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اسة سة  : رعنوان الد ي تعليم املسئولية الاجتماعية لدى أطفال ما قبل املد ي رفاعلية استخدام الوسائط املتعددة  الابتدائية 

 .مدينة الطائف 

ى اسة إ   :روقد هدفت هذه الد

ي -١ سة الابتدائية  ي تعليم املسئولية الاجتماعية لدى أطفال ماقبل املد ما  رالكشف عن فاعلية استخدام الوسائط املتعددة 

 ). املشاركة ، الفهم ، الاهتمام (يتعلق بعنصر 

ض التالية ت تملتحقيق ٔالاهدافو  : و صياغة الفر

ي  -١ جات املجموعة الضابطة  جات املجموعة التجريبية ومتوسط د ن متوسط د ق ذات داللة إحصائية ب رتوجد فر ر و

ي ي التطبيق ألبعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية   .ما يتعلق بعنصر الاهتمام بعد الضبط القب

جات املجموعة التجريبية ومتوسط  -٢ ن متوسط د ق ذات داللة إحصائية ب ر توجد فر ي و جات املجموعة الضابطة  رد

ي ي التطبيق ألبعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية   .ما يتعلق بعنصر الفهم بعد الضبط القب

ي  -٣ جات املجموعة الضابطة  جات املجموعة التجريبية ومتوسط د ن متوسط د ق ذات داللة إحصائية ب ر توجد فر ر و

ي يما التطبيق ألبعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية   . يتعلق بعنصر املشاركة بعد الضبط القب

ي  -٤ جات املجموعة الضابطة  جات املجموعة التجريبية ومتوسط د ن متوسط د ق ذات داللة إحصائية ب رتوجد فر ر و

ي ي بعد الضبط القب  .التطبيق البعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية الك

جة مرتفعة من الفاعلية الستخدام الوسائط املتع:  -٥ سة رتوجد د ي تعليم املسئولية الاجتماعية لدى أطفال ماقبل املد رددة 

ي مدينة الطائف  .الابتدائية 

اسة  ن :رمنهج الد ى مجموعت اسة اتبعت الباحثة املنهج شبة التجري القائم ع ض الد ر للتأكد من فر إحداهما تجريبية : و

ي والبعدي ، ىؤالاخر ضابطة ،   .مع تطبيق الاختبار القب

امجتمع ا اسة وعين ضات الطائف الحكومية لعام : رلد اسة من جميع أطفال ر ويتألف مجتمع الد هـ والبالغ ١٤٣٣/١٤٣٤ر

ضه  ) ٦٨( عددها  ضة الرابعة . ور ن من فصو املرحلة التمهيدية بالر ى أطفال فصل اسة فقد اقتصرت ع وأما عينة الد ل ر

يأحده: بمدينة الطائف  طفال ) ١٣ (ما تجري يبلغ عدد ٔالاطفال 
ً

طفال ) ١٠(خر ضابط يبلغ عدد ٔالاطفال فيه والفصل ٓالا، 
ً

أيضا 
ً

  ).ةقصدي(ر هذه العينة بطريقة عمديه وقد تم اختيا. 

اسة لية الاجتماعية لدى ٔالاط : رأدوات الد ضة  ومقياس املسؤ ي مرحلة ما قبل الر  ).٢٠٠٣( الذي أعده شريت ، وفال 

تتضمن العناصر الثالثة ،  بوحدة العائلة باستخدام الوسائط املتعددة   وقد تم تصميم برمجيات تعليمية خاصة

ا والتأكد من صدقها ، ) واملشاركة، والفهم ، الاهتمام (  :للمسئولية الاجتماعية ومن ث؛ وثبا
َ

اسة ى عينة الد  .رم تطبيقها ع

ى النتائج التالية        اسة إ  :روتوصلت الد

ي تعليميوجد أثر ايجابي الستخدام الوسا )١ ى حدئط املتعددة  :  من عناصر  املسئولية الاجتماعية ة كل عنصر ع

ي مدينة الطائف)واملشاركة، والفهم ، الاهتمام ( سة الابتدائية   .ر  لدى أطفال ما قبل املد

ي تعليم املسئولية الاجتماعية الكلية لدى أطفال ما قبل املد )٢ رسة يوجد أثر ايجابي الستخدام الوسائط املتعددة 

ي مدينة الطائف  .الابتدائية 

ي تعليم املسئولية الاجتماعية لدى أطفال ما  )٣ جة مرتفعة من الفاعلية  رأن استخدام الوسائط املتعددة يتصف بد

ي مدينة الطائف سة الابتدائية   .رقبل املد

حات اسة قدمت الباحثة عددا من التوصيات واملق ي ضوء نتائج الد و
ً

 .ر

ي تعليم املسئولية الاجتماعية بجميع أبعادها استخدام الوسائط امل )١ )  املشاركة – الفهم –الاهتمام (تعددة 

سة ؛ ملا لها من أثر ايجابي تنمية جميع ٔالابعاد   . رألطفال ماقبل املد

سة ؛ ملا تتصف به هذه الطر من  )٢ يس أطفال ماقبل املد يس التقليدية أثناء تد قالابتعاد عن طر التد رق ر ر

ا ، ة محدودية الفائد  . ولعدم توفر عنصر التشويق ف
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Abstract 
Title of the Study: The Effectiveness of Using Multimedia on Social responsibility Learning at 
Children of Pre‐Primary School at Taif City.  
This study aimed to:  

1‐ Identify the effectiveness of using multimedia on social responsibility learning with 
children of pre‐primary school at Taif city concerning the element of interest.  

2‐ Identify the effectiveness of using multimedia on social responsibility learning with 
children of pre‐primary school at Taif city concerning the element of understanding.  

3‐ Identify the effectiveness of using multimedia on social responsibility learning with 
children of pre‐primary school at Taif city concerning the element of participation.  

In the light of that, the following assumptions have been formed:  
1‐ There  are  statistically  significant  differences  between  the  averages  scores  of  the 

experimental  group  and  the  control  group  in  the  post‐application  of  social 
responsibility scale concerning the element of interest .  

2‐ There  are  statistically  significant  differences  between  the  averages  scores  of  the 
experimental  group  and  the  control  group  in  the  post‐application  of  social 
responsibility scale concerning the element of understanding .  

3‐ There  are  statistically  significant  differences  between  the  averages  scores  of  the 
experimental  group  and  the  control  group  in  the  post‐application  of  social 
responsibility scale concerning the element of participation .  

4‐ There  are  statistically  significant  differences  between  averages  scores  of  the 
experimental  and  control  group  in  the  post  application  of  the  social  responsibility 
scale.  

5‐ There  is  high  degree  of  effectiveness  for  using multimedia  on  social  responsibility 
learning with children of pre‐primary school at Taif city.  

Approach of the study: The resrecaher used the semi‐experimental approach, which  is based 
on two groups; one  is experimental and the other  is control, as well as applying the pre and 
posttest.   
Community  and  sample  of  the  study:  The  community  of  the  study  consists  of  all  pupils  of 
kindergarten  at  Taif  city  during  the  academic  year  1433/1434H,  and whose  number  is  (68) 
kindergarten. As for the sample of the study, it is limited to the pupils of two classes from the 
classes of  the 4th kindergarten at Taif city. One of  these classes  is experimental and has  (21) 
pupils, and  the other  is  (control) with number of  (21) pupils. This  sample has been  selected 
purposely.  
Tools of the study: Scale of Social responsibility with children of pre‐kindergarten stage, which 
was prepared by (2003).  
Educational  software  have  been  designed  in  the  unit  of  family  via  using multimedia.  This 
software  include  the  three  elements  of  social  responsibility  ‐  interest,  understanding  and 
participation‐ and after that the resrecaher made sure of is validity, and then applied it on the 
sample of the study.   
The study reached to the following results:  

1‐ There  is  a  positive  impact  for  the  use  of  multimedia  in  learning  each  element 
separately from the elements of social responsibility at children of pre‐primary schools 
at Taif.  

2‐ There  is  a  positive  impact  for  using  the  multimedia  in  learning  the  total    social 
responsibility with children of pre‐primary schools at Taif.  

3‐ The  using  of  multimedia  is  with  high  degree  of  effectiveness  in  learning  social 
responsibility at children of pre‐primary schools at Taif city.  

In  the  light  of  the  above  mentioned  results,  the  results  provided  a  number  of 
recommendations and suggestions.  
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ى  ن شــكرتم (قــال هللا تعــا بكــم لــ ن كفــرتم إن عــذابي لــشديدألروإذا تــأذن  ة إبــراهيم  ) زيــدنكم ولــ رســو

ى أنجاز هذا العمل املتواضع إ بعد ) ٧( ى مااًوشكر اًحمدسجد هلل تعا ي ع  من ّ أكرم وأنعم به ع

ـ ٍ وصـٍنعـو جـو أن يكــو خالـص،  هــذا البحـث ُأتممـت ؛ ح ًالـذي أ ن ــ أو  الكـريم ،ا لوجهـهر ق زن ير

 .أجره 

يد  ما-ز  عن أسامة بن  ى ع ى هللا وعليه وسلم : -ر هللا تعا سو هللا ص لقال  ع إليـه ِنُمن صـ( ر

ف معر
ٌ
فقد أ. ا ًك هللا خاجز  : فقال لفاعلهو

َ
لْب
َ

غ
َ

ي الثناء مذي وصححه ٔالالباني )    .أخرجه ال

مـن لفـال أجـز  -وحينمـا يعجـز اللـسان عـن طيـب الثنـاء  ، صر الجهد عن جميل الوفـاء يق فحينما 

ـــ ي ب افالاع ــــ ىزجـــ: العطـــاء مـــن قـــو ـــى النـــو خ اســـة إ ـــي إخـــراج هـــذه الد ر هللا كـــل مـــن ســـاعدني  ر

 . الجزاء

 وقسم املناهج،  بصفة عامة ىلجامعة أم القر يبجزيل شكر وعرفاني يسرني أوال أن أتقدم 

 .  ٔالافاضل بصفة خاصة وجميع منسوبيه

ـى سـعادة كما يسرني أن أتقدم بأسم آيات الـشكر وعظـيم الامتنـان   ة  الاسـتاذة  إ آسـيا /رالـدكتو

ـــى هـــذه الرســـالة ؛  حامـــد ياركنـــدي ـــ كانـــت نعـــم العـــو ونعـــم املرشـــدة ، املـــشرفة ع ـــى ؛ نال وقفـــت ا

ـــي كــل خطـــوة مـــن خطــوات البحـــث  ـــا و، جــان  ــي بوق ن ، جـــادت  ـــ ، وفكرهــا الثمـــ ، وجهـــدها ّالن

ـــــي  ـــــا الـــــصائبةارشـــــادبإ طريـــــق البحـــــثوأضـــــاءت  ا ها وعلمهـــــا . ا  وتوج ، ر كمـــــا كـــــان لـــــسعة صـــــد

ــي متابعــة الرســالة ، وســمو أخالقهــا وحلمهــا ،  ــ  ا املتم ــي بـــأك؛ وأســلو ــذه رظهــو البحــثر ٔالاثــر   

ة ا أأس . رالصو ين حـسنا ـي مـوا ي القدير أن يكتب ذلـك  ـ الجـزاء أو، زل هللا الع ـ خ ـا ع ن يجز

 ســعادة لجنــة املناقــشةأعــضاء َلــصاح الـسعادة  وجزيــل الــشكر، رام والتقـدير ـأتقـدم بكــل الاحتــو

ة فـايزة محمـد مغربـي ن وسـعادة الاسـتاذة الـدكتو ة نـوال حامـد ياسـ رالاستاذة الدكتو ملـا بـذاله  ؛  ر

ــي تقــويم هــذا البحــث  اســة يوآمــل أن يــسدداني ، ويوجهــاني بمــا يثـــر . مــن وقــت وجهــد  ، رهــذه الد

ناجية أن أكو   . ا مهال لإلفادة مأر
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بيــة بجامعــة أم القــر للشكر موصــو  والــ ــي قــسم املنــاهج وكليــة ال ــى كــل مــن إو، ىجميــع أســتاذتي 

ــــي عونــــ ا أو مــــساعدةًقــــدم 
ً

اســــة إ أثنــــاء مراحــــل  ة أو، رعــــداد هــــذه الد وداد /رخــــص بالــــشكر الــــدكتو

ى ل، ال أشرفتيمصلح ٔالانصار  ى وضع الخطوة ٔالاو اسل ع   . ةرد

جالــه  ــي مجالــه يلــسطرارائــد رتو فــسعادة الــدك؛ روالن لكــل فــن  ــي .  مبــدع  تحليــل الاســتعنت بــه 

ف الرسالة أف؛ ٕالاحصائي للرسالة  وشكره شكرا يفو عدد حر  . ق

لِبُوالنفس ج   
َ

ا  ى حب من أحسن إل ٍمعبقفأتقدم بشكر ؛ ت ع
ضـة الرابعـة ّ و بمـشاعر الحـب للر

ــا الــشامخة ،  حا ــي  ــ احتــوت إلجــراء التجربــة  ــي ؛ رال ا ٔالاســتاذة متمثلــة   . ســناء الحلــوانيقائــد

ى الو ضة ٔالاو ا م؛ ال لم تمانع بتطبيق تجرب الاستطالعية ، ور ـي قائـد   .أمـل أبـو طالـب: مثلـة 

  .فلها م جزيل الشكر ، وعاطر الثناء 

ى يشكر جزيل فيسرني أن أقدم ؛  وختامها مسك  وغمرنـي بفـيض مـن ، ن مالحظاتـه ّكل مـن دوإ

اس ّوتكر، علمه  ى ، رم بتحكيم أدوات د ـائي إومساعدتي ع ـى جميـع . خراجها بشكلها ال  هـؤالءإ

ى الحق خطاكم ، كم هللا ع خ الجزاءاجز: لأقو  فقكم ملا يحبه ويرضاه، وسدد ع   . وو

ن ب العامل ن ، والحمد هلل  ى املرسل ّوسالم ع ر ٌ.  

òrybjÛa 
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اسة عينة ١ م طبق الذين رالد  ٩٤ .الاجتماعية املسئولية مقياس عل

ن نتيجة كل مجال والنتيجة الكلية للمقياسمعامل ٢ سو ب تباط ب ن  ا  ٩٥ ر

نباخ معامل ثبات  ٣  ٩٦ واملقياس بمعادلة ألفا كر

ف  ٤ جات أفراد العينة–ونتائج اختباركلمجر يع د انوف للتأكد من اعتدالية تو ر سم  ١٠٢ ز

٥ 
ي الاختبار ) ت(نتائج اختبار  ق  ى الفر يوللتعرف ع ي ألتحصي ن مجموع القب  ب

اسة  رالد
١٠٣ 

٦ 

ي  اسة  ن مجموع الد ق ب ى الفر رنتائج اختبار تحليل التباين املصاحب للتعرف ع و

التطبيق البعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية فيما يتعلق بعنصر الاهتمام بعد 

ي  الضبط القب

١٠٥ 

ن التجريبية والضابطة لعن ٧  ١٠٥ صر الاهتماماملتوسطات الحسابية املعدلة للمجموعت

٨ 

ي  اسة  ن مجموع الد ق ب ى الفر رنتائج اختبار تحليل التباين املصاحب للتعرف ع و

التطبيق البعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية فيما يتعلق بعنصر الفهم بعد 

ي  الضبط القب

١٠٧ 

ن التجريبية والضابطة لعنصر الفهم ٩  ١٠٧ املتوسطات الحسابية املعدلة للمجموعت

١٠ 

ي  اسة  ن مجموع الد ق ب ى الفر رنتائج اختبار تحليل التباين املصاحب للتعرف ع و

التطبيق البعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية فيما يتعلق بعنصر املشاركة بعد 

ي  الضبط القب

١٠٩ 

ن التجريبية والضابطة لعنصر ا ١١  ١٠٩ ملشاركة املتوسطات الحسابية املعدلة للمجموعت

١٢ 
ي  اسة  ن مجموع الد ق ب ى الفر رنتائج اختبار تحليل التباين املصاحب للتعرف ع و

ي  ي بعد الضبط القب  التطبيق البعدي ملقياس املسئولية الاجتماعية الك
١١١ 

١٣ 
لية  ن التجريبية والضابطة ملقياس املسؤ واملتوسطات الحسابية املعدلة للمجموعت

ي  الاجتماعية الك
١١١ 

 ١١٣   . للكسب املعدلBlackام معادلة بالك استخد ١٤

لية الاجتماعية ١٥  ١١٣ ونسبة الكسب املعدل لجميع ابعاد مقياس املسؤ
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 ٧٣ أنواع املحاكاة ١

 ٩٢ .التصميم التجري للبحث  ٢

لية مقياس لنتائج الحسابي املتوسط ٣ اسة ملجموع ةالقبلي الاجتماعية واملسؤ  ١٠٤ رالد
٤ 

ن الاهتمام عنصر/ ألبعدي لقياس لنتيجة املعدلة الحسابية املتوسطات  للمجموعت

 والتجريبية الضابطة
١٠٦ 

٥ 
ن الفهم عنصر/ ألبعدي لقياس لنتيجة املعدلة الحسابية املتوسطات  الضابطة للمجموعت

 والتجريبية
١٠٨ 

٦ 
ن املشاركة عنصر/ ألبعدي لقياسا لنتيجة املعدلة الحسابية املتوسطات  للمجموعت

 والتجريبية الضابطة
١١٠ 

٧ 
لية ملقياس املعدلة الحسابية املتوسطات ن الكلية الاجتماعية واملسؤ  الضابطة للمجموعت

 والتجريبية
١١٢ 
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اث ٕالا ١  .ي سالمخطاب معهد البحوث العلمية وإحياء ال

اسة قرار إجا ٢ رة خطة الد  . ز

ن  ٣  . أسماء السادة املحكم

سمية خطاب ٤  . رات 

 . مقياس املسئولية الاجتماعية  ٥

ي تعليم املسئولية الا ٦ ح باستخدام الوسائط الـمتعددة  ِبرنامج مق
ّ َ سة جتماعُ  .رية لدى أطفال ما قبل املد
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 : مقدمة 
تعترب قاعدة فهي ;  يف حياته نسانهبا اإلّ يمر تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل التي

 لذلك حرص الكثري من علامء الرتبية وعلم النفس عىل ; لكل املراحل التي تليها اًأساس
عن الكشف  هبدف; فيها  العديد من الدراسات واألبحاث إجراءو,  م هبذه املرحلةهتاماال

واالرتقاء هبا ,  التي تساعد يف تطويرها ساليبومعرفة أفضل الطرق واأل, أرسارها الكامنة 
 .إىل أعىل املراتب 

  إىل) م٢٠٠٦(وأشار بياوي 
 ال عاملية تفرض تغري املفهوم جذريُّأن الرتبية احلديثة توكد أن هناك نقطة حتو"

  عىل التلقني إىل تعليم يطلق خيال الفكرٍ قائمٍ من تعليم;لعمليات التعليم والتعلم 
م بتعليم وممارسة هتاممنها اال; م بمتطلبات كثرية هتام ويتم ذلك عن طريق اال.

