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 دور رياض األطفال في تنمية المسئولية االجتماعية 
 لدى طفل الروضة

 

 ي.*أ.م.د/ زينب موسى السماح
 ي.**د/ إيمان جمال فكر                                   

 . يالزنات *** منار محمد                                 
 ملخص البحث :

ض األطفال في دور ريا يهدف البحث الحالي إلى تقص      
تنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة، تكونت عينة 

( معلمة رياض أطفال، تم اختيارهن بطريقة 89البحث من )
عشوائية من إدارة دمياط التعليمية بمحافظة دمياط، واعتمدت 
الباحثة على المنهج الوصفي، ولتطبيق أهداف البحث تم 

وتطبيقها على عينة البحث،  استخدام استبانة من إعداد الباحثة
وقد توصلت نتائج البحث إلى مجموعة من العوامل التي تحول 
دون قيام رياض األطفال بدورها في تنمية المسئولية االجتماعية 

 اإلثابة القليلة من المعلمة للطفل عندما  لدى طفل الروضة منها:

 
 جامعة بورسعيد. –رة كلية التربية للطفولة المبك –أستاذ مساعد تربية الطفل * 

 جامعة بورسعيد. -كلية التربية للطفولة المبكرة -**مدرس بقسم العلوم التربوية
    جامعة بورسعيد. -كلية الطفولة المبكرة -***باحثة ماجيستير بقسم العلوم التربوية
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توفرها إدارة  قلة اإلمكانات المادية التي يتعاون مع زمالئه،
 -تي تعزز تحمل الطفل المسئوليةالروضة لتطوير األنشطة ال

قصور إدارة الروضة في توظيف إمكاناتها المادية المتاحة 
 .يلخدمة المجتمع المحل

 

The role of kindergarten in the 

development of social responsibility of 

the kindergarten child 
 

Abstract 
 

     The research aimed to investigate the role of 

kindergartens in developing social responsibility 

for the kindergarten child, the research sample 

consisted of (98) kindergarten teachers, chosen 

randomly from the Damietta Educational 

Administration in Damietta Governorate, and the 

researcher relied on the descriptive approach, 

and to apply the research goals a questionnaire 

was used From the researcher's preparation and 

application to the research sample, The results of 

the research found a set of factors that prevent 

kindergartens from playing their role in 

developing social responsibility of the 

kindergarten child, including: The small reward 

of the teacher for the child when he cooperates 
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with his colleagues, a lack of training the teacher 

for the child to wear his clothes himself, the lack 

of material capabilities provided by the 

kindergarten To develop activities that enhance 

the child’s responsibility - the kindergarten’s 

failure to use its financial capabilities to serve 

the local community.                                            

                                                      

 : Key wordsالكلمات  المفتاحية 
               Kindergarten.   رياض األطفال -
 Social Responsibility.  المسئولية االجتماعية – 
 Kindergarten Child         طفل الروضة.  -
 

 مقدمة:
سيحملون راية األمة الذين  أطفال اليوم هم رجال الغد،     

 من الطفولة ولهذا تعتبر مرحلة ،ويتولون قيادتها في المستقبل
 مالمح ترسم الطفل ففيها شخصية تكوين في الفترات أهم

       لهذا، المجال تهيئة إال مستقباًل، وما علينا الطفل شخصية
                 وينمو بطريقة   للطفل، المتكاملة التربية تتحقق حتى
 .(061 ،ص7102أيوب،) ة  سوي
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وتعد رياض األطفاال مسسساة تربوياة واجتماعياة تساعى إلاى      
لاللتحاااق بالمرحلااة االبتدائيااة  وذلاا   ًسااليما ًتأهياال الطفاال تااأهيال

ماااان البياااات إلااااى المدرسااااة،  يءحتااااى ال يشااااعر باالنتقااااال المفاااااج
كمسسسااة تربويااة تقااوم  ًسااتراتيجياإ ًوتحتاال رياااض األطفااال موقعااا

 .(90 ،ص7102مل لوظيفة األسرة)نسيم ومحمد، بدور مك
 

 إلاااى ذهباااوا الاااذين األطفاااال نأ وتشاااير دراساااة )نجاااف( إلاااى     
 الفرصاااة لهااام تاااتح لااام الاااذين مااان بغيااارهم قورناااوا عنااادما الروضاااة
 ،وأكثاار اجتماعيااةً  وتحاارراً  تلقائيااة أكثاار كااانوا بالروضااة لاللتحاااق

 الاااااذات تأكيااااادو  والمباااااادرة االساااااتقاللية مااااان مزياااااداً  اكتسااااابوا كماااااا
 (. 1 ،ص7100بهم )نجف ، المحيط والوسط بالبيئة واالهتمام

 

 المهمااة القضاايا مان االجتماعياة ومان هناا نجاد أن المسائولية    
ذا كانات  مان غيره دون باإلنسان ترتبط جدًا  ألنها المخلوقاات، واذ

المساائولية االجتماعيااة مهمااة للشااخص العاااد  فهااي أكثاار أهميااة 
االهتمااام  يضااة باعتباااره رجاال الغااد، وتسااتدعبالنساابة لطفاال الرو 

بها وتنميتها عند هذه الفئة التي تمثل مرحلة الطفولة وهي مرحلة 
ذات أهميااة كبياارة بالنساابة للفاارد فااي تحديااد مسااار مسااتقبله )عبااد 

 (.09-02 ، ص ص7101الرحمن،
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 مشكلة البحث:
 

 أن  الحظت أطفال رياض في معلمة عمل الباحثة خالل ومن
السلوكيات غير المسئولة تصدر عن بعض األطفال هنا  بعض 

 وال يغلق بمفرده الجاكت  يرتد وهذه السلوكيات مثل: )أنه ال
 لنفسه، وال يستخدم الحذاء ال يربط بنفسه، البنطلون سوستة
 استعماله قبل باالستئذان يقوم الحاجة، ال عند به الخاص منديله
 .الغير( ألشياء

 ر القومياااة لريااااض األطفاااال مصااار وباااالرجول إلاااى وثيقاااة المعاااايي
طالل علاااى المسشااارات الخاصاااة بتنمياااة عناصااار وبااااإل ،(7119)

آداب  –االهتمام  –المسئولية االجتماعية المتمثلة في )المشاركة 
االعتماد على النفس( والتي تم إدراجها فاي بعاض مان  –السلو  

مماا دل الباحثاة علاى وجاود فجاوة باين مسشارات  ،مجاالت الوثيقاة
ة المعااايير وبااين تنميااة المعلمااات لهااذه المسشاارات ماان خااالل وثيقاا

 األنشطة اليومية.
  وللتأكاااااااد مماااااااا الحظتاااااااه واساااااااتنتجته الباحثاااااااة قامااااااات بالدراساااااااة

روضااات، وعااادد  9االسااتطالعية علااى عاادد ماان الروضااات بلاا  
معلمة رياض أطفال مان محافظاة دميااط وخبارتهن تزياد عان  01
 تام ة االجتماعياة التايسانوات وبساسالهن عان عناصار المسائولي 2
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هاااا لاااادى طفااال الروضااااة مااان خااااالل األنشاااطة اليوميااااة التااااي تتنمي
مااااان  %91تقااااادمها للطفااااال فكانااااات النتيجاااااة كالتاااااالي: أن نسااااابة 

المعلمات ال تهاتم بتنمياة عناصار المسائولية مثال )االعتمااد علاى 
بينمااااا نساااابة  ،داب الساااالو  (آ –المشاااااركة -االهتمااااام  –الاااانفس 

م بتنميااة عناصاار المساائولية االجتماعيااة ماان المعلمااات تقااو  71%
االعتمااااد  –االهتماااام  –المشااااركة  –المتمثلاااة فاااي)آداب السااالو  

 .على النفس(
 

ضااوء مااا ساابق تتبلااور مشااكلة البحااث فااي السااسال الرئيسااي  فاايو 
 التالي: 
ريااااض األطفاااال فاااي تنمياااة المسااائولية االجتماعياااة لااادى  ماااا دور

 ؟طفل الروضة
 

 لرئيسي األسئلة الفرعية التالية:ويتفرل من هذا السسال ا
 

دى ماااا عناصااار المسااائولية االجتماعياااة التاااي يجاااب تنميتهاااا لااا .0
 طفل الروضة؟

ما واقع دور ريااض األطفاال فاي تنمياة المسائولية االجتماعياة  .7
 لدى طفل الروضة؟

ة يماااا المعوقاااات التاااي تواجاااه ريااااض األطفاااال لتنمياااة المسااائول .2
 االجتماعية لدى طفل الروضة؟
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تفعياااال دور رياااااض األطفااااال لتنميااااة المساااائولية  كيااااف يمكاااان  .1
 االجتماعية لدى طفل الروضة؟

 

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث الحالي إلى: 

 

التعارف علاى مفهااوم وخصاائص المساائولية االجتماعياة لاادى  -0
 طفل الروضة. 

إلقاء الضوء على عناصر المسئولية االجتماعية التاي يجاب  -7
 تنميتها لدى طفل الروضة.

واقاع دور ريااض األطفاال فاي تنمياة المسائولية  التعرف على -2
 االجتماعية لدى طفل الروضة.

وضاااع رسياااة تربوياااة لتفعيااال دور ريااااض األطفاااال فاااي تنمياااة  -1
 المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة.

 

 :أهمية البحث
 

 تنبع أهمية البحث الحالي من:
يحااااول هاااذا البحااااث إيجااااد محاولاااة جااااادة لتنمياااة المساااائولية  -0

 عية لدى أطفال الروضة.االجتما



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5020)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 لتفعيااال مقترحاااة رسياااة تربوياااة يعماال هاااذا البحاااث علاااى تقاااديم -7
 المسااائولية تنمياااة فاااي األطفاااال ريااااض لمسسساااات الترباااو  الااادور

 الروضة. طفل لدى االجتماعية
تحاااول نتااائج هااذا البحااث اإلسااهام فااي توجيااه ثقافااة المااربين  -3

 صاااانعي أم الطفااال تربياااة بااااحثي أم أمهاااات أم ساااواء أكاااانوا آبااااء
 والمراكااااز المرحلااااة، هاااذه علااااى القااااائمين أو الطفااال تربيااااة سياساااة
 وكلياات الطفولاة، رعاياة مراكاز مثال الطفل بتربية المعنية البحثية

 فااي الطفولااة شاائون فااي القاارار التربيااة للطفولااة المبكاارة، ومتخااذ 
 .العربي والوطن مصر

 

 البحث:  مصطلحات
 

 (:  (Kindergartenرياض األطفال  -1
 

مسسسات تربوية واجتماعية، تقوم  :أنها هي ها )سريوة(عرفت-
وذل  لكي   لدخول المرحلة االبتدائية سليماً  بتأهيل الطفل تأهيالً 

له  من البيت إلى المدرسة تاركةً  يءال يشعر باالنتقال المفاج
الحرية التامة لممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله 

مكانياته               ن يكتسب خبراتوبذل  فهي تساعد على أ ،واذ
 (.9 ،ص7102 سريوة،)جديدة 
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 التعليمية المسسسات تل  :بأنها هي (في حين عرفتها)جمال-
 الدخول سن دون األطفال بقبول تقوم تيال واألهلية الحكومية
 بهدف لهم التربوية البرامج بتقديم وتقوم االبتدائية، للمدرسة
كسابهم إعدادهم  المعرفية راتوالمها القدرات بعض واذ

 االبتدائية )جمال، المرحلة لدخولهم استعداًدا واالجتماعية
 .(07 ،ص7109

 

هااي كاال مسسسااة تربويااة  وتعرفهااا الباحثااة تعريفااًا إجرائيااًا بأنهااا:-
تساااااعد علااااى تربيااااة وتعلاااايم وتوجيااااه طفاااال الروضااااة نحااااو النمااااو 

 المتكامل وتنمية جوانب المسئولية االجتماعية لديه.
 

 :(Social Responsibility)جتماعية المسئولية اال -2
بأنها:" مفهوم يعبر عن محصلة   (Musil)عرفها موسيل -

استجابات الفرد نحو محاوالته فهم ومناقشة المشكالت 
االجتماعية، والسياسية العامة، والتعاون مع الزمالء، والتشاور 
معهم، واحترام آرائهم، وبذل الجهد في سبيلهم، والمحافظة على 

(Musil :2009"لجماعة، واحترام الواجبات االجتماعيةسمعة ا

5). 
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يجابياااة االتجاهاااات اإل ( فاااذكر بأنهاااا:"(Cankayaأماااا كانكاياااا -
 :Cankaya2010) "يعيش فياه  لدى الفرد حول المجتمع الذ

18).   
 

محصالة اساتجابات الطفال  وتعرفها الباحثة تعريفًا إجرائيًا بأنهاا:-
ه، وأسرته، ومجتمعه، ومعرفته الجيدة لقيامه بدور محدد نحو نفس

 لحقوقه وواجباته من خالل المواقف التي يتعرض لها. 
 

 (:Kindergarten childطفل الروضة ) -3
ماان  يهاام األطفااال الااذين يتااراوا عماارهم الزمناا عرفااه )خياار (:-

لزاماي السن الذ  يسبق سان التعلايم اإل ، وهو( سنوات6-1سن )
         ياااااااااض األطفااااااااالساااااااامى بفصااااااااول ر خصااااااااص لهاااااااام فصااااااااول ت  وت  
"kg1-  kg2"  ،  (602 ،ص7112)خير. 

 

الطفال الملتحاق بريااض  :المقصاود باه فاي حاين عرفاه )أياوب( -
وتعتباار هااذه  ،( ساانوات6 -1األطفااال والااذ  يتااراوا عمااره ماان )

الفتاارة هاااي فتااارة المروناااة والقابلياااة للاااتعلم وتطاااوير المهاااارات، كماااا 
 أياااااااوب،)غاااااااو  األكثااااااار أنهاااااااا فتااااااارة النشااااااااط األكبااااااار والنماااااااو الل

 .(020 ،ص7102
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 لديه الذ  الفرد هو وتعرفه الباحثة تعريفًا إجرائيًا بأنه:-
 حتى تلبيتها والتي يجب ،خاصة واحتياجات مميزة خصائص
( 6-1) سن من عمره ويتراوا لشخصيته المتكامل النمو يتحقق
 سنوات.

