
& Lee, 2010)  الت  استخدمت طريقة المشتروع متع سطفتال مركتز الرةايتة التتابع
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لجامعة والية ز إل نوي ز األمريكية ؛ لدراستة مغستمة الستيارات األوتوماتيكيتة وطريقتة 
ةمميتتتا، ومتتتن  تتتم إةتتتداد متحفتتتا  يضتتتم ت تتتاميم األطفتتتال المختمفتتتة ليتتتذه المغاستتتل، 

التتت  ىتتدفت إلتتى ت تتميم مشتتروةا  ( 5620ودراستتة  فتتاتن ةبتتد المط تت  و ختترون، 
ألطفتتتال الروضتتتة يكستتتبيم بعتتتض ميتتتارات الستتتوم لتحستتت ن ستتتموكيم تجتتتاه اآلختتترين 

 وتجاه المجتمع.
 انذراساث انؼزبُت:  لهترابؼًا: 
 طريقتتتةالدراستتتات العربيتتتة فتتت  مجتتتال ريتتتاض األطفتتتال والتتتت  تعتمتتتد ةمتتتى  ةمتتتة

الدراستتتتتات الحاليتتتتتة المعا تتتتترة تستتتتتتخدم استتتتتترات جيات التتتتتتعمم  المشتتتتتروع، ح تتتتتث سن
المشتتروع فتت   طريقتتةباألنشتتطة، سو التتتعمم متتن ختتول المعتت ، وتتترى الباح تتة مناستتبة 

القيتتادة لتتدى ميتتارات المتم متتة فتت  تنميتتة بعتتض  ياىتتذه الدراستتة لكونيتتا تحقتتم سىتتداف
 سطفال الروضة.

بعتتض ميتتارات القيتتادة  وفتت  ضتتوء متتا ستتبم شتتعرت الباح تتة بأىميتتة تنميتتة     
 بالمشروع. طريقةلدى طفل الروضة باستخدام 

 ذراستحتذَذ يشكهت ان
فتتت  ضتتتوء المنطمقتتتات الستتتابقة والتتتت  تشتتت ر إلتتتى سىميتتتة تنميتتتة بعتتتض ميتتتارات 
القيتتادة لتتدى طفتتل الروضتتة، يمكتتن سن تتضتت  مشتتكمة الدراستتة فتت  التستتاتل التترئيس 

 التال  
  المشتتروع فتت  تنميتتة بعتتض ميتتارات القيتتادة  طريقتتةمتتا فعاليتتة برنتتامج ةتتائم ةمتتى

 لدى طفل الروضة؟
 ويتفرع من الستال الرئيس ةدد من األسئمة الفرةية ى   

 ما ميارات االقيادة الت  يمكن تنم تيا لدى طفل الروضة ؟ (2
ما سسس بناء برنامج  ةائم ةمى استرات جة المشتروع فت  تنميتة بعتض ميتارات  (5

 االقيادة لدى طفل الروضة ؟
المشتتتروع فتتت  تنميتتتة بعتتتتض  طريقتتتةلت تتتور المقتتتترح لبرنتتتامج ةتتتائم ةمتتتى متتتا ا (3

 ميارات القيادة لدى طفل الروضة؟
متتا فعاليتتة برنتتامج ةتتائم ةمتتى طريقتتة المشتتروع فتت  تنميتتة بعتتض ميتتارات القيتتادة  (2

 لدى طفل الروضة؟
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 ذراستأهذاف ان
 إلى  ةالحالي دراسةيدف الت
  ضة.تحد د ميارات القيادة لدى ة نة من سطفال الرو 
 .تنمية بعض ميارات القيادة لدى طفل الروضة 
  وضتتع ت تتور مقتتترح لبرنتتامج تنميتتة بعتتض ميتتارات القيتتادة باستتتخدام طريقتتة

 المشروع. 
  المشتتروع فتت  تنميتتة بعتتض ميتتارات  طريقتتةدراستتة فعاليتتة برنتتامج ةتتائم ةمتتى

 .القيادة لدى طفل الروضة
 ذراستأهًُت ان

 أوال: األهًُت اننظزَت:
 وتتم ل ف      

 التعرف ةمى ميارات القيادة الت  يمكن تنم تيا لدى طفل الروضة. (2
فت  تنميتة ميتتارات  المشتروع طريقتةتزويتد المكتبتة العربيتة بدراستة تيتتم بتفع تل  (5

 .القيادة
 حانُا: أهًُت تطبُمُت: 

 ف   ةالحالي دراسةال سفادت
  ضة.توجيو إىتمام التربوي ن إلى سىمية تنمية ميارات القيادة لدى طفل الرو 
   مساةدة م مم  ومعدي برامج رياض األطفال لوستفادة من البرنامج  ف

 تنمية ميارت القيادة لدى طفل  الروضة.
  التعميم والتعمم بالمشروع  طريقةتوجيو معممات وموجي  رياض األطفال إلى

 ف  تنمية الميارات لدى طفل الروضة.
 فزوض انذراست

 اآلتية استيدفت الدراسة الحالية  حة الفروض 
توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إح تتتائية بتتت ن متوستتتطات درجتتتات سفتتتراد الع نتتتة فتتت   -

التطبيق ن القبم  والبعدي ةمى مقياس ميارات القيادة الم ور وسبعاده الفرةية 
 ل ال  التطب م البعديز.

المشتتروع فعتتال فتت  تنميتتة بعتتض ميتتارات القيتتادة  طريقتتةالبرنتتامج القتتائم ةمتتى  -
 .Blakeبنسبة الكس  المعدل لبميك   لدى طفل الروضة كما تقاس
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 ذراستحذود ان
 بالحدود التالية  ةالحالي دراسةال تسلتزم

 احلذود اجملانُت
 –التخطتتتيط  –تنميتتتة بعتتتض ميتتتارات القيتتتادة   بعتتتض ميتتتارات االت تتتال      

 العرض والتقديم (.
 احلذود املكانُت

لمحافظتة بورستع د بالروضات الحكومية التابعة  ةالحالي دراسةتم تطب م ال     
 بواةع مدرسة من كل ح  من سحياء المحافظة تم اختيار ة نة البحث منيا.