  لذلك.  يف العرص الذي نعيشهطفاليطة التي تدخل األبعض التكنولوجيات البس
 بل التوجه إىل تعليم ;الجيب االعتامد عىل التعليم التقليدي يف املجال الرتبوي ّفإنه 
 .٤ص  " طفالوهيدف إىل تنشيط القدرات العقلية لأل, ر الطاقات ّيفج

  األوىلنات ِبَّع اللْووض, فمرحلة الطفولة هي مرحلة غرس القيم وتكوين االجتاهات 
وتنمية املواطنة الصاحلة عند هذا , ل بداية حقيقية لرتبية سليمة ّوهي ما متث, يف ثقافة الفرد 

  .)م٢٠٠٥, إسامعيل هيم ومنال إبرا( الفرد يف املراحل التعليمية الالحقة 
أن مرحلة الطفولة هي من أهم املعايري التي يقاس هبا ) م٢٠٠٣(بدران وقد أكد   
 ّدَعُلذلك جيب أن ي; باعتبار أن الطفولة هي مستقبل كل أمة ; م املجتمعات ُّتقدتطور و

 يواجه التحديات احلضارية التي تفرضها رضورة وأمهية اً يف هذه املرحلة إعدادطفالاأل
م بمرحلة هتام حرص النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية عىل االومن هنا .التطور 

 نسانإلنه أكد عىل مكانة اكام أ, تنمية االنتامء للوطن  والءبناء الوب واالهتامم,  طفالرياض األ



 

- ٢ -  

 بمسئوليته جتاه ٍمن أمهية كبرية يف تنشئة جيل واع ملا هلذا األمر  ;يف املجتمع الذي يعيش فيه
 .  بام يتفق مع كتاب اهللا وسنة رسولهجمتمعه ووطنه
 إعداد الناشئة لتحمل أدوارهم  أجل من ً ومهاما حيوياًية مطلبجتامعل املسئولية االِّومتث

له ُّ وتقاس قيمة الفرد يف جمتمعه بمدى حتم.لمشاركة يف بناء املجتمع ول ,والقيام هبا خري قيام 
 من السالمة ٍاملسئولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين ; بحيث يعترب الشخص املسئول عىل قدر

  .)م١٩٩٦, عثامن (  ة النفسية والصح
ر إليها من عدة َنظُية قد يجتامعولية االئ املسأن) م٢٠١٠( الزعبي  أبتسام ذكرتوقد

 .ليها ي ينتمي إن اجلامعة التمسئولية الفرد ع:  أهنافها باجياز بّ النهاية قد نعرنه يفاال أ, زوايا 
ه ف عىل هذّالتعرّ ألن نتعرف عىل عنارصها التفصيلية ; حتليل هلذه املسئولية كي ونحتاج إىل

 أساليب ن يعنيملن يريد أ أو , منها اً للباحث الذي يريد أن يستقيص عنرصٌّيالعنارص رضور
توفر عند الفرد , ىل تنمية واكتساب عادات سلوك وتفكري ومشاعر ية تودي إاجتامعتربوية و

 .ية املطلوبة جتامعاملسئولية اال
  :تيةاآلنارصها الثالثة يه عجتامعيف حتليله للمسئولية اال) م١٩٩٦( د عثامن ّحدوقد 
÷flæ_ − وهو ذلك , د ليها الفراط العاطفي باجلامعة التي ينتمي إ وتعني االرتب :مهتاماال

,  استمرار تقدمها ومتاسكها وبلوغ أهدافها  احلرص عىلُهاالرتباط الذي خيالط
 .كهاُّتفك أو ضعافهاظرف يؤدي إل أو بأي عامل تصاب ْواخلوف من أن

⁄éÞ^m^ − الوعي : ويعني , ية جتامع االاملسئوليةال يف ّوهو العنرص الثاين والفع  :الفهم ,
 .دراكواإل

⁄nÖ^m^ − اً متحركني معنيأساسم والفهم كعاملني هتام عن االٌبري وهو تع :املشاركة. 
 .وهي بذلك املظهر اخلارجي للحركة الداخلية  يف الشخصية السليمة 
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مؤسسات باعتبارها ;  طفال أهداف رياض األّية أحد أهمجتامع تنمية املسئولية االُّدَعُهذا وت  
إيالف ":  باململكة العربية السعودية طفالداف رياض األه فقد جاء يف أ. يةاجتامعتربوية و

له برفق من الذاتية املركزية إىل احلياة ْ املدريس, وهتيئته للحياة املدرسية, ونقّالطفل اجلو
 .  " اتهَِدبه ولجتامعية املشرتكة مع أترااال

  . )٩٩٩١,  التعليم يف اململكة العربية السعودية وزارة الرتبية(
ية لدى جتامع تنمية سلوك املسئولية االأمهية) م٢٠٠٣(رشيت دت دراسة ّوقد أك

وأظهرت نتائج الدراسة فعالية برنامج باستخدام األنشطة  . يف مرحلة ما قبل املدرسةطفالاأل
 .طفالم والفهم واملشاركة لدى األهتام االالرتبوية يف رفع مستوى

 جيايبأمهية تنمية السلوك اإل) م٢٠٠٩(قي كام أكدت دراسة سعيد وأماين الدسو
 ومكونات الرتبية أبعادحتديد  وذلك من خالل ; الروضة أطفالية لدى جتامعواملسئولية اال

 ّعدُ يف األنشطة يٍعلية برنامجف عىل فاّ باإلضافة إىل التعر , الروضةأطفالنية املناسبة لدى البد
 . ومكونات الرتبية املدنية لدى طفل الروضةأبعادلتنمية 

وظهور الكثري من , ع مصادر املعرفة ُّ املعلومات وتنوّمَ للتزايد اهلائل يف كاًونظر
فقد أصبح من الرضوري − د يف استخدامها عىل احلاسب اآليلالتقنيات اجلديدة التي تعتم

 .امت عاملنا احلارض ِلتكييفه منذ الصغر مع س; هارات واملعارف الالزمة إكساب الطفل امل
 وتؤكد عىل أمهية استخدام التقنية احلديثة يف ّلذلك ظهرت العديد من الدراسات التي هتتم

ِّالـمتعددةالوسائط : مثل ;  طفالتعليم األ َ   التي تعتمد عىلدواتواأل, والوسائط الفائقة ,  ُ
 يستمتعون طفال األّأن) Liu،1996( لووقد أكدت نتائج دراسة.  للطفل الذايتُّالتعلم 
ِّالـمتعددةم عند استخدام الوسائط ّبالتعل َ ِّالـمتعددة كام أظهرت النتائج أن برامج الوسائط . ُ َ ُ 

 .تزيد من فرتة انتباه الطفل
ْمن  ) م٢٠٠٠ ( حممد و صالح ماجدة  ت إليه دراسةوهذا ما أشار  اآللية  احلاسباتّأنِ

 . طفالوفرضت نفسها حتى عىل مرحلة رياض األ, ة جماالت التعليم ّقد اقتحمت كاف
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ِّالـمتعددةمكاناته املتوفرة يف الوسائط إب واحلاسب اآليل  َ لصوت والصورة واللون املتمثلة يف ا,  ُ
ّيعد−الخ ...واحلركة للتعليم  التي تدفع الطفل ساليب وسيلة تعليمية ذاتية ذات العديد من األَ

جانب استخدام , إىل ملا هلا من وسائل جذابة ; ُّ التعلم وحتفزه عىل االستمرار يف, بمساعدة 
َّالربامج املتضمنة للتعزيزات املحب درة احلاسب والوسائط ُقإىل  ًإضافةهذا  .بة لدى الطفل ُ

ِّالـمتعددة َ ,  ايكتسبها الطفل ذاتيوتوفري اخلربات واملصادر التعليمية التي , ُّ التعلم  عىل تفريدُ
 . لقدراته واستعداده اًوفق, ل التعليم ّا ملعدًقّ فيها طاقاته وحمقاًستثمرم

ِّالـمتعددةأمهية استخدام الوسائط  إىل )م ٢٠٠٠(  صالح وقد أشار َ  يف مرحلة رياض ُ
خاصة , هبا من واقع الطفل الذي يعيشه ّدرهتا عىل تقديم املعلومات بطريقة تقرُق; ل طفالاأل

ني ُم يكون أفضل إذا بُّ فالتعل.ها مع طبيعة الطفل قُ توافاًإذا تعذر تقديم اخلربة املبارشة , وأيض
ِّالـمتعددةوقد روعي هذا املبدأ عند تصميم برامج الوسائط , عىل االكتشاف  َ  , كام أن الوسائط ُ

ِّالـمتعددة َ  عن مشاعر اخلوف اًعيد جتعل الطفل يشعر بالثقة بالنفس عندما تعزز استجاباته بُ
  .والقلق

ِّالـمتعددةالوسائط  ّتؤديهذي مهية هذه املرحله والدور المنطلق أومن  َ  يف تنمية الطفل ُ
 تنمية فقد هدفت هذه الدراسه إىل−ا العرص بام يتوافق مع التطور التكنولوجي القائم يف هذ

ِّالـمتعددةباستخدام الوسائط ية جتامعاملسئولية اال َ الل تقديم برجميات تعليمية تضمن من خ,  ُ
 .  طفال لألةه ومثريهذه املفاهيم بطريقه جذاب
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ز ّية, وهو مفهوم يعزجتامع االاملسئوليةم التعليم احلديثة اآلن بمفهوم تنمية ُظُتأخذ ن

جمتمعه من ظروف  أو جيري يف حميطه أو الفرد عىل التفاعل واملشاركة فيام يدورحرص 
 اً إملام يف بناء الشخصية الطالبية عىل رضورة أن يكون الطالب ملامًزةِّ, مرك ث وتغرياتوأحدا
ويشري األنصاري  . ية بصورة تطبيقية وليست نظرية فقطجتامع االاملسئولية بمحاور ًكامال

ة ّمَ ثّحيث ما نلحظه هو أن;  عكس ذلك ااحلال لدينا عربييف هذا الصدد أن )  م٢٠١٢(
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 املسئوليةا ترتب عليه غياب اإلحساس بممي يف املنظومة التعليمية, جتامع للدور االاًعُتراج
 البعض أسباب هذا و ويعز. ر ذلك يف مظاهر سلوكية سلبيةو وظهب ,ية لدى الطالجتامعاال

 املسئوليةقات تعيق املدرسة عن أداء دورها يف تنمية اإلحساس بّ إىل وجود معو الرتاجع
كثرة األعباء امللقاة عىل املعلم, وكثرة املقررات الدراسية التي تتسبب يف : ية; مثل جتامعاال

فاملدرسة ىف األحوال  .  إرهاق الطالب واملعلم, وازدحام اليوم الدرايس باحلصص النظرية
 التي تقوم بوظيفة الرتبية ونقل الثقافة األوىلية الرسمية جتامعالطبيعية هي املؤسسة اال

, وهي املؤسسة ا وانفعالياياجتامع وا وعقليا الظروف املناسبة للنمو جسميوتوفري, املتطورة 
 .التي بناها املجتمع من أجل حتقيق أهدافه 

وجتاه  ية جتاه ذاتهجتامعله ملسئولياته االُّبمدى حتمقاس قيمة الفرد يف املجتمع ُوت
أن ب"ما يرتدد من الشكوى :   للمدارساًه كثريّ النقد التي توجأنواع ْنيَن بِ فم ;اآلخرين

دون أعامهلم ملون القواعد وال يؤُ ماهياًفكثري;  باملسئولية ا قوياًحساسإ ُنوا بعدّ مل يكوطفالاأل
ويضيعون , وال حيافظون عىل أثاث الروضة وممتلكاهتا , ويستهينون بالتعليامت , املنزلية 

تزام ويفتقدون روح االل,  اآلخرين وال هيتمون بمشاعر, ويتأخرون عن املواعيد , أشياءهم 
ية هذا القدر جتامع املسئولية االىَلقَيف ضوء ذلك أصبح من املستغرب أن ت.  كثرية ٍيف نواح

 .١٠٠ص ) ٢٠٠٣,رشيت (  "نيّم املرباهتامالضئيل من 
 واألمهات اآلباء توجيهب ) م٢٠١١  (نجف, و وأوصت نتائج دراسة خولة القييس

وأظهرت . ةيجتامع االاملسئولية ملامرسة مأطفاهل أمام الفرص إتاحة اىل الرياض ومعلامت
 Guadalupe(ويف دراسة .  يةجتامعللمسؤولية اال طفالاأل لُّحتم يف اًفْضع هناك الدراسة بأن

 عىل تطوير طفال يف مساعدة األطفال لربامج رياض األاإجيابي اًوجدت الباحثة تأثري) ,
ألنصاري وا , )م١٩٩٧ (الرسوروأورد .  واألكاديمية ية والشخصيةجتامعمهاراهتم اال

 طفالية لدى طلبة املدارس منذ رياض األجتامع االاملسئوليةي برامج لتنمية ّأن تبن) م٢٠١٢(
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م ُّوتعل, ية املرغوب فيها جتامع السلوكية االساليبم األُّيؤدي إىل تعل−وحتى املرحلة اجلامعية 
 .يةامعجتاملعايري الرتبوية واألدوار اال
أن الطفل يولد ولديه استعداد فطري ) م٢٠٠٢( قصود  عبد املُوقد أكدت حسنية

ل املسئولية من العناية التي يلقاها من ُّ عن حتماًفالطفل يتعلم شيئ; م املسئولية ُّالكتساب وتعل
ام فرت الظروف املناسبة للطفل للقي فإذا تو ,واملعاملة التي جيدها ممن يتعاملون معه, والديه 

وأشارت .  من خالل هذا الدور الذي يؤديهينمو إحساسه بأمهيته ّ فإن بدور حمدد يف اجلامعة
ية لدى جتامع املسئولية االيّنميملتنوعة إىل أنه ثبت بالتجربة العملية أن استخدام الوسائط ا

ية يف ل املسئولُّ عىل حتمطفالُمتكن األمهات واملعلامت من تدريب األ و. طفل ما قبل املدرسة
 طفالاكتساب األ) م١٩٩٥( كام أظهرت نتائج دراسة تيلامن      صورة سهلة وبسيطة وممتعة

 ًفضال. متثيل الدور :  مثل  ; من خالل تزويد املنهاج استخدام وسائط متنوعةًيةاجتامع ٍخربات
 .  متعددة أساليبب االستعانة عن

إىل  الفرد وصول بّتطلي يةعجتاماال املسئولية بلوغ أن اىل) م١٩٩٦( ويشري عثامن 
 − الفهم −م هتاماال (  :وهي ; يةجتامعاال املسئولية التي تشكلإدراك العنارص الثالثة 

 )املشاركة
 أطفال لدى يةجتامعاال املسئوليةإىل أن  مفهوم ) م٢٠١١ ( نجف , والقييس أشارت و
 يف موثوقة معلومات فر عنه العنارص الثالثة السابقة ال تتو يف ضوء مفهومطفالرياض األ

 .شخصية وآراء تصورات جمرد بل ; علمية دراسة
ية جتامعظهرت مشكلة الدراسة يف إعداد برنامج لتعليم املسئولية االما سبق يف ضوء و

ِّالـمتعددةباستخدام  الوسائط ,  الروضة طفالأل َ  : يةجتامعيف ضوء عنارص املسئولية اال,  ُ
 .لدى طفل الروضة ) املشاركة − الفهم −م هتاماال(
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ّومن ثم َ ْ   :يف معرفةز ّترتكمشكلة الدراسة احلالية ّ فإن ِ
ِّالـمتعددةفاعلية استخدام الوسائط  َ  ماقبل أطفالية لدى جتامع يف تعليم املسئولية االُ
  .املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف

 :يت وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة يف اآل
ِّالـمتعددةط معرفة فاعلية استخدام الوسائ -١ َ  ماقبل املدرسة أطفال يف تعليم ُ

 . مهتام بعنرص االيف ما يتعلق, ية جتامعاالبتدائية املسئولية اال
ِّالـمتعددةمعرفة فاعلية استخدام الوسائط  -٢ َ  ماقبل املدرسة أطفال يف تعليم ُ

  . بعنرص الفهميف ما يتعلق  ,يةجتامعاالبتدائية املسئولية اال
ِّالـمتعددةخدام الوسائط معرفة فاعلية است -٣ َ  ماقبل املدرسة أطفال يف تعليم ُ

 . بعنرص املشاركةيف ما يتعلق  ,يةجتامعاالبتدائية املسئولية اال
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  :           هتدف الدراسة إىل حتقيق ما ييل

 
ِّالـمتعددةعن فاعلية استخدام الوسائط الكشف  )١ َ ية جتامع يف تعليم املسئولية االُ