 

 اإلطار النظري:
 

 :( (Social Responsibility أواًل: المسئولية االجتماعية
 

وذلاااا    تعااااد المساااائولية االجتماعيااااة ماااان المفاااااهيم الحيويااااة     
نسان وما يترتب على تل  األفعال من الرتباطها بتنظيم أفعال اإل

نتاااائج إيجابياااة أو سااالبية داخااال الكياااان االجتمااااعي، وال شااا  أن 
الشاااااعور بالمسااااائولية، وتحمااااال نتائجهاااااا يحقاااااق ل نساااااان التكياااااف 

جتماااعي، وتخطااي الصااعاب التااي قااد تعتاارض طريقااه النفسااي واال
بطاااارق تكيفااااه، كمااااا أن هنااااا  عالقااااة وثيقااااة بااااين أخااااالق الفاااارد 
ومعايشته لقيم المجتمع السوية وبين تحمال المسائولية )اللحيااني، 

  .(19 ، ص7100
 

واجباتاه،  واآلخارين كماا ي اسد  نفسه يحترم فالشخص المسئول   
 الشاخص يحمال. اآلخرين يزعج أن يريد وال بنفسه مهامه ويتولى
 ماااان توقعاتااااه وساااالوكياته، وأفكاااااره مشاااااعره عاااان مساااائوليته نفسااااه
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 ال ماا علاى الحصول يريد للحياة وال يعطيه ما مع تتناسب الحياة
 .  (Gungor& Guzel, 2017,p169)يستحقه 

 

ماااان هياااارش وجياااار  إلااااى مفهااااوم المساااائولية  وقااااد أشااااار كاااال      
طااار  يلااازم فياااه الفااارد نفساااه علاااى االجتماعياااة بأنهاااا: " اساااتعداد ف

يعااايش   القياااام بالتزاماتاااه بجهاااده الشخصاااي ضااامن المجتماااع الاااذ
 .(Hersh& Gear, 2005,p 6)فيه

 

وقد ارتبط مفهوم المسئولية االجتماعية مع عدد من المفااهيم     
يشااعر بااه الطفاال ماان خاللااه  الااذ منهااا: االعتاازاز الااوطني وهااو 

ة                غريباااااابواجباتااااااه وم بأنااااااه مااااااواطن صااااااالح يتمتااااااع بحقوقااااااه ويقاااااا
(، والحقاااوق، والواجباااات، والمواطناااة، والقااايم، 009 ،ص7118 )

(، اإلدرا  19 ،ص7100 )اللحيانيوالضمير الفرد  والجماعي 
االجتمااااعي واإلحساااس بالهوياااة االجتماعياااة  والاااوعياالجتماااعي 

(، 01 ،ص7111 )ساااعود لآوالتكلياااف فاااي المفهاااوم اإلساااالمي 
المجتمعياااااااااة، االساااااااااتجابة االجتماعياااااااااة، المواطناااااااااة والمشااااااااااركة 
 (.20 ،ص7100النصر،  أبو)المسسسية 

 

 ويمكننا تحديد خصائص المسئولية االجتماعية في اآلتي:  
 

( مجموعاااااااااة مااااااااان 218 ،ص7101) يفقاااااااااد حااااااااادد كوناااااااااات     
 الخصائص للمسئولية االجتماعية وهي:
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 أنها تختلف باختالف المجتمع وحضارته وتقاليده.  .1
مد المساااااائولية االجتماعيااااااة قوتهااااااا وجاااااادارتها ماااااان نظااااااام تساااااات .7

 المجتمع.
 استمراريتها باستمرار المجتمع والمسسسات االجتماعية. .2
متفرعاااااااااة حساااااااااب الفااااااااارول االجتماعياااااااااة ومسسسااااااااااتها، مثااااااااال  .1

المسسسااات االجتماعيااة الدينيااة واالقتصااادية والسياسااية والعائليااة، 
 ولكل من هذه الفرول االجتماعية خاصيته.

 

( بدددددين عدددددد  أندددددوا  815 ،ص2222يدددددزت ال زالدددددي )وقدددددد م
 للمسئولية كما يلي:

 

مراعااااة القاااانون والبعاااد عماااا  يالمسااائولية القانونياااة: والتاااي تعنااا -
 يجرمه.

مراعااااااااة حقاااااااوق اآلخااااااارين  يالمسااااااائولية االجتماعياااااااة: وتعنااااااا -
 والمحافظة عليها.

كااارم األخااالق مااع الناااس وأقلهااا م يالمساائولية األخالقيااة: تعناا -
 ي الوجه.بتسامة فاإل
عااد حاادود ا ، وأداء الواجبااات والب   يالمساائولية الشاارعية: وتعناا -

 عن المحرمات.
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 :المدرسة قبل ما لطفل االجتماعية المسئولية تنمية أهمية
 

 القضااايا أهاام إحاادى بوصافها االجتماعيااة المساائولية تنمياة إن    
 جوانااب ماان لجانااب تنميااة أنهااا حيااث ،واالهتمااام بالبحااث الجااديرة
 والعاااال  والوقايااة للحماياااة الفاارد إليهااا يحتاااا  االجتماااعي دالوجااو 
 المسائولية تحمل وعدم الهوية وافتقاد الالمباالة ظواهر بعض من

 ،يفهماا) التنميااة عمليااة تعااوق التااي الساالبية المظاااهر ماان والكثياار
 .(002 ،ص7110

 

ويوضااااح المتخصصااااين فااااي تربيااااة الطفاااال أن تنميااااة القاااايم      
الروضة له أهمية قصوى  حيث إنَّ الطفل االجتماعية لدى طفل 

للتقباااال  ً، وأكثاااار اسااااتعدادا فااااي هااااذه المرحلااااة يكااااون أشااااد مرونااااةً 
والتكياااااف، مااااان أجااااال ذلااااا  ينبغاااااي التأكياااااد علاااااى أهمياااااة تنمياااااة 

سانوات، ( 6-1)المسئولية االجتماعية في فترة النضج العقلي من
حياااث يبااادأ الطفااال باااقدرا  الحقاااائق والمواقاااف والمشااااعر بشاااكلها 

 Boierألولااااااي وصااااااورها المتنوعااااااة فااااااي المواقااااااف االجتماعيااااااةا
(2004,p 51)ماان القاايم  ً، وقااد حاادد العديااد ماان الباااحثين عااددا

االجتماعياااة التاااي يجاااب تنميتهاااا ألطفاااال الروضاااة، والتاااي تمثلااات 
فااااي: )النظافااااة، النظااااام، آداب االسااااتئذان، التعاااااون، المشاااااركة، 

لخاصاااة(، حياااث أن مسااااعدة المحتاااا ، احتااارام الملكياااة العاماااة وا
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 ,Borba)هااااذه القاااايم تمثاااال عناصاااار المساااائولية االجتماعيااااة

2001,p 6). 

 

وتاارى الباحثااة أن تنميااة المساائولية االجتماعيااة ماان القضااايا      
المهمة التي يجب على مسسسات المجتمع االهتماام بهاا وتنميتهاا 

ألن سااالو  المسااائولية االجتماعياااة ال ينماااو إال فاااي بيئاااة   داخلاااه
واجتماعيااااااة تتساااااام بالحريااااااة والمرونااااااة واالهتمااااااام والفهاااااام ثقافيااااااة 

والمشااااااركة والتساااااامح، وعلياااااه فاااااقن مسسساااااات التربياااااة والتنشااااائة 
مااان األسااارة والمدرساااة والجامعاااة ودور العباااادة  االجتماعياااة ابتاااداءً 

ووسااائل اإلعااالم عليهااا أن تقااوم باادورها فااي غاارس قاايم المساائولية 
 مع.االجتماعية ومفاهيمها لدى أفراد المجت

 

( إلاااى أهاااداف المسااائولية 09 ،ص7101أشاااار البكااار  )و قاااد   
 االجتماعية في التالي:

تحقيااق النمااو الشااامل والمتكاماال ألفااراد المجتمااع فااي النااواحي  .0
 المختلفة.

 تعليم األفراد أهمية دورهم االجتماعي في المجتمع. .7
تهيئاااااة الفرصاااااة الكتشااااااف القااااادرات الخاصاااااة واالساااااتعدادات،  .2

 نة لدى األفراد، بحيث يمكن إعمالها في مجالها.والمهارات الكام
 تنمية مهارات القيادة لدى أفراد المجتمع. .1
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إتاحااة الفرصااة للتاادريب علااى معارضااة الحياااة، فيساااعد بعااض  .0
، وتساااعد المساائولية االجتماعيااة علااى التكيااف فااي األفااراد بعضاااً 

 الحياة االجتماعية.
 

 مستويات المسئولية االجتماعية:
 

(، وفانسااااااوبا 02 ،ص7110ماااااان الحااااااارثي ) ل  قساااااام كاااااا وقااااااد   
 (Vanasupa,L.,Slivovsky,L&Chen,2005)وآخااااااااااااااااااارون

 المسئولية الفردية واالجتماعية إلى عدة مستويات:
 مسئولية الفرد نحو نفسه. .0
 مسئولية الفرد نحو أسرته .7
 مسئولية الفرد نحو الجيران. .2
 ، والمدينة.يمسئولية الفرد نحو القبيلة، والح .1
 د نحو الزمالء، واألصدقاء.مسئولية الفر  .0
 مسئولية الفرد نحو الوطن. .6
عمااارة األرض( واالهتمااام )مساائولية الفاارد نحااو العااالم والكااون  .2

 بالحيوان، والنبات، والكائنات الحية. 
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 عناصر المسئولية االجتماعية:
 

              تتكااااااون المساااااائولية االجتماعيااااااة ماااااان ثالثااااااة عناصاااااار هااااااي :  
لتصااور ساايد عثمااان ً ، والمشاااركة( وذلاا  تبعااا) االهتمااام، والفهاام

 (:7112( وزهران)7101)
 

 أواًل: االهتمام:
 

قصد به االرتباط العاطفي بالجماعة التاي ينتماي إليهاا الفارد، ي     
سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مع الحرص على استمرار الجماعاة 

 (.2 ،ص7100نجف،)وتماسكها 
 

 تويات وهي:ويندر  تحت عنصر االهتمام أربعة مس
 

  :المستوى األول 
، االنفعااال مااع الجماعااة: وهااو أبسااط صااور االهتمااام وأقلهااا تقاادماً 

باان )بالجماعااة بطريقااة ال إراديااة  ويقصااد بااه مسااايرة الفاارد انفعالياااً 
 (.19 ،ص7100عبيد،

 :المستوى الثاني 
االنفعاااال بالجماعاااة: يعتبااار هاااذا المساااتوى أفضااال مااان المساااتوى 

 ،ص7100،يالليحاان)طف مع الجماعة ويقصد به التعا، السابق
02.) 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5010)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 :المستوى الثالث 
ويقصاااد باااه أن الفااارد يشاااعر أناااه والجماعاااة  التوحاااد ماااع الجماعاااة:

 شيء واحد.
  :المستوى الرابع 

 تعقل بالجماعة: ويقصد به معنيان:
األول: اساااتبطان الجماعاااة، ويقصاااد باااه أنَّ الجماعاااة تصااابح فاااي 

 .فكر الفرد وتصوره العقلي
هتماااااااام المتفكااااااار بالجماعاااااااة: أ  االهتماااااااام المتااااااازن الثااااااااني: اال

 .بمشكالت الجماعة ومصيرها
 

 : الفهم: ثانياً 
 

وهاااو العنصااار الثااااني والفعاااال فاااي المسااائولية االجتماعياااة وهاااو   
 الوعي واإلدرا ، وينقسم الفهم إلى قسمين:

 

 ويقصاااد باااه فهااام الفااارد للجماعاااة فاااي حالتهاااا الحاضااارة، ألولا :
نظمهاا وعادتهاا وتاريخهاا وقيمهاا، وكاذل  ومن ناحية مسسسااتها و 

 .فهم العوامل والظروف التي تسثر في حاضر هذه الجماعة
 فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعالاه، ويقصاد باه إدرا  الثاني :

الفاارد آلثااار أفعالااه وتصاارفاته وقراراتااه علااى الجماعااة  حيااث يفهاام 
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                           الفااااااااااااااااااااااارد القيماااااااااااااااااااااااة االجتماعياااااااااااااااااااااااة ألفعالاااااااااااااااااااااااه الصاااااااااااااااااااااااادرة
 (.18-19 ص ص ،7118،يمنه )الهذل

 

 ثالثا: المشاركة:
 

اشاااترا  الفااارد ماااع اآلخااارين فاااي األعماااال التاااي تسااااعد  يوتعنااا   
الجماعاااة علاااى إشااابال حاجتهاااا وحااال مشاااكالتها، والوصاااول إلاااى 

 (.18 ،ص7100بن عبيد،)أهدافها، والمحافظة على استمرارها 
 

 انب وهي:ويندر  تحت هذا العنصر ثالثة جو 
 

 تقباااال الفاااارد لاااادوره أو ألدواره االجتماعيااااة ومااااا الجانددددب األول :
 يرتبط بها من توقعات وسلوكيات.

