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 فبعليت برنبمج قبئم علي القصت في تنميت املسئوليت االجتمبعيت
 لذى طفل الروضت 

 إعذاد

 جوهرة محذى راشذ فرج
 رافإشــ

 إينبس سعيذ الشتيحيد/  أ.                  عبذ النبصر سالمت الشرباوىأ.د/  
 أستبذ أصول تربيت انطفم                                        أستبذ يُبهج انطفم انًتفرغ         

      جبيعت انًُوفيت  كهيت انتربيت نهطفونت انًبكرة         جبيعت انًُوفيت  كهيت انتربيت نهطفونت انًبكرة 

 
 ص لخستامل

م هذف انجذث إنً انزعرف عهً أثعبد انًسئىنُخ االجزًبعُخ انىاجت رىافرهب نذي طف        

انروضخ، ولذ اعزًذ انجذث عهً عذد يٍ األدواد، هً يمُبس انًسئىنُخ اإلجزًبعُخ انًصىر 

نطفم انروضخ، ثطبلخ يالدظخ سهىكُبد انًسئىنُخ االجزًبعُخ.)اعذاد انجبدثخ (، وثرَبيج لبئى 

ارخبر  –االسزمالل  –عهً انمصخ نزًُُخ سهىكُبد انًسئىنُخ االجزًبعُخ) االَزًبء وانًىطُخ 

ادزراو االخرٍَ وانمىاعذ ( ولذ رى رطجُك انجزء انزجرَجً نهجذث  -االَثبر –انًشبركخ  -مراران

ثروضخ يذرسخ صالح خطبة انرسًُخ نهغبد دً يُذ خبلبٌ يركز شجٍُ انكىو يذبفظخ 

(سُىاد خالل انفصم 7-5( طفالً وطفهخ رزراوح أعًبرهى ثٍُ)13انًُىفُخ عهً عُُخ لىايهب )

ورى إسزخذاو انًُهج شجه انزجرَجً)انزصًُى ري  9339/9393ٍ انعبو انذراسً انذراسً انثبًَ ي

 انًجًىعخ انزجرثُُخ انىادذح يسزخذيبً انمُبس انمجهً وانجعذي(ولذ رىصم انجذث إنً:

  ٍُوجذود فرق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُم

ُخ االجزًبعُخ )االَزًبء ـلخ يالدظخ انًسئىنانمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطب

 وانًىاطُخ ( نصبنخ انزطجُك انجعذٌ.

 0202/  7/   5انبحث : إستالو تبريخ 

 
 9393:    /     /  انبحثإستالو تبريخ 

 

 9393:    /     /  انبحثإستالو تبريخ 

 
 9393:    /     /  انبحثإستالو تبريخ 

 0202/ 8/   3انبحث :    قبولتبريخ 

 
 9393:    /     / انبحث قبولتبريخ 

 

 9393:    /     / انبحث قبولتبريخ 

 
 9393:    /     / انبحث قبولتبريخ 
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  ٍَُىجذ فرق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُم

انمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ االجزًبعُخ )االسزمالل( نصبنخ 

 انزطجُك انجعذٌ.

 ق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُمٍُ َىجذ فر

انمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ االجزًبعُخ )ارخبر انمرار( 

 نصبنخ انزطجُك انجعذٌ.

  ٍَُىجذ فرق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُم

جعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ االجزًبعُخ )انًشبركخ( نصبنخ انمجهٍ وان

 انزطجُك انجعذٌ.

  ٍَُىجذ فرق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُم

انمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ االجزًبعُخ )االَثبر( نصبنخ 

 انزطجُك انجعذٌ.

  ٍَُىجذ فرق دال ادصبئُبً ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجرَجُخ فٍ انزطجُم

انمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ االجزًبعُخ )ادزراو االخرٍَ 

 وانمىاعذ( نصبنخ انزطجُك انجعذٌ.

 َجُخ َىجذ فرق دال ادصبئُبً عُذ يسزىي ثٍُ يزىسطٍ درجبد أطفبل انًجًىعخ انزجر

فٍ انزطجُمٍُ انمجهٍ وانجعذٌ عهٍ انًمُبس وثطبلخ يالدظخ انًسئىنُخ) ككم( نصبنخ 

 انزطجُك انجعذي،
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The Effectiveness a Story-based Program Developing 

Kindergarteners’ Social Responsibility 

Abstract 

  The aim of the research is to identify the dimensions of social 

responsibility that must be available in a kindergarten child, and the 

research relied on a number of tools, which are the social responsibility 

picture illustrated for the kindergarten child (prepared by the researcher), a 

card for observing social responsibility behaviors (preparing the researcher), 

and a story-based program to develop behaviors Social responsibility 

(affiliation and citizenship - independence - decision-making - participation 

- altruism - respect for others and the rules), and the experimental part of the 

research has been applied in Salah Khattab Official Language School in Mit 

Khakan, Shebin El-Koum Center in Menoufia Governorate, which is 

affiliated with the Ministry of Education on a sample of (30) A boy and a 

girl between the ages of (5-7) years during the first semester of the academic 

year 2019/2020 and the semi-experimental approach (design with a single 

experimental group using pre and post measurement) was used. The 

research found:There is a statistically significant difference at a level 

between the average scores of children of the experimental group in the pre 

and post applications on the scale and the note of social responsibility 

(affiliation and citizenship) in favor of the post application.There is a 

statistically significant difference between the mean scores of children of 

the experimental group in the pre and post applications on the scale and the 

social responsibility note (independence) in favor of the post 

application.There is a statistically significant difference between the mean 

scores of children of the experimental group in the pre and post applications 

on the scale and the CSR note (decision-making) in favor of the post 

application.There is a statistically significant difference between the mean 

scores for children of the experimental group in the pre and post 

applications on the scale and the CSR note (participation) in favor of the 
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post application.There is a statistically significant difference between the 

mean scores of the experimental group children in the pre and post 

applications on the scale and the social responsibility note (altruism) in 

favor of the post application.There is a statistically significant difference 

between the mean scores of children of the experimental group in the pre 

and post applications on the scale and the note of social responsibility 

(respecting others and the rules) in favor of the post application.There is a 

statistically significant difference at a level between the mean scores of the 

experimental group children in the pre and post applications on the scale 

and the liability note card (as a whole) in favor of the post application.The 

research recommended paying attention to social responsibility behaviors 

and giving it to the kindergarten child, and the results emphasized the 

effectiveness of the story as a medium to achieve educational goals and 

teach the child 
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The Story - Social Responsibility - The Kindergarten Child 
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 :البحث  مقدمة

جتماعية، وأخبلقية، وقانونية، ودينية تستدعى اإلىتماـ     تعد المسئولية االجتماعية قضية تربوية وا 
داخؿ البيئات االجتماعية عامة لما تنطوى عميو مف دالالت قيمة لحياة االنساف، فيى مف  بيا

ت، والسيما وأف تربية الفرد عمى الموضوعات التى تؤدى دوًرا ىاًما فى توازف حياة األفراد والمجتمعا
تحمؿ مسئولياتو تجاه نفسو وتجاه اآلخريف وما يصدر عنو مف أقواؿ وأفعاؿ يعد أمرًا بالغ األىمية 
لتنظيـ الحياة داخؿ المجتمع اإلنسانى ألف الفرد المتسـ بتحمؿ المسئولية االجتماعية يحقؽ فائدة 

االجتماعية إحدى دعائـ التربية الحديثة وبخاصة في لجميع أفراد المجتمع. وليذا أصبحت المسئولية 
ضوء ما تتعرض لو المجتمعات مف تحديات، وقد أىتمت دراسات عديدة بدراسة المسئولية 

 ,Nadia chernyak,Tamerاإلجتماعية وتنميتيا لدى طفؿ الروضة، ومنيا دراسة )
kushnir,2018،ونة فى إستخداـ أساليب (، ومع األعتراؼ بأىمية المر 4102( )عزة عبدالرحيـ

متنوعة في رياض األطفاؿ، فإف القصة تعتبر واحدة مف أنجح األساليب في التربية؛ بما تحتويو مف 
مضموف اجتماعى وخمقى فى إطار شائؽ وممتع بأسموب سيؿ فيى تدخؿ في صمب العممية 

ة األدبية، فتخاطب التربوية وتمثؿ إندماج المنظومتيف، منظومة القيـ التربوية، ومنظومة الببلغ
الطفؿ وتذكي روحو وتثير وجدانو، وتعرض لو رسالة الحياة وأىدافيا، فضبًل عف أنيا تمبي حاجتو 

 لمتخيؿ، وتوجو األطفاؿ توجيًيا غير مباشر وتساعد عمى تحقيؽ التوازف النفسى والمعرفى 
 أوال: مشكمة البحث:

سؤاؿ الرئيس اآلتى: ما فاعمية برنامج قائـ ويمكف لمباحثة تحديد مشكمة البحث الحالى فى ال     
عمى القصة فى تنمية المسئولية اإلجتماعية لدى طفؿ الروضة ؟ ويتفرع مف السؤاؿ السابؽ األسئمة 

 التالية :
 ما أبعاد المسئولية التى ينبغى تنميتيا لدى طفؿ الروضة ؟ .0
 اعية لدى طفؿ الروضة؟ ما مكونات برنامج قائـ عمى القصة لتنمية ابعاد المسئولية االجتم .4
 ما فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية المسئولية االجتماعية لطفؿ الروضة؟ .3
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 ثانيًا: أىداف البحث: 
 يتمثؿ ىدؼ البحث الحالى فى:

 تحديد أبعاد المسئولية االجتماعية التى يمكف تنميتيا لدى طفؿ الروضة. .0
 –لية االجتماعية )االنتماء والموطنة تصميـ برنامج قائـ عمى القصة لتنمية أبعاد المسئو  .4

 احتراـ اآلخريف والقواعد(. -اإليثار –المشاركة  -اتخاذ القرار –االستقبلؿ 
 ثالثًا: أىمية البحث:  تنبع أىمية البحث الحالى من األمور األتية :

أىمية المرحمة العمرية التى تتناوليا البحث حيث تعد مرحمة رياض األطفاؿ أىـ مراحؿ  -
اة لـ ليا مف  تأثير فى مستقبؿ الطفؿ، فيى مرحمة تكوينية وتمثؿ حجر الزاوية فى الحي

 بناء الشخصية .
 تاكيد اإلىتماـ بدور القصة وما يرتبط بيا مف تطوير ميارات الطفؿ وغرس االقيـ  . -
 المساىمة فى دعـ مناىج طفؿ الروضة بأنشطة ىادفة تجمع بيف المتعة والتعميـ  -
ة المسئولية االجتماعية فى تكويف الشخصية حيث تعد مطمبًا ضروريًا مف التاكيد عمى اىمي -

متطمبات الحياة  والتكييؼ الطفؿ مع البيئة والمجتمع المحيط بو ودعـ صحة الطفؿ 
 النفسية.