  .مهتام بعنرص االيف ما يتعلق,  ماقبل املدرسة االبتدائية أطفالى لد
ِّالـمتعددةالكشف عن فاعلية استخدام الوسائط  )٢ َ ية جتامع يف تعليم املسئولية االُ

 . بعنرص الفهميف ما يتعلق,  ماقبل املدرسة االبتدائية أطفاللدى 
ِّالـمتعددةالكشف عن فاعلية استخدام الوسائط  )٣ َ ية جتامع املسئولية اال يف تعليمُ

  .  بعنرص املشاركةيف ما يتعلق,  ماقبل املدرسة االبتدائية أطفاللدى 
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ستخدام بام هتاممواكبة التوجهات العاملية التي تنادي باال منتنبع أمهية الدراسة 

ِّالـمتعددةالوسائط  َ إضافة إىل استمتاعهم  , طفالتطيل فرتة انتباه األ ألهنا  ;طفالتعليم األ يف ُ
ِّالـمتعددةم عند استخدام الوسائط ُّبالتعل َ : املتمثلة يف ,  ا املتوفرة يف خصائصهامكاناهتبإ ُ

ّومن ثم. الخ .....واحلركة, واللون , والصورة , الصوت  َ ْ  يمكن االستفادة منها يف تنمية ِ
 القيم املرحلة األنسب الكتسابوهي ;  ما قبل املدرسة اإلبتدائية طفالية ألجتامع االاملسئولية

 والعقيل النفيس االستعداد من حالة متثل كوهنا , أمهية ملا هلا من   ;سهاْوغر احلميدة يةجتامعاال
 .مهمَيِوق,  بأفكارهم اجلامعة لُّلتقب

  :ومن هنا تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف اآليت
 . طفالرياض األ التدريس التي تستخدمها معلمة أساليبتساعد يف حتسني  −١
بتطويرها وفق االجتاهات احلديثة يف ;  طفالتساعد القائمني عىل تصميم مناهج رياض األ −٢

 .التدريس
ِّالـمتعددةالذايت املعتمد عىل الوسائط ُّ التعلم تساعد يف نرش ثقافة −٣ َ بإرشاف معلمة ,  ُ

 .الروضة 
ِّالـمتعددةوسائط ات  استخدام الإجراء يف االستفادة من طفالتفيد معلمة رياض األ −٤ َ  يف ُ

 . التعليم
 طفالم القائمني يف عملية بناء الوحدات التعليمية لرياض األاهتام تفيد يف توجيه  −٥

, ليتعلموا كيف يتعاملون مع غريهم ; ية جتامع االاملسئوليةبتضمينها عنارص ; وتطويرها 
 . املسئولية ويتحملون
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  :ها , متت صياغة الفروض التاليةمن واقع مشكلة الدراسة وأهداف
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توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط   −١
يف ما ية جتامعدرجات املجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املسئولية اال

 .م بعد الضبط القبيلهتام بعنرص االيتعلق
رجات املجموعة التجريبية ومتوسط توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط د −٢

درجات املجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املسئولية االجتامعية يف ما 
 .يتعلق بعنرص الفهم بعد الضبط القبيل

توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط  −٣
ياس املسئولية االجتامعية يف ما درجات املجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملق

 .يتعلق بعنرص املشاركة بعد الضبط القبيل
 ومتوسط التجريبية املجموعة درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد −٤

 بعد الكيل االجتامعية املسئولية ملقياس البعدي التطبيق يف الضابطة املجموعة درجات
 .القبيل الضبط

 املسئولية تعليم يف املتعددة الوسائط الستخدام اعليةالف من مرتفعة درجة توجد −٥
 .الطائف مدينة يف االبتدائية املدرسة ماقبل أطفال لدى االجتامعية

@òaŠ‡Ûa@†ë‡yZ 
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 .بمدينة الطائف,  احلكومية طفالرياض األ
 <íè†fÖ]<æ‚£]V 

) ٢١(منهم ,  وطفلة ًطفال) ٤٢(وعددهم ,  الروضة الرابعة يف مدينة الطائف أطفال 
 . وطفلة يمثلون املجموعة الضابطةًطفال) ٢١(و,  يمثلون املجموعة التجريبية ً وطفلةًطفال

<íéÞ^ÚˆÖ]<æ‚£]<V< <

 يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس − اهللابفضل−تم تطبيق هذه الدراسة 
 . هـ١٤٣٤−١٤٣٣
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) العائلة ( وحدة: ى الربنامج الذي تطبقه لتجربة دراستها  الباحثة يف حمتوتناولت

 بجميع طفال رياض األأطفالوهي من الوحدات املقررة من وزارة الرتبية والتعليم عىل 
 باستخدام الوسائط طفال برجمة هذ الوحدة لتدريسها لألّوتم. الروضات التابعة للوزارة 

ِّالـمتعددة َ  . يةجتامعال ااملسئوليةلتعليمهم عنارص ;  ُ
ية تتم من خالل جتامعة االئعملية التنشّ; ألن ) العائلة( وقد اختارت الباحثة وحدة 

 العائلة ودور أفراد عىل َ حنيَالطفلّ ألن ,   أهم هذه الوسائطّعدُ ترسةاألو,  وسائط متعددة
تد اىل  االرسية التي متويتحمس لدوره يف احلياة, كل فرد فيها يدرك مسؤولية سلوكه اخلاص 

ويكتسب القيم السائدة املتضمنة يف عنارص املسئولية االجتامعية ; , دوره يف احلياة االجتامعية 
, ويكون عىل استعداد للقيام بنصيبه كفرد حيقق مصلحة من حولة , ومن ثم يتحمل املسئولية 

ية ومسئول, وعن عدد أفرادها , من خالل شعوره بالفخر واإلعجاب وهو يتحدث عن عائلته 
 . كل فرد فيها 

òaŠ‡Ûa@pbzÜ—ßZ@@ @

íé×Â^Ê  )Efficiency( :  
 حالة ناجتة عن القيام بعمل األشياء واإلجراءات "بأهنا ) م٢٠٠٣(عرفها العتيبي 

 "ًالصحيحة حسب متطلبات إنجاز األعامل ووفقا ملعايري عالية يتم قياس الفاعلية يف ضوئها 
  . ٢. ص

ِّالـمتعددةدرة الوسائط ُق  :اويقصد بالفاعلية إجرائي َ عىل  املتعلقة بربنامج تعليمي ُ
 −م ه الف−م هتاماال( : ية جتامعاملهارات املتعلقة بعنارص املسئولية اال و املفاهيمطفالتعليم األ
 . )املشاركة
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]<¼ñ^‰çÖìđ‚ÃÿjŁÛ{Ö]) Multimedia(:  
ج التي متزج بني  عبارة عن الربام": ا ّبأهن) م٢٠١٠(فتها منال مبارز وسامح ّعر
لعرض ; والرسوم اخلطية , والتسجيالت الصوتية , والصور الثابتة واملتحركة , الكتابات 

 .٣٣٥ .ص "ا بالكمبيوترًمستعين, ى ّلقالرسالة التي يتفاعل معها املت
ِّالـمتعددةويقصد بالوسائط  َ م يف َّتقد, عبارة عن برجميات تعليمية متنوعة   :ا إجرائيُ

, هبدف تفاعل الطفل معها ; احلاسب اآليل   تم تصميمها باستخدام,  ليميبرنامج تع
 .واكتسابه للمعلومات من خالهلا

÷]<íéÖçòŠ¹]Â^Ûjqíé )Social Responsibility(:   
 شعور الفرد بمسؤولياته جتاه اجلامعة التي ينتمي ": هنا بأ) م٢٠٠٩(فها السهييل ّعر

ن هذه أو. ومشاركته يف فهم مشكالهتم , ع قيم وتقاليد جمتمعه والتزامه هبا بام يتعايش م, اليها 
 ١٠ص ."واملشاركة , والفهم , م هتام تتناول االاملسئولية
لعنارص  املكونة ساستعليم الطفل املهارات األ  :اية إجرائيجتامعيقصد باملسئولية االو

  . )واملشاركة, والفهم , م هتاماال(: ية جتامعملسئولية االا
  



 

- ١٢ -  

@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@ @

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
l^{ée_í‰]…‚Ö] 

  

  :ويشتمل على 

<<<÷æ_<V<ë†{{¿ßÖ]<…^{ý]J< 

<<<<^⁄éÞ^m<V<í{{Ïe^{ŠÖ]<l^{‰]…‚Ö]J<< <

 



 

- ١٣ -  

أوال
ً   :ي النظرطار ٕالا :ّ

ًيتضمن هذا الفصل عرضا للخلفية النظرية ملوضوع الدراسة , ويتناول املباحث  ّ 
 :التالية 

@szj¾aÞëþa@ @
š^è…ù]Ù^Ë 

<ÝçãËÚ<E<š^è…ù]Ù^ËD<æ<ãjéÛâ_^<V< <

هبا ّ يمر فهي من أهم املراحل التي;  الطفولة الكثري من األرسار التي حيملها َعاملِل
يؤكده لنا تاريخ  وهذا ما,  العصور ّ هذه األرسار عىل مرنسانوقد أدرك اإل,  يف حياته نساناإل
هم مجيع املهارات التي ئناآلباء عىل تعليم أب منذ العصور البدائية التي حرص فيها انساناإل

 . ليجتنبوا خماطر احلياة  ;اكتسبوها من خالل جتارهبم
,  وتعليمهم طفالم احلضارة الفرعونية برتبية األاهتامإىل ) م٢٠٠٢(فقد أشارت بدر 

 حيث أكدوا  ;−وأرسطو, أفالطون : أمثال − الفالسفة يف املجتمع اإلغريقي ى بذلككام ناد
فال جيب اإلكثار من النشاط ; واعتربوا أهنا مرحلة نمو اجلسم ,  أمهية اللعب واحلركة عىل

  .٥٤ −٥٢ص ص  .يرهق الطفل يف هذه املرحلة; فهو العقيل فيها 
ال يف ِّا للطفل متمثًووضع دستور, م هتام حق الطفل يف الرعاية واالسالموقد أكد اإل

وتنشئتها تنشئة مسئولة , وهتذيبها , م بالطفولة هتام عىل االوتأكيدمهاالكتاب والسنة  ّحث
 .تتجه نحو االستعداد ملعرتك احلياة الدنيوية 

A  }   : تعاىلهاحلياة الدنيا يف قولزينة  بأهنم طفالفقد وصف القران الكريم األ

  O  N  M  L  K   J  I   H  G  FE  D  C  Bz ٤٦: الكهف 
z     y  x   w   v  }  }   :قال تعاىل, ق هبم َرزُرشى ملن يُ   كام أهنم ب

  b   a  `   _  ~  }  |z ٧: مريم   
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, طفال أسوة حسنة يف تعامله مع األ−صىل اهللا عليه وسلم−  وقد كان لنا يف رسول اهللا 
 : قال ,−ريض اهللا عنهم−عن جده , عن أبيه , عن عمرو بن شعيب . ق تعليمهم ُوتوضيح طر

َليس«  :−عليه وسلمصىل اهللا −قال رسول اهللا  ْ َّمنا َ ْمن ِ ْمل َ ْيرحم َ ْ َصغرينا, ََ َ ِ ْويعرف َ ِ ْ َّحق ََ َكبرينا َ ِ ِ َ« 
 .رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين 

فهو يناديه ; ره َغِ ينادي الصبي بام يتناسب مع ص− وسلمهصىل اهللا علي−وقد كان 
ع ْورف, ل بناء الثقة يف الطفل وذلك يعترب من عوام;  فيه ٍ حسنٍبوصف أو ,بأحسن أسامئه 
 كنت خلف النبي  : قال−ريض اهللا عنهام−عن أيب العباس عبدا هللا بن عباس . روحة املعنوية 

ُغالم َيا«  :فقال , −صىل اهللا عليه وسلم− َ ِّ, إين ُ َأعلمك ِ ُ ِّ َ ٍكلامت, ُ َِ ِاحفظ َ َ َحيفظك, اهللاََّ ْ ْ َ ْ ِاحفظ َ َ  اهللاََّ ْ
ُجتده ْ ِ َجتاهك, َ َ َ َإذ ُ َسألت اِ ْ َ ِفاسأل َ َ ْ َوإذا اهللاََّ, َ ِ َاستعنت َ ْ ََ ْفاستعن ْ ِ َ ْ ْواعلم ِباهللاَِّ, َ َ ْ َّأن َ َاألمة َ َّ ْلو ُ ْاجتمعت َ ََ َْ 
َعىل ْأن َ َينفعوك َ ُ َ ْ ٍبيشء َ ْ َ ْمل ِ َينفعوك َ ُ َ ْ َّإال َ ٍبيشء ِ ْ َ ْقد ِ ُكتبه َ َ َ َلك, اهللاَُّ َ ْولو َ ُاجتمعوا ََ َْ َعىل َ ْأن َ َيرضوك َ ُّ ُ ْبيش َ َ  ٍءِ
ْمل َيرضوك َ ُّ ُ َّإال َ ٍبيشء ِ ْ َ ْقد ِ ُكتبه َ َ َ َعليك, اهللاَُّ َ ْ َ ِرفعت َ َِ ُاألقالم ُ َ ْ ْوجفت َ َّ َ ُالصحف َ ُ , رواه الرتمذي  »ُّ

ُغالم َيا«:  البيهقييف رواية و. حديث حسن صحيح : وقال َ ِاحفظ , ُ َ َحيفظك اهللاَ ْ ْ َ ْ ِواحفظ , َ َ ْ  اهللاَ َ
ُجتده ْ ِ َأمامك َ َ َ ْتعرف , َ ََّ َإىل َ ِالرخاء ِيف اهللاِ ِ َ َيعرفك َّ ْ ِ ْ ِالشدة ِيف َ َّ ْواعلم , ِّ َ ْ َّأن َ َأخطأك َما َ َ َ ْ ْمل َ ْيكن َ ُ َليصيبك َ َ ِ ُِ , 
َوما َأصابك َ َ َ ْمل َ ْيكن َ ُ َليخطئك َ َ ِْ ْواعلم , ُِ َ ْ َّأن َ َاخلالئق َ ِ َ ِلو َْ ُاجتمعوا َ َْ َعىل َ ْأن َ َيعطوك َ ُ ْ ًشيئا ُ ْ ْمل َ ِيرد َ ِ ْأن , اهللاُ ُ َ 
َعطيكُي َ ِ ْمل ْ ُيقدروا َ َِ َعىل ْ َذلك َ ِ ُيمنعوا أو َ َ ْ ًشيئا َ ْ َأراد َ َ ْأن اهللاُ َ ُيعطيكه َ َْ َ ْمل ُِ ُيقدروا َ َِ َعىل ْ َذلك َ ِ ْواعلم , َ َ ْ َّأن َ َ 

َالقلم َ ْقد َْ َّجف َ َبام َ َهو ِ ٌكائن ُ ِ َإىل َ ِيوم ِ ْ ِالقيامة َ َِ َ َفإذا , ْ ِ َسألت َ ْ َ ِفاسأل َ َ ْ َوإذا , اهللاَ َ ِ َاعت َ َصمتْ ْ ْفاعتصم َ ِ َ ْ َ 
ْواعلم, ِباهللاِ َ ْ َّأن َ َالنرص َ ْ َمع َّ ِالصرب َ ْ َّوأن , َّ َ َالفرج َ َ َ َمع ْ ِالكرب َ ْ َ َّوأن , ْ َ َمع َ ِالعرس َ ْ ُ ًيرسا ْ ْ ُ« . 