 المشاااركة المنفااذة: أ  العماال الفعلااي المشااتر  الجانددب الثدداني :
نجاز ما تتفق عليه الجماعة.  مع الجماعة لتنفيذ واذ

 المشاااااركة المقومااااة: وهااااي مشاااااركة موجهااااة الجانددددب الثالددددث :
                          إلاااااااااااااااااااااااااااااى تقاااااااااااااااااااااااااااااويم أعماااااااااااااااااااااااااااااال الجماعاااااااااااااااااااااااااااااة تهااااااااااااااااااااااااااااادف 
نجازاتها   (.12-10 ص ص ،7102،يالحارث)واذ

 

وترى الباحثة أن هنا  ترابط وتكامل بين عناصر المسئولية     
منهما  ألن كالً   االجتماعية الثالثة )االهتمام، الفهم، المشاركة(

يحر  الفرد إلى نجد االهتمام  خر ويدعمه ويقويه، فمثالً ي اآلينم
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فهم الجماعة، وكلما زاد فهم الفرد للجماعة كلما زاد اهتمامه بها، 
كما نجد أن االهتمام والفهم ضروريان للمشاركة بنوعيهما، وأن 
المشاركة نفسها تزيد من االهتمام وتعمق من الفهم، وهكذا 
تترابط عناصر المسئولية االجتماعية وهي متكاملة بحيث ال 

ق صورة المسئولية االجتماعية عند الفرد إال يمكن أن تتحق
 فر هذه العناصر الثالثة.ابتو 
 

 : ((Kindergarten رياض األطفالثانيًا: 
 

من  اًهي تل  المسسسات التربوية التي تستقبل األطفال ابتداء   
سن الرابعة حتى سن السادسة، وأكدت العديد من الدراسات على 

فل، بحيث تسهم في تكوين في النمو االجتماعي للط تهاأهمي
مفاهيم اجتماعية، وقيم وسلوكيات متكيفة مع المجتمع بصفة 
عامة والمدرسة بصفة خاصة، باعتبارها من المهام األساسية في 

 (.01 ،ص7101التنشئة االجتماعية للطفل )رفيقة،
 

 التشجيع تحتا  إلى المرحلة هذه في ونجد إن األطفال    
 لتنمية وذل  المسسسات  هذه على نالقائمي لب  ق   من المستمر

 والمشاركة التعاون حب وغرس لديهم، الجماعي العمل حب
 المهارات من الكثير واكتساب النفس، على واالعتماد اإليجابية،
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 العملية إزاء الصحيحة االتجاهات وتكوين واللغوية االجتماعية
 (.76 -00 ، ص ص7117 الحرير ،)التعليمية

 

اض األطفال إلدى مسداعد  أطفدال مدا قبدل تهدف ريومن هنا    
 :المدرسة على تحقيق األهداف التربوية التالية

 

التنمياااة الشااااملة والمتكاملاااة لكااال طفااال فاااي المجااااالت العقلياااة  .0
 .والجسمية والحركية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية

 التنشئة االجتماعية السلمية في ظل المجتمع ومبادئه. .7
لاااى الروضاااة بكااال ماااا إن جاااو األسااارة نتقاااال التااادريجي مااااإل .2

يتطلبااه ذلاا  ماان التعااود علااى نظااام وتكااوين عالقااات إنسااانية مااع 
المعلمة والرفاق وممارسة أنشاطة الاتعلم التاي تتفاق ماع اهتماماات 

 الطفل ومعدالت نموه في شتى المجاالت.
تعماال الروضااة علااى صااهر الطفاال فااي بوتقااة اجتماعيااة مااع  .1

 األطفال اآلخرين.
ل المفاهيم والمهارات األساسية لكل من اللغة إكساب األطفا .0

العربيااااة والعلااااوم والفنااااون والموساااايقى والتربيااااة الحركيااااة والنااااواحي 
 (.76-70 ، ص ص7100، مكياالجتماعية )

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5011)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

وتشمل النشاطات المختلفة في هذه المرحلة والتي تنبثق من     
حاجات واهتمامات األطفال كالعادات السليمة واالتجاهات 

شات والتقويم والنشاطات الفردية والجماعية واأللعاب، وما والمناق
تستدعيه خلفيات األطفال المتنوعة وحاجاتهم واهتماماتهم، 

كساب الطفل المفاهيم إعلى أسلوب اللعب في  وتعتمد عادةً 
المختلفة، وتعتبر رياض األطفال بما تقدمه من برامج تربوية 

للنمو ً طيباً مربيات متخصصات، مجاال  متكاملة على أيد
، كما تعتبر مرحلة صياتهمالمتكامل لقدرات األطفال ، وبناء شخ

، 7112تأسيسية للمراحل الدراسية التي تليها) بدران وعمار، 
 (. 62 -67 ص ص

 

ً وهذا ما سعت إليه مناهج رياض األطفال، فقد أخذت حديثا    
هيم في محاولة جادة إلكساب الطفل المهارات والمفاً جديداً شكال

األساسية المطلوبة في هذه المرحلة، وعادة ما ترفق بهذه 
ن أالمناهج العديد من األنشطة المحددة والتي يمكن للمعلمة 

 (.9 ، ص7110)عبد الفتاا، األطفال تقوم بها مع 
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دورًا مهًما وأساسيًا في  تلعب المعلمةمن هنا نجد إن و     
 ل:إكساب الطفل المسئولية االجتماعية من خل 

 

أن تشجع المعلمة الطفل على أداء المهام الجديدة بالمديح  -0
 أو االبتسام.

 للطفل الفرصة ليساعدها في المهام المختلفة. يأن تعط -7
 أن تبصره بأهمية الحفاظ على ممتلكات اآلخرين. -2
لتعليم 2.0 ستراتيجيات الحديثة للمنهج الجديد اتبال اإل -1

 .(01 ، ص7119األطفال المسئولية االجتماعية) غنيم،
 

وتتطلااااب إدارة رياااااض األطفااااال الدرايااااة الكاملااااة ماااان فلساااافة      
فاااي الحقاااوق والواجباااات،  ريعاتالمرحلاااة وأهااادافها والقاااوانين والتشااا

الكفايااات التااي يجااب أن تمتلكهااا مااديرة  يلألطفااال والمعلمااات وفاا
ريااااض األطفاااال. إن ماااديرة الروضاااة تعاااد المركاااز األول للعملياااة 

تنظيمهاااا للحصاااول علاااى  ءفعليهاااا يقاااع عااابالتربوياااة بالروضاااة، 
وأنهااااا تمااااد المعلمااااات وأولياااااء األمااااور  الممكنااااة،أفضاااال النتااااائج 

 أنهااا تقااومبااالكثير ماان المعلومااات الضاارورية لتربيااة الطفاال، كمااا 
تهيئااة اإلمكانااات بالتنساايق مااع الكااادر التعليمااي ماان أجاال تهيئااة ب

، شااااريف)الخباااارات الطفاااال للمواقااااف التااااي يكتساااابها ماااان خاللهااااا 
 (.727 ، ص7118
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وباالرغم ماان الاادور الفعَّاال التااي تقااوم باه رياااض األطفااال إال      
فااااي  هاااااأن هناااا  العديااااد ماااان المعوقااااات والمشااااكالت التااااي تواجه

أشاارت  دورهاا فاي تنمياة المسائولية االجتماعياة للطفال، وقادتأدية 
 :يلي( فيما 270 – 202 ، ص ص7102)الحرير ، إليها 
 ائم بين األسرة والروضة.التواصل واالتصال الد -0
 القصور في المباني والتجهيزات. -7
 .المشكالت االقتصادية والمالية -2
 .التدريب واإلدارة والمعلمات -1
عااااادم تمكااااان المعلماااااة المتخصصاااااة بريااااااض األطفاااااال مااااان  -0

 .تطبيق ما درسته نظرًيا
 .سطحية بعض األسر إلى دور رياض األطفال -6

 

 بتنشاائته خاصااة ةمسسساا فااي الطفاال وجااود أن الباحثااة وتاارى     
 ليعااايش ًخصيصاااا أعااادت بيئاااة فهاااي ،ًضاااروريا ًأمااارا باااات وتربيتاااه
 بعااد مقباال وهااو أساارته أفااراد وسااط معينااة حياااة اعتاااد أن بعااد فيهاا

 إرسااااء علاااى تعمااال االبتااادائي، حياااث التعلااايم علاااى قليلاااة سااانوات
 الشاعور تنمية وخاصة الطفل عند السليم االجتماعي النمو قواعد

 المسئولية. تحمل على وتدريبه اعيةاالجتم بالمسئولية
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 السابقة:الدراسات 
 

العربية  استفاد البحث الحالي من بعض الدراسات السابقة     
 يليالتي تتعلق بتنمية المسئولية االجتماعية وفيما  واألجنبية

 عرض ملخص لبعض هذه الدراسات:
( بعنااااوان: برنااااامج مقتاااارا باسااااتخدام 7112)شااااريت دراسااااة  -0

ربوية لتنمية سلو  المسائولية االجتماعياة لادى أطفاال األنشطة الت
 ما قبل المدرسة.

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية سلو  المسئولية االجتماعية    
لدى أطفال ما قبل المدرسة  وذل  من خالل التدريب على 
استخدام األنشطة التربوية التي أعدت لهذا الغرض، والتعرف 

التربوية المقترا على تنمية على مدى تأثير برنامج األنشطة 
سلو  المسئولية االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة من 

بنات(، وقد استخدم الباحث المنهج شبه  – بنين)الجنسين 
تجريبي، وقد تم التركيز في البرنامج على تنمية سلو  ال

 –الفهم  – )االهتمام :المسئولية االجتماعية على ثالثة أبعاد 
 المشاركة(.

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هي:و 
وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال  -

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ألطفال مرحلة ما قبل 
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المدرسة، بعد تطبيق برنامج تنمية سلو  المسئولية االجتماعية 
 (،المشاركة –الفهم  –)االهتمام  بالنسبة لألبعاد الثالثة الخاصة

م ضي  والتحسن واضح في أداء األطفال المجموعة التجريبية بعد
األثر(  وذل  يدل على فاعلية  )بقاءشهرين من تطبيق البرنامج 
 .وضع من أجله الذ البرنامج في تحقيق الهدف 

 

 ,Dodge, Nizzi) ورودولافدراساة دود  ونياز  وبيات  -7

Pitt& Rudolph,2007)  بعنااوان: تحسااين مساائولية الطااالب
 الل عقود السلو  الفرد .من خ
هدفت هذه الدراسة إلى تحسين ورفع مستوى المسئولية    

االجتماعية لدى طالب الصف الثالث االبتدائي، تكونت عينة 
 من طالب الصف الثالث وطالبةً ً ( طالبا98الدراسة من )

استمر ً تدريبياً بتدائي، وقد طبق على عينة الدراسة برنامجااال
، أشارت نتائج االختبار البعد  إلى ًبوعالمدة سبعة عشر أس

في درجة المسئولية االجتماعية ً حصول تحسن دال إحصائيا
إلى ً والسلو  االجتماعي لدى الطلبة، وأشارت النتائج أيضا

 أقل. تحقيق األهداف التربوية بوقت  
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بعناااااوان: يجاااااب علاااااى الكلياااااات  (Dey,2008)  دراساااااة دا -2
 جتماعية والشخصية.التركيز أكثر على المسئولية اال

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة الجامعات    
تنمية المسئولية الذاتية واالجتماعية لدى طلبتها،  ياألمريكية ف

من مرحلة  وطالبةً  ً( طالبا72111تكونت عينة الدراسة من )
( 72) فييعملون  ًأكاديميا ً( موظفا8111البكالوريوس، و )

توصلت إليها الدراسة أن  يت أبرز النتائج التجامعة ، وكان
االستطالل يسكدون ضرورة أن تكون  يغالبية المشاركين ف

المسئولية الشخصية واالجتماعية محط تركيز الحياة الجامعية، 
( من أعضاء %11( من طلبة السنة األولى، )%61كما أكد )

( من الطلبة المتوقع تخرجهم ممن %16الهيئة التدريسية، )
الدراسة، وقد وافقوا بشدة على أن البيئة الجامعية  ياركوا فش

بالتكافل   تحقيق شعور قو  يتركز على مساعدة الطلبة ف
، كما أظهر االستطالل أن ثلث الطلبة يالشخصي واألكاديم

( من المهنيين، قد وافقوا بشدة على أن الطلبة يغادرون 12%)
خدمة  يساهمة في بأهمية المالجامعات وقد ازداد لديهم الوع

 . نسانية عامةً اإل



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5010)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

( بعناااوان: فاعلياااة برناااامج 7118دراساااة ساااعيد والدساااوقي ) -1
مقترا فاي التربياة المدنياة فاي تنمياة السالو  اإليجاابي والمسائولية 

 االجتماعية لدى طفل الروضة.
إلى الكشف عن أبعاد ومكونات التربية  الدراسة ت هذههدف    

ضة، باإلضافة إلى التعرف المدنية المناسبة لدى أطفال الرو 
عد لتنمية أبعاد ومكونات ي  األنشطة  فيعلى فاعلية برنامج 

التربية المدنية لدى أطفال الروضة، وقد استخدم الباحثان المنهج 
 يالوصفي  للكشف عن أبعاد ومكونات التربية المدنية ف

الدراسات السابقة والمنهج التجريبي  لتحديد مدى فاعلية البرنامج 
، وتوصل البحث ً( طفال11ترا، وقد بلغت عينة البحث )المق

إلى نتائج منها: إن مكونات التربية المدنية التي يجب توفرها في 
برامج األطفال تتمثل في المسئولية االجتماعية وحقوق اإلنسان، 
 والتسامح والوعي القانوني، توصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج.

 

وان: أثر برنامج مقترا قائم ( بعن7101)داغستاني دراسة  -0
القيم الخلقية واالجتماعية  تنمية بعض يعلى األنشطة التربوية ف

 لدى طفل الروضة.
إلى التعرف على فاعلية استخدام  لدراسةا ذهه تهدف     

األنشطة التربوية في تنمية بعض القيم الخلقية واالجتماعية لدى 
جتماعي، وآداب )التفاعل اال قيمطفل الروضة، التي تمثلت في 
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الحوار، وطاعة الكبار، وتبادل التحية، وآداب اللعب، 
من  اتبعت الباحثة كالً  والمشاركة، واالعتماد على النفس(،

والمنهج التجريبي، وتكونت عينة  المنهج الوصفي التحليلي
 ( سنوات،0-1تتراوا بين ) وطفلةً ً ( طفال27من ) الدراسة

 وأسفرت النتائج عن:
ات داللة إحصائية بين متوسطي درجات كل وجود فروق ذ -

من أطفال المجموعة التجريبية، وأطفال المجموعة الضابطة 
على مقياس القيم الخلقية واالجتماعية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات كل  -

من أطفال المجموعة التجريبية في مستوى أدائهم على مقياس 
لصالح أدائهن في ً وبعديا ًق قبلياطب  خلقية واالجتماعية الم  ال

 التطبيق البعد .
 