 رابعًا: حدود البحث:
 يقتصر البحث عمى الحدود اآلتية :

 ( سنوات .7-5): أطفاؿ الروضة مف المرحمة العمرية مف الحدود البشرية- أ
: يقتصر تطبيؽ الجزء الميدانى فى البحث عمى التطبيؽ فى روضة مدرسة ) الحدود المكانية- ب

بمحافظة المنوفية  التابعة لوزارة التربية  –مركز شبيف الكـو  –صبلح خطاب الرسمية لمغات ( 
 والتعميـ .

الثانى  لمعاـ الدراسى : تـ تطبيؽ الجزء الميدانى فى الفصؿ الدراسى الحدود الزمنية- ت
 ( . 5/3/4141( إلى )04/4/4141فى المدة مف )  4102/4141
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ى ػػى البرنامج عمػػ: أقتصرت أبعاد المسئولية االجتماعية التى تـ تقديميا ف الحدود الموضوعية - ث
خريف ( احتراـ القواعد واآل –اإليثار  –المشاركة  –اتخاذ القرار  -االستقبلؿ –) االنتماء والمواطنة 

 كما تـ اإلستعانة بأنشطة قائمة عمى القصة فى تنمية تمؾ األبعاد.
 خامسًا: مصطمحات الدراسة:

  Effectivenessفاعمية       .1
وتعرؼ الفاعمية باأنيا: مدى األثر الذى يمكف أف تحثو المعالجة التجربية بإعتبارىا متغيرا مستقبل 

مدى أثر عامؿ أو بعض العوامؿ المستقمة عمى عامؿ فى أحد المتغيرات التابعة ، كما يعرؼ بأنو 
 (43: 4113أو بعض العوامؿ التابعة ) حسف شحاتة، زينب النجار، حامد عمار، 

وتعرفيا الباحثة اجرائيًا بأنيا: األثر الذى يحدثة البرنامج المقترح  فى تنمية أبعاد المسئولية        
 –المشاركة  -اتخاذ القرار -االستقبلؿ –والمواطنة االجتماعية لدى طفؿ الروضة وىى:) االنتماء 

 احتراـ القواعد والقوانيف(. –االيثار 
      Storyالقصة: .2

( بأنيا"ىي لوف مف ألواف أدب األطفاؿ، وىي حكاية ذات غاية 41: 4104وتعرؼ)أمؿ دكاؾ ،   
صيات لحادثة واحدة أو مجموعة مف الحوادث، تدور حوؿ شخصية واحدة، أو عدد مف الشخ

وتتمخص عناصرىا في وجود بيئة زمانية ومكانية وموضوع وشخصيات وحبكة وأسموب يعتمده 
 الكاتب، وليا ىدؼ معرفي أو قيمي أوترويح".

وتقـو الباحثة بتعريؼ القصة اجرائيًا فى البحث الحالى: بأنيا إستراتيجية مف إستراتيجيات التعميـ 
األدب لو خصائصو وقواعده التى تبعث المتعة المستخدمة مع طفؿ الروضة وىى فف مف فنوف 

والتى تناسب طفؿ الروضة وتمتاز بالتنوع لما ليا مف القدرة عمى جذب اإلنتباه واإلثارة والتشويؽ 
 والتى يمكف إستخداميا إلكسابو سموكيات المسئولية اإلجتماعية .

 Social Responsibilityالمسئولية اإلجتماعية :  .3
( المسئولية بأنيا "حرص الفرد عمى االلتزاـ بالقيـ والمعايير 22: 4102ؼ، وتعرؼ )والء يوس    

االجتماعية التزامًا ذاتيًا وفعميًا كما يحرص عمى التفاعؿ والمشاركة فيما يجرى فى محيطو أو 
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مجتمعو مف ظروؼ أو أحداث أو تغيرات أو تطورات وذلؾ بتمقائية ومبادأه عمى نحو يضمف لو 
مكاناتو الذاتيو مف أجؿ تطوير مجتمعو إلى األماـ.الشعور بتحقيؽ فا  عمية الذات لديو وا 

وتعرفيا الباحثة فى البحث الحالي :ىى مجموعة مف السموكيات اإلجتماعية اإليجابية المقبولة  
اجتماعيا والمعبرة عف الواجبات التى ينبغى أف يؤدييا الطفؿ تجاه  نفسو وتجاه اآلخريف والتى يمكف 

فؿ الروضة وتدريبو عمييا مثؿ اإلنتماء والمواطنة، االستقبلؿ، اتخاذ القرار، المشاركة ، إكسابيا لط
اإليثار، احتراـ اآلخريف والقواعد وتقاس مف خبلؿ الدرجة التى يحصؿ عمييا الطفؿ عمى مقياس 

حقيؽ المسئولية االجتماعية  المصور، وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية التى أعدتو الباحثة لت
 . الحالي أىداؼ البحث

 -سادسًا: فروض البحث:
  يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي

والبعدي عمي المقياس، وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )االنتماء، والمواطنة( لصالح 
 التطبيؽ البعدي .

 ف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بي
والبعدي عمي المقياس، وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )االستقبلؿ( لصالح التطبيؽ 

 البعدي.
  يوجد فرؽ داؿ احصائيًا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي

بطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )اتخاذ القرار( لصالح التطبيؽ والبعدي عمى المقياس، و 
 البعدي.

  يوجد فرؽ داؿ احصائًيا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
والبعدي عمي المقياس، وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )المشاركة( لصالح التطبيؽ 

 البعدي.
 احصائًيا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي  يوجد فرؽ داؿ

والبعدي عمي المقياس وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )اإليثار( لصالح التطبيؽ 
 البعدي.
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  يوجد فرؽ داؿ احصائًيا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
لمقياس وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )احتراـ اآلخريف والقواعد( لصالح والبعدي عمي ا

 التطبيؽ البعدي.
  يوجد فرؽ داؿ احصائًيا بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي

       والبعدي عمي المقياس وبطاقة مبلحظة المسئولية) ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدى.           
 سابعُا: اإلطار النظرى لمدراسة

 المحوراألول: القصة
 أىمية القصة:  .1

( إلى ما ذكره ىادى الييتى بأف القصة إضافة إلى ما تحممو مف قيـ 4104وقد أشارت أمؿ دكاؾ ) 
ومعايير اجتماعية وسيمة ىامة مف وسائؿ تنشئة الطفؿ وبناء شخصيتو، وبطبيعة الحاؿ فإف القصة 

د الزماف "تنقؿ األطفاؿ عبر الدىور المختمفة، كما تتجاوز بيـ الحاضر إلى المستقبؿ بتخطييا أبعا
وتنقميـ إلى أماكف مختمفة، وبتجاوزىا الواقع تجعؿ األطفاؿ أماـ حوادث، وشخصيات وأجواء خارج 
نطاؽ الخبرة الشخصية لؤلطفاؿ، وتييئ ليـ الطوفاف عمى أجنحة الخياؿ في عوالـ مختمفة.)أمؿ 

 (20: 4104،دكاؾ
وتكمف أىمية القصة فى أنيا تعتبر وسيمة إلشباع حب الطفؿ ورغبتو فى المعرفة ، حيث فييا  

الجديد مف األفكار واألحداث والمواقؼ وصور الحياة اليومية، وتعمؿ القصة كمصدر لمطفؿ، 
 (57: 4102وتشويقو لما فييا مف تعدد شخصيات وترقب لؤلحداث وتسمسميا.) حنيف فاخورى،

 أىداف القصة : .2
( إلى أف 012: 4102(،) راندا الديب، 010:  4102ويشير كبًل مف )عبد الناصر الشبراوى،      

 أىداؼ القصة والغاية مف تدريسيا تتمثؿ فيما يمى:
توسيع خياؿ الطفؿ وتربى وجدانو وتنمى ذاكرتو وتقوى حافظتو، تعوده اإلنتباه الئلرادى الذى يعينو  

حصيؿ المعرفة ويعد أو خطوة مف خطوات التفكير العممى، تطبعو عمى حسف عمى حسف الفيـ وت
اإلستماع، وحسف اإلستماع أساس الفيـ، وحسف الفيـ أساس لحسف الكبلـ والتعبير عما يجوؿ فى 
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النفس مف اإلحساس واألفكار، تثير شوقو إلى التعميـ وتحببو فى القراءة واإلطبلع، وتزيد مف خبراتو 
 العامو وتحؿ مشكبلتو. وتنمى معارفو 

 عناصر البناء الفنى لمقصة المقدمة لطفل الروضة .3
 تتكون عناصر البناء الفنى لمقصو من األتى

 الفكرة :  3-1
الفكرة التي تبنى عمييا القصة، تكوف المادة األولية لموضوع القصة مف خبلؿ التجارب التي عاشيا  

تعرض ليا، أو مف خبلؿ ثقافتو ومعارفو، أو مف  الكاتب، أو الشخصيات التي عرفيا والمواقؼ التي
بداعو .) أمؿ دكاؾ ،  ( 50: 4104التاريخ والوثائؽ. وكؿ ذلؾ يشكؿ المادة األولية لخياؿ الكاتب وا 

والفكرة الجيدة ىى التى تيتـ باألمور األساسية التى تيدؼ إلييا تربية الطفؿ فضبًل عف إثارة إنتباىو، 
الميـ أف تتسـ الفكرة بالصدؽ الذى يترؾ أثره فى الطفؿ مف خبلؿ وجذب إىتمامو لمقصة، ومف 