 عىل أساس النمو نسان برتبية اإلاهتم سالمإىل أن اإل) م٢٠٠٢(كام أشارت بدر 
 لتستمر ساسفهو ركيزته األ; ) ا ياجتامعو, ا وجسمي, ا وروحي, ا عقلي(الشامل املتكامل 

  ٦٠ص  .العملية التعليمية مدى احلياة 

فقد أكدت اخلالدي ,  املربون املسلمون بطرق تعليمهم للصغار اهتممن هذا املنطلق 
الصلة الوثيقة بني اجلسم ا ا وتربويًا واعيًإدراك واكإدر نيء املسلمالعلامأن عىل ) م٢٠٠٨(
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  ,دي إىل يقظة العقلؤمما ي,  متيل إىل النشاط واحلركة طفال طبيعة األيث إنح; والعقل 
 ١٨ −١٧ص  .وصفاء الذهن 
 ,ن الكريم آية ذاكرة الطفل عن طريق حفظ القرص العلامء املسلمون عىل تنمِوقد حر

أن اإلمام إىل ) م٢٠٠٤(أشارت القناوي و. من الكتاب والسنة استلهموا طرق تدريسهم و
ومراعاة استعداده ونموه العقيل ,  هو من نادى بعدم إثقال كاهل الطفل يف طلب العلم الغزايل

 أما ابن . اللعب والرتويح النفيس ٍ عىل ختصيص وقتّنه كان يرصأكام . والبعد عن العقاب , 
 .عد عن حشو األذهان باملعارف ُم باألمثلة احلسية والبهتامخلدون فقد كان يرى رضورة اال

 ٢٥ص 
حيث دعا املربون ;  إال يف عرص النهضة األوربية طفالتتبلور فكرة رياض األومل 

) م٢٠٠٣( وأكد بدران . األوربيون إىل تنمية حواس الطفل يف هذه املرحلة عن طريق اللعب 
 نشأت نتيجة جلهود عدد كبري من الفالسفة والعلامء املتخصصني يف طفالأن فكرة رياض األ

من أوائل املربني الذين انشئوا  Comenius ويعترب كومنيوس. وية علم النفس والعلوم الرتب
ثم جاء جان جاك , وا بتقديم النصح والتوجيه لألمهات اهتمو,  طفالمدرسة لصغار األ

    , طبيعة الطفل وميوله ل ّ بالنمو احلراهتمالذي    Jean-Jacques- Rousseau روسو
 واستمر التطور يف عرص النهضة األوربية يف القرن .ه  الرتبية الذاتية احلديثة بنفسوتلقى مبادئ

رياض :  سامها ة فروبل أول مؤسسأنشأحيث ; وتبعه القرن التاسع عرش , من عرش االث
 ٤٢ – ٤١ص   .طفالاأل

 Fred ederik  املريب األملاين فريد يدريك فروبلّأن" )م٢٠٠٠(وقد ذكرت اخلثيلة 

Frobel   ّيعد وقد جاءت تسمية ,  عىل هذه املؤسسات طفالض األ أول من أطلق مسمى رياُ
حديقة جيري  أو هذه املرحلة إىل روضةيف  هبذا االسم نتيجة الحتياج طفل طفالرياض األ

 يف هذه املرحلة يتميز بكثرةفالطفل . ويكون نموه من خالل هذا اللعب , ويقفز يف أنحائها 
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شدة االنفعال ورسعته من جهة أخرى وكثرة االستفسار و, اللعب واحلركة والنشاط من جهة 
  .١٤ – ١٣ ص "

 الذي حيكم طارأن الفلسفة الفرو بلية واملنتسورية تعترب هي اإل) م٢٠٠٢(بدر وتؤكد 
م به هتام بالطفل واالعىل العنايةالذي تقوم مبادئه وأسسه , الفكر الرتبوي الغريب املعارص 

إعداد الطفل للحياة عن طريق مساعدة الطفل  تستهدف الرتبية ّمَ ثْنِوم; ونمو نشاطه الذايت 
 ٤٣ص  .عىل النمو الطبيعي 

إىل أن الروضة أخذت من جان جاك ) م٢٠٠٤(الناشف   هدىهذا وقد أشارت
وتأكيده عىل إطالق , مه بميول الطفل الطبيعية اهتام  Jean- Jacques Rousseau روسو

 بستالوتزي منأخذت و. حرية الطفل ليامرس األنشطة التي تتمشى مع طبيعته 

Bstalowczy ٢٤ص  .مه بنشاط الطفل وتربيته تربية عقلية وخلقية وجسمية شاملة اهتام 
  :ع هلا شعارِضُ عرفتها الرتبية وةن أول روضأ )م٢٠٠٢( ريري احل رافدة وقد ذكرت

 ٢٠ – ١٨ص ص   ."نا طفال ألً سعيدةًر حياةّدعونا نوف"
التي ,  طفالقد وضعوا األسس الفلسفية لرياض األالرتبويني يف أوروبا ّ فإن ;وبذلك 

 . قبل املدرسة ُّ التعلم وصلت إىل أعىل نقطة هلا يف بيئة
م يف هتامل هذا االَّحيث متث;  طفالت اململكة العربية السعودية برياض األاهتموقد 

ن  أهدافها العامة ضمطفالفقد وضعت لرياض األ, ا ًالرئاسة العامة لتعليم البنات سابق
 وزارة(م ١٩٧٠املوافق /ـه١٣٩٠يم التي أصدرت ألول مرة عام الوثيقة العامة لسياسة التعل

  ) ـه١٤١٦, املعارف 
 من أهنا التزال مرحلة تعليمية الرغمعىل نه أ) م٢٠٠٢(د ذكر العتيبي والسويلم وق

ململكة م التعليم الرسمي للدولة إال أن اللجنة العليا لسياسة التعليم باّتدخل ضمن سلال
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واالستفادة منها يف تكوين شخصية ,  طفالالعربية السعودية تؤكد عىل أمهية مرحلة رياض األ
 ي والدرايس جتامعا عىل مستقبله النفيس واالإجيابيبام ينعكس ; الطفل 

د ُا لتزايًنظر;  ًةّيّدِا وجًم الرسمي هبذه املرحلة أكثر إحلاحهتامونه األخرية بدأ االويف اآل
األمر الذي , والزيادة امللحوظة يف أعداد هذه املؤسسات , ي عىل مؤسساهتا جتامعالطلب اال
 إىل مرحلة طفالدراسة جدوى حتويل رياض األالسلطات الرتبوية املسئولة نحو ك ّأدى إىل حتر

 . م التعليم العام بالدولة ّمستقلة ضمن سل

<<<íéÛâ_<š^è…<í×u†Ú<ù]Ù^ËV<< <

 ً تسعى إىل تأهيل الطفل تأهيال ,ًيةاجتامع وً تربويةٍ مؤسساتطفالتعترب رياض األ
ته رتك له احلرية التامة يف ممارسة نشاطاُحيث ت;  لاللتحاق باملرحلة االبتدائية ً وسليامًمتكامال

يف هذه املرحلة يكتسب مهارات الطفل  ّباإلضافة إىل أن. اته واكتشاف قدراته وميوله وإمكان
مما جيعل ;  يف نموه ة من عمر الطفل تعترب سنوات حاسموىلاألفالسنوات ; وخربات جديدة 

 .بام توفر له من بيئة مالئمة , التحاقه بالروضة مرحلة نمو مهمة ومفيدة 
ن طفل هذه املرحلة حيتاج إىل مواقف مليئة ِمن أ) م٢٠٠٤(  أمني  أيامندهوهذا ماتؤك

. ي واع ٍ اجتامع ٍّوجو, ل تعليمية  ووسائأدواتوماتوفرة البيئة من , بمصادر اخلربة املنظمة 
واملعلامت , باين املجهزة واأللعاب املتنوعة التي تتميز باملطفالر يف رياض األَّوكل هذا يوف

 ١٢١ص . املؤهالت للعمل مع الطفولة 
م بالطفل وحتقيق الرعاية هتامإىل رضورة اال) م٢٠٠٢( وقد أشارت وفاء سالمة 

 أطفالف, م يمثل االرتقاء بمستقبل األمة كلها هتامذلك االّ ألن ;املتكاملة له يف مجيع اجلوانب 
وبقدر إعدادهم اإلعداد السليم للحياة يتوفر , اليوم هم شباب الغد ورجال املستقبل 

 ٧ص  .للمجتمع التقدم والرقي 
, ) م٢٠٠٥( البجة و, ) م٢٠٠٥ (ةأبو ختلو, ) م٢٠٠٤(قناوي : وقد اتفق كل من 

 تنبع من أمهية مرحلة طفالعىل أن أمهية رياض األ )م٢٠٠٨( لدعيلج او, ) م٢٠٠٧(جاد و
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فالطفل يف هذه املرحلة يتميز ;  يف حياة الفرد ًةالتي تعترب مرحلة مهمة وحاسم, الطفولة 
ويمكن تلخيص . واستعداداته , فهي مرحلة تتفتح فيها قدرات الطفل . بالنمو العقيل الرسيع 

  :اط التاليةالنق يف طفالأمهية رياض األ
 .لنظام التعليمي  لًالِّ مكماًوجزء,   أساس العملية التعليميةطفالتعترب رياض األ •
حيث يكون لدى الطفل يف هذه الفرتة ; توفر للطفل الفرص الكافية للنمو الشامل  •

 .القابلية للتعلم واالكتساب والتطور 
 . املجتمع قرانه املامثلني يفألطفل الفرص املناسبة للتفاعل مع هتيئ ل •
حيث يكون ; وإكسابه عادات وقيم جمتمعه ودينه , تساعد عىل تعديل سلوك الطفل  •

فهو قابل للتغري , الطفل أكثر استجابة لتعديل السلوك يف هذه املرحلة من عمره 
 .والتعديل 

وتوسيع مداركه بام يتوافق , وصقل مهارته , تساعد الطفل يف إشباع حاجاته املختلفة  •
 .موه مع خصائص ن

التي تساهم يف تكوين العديد من املهارات , تقدم للطفل العديد من الربامج الرتبوية  •
 .عن طريق اللعب واملامرسة ,  للطفل ساسواملفاهيم األ

وكيفية إثراء البيئة , وطرق إشباعها , م أطفاهلم حاجات ُّ عىل تفهمورتساعد أولياء األ •
  .طفالالثقافية لأل

ا ا وثقافيياجتامع املحرومني طفالحلة بصفه خاصة عند األتظهر أمهية هذه املر •
 . لفرص النمو والتعلم ًمةءجل توفر بيئة أكثر مالأمن ; ا واقتصادي

االعتامد , ول املسئولية ُّوحتم,  وتدرهبم عىل أسلوب التفكري املنطقي طفالتساعد األ •
 .عىل النفس 

س ْوغر, مني فرص اللعب احلر له أتو, توفر للطفل اجلو املناسب للنشاط واحلركة  •
 .عادة حب االستطالع لديه 
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 لتلكا من املواد ًلقد خصصت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية عدد
 صامدي  وقد ذكرت. إلزامية كانت غري ْنإو,  ورضورهتا أمهيتهاوهذا يدل عىل , املرحلة 

 مراحل بأهداف كام جاءت يف الباب الثالث اخلاص األهداف) م٢٠٠٥ (ونجوى مروة 
 : وهي .  ٧١ – ٦٣ من املادة من األولوبالتحديد يف الفصل , التعليم 

يف ظروف طبيعية سوية ; واجلسمي , والعقيل , ورعاية نموه اخللقي , صيانة فطرة الطفل  -
  .سالممتجاوبة مع مقتضيات اإل , رسةتتواءم مع جو األ

 .تكوين االجتاه الديني القائم عىل التوحيد املطابق للفطرة  -
, ية سالموتيسري امتصاصه للفضائل اإل, تربية ورعاية الطفل وفق آداب السلوك  -

 .بوجود أسوة حسنة وقدوة حمببة أمام الطفل ; واالجتاهات الصاحلة 
من الذاتية املركزية إىل له برفق ْونق, وهتيئته للحياة املدرسية , إيالف الطفل اجلو املدريس  -

ِولداتهية املشرتكة مع أترابه جتامعاحلياة اال َِ.  
ِّلسنهواملعلومات املناسبة ,  امليرسة ااهتأساستزويده بثروة من التعابري الصحيحة و - ِ املتصلة  ِ

 .بام حييط به 
وتربية حواسه , وتعويده العادات الصحيحة , تدريب الطفل عىل املهارات احلركية  -

 .نه عىل حسن استخدامها ومتري
وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق , د ذوقه اجلاميل ُّوتعه, تشجيع نشاطه االبتكاري  -

 .املوجه 
 . وهتذيبه يف غري تدليل وال إرهاق  ,وإسعاد الطفل, الوفاء بحاجات الطفولة  -
سن ُوح, وعالج بوادر السلوك غري السوي لدهيم ,  من األخطار طفالالتيقظ حلامية األ -

 ٢٧ص  .شكالت الطفولة ممواجهة 
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,  طفاللأل صالح ٍّ هتيئة جوإىل تسعى طفالاأل مرحلة رياض أهدافن أنجد ; مما سبق 
ا وجسمي, ا ياجتامعو, ا وفكري, ا وخلقي, ا روحي: يساعدهم عىل النمو الشامل واملتكامل 

ويف ضوء ,  سالماإليف ضوء مبادئ  ,هتم امكانإ وقدراهتم واستعداداهتم ما تسمح به ألقىص
 .طبيعة املجتمع 
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             , الذايت ُّ التعلم  باململكة عىل منهجطفالاأليف رياض ُّ التعلم أسلوبيعتمد 
 مروة, و ذلك صامدي تأكدوقد .  طفالاألاملنهج املطور لرياض : وهو مايطلق عليه 

من خالل تفاعله , فيتحرك وفقا حلاجاته الذاتية للتعلم ;  ذاتياحيث يتعلم الطفل  )م٢٠٠٥(
وتنميتها بام يتوافق مع , التي تساعده عىل اكتشاف قدراته  ,  البيئة الرتبوية املتوفرة لديهمع

  ١٦ص  .نموه اخلاص 

ة املناسبة واخلربة الذايت يقدم البيئُّ التعلم أن) م٢٠٠٦(مغراوي والربيعي  أكدوقد 
 هذا النمط من التعليم يساعد أن كام  . الفروق الفردية بني املتعلمنيتهوذلك ملراعا; مة ِّاملنظ

 احلرية الكاملة يف تقرير وإعطائه, املتعلم عىل السري حسب قدراته الذاتية يف حتصيل املعرفة 
 ٢٨ −٢٤ص ص  .ُّ التعلم  نحوًمما يزيده دافعية; مايريد تعلمه 
 عىل شكل طفاللألمه الروضة ّل الوحدات التعليمية املختلفة املحتوى الذي تقدِّومتث

 عبارة عن تنظيم يدور أهناعىل الوحدات التعليمية ) ٢٠٠٨(وقد وصفت اخلالدي . خربات 
 أنشطةذ عىل شكل َّنفُت ; اَ مٍمفهوم أو ,م اهتاممركز  أو ,مشكلة  أو ,حول موضوعات معينة 

وبعضها , ي امليول واالجتاهات ّينم اآلخر والبعض, ي املفاهيم واملعارف ّها ينمبعض, متنوعة 
 ٦٣ص  .والنفس حركية , ية جتامعواال, يعمل عىل تنمية املهارات العقلية 

لغي ُالتكامل الذي يوالشمولية واملرونة ب يتميز طفالاأل منهج رياض أننرى ; وبذلك 
 يتيح ألنهوذلك ,  تنمية الطفل من مجيع جوانبه إىلج حيث يسعى املنه; الفواصل بني املواد 

 . يف هذه السن من وسائل وطرق عرض طفالاألللمعلمة اختيار ماتراه مناسب خلصائص 
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 املرونة واالستمرارية التي يتميز هبا منهج أن) م٢٠٠٥(ويرى عيل وعبد اخلالق 
 كثرية أشياء ووقته بتعليم هأفكاربعدم مزامحة ;  لصالح الطفل ا جيب استغالهلطفالاألرياض 

 ٢٨ص  . ومهاراته احلركية أفكارهماته وال هتتم بتنمية اهتامال ترتبط ب
   وقد. م الذايت ُّالذي يعتمد عىل التعل , طفالاألر يف رياض ّوقد ظهر املنهج املطو

  : املنهج املطورإليه ماهيدف أهم أن إىل) م ٢٠٠٤( جتار الشاهي أشارت
 .ية لرفع مستوى كفاءهتا وأدائها الوظيفي تطوير قدرات سعود −١
بحيث تكون الرؤية موحدة ; إجياد مرجع موحد ومصدر ثابت للمعلومات  −٢

 .جلميع العامالت يف جمال الطفولة 
 يف مجيع طفالم بتطوير متكامل وشامل جلميع فئات العاملني يف جمال األهتاماال −٣

 .ضات  الروأطفالبحيث تعم الفائدة جمال ; مناطق اململكة 
 الفكرية والرتبوية رُُطاأليضع ,  اًأساس ا نظرياً املنهج يتضمن كتابّأن أضافتكام 

 ملعلمة اًأساس ُالكتاب ويعترب هذا .يف اململكة ُّ التعلم ويربطها بسياسة, ومتطلبات املهنة 
 األداءوتستطيع بواسطته االرتقاء يف , فهو مرجعها ودليلها ومصدر معلوماهتا ; الروضة

 .لوظيفي ا
  : املنهج من مخسة فصولويتألف
 .ها وتطبيق,  املبادئ الرتبوية اتباع  :األولالفصل 

 . طفالاأل توجيه سلوك  :الفصل الثاين
 . الرتبوية البيئية تنظيم  :الفصل الثالث
 . طفالاأل حتقيق برنامج  :الفصل الرابع

 . االستعداد للعام الدرايس  :الفصل اخلامس
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 تعتمد يف , متثل الوحدات التعليمية أخرىيتضمن ستة كتب ّ فإنه سبة للمنهج ككل بالنأما    
وقد تم اختيار مواضيع الوحدات التعليمية لتفي بحاجات . م اهتامحمور  أو بنائها عىل مركز

وحدات وهي حتتوي عىل عرش ,  ذاهتا املنهج التطبيقي ّوتشكل هذه الكتب بحد, الطفولة 
 يف تأيتومخس منها موجزة ,  كل واحدة يف كتاب كامل تأيت مفصلةمخس منها , تعليمية 

 .جمموعة يف كتاب واحد 
 .يف ستة كتب ) ـه١٤١٢ –م ١٩٩١ (األوىلوقد صدر هذا املنهج يف طبعته 

 طفالاأل الوحدات التعليمية التي حيتوهيا منهج رياض أن) م٢٠٠٨(وذكر الدعيلج 
وحدة (   :وهي,  عبارة عن مخس وحدات مفصلة ولاألاجلزء :  جزئيني إىلمت ّسُباململكة ق

 )األيدي وحدة − وحدة احلياة يف املسكن − وحدة الغذاء − وحدة الرمل −املاء 
  :وهي, م يف كتاب واحد َّتقد,  اجلزء الثاين فهو عبارة عن مخس وحدات موجزة أما

 وحدة − وحدة صحتي وسالمتي − األصحاب وحدة − وحدة العائلة −وحدة امللبس (
 ١٣١ – ١٢٩ص  )كتايب

 . لتفي بحاجات الطفولة التعليميةوقد تم اختيار مواضيع الوحدات 
مل عىل ت كل كتاب من الكتب السابقة يشأنإىل ) م٢٠٠٤( جتار الشاهي أشارتوقد 

  :التايل
 .هتم اهتام وطفالومدى ارتباطه بحياة األ, مقدمة حول موضوع الوحدة  -
 . للوحدة ساساملفاهيم األ -
 .األهداف العامة للوحدة  -
, ووجدانية , معرفية (وهي تغطي مجيع جماالت اخلربة , األهداف اخلاصة للوحدة  -

 ) .ومهارية
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ولكل مرحلة من , أنشطة تطبيقية مناسبة ملرحلة الطفولة املبكرة بشكل عام  -
 .املراحل الثالث بشكل خاص 

, والفنية , واللغوية , سدية واجل, هتدف هذه األنشطة إىل تنمية قدرات الطفل الذهنية  -
 والدينية , باإلضافة إىل إكساب الطفل املفاهيم التعليمية , واالجتامعية 

 ٣−٢التي ترتاوح بني ,  املحددة للوحدة تأيت األنشطة السابقة موزعة عىل األيام -
 .أسابيع 