( بعناوان: المسائولية االجتماعياة 7101)الرحمن دراسة عبد  -6
لاااادى طفاااال مااااا قباااال المدرسااااة بمحليااااة الخرطااااوم شاااارق وعالقتهااااا 

 ببعض المتغيرات.
هدفت هذه الدراسة التعرف على المسئولية االجتماعية لدى      
ما قبل المدرسة بمحلية الخرطوم شرق وعالقتها ببعض  طفل

غرافية مثل: )النول، تعليم الوالدين، عمر و المتغيرات الديم
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت ، الطفل(
 اً ( إناث01و ) اً ( ذكور 01منهم )ً ( طفال011عينة الدراسة من )

وتوصلت الدراسة  عشوائيةتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية ال
 إلى عدد من النتائج منها:

ال توجد فروق دالة إحصائية في المسئولية االجتماعية لدى   -
لنول الطفل ً أطفال ما قبل المدرسة بمحلية الخرطوم شرق تبعا

 )ذكر، أنثى(.
ال توجد فروق دالة إحصائية في المسئولية االجتماعية لدى  -

لمستوى تعليم ً لخرطوم شرق تبعاأطفال ما قبل المدرسة بمحلية ا
مسئولية االعتماد على عد ب  األم )ثانو ، جامعي(، عدا في 

المالبس وذل  لصالح مستوى التعليم الجامعي  فيالنفس 
 لألمهات.

ال توجد فروق دالة إحصائية في المسئولية االجتماعية لدى  -
لمستوى عمر ً أطفال ما قبل المدرسة بمحلية الخرطوم شرق تبعا

عد االعتماد على ب  (، عدا في 6 -0.0، 0 -1.0، 1-2طفل )ال
 النفس في الطعام وذل  لصالح المرحلة العمرية األصغر.
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المسئولية االجتماعية  بعنوان:( 7100دراسة نجف ) -2
 ألطفال الرياض األهلية.

إلى التعارف علاى المسائولية االجتماعياة  دراسةال ههذ تهدف     
المسااااائولية  فاااااي، وداللاااااة الفاااااروق لااااادى أطفاااااال الريااااااض األهلياااااة

اساااااتخدمت الباحثاااااة المااااانهج ، (لمتغيااااار)الجنسً االجتماعياااااة تبعاااااا
ماااان  وطفلااااةً  ( طفااااالً 071الوصاااافي، تكوناااات عينااااة البحااااث ماااان )

الريااااض األهلياااة فاااي مديناااة بغاااداد، وتااام اختياااار العيناااة بالطريقاااة 
 :يليوتوصلت النتائج إلى ما  ،يةالعشوائ

بالمسئولية االجتماعية فهي نتاا  تمتع أطفال الرياض األهلية  -
يتلقاهاا الطفال والماسثرات البيئياة  يللتربية والتنشئة االجتماعية التا

كسااااابه للساااالو  المقبااااول  التااااي تساااااعد علااااى تكااااوين شخصاااايته واذ
 ً.اجتماعيا

تتااأثر المساائولية االجتماعيااة لاادى األطفااال بمتغياار الجاانس إذ  -
  ية من الذكور.للمسئولية االجتماعً أن اإلناث كن أكثر تحمال

 

 المسئولية بعنوان: تدريس (Race,2011)دراسة ريس  -9
 في البدني النشاط إلى المستندة الدروس خالل من االجتماعية
 العالمية. القضايا
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 يهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية المورد التعليم    
(Play book)  تنمية المسئولية االجتماعية  فيكتاب اللعب

واحد ( Play book)و ،سن المرحلة االبتدائية يفال فلدى األط
تطوير السلو   يمن البرامج المشتركة بين المناهج الدراسية ف

المرحلة االبتدائية، تكونت  يعند األطفال ف ًالمسئول اجتماعيا
من طالب الصف السادس  وطالبةً  ً( طالبا06عينة الدراسة من )

 (.إناثاً  2، اً بنون 8) ياالبتدائ
 

: التركيز المحسن، يوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ه   
ومهارات الذاكرة واالبدال، فهم الجسم واللياقة البدنية، بناء 
عالقات إيجابية والتعاون والتواصل والعمل الجماعي، معرفة 
التغذية السليمة والنظافة والصحة، وزيادة تنمية احترام الذات 

ا نتائج التعلم المرتبطة بالمسئولية والثقة والعواطف االيجابية. أم
االجتماعية: بناء عالقات إيجابية، التواصل، التعاون، العمل 

وفرت للطالب  Play bookالجماعي(، وأنشطة التعلم في 
لممارسة بناء عالقات إيجابية والتواصل بأشكال مختلفة  ًفرصا

وتنمية التعاون، ومهارات العمل الجماعي، والتعرف على قضايا 
 .لعدالة االجتماعية ومناقشتهاا
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( بعنوان: فاعلية برنامج تعاوني 7102دراسة عبد اللطيف ) -8
بااين رياااض األطفااال والجهااات الداعمااة للطفولااة لتنميااة البيئااة فااي 

 ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة.
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تعاوني      

ات الداعمة لها من أجل تنمية بين رياض األطفال وبعض الجه
، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي مستدامةً  البيئة تنميةً 

المجموعة الواحدة، ومدى صالحيته في إكساب أطفال   ذ
الروضة السلوكيات البيئية والصحية والوقائية السليمة المرغوب 

البيئي والمعرفي لدى معلمات الروضة  يفيها، وتنمية ورفع الوع
كسابهن االتجاهات والمهارات من أجل تفعيل آليات المشاركة و  اذ

المجتمعية وذل  على عينة الدراسة ) األطفال، المعلمات(. 
من أطفال  ( طفالً 10و ) ً( طفال81)واشتملت الدراسة على 

من أطفال الريف، كما اشتملت الدراسة  طفالً ( 10الحضر، )
( 21هن )على عينة من معلمات رياض األطفال وكان عدد

من  معلمةً ( 00من معلمات الريف، و) ( معلمةً 00) معلمةً 
ثم قامت الباحثة بتطبيق استبانة موجهة  ،معلمات الحضر

للمعلمات حول المشاركة المجتمعية الفعالة، وأوضحت النتائج 
أن البرنامج التعاوني المقترا كان له أثر إيجابي في تنمية البيئة 
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كساب أطفال الروضة السلوك يات البيئية والصحية السليمة واذ
 .وتحقيق مشاركة مجتمعية فعالة

 

( بعنااوان: دراسااة تقويميااة لاادور إدارة 7106دراسااة عاارا  ) -01
دراسة ) نشر الوعي البيئي لدى طفل الروضةرياض األطفال في 

 .ميدانية في رياض األطفال بمحافظة الالذقية(
طفال للتعرف على دور إدارة رياض األ الدراسة ت هذههدف    

رياض أطفال  فيالبيئي لدى طفل الروضة  يفي نشر الوع
محافظة الالذقية، والعالقة بين الدرجة الكلية إلجابات مدير  
رياض األطفال والدرجة الكلية إلجابات مربيات رياض األطفال 
فيما يتعلق بتقييم الدور، والفروق الموجودة لدى أفراد عينة 

 طفال.مربيات( رياض األ -البحث )مدير 
وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وقامت   

 بتصميم األدوات اآلتية:
استبانة موجهة لمدير  رياض األطفال في محافظة  -0

 الالذقية.
استبانة موجهة لمربيات رياض األطفال للفئة الثالثة في   -7

 محافظة الالذقية.
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قة قائمة رصد: تهدف إلى رصد التجهيزات والوسائل الصدي -2
 للبيئة الموجودة في عينة رياض األطفال.

 

من  ( مربيةً 81و ) اً ( مدير 81)وتم تطبيقها على عينة بلغت    
( روضة من رياض األطفال 81) فيمربيات رياض األطفال 

 محافظة الالذقية وتوصلت النتائج إلى ما يلي: 
دور رياض األطفال في نشر الوعي البيئي لدى طفل  -0

لالذقية جيد من وجهة نظر كل من مدير  الروضة في محافظة ا
  .رياض األطفال ومربيات رياض األطفال

فيما يتعلق بدور إدارة رياض األطفال في نشر الوعي  -7
البيئي لدى طفل الروضة في محافظة الالذقية، وعند مستوى 

 .(0.05) الداللة
 بين الدرجة الكلية  ًدالة إحصائيا ًتوجد عالقة ارتباط متينة جدا

ت مدير  رياض األطفال والدرجة الكلية إلجابات مربيات إلجابا
 رياض األطفال.

 بين متوسطي إجابات مدير   ًعدم وجود فرق دال إحصائيا
 خاصة(. –رياض األطفال تعزى لمتغير تابعية الروضة )رسمية 

 بين متوسطي إجابات مدير   ًعدم وجود فرق دال إحصائيا
مدينة(  –ريف ) رياض األطفال تعزى لمتغير مكان الروضة

لصالح المدينة، باستثناء مجالي )العمل مع األطفال، تأمين 
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بين  ًالبيئة المادية الصديقة للبيئة(، ووجود فروق دالة إحصائيا
لمتغير المسهل  ًمتوسطات إجابات مدير  رياض األطفال تبعا

العلمي والتربو  للمديرين، لصالح حملة الشهادة الجامعية، 
بين متوسطات إجابات مدير  رياض  ًإحصائياووجود فروق دالة 

لمتغير عدد سنوات الخبرة للمديرين، لصالح الخبرة  ًاألطفال تبعا
 األعلى. 

 بين متوسطات مربيات رياض  ًعدم وجود فروق دالة إحصائيا
المسهل العلمي والتربو ، عدد سنوات )لمتغير  ًاألطفال تبعا

 .الخبرة(
 

  (Gungor& Guzel, 2017) دراسة جونجر وجوزيال  -00

 بعنوان: تعليم تنمية قيمة المسئولية االجتماعية.   
 

هدفت هذه الدراسة لتنمية أنشطة تعليم قيمة المسئولية لمرحلة    
( 76ما قبل المدرسة في تركيا، تم إجراء هذه الدراساة باساتخدام )

ساااانوات، وقااااد شااااار  أولياااااء  6 -0تتااااراوا أعمااااارهم بااااين  ًطفااااال
هاذه الدراساة، وقاد اساتخدمت الدراساة أسالوب  األمور أطفالهم فاي

حياااااث تااااام إجاااااراء تحليااااال المحتاااااوى مااااان خاااااالل  يالبحاااااث الناااااوع
الرسااومات المتعلقااة بالمساائولية والتعليقااات علااى الرسااومات التااي 

 رسمها األطفال، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 
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تطبيق قيمة المسئولية االجتماعية من خالل التدريس المقيد  -
إلى تطوير األطفال   األطفال وأولياء أمورهم يسد لكل من

 وتصوراتهم حول المسئولية.
فكرة أن المسئولية يجب أن تعتبر قيمة يجب أن تستمر مدى  -

 من مرحلة ما قبل المدرسة. الحياة بدايةً 
عندما يتعلم أطفال مرحلة ما قبل المدرسة قيمة المسئولية،  -

 ينها ويستفيدون منها فيالحظ أن األطفال يفهمون الفكرة ويطبقو 
 حياتهم.

 

بعنااوان:   (Kirk & Jay,2018)دراسااة كياار  و جاااى -07
 األطفال. رياض ألطفال والعاطفية االجتماعية التنمية دعم

 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على كيفية دعم المعلمات للتطور   
االجتماعي والعاطفي وتعزيزه ألطفال مرحلة رياض األطفال من 

لموجهة والتطور المستمر لمهاراتهم االجتماعية خالل المشاركة ا
والعاطفية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة 
عينة عشوائية من مدارس رياض األطفال، وتوصلت الدراسة 

 للنتائج التالية:
تنمو المهارات االجتماعية والعاطفية لألطفال من خالل  -

قامة اإل ه المباشر للمعلمات، واستخدامالتوجي ستراتيجيات واذ
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عالقات دافئة مع األطفال وتقديم الرعاية لهم، واتخاذ القرار 
 المسئول.

التعاون والمشاركة فيما بين األطفال وبعضهم البعض داخل  -
  الصف الدراسي وأثناء اللعب واألنشطة الصفية والالصفية تسد

 إلى نمو العالقات االجتماعية والعاطفية لدى األطفال.
 

لوكاتار  وماتسوكا وبابا ديمتريو وناني                    دراسة -02
 ,Loukatari, Matsouka) جراماتيكوبولوسو 

Papadimitriou, Nani& Grammatikopoulos.2019)   
 المهارات على منظم للنشاط المرا برنامج بعنوان: أثر
 الروضة. أطفال لدى االجتماعية

 

ارات االجتماعيااااة لاااادى هاااادفت هااااذه الدراسااااة إلااااى تقياااايم المهاااا    
( سانوات، ودراساة فاعلياة برناامج 6-0أطفال الروضاة مان سان )

منظم لألنشطة المرحاة علاى تنمياة المهاارات االجتماعياة ألطفاال 
فناااء المدرسااة، تكوناات عينااة  يالروضااة خااالل فتاارة االسااتراحة فاا

( بنات وجنسيتهم يونانية، حيث تم 21( بنون، )79الدراسة من )
ماااااوعتين تجريبياااااة وضاااااابطة، وقاااااد اساااااتخدمت تقسااااايمهم إلاااااى مج

الدراساااااة اساااااتبيان المهاااااارات االجتماعياااااة، واساااااتخدم أداة التقيااااايم 
المهارات االجتماعية  يلتقييم أداء األطفال ف (SSRS)المنهجية 
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وقااااد توصاااالت الدراسااااة  يلكاااال طفاااال قباااال وبعااااد البرنااااامج التاااادخل
 للنتائج التالية: 

باين درجاة التطاور فاي توجد فروق فردية ذات داللة إحصاائية  -
 يالمهارات االجتماعية لألطفال أثناء فتارات الراحاة ومشااركتهم فا

 فناء المدرسة. فيبرنامج منظم لألنشطة المرحة 
برنامج التدخل الاذ  يركاز علاى  يأن األطفال الذين شاركوا ف -

أسااابيع، هاام أكثاار مهااارة ماان الناحيااة االجتماعيااة  1اللعااب لماادة 
مدرساة مان األطفاال الاذين تاابعوا البرناامج فناء ال يخالل لعبهم ف

 تدخل.  فناء المدرسة ودون أ يمن اللعب التلقائي ف
بدون التادخالت المناسابة فاي التعلايم الخااص بمرحلاة الطفولاة  -

المبكاااارة  ساااايكون األطفااااال الصااااغار معرضااااين لخطاااار التعاااارض 
 لتجارب سلبية داخل مجموعات األقران. 