 (345: 4101قراءتو وسماعو. )سيير محفوظ، 
 البناء والحبكة:  3-2

يأتى بعد إختيار الموضوع وتحديد الفكرة البناء عف طريؽ سمسمة مف الحوادث التى تشكؿ        
لى الوصوؿ لمنتائج مف خبلؿ األسباب التى بنية القصة وىذه الحوادث تترابط وتسمسؿ بشكؿ يؤدى إ

تأتى كما ترسميا الحوادث فالحبكة ىى بناء القصة بطريقة منطقية مقنعة أى أف تكوف األحداث 
والشخصيات مرتبطة ارتباطًا منطقيًا يجعؿ مف مجموعة وحدة متماسكة األجزاء )سيير محفوظ 

ف حوادث قصة الطفؿ ىي القريبة (  إلى أ52: 4104( وقد أشارت )أمؿ دكاؾ، 345:  4101،
مف واقعو ألنيا تقنعو بإمكانية حدوثيا، كما أف اإلكثار مف ىذه الحوادث يربؾ الطفؿ ويفقده فرصة 

 في التقاط حدث القصة .
 الشخصيات: 3-3

وتعد الشخصيات محورًا اساسيًا فى قصص األطفاؿ، وينبغى أف تكوف واضحة ومحددة         
اث القصة وأفكارىا، متميزة بحسف التصرؼ والتفكير، وذات خصائص متميزة حية، متوافقة مع أحد

وتتسؽ مع سموكيا، فشخصية القروى غير شخصية مف بالمدينة. وىكذا تؤثر البيئة فى نمط 
 (72 -75، 4112الشخصية  وسموكيا.)عزة رشاد :



 ...فبعهيت برَبيج قبئى عهي انقصت في تًُيت انًسئونيت االجتًبعيت 

 

 

 

 

 0202 ديسًبر – انثبنثانعدد جبيعت انًُوفيت                                            –يجهت كهيت انتربيت 

 

193 

 اإلطار: 3-4
ة أف تكوف القصة واضحة يمكف تصديقيا، ومف األمور اليامة فيما يتعمؽ بالبيئة الزمانية والمكاني   

وأف تعبر أحداثيا، وفكرتيا، وشخصياتيا عف الزماف والمكاف التى وقعت فييـ القصة.)أـ ىاشـ 
 (                                          77: 4102العمدة ، 

 األسموب: 3-5
و وعف طريقو ينقؿ الكاتب فالمقصود باالسموب ىو: أسموب كتابة القصة الذى مف خبلل         

فكرة القصة وحبكتيا إلى صورة فنية مناسبة وتتمثؿ قدرة األسموب وقوتو فى إيقاظ حواس الطفؿ 
ثارتو، وجذبو كى يندمج فى القصة عف طريؽ نقؿ إنفعااللت الكاتب فى ثنايا عممو القصصى  وا 

 ( 77: 4102دة ، وتكويف الصورة الحسية والذىنية المناسبة. )أـ ىاشـ عبدالمطمب العم
 المحور الثانى :المسئولية االجتماعية

 أىمية المسئولية االجتماعية .1
تعد المسئولية االجتماعية مف أىـ القيـ التى تحرص مؤسسات المجتمع بصفو عامة       

والمؤسسات التربويو بصفو خاصة عمى غرسيا فى نفس الفرد منذ صغره لما يترتب عمييا مف 
أف يسمكيا الفرد، فعدـ اإلحساس بالمسئولية ينشر السمبية واألنانية فى  سموكيات مرغوبة يجب

المجتمع، كما يرتبط تنمية المسئولية بتنمية قيـ أخرى كاإلنتماء، والعطاء، والتضحية، والتعاوف، 
والتسامح مع أفراد المجتمع. فكؿ ما نراه ونسمعو مف أفعاؿ وتصرفات غير الئقة مف قبؿ بعض 

مجتمع سببو الرئيسى ىو جيؿ ىؤالء األفراد بقيمة تحمؿ المسئولية فى المجتمع، كؿ األفراد فى ال
ذلؾ يمقى عمى المؤسسات التربوية مسئولية كبرى فى غرس وتنمية المسئولية االجتماعية اإليجابية 

 لدى األفراد فى المجتمع.  
 (535: 4102رسى وآخروف ،)عمر م                                                           

 عناصر المسئولية .2
( أف المسئولية 477: 4113( ،) حامد زىراف ،27: 0222ذكر كبًل مف )سيد عثماف ،      

االجتماعية تتكوف مف ثبلثة عناصر يكمؿ كبًل منيما اآلخر ويقويو ويدعمو، وقد أجمعت عمييـ 
( ،ودراسة ) عاطؼ سعيد 52: 4117العديد مف الدراسات كدراسة )ريياـ العيوطى وآخروف ،
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( ودراسة ) عيود بنت 41-02: 4102( ،ودراسة  )سيا محمد ،74: 4112،أمانى الدسوقى ،
 :وىذه العناصر ىى كالتالى(  41: 4102(، ودراسة ) أيوب شويدح،22-27: 4105عبيد، 
  اإلىتمامconcern  ويتضمف األرتباط العاطفى بالجماعة، وحرص الفرد عمى سبلمتيا :

 تماسكيا واستمراىا وتحقيؽ أىدافياو 
  الفيمunderstanding  ومسئولية الفيـ تتضمف فيـ الفرد لمجماعة، ولممغزى :

 االجتماعى لسموكو
   المشاركةparticipation ويقصد بيا مشاركة الفرد مع اآلخريف فى عمؿ ما يمميو :

افيا حيف يكوف مؤىبًل االىتماـ وما يتطمبو الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة فى تحقيؽ أىد
 اجتماعًيا لذلؾ، أى أنيا تقـو عمى االىتماـ والفيـ،

 أبعاد المسئولية االجتماعية .3
( أبعاد المسئولية االجتماعية لطفؿ الروضة فى 4102كما حددت دراسة )إخبلص العكايمة ،        

النفس، والتعاطؼ أو ستة أبعاد ىى : المشاركة، وآداب السموؾ، واآلمف والسبلمة، واالعتماد عمى 
 اإلىتماـ ، واالنتماء الوطنى والدينى.

وأستخمصت الباحثة مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات السابفة تحديد عدة جوانب أساسية يمـز       
الحالية وتمثل تمك الجوانب مجتمعة أبعاد توافرىا فى مفيـو المسئولية االجتماعية فى الدراسة 

 طفل الروضة فى : المسئولية االجتماعية لدى
 :االنتماء والموطنة 

وقد اىتمت الدراسة الحالية بانتماء الطفؿ لوطنو و لمجتمعو والمحافظة عميو والبيئة المحيطة   
حترامو لآلخريف وتحمؿ المسئولية االجتماعية  والمشاركة فى حؿ مشكبلتو، ومشاركتو المجتمعية وا 

نجاز ماعميو مف وجبات وما يط حساسو بأف االنتماء ليس شعورا التى تقع عميو وا  مب مف أعماؿ وا 
 فحسب  بؿ ىو واجب عمى الطفؿ أف يؤديو داخؿ وطنو ومجتمعو.

 :اإلستقالل 
أف تنمية اإلستقبللية عند الطفؿ ليس معناىا تأكيد قيمة الفردية أو إىماؿ قيمة التعاوف عمى  

طفؿ ىذه المرحمة  توفر لو فرًصا العكس، فإف مواقؼ التعاوف الجماعى  والتفاعؿ اليومى بالنسبة ل
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قوية فى سبيؿ إكتساب القيـ االجتماعية اآلخرى . ذلؾ أف مثؿ ىذا التفاعؿ  يساعد الطفؿ عمى 
التخمص مف )مركزية الذات ( التى يتميز بيا فى ىذه المرحمة، ويؤدى بو إلى إكتساب صفات 

تخاذ ذا تحقؽ لمطفؿ  المشاركة  وتقدير حاجات اآلخريف والتعبير عف التعاطؼ وا  وجية نظر اآلخر وا 
 شعوره  باإلستقبللية  والمبادأة  فإنو يستطيع عندئذ أف يتجاوز وجية نظره وحاجاتو الذاتية.

 :اتخاذ القرار 
ترى الباحثة إف إتاحة الفرصة بيف الحيف واآلخر لمطفؿ إلتخاذ القرار تعممو المسئولية، والتفكير فى  

ف أراد المجازفة  فيكوف ىو المسئوؿ أبعاد قراره  والنتائج المترت بة عميو، وتعممو أف يستقرئ الواقع، وا 
ف لـ يكف جدًيا أو غير واقعى فتبعات قراره قد تعممو دراًسا ال ينساه أبًدا.  عف قراره، وا 

 :المشاركة 
فيى تسيـ فى تعميـ وتدريب النشء عمى تحمؿ المسئولية وتأىيمة لممستقبؿ فممارسة الطفؿ لؤلنشطة 

جماعية المصاحبة لرواية القصة تساعدىـ عمى التفاعؿ والمشاركة اإليجابية وتنمى شخصيتيـ ال
وتخمؽ لدييـ اإلستعداد لئلسياـ فى المجاؿ العاـ مستقببًل، وتعمؽ لدييـ اإلىتماـ والشعور بالمسئولية 

 االجتماعية تجاه الجماعة والمجتمع وقضاياه المختمفة
 :اإليثار 

اًما فى تدعيـ التفاعؿ االجتماعى وما يمثمو مف إعبلء لمسموؾ اإلنسانى، حيث يمعب  دوًرا ى 
فاباإليثار يرقى السموؾ اإلنسانى العرضى وتتيذب دوافعو فيتكامؿ األفراد فى وقت بدأ البعض ال 
ييتموف إال بأنفسيـ ولو عمى حساب إيذاء اآلخريف وغمب الصراع فى التفاعؿ االجتماعى كبديؿ 

 ئمة.لمتعاوف والموا
 :إحترام اآلخرين والقواعد 

ظيار المودة واحتراـ   حتراـ إختبلؼ الرأي وا  والمراد ىنا قدرة الطفؿ عمى إحتراـ وتقدير اآلخريف وا 
 حقوؽ اآلخريف وااللتزاـ بالقواعد والتعميمات والقوانيف

مقبولة وترى الباحثة أنو يمكف خبلؿ الدور االجتماعى لمقصة يمكف تنمية القيـ االجتماعية وال
 . ابعادىا المختمفة اجتماعًيا وتكويف اتجاىات ايجابية نحو المسئولية االجتماعية وتنمية
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 دور القصة فى تنمية أبعاد المسئولية االجتماعية .4
 تمعب القصة دورًا ىامًا فى تنمية أبعاد المسئولية اإلجتماعية ويتضح ذلؾ فيما يأتى: 

 لمواطنة لدى طفل الروضة:أواًل: دور القصة فى تنمية االنتماء وا
يمكف  لمقصة أف تمعب دوًرا ىاًما فى تعزيز ودعـ قيـ اإلنتماء والمواطنة لدى الطفؿ مف خبلؿ     

تضمنيا مواقؼ تربوية وأحداث يتفاعؿ فييا النموذج وبطؿ القصة مع أقرانو مف خبلؿ تمؾ المواقؼ، 
خريف حيث تنمو الصداقة ويحرص عمى والتى تنمى وتدعـ حب الوطف والمشاركة، والتعاوف مع اآل

المكانة االجتماعية ليجذب انتباه اآلخريف، وتتسع دائرة العبلقات والتفاعؿ االجتماعى القائـ عمى 
 اإللتزاـ واإلحتراـ المتبادؿ والعبلقة اإليجابية وتمتع كؿ طرؼ بحقوقو  وواجباتو عمى أكمؿ وجو.