 احلذود انزينُت
/ 26/ 22 و تتتتة سشتتتتير ابتتتتتداء متتتتن  ختتتتول ةالحاليتتتت دراستتتتةتتتتتم تطب تتتتم ال     
 م .5627/ 25/ 52م إلى 5627

 ذراستيصطهحاث ان
   Skillاملهارة

( بانيتا  502، 5626تعددت تعريفات الميارة ومنيا  تعريت   بطترس حتاف ، 
ودةتتة متتع اةت تتاد الوةتتت  وكفتتاءةزضتتر  متتن األداء تعمتتم الفتترد سن يقتتوم بتتو بستتيولة 

 والجيد سواء كان ىذا األداء ةقميا  سم اجتماةيا  سم حركيا ز .
 لواضتحةا( سن الميارة تعن   ز المعرفة 229، 5661ويرى   يح ى سبو حر ،

ألشتتتياء ذات ةوةتتتة، وىتتت  تعتمتتتد ةمتتتى موحظتتتة ستتتموك سو ةمتتتل معتتت ن فتتت  س نتتتاء 
 التطب مز.
( بأنيتتتا  زةبتتتارة ةتتتن 29، 2999،ةرفيتتتا   فرمتتتاوي ال ، حيتتتاة المجتتتاديوةتتتد 

حركات متتابعة متسمسمة  تم إكتسابيا ةادة ةن طريم التدري  المستمر، وىت  إذا 
وم بيتا دون قتمة فت  ستموك الطفتل ح تث يما اكتسبت وتم تعمميا ت ب  ةادة متأ 
 سابم تفك ر ف  خطواتيا سو مراحمياز .

    Leadership  انمُادة
ز  ( بأنيتتا   233،  5623تعتتددت تعريفتتات القيتتادة فقتتد ةرفيتتا   ال الفتتات  ، 

 التأ  ر ةمى سفكار اآلخرين واتجاىاتيم وم وليمز . ف القدرة الت  يمتمكيا شخص 
 ( سن القيتتادة ىتت  22، 5623التترتوف، إ يتتا  ةيستتى،  وةرفيتتا   طتتارق ةبتتد

 زةممية التوجيو والتأ  ر ف  سموك اآلخرين من سجل تحق م ىدف مع نز.
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ز نشتتتتات اجتمتتتتاة   ( بأنيتتتتا   523،  5622وةرفتيتتتتا   رانيتتتتا ةبتتتتد المعتتتتز ، 
ىتتادف ل تتال  الجماةتتة ةتتن طريتتم التعتتاون فتت  رستتم الخطتتة وتوزيتتع المستتئوليات 

 ستعدادات واالمكانات المادية المتاحةز.حس  الكفايات واال
ومن التعريفات السابقة يمكن لمباح ة سن ُتعرف ميارات القيتادة إجرائيتا  بأنيتا  ز 
مجموةة القدرات التت   تعمميتا الطفتل ةتن طريتم الممارستة والتتدري ، حتتى إذا متا 
ُسكتستتبت ت تتب  ةتتادة لديتتو تظيتتر فتت  ستتموكو الشخ تت  ويتتت ر متتن خوليتتا ةمتتى 

نو ويوجييم نحو تحق م سىتدافيم المشتتركة ممتا  تطمت  امتوكتو لتبعض ميتارات سةرا
 االت ال، التخطيط، والعرض والتقديمز.

  The Project Strategy  املشزوع يف انتؼهُى وانتؼهى طزَمت
ز نشتات فتردي يقتوم ةمتى سستاس  ( بأنيتا   22،  5622ةرفتيا   منى جتاد ، 

 اجتماة  ز .الم ل والحماسة، ويتم ف  إطار 
ز استتتعمال مشتتروع ختتاص  ( بأنيتا   26،  5626ويعرفيتا   داف تتد وى تبريتتد ، 

بالكبتتار سو موةتتع العمتتل كنقطتتة بدايتتة ، وتمكتت ن األطفتتال متتن البحتتث جزئيتتا  بتنف تتذ 
 النوع المما ل من المشروع بأنفسيمز.
ز بحتث معمتم لموضتوع  ( بأنيتا   222، 5661ويعرفيا   يح ى سبو حر  ، 

المزيتتد متتن التتتعمم ، وىتتذا البحتتث ةتتد يقتتوم بتتو مجموةتتة متتن األطفتتال داختتل  يستتتحم
غرفة ال   ، وسحيانتا  يقتوم بتو جميتع األطفتال ، وربمتا يقتوم بالمشتروع طفتل واحتد 

 ب ورة فردية ز .
المشتتتروع فتتت  التتتتدريس  طريقتتتةُتعتتترف  ومتتتن التعريفتتتات الستتتابقة يمكتتتن لمباح تتتة 

يقتتوم بيتتا الطفتتل إمتتا فرديتتا  سو متتع مجموةتتة  ز مجموةتتة متتن األنشتتطة إجرائيتتا  بأنيتتا 
من سةرانو ، لتحق م سىداف محددة ، ويتعرض من خوليا لعدد من الخبرات ُتكسبو 

 معمومات وميارات جد دة ز .
 ذراستإرزاءاث ان

 لإلجابة ةن سسئمة الدراسة ستبعت الباح ة الخطوات اآلتية 
 نذراستينهذ اأوالً: 
شبو التجريبت  الختبتار فعاليتة البرنتامج القتائم  ت ميمال ةالحالي دراسةستخدم الت
المشتتروع فتت  تنميتتة بعتتض ميتتارات القيتتادة لتتدى سطفتتال الروضتتة وذلتتك  طريقتتةةمتتى 

كأحتتتد سنتتتواع الت تتتاميم فتتت   –الت تتتميم التجريبتتت  ذو المجموةتتتة الواحتتتدة باستتتتخدام 



 تنًُت بؼط يهاراث انمُادة نذي طفم انزوظت باستخذاو بزنايذ لائى ػهً طزَمت املشزوع 
 

 ( 141 ) 1027 ـ دَسًرب  َىنُى( ـ  احلادٌ ػشزانؼذد ) 
 

 تتة ؛ وتستتتخدم الباحوذلتتك متتن ختتول القيتتاس القبمتت  لممجموةتتة –البحتتث التجريبتت  
( كأستتمو  إح تتائ  لحستا   الفتترق بتت ن متوستط  درجتتات ىتتذه T-Testاختبتار  

 المجموةة ف  التطبيق ن القبم  والبعدي.
 ذراستجمتًغ وػُنت انحانًُا: 

بمحافظتتة  ( ستتنوات 0- 2سطفتتال الريتتاض بالمستتتوى ال تتان    : ذراســتجمتًــغ ان
 بورسع د.