ة الشخصااااااية، والتنميااااااة تنمياااااا ياللعااااااب أداة مهمااااااة تساااااااهم فاااااا -
االجتماعية وسيتمكن األطفال من االختالط بالسلو  االجتمااعي 

 . وتعلم كيفية تحمل المسئولية ًوالتصرف بطريقة مقبولة اجتماعيا
 

 فااااي السااااابقة الدراسااااات نتااااائج ماااان الحااااالي البحااااث اسااااتفاد     
 تنمياااااة إمكانياااااة وعااااان االجتماعياااااة، المسااااائولية بأهمياااااة التوجياااااه
 الروضااة، كمااا ساااعدت الباحثااة طفاال لاادى االجتماعيااة ةالمساائولي
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 تفسااير البحااث، وفااي لهااذا المنهجيااة اإلجااراءات تحديااد عمليااة فااي
 .المقترا التصور ووضع النتائج

 

 جراءات البحث الميدانية:إ
 

 منهج البحث:
من خالله تم  الذ قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي      

رياض األطفال في تنمية  ر)دو وصف الظاهرة موضول البحث 
 .المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة(

 

 مجتمع البحث:
تمثل مجتمع البحث في جميع معلمات رياض األطفال     

 .التابعة إلدارة دمياط التعليمية
 

 عينة البحث: 
تم  ،( معلمة رياض أطفال89)اشتملت عينة البحث على    

مياط التعليمية بمحافظة إدارة دبطريقة عشوائية من اختيارهن 
 دمياط.

 

 أدا  البحث: 
االستبانة كأداة لجمع البيانات  علىاعتمدت الباحثة     

قامت بقعداد االستبانة للتعرف على الواقع الحالي و ، الميدانية



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5011)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

لدور رياض األطفال في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل 
ملتها االستبانة وقامت بتحديد المحاور الرئيسية التي ش، الروضة
دور معلمة رياض األطفال في تنمية المسئولية  )واقع وهي

واقع دور إدارة الروضة في  -االجتماعية لدى طفل الروضة
واقع منهج  -تنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة
 .رياض األطفال في تنمية المسئولية االجتماعية(

 

 االستبانة:تقنين 
 (21علااااى عينااااة اسااااتطالعية قوامهااااا ) نةاالسااااتباتاااام تطبيااااق     

 .من مجتمع البحث، لحساب نسبة الصدق والثبات معلمة
 

 : االستبانةصدق 
وذل  للتأكد من صدقها   االستبانةقامت الباحثة بتقنين فقرات 

 : كالتالي
 صدق المحكمين:

( من  00في صورتها األولية على )  االستبانةتم عرض     
 فياتذة جامعيين من المتخصصين المحكمين التربويين، أس

في كليات التربية  أصول التربية، والمناهج، وطرق التدريس
، حيث قاموا بقبداء آرائهم وكليات التربية للطفولة المبكرة

، ومدى مالئمة االستبانةومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
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ذل  ، وكلالستبانةكل محور من المحاور الثالثة الفقرات و 
وافق  التيخذ بالفقرات المقترحة اللغوية وتم األوضوا صياغتها 

ضوء تل  اآلراء تم إضافة  في( من المحكمين، و %91عليها )
وهو:) أهم المتطلبات التي يجب أن توفرها  لالستبانةمحور رابع 

 الروضة لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة(.
 

 :نتائج الصدق البنائي للستبانة 
 

قامت الباحثة بحسااب  لالستبانةمن الصدق البنائي وللتحقق     
معامااال االرتبااااط بيرساااون باااين الااادرجات الكلياااة والااادرجات الكلياااة 

 (.0، وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول )لالستبانة
 

(: يوضح معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لكل محور من 0جدول )
 .تبانةلالسوالدرجات الكلية  االستبانةمحاور 

معامل  محاور االستبانة

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

واقعععو  وع مة اعععا افي عععية اعععئ ليا عععا ا ا ععع    ا 

 .االجتايع ا  دى ي ل ا روضا

  اة 7870 78.0

واقععععو  وع ة اعر ا روضععععا اععععئ ليا ععععا ا ا عععع    ا 

 .االجتايع ا  دى ي ل ا روضا

  اة 7870 78.7

افي ية ائ ليا ا ا ا     ا  واقو  وع ميهج عييض

 .االجتايع ا  دى ي ل ا روضا

  اة 7870 78.0

أهعععل ا اتا  عععي  ا تعععئ يرعععا أو ل ارهعععي ا روضعععا 

 . تيا ا ا ا     ا االجتايع ا  دى ي ل ا روضا

  اة 7870 78.0
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( معاااامالت االرتبااااط باااين الااادرجات الكلياااة 0يباااين الجااادول )    
بانة حياااث تراوحااات ماااا باااين لكااال محاااور والااادرجات الكلياااة لالسااات

( وجميعهاااا دالاااة إحصاااائيًا عناااد مساااتوى معنوياااة 1.80 – 1.96)
لماااا وضاااعت  ةوباااذل  تعتبااار محااااور االساااتبانة صاااادق، ( 1.10)

 لقياسه.
 

  ومحاورها االستبانةنتائج ثبات: 
 

ومحاورهااااا اسااااتخدمت الباحثااااة  االسااااتبانةوللتحقااااق ماااان ثبااااات    
نتااائج كمااا هااي مبينااة فااي طريقااة معاماال ألفااا كرونباااا وجاااءت ال

 .(7الجدول )
 (7جدول )

 ومحاورها. لالستبانةاختبار ألفا كرونباا  يوضح نتائج 
عدد  االستبانةمحاور 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

واقو  وع مة اا افي ية ائ ليا ا ا ا     ا االجتايع ا 

  دى ي ل ا روضا

07 78.0 

واقو  وع ة اعر ا روضا ائ ليا ا ا ا     ا االجتايع ا 

  دى ي ل ا روضا
02 28.0 

واقو  وع ميهج عييض افي ية ائ ليا ا ا ا     ا 

 االجتايع ا  دى ي ل ا روضا
02 2802 

أهل ا اتا  ي  ا تئ يرا أو ل ارهي ا روضا  تيا ا 

 ا ا     ا االجتايع ا  دى ي ل ا روضا
02 2802 

 29.0 48 نة ككلاالستبا
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( معاااامالت الثباااات لالساااتبانة ومحاورهاااا 7يباااين الجااادول )      
( للمحااااور وبلااا  معامااال 1.82 – 1.98حيااث تراوحااات ماااا بااين )
نساابة ثبااات مرتفعااة، ممااا  وهااي(، 1.87الثبااات لالسااتبانة ككاال )

 .االستبانةيطمئن الباحثة لنتائج تطبيق 
 

 تطبيق أدا  البحث:
ة الميدانية في الفصل الدراسي األول من تم تطبيق الدراس      

 -00/8/7108)، في الفترة من 7171/ 7108العام الدراسي 
00/07/7171). 

 

 

 النتائج اإلحصائية آلراء المعلمات عينة البحث:

 

 مة اا  وع ب اقو ا يتيئج اإلحصيئ ا   اح ع افوة ا خيص 

 :ا روضا ي ل  دى االجتايع ا ا ا     ا ليا ا ائ افي ية
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 (2) جدول

 النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات 
 دور واقع نحو البحث عينة المعلمات الستجابات" 7كا" اختبار ونتائج
 .الروضة طفل لدى االجتماعية المسئولية تنمية في األطفال معلمة

عبارات 

 المحور األول

مجموع  درجات االستجابة

 زاناألو

المتوس

ط  

 المرجح

االنحرا

ف 

المعيار

 ى

الوزن 

 النسبى

)%( 

 درجة

الموافق

 ة

 "0اختبار "كا

ب
تي
تر
ال

مستوى  0كا نادرا   أحيانا   دائما   

 الداللة

لشعععععععععععععععععرو  .0
ا اة اعععععععععععععا 

افي ععععععععععععية 

ع ععععععععععععععععععععع  
ا اشععععععععيع ا 

اععععئ ا ةاععععل 

 ا رايعئ

07 00 . 000 0800 7800 ..800
% 

 00 78770 0.877  ائاي  

لا عععععععععععععععععا  .0
ن ا اة اععا معع

افي ععععععععععععية 
لرل عععععععععععععععا 

ا قيعععععععععععععععععا 

وةععععععععععععععععي ر 
ا  سععععععععععععيئل 

ا ا عععععتخدما 

بةععععد اءتهععععي  
 ا يشيي

00 00 5 00. 0807 7855 .0800
% 

 . 78770 0807.  ائاي  

لعععععععععععععععععدع   .7

ا اة اعععععععععععععا 

ا ا ععل ع عع  
لحاععععععععععععععععععل 

م ععععععععععع    ا 

ء  عععععععععععععععععععع  
 تييو عععععععععععععع  

وج ععععععععععععععععععا 

اإلااععععععععععععيع 
با عععععععععععععععر   

واالخت عععععععيع 

ا صععععععععععععحئ 
  غذائ .

00 0. 7 007 0805 7857 ..877

% 

 20 78770 .0780  ائاي  

لت ح ا اة اا  .7

  ا ععععععععل أو 
يحععياع ع عع  

ا كتعععا عيعععد 

زيعععععععععععععععععيعر 

.0 00 0 000 08.0 7870 .78..

% 

00780  ائاي  

0 
78770 7 
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 ا اكت ا.

لعععععععععععععععععدع   .5

ا اة اعععععععععععععا 
ا ا ععل ع عع  

االعتاعععععععععععي  

ع ععع  ء  عععع  
اعععععئ ا ق عععععي  

بععععععععععععععع ة  

أعاععععععععععععععععية 
ا يظياععععععععععععععا 

 ا شخص ا 

05 0. 7 000 0800 7857 078.0

% 

 .0 78770 00870 أح يءي  

 اا ل ز  ا اة .0

افي ععععععععععععية 
بق اععععععععععععععععد 

ا ةال  اخعل 
ا قيعععععععععععععععععا 

وقعععععععععععع اء ن 

ا يشعععععععععععععععيي 
ا اي ععععععععععععععععععذ  

)اال تععععععععععزا  

بي يظععععععععععععععي  
 اخل ا قيعا 

االسعت ذاو  –

ق ل ا تحعد  
احتععععععععرا   –

م ك ععععععععععععععععععا 

 اآلخرين(

07 00 7 000 0800 7850 .78.0

% 

 . 78770 7870.  ائاي  

لا عععععععععععععععععا  .0
ا اة اععا مععن 

ا ا ععععععععل أو 

ي ععععععععععععععت  و 
زم  عععع  ق ععععل 

اسعععععععععععتخدا  

 أ وال  

00 . 0. 07. 0857 780. .780.
% 

 05 78770 0.800  ائاي  

لا عععععععععععععععععا  ..

ا اة اععا مععن 

ا ا ععععععععل أو 
ي ععععععععععععععععيعد 

زم  عععع   وو 

أو يا عععععععععا 
ميععععععععععععععععععععععع  

 ا ا يعدر.

00 00 7 00. 0807 7850 .0857

% 

 0 78770 08.7.  ائاي  

لعععععععععععععععععدع   ..
ا اة اعععععععععععععا 

ا ا ععل ع عع  

اعلععععععععععععععععدا  
مالب عععععععععععععع  

77 50 . 000 0800 7807 05800
% 

 00 78770 70800 أح يءي  
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 بي   

ياعععععععععععععععععع  ل.07

ا اة اعععععا  ععععععدى 
ا ا ععععععععععععععععععععععععععل 

ا ا عععع    ا اععععئ 

اخت ععععيع ء ع ععععا 
مالب ععع  ح عععا 

 ا اقس 

07 05 07 0.7 08.0 787. 05805

% 

 07 78770 0877. أح يءي  

لةعععععععععععععععععع   .00

ا اة اعععا ا ا عععل 

ع ععععع  اال تعععععزا  

بيظععععععي  ا  ة ععععععا 

واحتععععععععععععععععععععرا  
 قيء ءهي.

00 00 5 007 080. 7850 ..870

% 

 07 78770 078.0  ائاي  

لياعععععععععععععععععع  .00

ع  ا اة اععا ا عع 
ا صعععععحئ  عععععدى 

ا ا ل من خالة 

ا احياظععا ع عع  
 ءظياا ا    ا

00 00 5 050 0800 785. .0870

% 

 07 78770 5.877  ائاي  

لعععععععععععععععدع  .07

ا اة اعععا ا ا عععل 
ع عع  االسععت ذاو 

عيعععععد ا حععععععدي  

وععععد  مقييةعععا 
 ا اتحد 

.0 0 5 00. 08.7 787. .7850

% 

07585  ائاي  

0 
78770 5 

لعععععععععععععععدع  .07

ا اة اعععا ا ا عععل 

ا ع عع  ا اايعسعع
ا  ة  ععععععععا آل ا  

 خععععععععععععع ة  وع 

 ا ة ي ر

0. 00 7 000 0800 787. .080.

% 

 0 78770 0870.  ائاي  

لشعععععععععععععععرو .05

ا اة اعععا ا ا عععل 

ع ععع  االعتعععذاع 
عيععععععععد وقعععععععع   

 ا خا 

.7 07 7 000 08.0 787. .78..