ات أبطاؿ القصة )النموذج (، واألنشطة المصاحبة وتستخمص الباحثة: أنو يمكف فمف خبلؿ سموكي 
لرواية القصة والتى أعدت اإلعداد الجيد أف يحصؿ الطفؿ عمى المعمومات ويمكنو محاكاة وتقميد 

 السموكيات التى تدعـ وتنمى قيـ اإلنتماء والمواطنة لديو مثؿ :
 اده. حب الوطف واألعتزاز بو وتقدير العمـ الوطنى والمحافظو عمى تراث اجد 
  ،حتراـ القواعد العامة والحفاظ عمى حؽ وحرية اآلخريف المحافظة عمى الممتمكات العامة، وا 

 واإلنضباط فى العمؿ واتباع القوانيف .
 . المشاركة فى األنشطة التى تدعـ  وتؤكد عمى اليوية المصرية 
 . المشاركة فى األنشطة التى تنمى روح الوالء واإلنتماء الوطنى 
 األنشطة التى تعمؿ عمى تعريؼ األطفاؿ بحقوقيـ وواجباتيـ تجاه الوطف. المشاركة فى 
  والمشاركة اإليجابية فى األعماؿ الخيرية والخدمية التى تستخدـ كأدوات لمقيـ فيكتسب العديد

مف القيـ واإلتجاىات وىذا بدوره يعمؿ عمى المشاركة اإليجابية ، واإلعتزاز دوًما بالوطف 
 و وغيرىا مف القيـ .واإلنتماء والمواطن

 .تنمية روح اإليجابية وتحمؿ المسئولية داخؿ النشاط الواحد 
 . تنمية روح المشاركة والعمؿ الجماعى أثناء  تنفيذ األنشطة 
 . تنمية روح اإلنتماء والوالء الوطنى، وتنمية قيـ إحتراـ الذات واآلخريف 
 مؿ بدورىا عمى تنمية قيـ المواطنة.تنظيـ األنشطة والمشروعات والزيارات الميدانيية التى تع 
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 . العمؿ مف خبلؿ األنشطة عمى تعريؼ األطفاؿ بحقوقيـ وواجباتيـ تجاه الوطف 
 . تنمية القيـ االجتماعية واألخبلقية التى يتميز بيا المجتمع المصرى 
  ممارسة سموكيات الديمقراطية والحرص عمى العمؿ بمبدأ العدالة والمساواة مف خبلؿ

 يف األطفاؿ .األنشطة ب
  تقديـ األنشطة التى تدعـ اليوية المصرية، واإلىتماـ باألنشطة التى تدعـ األخذ والعطاء

 والحقوؽ والواجبات .
 ثانيًا: دور القصة فى تنمية اإلستقاللية لدى الطفل :

إف السموؾ اإلستقبللى، واإلحساس بالمسئولية ىما صفتاف مكتسبتاف عف طريؽ التدريب         
مارسة  والقدوة الحسنة  فبالطبع الوالد المسئوؿ سيقدـ القدوة الحسنة لطفمو وسيساعد فى غرس والم

ىذا الخمؽ لديو؛ حيث تبدأ اإلستقبللية عند االطفاؿ بتقميد الكبار فيما يقوموف بو مف نشاطات دوف 
لتضخـ كمما كاف تدخميـ أومرقابتيـ ويبدأ اإلقباؿ عمى استبلـ زماـ الؤلمور لدى األطفاؿ بالنمو وا

 الكبار متعاونيف ويزداد معو شعور الطفؿ بالكفاءه والسيطرة عمى البيئة.   
 (377: 4107) سمر عدناف ،                                                          

وعمينا أف نشجع الطفؿ  مف خبلؿ نماذج لشخصيات تعرض عميو عمى المضى قدًما مف خبلؿ  
أنواع سموكو وقراراتو فى طريؽ بمورة شخصيتو المستقمة، وكيانو الخاص وأف يعى مف تصرفاتو و 

خبلؿ أحداث القرصو وسموؾ وتصرفات أبطاؿ القصة أنو شخص لو كيانو، وأف تشمؿ القصة 
واألنشطة المصاحبة ليا عمى برنامًجا يشمؿ تجاربو اليومية الحياتية، وأخرى تعمؿ عمى جذب 

ثارتو وت ثير فيو الدافعية إلستكشاؼ والتعرؼ عميو  لمحصوؿ عمى المزيد مف الخبرات انتباىو، وا 
 والتجارب. 

: فى إنو ينبغى أيًضا العمؿ عمى مساعدة األطفاؿ مف خبلؿ محاكاة سموكيات وتتفق الباحثة     
وتصرفات النموذج الذى تقدمو القصة وأيًضا األنشطة المصاحبة لمقصة عمى أف يقوموا بإختيارتيـ 

قرارتيـ الخاصة بو وتسخير البيئة األدوات واألساليب والطرؽ الجيدة لؤلطفاؿ كى يصبحوا معتمديف و 
عمى أنفسيـ مف تنظيـ العمؿ، وتحديد األىداؼ واألنشطة والوسائؿ البلزمة، والسماح ليـ بالعمؿ فى 

عطائيـ مجموعات ، وأيًضا العمؿ الفردى، والسماح كذلؾ ليـ بحرية اإلختيار فى شكؿ منظـ  وا 
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تاحة الفرصة لممبادأه  الحرية لحؿ المشكبلت التى تواجيـ بأنفسيـ وعدـ التدخؿ أال لمضرورة وا 
والتوازف وذلؾ بتوفير أنشطة  مصاحبة لرواية القصة ومواقؼ تعميمية تحفز األطفاؿ وبدرجة كبيرة 

لة المعب  يكوف عمى ظيور أنشطتيـ الخاصة بداًل مف اإلعتماد عمى الكبار، وبشكؿ رئيسى فى حا
متاًحا خبلؿ الفصؿ فإف األطفاؿ يكوف لدييـ فف اإلختيار، وأخذ  آرائيـ فى األنشطة المقدمة إلييـ  
ومساعدة األطفاؿ عمى دعـ قدراتيـ عمى اإلستقبللية . لذا ترى الباحثة أىمية وضرورة إختيار بعد 

فؿ عمى االستقبللية شرًطا ضرورًيا اإلستقبلؿ ضمف أبعاد المسئولية اإلجتماعية  حيث تعد قدرة الط
لتحمؿ المسئولية ، والبد مف منح الطفؿ  فرصة لمتعمـ والتجريب، والتدريب عمى الميارات البلزمة، 
ونساعده عمى إشباع رغبتو فى اإلستقبللية وأف  يعى الطفؿ العبلقة بيف مسئولية سموكو  وبيف قدرتو 

 ار وشعوره.عمى صنع القرار وشعوره بالقدرة عمى اإلختي
 دور القصة فى تنمية اتخاذ القرار لدى طفل الروضة: ثالثًا:
ينبغى أيًضا العمؿ عمى مساعدة األطفاؿ مف خبلؿ محاكاة سموكيات وتصرفات النموذج الذى       

تقدمو القصة فى تحديد الموقؼ الذى يتطمب إتخاذ القرار فيو، وكيفية توفير المعمومات المطموبة ، 
دراؾ القي ـ والبدائؿ التى يتضمنيا الموقؼ الذى سوؼ يتخذ فيو القرار ثـ إدراؾ النتائج المترتبة وا 

عمى غتخاذ القرار، وأيًضا تدريب الطفؿ عمى وضع بدائؿ لمقرار وكيفية التنبؤ بالنتائج المحتممة،  
يا وأيًضا وتعميمو كيفية إتخاذ القرار بناء عمى المعمومات والبيانات الصحيحة التى تـ الحصوؿ عمي

تدريب الطفؿ عمى  كيفية إتخاذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ القرار وأيًضا ينبغى لؤلنشطة المصاحبة 
   من خالل مايمى:لرواية القصة مساعدة األطفاؿ عمى  تنمية ميارة إتخاذ القرار 

 . تخاذ القرارات فى مختمؼ المواقؼ الحياتية  تنمية قدرة األطفاؿ عمى حؿ المشكبلت وا 
 ساعدة األطفاؿ عمى إقتراح العديد مف البدائؿ فى المواقؼ المتنوعة .م 
 . تخاذ قرارتيـ بأنفسيـ  توفير المناخ المناسب لؤلطفاؿ الذى يشجعيـ عمى البحث والتفكير وا 
 . مساعدة األطفاؿ عمى إكتشاؼ أبعاد الموقؼ واإلختيارات والبدائؿ المتاحة 
 مف الحموؿ األمنة . مساعدة األطفاؿ عمى التوصؿ إلى العديد 
 . عادة ترتيبيا  والعمؿ عمى تقيميا  مساعدة األطفاؿ فى التوصؿ لممعمومات وا 
  . تقديـ جوانب متنوعة لؤلطفاؿ كى يتعمموا كيفية النظر إلى المواقؼ مف عدة جوانب 
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  تاحة الفرصة  بإختيار بعض إعداد برنامج النشاط المصاحب لرواية الذى يتصؼ بالمرونو وا 
ة التى يرغبوف فى تأديتيا داخؿ الروضة كى تتاح ليـ فرص إتخاذ القرار لؤلدوار األنشط