  .وقصص أضافية , مراجع عىل  كل وحدة حتتوي -
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ُّ التعلم  واعتامده عىلطفالاأليف رياض ُّ التعلم أسلوبمن خالل ماسبق ذكره عن 
, بام يضمن للطفل التنقل فيها ; جب توفري بيئة تعليمية تتناسب معه فمن الوا−الذايت 

 .واكتساب املفاهيم واملهارات بام يتناسب مع قدراته وميوله 
         غرفة: قصود بالبيئة التعليمية  املأن) ـه١٤٢٩(ذكرت سعاد هوساوي وقد 

,  جتارهبم ونشاطاهتم طفالاألفهي عبارة عن مكان يزاول فيه ;  طفالاألالصف داخل رياض 
 .صائص نمو الطفل , املناسبة خل واخلامات دواتواأل واألثاثبام يتناسب مع التجهيزات 

 ٣٨ص 
وذلك هبدف  ; اتساع حجرة النشاط أمهية) م٢٠٠٤(قناوي  هدى أكدتوقد 
 ١٥١ص  .ليامرس النشاط الذي يفضله ; رس ُ ينتقل الطفل فيها بسهولة ويٍأركانتقسيمها عىل 
بحيث ;  قاعة الطفل سَّستؤ أننه جيب أ إىل) م٢٠٠٠(  ماجدة صالح أشارتوقد 
مما جيعله ; يف مواضيع حتتوي جوانب نمو الطفلا ي تعليمية تنظم منهجأركانتشتمل عىل 
 ١٥ −١٢ص   . الذايت هّنموتكامل إىل حتى نصل ,  ويزداد نموه يكتسب خربة

 جتهيز بيئة الفصل من أن) م٢٠٠٦( عبري اهلويل وسلوى جوهر أكدتوقد  
 ٩٥ص  .واحلث عليه , الذايت ُّ التعلم ِّ جوِ; لتهيئة املهمة اتساساأل
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 : طفالاأل التعليمية يف رياض ركانباأل املقصود أنإىل ) ـه١٤٢٩( هوساوي أشارت 
;  التعليمية ركاناأل إىل حسب اختيارهم طفالاأليتوزع فيها , فرتة من فرتات الربنامج اليومي 

وحتقيق النمو , الذايتُّ التعلم ىلإمد  تعطفالاألاختيارات عمل يقوم هبا  أكرب وهي تشمل
 ٤٣ص  .املتكامل للطفل من مجيع النواحي 

حيث ;  اخلاصة بطريقته املوجودة يف الركن دواتاأل باستكشاف ًويقوم الطفل عادة
مما يساعد الطفل ; بعد االنتهاء من عمله يف الركن الذي اختاره  اآلخر لركنإىل اينتقل الطفل 

,  اهلويل أشارتوقد . عىل تلبيه حاجته يف التحرك والتجربة من خالل استخدامه حلواسه 
; ي تقابل مستويات النمو لدى الطفل رضورة اختيار املواد واملثريات التإىل) م٢٠٠٦(جوهر و

ّألن ;  ّاإلحيائي الواقعية التي تشبع حاجاته يف اللعب واأللعاب,  املحسوسة األشياءبتوفري 
 ١٣٦ص   .اآلخرينوالتفاعل مع ,  واملالحظة  ,الطفل يتعلم من خالل املشاركة

 خمتلفة من التعليم أنواعبيف هذه الفرتة ّ يمر  الطفلنأ) م٢٠٠٤ (أمني أكدتوقد 
 تتناسب مع مستوى التي لعدد من املفاهيم إدراكه إىلتؤدي ,  صقل مهارات متعددة إىلتقوده 
 ١٤٥ص   .أفضلفتحفزه عىل تعلم ; وتتفق مع رغباته وميوله , نموه 

حيث يتفاعل ; الذايت ُّ التعلم مبدأ عىل تطبيق ركاناأل يف ّوتعتمد فرتة العمل احلر
وبذلك ,  من حوله والتعامل معها عن قرب األشياء بحرية تساعده عىل ملس أقرانهالطفل مع 

ثم الرتكيز عىل ,  لالختيار طفالاأل عىل حاجات ركاناأليف يتضح اعتامد فرتة العمل احلر 
,  ًؤالا وتسًضوال الفئات فأكثر هذه املرحلة هم أطفالف. مايتعلمونه حتى يشبعوا رغباهتم منه 

 . يف االطالع واملعرفة ًورغبة
 إلشباع التعليمية وسيلة ركاناأل أن) م٢٠٠٦( عبري اهلويل وسلوى جوهر أكدتوقد 

 ١٠٦ص . مهارة معينة  أو وتطوير مفهوم معني,  معينة أهدافوحتقيق 
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التي جتعل من , ليمية  من الفوائد الرتبوية والتعَ التعليمية الكثريركانلألّ فإن  ;ومما سبق       
 أكدتوقد . وجودها يف الفصل رضورة تساعد يف تنمية شخصية الطفل من مجيع اجلوانب 

 : يف عدة نقاطوأوضحت فوائدها ) م ٢٠٠٦(وجوهر ,  اهلويل ذلك
 . املختلفة طفالتلبي ميول األ −١
 .ا تعليمية خمتلفة ًرصُن فّتؤم −٢
 .ا للتجربة واالختيار ًرصُر فّتوف −٣
 .ل املسئولية ُّ بتحمتسمح للطفل −٤
 .الذايت ُّ التعلم تستجيب حلاجات −٥
 ١٠٩ – ١٠٨ص  .تساهم يف النمو املتكامل للطفل  −٦
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وحتتاج هذه ,  فرتة يف الربنامج اليومي أطول بأهنا ركاناألتتميز فرتة العمل احلر يف 
تسمح لكل طفل اختيار الركن والنشاط الذي , ة  يسمح للطفل بفرص متنوعٍ تنظيمإىلالفرتة 

 ّ عىل أيإقباهلم ودرجة اجتاهاهتم متفاوتون يف طفالاأل حيث إن; ريض ميوله ُيشبع حاجاته وي
  .األعاملعمل من 

 موراأل أهمعىل ) م٢٠٠٤(الناشف و) م٢٠٠٥ (وعبد اخلالقوقد اتفق كل من عيل 
  :كالتايلوهي . ليمية داخل الفصل التعركاناألالتي جيب مراعاهتا عند تنظيم 

 . أثناء العمل طفال بشكل يسمح للمعلمة أن ترى األركانتنظيم األ −١
 . املختلفة ركانوضوح األهداف التعليمية التي ختدمها األ −٢
 دون إزعاج يف ة , بحري ممارسة األنشطةطفال بشكل يتيح لألركانتنظيم األ −٣

 . األخرى ركاناأل
 .القة ببعضها يف أماكن متقاربة  التي هلا عركانتنظيم األ −٤
 .إزعاج لآلخرين  أو دون إرباك,  طفالد من وجود ممرات كافية لتحرك األُّالتأك −٥
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 :) م٢٠٠٦(وأضافت اهلويل وسلوى جوهر 
 .توفري توجيهات واضحة حول النشاط الذايت يف الركن  −٦
 توظيف العديد من املواد املثرية واملتنوعة التي تشجع عىل االكتشاف  −٧
 بحيث تتيح الفرصة لعدد خمتلف من احللول املحتملة;  ً تكون األنشطة مفتوحةأن −٨

 ١٠٨ ص  . يتعلمون بطريقة هادفة ذات معنى طفالمما جيعل األ, النتائج أو 
 أساس أركان :  قسمنيإىل التعليمية تنقسم ركاناأل أن) م٢٠٠٨(وقد ذكر الدعيلج 

 ١٠٥ −٩٣ص ص  .متحركة  أو  ضافيةأركان و ,ثابتةأو 
 التعليمية ركاناأل إىلم ّ غرفة الصف تقسأن إىل) م٢٠٠٥( ومروة  , صامديأشارتو

  :التالية
 طفالوهو ركن ثابت وهادئ تقرا فيه املعلمة الكتب عىل األ,  ركن املطالعة −١

وشجعهم عىل االطالع عليها بأنفسهم واالستامع إىل القصص عن طريق أرشطة 
 .ة القراءة والكتابة التسجيل وبذلك تتطور لدهيم مهار

 بالبناء بالقطع طفاليقوم فيه األ, وهو ركن ثابت وصاخب ,  ركن البناء واهلدم −٢
, وإشارات املرور , السيارات : مثل ; اخلشبية واستخدام مكمالت البناء 

,  الذات َي هذا الركن لدى الطفل مفهومِّ وعادة ما ينم.واحليوانات املختلفة 
مما يودي إىل راحة نفسية للطفل وقت ; اء َّبأنه مهندس وبن للتخيل ًويتيح له فرصة

 .الغضب 
 عن طفاليعرب فيه األ, وهو ركن ثابت وصاخب ,  ركن اللعب اإلهيامي −٣

وينقسم ركن اللعب اإلهيامي .  بلعب األدوار من خميلتهم نويقومو, مشاعرهم 
  :إىل قسمني
ث يقوم حي; وهو ركن صغري يمثل البيت ,  ركن التعايش األرسي  - أ

ويتواصلون مع بعضهم لغويا ,  العائلة أفراد فيه بأداء ادوار طفالاأل
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 وترى .ربون عن مشاعرهم بكل صدق وعفوية ويع, كأهنم يف منازهلم 
 لتمثيل احلياة طفالع كل ماحيتاجه األْه جيب وضّأن) م٢٠٠٧(الناشف 
ل التخيّألن ;  باإلضافة إىل العرائس ومالبس الكبار,  رسةداخل األ

 ١١٦ص  .والتفاعل اللفظي من أهم أهداف هذا الركن 
س َمتار, وهو ركن جماور لركن التعايش األرسي ,  الركن املصاحب  - ب

ويكون هذا الركن , فيه نشاطات خمتلفة مرتبطة بموضوع الوحدة 
 . طفالا لبيئة األًحماكي

  :مثل ;لعاب تركيبية متنوعة أب هذا الركن أنشطةغلب , ترتبط أ اإلدراكيالركن  −٤
, الت الصغرى لديهمما يساعد عىل تطوير نمو العض; والرتكيب , والربم , التدوير 
 التنظيم − التصنيف −التطابق : مثل ;  تطوير بعض العمليات العقلية إىل باإلضافة

 .  التسلسل والرسم البياين −النموذج  −
فهو ; يمية  يف بيئة الطفل التعلركاناأل أهموهو من ,  ركن البحث واالكتشاف −٥

فهو .  العقليةم الطفل للعلوم بطريقة تساعد عىل تنمية قدراته ُّيعتمد عىل تعل
جديدة تساعد عىل تنمية النظرة  أفكاروجيرب , يتوقع ويستخلص النتائج 

 من املفاهيم العلمية حسب  ويكتسب الطفل يف هذا الركن العديد.ةجيابياإل
عىل تنمية اجتاه الطفل نحو  يساعد هذا الركنأن) م٢٠٠٥(زكي وتضيف . قدراته

 ١٥٦ص  .وتكوين ثروة من املعلومات , واكتشافها , البيئة املحيطة به 
 الرسم أنواعيامرس فيه الطفل شتى , هو ركن ثابت , و ركن التعبري الفني −٦

 يشعر الطفل خالله بالراحة اً هذا الركن متنفسويعترب.  اليدوية البسيطة واألشغال
 هذا الركن ينمي لديه مهارة اختاذ أن إىل باإلضافة,  بنفسه تزداد وثقته. النفسية 

كام ينمي لديه املهارة اللغوية عندما , والتجربة بحرية , والتخطيط للعمل , القرار 
 .يتحدث عن عمله بحرية 
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, ن بتطبيق عملية الكتابة والقراءة يف هذا الركطفالاأليقوم ,  ركن القراءة والكتابة −٧
 . وحاجاهتم طفالاألالذايت نفسه الذي يراعي قدرات ُّتعلم  الوفق منهج

من واقع , و طفالاألرياض يف من خالل خربة الباحثة كمعلمة ,  ركن املسجد −٨
حيث ; ف مكونات هذا الركن ْيمكن وص−جتربتها يف فرتة التدريب امليداين 

 كام,  القصرية القرآنية لبعض السورة أرشطةمع ,  مسجل صويت  :حيتوي عىل
وينمي هذا الركن يف الطفل بعض . ورششف للبنات , حيتوي عىل سجادة صالة 

, الصالة : مثل ;  الدينية العباداتكام يامرس فيه الطفل بعض , املفاهيم الدينية 
 ١٦٣ −١٣٣ص ص  .وقراءة القران , والدعاء 

بة تعترب بيئة تعليمية مناس التعليمية ركاناأل نإ: من خالل ماسبق يمكن القول 
,  والتجربة واإلحساس يعتمد عىل اللمس ألنه; ة إجيابيبطريقة ُّ التعلم لهفهي تتيح ; للطفل

بحيث تتيح له , فهي تشجع الطفل عىل االندماج بالعمل يف بيئة مصغرة من العامل املحيط به 
 .وإدراكهويرتبها بطريقة تتناسب مع مستوى فهمه ,  األفكار من اًن جيرب عددأالفرصة 
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 األحداثوجمموعة من ,  أفرادورموز ,  ومثريات أشياءوي العامل من حولنا عىل تحي
 إىلوتصنيفها , وذلك بفهم اخلصائص املشرتكة بينها ;  يصنفها ويبسطها أنجيب عىل الفرد 

 .ما بعد  جمموعات يسهل التعامل معها يف
 إىل يميل منذ مراحل مبكرة يف طفولته نساناإل أن) م١٩٩٧ (عبد الفتاحوقد ذكرت 

م املفاهيم من ُّ تعلّنأ وأضافت.  يف صورة جماميع يسهل فهمها والتعامل معها األشياءجتميع 
دون دراسة كل منها عىل ,  حولنا األشياء االقتصادية التي تساعد عىل فهم العديد من موراأل

 ٩−٨ص  .حدة 
وانب اخلربة الرتبوية حتتوي عادة عىل جمموعة من  جأن) م٢٠٠٧(جاد ذكرت و

 هبدف , بام يتناسب مع مستوى نمو الطفل ; وعدد من االجتاهات والقيم , املفاهيم واملهارات 
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 ١٢١ص  . وشامل جلميع جماالت النمو,  بشكل متوازن متكامل تهتنمية شخصي
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 الفعلية التي نطورها دواتاألاهيم هي  املفأن") م٢٠٠٤(والعبيدي , ذكر مرادن 
 تساعدنا عىل تنظيم وتبسيط تشكيلة متنوعة من هناإ  ;دَّلتساعدنا عىل مواجهة عاملنا املعق

  ١٩ ص "ب انتباهنا باستمرار ْ التي تتنافس عىل جلواألشخاص األشياء
 عىل درة عند الطفلُ املفاهيم عبارة عن القأن إىل) م٢٠٠٣( حواشني وحواشني وأشار

فهي جمموع السامت املشرتكة ; ثم تعميمها عىل مجيع املوضوعات املتشاهبة , جتريد العموميات 
 ٢٥٢ص  .اًرموز أو , ذهنية اًصور أو , تصورية عامة ًأشكاالسواء كانت ,  األشياءبني 

 .  مشرتكةأسامء التي هلا األشياءجماميع من : ا فاملفاهيم يف صورهتا البسيطة جدْإذن ;   
,  احلسية األحداثبعض  من خالل جتربة أ املفاهيم عبارة عن تعميامت تنشأنوبذلك يتضح 

 .ل الصفات واخلصائص احلازمة والصارمة ْوعز
 من حتليل وتفسريات عن هذه وما حتمله علم النفس أدبياتومن خالل االطالع عىل 

ه يف البحث َ فضولمدى مايثري و , اخلمسحواسهمه عىل ُّ الطفل يعتمد يف تعلأند ِجُو−املرحلة 
 تعترب ن احلواس اخلمسحيث ذكر أ) م٢٠٠٤( كده سالمة  أوهذا ما.  األشياء عن ّقيصتوال

;  يف تكوين املفهوم يبدأوبواسطتها , ف هبا الطفل عىل العامل املحيط به ّبمثابة النوافذ التي يتعر
 .نوا من تشكيل املفاهيم ّيتمكحتى ,  بالكثري من اخلربات احلسية طفالاأللذلك وجب تزويد 

 ٥٩ص 
 جوانب النمو العقيل عند الطفل إىلق الكثري من علامء النفس يف نظرياهتم ّوقد تطر

 أكثر يعترب Piaget ه العامل بياجيأن) م٢٠٠٧(وقد ذكر بطرس . ومراحل تكوين املفاهيم 
 هااأجرالتجارب التي ه اخترب الفروض وحيث إن; العلامء شهرة يف تناول املفاهيم يف نظريته 

ليعرف كيف ينمو ; وحياورمها ,  ويسأهلام,  كان يراقب سلوكهام , فقدلدعم نظريته عىل طفلتيه 
 ١٩ص   .طفالاألويتطور العقل لدى 
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;  ونمو خرباهتم فراداأل املفهوم ينمو من خالل نضج أن) م ٢٠٠٤( سالمة أضافكام     
 ٥٤ص  .طور نتيجة لنمو املعارف واحلقائق تيبل ,  يف ذاته اً ثابتًيئاه ليس شحيث إن

ُيتصففهو  ّكذك يتصف  و.ويميز بينها ,  واملواقف األشياءنه يصنف إأي ; ز ي بالتميّ
 أو خاصيةإىل ه يرمز حيث إن; الرمزية كذلك و. ه ينطبق عىل عدة مواقف حيث إن; التعميم ب

 .جمموعة من اخلواص املجردة 
تنمية الشعور ّ فإن لذا;  نسانأهم مراحل حياة اإل طفالبام أن مرحلة رياض األو

م له من َّقدُيما  باملسئولية لدى الطفل ينبغي أن يكون اهلدف الذي تسعى إليه تربيته وتعليمه يف
شعاره بالثقة يف النفس إ فاحرتام شخصية الطفل و.بوية  ترأساليبع معه من َبَّتُ, وما يخربات 