من سطفال المستوى ال ان  لرياض األطفال  ة ديةتم اختيار ة نة  : ذراستػُنت ان
 ( طفل وطفمة.06بالروضات الحكومية التابعة لمحافظة بورسع د ةواميا  

 حانخًا: أدواث انذراست
 إػذاد لائًت ببؼط يهارث انمُادة -أ

 التالية  لمخطواتوذلك وفقا  
االطتتتتوع ةمتتتتى الدراستتتتات والبحتتتتوث الستتتتابقة العربيتتتتة واألجنبيتتتتة التتتتت  اىتمتتتتت  (2

 ,Lambertبتنميتتة ميتتارات الستتموك القيتتادي لتتدى طفتتل الروضتتة كدراستتة  
(،  ىنتتاء ستتالم، 5662(،  تحيتتة ةبتتد العتتال، 2992(،  ستتمر ةتتودة، 2012
 ,Hess(،  5622(،  غ تتتتداء الجبتتتتال ، 5669، إمتتتتام(،  ستتتتمر 5662
2010.) 

اإطتتوع ةمتتى سدبيتتات بعتتض المتخ  تت ن فتت  مجتتال القيتتادة وخا تتة التتت   (5
 ةبتتتد الحمتتيم ةشتتتطة، لروضتتتة وىتت   اميتتتارات القيتتادة لتتتدى طفتتل تيتتتم بتنميتتة 

2912 ،)  Fukada, Fukada & Hicks, 1997  ،)Bohlin, 2003 ،)
(، 5623 طتتتتارق ةبتتتتد التتتترتوف، إ يتتتتا  ةيستتتتى، (، 5660 ستتتتماح زىتتتتران، 
 (.5620،  خمود الحم دي، (5622 سوزان الخم ل، 

كتتتن تنم تيتتتا لتتتدى سطفتتتال إةتتتداد ةائمتتتة مبدئيتتتة لتتتبعض ميتتتارات القيتتتادة التتتت  يم (3
 ( سنوات. 0-2الروضة من   

ةرض القائمة ةمى مجموةتة متن الستادة المحكمت ن المتخ  ت ن فت  منتاىج  (2
وطتترق تتتدريس ريتتاض األطفتتال. وةتتد راى المحكمتتون مناستتبة ميتتارات القيتتادة 
التتت  وردت بالقائمتتة لطفتتل الروضتتة متتع إجتتراء بعتتض التعتتديوت البستتيطة فتت  
ضوء  رائيم، كت حي  ال ياغة لبعض المفاىيم الفرةية م تل  تحد تد سىتداف 

تحد د متطمبات المشروع بتدال  متن   –النشات بدال  من تحد د سىداف المشروع 
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إةداد ةائمة بمتطمبات المشروع تحد د ىدف التفتاوض بتدال  متن تحد تد سىتداف 
 التخطيط لمعرض بدال  من تحد د سىداف العرض(. –التفاوض 

إةتتتتداد ال تتتتورة اليائيتتتتة لقائمتتتتة بتتتتبعض ميتتتتارات القيتتتتادة والتتتتت  اشتتتتتممت ةمتتتتى  (2
–ميتتتارات التخطتتتيط  –الميتتتارات الرئيستتتة اآلتيتتتة   بعتتتض ميتتتارات االت تتتال 

 ميارة العرض والتقديم(.
 انربنايذ انمائى ػهً طزَمت املشزوع )يادة املؼاجلت انتززَبُت(إػذاد  -ب

 التالية  لمخطواتوذلك وفقا 
تحد تتد األستتس التتت  يقتتوم ةم يتتا برنتتامج ةتتائم ةمتتى طريقتتة المشتتروع فتت  تنميتتة  (2

 ميارات القيادة.بعض 
تحد د األىتداف العامتة لمبرنتامج فت  ضتوء اليتدف الترئيس لمدراستة وىتو تنميتة  (5

بعتتض ميتتارات القيتتادة لتتدى طفتتل الروضتتة باستتتخدام برنتتامج ةتتائم ةمتتى طريقتتة 
 المشروع.

 تحد د محتوى البرنامج من خول  (3
 –تحد تتتد المراحتتتل األربعتتتة لمعمتتتل بالمشتتتروع   مرحمتتتة اختيتتتار المشتتتروع  -

 مرحمة التقويم(. -مرحمة التنف ذ –وضع الخطة مرحمة 
 ت ميم األنشطة داخل مراحل العمل بالمشروع. -
  ياغة األىداف السموكية. -
 تحد د الفنيات التدريسية المستخدمة ف  تطب م األنشطة. -
 تحد د الوسائل التعميمية. -
 إةداد التقويمات البنائية والموحم الخا ة بالمشروع. -
 ضبط البرنامج. -

 إػذاد بطالت يالحظت بؼط يهاراث انمُادة نذي طفم انزوظت -د
 وذلك وفقا  لمخطوات التالية 

تحد د اليدف من بطاةة الموحظة وىو اختيار األطفال الذ ن تقع درجتاتيم فت   (2
البطاةتتتة فتتت  االربتتتاة  ال تتتان   الوستتتيط( لتطب تتتم البرنتتتامج القتتتائم ةمتتتى طريقتتتة 

 المشروع ةم يم.
ن ختتتول االطتتتوع ةمتتتى المراجتتتع  والدراستتتات الستتتابقة بنتتتاء بطاةتتتة الموحظتتتة متتت (5

 والمقا يس العربية واألجنبية الت  تناولت ميارات القيادة.
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( ةبتتارة موزةتتة ةمتتى 22بطاةتتة الموحظتتة فتت   تتورتيا النيائيتتة وتكونتتت متتن   (3
ميتتارة العتترض  –ميتتارة التخطتتيط  -( ميتارات ىتت   بعتتض ميتتارات االت تتال3 

 والتقديم(.
موحظتتتة المعممتتتة لتتتبعض ميتتتارات القيتتتادة لتتتدى طفتتتل الروضتتتة ت تتتحي  بطاةتتتة  (2