 التى يؤدونيا .
  جعؿ النشاط المصاحب لمقصة فرصة لمطفؿ ليمارس ميارات جديدة مع إعطاء الطفؿ

 الفرص المتنوعة لمحرية مع أقؿ قدر مف التدخؿ . 
 ماد عمى أنفسيـ والقياـ ببعض مساعدة األطفاؿ عمى تفيـ القواعد وتعودييـ عمى االعت

 األعماؿ  بأنفسيـ .
 .إثارة الدافعية لدى األطفاؿ وتحفيزىـ  وتصميـ العديد مف األنشطة التى تثير تفكير األطفاؿ 
 . كماؿ ميمو بدؿ مف العمؿ الفردى  تدريب األطفاؿ عمى التوصؿ لمحموؿ المتنوعة وا 
 ؿ التوصؿ الى حؿ يتفؽ مع مساعدة األطفاؿ عمى تقبؿ أفكار بعضيـ البعض مف أج

 الجميع بشكؿ تعاونى .
 . تشجيع االطفاؿ عمى مراعة بعضيـ البعض وتقديـ المساعدة لآلخريف 
  عادة مساعدة األطفاؿ عمى التفكير السميـ  بإيجاد المعمومات والبيانات المعينة عمى الحؿ وا 

مكانية تقيميا .  ترتيبيا وا 
 تاحة ال  فرص لتجريب مختمؼ األقتراحات التى يقدموىا .  توفير مواقؼ تعميمية متتنوعة وا 

 (45-42: 4103) ريياـ الباز،            
  .أف تتيح األنشطة المصاحبة  لرواية القصة  الفرص لمتعمـ التعاونى بيف مجموعات االطفاؿ 

 رابعًا: دور القصة فى تنمية المشاركة لدى طفل الروضة:
التحضر االجتماعى ال يسير فى فراغ، فإذا كاف عمى ( :إف Harris,1964وذكر ىاريز )       

الطفؿ أف يعيش اجتماعًيا مع اآلخريف فيجب أف تتاح لو فرص اتصاالت كثيرة لكى يتعمـ وأنو مف 
االفضؿ أف تتاح لو فرصة اإلختبلط مع أفراد األسرة، ومع أطفاؿ آخريف فى الروضة، حيث يتمقى  

مع اآلخريف، وسيما األطفاؿ فى مثؿ سنو وفى مثؿ قدراتو  إرشادات تسيؿ عممية التوافؽ والتعامؿ
والنتيجة تكوف الزيادة تدريجيًا فى المشاركة االجتماعية خبلؿ سنوات الطفولة ويمكف أف يحقؽ ىذا، 
عندما تكوف المشاركة حرة  بمعنى أف يتحرؾ الطفؿ فى األنشطة باختيار منو ال ارغاًما، ويحس 
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شارؾ بحرية ببل قيد عميو والبد مف التشجيع لؤلطفاؿ عمى العمؿ الذى الطفؿ بحقو الكامؿ فى أف ي
يقوموف بو وأف يتقبؿ الطفؿ الدور الذى يقـو بو فيذا التقبؿ ضرورى حتى يشارؾ الطفؿ فى العمؿ 

 وينجز فى العمؿ مع جماعتو ولذلؾ البد مف تنوع األنشطة لتحقيؽ األىداؼ التالية :
 عمؿ والمعب أف يعرؼ قيمة المشاركة فى ال 
 . أىمية المشاركة بيف األفراد وأنو اليستطيع العيش بمفرده 
 . أف يعرؼ أىمية األخذ بالدور ومسئوليتو نحوه 
 . تدريب الطفؿ وممارستو الفعمية لتحمؿ المسئولية مف خبلؿ المشاركة فى الروضة 
 ( 21-32: 4101لو.) حسنية غنيمى ،  إكساب الطفؿ القدرة عمى القياـ بالدور المحدد 
ومف خبلؿ مجموعة مف القصص اليادفة لشخصيات تتصؼ بالنبؿ يمكف مف خبلليا تعميؽ        

النمو الواجدانى والرغبة فى التعاوف والمشاركة مع اآلخريف وادراؾ قيمة العمؿ الجماعى وأىمية اف 
ة الجماعة وخدمة المجتمع التطوعية وغير يكوف الفرد نشًطا اجتماعًيا وأىمية مشاركتو فى أنشط

التطوعية ؛ فالمشاركة تسيـ فى تعميـ وتدريب النشء عمى تحمؿ المسئولية وتأىيمة لممستقبؿ 
فممارسة الطفؿ لؤلنشطة الجماعية المصاحبة لرواية القصة تساعدىـ عمى التفاعؿ والمشاركة 

اـ فى المجاؿ العاـ مستقببًل، وتعمؽ لدييـ اإليجابية وتنمى شخصيتيـ وتخمؽ لدييـ اإلستعداد لئلسي
وىناك مجموعة االىتماـ والشعوربالمسئولية االجتماعية تجاه الجماعة والمجتمع وقضاياه المختمفة 

من السموكيات يجب تدريب الطفل عمييا خالل االنشطة المصاحبة لمقصة لتنمية تمك الميارة لديو 
 وىى مشاركة أقرانو .

 عة وخارج القاعة .فى المعب داخؿ القا 
 . فى العمؿ وممارسة األنشطة 
 ) فى المناسبات السارة ) أعيادالميبلد والمناسبات اإلجتماعية 
  ، (07: 4102فى األحاديث والمناقشات .)فتحية رأفت 
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 خامسًا: دور القصة فى تنمية اإليثار لدى طفل الروضة:  
زيادة النماذج المعطاه ) القدوة الحسنة(  تقديـ مجموعة مف القصص اليادفة والتى تعمؿ عمى     

التى تقدـ المساعدة آلخريف وعرضيا لمنماذج اإليجابية التى تقدـ المساعدة ليزيد مف احتمالية 
محاكاتيـ. فالقدوة الصحيحة وىى النموذج الذى يحتذى بو الطفؿ ويجب تشجيع السموكيات التى 

يز عمى اإلتياف بيا مف جانب الطفؿ وذلؾ عف تعكس اإليثار وتعزيزىا مف خبلؿ الموعظة والتحف
طريؽ مناقشة القيمة مع األطفاؿ ومنحيـ الفرصة لمتعبير عف آرائيـ ومشاعرىـ تجاه ما يطرح عمييـ 
مف نماذج وسموكيات وذلؾ لمساعدتيـ عمى فيـ القيمة. وغرس الشعور بالثقة فى اآلخريف التى 

فسيـ واآلخريف، ويزيد مف شعورىـ بالمسئولية بشرط ممكف أف تزيد مف شعور األطفاؿ بالثقة فى أن
أف يتـ توضيح كيؼ يمكف أف تساعد آخريف دوف أى خطورة عمى حياة األطفاؿ.)عماد محمد 

 (037-032: 4100مخيمر، 
 سادسًا: دور القصة فى تنمية احترام االخرين والقواعد لدى طفل الروضة :

النموذج الذى يساعد الطفؿ فى تكويف صورة صحيحة يمكف مف خبلؿ القصة اليادفة تقديـ         
حتراـ اآلخر والرقى بالفكر حتى ال يتعارض  مع اآلخريف،  عف ذاتو وتسيـ فى تنمية إحتراـ الذات وا 
تعارًضا ينشئ صراًعا فى المجتمع مما ينذر بكارثة إجتماعية ناتجة عف أحادية الفكر والرآي  لذلؾ 

ة التى تتضمف مواقؼ تساعد فى أف ننشئ الطفؿ عمى تقبؿ البد مف الحرص عمى  تقديـ القص
 اإلختبلؼ والتنوع واحتراـ اآلراء ميما إختمفت معنا .

فكؿ نظاـ فاعؿ ىو الذى يشجع الفرد عمى إحترامو والعمؿ بقواعده ومقتضاه وعدـ خرقو           
لوقوؼ عمى عاداتو وطباعو وىو أمر ال يأتى إال اذا فيـ الفرد ذاتو، لذا عمينا أف نفيـ الطفؿ با

وقدراتو وخصائصو النفسية؛  لنستطيع أف نتعامؿ عمى ىذا األساس، وأف نشجع ىذه النواحى 
اإليجابية، وىذا كمو يعرؼ مف السموؾ الظاىر لمفرد مف خبلؿ تصرفاتو مع نفسو ومع اآلخريف ومع 

وأسبابو فى ما يوفر فرص  ما يحيط بو مف بيئة ومناخ وذلؾ مف أجؿ أف نفيـ ىذا السموؾ ودوافعو
 (077: 4117مساعدتو عمى أف يتصرؼ بشكؿ مقبوؿ.)ربيع محمد ، طارؽ عبد الرؤوؼ ، 

وتتفؽ الباحثة فى أنو تجدر اإلشارة  إلى أف اآلخروف يعاممونا بنفس الطريقة التى نعامؿ بيا       
ذا لـ يقدر المرء أنفسنا فمف لديو صورة صحيحة عف ذاتو  ينتظر مف اآلخريف أف يعامموه ب إحتراـ وا 
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 (40: 4100ذاتو سيتحمؿ الكثير مف اإلىانات دوف أف يتعصب.) إبراىيـ الفقى ، 
لذا أنو ينبغى عمينا أف ندرؾ أف أطفالنا فى حاجة ضرورية إلى أف ننمى فييـ فضيمة إحتراـ         

ة ليتحاوروا ويتشاركوا فمف اآلخريف وتقديرىـ وأفضؿ سبيؿ إلى ذلؾ ىو احتراميـ بأف نتيح ليـ الفرص
غير المنطقى أف تطمب مف إنساف ال تكف لو اآلحتراـ أف يحترمؾ أو يحتـر غيرؾ  حيث أف إدراؾ 
الذات ىو ضرورة لتأصيؿ إحتراـ اآلخر بنفوس األفراد فالرؤية السمبية لمنفس قد تنعكس عمى 

 الطريقة التى نتواصؿ بيا .
كف مف خبلؿ  القصة اليادفة  تشجيع الطفؿ عمى تقبؿ ذاتو : أنو يمومن ىنا يتضح لمباحثة      

واحتراميا وتكويف مفيوًما ايجابًيا تجاه ذاتو وشخصيتو وقدراتو  وأف يدرؾ الطفؿ إختبلفو عف 
 اآلخريف وأىمية إحتراـ ذاتو وتقديرىا كخطوة أولى فى طريؽ احترامو وتقبمو لآلخريف .