  روى مسلم عن سهل بن سعد . والقدرة عىل حتمل التبعات ئوليةخري معني له عىل حتمل املس
َّأن(:  −  ريض اهللا عنه− الساعدي َرسول َ ُ َّصىل− اهللاِ َ ِعليه اهللاُ َ ْ َ َوسلم َ ََّ َأيت , −َ ِ ٍبرشاب ُ َ َ َفرشب ِ ِ َ َ 

ُمنه, ْ ْوعن ِ ِيمينه ََ ِ ِ ٌغالم, َ َ ْوعن ُ ِيساره ََ ِ َ ٌأشياخ, َ َ ْ َفقال َ َ ِللغالم َ َ ُ ْ ُأتأذن«: ِ َ ْ َ ْأن ِيل َ َأعطي َ ِ ْ ِهؤالء ُ َ ُ َفقال »?َ َ َ 
ُالغالم َ ُ , َال: ْ ُأوثر َال َواهللاِ ِ ِبنصيبي ُ ِِ َمنك َ ْ ًأحدا ِ َ   . رواه مسلم) .َ

 . ٍةَّجُ وحٍ رأيِيف قوة; ا عن االهنزامية ً بعيدأوينش, تاد الطفل اجلرأة األدبية وهكذا يع
ليف فال يصح تك; عداها  الجيوز للمريب أن يتٌ حدوداملسئولية طفالولتحميل األ

 فيهم روح االبتكار َنه اليصح بحال أن نئد شخصيتهم وهندمأكام , فوق طاقتهم  طفالاأل
 . باب احلرية أمامهم نوصد و, والتجديد بالتسلط 

 موروخري األ, ويبقى التوازن بني الضبط واحلرية الالمسئؤولية هو األسلوب احلكيم 
فتنمو ,  بل واختياره مالبسه  ;عىل نفسه يف األكل والرشبد الطفل االعتامد ّعوُن :أوسطها 

, فينبذ الكسل ح ونحوها , الخ ...والكتب, واملائدة , يشارك يف ترتيب الرسير ف, شخصيته 
مل مع مرصوفه الشخيص بحرية يتعاو. ج ِتويتجه إىل العمل املن, واخلمول , ل ُكاوالتو

نك ترتب ألعابك ومتسح غبار إ  :تم مشاورتهتمل  ويف الع.وماذا يرتك , ماذا يشرتي : موجهة
   ?فأهيام ترغب تقديمه اآلن, الغرفة 
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 كيف يتعلم من أخطائه ّنبني له ئفعندما خيط. ألنه سيجني نتائجه ; وتقدير قيمة ما سيعمله    
ِعلهِويزيل أثار ف,  الطفل ما افسد حِصلُ في; ةونعالج اخلطأ بحكم,   نإو, خ ينظفَّوس ْ فإن. ْ
يف رب صمة والويف كل حال البد من احلك..  ماٍرم من لعبةُحي أو رِم بكلمة خاطئة يعتذّتكل

كام   ال; وراء أعامهلم من وجهة نظرهم الكامنة ساليبوالنظر إىل األ , طفالالتعامل مع األ
 .  معاجلتها بتحميلهم تبعات أعامهلم ّمَ ثْنِوم ;يراها الكبار 

شعرهم بلهجة احلب ُ ن ;املسئوليةل ُّ لتحماًي استعدادبدُتشجيع من ي; وباملقابل 
 ًأطفاال وا , فقد كانسالماهتم , وأهنم سيصبحون من أبطال اإلبواجبهم وإمكان واحلنان
  فإذا بالبنت تعني , املفيدِّويتوثبون نحو العمل اخلري, وبذلك نبعث الثقة يف نفوسهم  ,ممثله

 اًليعمل بعيد;  اً يبذل جهده راضيٌّوكل,  طفال األاتوالولد يساعد أباه حسب إمكان, أمها 
 .اللهو والعبث عن

 يف تنمية شخصية الطفل يف ًاالّ فعاًية دورجتامعوكل ماسبق يؤكد عىل أن للمسئولية اال
 هالعديد من األنشطة التي يامرساوذلك من خالل توفريه ; كثري من املجاالت املتعلقة بحياته 

 .الطفل 
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  :مقدمة     
وهدا املسئولية تبدأ , دنى من املسئولية  يكون لديه حد أ اال والبد أنإنسانمامن 

وهي جزء من املسئولية  , −التعبري جازن إ−مسئولية الفرد عن نفسه  أو باملسئولية الفردية
, والتضامن واالحرتام , وم يفيض اىل التعاون وااللتزام  مفه فاملسئولية بحد ذاهتا.بصفة عامة 

 . واملشاركة اجلادة 
ويأيت هدا الوصف من أن املسئولية ,  بأنه كائن أخالقي بحكم أفعاله نسانيوصف اإل

بيده , و ًاين معاًأي من يشغل منصب. جاء املسئول فالن :  فيقال .السلطة : يف معناها الشائع 
ة بينام املسئولي,  دون اآلخرين أفراد املعنى تنحرص عند اختصاص ذا فهي هب.احلل والربط 

 فكل فرد ; واجلامعة واملجتمع بشكل متكامل هنا تشمل الفردإأي , شاملة ومتكاملة ومتوازنة 
وعن , واجلامعة مسئولة عن نفسها ككل , مسئول عن نفسه وعن اجلامعة التي ينتمي اليها 

 . وهي رضورية لصالح املجتمع , حوال  واألموريع األ أي أهنا تكون يف مج ;أعضائها
 أي ;د ليها الفرإ أو اجلامعات التي ينتمي  خاص نحو اجلامعةوين ذايتكفاملسئولية ت
مسئول عن اجلامعة أو ,   مسئول أمام ذاتههنأ  : بمعنى ,جلامعة عن اا ذاتيًيكون الفرد مسئوال

, م والفهم واملشاركة للجامعة هتامهي تعرب عن اال و. ام صورة اجلامعة املنعكسة يف ذاتهأم
 باملسئولية عن أ فهي تبد;ية جتامعاملامرسة الفعلية للمسئولية اال: قصد هبا ُ وي.ل املسئولية ّوحتم

 . وعن العامل , وعن الوطن , وعن املجتمع املحيل  , رسةالنفس وعن األ
 فهي ;ي داخل الفرد جتامعع االُّطب والت عن طريق الرتبيةاوتنمو املسئولية تدرجيي  

ية التي جتامعونتاج تفاعل مع الظروف والعوامل واملؤثرات الرتبوية واال , ٌمُّاكتساب وتعل
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فره عىل ه العوامل واملؤثرات ما يساعد تو ومن هد.ا الفرد يف مراحل نموه املختلفة يتعرض هل
 . يعطلها  أو هاومنها مايعوق نمو, ية جتامعالنمو السليم للمسئولية اال

م املسئولية ُّ حيث يؤكد املنظرون أن تعل;ية جتامعم عاملي باملسئولية االاهتامك وهنا
ّ ألن ;ة ّحِلُويف املدارس واجلامعات أمر رضوري وحاجة م طفالية يف رياض األجتامعاال

غري ىل رسعة التإكام ترجع , زيادة فهمنا للشخصية ية تساعد يف جتامعدراسة املسئولية اال
ه املؤسسات الرتبوية يف تنمية هذبراز دور إو,  عىل املجتمعات العربية أ طريي الذجتامعاال

 .  ملا هلا من دور فعال يف حياة الفرد واجلامعة ; فراداملسئولية عند األ
 سلوكه ن الفرد يتحمل مسئوليةأية هو شعور ذايت بجتامعسئولية االالشعور بامل ّنإ
 .تردد  أو ية دون تقاعسجتامعياة االويتحمس لدوره يف احل, عل ويقتنع بام يف, اخلاص 

ويكون عىل استعداد للقيام , لية النضج النفيس للفرد الذي يتحمل املسئوعن واملسئولية تعرب 
  . ٤٥ ص )م٢٠٠٢,الشايب (بنصيبه كفرد حيقق مصلحة املجتمع 
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 أي من يشغل .جاء املسئول فالن :  فيقال .السلطة : لشائع ن املسئولية يف معناها اإ
 دون أفرادختصاص ا فهي هبذا املعنى تنحرص عند .بط بيده احلل والر, وا ًنّا معيًمنصب

 أي أهنا  تشمل الفرد واجلامعة واملجتمع ;بينام املسئولية شاملة ومتكاملة ومتوازنة , اآلخرين 
ولة واجلامعة مسئ, ليها إنفسه وعن اجلامعة التي ينتمي عن فكل فرد مسئول , بشكل متكامل 

وهي رضورية ,  واألحوال مور أي أهنا تكون يف مجيع األ;وعن أعضائها , عن نفسها ككل 
 . لصالح املجتمع 

مسئولية الفرد الذاتية عن اجلامعة "  :ية بأهناجتامعاملسئولية اال) ١٩٨٤(ف زهران ّيعر
والقدرة عىل حتمله , ي جتامع وهو الشعور بالواجب اال.وأمام اهللا , وأمام اجلامعة , أمام نفسه 
 .  ٢٢٩ص "والقيام به 
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, ية هي املسئولية الفردية عن اجلامعة جتامعأن املسئولية اال) م١٩٨٦(ويرى عثامن    
مسئولية , أي أهنا مسئولية ذاتية , وهي مسئولية الفرد أمام ذاته عن اجلامعة التي ينتمي أليها 

كام أن فيها من , مسئولية فيها من األخالق املراقبة الداخلية واملحاسبة الذاتية , خالقية أ
 يةاجتامعإال انه ألزام داخيل خاص بأفعال ذات طبيعة , األخالقية ما يف الواجب امللزم داخليا 

  ٤٣ص. ي جتامعيغلب عليها التأثري االأو 

م كائن زاتالأو ,  لتزام بأداء مهمة معينةاال: ولية بأهنا  املسئفّفيعر )Jackson( اّمأ
 ١١٣−١١٢ص ص). م١٩٩٥دورين , (معني بأدائها 

فإن للسلوك ايت ية والقدرة عىل الضبط الذجتامعاالولية ئوعندما يزداد الشعور باملس
من الطفل لقاها تمن خالل العناية التي ي, ويتم ذلك ية جتامعلمسؤولية االل ايعترب نموذلك 
 حيث يشري ;ن معلميه يف احلضانة ثم املدرسة املعاملة التي جيدها ممن يتصلون به م وه ,والدي
ومسؤولياته أمام نفسه , ي جتامع االهالفرد السوي يتميز عن غريه بشعورن أىل إ) Adler(أدلر 

 ٢٩ ص .) ٢٠٠٥,عبداملقصود (خرين وأمام اآل
ل عن أسُن يَ مُ أو صفةُحال" :  بأهنا−بوجه عام−املسئولية ) م١٩٩٥(ف احلارثي ّويعر

التزام : ا عىل وتطلق أخالقي. ولية هذا العمل ئ من مسءأنا بري: يقال  , تهّتقع عليه تبعيأمر ٍ
االلتزام بإصالح اخلطأ الواقع عىل الغري : ا عىل ًوقانون.  ًأو عمال,  ًالشخص بام يصدر عنه قوال

  . ١٧ ص. "ا للقانونًطبق
 املسئولية الفردية  :عىل أنهية جتامعمصطلح املسئولية االإىل ) م١٩٩٨ (بينام يشري العدل      

,  مسئولية ذاتية إهنا:  أي .ليها إمام ذاته عن اجلامعة التي ينتمي ومسئولية الفرد أ, عن اجلامعة 
لزام إه ّنأ ّال, إا م داخليِومسئولية فيها من األخالق ما يف الواجب امللز, ومسئولية أخالقية 

  . ١٥ ص "ي جتامعيغلب عليها التأثري اال أو ,ية اجتامع ذات طبيعة ٍ بأفعالٌّخيل خاصدا
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 للعدد من ية مرادفجتامعأن  مصطلح املسئولية اال) م١٩٨٠(كام يرى البادي        
واملشاركة , ي جتامعوالضمري اال, م هتاماال: مثل ; نجليزية املصطلحات يف اللغة اإل

 ٢ص  .يةجتامعابة االواالستج, ية جتامعاال
 يةجتامعية بمعنى االستجابة االجتامعأن مصطلح املسئولية اال) م١٩٩٠(ويذكر طاحون       

, ) م١٩٨٤( ويشرتك زهران  .يةجتامع يف الدراسات النفسية واالًامالعا واستًأكثرها شيوع
املسئولية يبدأ ب,  ٌصلّ مستقيم متٌّية خطجتامع أن املسئولية االيف) م١٩٩٥(واحلارثي 

أي . ية نحو املجتمع والعامل جتامعقل درجة يف املسئولية االأ عن ّحيث تعرب; ية الذاتية جتامعاال
 .  املجتمع والعامل أطفالولكن بنسب متفاوتة بني , أهنا موجودة 

يف اللغة العربية " )مسئول (أن البنية املعرفية لكلمة) م١٩٩٠(ويوضح طاحون 
 وهذه الصيغة .جمعول : مثل ,  عىل وزن مفعول  :فمسئول; امة تكشف عن خاصية منطقية ه

, عل ألجلها ُ هو ما جٍوأن املجعول لغاية, قريبة يف معناها من معنى الفعل املبنى عىل املجهول  
 دون بيان من ًل مسئوالِعُ جٌ فرد)املسئول ( أي .ه عىل هذا النحوّن جعله وصريَدون بيان م

ما ينبغي أوجيب عىل الفرد أن يكون مسئوال : يقصد هبا   Responsible  فكلمة.جعله كذلك 
 . عنه 

ية يف معجم علم جتامع للمسئولية االتعريفاتإىل عدة ) م ١٩٩٠(كام يشري طاحون 
ف قاموس ّ بينام يعر.اخذة الفرد ؤيتحدد من خالهلا م,  خاصية معيارية أخالقية : بأهنا السلوك

 كل فرد يف العمل عىل فهم الصالح ُ واجب :ية بأهناجتامع االَالفلسفة وعلم النفس املسئولية
شعور الفرد بواجبه نحو املشاركة يف املشاريع العامة : ا ً وأيض .والعمل تبعا لذلك, العام 

 . املتصلة برفاهية املجتمع
: هي أو ز  ة إىل معيارم مسألة حمتك:بأهنا   املسئولية) م١٩٩٦(بينام يصف عثامن 

 وهي هبذا .يد مدى موافقته ملتطلبات بعينها وحتد, ف ّترص أو ,سلوك  أو ,هام مساءلة عن م
   : ما ييلرشوطها ومن .ة قَلْطُ متوليس, املعنى مرشوطة 
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ستثنى منه ُ وهذا الرشط ي.يز بني األفعال احلسنة والرديئة القدرة عىل التم:  ومعناه , العقل        
ستبعد الدواب ُت كام  .معرفة اخلري والرشب تسمح مداركه الطفل الذي مل يبلغ سن الرشد , وال

 . يةإنسان ظاهرة املسئولية وهذا ما جيعل .) العقل ( اخلاصية هلذها فاقدة ألهن; والبهائم 
 العبد الذي ي وهذا الرشط يستثن. عىل القيام بالفعل الفردقدرة :  ويقصد هبا , احلرية

 ٢٧ص. القيام بالفعل عىل ال يملك القدرة 
ووعي ,  ُته ويقظ الفردُدراكإ  :ية بأهناجتامع االاملسئولية )هـ١٤١٥(ويعرف احلارثي 

  .٣ص . ي جتامعضمريه وسلوكه للواجب الشخيص واال
   :جماالت املسئولية االجتامعية , يف التايل ) ٢٠٠٣(وقد وضح رشيت 

 .اته وأرستة ذ يقصد هبا مسئولية الفرد نحو  :املسئولية الشخصية -
 .خالقية ا مسئولية الفرد نحو املبادى األيقصد هب  :سئولية االخالقيةامل -
 . يقصد هبا مسئولية الفرد نحو وطنه  :املسئولية الوطنية -
 أفراد يقصد هبا مسئولية الفرد نحو  : جمتمعه وقضاياهمأفرادمسئولية الفرد نحو  -

 .ياهم ااملجتمع وقض
, سئولية الفرد نحو البيئة اخلاصة والعامة  يقصد هبا م :املسئولية نحو البيئة والنظام -

 .والنظافة , والصحة العامة 
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, واجلامعة ,  منوطة بالفرد سالم املسئولية يف اإلنأ) م١٩٩٥حممود , (يذكر    
 من هذه املسئولية ىعفُ فال ي. سالمجل اإلأمن والعمل , مة املسلمة واأل, واملجتمع 

, كالعقل ;  لفقده بعض رشوط التكليف ; غري مكلفنسان يكون اإلأنال إ ٌأحد
وعن كل ,  مسئول عن كل قول وصمت - اًفّمادام مكل-  فهو  .والقدرة, والبلوغ 
 يف, ي كله سالموعن كل متطلبات العمل اإل, وقعود وعن كل جهاد  , ٍكْعمل وتر
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ي عرص من عصور أني يف حد من علامء املسلم وما خيتلف يف ذلك أ.حدود ما يستطيع 
  ٨ ص. ع فيها ُامت التي التنازَّلك من املسل فت;وال يف اي مرص من أمصاره ,  سالماإل
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كون فيها صاحلا للمؤاخدة حالة للمرء ي": هنا املسئولية بأ) م١٩٧٣(بيصار ف ِّيعر -

 ٢٢٥ص  ."عاهتا املختلفةملزما بتب, امله ععىل أ
, واستعداده فعال إقرار الفرد بام يصدر عنه من أ": هنا بأ) م١٩٧٥( بدوي فهاّيعر -

 ٢١١ص  ."ُّلتحمل نتائجها
ق املصلحة حتقي": تعني بأهنا ية جتامعاملسئولية اال) م١٩٨٠( البادي فّعرو -

  ." املصلحة للمجتمع كلهإطاراخلاصة داخل 
 ويقظة الفرد ووعي ضمريه وسلوكه دراكإ" :  بأهنا)م٢٠٠١(عرفها احلارثي وي -