 ح ث توزع درجات البطاةة ةمى  وث مستويات وى  دائما ، سحيانا ، نادرا .
 التجربة االستطوةية لمبطاةة لحسا   (2

  دق المقارنات الطرفية(.  – دق البطاةة    دق المحكم ن  -
 – بتتات البطاةتتة    بتتات المفتترادات بحستتا  معامتتل  بتتات سلتت  كرونبتتاخ  -

 ال بات الكم  لمبطاةة(.
 إػذاد املمُاس املصىر نبؼط يهزاث انمُادة نذي طفم انزوظت –د 

 وذلك وفقا  لمخطوات التالية 
 تحد د اليدف من المقياس. (2
 تحد د الميارات الفرةية المستيدف ةياسيا. (5
 بناء المقياس. (3
 قياس.و   الم (2
 المقياس ف   ورتو النيائية. (2
 التجربة االستطوةية لممقياس لحسا   (0

زمتتن تطب تتم المقيتتاس متتن ختتول حستتا  متوستتط األزمنتتة التتت  استتتغرةيا  -
 دةيقة 52األطفال ف  اإجابة ةمى سسئمة المقياس وكان 

 تتدق  التتداخم  لممقيتتاس با جتتاد معتتاموت االرتبتتات بتت ن درجتتة كتتل بعتتد  -
ومعامل ارتباطو  ال و ة والدرجة الكمية لممقياس   البعد األولمن األبعاد 

البعتد ال التث معامتل  –( 6.99البعد ال ان  معامتل ارتباطتو   –( 6.99 
 (.6.91ارتباطو  

( وىت  درجتة 6.72معامل  بات المقياس بطريقة سلفا كرونبتاخ وكانتت    -
 مقبولة تتكد اتساق المقياس.

 انذراست انتززَبُت -ه
 ٍانتصًُى انتززَب 

الدراستتتة الحاليتتة إلتتتى تنميتتة بعتتتض ميتتارات القيتتتادة لتتدى طفتتتل الروضتتتة  ىتتدفت
باستتتخدام برنتتامج ةتتتائم ةمتتى طريقتتة المشتتتروع، لتتذا فقتتد استتتتخدمت الباح تتة ت تتتميم 
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المجموةتتتان المرتبطتتتتان متتتن البيانتتتات  لتتتدى مجموةتتة واحتتتدة متتتن ااألفتتتراد؛  وذلتتتك 
 المجموةة ف  التطبيق ن القبم  والبعدي.لحسا  الفرق ب ن متوسط  درجات ىذه 

وةد تم اختيار ىذا الت ميم لقياس فعالية البرنامج القائم ةمى طريقة المشروع      
الم تتتمم فتتتت  تنميتتتتة بعتتتتض ميتتتتارات القيتتتتادة، ح تتتتث ةامتتتتت الباح تتتتة باختيتتتتار ة نتتتتة 
 الدراسة ف  ضوء نتائج بطاةة الموحظة وتطب م المقياس الم ور ةم يا ةبميا ،  تم
تطب تتتتم البرنتتتتامج ةمتتتتى الع نتتتتة وبعتتتتدىا تتتتتم تطب تتتتم المقيتتتتاس الم تتتتور ةمتتتتى نفتتتتس 

 المجموةة تطبيقا  بعديا .
 :حتذَذ أفزاد انذراست 
( ستنوات متن  0-2ة نة الدراستة متن سطفتال المستتوى ال تان  متن    اختيارتم 

الروضات الحكومية التابعتة  لستتة سحيتاء بمحافظتة بورستع د وىتذه الروضتات ىت    
روضتتة ةمتتى  –روضتتة ةاستتم سمتت ن بحتت  العتتر   –التنتتيس بحتت  المنتتاخ  روضتتة 

روضتة  –روضتة ةمتى مبتارك وروضتة القنتاة بحت  الشترق  –سميمان بحت  الزىتور 
سسامة الشرب ن  بح  الضواح (، ح ث تم اختيار سطفال الع نة بعتد تطب تم بطاةتة 

(  طفتتل وطفمتتة 235موحظتتة المعممتتة لتتبعض ميتتارات القيتتادة ةمتتى ة نتتة ةواميتتا  
( طفتل 55من سطفال المستوى ال ان  مقسمة ةمى الروضات السابم ذكرىتا بواةتع  

 من كل روضة.
%  57ات األطفتال ترت بتا  ت تاةديا    تم حتذف وةد ةامت الباح ة  بترت ت  درجت

% متتتن ةيمتتتة اإربتتتاة  ال التتتث 57وىتتت  ةيمتتتة اإربتتتاة  األول  األدنتتتى(، وحتتتذف 
 األةمتتى(  وذلتتك الختيتتار األطفتتال التتذ ن تقتتع درجتتاتيم فتت  االربتتاة  ال تتان  وىتتم 

( درجتة فت  البطاةتة،  لي تب  72 – 22األطفال الذ ن تنح ر درجتاتيم بت ن ال  
 ( طفل وطفمة.06 نة الفعمية  ةدد الع
 :إرزاءاث تنفُذ انذراست 

بعتتتد إةتتتداد سدوات الدراستتتتة والتأكتتتد متتتن  تتتتدةيا و باتيتتتا و تتتوح تيا لمتطب تتتتم 
الم تدان ، وبعتد تحد تد اإجتراءات التجريبيتة الوزمتة لتنف تذ تجربتة الدراستة والمتم متة 

ة الخطتوات اآلتيتة ف  تحد د الت ميم التجريب ، واختيار ة نة البحث اتبعت الباح 
 ف  إجراء البحث  المعالجة التجريبية(.
 أوال: ارزاءاث لبم تطبُك انربنايذ

 وتتضمن 
 التطب م القبم  ألدوات الدراسة. -
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 إةداد ةاةة النشات بالروضة لتطب م المراحل األربعة لمعمل بالمشروع. -
 حانًُا: إرزاءاث تطبُك انربنايذ

واستتتتمرت حتتتتى  ختتتر  5627سكتتتتوبر بتتتدست الباح تتتة التجربتتتة فتتت  بدايتتتة شتتتير 
لمتتتتدة  و تتتتة سشتتتتير، وةتتتتد الحظتتتتت الباح تتتتة اآلتتتتت  ا نتتتتاء تطب تتتتم  5627ديستتتتمبر 
 البرنامج 

إةبال األطفال ةمى العمل بالمشروع، والذي الةى اىتماما  كب را منيم وةد  -
ظير ىذا االىتمام ف  حوارات األطفال مع الباح ة ةن موبستيم وكتذلك 

 لمتكال   المنزلية.رسوميم ةنيا، وسدائيم 
تعتتتاون األطفتتتال س نتتتاء القيتتتام بتتتالتخطيط لمعمتتتل الم تتتدان  وتعتتتاونيم سيضتتتا   -

 س ناء تنف ذ األنشطة بالمرحمة ال ال ة من المشروع.
انجتتتتذا  األطفتتتتال ألداء سنشتتتتطة العتتتترض والتقتتتتديم لمتتتتا ف يتتتتا متتتتن إظيتتتتار  -

لمواةت  لقدرات الطفل المفظية وتدةيم ل قة الطفل بنفسو من ختول توليتو 
 ةيادية مع فريقو.