 -ثامنًا: أدوات الدراسة:
 سئولية االجتماعية المصور لطفؿ الروضة .) اعداد الباحثة (مقياس الم -0
 بطاقة مبلحظة  المسئولية االجتماعية لطفؿ الروضة .) اعداد الباحثة ( -4
 –إعداد برنامج قائـ عمى القصة فى تنمية أبعاد المسئولية االجتماعية ) اإلنتماء والمواطنة   -3

 إحتراـ القواعد والقوانيف(.  )إعداد الباحثة( –ثار اإلي –المشاركة  -إتخاذ القرار -اإلستقبلؿ
 تاسعُا: األساليب اإلحصائية المستخدمة 

 االحصاء الوصفي لمدرجات بحساب المتوسط واالنحراؼ المعياري أكبر درجة، أصغر درجة. -
 التمثيؿ البياني التالي باألعمدة المزدوجة يوضح المتوسطات الحسابية لدرجات التطبيقيف.-
بار ت لممجموعتيف المترابطتيف )مجموعة واحدة تطبيؽ متكرر( لممقارنة بيف متوسطات اخت-

 التطبيقيف.
 اختبار التحميؿ البعدي مربع ايتا وحجـ األثر. -
 معامبلت االرتباط لحساب لحساب االتساؽ الداخمي. -
 طريقة ألفا كرونباخ لحساب الثبات . -

ت الباحثة الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية المعروفة ولمتحميؿ االحصائي لبيانات البحث استخدم
  SPSS: Statistical Package for the Social Sciences v.18باسـ 
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 المعامالت العممية ألدوات الدراسة: 

 أواًل: حساب الصدق لمقياس المسئولية االجتماعية المصور لطفل الروضة )إعداد :االباحثة (

احثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى عدد مف : قامت البصدق المحكمين (0)
المحكميف في مجاؿ دراسات الطفولة ومناىج البحث وذلؾ بغرض دراسة كؿ مفردة في 
ضوء التعريؼ اإلجرائى لو، وكذلؾ اليدؼ مف المقياس وىو قياس فاعمية برنامج قائـ عمى 

ف صبلحيتو قبؿ التطبيؽ القصة لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طفؿ الروضة لمتأكد م
 لتحديد :

 مدى وضوح مواقؼ المقياس.  -
 مدى مناسبة المواقؼ لمستوى طفؿ الروضة . -
مدى ارتباط مواقؼ المقياس باألىداؼ التى وضع لقياسيا، وقد تـ التعديؿ في ضوء آرائيـ،  -

فأكثر، وتـ  71/011وتـ األبقاء عمى المفردات التى جاءت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا 
حذؼ بعض العبارات وتعديؿ بعضيا في ضوء المبلحظات التى ابداىا المحكموف ليصؿ 

 ( أبعاد :2( موقفا مصورا مقسمة الى )23المقياس في صورتو النيائية الى )
 ( عبارات. 7البعد االوؿ: بعد اإلنتماء والمواطنة ويتمثؿ في )  -
 ( عبارات . 2البعد الثانى : بعد األستقبلؿ ويتمثؿ في ) -
 ( عبارات .7لبعد الثالث: بعد إتخاذ القرار ويتمثؿ في )ا -
 ( عبارات .7البعد الرابع: بعد المشاركة ويتمثؿ في ) -
 ( عبارات.  7البعد الخامس : اإليثار ويتمثؿ في ) -
 ( عبارات.2البعد السادس: بعد إحتراـ اآلخريف والقواعد ويتمثؿ في ) -
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:تـ  تماعية المصور)إعداد الباحثة(صدق االتساق الداخمي المقياس المسئولية االج (4)
حساب معامؿ إرتباط "بيرسوف" لحساب مدى االرتباط بيف درجة كؿ موقؼ والدرجة الكمية 

 (: صدق االتساق الداخمي لمفردات المقياس1الجدول )لمبعد الذي تنتمي اليو كما في 

 1...** دالة عند مستوي       5...* دالة عند مستوي 
( أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد جاءت 0يتبيف مف الجدوؿ )

(، مما يشير إلى أف جميع المفردات تتمتع 1.10(، )1.15دالة إحصائيًا عند مستويات الداللة )
بدرجة كبيرة مف اإلتساؽ الداخمي وتشترؾ في قياس المسئولية االجتماعية. وتـ حساب معامؿ إرتباط 

 ( يوضح ذلك 2والجدول )بعد بالدرجة الكمية لممقياس درجة كؿ 
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 (  معامالت االتساق الداخمي ألبعاد المقياس )معامالت ارتباط بيرسون( 2جدول ) 

 1.,.** دالة احصائيا عند مستوى 
( أف قيـ معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس دالة 4ويتضح مف الجدوؿ )

 ( وىو يدؿ عمى أف المقياس صادؽ وصالح لمتطبيؽ.1110عند مستوى )
 حساب ثبات مقياس المسئولية االجتماعية المصور لطفل الروضة ) إعداد :الباحثة (    

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ. 
 تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس والمقياس ككؿ كما يوضحو الجدوؿ األتي :

 معامالت االتساق الداخمي ألبعاد االختبار )معامالت ارتباط بيرسون((   3جدول ) 

 
 ( أف المقياس يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.3وبذلؾ يتضح مف الجدوؿ)

( لبعد اإليثار، وبعد 1.227( نجد أف معامبلت الثبات تراوحت مابيف )3وبفحص الجدوؿ)
( وىذه 1.712المقياس معامؿ ثبات كمى بمغ)( لبعد اتخاذ القرار، كما أظير 1.702االستقبلؿ،و)

القيـ جميعيا دالة عمى معامبلت ثبات مقبوبة فى الدراسات االجتماعية مما يعنى أف المقياس صالح 
 لمتطبيؽ
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 ثانيًا: بطاقة مالحظة السموكيات االجتماعية لطفل الروضة )إعداد :الباحثة (:
اب مدى اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة : تـ حساب معامؿ إرتباط "بيرسوف" لحسالصدق-(1)

 ( صدق االتساق الداخمي لمفردات البطاقة4جدول )الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو كما في  

 1...** دالة عند مستوي       5...* دالة عند مستوي 
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عد جاءت ( أف جميع معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمب2يتبيف مف الجدوؿ )
(، مما يشير إلى أف جميع المفردات تتمتع 1.10(، )1.15دالة إحصائيًا عند مستويات الداللة )

بدرجة كبيرة مف اإلتساؽ الداخمي وتشترؾ في قياس المسئولية االجتماعية. وتـ حساب معامؿ ارتباط 
 ( يوضح ذلؾ . 5درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ ) 

 (  معامالت االتساق الداخمي ألبعاد البطاقة )معامالت ارتباط بيرسون(  5جدول )   

                       
 1.,.** دالة احصائيا عند مستوى 

( أف معامبلت اإلرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية دالة عند مستوى 5ويتضح مف الجدوؿ )
 ة مقبولة مف الصدؽ وصادؽ لما وضع لقياسو.تتمتع بدرج مما يدؿ عمى أف البطاقة بوجو عاـ( 1110)
: حساب الثبات لبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية لطفؿ الروضة)إعداد: الباحثة(  ( الثبات2)

 حيث تـ حساب ثبات المقياس بطريقتيف :
 : طريقة ألفا كرونباخ  لمثبات.  األولي - أ
ألبعاد الفرعية وحساب ثبات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، حيث تـ حساب ثبات ا تم حساب - ب

 ( معامل ألفا كرونباخ ألبعاد البطاقة  6جدول ) البطاقة ككؿ.              
 معامل ألفا كرونباخ البعد

 631.. االنتماء المواطنة
 .64.. االستقالل
 637.. اتخاذ القرار
 642.. المشاركة
 641.. االيثار

 639.. احترام االخرين والقواعد
 64.. ة االجتماعية ككلالمسئولي
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 ( أف البطاقة تتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.2يتضح مف الجدوؿ )       
 :حساب نسبة االتفاق 
 تـ حساب ثبات البطاقة عف طريؽ نسبة اإلتفاؽ.       
تـ حساب ثبات بطاقة المبلحظة عف طريؽ أسموب نسبة إتفاؽ المبلحظيف عف طريؽ معادلة       

                           نسبة االتفاؽ.
 عدد مرات االتفاق                                

 ..1× نسبة االتفاق=                                              
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                              

زميمة ليا، وتـ عرض بطاقة المبلحظة عمييا وقد قامت الباحثة بالمبلحظة باإلستعانة ب        
 وتعريفيا بمحتوى البطاقة واليدؼ منيا ومعيار تحديد األداء.

مف األطفاؿ وتـ حساب نسبة اإلتفاؽ بيف المبلحظيف  01وقامت الباحثة وزميمتيا بمبلحظة        
تفاؽ عالى مما %( مما يدؿ عمى أف معامؿ اإل011%، 75بإستخداـ المعادلة، والتي تراوحت بيف )
 يعطى مؤشر لصبلحيتيا في اإلستخداـ.

  المقياس المالحظة لممعممة  البعد
 3الي  1كل نقطة من  8 9 االنتماء المواطنة

  6 9 االستقالل
  7 .1 اتخاذ القرار
  8 9 المشاركة
  7 .1 االيثار

  7 .1 احترام االخرين والقواعد
  43 57 المجموع

 اسةتاسعًا: نتائج الدر 
اسفرت نتائج الدراسة الحالية عمى تأكيد الدور الفعاؿ لمبرنامج القائـ عمى القصة فى تنمية أبعاد 
المسئولية االجتماعية لدى طفؿ الروضة وقد أثبتت الدراسة الحالية صحة الفروض حيث كاف معدؿ 
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ى القياس القبمى  التقدـ الممحوظ ألطفاؿ المجموعة التجربيية فى القياس البعدى أعمى مف تقدميـ ف
 مما يدؿ عمى نجاح برنامج الدراسة وقد يرجع ذلؾ ألى :

  شغؼ األطفاؿ بالقصص وتعمقيـ بيا وىو ما أكدت عميو العديد مف الدراسات والبحوث
 السابقة. 