% 

00085  ائاي  

5 
78770 7 

لشعععععععععععععععرو .00

ا اة اعععا ا ا عععل 
ع عععععععع  لقععععععععديل 

ا شكر  ان يقعد  
    خدما

.7 0 0 0.7 08.7 7870 .0807

% 

05080  ائاي  

. 
78770 0 

لقععععععععععععععععععع   .00

ا اة اععععا بة يبععععا 

ا ا عععععل عيعععععدمي 
يتةعععععععيوو مععععععععو 

70 00 5 007 080. 7855 058.5

% 

 00 78770 7.870 أح يءي  
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 .زمالئ 

 

لقععععععععععععععععععع   ..0

ا اة اععا بت ج عع  
ا ا عععععل عيعععععدمي 

يتةععععععدى ع عععععع  

 مات كي  زم   

07 07 05 057 085. 7807 .087.

% 

 07 78770 .0587  ائاي  

لاععععععععععععيع  ..0
ا اة اعععععععععععععععععععععععا 

سع    ي  لكع و 
وقعععدور  ًءا  جعععي

اعععععععععئ لحاعععععععععل 

ا ا ععع    ا أمعععي  

افي عععععية م عععععل 
اال تععععععععععععععععععععععزا  

 اععععئبي حضععع ع 

ا ا اع عععععععععععععععععععد 
 ا احد ر

.. 5 5 00. 08.5 787. .78.7
% 

07785  ائاي  

. 
78770 0 

لك عععععععععععععععع  .07

ا اة اعععا   ا عععل 
ا اهععععععي  ا ععععععذى 

يتييسعععععععا معععععععو 

قدعالععععععع  م عععععععل 
ةععععععدا  ا ايئعععععدر 

و    عععا لرل  هعععي 

اظا ع   وا احي
ا اكععععععيو ا ععععععذى 

يتيععععععععيوة ا عععععععع  

 ا اةي  

07 07 . 07. 0800 7850 07805

% 

 .0 78770 00807 أح يءي  

تنمية المسئولية  فيواقع دور معلمة األطفال 

 طفل الروضة ىاالجتماعية لد

09.. 29.2 4.962

% 

  -  - - دائما  

" دالاة احصاائيًا مماا يادل 7( أن جميع قيم "كاا2يبين الجدول )   
وجااااود فااااروق معنويااااة بااااين مسااااتويات االسااااتجابات لجميااااع علااااى 

فااي مسااتوى  البحااث عينااة المعلمااات العبااارات، ووقعاات اسااتجابات
،  00،  9،  2،  6،  1،  2،  7،  0" للعباااارات أرقاااام )دائمددداً "

(، حيااث تراوحاات قاايم 08،  09،  06،  00،  01،  02،  07
( 7.81 - 7.01لهاااااذه العباااااارات ماااااا باااااين ) يالمتوساااااط الحسااااااب
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حاااين  ي(، فااا%86.61 - %91.68وتراوحااات األوزان النسااابية )
 ، 8 ، 0) للعباارات أرقاام" أحيانداً " مساتوى في وقعت االستجابات

 لهاااذه يالحسااااب المتوساااط قااايم تراوحااات ، حياااث(71 ، 02 ، 01
 األوزان النسابية ماا وتراوحت( 7.79  – 0.82) بين العبارات ما

 معلمااااااة دور اقااااااعوبالنساااااابة لو .(%20.90  -  %60.60) بااااااين
الروضاااة،  طفااال لااادى االجتماعياااة المسااائولية تنمياااة يفااا األطفاااال

 "دائمدددداً " مسااااتوى البحااااث فااااي عينااااة وقعاااات اسااااتجابات المعلمااااات
 .(%96.20) ي( ووزن نسب7.08) يبمتوسط حساب

            العباااارة تشاااير النتاااائج الساااابقة إلاااى أهمياااة ( 2)مااان الجااادول     
ديم الشااكر لماان يقاادم لااه خدمااة " " تشااجع المعلمااة الطفاال علااى تقاا

األول، عبااااارات المحااااور الترتيااااب األول فااااي ت أخااااذ احيااااث أنهاااا
ويرجع ذل  إلى اتفاق المعلمات على أن أهم ما تقوم باه المعلماة 
أنهااا دائمااًا تشااجع الطفاال علااى تقااديم الشااكر لماان يقاادم لااه خدمااة، 

 أماام المسائولية تحمال فاي ًا وقادوةوتمارس سلوكيات تكون نموذج
 وتاادرب المحاددة، المواعيااد يفا بالحضااور : االلتازام مثاال طفاالاأل

ناااد الحاااديث وعااادم مقاطعاااة المتحااادث، ع االساااتئذان علاااى الطفااال
وتتاايح للطفاال أن يحااافظ علااى الكتااب عنااد زيااارة المكتبااة، وتشااجع 
المعلمااة الطفاال علااى االعتااذار عنااد وقااول الخطااأ، وتاادرب الطفاال 

لعباااادة، وتطلاااب مااان علاااى الممارساااة الفعلياااة آلداب دخاااول دور ا
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الطفاال أن يسااااعد زميلاااه دون أن يطلاااب مناااه المسااااعدة، وتطلاااب 
عادة الوسائل المستخدمة بعاد انتهااء  من األطفال ترتيب القاعة واذ

تلاااازم األطفااااال بقواعااااد العماااال داخاااال القاعااااة وقااااوانين النشاااااط، و  
االساااتئذان قبااال  –النشااااط المنفاااذ )االلتااازام بالنظاااام داخااال القاعاااة 

حتااارام ملكياااة اآلخااارين(، وت ع اااود الطفااال علاااى االلتااازام ا –التحااادث 
اركة شاجع األطفاال علاى المشابنظام اللعبة واحترام قانونها، كماا ت  

في العمل الجمااعي وتادريبهم علاى تحمال مسائولية نفساه كتناولاه 
لاااديهم  يوجباااة اإلفطاااار بمفااارده واالختياااار الصاااحي لغذائاااه، وتنمااا

بينماااا ، ظافاااة البيئاااةالصاااحي مااان خاااالل المحافظاااة علاااى ن يالاااوع
المعلمااة لاادى الطفاال المساائولية فااي اختيااار  ي" تنماات العبااارة جاااء

العشرين، ويرجع ذل  نوعية مالبسه حسب الطقس " في الترتيب 
لياة لدى الطفل ينبغي أن يكون الهدف ئو تنمية الشعور بالماسا ىإل

الذ  تسعى إليه تربيتاه وتعليماه فيماا تقدماه لاه مان خبارات وتتباع 
الطفااال االعتمااااد علاااى نفساااه فاااي األكااال تعوياااد  مااان أسااااليبمعاااه 

والشاااارب ، باااال واختيااااار مالبسااااه فتنمااااو شخصاااايته، يشااااار  فااااي 
ترتيااب الساارير والمائاادة والكتااب... ونحوهااا، فينبااذ الكساال والتوكاال 

وهااذه النتيجاااة تتفاااق ماااع ماااا  والخمااول ويتجاااه إلاااى العمااال المناااتج.
ودراسااااة  ، (Dey,2008)نتااااائج دراسااااة كاااال ماااان ليااااه إتوصاااالت 

 (.7101(، ودراسة عبد الرحمن )7118سعيد والدسوقي ) 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5011)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

 إدارة دور بواقع الخاص يالنتائج اإلحصائية للمحور الثان 

 :الروضة طفل لدى االجتماعية المسئولية تنمية يف الروضة

 واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات : التكرارات(1) جدول
 دور واقع نحو البحث عينة المعلمات الستجابات" 7كا" اختبار ونتائج النسبية

 .الروضة طفل لدى االجتماعية المسئولية تنمية في الروضة إدارة
عبارات 

 المحور الثانى
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 (5011)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

ا شععععععععهريا 
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ا اخت  ععععععععا 
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 (5015)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

حصائيًا مما يدل إ" دالة 7( أن جميع قيم "كا1يبين الجدول )   
على وجود فروق معنوية بين مستويات االستجابات لجميع 
العبارات، ووقعت استجابات المعلمات عينة البحث في مستوى 

،  00،  01،  07،  00،  8،  9،  7للعبارات أرقام ) "دائماً"
لهذه العبارات ما بين  يتراوحت قيم المتوسط الحساب(، حيث 02
 - %96.22( وتراوحت األوزان النسببة )7.98 - 7.61)

" للعبارات أحياناً (، ووقعت االستجابات في مستوى "86.76%
(، 08،  09،  06،  02،  01،  2،  6،  0،  1،  0أرقام )

لهذه العبارات ما بين  يم المتوسط الحسابحيث تراوحت قي
  %09.06( وتراوحت األوزان النسبية ما بين )7.06  – 0.21)
 "نادراً حين وقعت االستجابات في مستوى " ي(، ف27.00% -

 ي(، حيث بلغت قيمة المتوسط الحساب71،  2) يتين رقمللعبار 
 ي( وبل  الوزن النسب0.00،  0.12لهاتين العباراتين )

وبالنسبة لواقع دور إدارة .( على الترتيب00.21%،  19.89%)
تنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة،  يالروضة ف

وقعت استجابات المعلمات عينة البحث في مستوى "أحيانًا" 
 .(%22.61) ي( ووزن نسب7.70) يبمتوسط حساب
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 (5010)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

فر ( تشير النتائج السابقة إلى أهمية العبارة " تو 1من الجدول )  
لتقديم الخدمات اإلرشادية والتربوية ً لكترونياً إإدارة الروضة موقًعا 

حيث أنه أخذ  ألولياء األمور لغرس قيم المسئولية االجتماعية "
الترتيب األول في عبارات المحور األول، ويرجع ذل  إلى اتفاق 

قوم بها إدارة الروضة توفير ت يالمعلمات على أن أهم األدوار الت
لكترونًيا لتقديم الخدمات اإلرشادية والتربوية ألولياء إً اموقع

األمور لغرس قيم المسئولية االجتماعية، وتوفير قاعدة بيانات 
للعاملين وأولياء األمور لسهولة التواصل فيما بينهم، وتوفير 

تهن، ءفرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمات لزيادة كفا
الوظيفي للعاملين  وتضع إدارة الروضة قائمة بالتوصيف

بالروضة، والترحيب بزيارات أولياء األمور في األوقات المحددة 
لهم، واإلعالن عن قواعد األمن والسالمة داخل الروضة من 
خالل خطة اإلخالء واللوحات اإلرشادية، وتنمية قيم المشاركة 
االجتماعية عن طريق تقوية العالقة بين الروضة واألسرة من 

اللقاءات الشهرية واألسبوعية  -جلس األمهات خالل )اجتمال م
اآلباء  يرفع وع ىالندوات(، وكذل  تعمل إدارة الروضة عل -

 تكوين شخصية أبنائهم وبناء مستقبلهم. يبدور رياض األطفال ف
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" توفر إدارة الروضة التمويل الكافي بينما جاءت العبارة    
ة مثل : توفير لتطوير األنشطة التي تعزز تحمل الطفل للمسئولي

" في الخامات لعمل الوسائل التعليمية لألنشطة وتجويد نوعيتها 
أن تمويل التعليم مدخاًل بال   ىالترتيب العشرين، ويرجع ذل  إل

األهمية من مدخالت أ  نظام تربو ، وبدون التمويل يقف 
النظام التربو  عاجزًا عن أداء مهامه األساسية، ويعد تدبير 

ال  األهمية للوفاء بمتطلبات تمويل التربية والتعليم، األموال أمرًا ب
وله أثر كبير في تنفيذ البرامج التربوية، فالبد من إدارة الروضة 

والعناية بضرورة فة التمويل لتطوير كافة األنشطة أن توفر كا
تزويدها بأساليب تنظيم األركان واألنشطة، وتحقيق المزيد من 

ذه النتيجة تتفق مع ما توصلت التفاعل في أثناء النشاط . وه
 (.7112(، شريت )7106كل من عرا  )ليه نتائج دراسة إ

 منهج  دور بواقع النتائج اإلحصائية للمحور الثالث الخاص

 طفل لدى االجتماعية المسئولية تنمية يف رياض األطفال

 : الروضة
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 (0) جدول
 النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات
 دور واقع نحو البحث عينة المعلمات الستجابات" 7كا" اختبار ونتائج
 .الروضة طفل لدى االجتماعية المسئولية تنمية يف األطفال رياض منهج
عبارات المحور 
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حصاائيًا مماا يادل إ" دالاة 7( أن جمياع قايم "كاا0يبين الجادول )   
علااااى وجااااود فااااروق معنويااااة بااااين مسااااتويات االسااااتجابات لجميااااع 
العبااارات، ووقعاات اسااتجابات المعلمااات عينااة البحااث فااي مسااتوى 

،  00،  01،  07،  00،  2،  7،  0للعبااارات أرقااام ) "دائمدداً"
لهاااذه ي (، حياااث تراوحااات قااايم المتوساااط الحسااااب70،  71،  02

( وتراوحااااات األوزان النسااااابية 7.90 - 7.11العباااااارات ماااااا باااااين )
االسااااتجابات فااااي  حااااين وقعاااات فااااي(، 81.81% - 28.82%)

،  8،   9،  6،  0،  1،  2للعبااااارات أرقااااام ) "أحياندددداً"مسااااتوى 
(، حياااااااااااااااااااااااااااااااث 72،  77،  08،  09،  06،  01،  02،  01

  – 0.96لهااذه العبااارات مااا بااين ) يتراوحاات قاايم المتوسااط الحساااب
 -  %60.81( وتراوحاااااااااات األوزان النساااااااااابية مااااااااااا بااااااااااين )7.01
تنمياة  فايوبالنسبة لواقاع دور مانهج ريااض األطفاال .(20.12%

المساااائولية االجتماعيااااة لاااادى طفاااال الروضااااة، وقعاااات اسااااتجابات 
بمتوساااااااااط  "أحيانددددددددداً" المعلمااااااااات عيناااااااااة البحااااااااث فاااااااااي مساااااااااتوى

 .(%21.60) ي( ووزن نسب7.71)يحساب
 

             ( تشير النتائج السابقة إلى أهمية العبارة 0من الجدول )    
مشاركة أصدقائه  فيتتيح أنشطة المنهج فرصًا متنوعة للطفل  "

حيث أنه أخذ الترتيب األول في  "االحتفال بأعياد ميالدهم 
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ى اتفاق المعلمات على أن عبارات المحور األول، ويرجع ذل  إل
 يأنشطة منهج رياض األطفال تتيح فرًصا متنوعة للطفل ف

مشاركة أصدقائه االحتفال بأعياد ميالدهم، ويشجع المنهج على 
قامة االحتفاالت والمناسبات واألعياد المختلفة التي يحتفل بها إ

نتماء إلى تراث ويعمل على تنمية شعور الطفل باإل المجتمع،
من التعاون ً وفر المنهج البيئة التربوية التي تخلق جواوطنه، وي

بين األطفال، وتقدم األنشطة الالصفية للطفل فرص القيام 
باألدوار المختلفة التي يكلف بها، وتوفر أنشطة المنهج فرصة 
لزيادة قدرة الطفل على تحديد المشكالت والتعاون مع الزمالء 

خرين عل مع اآلحلها، كما يوفر المنهج للطفل التفا في
والمشاركة في أنشطة جماعية من خالل تطبيق استراتيجيات 

، وتساعد األنشطة الصفية على تنمية 7.1المنهج الحديث 
احترام آراء  -السلو  الحميد لدى الطفل ) كآداب االستئذان

آداب الحوار(، وتساعد األنشطة الالصفية على  -اآلخرين
 -نحو ) العناية بالنباتات تكوين اتجاهات إيجابية لدى األطفال

المحافظة على البيئة من التلوث(. بينما جاءت  -الرفق بالحيوان
يتيح المنهج العديد من الفرص الكتساب األطفال العبارة " 

في الترتيب  خبرات التفاعل اإليجابي مع البيئة المحيطة به "
المنهج  هذا ثالث والعشرين، ويرجع ذل  إلى أنال
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كما  قعا لا أرض في هولما  وتطويرجماعية  عملية ةرخب  نتا
 .البيئة مع التفاعل اختبار قدراتهم عند فرصةيتيح لألطفال  أنه
 هذه ازربواذ  ضةورلا ر خا بيئته نم تما معل بكتساوا

ع ما وهذه النتيجة تتفق م .ضةوربال وجودهء ثناالمعلومات أ
 ، ودراسة عبد اللطيف(Race,2011)نتائج دراسة  ليهإتوصلت 

(7102.) 