اىتمتتام سستتر األطفتتال المشتتارك ن فتت  البرنتتامج بمتتا يقتتوم بتتو سطفتتاليم متتن  -
سةمال وميام منزلية، ومشاركتيم سطفتاليم ةترض انجتازاتيم وسةمتاليم متن 

 خول حضورىم ف   وم المعرض الختام . 
 حانخًا: انتطبُك انبؼذٌ ألداة انذراست

ل المشتتتروع القتتتائم ةميتتتو البرنتتتامج   متتتادة بعتتتد االنتيتتتاء متتتن تطب تتتم مراحتتت     
المعالجتتتة التجريبيتتتة( لتنميتتتة بعتتتض ميتتتارات القيتتتادة لتتتدى سفتتتراد الع نتتتة، تتتتم تطب تتتم 
مقياس ميارات القيادة الم ور بعديا  ةمى سفراد ة نة البحث، وسكدت الباح تة ةمتى 
كتتل طفتتل بتتذل سة تتى جيتتدة فتت  محاولتتة اإجابتتة ةمتتى سستتئمة المقيتتاس،  تتم ةامتتت 

ح تتتة بالت تتتحي  ور تتتد درجتتتات األطفتتتال ومعالجتيتتتا اح تتتائيا ، ومقارنتتتة نتتتتائج البا
التطبيقتت ن القبمتت  والبعتتدي ألفتتراد ة نتتة الدراستتة،  تتم مناةشتتة النتتتائج واختبتتار  تتحة 

 الفروض وتفس رىا.
 ػزض اننتائذ وينالشتها وتفسريها

 اختبار صحت انفزض األول
  داللتتتتتتة إح تتتتتتائية بتتتتتت ن  تتتتتتنص الفتتتتتترض األول ةمتتتتتتى سنتتتتتتو زتوجتتتتتتد فتتتتتتروق ذات

متوستتتطات درجتتتات سفتتتراد الع نتتتة فتتت  التطبيقتتت ن القبمتتت  والبعتتتدي ةمتتتى مقيتتتاس 
 ميارات القيادة الم ور وسبعاده الفرةية ل ال  التطب م البعدي ز.
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ولمتحقتتتم متتتن  تتتحة ىتتتذا الفتتترض استتتتخدمت الباح تتتة اختبتتتار زتز لع نتتتت ن    
اد الع نتتة بتت ن التطبيقتت ن متتترابطت ن لحستتا  داللتتة الفتترق بتت ن متوستتط  درجتتات سفتتر 
 القبم  والبعدي ةمى مقياس ميارات القيادة الم ور ككل.

والجدول التال   وض  نت جة الفرق ب ن متوسط  درجتات سفتراد الع نتة فت      
 التطبيق ن القبم  والبعدي ةمى مقياس ميارات القيادة الم ور ككل.

حلساب انفزق بني يتىسطٍ درراث أفزاد  ( نتائذ حتهُم اختبار "ث" نؼُنتني يرتابطتني2رذول )
  انؼُنت يف انتطبُمني انمبهٍ وانبؼذٌ ػهً يمُاس يهاراث انمُادة املصىر

   
 التطبيق

 
 البعد 

  التطبيق البعدي التطبيق القبمي
درجة 
 الحرية

الفرق بين 
 ت القياسين

 الجدولية
ت 

 المحسوبة
مستوي 
 الداللة

 ع م ع م ع م
مهارات 
 7.76 07.0 1.03 1.66 6.56 65 6.11 63.63 6.03 60.73 القيادة

      ويتضتتتت  متتتتن الجتتتتدول الستتتتابم وجتتتتود فتتتترق دال اح تتتتائيا  ةنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة 
( بتت ن متوستتط  درجتتات سفتتراد الع نتتة فتت  التطبيقتت ن القبمتت  والبعتتدي ةمتتى 6.62  

زتز  مقياس ميارات القيادة ككل ىذا الفرق ل ال  التطب م البعدي، ح ث سن ةيمتة
 ( سكبر من ةيمة زتز الجدولية.76.7المحسوبة  

ولمتأكد من  حة ىذا الفرض، ولمتحقم من حجم تأ  ر البرنامج المستخدم ف  
تنمية ميارات القيادة وتحد د األىمية التربوية لنتتائج اختبتار زتز تتم استتخدام مربتع 

ة بالجتتتدول إ تتتتا كاختبتتتار مكمتتتل لمداللتتتة اإح تتتائية وتتتتم التو تتتل لمنتتتتائج الموضتتتح
 اآلت  

  ( حزى تأحري انربنايذ ػهً تنًُت يهاراث انمُادة1رذول )
 حجم التأثير 2 d "ت" المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 60.75 7.56 07.0 مهارات القيادة البرنامج

(  تضتت  سن تتتأ  ر البرنتتامج المعتتد  البرنتتامج القتتائم ةمتتى 5ومتتن نتتتائج جتتدول 
( 6.91تنمية ميارات القيادة كب ر، ح ث  بت إح ائيا  سن   طريقة المشروع( ةمى

     متتتن التبتتتا ن الكمتتت  لممتغ تتتر التتتتابع   ميتتتارات القيتتتادة(  رجتتتع إلتتتى المتغ تتتر المستتتتقل
ممتتتتا  تتتدل ةمتتتتى سن استتتتتخدام  d )22.69  البرنتتتامج المعتتتتد(  ح تتتتث بمغتتتت ةيمتتتتة  