  قصص األطفاؿ تتمتع بتأثيرىا الكبير فى تكويف وتشكيؿ ميوؿ االطفاؿ ومياراتيـ وقيميـ
ءات عرض الباحثة لمقصة إثارتيـ وتشويقيـ لما سيقدـ مما كاف االجتماعيةالى جانب إجرا

 بدوره عامبًل مساعدًا فى ارتفاع ادائيـ. 
  مدة عرض القصة عمى االطفاؿ كانت قصيرة بما يتناسب مع مدى إنتباه الطفؿ كما أف

 البرنامج المقدـ لؤلطفاؿ يراعى الفروؽ الفردية بيف االطفاؿ  نظرًا لتنوع أساليب التدريس
 بيف الحوار والمناقشة ولعب االدوار. 

  استمرارية عممية التقويـ حيث كاف يتـ عقب ممارسة كؿ نشاط لمتعرؼ عمى مدى اكتساب
 االطفاؿ ألبعاد المسئولية االجتماعية التى يسعى البحث الى تنميتيا لدى طفؿ الروضة. 

اسة حيث خمصت الباحثة إلى كما جاءت نتائج الدراسة بإجابات واقعية عمى تساؤالت الدر        
فاعمية برنامج قائـ عمى القصة فى تنمية أبعاد المسئولية االجتماعية لدى طفؿ الروضة حيث يتفؽ 

( ودراسة )ريياـ 4107نتائج الدراسة مع العديد مف الدراسات السابقة مع دراسة )لمياء كدوانى ،
( ودراسة )أشرؼ 4115داغستانى ،(، ودراسة )بمقيس 4117العيوطى، وىدى قناوى ،أمؿ حسونة ، 

( والتى أجمعت عمى أف إستخداـ األنشطة التربوية متنوعة مف أنشطة قصصية، 4113شريت ، 
لعب األدوار، محاكاة الواقع، المسرح، انشطة فنية  يساعد فى تنمية سموكيات المسئولية االجتماعية، 

( Nesrin Cimen, Sinan Kocyigit,2010( ودراسة ) Jurka Vodopivec,2010ودراسة ) 
والتى أكدت عمى أىمية التعمـ النشط والخبرات المتنوعة والمشاركات الحسية  واتاحة الفرصة لمطفؿ 

 لمتعبير عف  والمشاركةاالجتماعية والعاطفية  فى اكتساب المسموكيات االجتماعية. 
أنشطة قصصية وما كذلؾ ترجع الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدى إلى تنوع البرنامج مف         

يصاحبيا مف انشطة مصاحبة لرواية القصة، مسرح العرائس، ولعب االدوار، ومحاكاة الواقع، 
والغناء، والرسـ فى تنمية سموكيات المسئولية االجتماعية والتى تميزت بالقدرة عمى جذب انتباه 
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( ، 4103ة محمد ،األطفاؿ وزيادة حماسيـ لمتفاعؿ ويتفؽ ذلؾ مع نتيجة دراسة كبًل مف ) عايد
( .كما يرجع الفارؽ لصالح التطبيؽ البعدى إلى 4112( ) حناف العنانى ،4115)بمقيس داغستانى، 

أف إستخداـ المؤثرات البيئية والمحفزات والوسائؿ المتعددة يزيد  مف تحمؿ طفؿ الروضة لممسئولية 
(. كما يرجع الفارؽ فى 4100االجتماعية ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة ) أفراح نجؼ ،خولة القيسى،

النتائج إلى محتوى األنشطة المستخدمة  فى البرنامج وتأكيد ىذا المحتوى عمى تنمية أبعاد 
 –المشاركة  –إتخاذ القرار  –اإلستقبلؿ  –وسموكيات المسئولية  االجتماعية )اإلنتماء والمواطنة 

يات واألحداث المقدمة وممارستيـ اإليثار( وتفاعؿ األطفاؿ مع الشخص-إحتراـ االخريف والقواعد
التى اعتمدت عمى التراث الشعبى لتنمية ( Rabeeh Barghi,et al,2017ويتفؽ ذلؾ مع دراسة )

(  4117سموكيات المسئولية االجتماعية  لدى طفؿ الروضة  وكذلؾ دراسة ) آيات األحمد ، 
ية والمسئولية االجتماعية ) ( والتى ربطت بيف النواحى الدين4100ودراسة ) عبد الرحمف مدخمى ،

( والتى أكدت عمى الدور الفعاؿ لبرنامج الحكايات الشعبية فى اكساب طفؿ 4112زينب بينساوى ،
(  والتى 4115العقائدية (ودراسة )أمؿ عبدالكريـ ، –االجتماعية  –الروضة لمقيـ الثقافية )االخبلقية 

( سنوات بعض 2-2بؿ المدرسة مف )ىدفت إلى استخداـ مسرح العرائس فى إكساب أطفاؿ ماق
السموكيات االجتماعية االيجابية وتوصمت النتائج الى فاعمية البرنامج المسرحى اثبت فاعميتو فى 

 اكساب االطفاؿ بعض السموكيات االجتماعية االيجابية.
:   كما تعزو الباحثة الفروؽ فى اتباعيا استراتجيات وفنيات فى تنفيذ أنشطة البرنامج، ومنيا   

القصة، الحوار والمناقشة، العصؼ الذىنى، عصا التحدث، لعب االدوار، التعميـ المقصود ، التكرار 
وغيرىا مما زاذ مف حماس االطفاؿ لممشاركة والتفاعؿ مع أنشطة البرنامج ويتفؽ ذلؾ مع دراسة)عزة 

كذلؾ دراسة ( و 4100(،) فريا ؿ سميماف، أمؿ االحمد 4103(، و) دعاء عباس 4102عبدالرحيـ ،
( والتى أكدت عمى أف االطفاؿ  يتعمموف سموكيات المسئولية االجتماعية  مف 4101)حسنية غنيمى،

خبلؿ التقميد والمحاكاة  لذلؾ حرصت الباحثة ) المعممة( عمى تطبيؽ المسئولية االجتماعية فى 
ظيار مشاعر الوالء واالن تماء وغيرىا مف سموكيا أماـ األطفاؿ  كالحديث ايجابية عف الوطف وا 

سموكيات المسئولية االجتماعية. كما يرجع التفوؽ وبقاء أثر التعمـ إلى استمرار الباحثة كونيا معممة 
 -االطفاؿ بالروضة فى إتباع االستراتجيات والفنيات المستخدمة فى تنفيذ انشطة البرنامج )القصص
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مسرح العرائس ( فى تنفيذ جوانب  –لعب االدوار، التقميد والمحاكاة ، لعب األدوار، عصا التحدث 
وتقديـ نماذج سموكية تتضمف أبعاد المسئولية االجتماعية مف خبلؿ النشاط  4.1المنيج الجديد 

 القصصى. 
 وبيذا يتضح قبول فروض الدراسة ويمكن صياغة نتائج الدراسة فيما يأتى :

مجموعة التجريبية بيف متوسطي درجات أطفاؿ ال 1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .0
التي تدرس ببرنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس وبطاقة 

 مبلحظة المسئولية االجتماعية )االنتماء والمواطنة( لصالح التطبيؽ البعدي
بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة  1.10عمى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .4

درس ببرنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس التجريبية التي ت
 وبطاقة مبلحظة المسئولية االجتماعية )االستقبلؿ( لصالح التطبيؽ البعدي."

بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .3
بيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس وبطاقة التي تدرس ببرنامج قائـ عمي القصة في التط

 مبلحظة المسئولية االجتماعية )اتخاذ القرار( لصالح التطبيؽ البعدي."
بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .2

وبطاقة  التي تدرس برنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس
 مبلحظة المسئولية االجتماعية )المشاركة( لصالح التطبيؽ البعدي."

بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .5
التي تدرس ببرنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس وبطاقة 

 )االيثار( لصالح التطبيؽ البعدي." مبلحظة المسئولية االجتماعية
بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .2

التي تدرس ببرنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس وبطاقة 
 طبيؽ البعدي."مبلحظة المسئولية االجتماعية )احتراـ االخريف والقواعد( لصالح الت
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بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية  1.10وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي  .7
التي تدرس ببرنامج قائـ عمي القصة في التطبيقيف القبمي والبعدي عمي المقياس وبطاقة 

 مبلحظة المسئولية االجتماعية )ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدي."
 تعاشرًا: التوصيات والمقترحا

 :التوصيات 
تنفيذ برنامج البحث عمى عينات أكبر مف االطفاؿ لمتحقؽ مف إمكانيو تعميمو عمى  .0

 الممتحقيف برياض االطفاؿ الرسمية الحكومية والرسمية لمغات بشكؿ أوسع.
االستثمار األمثؿ لمقصص االطقاؿ بأساليب تكنولوجية حديثة وتوظيفيا فى اإلعتناء  .4

 وضة.بالشخصيو المتكاممو لطفؿ الر 
ضرورة االىتماـ بزيادة الدراسات والبحوث التى بالجانب االجتماعى وتنمية سموكيات  .3

 المسئولية االجتماعية وتفعيميا فى الرياض بشكؿ مكثؼ.
تخطيط وتنفيذ برامج تدربيية لممعممات لتدربييف عمى سموكيات المسئوليو االجتماعية وتنميتيا  .2

 لدى اطفاؿ الروضو.
وى والبيئة التعميمية المبلئمة التى تساعد عمى توظيؼ سموكيات المسئولية توفير المناخ الترب .5

 االجتماعية فى المواقؼ الحياتية المختمفة.
 :المقترحات 
تخيطيط وتصميـ برامج ارشادية لتنمية سموكيات الممسئولية االجتماعيو لدى المعنييف  .0

 بالعممية التعميمية وطفؿ الروضة.
لذى قدمة البحث مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ وتعميمة عمى جميع اعتماد البرنامج المقترح ا .4

 الروضات.
 اجراء دراسة تتبعية لنمو سموكيات المسئولية االجتماعية فى مراحؿ عمرية مختمفة. .3
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 المراجع
 أوأل: المراجع العربية:

 ( عش سعيًد.القاىرة: ثمرات لمنشر 4100ابراىيـ الفقى .).والتوزيع 
 ( درجة مراعاة المنياج الوطنى الفاعمى لرياض االطفاؿ 4102إخبلص أحمد العكايمة.)