هنا تشبه متصال يمتد من كام يراها كذلك بأ.  "يجتامعشخيص واالللواجب ال
اىل أقىص درجة ) الذاتية( جانب املسئولية الشخصية قطب السلبية متمثال يف

سئولية نحو م والتضحية واملهتامقىص درجات االحيث أ; ة يف القطب إجيابي
 مسئولية يف مقابل وجود مسئولية نعداموهذا يعني أنه ليس هناك ا. ع املجتم
 ١٠ص .جة ِّ متدرٍبَِسِنا موجودة بّهن; بل إية اجتامع

مسئولية الفرد الذاتية عن ": ية بأهنا جتامعاملسئولية اال) م٢٠٠٣(ف زهران ِّويعر -
, ي جتامعاجب اال وهو الشعور بالو.مام اهللا وأ, وأمام اجلامعة , اجلامعة أمام نفسه 
 ٢٨٦ص  .", والقيام بهله ُّوالقدرة عىل حتم
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وكيف , واحلرية , واجلزاء, يرتبط هبا  اإللزام  املسئوليةأن إىل ) م١٩٩٠(يشري السندي 
ثرها اإللزام إعت عىل ا ما وجدت املسئولية تتابفإذ. تقبل االنفصال  أن هذه املفاهيم الثالثة ال

واملسئولية نتيجة , لية ا وقاعدة للمسئوًويعتربا إللزام مصدر. اإللزام هي  فاملسئولية ;واجلزاء 
زام من قوة تلومدى ما يف هذا اال,  عىل االلتزام هبا ٌّي بمسئولياته مبننسان فقيام اإل.لإللزام 
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تكريم  ولكنه من مبدأ,  ليس فيه إكراه مسال واإللزام يف اإل.طبيق  إىل العمل والتنسانتدفع اإل
 فاملسئولية ;املرتتبة عىل القيام باملسئولية هو النتيجة ف  أما اجلزاء. عىل سائر املخلوقات نساناإل

,  ثالثة أنواع وللجزاء . ًةّونتيجة مرجو,  فاجلزاء جيعل لألمر والنهي معنى .واجلزاء متالزمان 
ية نسانع اجلزاء لعالج الطبيعة اإلُورش. هلي إوجزاء  , وجزاء قانوين, ء أخالقي جزا :هي

, وأمواهلم , ها أفرادواحلفاظ عىل عقائدها وحياة , ية نسانحلامية اجلامعة اإل; وهتذيبها 
 ١٨, ١٧, ١٦  ص ص. فهو حمقق للمصلحة العامة .ومشاعرهم , وأعراضهم 

 نسان هتذب سلوك اإلًابطة ضًسلطةأو ,  اً موجبًبينام احلرية تعترب املسئولية عامال
 بل هي ;مفروضة بحيث حتد من حريته  أو  يف الوقت نفسه ليست جامدةهالكن, وتوجهه 

واملسئولية بدون حرية تعترب ,  فاحلرية بدون مسئولية تعترب فوىض .دة هلا ِّوحمد, لة للحرية ِّمكم
 .  وعبوديةاًاستبداد
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إىل أن هناك مواقف يكون الطفل ) م١٩٩٦(وعثامن , )  م١٩٨٤(زهران  من ٌّيشري كل
 .عىل نفسه  قطعه ٍ ال يفي الطفل بوعدْنأ ك ; أمام نفسه وال حياسبه عىل ذلك أحدًمسئوالفيها 

 أمام غريه ًبل يكون مسئوال;  أمام نفسه فقط ًكام توجد مواقف أخرى ال يكون الطفل مسئوال
  : املسئولية نوعانّفإن ;   وبناء عىل ذلك.

 أمام سلطة الضمري ًهي التي يكون فيها الفاعل مسئوالو . مسئولية أخالقية
تكون مساءلة الذات الداخلية أي عندما ,  فهي ذاتية داخلية أساسها املطلق النية ;األخالقي

 .أي ملعايري أخالقية , الت حمددة ومدى موافقته لتفصي, أداء أو ,  ترصفأو ,   عن سلوكهذه
 . مصدرها داخيل من الذات ّ ألن  ;ويف بعض األحيان يطلق عليها مسئولية ذاتية

 فهي ; أمام سلطة املجتمع ًهي التي يكون فيها الفاعل مسئوالو . يةاجتامعمسئولية 
وخاصة يف املسئولية املدنية التي ال ,  األوىلأساسها نتيجة الفعل بالدرجة , موضوعية خارجية 

 واحتكامها إىل .ن مساءلة الذات يف مواجهة الذات أي عندما تكو,  إىل الرضر ّالإنظر فيها ُي
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ويف  .واملشاركة هلا , م هبا هتامواال,  فهم اجلامعة التي تنتمي إليها ّمعيار استيفاء الذات حق
 . مصدرها خارج الذات ّألن ;  بعض األحيان يطلق عليها مسئولية قانونية 

 ّالإية جتامعفات بني املسئولية األخالقية واملسئولية االالرغم من هذه االختالعىل و  
 وذلك يف نظر ;ية  جتامع للمسؤولية االفاملسئولية االخالقيه أساس,  أن التداخل بينهام كبري

 ٌذا مل يكن لديه شعورإ, مل نتائج أفعاله أمام اآلخرين إذ اليستطيع الطفل أن يتح; األخالقيني 
بحكم أن الشعور ; ية هي األساس جتامعيون إىل أن املسئولية االجتامع اال بينام ينظر.باملسئولية 
, ي جتامع وهذا انعكاس للواقع اال.و نتيجة حتمية للتنشئة والرتبية  ه)الضمري(قي األخال

, ا ًماهتامو,  ًامْفه; ية هي مساءلة الذات للذات عن حق اجلامعة عىل الفرد جتامعفاملسئولية اال
, وحمركاهتا , مكوناهتا ب; مسئولية أخالقية يف صميمها ويف عنارصها  هي . ًومشاركة
 . ومعناها , وداللتها , ومقصدها , وغايتها , ووجهتها , وبواعثها
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 حيث يرى ;ية اىل عدة مستويات جتامعاملسئولية الفردية واال)  م٢٠٠١(م احلارثي ّقس
م ّتقسْأن ية يمكن نساني والتي هلا الصبغة اإلسالم من تعاليم الدين اإلن املسئولية املستمدةأ
 :ىل عدة مستويات إ فرشع يف تقسيمها .ددة ىل مستويات وجوانب متعإ

 :مثلتها  ومن أ. مسئولية الفرد نحو نفسه −١
وغريها من الدوافع ,  ٍونوم,  ٍبُورش,  ٍلْكأمن ;  ساساالحتياجات األاشباع  − أ

 .دنى الكايف الرضوري للحياة  األواحلد, الفطرية 
, وجوارحه  , ته فيصون الفرد نفسه وسمعته وهوي;ى ذصيانة النفس عن األ − ب

 .ويتحمل املسئولية نحوها , وحيافظ عليها 
   : وتشمل .رستهمسئولية الفرد نحو أ −٢

 .خوة األو, ب األو, م األ  −أ 
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 . طفالواأل, الزوجة  − ت
 .قارب بقية األ−   ج
  . اجلريانمسئولية الفرد نحو −٣
  .واملدينة, واحلي , مسئولية الفرد نحو القبيلة  −٤
  .صدقاء , واألمسئولية الفرد نحو الزمالء −٥
  .مسئولية الفرد نحو الوطن −٦
, والنبات , م باحليوان هتامواال) رض عامرة األ (مسئولية الفرد نحو العامل والكون −٧

 ١٣ص. والكائنات احلية 
ّحددها نارص , ية جتامع االاملسئولية وهناك رشوط وخصائص تعمل عىل حتقيق

   :يف التايل) م٢٠٠٦(
لكي ترتتب ;  أي رضورة شعور الفرد باحلرية وهو خيتار  : تتطلب احلريةاملسئولية −

 . والقهر اجلربسوده لية يف عامل ي الجمال للمسئوْذ; إ املسئوليةعليه 
 العقلية الختيار  القوىمة أي رضورة مالء : تتطلب سالمة القوى العقليةاملسئولية −

 همرادة عند; النعدام اإل فاملجانني ال يتحملون مسؤولية أفعاهلم الفعل املسؤول ;
 .االختيار عىل 

ة داري السلطة اإل :−)م٢٠٠٠(كام ذكر عبد اهللا –  وتعني : تتطلب مراقبةاملسئولية −
  ٢٤ص. القي خوالضمري يف االعتبار األهلية  , والسلطة اإليف االعتبار القانوين

 هوية شخصية نسان وتعني أن يكون لإل : تتطلب ثبات اهلوية الشخصيةاملسئولية −
عامله اسب عىل أُفال حي, له مسؤولية دلك الفعل ُّوحتم,  ما ٍحمددة عند استخدام فعل

 . للهوية الشخصية اًان كان فاقد
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سري عليها يف السلوك بوجه عام  أي معرفة القواعد التي ينبغي ال : تقوم عىل املعرفةاملسئولية −
 ٢٠١ص . ية بتزايد املعرفة جتامع االاملسئوليةحيث تزداد ; 
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. واملشاركة , والفهم , م هتام اال :هي, ية من ثالثة عنارص جتامعاملسئولية االتتكون 
, والشورجيي  )م١٩٨٦(, عثامن : ٍّ, حسب كل من ما ييل إيضاح لتلك العنارص  ويف

, واجلنايب ) م٢٠٠٣(, وزهران ) م١٩٩٨(, ومنصور ) م١٩٩٦(, وعثامن ) م١٩٩٥(
  : ) م٢٠٠٨(

QM @bÛČëc@Züaànç@âbZ@@
 أو  سواء كانت صغرية;االرتباط العاطفي باجلامعة التي ينتمي اليها الفرد :  يقصد به 

واخلوف من , بلوغ أهدافها و, وتقدمها , كها ُ مع احلرص عىل استمرار اجلامعة ومتاسكبرية ,
م هتامويندرج حتت عنرص اال. كها ُّظروف تؤدي إىل ضعفها وتفك أو أن تصاب بأي عوامل

 :  مستويات أربعة
 . اًم وأقلها تقدمهتامهو أبسط صور االو  .االنفعال مع اجلامعة  :األولاملستوى 

فاالرتباط باجلامعة يف هذا املستوى  اجلامعة بطريقة ال إرادية ;ا ويقصد به مسايرة الفرد انفعالي
دراك إ أو اختيار أو ها بام حيدث يف اجلامعة بدون قصدأفرادارتباط عضوي يتأثر كل فرد من 

 وبصورة ا يف هذا املستوى يساير اجلامعة انفعاليفالفرد . فرادذايت من جانب هوالء األ
 . الإرادية

.  أفضل من املستوى السابق املستوىذا يعترب ه .  باجلامعةاالنفعال  :املستوى الثاين
 وخيتلف هذا املستوى عن املستوى السابق يف أن الفرد .التعاطف مع اجلامعة : ويقصد به 

ي ليست مسايرة تتم بطريقة آلية وبدون إدراك ذايت كام يف هف. يدرك ذاتة أثناء انفعاله باجلامعة 
 . املستوى السابق 
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,  واحد ءنه واجلامعة يشأن يشعر الفرد أ:  ويقصد به  . اجلامعةد معُّالتوح  :املستوى الثالث  
ووحدة املصري مع اجلامعة التي ينتمي ,  الوجودوحدة :  أي ه ;ُّها رشَّوأن خريها خريه ورش

 . إليها 
   :معنيانيقصد به و .ل اجلامعة ُّتعق   :املستوى الرابع

, تصبح اجلامعة يف فكر وعقل الفرد أن اجلامعة : ويقصد به , استبطان اجلامعة :  األول
 أو متامسكة, قوية  أو  ضعيفةكانتسواء ; ره العقيل ُّأي تنطبع اجلامعة يف فكر الفرد وتصو

 . فالفرد يف هذا املستوى يستطيع أن يدرك اجلامعة وجيعلها موضع نظر وتفكر وتأمل . متفككة 
, ومصريها ,  بمشكالت اجلامعة تزناملم هتامأي اال. م املتفكر باجلامعة هتام اال: الثاين

وهذا املستوى أعىل . وسري مؤسساهتا ونظمها , وأهدافها ودرجة التناسب بني أنشطتها 
 . م باجلامعة هتاممستويات اال

RM áèÐÛa@bîãbqZ@@@
   :قسمني وينقسم الفهم إىل  

 من ,  للجامعة يف حالتها احلارضةالفردفهم :  ويقصد به  .فهم الفرد للجامعة:  األول
العوامل والظروف التي تؤثر وكذلك فهم , ناحية مؤسساهتا ونظمها وعادهتا وتارخيها وقيمها 

 اجلامعة وال خيها الذي بدونه النستطيع فهم حارض فهم تاراًوأيض,  هذه اجلامعة يف حارض
 اجلامعة عىل فهم أفرادوليس املقصود بفهم اجلامعة هو أن يكون كل فرد من . تصور مستقبلها 

اجلهل  أو وإنام املقصود هو أن يكون عىل درجة مناسبة من العلم, دقيق وشامل هلذه اجلوانب 
 . هبذه اجلوانب 
ثار أفعاله وترصفاته لفرد آل أي إدراك ا .ي ألفعالهجتامعفهم الفرد للمغزى اال:  الثاين

 . منه ية ألفعاله الصادرة جتامعحيث يفهم الفرد القيمة االاته عىل اجلامعة ; وقرار
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 اجلامعة عىل إشباع تساعداشرتاك الفرد مع اآلخرين يف األعامل التي :  وتعني  

ويندرج حتت . واملحافظة عىل استمرارها , والوصول إىل أهدافها , وحل مشكالهتا حاجتها, 
  : هذا العنرص ثالثة جوانب

 هبا من توقعات  ومايرتبط يةامعجتاالالدواره  أو لدورهل الفرد ُّتقب  :األولجلانب ا
 حتى اليشعر الفرد بأنه واقع حتت تأثري الرصاع ا ; ويتعرب هذا التقبل رضوري.وسلوكيات 
 . مة الدور له ه بعدم مالءشعورأو ,  له لدور معنيُّنتيجة عدم تقب

نجاز ما  مع اجلامعة لتنفيذ وإاملشرتكأي العمل الفعيل . ركة املنفذة املشا : اجلانب الثاين
  .تتفق عليه اجلامعة 

هتدف إىل تقويم أعامل  موجهة مشاركة وهي  .مةّاملشاركة املقو  :اجلانب الثالث
.  يف وقت واحد اًمِّا ومقوًذّوالفرد هنا يقوم بدورين ; فهو قد يكون منف, ا وإنجازاهتاجلامعة 

،  للمشاركة املنفذةفهي حمتاجة ; سالمة اجلامعة حمتاجة اىل كال النوعني من املشاركة و

 اجلامعة إال إذا توفر أفرادية اليتم بني جتامعبل إن نمو املسئولية اال. وكذلك املشاركة املقومة 
 . ن من املشاركة ان النوعاها هذفرادأل

وهي . واملشاركة , والفهم , م هتام اال :ية الثالثةجتامع عنارص املسئولية االتلك كانت
 فنجد. ويقويه  اآلخر كل عنرص منها ينميّ ألن فهي مرتابطة عنارص مرتابطة ومتكاملة ;

 .مه هبا اهتام للجامعة زاد الفردوكلام زاد فهم , م يدفع الفرد اىل فهم اجلامعة هتام أن اال−ًمثال
وتعمق م هتاماملشاركة تزيد االو, م والفهم معا رضوريان للمشاركة بنوعيها هتامكام نجد أن اال

>بحيث اليمكن أن حتقق وهي متكاملة ; . ية جتامعط عنارص املسئولية اال وهكذا ترتاب.الفهم  <
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 مرتابطة ومتكاملة أركانثالثة ية يف جتامع االاملسئولية أركان) م٢٠٠٣, زهران (د ّحد
 :وهي , تقوم عليها 
وتتضمن , امعة  تتوزع مسئولية الرعاية يف اجل .)مسئولية الرعاية  ( الرعاية −١

− قال , ِِهتَّيِعَ عن رٌ ومسئولٍ راعٍفكل فرد;  من الرمحة ءخرين يف يشم باآلهتاماال
 البخاري رواه ) تهَّ عن رعيٌكم مسئولُّ وكلٍكم راعُّكل(:  −صىل اهللا عليه وسلم

وتتضمن هذه  . عن رعيته ٍ اجلامعة مسئول وراعأفرادوكل فرد من .واملسلم 
 . ي جتامعمن خالل الرتاحم والتكافل اال; خرين م باآلهتامة االيجتامعالرعاية اال

فهي نابعة من فهم الفرد ;  ترتبط اهلداية بعنرص الفهم . )مسئولية اهلداية  (اهلداية −٢
والفهم بنوعيه . وهذا الفهم يرتبط بخاصية الوعي , للجامعة وفهمه لدوره فيها 

 . املسلم إىل هداية مجاعتهنساناإليدفع ) وفهم دور الفرد فيها, فهم الفرد جلامعته (
ومن خالل الدعوة , وتتضح مسئولية اهلداية يف دعوة االنبياء والرسل والصاحلني 

j  i   h  g  f  }  قال تعاىل .اىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  u  t  s  r  qp  o  n      m  l   kz آل عمران :
ية جتامع نحو القيم االهاونصحاجلامعة عوة فمسئولية اهلداية تتضمن د  ١٠٤

 .  واإلرصار عىل ذلك ةمع الصرب واملثابر, السليمة 
وتتجىل يف تقان بعنرص املشاركة ترتبط مسئولية اإل . )تقانمسئولية اإل (االتقان −٣

يف ,  وأن حيسنه ن يتقنهأ  ً عمالناُحدعمل أ حيب إذا − وتعاىلسبحانه−أن اهللا 
ويتطلب اإلتقان النظام .  ًوتعليام,  ًوتعلام,  ًوعمال,  ًعبادة;  مجيع جماالت احلياة