نميتة ميتارات القيتادة البرنامج القائم ةمتى طريقتة المشتروع  تت ر بدرجتة كب ترة ةمتى ت
 (.6.1( ةد تعدت  dلدى األطفال، ح ث سن ةيمة  
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 تفسري وينالشت اننتُزت املتؼهمت بانفزض األول
داللتتة إح تتائية بتت ن  وفتترق ذ سظيتترت نت جتتة  تتحة الفتترض األول وجتتود     
درجتتات سفتتراد الع نتتة فتت  التطبيقتت ن القبمتت  والبعتتدي ةمتتى مقيتتاس ميتتارات   متوستتط

، وةد ترجتع الزيتادة فت  درجتات سفتراد الع نتة القيادة الم ور ل ال  التطب م البعدي
 ف  مقياس ميارات القيادة الم ور ف  التطب م البعدي لو إل  

ىت  ميتارات سن بعض من ميارات القيادة التت  تتم تنم تيتا لتدى سطفتال الع نتة  (2
ةياديتتة جد تتدة ةمتت يم لتتم يقومتتوا بممارستتتيا متتن ةبتتل؛ لتتذلك كتتان متتن الطبيعتت  
زيتتادة درجتتات سفتتراد الع نتتة فتت  التطب تتم البعتتدي لممقيتتاس بعتتد دراستتة البرنتتامج 

 المعد.
طبيعتتتتة البرنتتتتامج القتتتتائم ةمتتتتى طريقتتتتة المشتتتتروع والتتتتذي ستتتتتاح للطفتتتتال فتتتترص  (5

عمتل بالمشتروع ممتا سستيم فت  تحق تم المشاركة اإ جابية والفعالة ف  مراحل ال
مبدس التعمم النشتط وستاةد ةمتى بقتاء س تر التتعمم لتدى سطفتال الع نتة وكتان ليتذا 

 تأ  را  إ جابيا  ةمى زيادة درجاتيم ف  المقياس الم ور.
االنتقال التدريج  ف  مراحل العمل بالمشروع القائم ةميو البرنامج من التمي د  (3

ف  تتذ فتتالتق يم وىتتذا تناستت  متتع خ تتائص األطفتتال والتي ئتتة إلتتى التخطتتيط فالتن
وراةى ةدراتيم وىذا ما سكدت ةميو الدراستات التت  استتخدمت طريقتة المشتروع 
كأحتتتد االستتتترات جيات التدريستتتية لطفتتتل الروضتتتة كدراستتتة  جنتتتات البكاتوشتتت ، 

( والتت  سستتتخدمت سستمو  المشتتروع كمتدخل لمتربيتتة الب ئيتة فتت  ريتتاض 5663
( والتتتتتت  استتتتتتخدمت 5667اتن ةبتتتتتد المط تتتتت  و ختتتتترون، األطفال،ودراستتتتتة  فتتتتت

مشتتتتروةا إكستتتتا  سطفتتتتال الروضتتتتة بعتتتتض ميتتتتارات الستتتتوم، ودراستتتتة  داليتتتتا 
( التتتتت  سشتتتتارت نتائجيتتتتا إلتتتتى فعاليتتتتة برنتتتتامج ةتتتتائم ةمتتتتى طريقتتتتة 5622ىمتتتتام،

 المشروع ف  تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة لدى سطفال الروضة.
 اختبار انفزض انخانٍ

  ض ال تتان  متتن الفتتروض التنبتيتتة لمبحتتث ةمتتى سن ز البرنتتامج القتتائم  تتنص الفتتر
ةمى طريقة المشروع فعال ف  تنمية بعض ميارات القيادة لدى طفل الروضة 

 ز .Blake كما تقاس بنسبة الكس  المعدل لبميك 
بعتتد التأكتتد متتن سن الفتتروق بتت ن متوستتطات درجتتات سفتتراد الع نتتة فتت  التطبيقتت ن 

مقياس ميارات القيادة الم ور وسبعاده الفرةية  فرق جتوىري، القبم  والبعدي ةمى 
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تم التأكد من فعالية البرنامج المعد متن ختول حستا  الفترق بت ن متوستط  درجتات 
سفراد الع نة ف  التطبيق ن القبم  والبعتدي لمقيتاس ميتارات القيتادة الم تور لحستا  

 لت  تم التو ل إل يا.نسبة الكس  المعدل لبميك والجدول التال   وض  النتائج ا
  ( نسبت بهُك نفؼانُت انربنايذ يف تنًُت يهاراث انمُادة3رذول )

متوسط التطبيق  المتغير التابع
 القبمي

متوسط التطبيق 
 البعدي

 نسبة بميك الدرجة الكمية

 6.0 66 63.63 60.73 مهارات القيادة

ميتتارات ( إلتتى سن نستتبة الكستت  المعتتدل لتنميتتة بعتتض 3سشتتارت نتتتائج جتتدول  
( وىتتت  سكبتتتر متتتن القيمتتتة المعياريتتتة التتتت  حتتتددىا بميتتتك وىتتت  2.2القيتتتادة تستتتاوي  

 ( مما  دل ةمى سن استخدام البرنامج  ت   بدرجة مناسبة من الفعالية.2.5 
 تفسري وينالشت اننتُزت املتؼهمت بانفزض انخانٍ

 سظيتتترت نت جتتتة اختبتتتار  تتتحة الفتتترض ال تتتان  فعاليتتتة استتتتخدام البرنتتتامج القتتتائم
ةمتتتتى طريقتتتتة المشتتتتروع فتتتت  تنميتتتتة بعتتتتض ميتتتتارات القيتتتتادة لتتتتدى طفتتتتل الروضتتتتة،  
فباإضتتافة إلتتى متتا تتتم ةرضتتو متتن نتتتائج  تتحة الفتتروض الستتابقة والمتعمقتتة بوجتتود 
فتتترق جتتتوىري بتتت ن متوستتتط  درجتتتات سفتتتراد الع نتتتة فتتت  التطبيقتتت ن القبمتتت  والبعتتتدي 

يمكتن تفست ر نت جتة  لمقياس ميارات القيادة الم ور ل ال  التطب تم البعتدي  فإنتو
 فعالية البرنامج وفقا  لما  م  