لمفاىيـ االمسئولية االجتماعية مف وجية نظر معمماتو. رسالة ماجستير غير منشورة كمية 
 العمـو التربوية، الجامعة الياشمية، األردف.

 ( برنامج مقترح األنشطة ال4113أشرؼ محمد شريت .) تربوية لتنمية سموؾ المسئولية
االجتماعية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة .مجمة دراسات عربية فى عمـ النفس، رابطة 

 022-25(، ص4(، مجمد)3األخصائييف النفسييف المصرية، العدد)
 ( ثقافة الطفؿ والتراث والتذوؽ األدبى.الرياض: دار الزىراء .4102أـ ىاشـ عبدالمطمب العمدة.) 
 (.القصة فى مجبلت األطفاؿ ودورىا فى تنشئة االطفاؿ 4104مؿ حمدى دكاؾ )أ

 اجتماعيًا. دمشؽ: الييئة العامة السورية لمكتاب.
 ( إستخداـ مسرح العرائس فى اكساب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة 4115أمؿ عبدالكريـ. )

ات العميا السموكيات اإلجتماعية اإليجابية. رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراس
 لمطفولة ،جامعة عيف شمس.

 ( تنمية السموكيات اإلجتماعية اإليجابية  لطفؿ 4102أمؿ عبدالكريـ قاسـ يونس .)
 ،القاىرة: المكتب العربى لممعارؼ.0الروضة باستخداـ مسرح العرائس.ط

 ( فاعمية برنامج إرشادى فى ضوء الكتاب والسنة لتنمية 4117آيات عبدالمنعـ أحمد .)
لنصرؼ لمرحمة الطفولة. رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد المنزلى ، آداب ا

 جامعة المنوفية .
 ( فاعمية برنامج معرفى سموكى فى تنمية المسئولية 4102أيوب ذياب شويدح .)

اإلجتماعية لدى األيتاـ بمعيد األمؿ غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، 
 ، غزةالجامعة االسبلمية
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 ( أنشطة تربوية مقترحة لتدريب أطفاؿ التعميـ قبؿ 4115بمقيس بنت اسماعيؿ  داغستانى.)
المدرسى عمى تحمؿ المسئولية. مجمة دراسات تربوية ،المركز القومى لممناىج والبحث 

 003-004(،04)عدد2التربوى ، السوداف ،مجمد 
  (عمـ النفس اإلجتماعى. ط4113حامد عبدالسبلـ زىراف.)القاىرة: عالـ الكتب. ،2 
 ( المسئولية اإلجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ، دليؿ 4101حسنية عبدالمقصود عنيمى .)

 عمؿ. القاىرة: دار الفكر العربى.
 ( فاعمية برنامج تدريبى مقترح فى تنمية المسئولية 4112حناف عبدالحميد العنانى .)

بية، جامعة البمقاء التطبيقية ، االردف،  االجتماعية لدى اطفاؿ الروضة. مجمة الطفولة العر 
 .47-7(، ص 20(،عدد)00مجمد )

 ( سيكولوجية أدب وتربية االطفاؿ.عماف: دار اليازورى .4102حناف فريد فاخورى.) 
 ( المسئولية االجتماعية ألطفاؿ الرياض 4100خولة عبدالوىاب القيسى ،أفراح نجؼ.)

ث التربوية والنفسية ، جامعة بغداد األىمية. مجمة البحوث النفسية، مركز البحو 
 40-0(،ص31،عدد)

 ( فاعمية استراتجية لعب األدوار لتحسيف أداء أطفاؿ 4103دعاء الفجر محمد عباس .)
مرحمة رياض االطفاؿ في األنشطة الموسيقية المدرسية. مجمة كمية التربية بأسيوط مجمد) 

 412-057(،ص 0(،عدد) 42
 ( أد4102راندا مصطفى الديب. )طنطا: دار النابغة لمنشر والتوزيع .0ب األطفاؿ.ط ، 
  (المسئولية اإلجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة.عماف 4117ربيع محمد، طارؽ عبدالرؤؼ.)

 األردف: دارالياروزى العممية لمنشر والتوزيع .
 (فاعمية برنامج إرشادى بإستخداـ 4117ريياـ ربيع العيوطى ،ىدى قناوى، أمؿ خسونة. )

( 2-2نشطة المسرحية فى تنمية المسئولية االجتماعية لدى أطفاؿ الروضة )بعض األ
 75-23(،ص4سنوات، مجمة كمية رياض االطفاؿ، جامعة بور سعيد عدد)

 ( برنامج لتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى الروضة، رسالة 4103ريياـ عمى الباز .)
 .ماجستير غيرمنشورة ، كمية رياض األطفاؿ، جامعة القاىرة
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 ( فاعمية مف خبلؿ الحكايات الشعبية فى إكتساب بعض 4112زينب عرفات بينساوى .)
القيـ الثقافية لدى طفؿ الروضة. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية رياض االطفاؿ ، 

 جامعة القاىرة.
 (نموذج منظومي لتطوير ميارات التفكير اإلحصائي لدى الباحثيف 4110السعيد ، رضا مسعد.)

التربية. المؤتمر العممي السنوي، المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية،  بعنواف " بكميات 
 .202-573أبريؿ(، الجزء الثاني، ص ص  02-07رؤى مستقبمية لمبحث التربوي، )

  (االستقبللية وعبلقتيا بالتذكر لدى أطفاؿ الرياض. 4107سمر عدناف عبد األمير.)
 322-375(،ص23النفس، السعودية، العدد)دراسات عربية فى التربية وعمـ 

 ( أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالمسئولية االجتماعية لدى 4104سيا أميف محمد.)
 طفؿ الروضة. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية رياض االطفاؿ، جامعة القاىرة.

 ( أدب األطفاؿ بيف اليوية والعالمية.القاىرة:دا4101سيير أحمد محفوظ.) ر العمـو
 لمنشروالتوزيع .

  (التحميؿ األخبلقى  لممسئولية اإلجتماعية.القاىرة: مكتبة األنجمو 0222سيد أحمد عثماف)
 المصرية .

 ( فعالية برنامج مقترح فى التربية 4112عاطؼ محمد سعيد، أمانى إبراىيـ الدسوقى .)
فاؿ الروضة ،ورقة عمؿ المدنية فى تنمية السموؾ اإليجابى والمسئولية االجتماعية لدى أط

مقدمة لممؤتمر العممى الثانى بعنواف حقوؽ االنساف ومناىج الدراسات االجتماعية، الجمعية 
   20-21(، ص،0التربوية لمدراسات االجتماعية، جامعة عيف شمس ،مجمد)

 ( فاعمية برنامج تدريبى فى تنمية المسئولية االجتماعية لدى 4103عايدة ذيب محمد.)
ضة. مجمة العمـو التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربية ، جامعة القاىرة أطفاؿ الرو 

 002-77(،ص 0،عدد)
 ( االساليب النبوية فى تنمية المسئولية االجتماعية. 4100عبدالرحمف عموش مدخمى .)

 051-042(،ص 0(، عدد)0مجمة جامعة جازاف فرع العمـو االنسانية،مجمد)
 ( أدب أطفاؿ ماقبؿ المدرسة وتنميتو لمجوانب 4102عبدالناصر سبلمة الشبراوى .)

 اإلنسانية. القاىرة : دار جوانا لمنشر والتوزيع .



 

 د / هبنخ سعُذ عجذ ا ر
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  جوهرِ حًدى راشد .أ،  إيُبس سعيد انشتيحيد. أ.،  انشبراوى عبد انُبصر ساليت أ.د.                        

 
 د/ إيًبٌ يحًد عبدانعبل نطفي                                                           

 
 د/ إيًبٌ يحًد عبدانعبل نطفي                                                           

 
 د/ إيًبٌ يحًد عبدانعبل نطفي                                                           

 ( فاعمية برنامج باستخداـ بعض استراتيجيات 4102عزة عمى محمود عبدالرحيـ :)
التعميمية  لتنمية المسئولية اجتماعية لطفؿ الروضة. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية 

 فاؿ، قسـ العمـو التربوية ،جامعة القاىرة.رياض االط
 ( محاضرات فى أدب األطفاؿ.ط4112عزة محمد رشاد .)فيرسة مكتبة الممؾ فيد  0 ،

 الوطنية : خوارـز العممية لمنشر والتوزيع.
  (عمـ النفس االجتماعى التطبيقى. القاىرة،: مكتبة 4100عماد محمد أحمد مخيمر: )

 االنجمو المصرية.
  ( .تربية المسئولية 4102سى، عبده محمد الصيرى ،يوسؼ عبداهلل البنا )عمرمحمد مر

( ، جامعة 3االجتماعية لدى الطفؿ. المجمة العممية لكمية التربية المجمد الثبلتوف، العدد )
 أسيوط.

 ( دور األسرة فى تنمية المسئولية االجتماعية لدى 4105عيود بنت ناصر بف عبيد .)
 غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة الممؾ سعود.أبنائيا. رسالة ماجستير 

 (فاعمية برنامج لتنمية بعض الميارات 4102فتحية محمد رأفت محمد اميف والى .)
االساسية  لطفؿ الروضة فى ضوء معايير الجودة واالعتماد. رسالة دكتوراة غير منشورة ، 

 كمية رياض االطفاؿ ، جامعة القاىرة.
  (: بعض الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ الرياض 4100األحمد )فلاير خميؿ سميماف، أمؿ

 5و2وعبلقتيا بتقييـ الوالديف ) دراسة ميدانية عمى عينة مف أطفاؿ الرياض مف عمر 
 52-03(،ص47سنوات في محافظة دمشؽ (. مجمة جامعة دمشؽ ،مجمد)

 ( برنامج مسرحى لتنمية ميارتى اتخاذ القرار 4107لمياء أحمد كدوانى .) وحؿ المشكبلت
لدى طفؿ الروضة.  مجمة دراسات في الطفولة والتربية ، كمية رياض االطفاؿ ، جامعة 

 411- 034(، ص5أسيوط، عدد)
  ( فاعمية الذات وعبلقتيا بالمسئولية اإلجتماعية. رسالة 4102والء سييؿ يوسؼ .)

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية ، قسـ عمـ النفس ، جامعة دمشؽ
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