 حصائية للمحور الرابع الخاص بأهم المتطلبات النتائج اإل
التى يجب أن توفرها الروضة لتنمية المسئولية االجتماعية 

 :لدى طفل الروضة
 (6) جدول

 ونتائج النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات التكرارات
 أن يجب يالت المتطلبات أهم نحو بحثال عينة المعلمات الستجابات" 7كا" اختبار

 .الروضة طفل لدى االجتماعية المسئولية لتنمية الروضة توفرها
عبدددددددارات المحدددددددور 
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لععععععععععععععععععععععع ار  .0
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افي عععععععععععععععية 

 تكعع و قعععي عر 

ع عععع  لحاععععل 

 ا ا ععععععععععع    ا

 لري  افي ية

 .0 78770 0.877 أح يءي   %.0.87 .787 .087 077 . 07 00

حعععععععععععععععععرص  .7

ا اة اععا ع عع  

ا ت اجعععععععععععععععععد 

بيستاراع معو 

االي عععععععععععععععية 

  اخل ا قيعا 

05087  ائاي   0800%. 7877 ..08 0.7 7 5 7.

7 

78770 0 

ل ععععععععععععععععععععة   .7

ا اة اعععا ا ععع  

ايرععي  قيعع ا  

الصععععية بعععع ن 

ا ا ععععععععععععععععععععل 

 واسرل 

00080 ائاي    7800%. .787 08.7 000 7 . 5.

7 

78770 7 

لع ار ا اة اععا  .5

ا    ععععععععععععععععععععععا 

ا ترب يعععععععععععععععا 

ا صعععععععععععععي حا 

 تيا عععععععععععععععععععععا 

عييصععععععععععععععععر 

ا ا ععععععععععع    ا 

االجتايع ععععععععا 

  دى ا ا ل 

 07 78770 07807  ائاي   0870%. 7807 0800 050 . 00 .0

لعععععععععععععععععععععععيظل  .0

ا روضععععععععععععععا 

االحت ععععععععيال  

وا اييسعععععع ي  

وافع ععععععععععععععي  

 تيا ععا مهععيعر 

صععيو ا قععراع 

  دى افي ية

07080  ائاي   0800%. .787 ..08 0.7 0 0 ..

7 

78770 0 

لضععععععععععععععععععععععو  .0

ا روضععععععععععععععا 

الئحععا  اخ  ععا 

 تة يعد ا ا ععل 

00080  ائاي   7807%. 7850 08.7 007 5 07 7.

0 

78770 7 
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ع عععع  ا يظععععي  

وال عععععععععععععععععععي  

ا قعععععععععععععععع اء ن 

 وا ق اعد

لياععععععععععععععععععععععع   ..

ا روضععععععععععععععا 

قععععععععععععععععععدعا  

افي ية ع ع  

م اجهعععععععععععععععا 

مشعععععععععععكاللهل 

بي تةعععيوو معععو 

 و  ي  افم ع

07087 ح يءي  أ %.0080 7870 0877 ..0 0 0. 07

0 

78770 0. 

لضععععععععععععععععععععععو  ..

ا روضععععععععععععععا 

ا ضعععععععععععع ابط 

لة   االي عية 

ع عععععععععععععععععععععععع  

ا احياظععععععععععععا 

ع ععع  احتعععرا  

م ك عععععععععععععععععععععا 

 اآلخرين 

 07 78770 0.850  ائاي   807%.. .780 0807 .05 00 07 07

لحععععععععععععرص .07

ا اة اععععععا ع ععععععئ 

مييقشععا افي ععية 

اععععععععئ ا قضععععععععييي 

 ا  يي ا

 00 78770 78.0.  ائاي   %.80.. 7807 0800 000 07 0 .0

لعععععععععععععععععععع ار .00

ا روضععا ا عع ع  

ا صح   ألي ية 

من خالة ءدوا  

اإلعشي  وبعرامج 

ا ت ع ا ا ا  اا 

ا تعععععععئ لييسعععععععا 

 ا ارح ا ا ةاريا 

 05 78770 00807  ائاي   0870%. 7807 0800 050 00 07 00

لعععععععععععععععععععع ار .00

ا روضععععععععععععععععععععععا 

ا زيعععععععععععععععععععيعا  

ا ا داء ععععععععععععععععععععععا 

ال ت عععععععععععععععععععععي  

افي ععية خ ععرا  

ا ح ععير مععن ا    ععا 

ا اح اعععا م عععل ) 

 –ا ت اصععععععععععععععل 

 07 78770 .5087 أح يءي   %..058 7850 ..08 0.7 00 00 05
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 االءتيج ا(

لعععععععععععععععععععع ار .07

ا روضعععععا ب  عععععا 

لة ععععل متار ععععزر 

حععععععع ة ا ا عععععععل  

 عععععععععدعل ءاععععععععع   

 االجتايعئ 

07087 أح يءي   05805% 7870 08.0 0.7 07 0. 0

0 

78770 00 

لرهععععععععععععععععععز .07

ا روضععععععععععععععععععععععا 

ا قيعععي  ب سععيئل 

لة  ا ععععا ل ععععيعد 

ع   ليا ا وعع  

ا ا ععععععععععععععععععععععععععععل 

 ا لرععي  بي ا عع   

ء  عع  واآلخععرين 

يتععععععععع ار ا هعععععععععي 

عييصععععر افمععععن 

 وا  الما

 00 78770 058.7 أح يءي   0.807% 7857 .087 075 . 07 00

ل عععععععععععععععععة  .05

ا روضعا  تكع ين 

عالقععي  اء ععيء ا 

بععععععع ن افي عععععععية 

 وبةضهل ا  ة 

 . 78770 07877  ائاي   800%.. .785 0800 000 0 07 00

لعععععععععععععععععععع ار .00

ا روضععععععععععععععععععععععا 

 ألي عععععععععععععععععععععععية 

 اعععععئا اشعععععيع ا 

  ةال ا رايع ا

 00 78770 50850  ائاي   %.780. 7800 0857 .07 07 .0 00

لحععععععععععععرص .00

ا روضععععا ع ععععئ 

لقعععععديل ا تةزيعععععز 

ا اععي    ألي ععية 

ا ععععععذين يت ةعععععع و 

ا ق اععععععععععععععععععععععععععد 

وا تة  اععي  بدقععا 

 ومهيعر

 07 78770 0800.  ائاي   800%.. 7807 0800 000 . 07 05

لشعععععععععععععععععرو ..0

ا روضععععععععععععععععععععععا 

افي عععععية ع ععععع  

مايعسا ا  ع    

ل أ يي  ا ق ي  ا ق ي

 0 78770 0807.  ائاي   0800%. 7855 0807 .00 5 00 00
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بي ا عععيبقي  معععن 

خععععالة اال تععععزا  

بيظعععععععي  ا  ة عععععععا 

واحتعععرا  قعععيء و 

 ا  ة ا

لعععععععععععععععععععع ار ..0

ا روضا ع امعل 

افمععن وا  ععالما 

ا ا يععععععععع   اعععععععععئ

 وا قيعي 

 5 78770 8.0..  ائاي   08.7%. 7857 0800 007 5 07 .0

لضعععععععععععععععععععو .07

ا روضععععا خاععععا 

وسععععععالما أمععععععن 

حي عا  ائولي ذهي 

حعععععععععععععععععدو  أى 

 م اق  ييعئا

 00 78770 .0.80  ائاي   877%.. 7800 0805 007 07 07 07

لعععععععععععععععععععع ار .00

ا روضا ا ا اع  

ا اي يععععا  ت ة عععععل 

مايعسا افي ية 

 ألءشعععععاا ا تععععع  

لياععععععع  م هععععععع   

 ا اشيع ا

00080  ائاي   08.7%. .785 0800 007 . . 0.

0 

78770 0 

أن توفرها الروضة أهم المتطلبات التى يجب 

 لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة

09.

. 

29.8 4.92.

% 

 - - -  دائما  

حصائيًا مما يدل إ" دالة 7( أن جميع قيم "كا6يبين الجدول )    
على وجود فروق معنوية بين مستويات االستجابات لجميع 
العبارات، ووقعت استجابات المعلمات عينة البحث في مستوى 

،  01،  8، 2،  6،  0،  1،  2،  0للعبارات أرقام ) "دائماً"
(، حيث 70،  71،  08،  09،  02،  06،  00،  00

 - 7.01لهذه العبارات ما بين ) يتراوحت قيم المتوسط الحساب
(، %86.76 - %91.68( وتراوحت األوزان النسببة )7.98
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أرقام  للعبارات "أحياناً"االستجابات في مستوى  حين وقعت يف
(، حيث تراوحت قيم المتوسط 01،  02،  07،  9،  7)

( وتراوحت 7.18  – 0.82لهذه العبارات ما بين ) يالحساب
 .(%68.22 -  %60.60األوزان النسبية ما بين )

يجب أن توفرها الروضة لتنمية  يوبالنسبة ألهم المتطلبات الت   
بات المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة، وقعت استجا
 يالمعلمات عينة البحث في مستوى "دائمًا" بمتوسط حساب

 (.%90.10) ي( ووزن نسب7.00)

         (  تشير النتائج السابقة إلى أهمية العبارة6من الجدول )     
تنظم الروضة االحتفاالت والمناسبات واألعياد لتنمية مهارة  "

ل في حيث أنه أخذ الترتيب األو  "صنع القرار لدى األطفال 
عبارات المحور األول، ويرجع ذل  إلى اتفاق المعلمات على 

م الروضة االحتفاالت يتنظ يتتمثل ف يأهم المتطلبات والت
والمناسبات واألعياد لتنمية مهارة صنع القرار لدى األطفال، 

طفال داخل علمة على التواجد باستمرار مع األوحرص الم
اتصال بين الطفل جاد قنوات إيلى إالمعلمة  يالقاعة، وسع

سرته، وأن تضع الروضة الئحة داخلية لتعويد الطفل على أو 
النظام واتبال القوانين والقواعد، وأن توفر الروضة عوامل األمن 
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المبنى والقاعات وتوفير، الموارد المادية لتفعيل  يوالسالمة ف
مفهوم المشاركة، وتشجيع  يتنم يممارسة األطفال لألنشطة الت

ممارسة السلو  القويم أثناء القيام بالمسابقات من  األطفال على
خالل االلتزام بنظام اللعبة واحترام قانون اللعبة، وتوفير بيئة 
تربوية تساعد على تنمية المهارات الحياتية مثل :) التعاون، 

وأن تسعى الروضة  المشاركة، إدارة الذات، صنع القرار(،
ضهم البعض، والحرص نسانية بين األطفال وبعإلتكوين عالقات 

تقديم التعزيز الماد  لألطفال الذين يتبعون القواعد  ىعل
مناقشة  ىوالتعليمات بدقة ومهارة، وأن تحرص المعلمة عل

توفر " األطفال في القضايا الوطنية، بينما جاءت العبارة 
 الروضة بيئة تعلم متمركزة حول الطفل لدعم نموه االجتماعي "

عشرين، ويرجع ذل  إلى أن تضع في الترتيب الحاد  وال
مواقف   حالة حدوث أ يالروضة خطة أمن وسالمة وتنفذها ف

طفال على المحافظة على احترام طارئة، ووضع ضوابط تعود األ
ملكية اآلخرين، وأن توفر المعلمة البيئة التربوية الصالحة لتنمية 
عناصر المسئولية االجتماعية لدى الطفل، وتوفير الروضة 

لألطفال من خالل ندوات اإلرشاد وبرامج  يالصحالوعي 
التوعية المبسطة التي تناسب المرحلة العمرية، ومشاركة األطفال 

وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه  ي.العمل الجماع يف
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 ,Loukatari, Matsouka, Papadimitriou  دراسةنتائج 

Nani& Grammatikopoulos.2019)   (   ودراسة (Kirk 

& Jay,2018.) 