ارتبتتات ميتتارات القيتتادة التتت  تناولتيتتا الدراستتة الحاليتتة بحاجتتة الطفتتل إلتتى تحق تتم  (2
التوا تتتل الفعتتتال متتتع سةرانتتتو ومعممتتتتو، وبرغبتتتتو فتتت  فيتتتم سىدافتتتو والعمتتتل ةمتتتى 

 تحقيقيا.
ةمتى حتتل مشتتكوتو ميتارات القيتتادة التت  تناولتيتتا الدراستة الحاليتتة تستاةد الطفتتل  (5

متتتتع سةرانتتتتو والتقريتتتت  متتتتن اآلراء وتقمتتتتيص ال تتتتراةات ب تتتتنيم، كمتتتتا سنيتتتتا تتتتتدةم 
الجوانتتتت  اإ جابيتتتتة فتتتتت  شخ تتتتية الطفتتتتتل وتستتتتاةده ةمتتتتتى سن يكتتتتون  تتتتتاح  

 شخ ية ةوية ةادرة ةمى اتخاذ القراات.
البرنتتتتامج القتتتتائم ةمتتتتى طريقتتتتة المشتتتتروع ستتتتتاح لمطفتتتتل فتتتترص الممارستتتتة الفعالتتتتة  (3

اإ جابية ف  ةممية التعمم وف  ةممية التقتويم ممتا كتان لتو األ تر فت  والمشاركة 
 بقاء س ر التعمم.

ىذا وسوضحت نتائج  الدراسة سن البرنامج القائم ةمى طريقة المشروع  كمتغ ر 
مستتتتقل( لتتتو تتتتأ  ر كب تتتر ةمتتتى بعتتتض ميتتتارات القيتتتادة  كمتغ تتتر تتتتابع(، وتتفتتتم تمتتتك 
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ى من تأ  ر طريقة المشروع ةمى متغ رات النت جة مع ما تو مت إليو دراسات سخر 
( التتتت  سظيتتترت نتائجيتتتا 5667سختترى م تتتل دراستتتة   فتتاتن ةبتتتد المط تتت  و ختترون، 

تتتتأ  ر برنتتتامج ةتتتائم ةمتتتى طريقتتتة المشتتتروع ةمتتتى إكستتتا  سطفتتتال الروضتتتة ميتتتارات 
والتي  شايت إ ىليأ يي طري ةي  ي   (Burns & Lewis, 2016)الستوم، ودراستة 

 .األةفتلالمشيوع ف  يحدي قد اإ 
 تىصُاث انذراست:

 ف  ضوء نتائج الدراسة الحالية تو   الباح ة بما  م  
تضتتتم ن تعمتتتيم ميتتتارات القيتتتادة لمطفتتتتل فتتت  منتتتاىج األنشتتتطة بمرحمتتتة ريتتتتاض  (2

 األطفال بجميورية م ر العربية.
وضتتع ت تتور مقتتترح لطتترق واستتترات جيات تعمتتيم ميتتارات القيتتادة ضتتمن متتنيج  (5

 رياض األطفال.
طتتتترق تعمتتتتيم طفتتتتل الروضتتتتة ميتتتتارات القيتتتتادة ضتتتتمن المقتتتتررات  الترك تتتتز ةمتتتتى (3

الدراسية الت  تدرس بكميات رياض األطفال حتتى تتتمكن الطالبتة المعممتة متن 
 ممارستيا ومن  م تنم تيا لدى الطفل.

تتتتوف ر دةرات تدريبيتتتة لمعممتتتات ريتتتاض األطفتتتال لتتتتدريبين ةمتتتى كيفيتتتة تنميتتتة  (2
 نشطة المختمفة معيم.ميارات الطفل القيادية س ناء ممارسة األ

االىتمام بتفع ل طريقة التدريس بالمشتروع داختل الروضتات؛ لمتا ليتا متن دور  (2
 كب ر ف  تحق م مبدس التعمم الذات  والفعال لمطفل.

 انبحىث املمرتحت:
 تقترح الباح ة بعض البحوث المستقبمية كما  م  

تعميميتة فت  المفتاىيم تنمية ميارات القيادة لدى طفل الروضة باستخدام حق بة  (2
 االجتماةية.

برنتتتامج إ رائتتت  لتنميتتتة بعتتتض ميتتتارات القيتتتادة لتتتدى سطفتتتال الروضتتتة باستتتتخدام  (5
 طريقة المشروع.

تنميتتتتتة ميتتتتتارات العتتتتترض والتقتتتتتديم لتتتتتدى سطفتتتتتال الروضتتتتتة باستتتتتتخدام برنتتتتتامج  (3
 كمب وتري متعدد الوسائط.  

التفك تتتتر س تتتتر برنتتتتامج مشتتتتروةات ةتتتتائم ةمتتتتى الختتتترائط المفاىيميتتتتة فتتتت  تنميتتتتة  (2
 اإ جاب  لدى طفل الروضة.
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 لائًت املزارغ
 أوالً : املزارغ انؼزبُت

(. تنميتتتتة المفتتتتاىيم العمميتتتتة والرياضتتتتية لطفتتتتل  5667بطتتتترس حتتتتاف  بطتتتترس.    2
 الروضة. ةمان  دار المس رة

(. القيتتادة المتم تتزة  تتياغة استتترات جيات 5662ب تتترج ريتتد، ترجمتتة ةتتو سحمتتد.   5
 مجموةة الن ل العربيةلمتغ  ر. القاىرة  

(. فاةميتتة برنتتامج تتتدريب  فتت  تنميتتة بعتتض 5662تحيتتة ال سحمتتد ةبتتد العتتال.   3
ميتارات الستتموك القيتادي لتتدى ة نتتة متن سطفتتال متتا ةبتل المدرستتة. جامعتتةالقاىرة   

 05. ع  22مجمة كمية التربية. مج 
األنشتتتتطة (. فاةميتتتتة استتتتتخدام بعتتتتض  5663جنتتتتات ةبتتتتد الغنتتتت  البكاتوشتتتت .    2

 سستتتمو  المشتتتروع( كمتتتدخل لمتربيتتتة الب ئيتتتة فتتت  ريتتتاض األطفتتتال. جامعتتتة ةتتت ن 
 شمس. رسالة دكتوراه  معيد الدراسات العميا لمطفولة

(. المناىج الدراسة بت ن النظريتة والتطب تم. القتاىرة  مكتبتة 2991حسن شحاتو.   2
 الدار العربية لمكتا 

ألطفال توجيتات ةالميتة وتطبيقتات (. المرجع ف  رياض ا5622حسن شحاتو.   0
 ةممية. القاىرة  دار العمم العرب 

(. تعميم ميارات السموك القيادي لطفل الروضة. 5620خمود سمطان الحم دي.   7
 ةمان. األردن  متسسة الفرسان لمنشر والتوزيع

 (. فاةمية برنامج ةائم ةمى طريقة المشروع ف  تنمية5625داليا ال ىمام ال.   1
بعتتتض ميتتتارات متتتا وراء المعرفتتتة لتتتدى سطفتتتال الروضتتتة. جامعتتتة القتتتاىرة. رستتتالة 

 دكتوراه  معيد الدراسات التربوية
داف تتتتتد وى تبريتتتتتد. ترجمتتتتتة. ىالتتتتتة إبتتتتتراىيم الجروانتتتتت  . إنشتتتتتراح إبتتتتتراىيم المشتتتتترف .  9

 (. التعميم والتعمم ف  السنوات المبكرة. الرياض  دار الزىراء5626 
(. إدارة ريتتتتتتاض األطفتتتتتتال فتتتتتت  ة تتتتتتر العولمتتتتتتة.  5622.   رانيتتتتتتا ةبتتتتتتد المعتتتتتتز 26

 ااالسكندرية  دار االجامعة الجد دة
(. العمتتم متتن سجتتل مجتمتتع إنستتان  سفضتتل. القتتاىرة  5660ستتماح خالتتد زىتتران.   22

 دار الفكر العرب 
(. الستتتتموك القيتتتتادي لتتتتدى توم تتتتذ ال تتتت  ال تتتتامن 2992ستتتتمر حستتتتن ةتتتتودة.    25

بعتتة لوكالتتة الغتتوث الدوليتتة فتت  منطفتتة رام  . جامعتتة األساستت  فتت  المتتدارس التا
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 النجاح الوطنية. رسالة ماجست ر  كمية التربية
(. فاةميتتتة استتتتخدام الحقائتتتت  التعميميتتتة فتتتت  5622ستتتمية ال خ تتترت الشتتتتاطر.   23

تنميتتة بعتتض ميتتارات العتترض ةنتتد األطفتتال. مجمتتة البحتتث العممتت  فتت  التربيتتة. 
 22  العدد3م ر. مجمد 

 (. تنمية القيادة لدى األطفال. متاح ةمى5622سوزان الخم ل.   22
http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/nadawat_fekriya/alqudwa 
/page/lesson3.htm 8/12/2014 

(. القيتتادة التربويتتة 5623طتتارق ةبتتد التترتوف ةتتامر، إ يتتا  ةيستتى الم تتري.   22
 وميارات التعمم. القاىرة  دار العموم لمنشر والتوزيع

(. فعاليتة برنتامج مقتترح لتنميتة بعتض  5622غ داء ةبد   حستن ن الجبتال .    20
تتتوراه  ميتتارات الستتموك القيتتادي لتتدى سطفتتال الروضتتة.  جامعتتة القتتاىرة. رستتالة دك

 معيد الدراسات التربوية
فاتن إبراىيم ةبد المط ت ، ىالتة إبتراىيم الجروانت ، جنتات ةبتد الغنت  البكاتوشت .  27

(. مشتتتتتتروع إكستتتتتتا  ميتتتتتتارات الستتتتتتوم لطفتتتتتتل الروضة.المر تتتتتتد التتتتتتدول  5667 
 سطمنتيس لمسوم والدبموماسية الموازية. متاح ةمى

http://atlantisworld.org/ 
(. منتتتاىج وبتتترامج وطتتترق تتتتدريس 5662فرمتتتاوي، حيتتتاة المجتتتادي   فرمتتتاوي ال 21

 رياض األطفال وتطبيقاتيا العممية. القاىرة  مكتبة الفوح لمنشر والتوزيع
(. اتجاىتتتتتات حد  تتتتتة فتتتتت  المنتتتتتاىج وطتتتتترق التتتتتتدريس    5662كتتتتتو ر كوجتتتتتك    29

 التطبيقات ف  مجال التربية األسرية. القاىرة   ةالم الكت 
(. سدوات القيتتتادة. الريتتتاض  5663النتتتدز ب تتترج، تعريتتت  غتتتادة الشتتتياب   متتتاكس  56

 العبيكان
( . مبتتتادئ اإدارة . القتتتاىرة   التتتدار العالميتتتة 5623ال الفتتتات  محمتتتود بشتتت ر    52

 لمنشر والتوزيع
(. فعاليتتة العتتروض التقديميتتة فتت  5626ال  تتال  اإمتتام. زيتتن حستتن العبتتادي   55

ي لتدى األطفتال الموىتوب ن بالروضتة   المجمتة التربويتة لكميتة تنمية السموك القياد
 51التربية بسوىاج. ع 

(. منتتاىج ريتتاض األطفتتال. ةمتتان. األردن   دار  5667منتتى ال ةمتت  جتتاد.    53
 المس رة

(. ت ور مقترح لتضم ن ميتارات الستموك 5622نيمة ةيوج . خمود الحم دي.   52
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المتتتتتمر التتتدول  لمتعمتتتيم. المممكتتتة العربيتتتة القيتتتادي فتتت  متتتنيج ريتتتاض األطفتتتال. 
 السعودية  جامعة الممك ةبد العزيز

(. فاةميتتة برنتتامج تتتدريب  لتنميتتة الستتموك القيتتادي لتتدى 5662ىنتتاء خالتتد ستتالم.   52
سطفتتال الروضتتة. جامعتتة ةمتتان العربيتتة. رستتالة دكتتتوراه  كميتتة الدراستتات التربويتتة 

 العميا
( . المعتتتتتا  ر القوميتتتتتة لريتتتتتاض األطفتتتتتال فتتتتت   5661  وزارة التربيتتتتتة والتعمتتتتتيم.   50

 م ر  القاىرة
(. المنتاىج التربويتة لمرحمتة متا ةبتل المدرستة.  5661يح ى حس ن سبتو حتر .    57

 سسسيا، ةنا رىا، تنظيماتيا، سسال   تنظيميا . القاىرة   مكتبة الفوح
 األرنبُت :حانًُا : املزارغ 
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