وقد توصلت نتائج البحث إلى مجموعة من المعوقات التي     
تحول دون قيام رياض األطفال بدورها في تنمية المسئولية 

اإلثابة القليلة من المعلمة  االجتماعية لدى طفل الروضة منها:
للطفل عندما يتعاون مع زمالئه، قصور في تدريب المعلمة 

ه، قلة اإلمكانات المادية التي للطفل على ارتداء مالبسه بنفس
توفرها إدارة الروضة لتطوير األنشطة التي تعزز تحمل الطفل 
المسئولية، قصور إدارة الروضة في توظيف إمكاناتها المادية 

 .يالمتاحة لخدمة المجتمع المحل

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج قدمت الباحثة بعض 
ل  المعوقات بهدف تنمية المقترحات والتوصيات للتغلب على ت

 المسئولية االجتماعية لدى طفل الروضة:
الباد مان الرعايااة النفساية لمعلماات رياااض األطفاال مان أولياااء  -

تقاااوم باااه  ياألماااور والمجتماااع، ومعرفاااة الااادور الفعاااال النشاااط التااا
 جميع الجوانب المختلفة. يتنشئة األطفال ف يالمعلمة ف



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5011)                          0202يو  يول -ينايرعشر ( العدد ) السادس 

ريبيااة بصاافة دوريااة إعطاااء معلمااات رياااض األطفااال دورات تد -
أثنااااء الخدماااة لكيفياااة غااارس وتنمياااة المسااائولية االجتماعياااة لااادى 

 طفل الروضة. 
ضاارورة قيااام معلمااة رياااض األطفااال باااألدوار التااي تسكااد علااى  -

سلو  المسئولية االجتماعية أمام األطفال حتى يساتطيع األطفاال 
 محاكاة سلو  المعلمة.

ى ممارسة العادات ضرورة اهتمام المعلمة بتدريب األطفال عل -
 السلوكية، وقواعد النظام في حياتهم اليومية.

ضااارورة اهتماااام الماااربين بتخطااايط وبرمجاااة األنشاااطة التربوياااة  -
شراكهم  يلتنمية المسئولية االجتماعية ف هاذه  فايسلو  الطفل، واذ

تناساب  ياألنشطة بشرط إتاحة الفرصة لهم الختيار األنشاطة التا
 قدراتهم.

اديااة للروضااة عاان طريااق إنشاااء صااندوق تااوفير اإلمكانااات الم -
للتبرعااااااات الماديااااااة ماااااان خااااااالل التنساااااايق مااااااع رجااااااال األعمااااااال 

 والمسسسات اإلنتاجية، والخدمية بالبيئة المحيطة.
 يفا يمسسسات المجتماع المحلا يتوسيع إطار المشاركة لممثل -

الرسية والتوجيه باين  يمجالس إدارة الروضة، بما يحقق التوافق ف
 ية وغير النظامية.المسسستين النظام
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واالنتمااااااء   تنمياااااة الشاااااعور لااااادى األطفاااااال باالنتمااااااء األسااااار  -
أكاادها  يضااوء القاايم التاا يللروضااة وماان ثاام االنتماااء للمجتمااع فاا

 الدين اإلسالمي الحنيف.
 

 البحوث والدراسات المقترحة:  
دور األنشطة الالمنهجية في تنمية المسئولية االجتماعية لدى  -

 طفل الروضة.
ئل التعليمية في تنمية المسئولية االجتماعية لدى دور الوسا -

 طفل الروضة.
استخدام المسرا الغنائي في إكساب طفل الروضة المسئولية  -

 االجتماعية.
 المراجع

 :العربية المراجع -

(. المساااااااائولية االجتماعيااااااااة 7101البكاااااااار ، نورمااااااااان عبااااااااد ) -
 الماستمر العاالمي الحااد  عشار للنادوة العالمياة ."اإلطار النظر "

 ، الرياض.0،   في جاكرتا
واقاااااااااع المسااااااااائولية (. 7110) الحاااااااااارثي، زاياااااااااد بااااااااان عجيااااااااار -

أكاديميااة نااايف  .االجتماعيااة لاادى الشااباب السااعود  ساابل تنميتهااا
 المملكة العربية السعودية. .الرياض .للعلوم األمنية
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فاعلياااااة  (.7102الحاااااارثي، فاطماااااة بنااااات عباااااد ا  سااااالطان ) -
لاايم المساائولية االجتماعيااة لاادى اسااتخدام الوسااائط المتعااددة فااي تع

 .كلية التربية .طفال ما قبل المدرسة االبتدائية في مدينة الطائفأ
 المملكة العربية السعودية. .جامعة أم القرى

دارة رياااض األطفااال (. 7117) الحرياار ، رافاادة حساان - نشااأة واذ
 الرياض. :العبيكاندار  .من المنظور اإلسالمي والعلمي

تربياااة  فااايقضاااايا معاصااارة (. 7102)الحريااار ، رافااادة حسااان  -
 عمان. :دار المناهج للنشر والتوزيع .طفل ما قبل المدرسة

دور المدرسااة فااي تنميااة (. 7111السااعود، مشاااعل عبااد ا  ) -
ياااة بالمااادارس المسااائولية االجتماعياااة لااادى طالباااات المرحلاااة الثانو 

  .جامعة المل  سعود .كلية التربية .ستيررسالة ماج .الحكومية
(. المسئولية والجزاء في الكتااب 7111الي، حصة أحمد )الغز  -

، جامعاااااة األزهااااار، (02)7، مجلاااااة كلياااااة أصاااااول الااااادين .والسااااانة
 القاهرة.

التفكيار األخالقاي وعالقتاه (. 7100اللحياني، أزهار صالا ) -
ضوء بعض المتغيرات األكاديمية لدى  يبالمسئولية االجتماعية ف

رسااالة  .نااة مكااة المكرمااةعينااة ماان طالبااات جامعااة أم القاارى بمدي
 مكة المكرمة. .جامعة أم القرى .ماجيستير
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االتجااااااه نحاااااو ظااااااهرة (. 7118) الهاااااذلي، ناااااايف ابااااان سااااارا  -
رهاااااااب وعالقتااااااه بالمساااااائولية االجتماعيااااااة وبعااااااض المتغياااااارات اإل

 .رسالة ماجيستير .األخرى لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية
 .مكة المكرمة .جامعة أم القرى

المساائولية االجتماعيااة (. 7100صاار، ماادحت محمااد )أبااو الن -
 .76111ISOللشاااااااااااركات والمنظماااااااااااات المواصااااااااااافة القياساااااااااااية 

 القاهرة. :المجموعة العربية للتدريب والنشر
طفاال (. أهمية مسسسات ريااض األ7102) أيوب، أحمد نافز -
مجلة العلوم  .تحقيق التربية المتكاملة ألطفال ما قبل المدرسة يف

جامعااة القاادس المفتوحااة  .كليااة التربيااة (،1)0 ، فساايةالتربويااة والن
 .فلسطين .فرل سفليت

نظام ريااض األطفاال (. 7112وعماار، حاماد )  بادران، شابل  -
الاااادار المصاااارية  .الاااادول العربيااااة واألجنبيااااة )تحلياااال مقااااارن( يفاااا

 القاهرة. :اللبنانية
تنمياة  فايدور األسارة (. 7100بن عبيد، عهود بنت ناصار ) -

جامعاااة الملااا   .كلياااة اآلداب .جتماعياااة لااادى أبنائهااااالمسااائولية اال
 المملكة العربية السعودية. .سعود
ريااااض  يفااا  اإلدارة واإلشاااراف الترباااو (. 7109جماااال، ليناااا ) -

 عمان.: . دار ابن النفيس للنشر والتوزيعاألطفال
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(. فاعليااة برنااامج مقتاارا لتهيئااة 7112، برياالأخياار ، محمااد ) -
قدراتااااه علااااى التفكياااار و اتجاهااااه طفاااال مااااا قباااال المدرسااااة وتنميااااة 
مركاااز .  السااانو  يالماااستمر العلمااا .لمواجهاااة التغيااارات المساااتقبلية

 .القاهرة .الكتاب للنشر والتوزيع
(. أثر برنامج مقترا قائم 7101سماعيل )إ، بلقيس يداغستان -

تنميااة القاايم الخلقيااة واالجتماعيااة لاادى  يعلاى األنشااطة التربويااة فاا
 مصر.(، 9)2، تربية الحديثةمجلة رابطة ال .طفل الروضة

النمااااااو  ي(. دور رياااااااض األطفااااااال فاااااا7101يخلااااااف )رفيقااااااة،  -
كاديميااااااة للدراسااااااات االجتماعيااااااة مجلااااااة األ .االجتماااااااعي للطفاااااال

(، جامعااة حساايبة باان 00، العاادد )" العلااوم االجتماعيااة "نسااانيةاإل
 بوعلي بالشلف، الجزائر.

       يعلاام الاانفس االجتماااع(. 7112زهااران، حامااد عبااد السااالم ) -
 القاهرة. .عالم الكتب للنشر والتوزيع .) الطبعة السادسة(

دور مسسساات ريااض األطفاال (. 7102سريوة، حنان خليل ) -
تحقيااااق أهااااداف مرحلااااة الطفولااااة المبكاااارة )المعرفيااااة والاااانفس  يفاااا

لااااواء عااااين  يحركيااااة والوجدانيااااة( ماااان وجهااااة نظاااار المعلمااااات فاااا
كلياااة العلاااوم  .جامعاااة الشااارق األوساااط .ساااتيررساااالة ماج .شااامس
 .األردن .التربوية
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(. 7118والدساااوقي، أمااااني إباااراهيم ) ساااعيد، عااااطف محماااد  -
فعالياااااة برناااااامج مقتااااارا فاااااي التربياااااة المدنياااااة فاااااي تنمياااااة السااااالو  

المااستمر  .اإليجااابي والمساائولية االجتماعيااة لاادى أطفااال الروضااة
، العلمااي الثاااني )حقااوق االنسااان ومناااهج الدراسااات االجتماعيااة(

 (، مصر.0مجلد )
(. برناامج مقتارا باساتخدام 7112) يشريت، أشرف عباد الغنا -

األنشطة التربوية لتنمية سلو  المسائولية االجتماعياة لادى أطفاال 
، (2)7 .مجلااة دراسااات عربيااة فااي علاام الاانفس .مااا قباال المدرسااة

 .كلية اآلداب ، جامعة القاهرة
إدارة رياااااض األطفااااال (. 7118شااااريف، الساااايد عبااااد القااااادر ) -

 عمان. :دار المسيرة للنشر والتوزيع. ) الطبعة الثالثة(يقاتهاوتطب
المساااااائولية  (.7101عبااااااد الاااااارحمن، إقبااااااال عااااااوض الكااااااريم ) -

االجتماعياااة لااادى طفااال ماااا قبااال المدرساااة بمحلياااة الخرطاااوم شااارق 
جامعااة أم درمااان  .رسااالة ماجسااتير .وعالقتهااا باابعض المتغياارات

 سودان.ال .الخرطوم .معهد دراسات األسرة .االسالمية
األنشااااااطة فااااااي رياااااااض  (.7110عبااااااد الفتاااااااا، عاااااازة خلياااااال ) -

 .القاهرة :دار الفكر العربي ) الطبعة الثالثة(.األطفال
فاعلياااة برناااامج (. 7102محماااود ) يعباااد اللطياااف، رانياااا علااا -

تعااااوني باااين ريااااض األطفاااال والجهاااات الداعماااة للطفولاااة لتنمياااة 
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 .لة دكتااوراهرسااا .البيئااة فااي ضااوء االتجاهااات التربويااة المعاصاارة
 جامعة القاهرة. .كلية رياض األطفال

التحليااال األخالقاااي للمسااائولية (. 7101عثماااان، سااايد أحماااد ) -
 القاهرة. .نجلو المصريةمكتبة األ (.) الطبعة الثانيةاالجتماعية

دراسة تقويمية لدور إدارة رياض (. 7106عرا ، عبير أمين ) -
دراسااااة األطفااااال فااااي نشاااار الااااوعي البيئااااي لاااادى طفاااال الروضااااة )

 .رسااالة ماجسااتير .ميدانيااة فااي رياااض أطفااال محافظااة الالذقيااة(
 سوريا. .جامعة تشرين .كلية التربية

العمل االجتماعي في مجال (. 7118، فيصل محمود )ةغربي -
 .عمان :دار وائل .رعاية الشباب

فعاليااة برناااامج لتنميااة بعاااض (. 7119غناايم، محمااد إباااراهيم ) -
مرحلاااة رياااااض  يالمكفاااوفين فاااا المهاااارات الحياتيااااة لااادى األطفااااال

 .كليااة رياااض األطفااال .رسااالة ماجيسااتير غياار منشااورة .األطفااال
 سكندرية.جامعة اإل

(. تصاااور مقتااارا لااادور خدماااة 7110فهماااي، نورهاااان منيااار ) -
الجماعااة فاااي تنمياااة المسااائولية االجتماعياااة دراساااة عااان المشااااركة 

فااااااااي الخدمااااااااة مجلااااااااة دراسااااااااات  .السياسااااااااية للشااااااااباب الجااااااااامعي
 (، جامعة حلوان.00العدد ) ،نسانيةية والعلوم اإلاالجتماع
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(. المساااائولية االجتماعيااااة 7101، أبااااو بكاااار محمااااد )يكونااااات -
الماستمر العاالمي الحااد  عشار للنادوة العالمياة  ."اإلطار النظر "

 ، الرياض.7،   في جاكرتا
قضاايا تربوياة معاصارة )بعاض (. 7100مكي، أحمد مختار ) -

 :الهيئة المصرية العامة للكتاب.اب(مشكالت تربية األطفال والشب
 .القاهرة

(. المساائولية االجتماعيااة ألطفااال 7100نجااف، أفااراا أحمااد ) -
، كليااة التربيااة مجلااة البحااوث التربويااة والنفسااية .الرياااض األهليااة

 (.21، العدد )جامعة بغداد ،  للبنات
(. 7102ومحماااااااد، جيهاااااااان لطفاااااااي )  نسااااااايم، ساااااااحر توفياااااااق -
دار المساايرة للنشاار  .فااي تربيااة الطفاالسااهامات علماااء المساالمين إ

 عمان. :والتوزيع
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