 ٢٨٩ص. وبذل أقىص جهد ممكن , واالنتظام 
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 وإنام,  تنمو عن طريق النضج فقط الأن املسئولية  Havighurst جرستهافيرى 

هي كام , سئولية تنمو يف مخس مراحل  أن املويرى.  عن طريق اخلربات التعليمية اًتنمو أيض
, وقليويب  )م٢٠٠٧( عبد اهللا, و )م٢٠٠٦(, والعنزي  )هـ١٤١٨ (  احلاممي :ٌّذكرها كل من 

 ) .هـ١٤٣٠(

   : املسئولية عن الذات كعضو مستقل :األوىلاملرحلة

 حيث يميل الطفل يف هذة املرحلة  من أوىل مراحل نمو املسئولية ;املرحلةتعترب هذه 
.  حياته أمورمن خالل اجتاة الطفل نحو االستقالل يف بعض , إىل ضبط النفس وتوجيه الذات 

 ما عىل ٍّىل حد; فالطفل يعتمد إومع ذلك .  وارتداء مالبسه, ويظهر ذلك يف عنايته بنفسه 
عر بقدرته  املساعدة حني يش نويرفض هذهفهو يطلب املساعدة حني حيتاج اىل ذلك ; الكبار 
 . اإلحساس باملسئولية  وهذة احلاجة إىل االستقالل الذايت طريق.ء العمل بنفسه عىل أدا

ي املجتمع :املرحلة الثانية    : مرحلة املسئولية تجاه ٓالاخرين 

 اإلخوة − رسةاأل(يف هذة املرحلة تنمو قدرة الفرد عىل التوحد مع اآلخرين 
م الوعي ُّول الذات إىل تعلفينتقل الفرد من التمركز ح) رفقاء اللعب  −واألخوات 

 ويضبط هم ,ومشاعراآلخرين وعىل هذا األساس يضع الفرد يف اعتباره رغبات . يجتامعاال
 . ية جتامعوهنا تكمن بداية تكوين املسئولية اال. هبا ترصفاته وسلوكياته 

ي الضم :املرحلة الثالثة    : املسئولية الراسخة 

ّومن ثم, ية اجتامعدرة الطفل عىل إصدار أحكام  قاتزداد يف هذه املرحلة تدرجيي َ ْ  ضبط ِ
اهيم التي يكوهنا الطفل عن السلوكيات ففامل. ًسلوكياته وترصفاته بناء عىل هذه األحكام 

حيث , يق مايميز الطفل اخلاطئة والصحيحة ال تتحدد فقط عن طريق النضج وإنام عن طر
ّومن ثم; يري بناء لتاثري األبوين باستدخال املعايستجيب األ َ ْ وهو ,  يبدأ الطفل بتكوين الضمري ِ
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 اتباعما بعد من  ن الطفل يفّ وهو الذي يمك)ستدخال الطفل لسلوك والديها( ـمايعرف ب
 . القواعد الوالدية 

   : املسئولية بفضل املثاليات الاخالقية :الرابعة املرحلة

وليست نتيجة قواعد , قية يم الفرد األخالِتتكون املسئولية يف هذة املرحلة نتيجة ق
,  يصبح باستطاعة الفرد مناقشة ضمريه حيث لوالدين كام يف املرحلة السابقة ;وتوجيهات ا

وخالل هذه املرحلة تنمو قدرة .  السلوك عىل أساس رويته املستقبليه أنواعواختياره بني بدائل 
 حيث يزيد  ;رسةية خارج حدود األاجتامعوتكوين عالقات , الفرد عىل العمل اجلامعي 

كام , ية جتامعفيبدأ الطفل بتكوين معايريه اال, النشاط التعاوين للطفل واالستقالل الذايت 
ويكون شديد , ا ويمكن االعتامد عليه نسبي, املسئولية ويتقبل , ده ُّويقل ترد, تزداد ثقته بنفسه 

 . احلساسية للصواب واخلطأ 

   :الوفاء للقيم ٔالاخالقية أو جتمع املسئولية نحو امل :املرحلة اخلامسة

 املرحلة حياول ية ; فالفرد يف هذهجتامعيصل الفرد يف هذه املرحلة إىل كامل املسئولية اال
. من خالل فهمه هلذه القيم املجتمعية ,  بسلوكياته وترصفاتهحتقيق قيم املجتمع االخالقية 

واالعتامد عىل , بالتفكري املنطقي الناقد م هتامواال, ويصبح أكثر قدرة عىل إدراك آثار ترصفاته 
 . ل املسئولية ُّوالقدرة عىل حتم, النفس 

»<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]÷]<íéÖçòŠ¹]<Â^ÛjqíéV<<< <

ا يف جانب كبري من نشاهتا اال أهن , ا ذاتيًاية وان كانت تكوينجتامعية االن املسئولإ
 .ية جتامعاج الظروف البيئية والرتبوية واالوهي نت, مة مكتسبة َّهنا عملية متعلأ أي ة ,ّياجتامع
. ية جتامعهم العوامل التي تساعد عىل نمو وتطور املسئولية اال ما ييل تشري الباحثة اىل أويف
 :يف التايل ) م١٩٩٣(وجزها عثامن وقد أ
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اسة النظرية  -١  :رالد

اقشة مما ملن من القراءة واوماقد يتعلمه التالميذ, اج الدراسة أي مواد الدراسة ومنه
−تارخيية  أو أقتصادية أو يةاجتامع فالدراسة سواء كانت .جمتمعه  أو يتصل بشؤون مجاعته

 . ل اجلامعة ُّىل مستوى تعقم إ بجامعتهممهاهتام والدارسني عىل االرتقاء يف تساعد التالميذ

س  -٦  :راملد

,  تالميذ فهو ليس جمرد ملقن للية ;اجتامعوهي حقيقة تربوية و. يعد املدرس القدوة 
ية عند جتامعسئولية اال ومن هنا يرتكز دور املدرس يف امل.ية هلم اجتامعبل هو قدوة نفسية و

فر لديه ه البد أن تتوية عند تالميذجتامعاالنامء املسئولية املدرس الذي يسهم يف أالتالميذ ; ف
 . املة وواسعة  جمتمعه نظرة شأمور إىلتلك البصرية التي جتعل نظرته , ية جتامعالبصرية اال

بوية  -٧  :الجماعة ال

اجلامعة التي ينتمي اليها ا كانت هلذ; وعظم النشاط الرتبوي يف مجاعات م يتم تنفيذ
كام , ية عنده جتامعثر كبري يف تنمية املسئولية االات أة ذ معها النشاطات الرتبويالتلميذ وينفذ
, ي قيم ومعتقدات اجلامعة ِّ تبن من اجلامعة ويتعلم التلميذ.احي نموه األخرى تؤثر يف نو

 . كام يتعلم كيفية اختيار القائد , يديولوجيتها , واملشاركة يف صياغة أواحرتام عضوية اجلامعة 

ù]<…æì†‰÷]<íéÖçòŠ¹]<ØÛ <»<Â^ÛjqíéV<< <

صبح وقد أ. , وحلقة الوصل بني الفرد واملجتمع  األوىل وحدة املجتمع رسة األُّتعد
 أمهية قصوى يف تشكيل شخصية الفرد ; فالطفل يتعلم رسةن لأل النفس أامت علمَّمسلمن 

خرين فيتعلم خدمة اآل, ملدرسة والبيئة خرين من خالل جتاربه يف املنزل وامسؤولياتة جتاه اآل
ويسعى اىل معرفة مايتوقعه منه زمالؤه يف , واملعيشة وفقا للقواعد التي ترتضيها اجلامعة 

 , وحياول يف أحيان حيانا عن مطالبهم منه, ويتساءل أيد جياهبه اجلامعة يف كل موقف جد
 خمتلفة أساليب رسة وتتبع األ.أخرى أن جيرب اكتشاف ما حيتاجونه إليه منه بطريقته اخلاصة 

والدها ية عند أجتامعن تسهم يف تنمية املسئولية اال, ويمكن أية جتامعثناء عملية التنشيئة االأ
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ل ُّوحتم, عداد احلفالت , وإاستقبال الضيوف : مثل ; ية جتامعاقف االباملشاركة يف بعض املو
 )م٢٠٠٦( بدوي . جل اجلامعة , وإنكار الذات من أوالتعاون معهم , خرين مسئولية اآل

 ١٠٠ص
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اب عداد الناشئني والشبسة كمؤسسة تربوية متخصصة مؤهلة إلن املدرأالشك 
 يف تنمية املسئولية −طفال وخاصة بالنسبة لرياض األ−ساس أن تقوم بدور أتستطيع 

 ودلك من خالل العديد من املامرسات التي يمكن القيام هبا داخل املدرسة ;ية جتامعاال
   .١٠٦ ص )م٢٠٠٦(, بدوي . وخارجها 

باعتبارها , دية ية والفرجتامعه احلاجة االذ الروضة هي املسئولة عن مواجهة هكام تعد
 . ٧٦ ص )م١٩٨٦(عثامن . ا أطفاهلية عند جتامعهي املسئولة عن تنمية ورعاية املسئولية اال

ن املربني يف أاها ّي وفكرة مؤدأبني رجال الرتبية ومفكرهيا عىل رمجاع إفهناك شبه 
ليات تتخطى اجلوانب الفنية واالحرتافية و يتعلمون مهام ومسئطفالرياض األاملدارس و

 هلوالء األوىلية جتامع بحيث تصبح املسئولية اال;سة لدورهم التعليمي داخل حجرة الدرا
بدوي . ا ًوواعي, ا ًونشط, ا ًل الفرد مواطنْاملربني هي االسهام بكفاءة واقتدار يف جع

 .  ١٠٧  ص )م٢٠٠٦(
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 احلاسب اآليل ّعىل أن )م٢٠٠٦(رحيم عبد الو,  )م٢٠٠٢( صالح : من ٌّاتفق كل
   :; مثلوإكسابه بعض املهارات املهمة امج يساعد عىل تنمية شخصية الطفل, برن

; ه ئاحرتامه للدور والتعاون مع أصدقاعن طريق ,  يةجتامعتنمية املهارات اال −١
والتعامل فية التعايش للطفل كي ميتعلعىل ي يرتكز جتامع النمو االحيث إن

 . خرين والتكيف مع اآل
   : وذلك يف ناحيتني ,تنمية املهارات الفيزيقية −٢
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 املهارات اليدوية احلركية لألعضاء تؤديحيث ; التازر البرصي واحلركي لليدين  −أ 
 إىل طفالألاالعني يقود زر بني حركة اليدين وآوالت.  يف نموه ا هاماًللطفل دورالدقيقة 
ِّالـمتعددة فالوسائط ;هارة القراءة والكتابة املستقبلية علم م َ , زر آوفر للطفل هذا التت ُ

 .من خالل اختيار عنرص معني عىل الشاشة 
حيث يطلب من ;  املهارة ه برباجمه نمو هذ يوفر احلاسب اآليل .التاميز البرصي−ب

 أو العثور عليهاطلب منه يو, األلوان  أو األحجام أو شكالالطفل أحيانا متييز األ
 . مما يساعد الطفل عىل التمييز البرصي ; جتميعها 

 شكالم األُّب الفكرة إليهم يف تعلّحيث تقر.  تنمية املهارات العقلية واملعرفية −٣
 ي لدهيم القدرة عىل العدّكام تنم, ومعرفة التناقضات , واألحجام واأللوان 

ضافة اىل أنشطة احلاسب اآليل  باإل., وتنمية مهارات التذكر والتصنيف والقياس 
 .تؤدي إىل زيادة املدى االنتباهي لدى الطفل التي 

الذي يتيح حلاسب اآليل يوفر مبدأ االختيار , فا.  مهارات التفكري املنطلقتنمية  −٤
 اآلخرين طفالوالسامح لأل, ختيار مواد معاجلة ضعفهم  الطفالالفرصة لأل
 .ا ون هب تعلمهم بالطريقة التي يرغببالتقدم يف

  يستطيع احلاسب اآليل أن ينمي اجلانب العاطفي .تنمية اجلانب العاطفي للطفل −٥
وذلك ;  عند الطفل وبكفاءة عالية −غري مبارشة أو بطريقة مبارشة−الوجداين أو 

باإلضافة إىل تفاعله مع , من خالل التعزيز املبارش والفوري الذي يتم عىل الشاشة 
واحلصول عىل , بادل اآلراء واألفكار تو,   من حولهطفالالربنامج واأل

وتعميق مفهوم , لفة ُد لدى الطفل الشعور باألّكل هذا يول; استجابات متنوعة 
 . االنتامء 

حيث توفر برامج احلاسب اآليل عملية احلوار التي .  تنمية القدرة اللغوية للطفل −٦
وإثارة التساؤالت , وتزويد الطفل بالتعليامت , ستهدف منها إعطاء املعلومات ُي

 .واحلصول عىل استجابة هلا وتعليقات حوهلا 
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ِّالـمتعددةلحاسب اآليل والوسائط كل ما سبق يؤكد عىل أن ل َ  يف تنمية ًاالّ فعاً دورُ
وذلك من خالل توفريه العديد من ; شخصية الطفل يف كثري من املجاالت املتعلقة بحياته 

ِّالـمتعددةسائط الووأن . ن خالله األنشطة والربامج التي يامرسها الطفل م َ  مهارات  تنميُ
لتطورات التكنولوجيا  تهماستجاب من خالل , الروضة أطفالية لدى جتامعاملسئولية اال

 يف متناول ةّحِلُتقنيات حاجه م أصبح بحاجة إىل ملعلومايت االنفتاح املعريف و اأن و .احلديثة
لق جيب استخدام تكنولوجيا التعليم يف مواكبة  فمن هذا املنط. طفالاليد , حتى يف لعب األ

 .التطور
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  :مقدمة
ِّالـمتعددة يتيح التدريس باستخدام الوسائط  َ  الفرصة للمتعلم ملواجهة قضايا وظواهر ُ
 الربامج والتطبيقات التي تعتمد يف  :اويقصد هب. ومواقف تعليمية غري مألوفة بالنسبة له

أكثر من  أو عيل دمج وتكامل اثنني, واخلربات املتنوعة عىل توي التعليمي عرضها للمح
  .٢٣ص ) م٢٠٠٤ (الل. التي تقدم من خالل الكمبيوتر العنارص احلسية  أو الوسائط

<¼ñ^‰çÖ]ìđ‚ÃÿjŁÛ{Ö]æ<Ù^Ë_í‰…‚¹]<ØfÎ^Ú<V< 
 أو  والرسوم للتواصل ورشح املعطياتشكالدم الرموز واألِالق منذ نساناستعمل اإل

املعاجم التي حتتوي عىل رشح املصطلحات :  ًمثال( ا املعلومات التي يصعب التعبري عنها كتابي
 ).بالصور والرسوم أو ,  بالرموزويف بعض األحيان إذا صعب التعبري كتابة , عادة بالنص 

وهي . ًالَا ومتداوًا ممكنأشكاهلاجلة املعطيات عىل خمتلف أصبح استعامل ومعفا أما حالي
ِّالـمتعددةالوسائط (ـما يعرف ب َ ُ:  Multimedia (,  التي سامهت يف بلورة وتطوير النظم
 املعطيات سواء أنامط إذ يمكن إدماج كل ;عقدة بإدخال وسائل سمعية برصية املعلوماتية امل
 ).برنامج أو يف أي نظام(ا ًأم صوت, ) ركةمتح أو ثابتة(ا , أم صورة أكانت نص

, وبفضل هذه التقنيات يمكننا استعامل ومعاجلة نظم ذات معطيات خمتلفة املصادر 
وإدماجها بكل حرية وسهولة يف خمتلف الربامج , ثم التجاوب اآليل والفعيل مع احلاسوب 

)Interactivities(.  

لة املاضية يف جماالت تقنيات أدت التطورات املتسارعة يف السنوات القليوقد 
ِّالـمتعددةاحلاسوب والوسائط  َ إىل نشوء ما يسمى اليوم −نرتنت والتكامل بينها  وشبكة اإلُ

ات جديدة مل  استخدامها إىل اكتشاف إمكانوأدى،  (TIC) بتقنيات املعلومات واالتصاالت
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ومنها جمال الرتبية , ية تكن معروفة من قبل , ظهر أثرها بوضوح يف مجيع جماالت احلياة اليوم
تتمتع به هذه ملا هلا من مميزات عديدة  يف توفري اجلهد والوقت واملال , إىل جانب ما ; والتكوين 

ّومن ثم  ; يف التحاور مع املتعلم , الذي أصبح حمور العملية التعليميةٍالتقنيات من إمكان َ ْ  البد ِ
 .من إعطائه الدور األكرب يف تنفيذ ها

ِّالـمتعددةهوم الوسائط وقد ظهر مف َ التعليم ,  دخل النظم يفُ مع بدايات استخدام مُ
, أن يستخدمها وقد ارتبط املفهوم يف بداية ظهوره باملدرس , وكيفية عرضه للوسائل التي يريد

التفاعل بينها وبني  والعمل عىل حتقيق التكامل بينها , والتحكم يف توقيت عرضها , وإحداث
 .لتعليماملتعلم يف بيئة ا

إىل حدوث طفرة هائلة يف جمال تصميم ّأدى  والكمبيوتر إحداث التزاوج بني الفيديوو
ِّالـمتعددةوإنتاج برامج الوسائط  َ  فمن .الكمبيوتر والوسائل اإللكرتونية وعرضها من خالل  ُ

ِّالـمتعدالالزمة الستخدام تكنولوجيا الوسائط ُّ التعلم ف عىل طبيعة بيئةُّخالل التعر َ  يف دةُ
 وأيضا حتديد احلد األدنى لعدد  ,املستهدفة من املتعلمني التعليم , وكذلك طبيعة الفئة
ِّالـمتعددةبرامج الوسائط  الوسائل املستخدمة يف بناء َ توظيفها عند تصميم هذه   وإمكانُ

ِّالـمتعددةالتميز يف تصميم وإنتاج برامج الوسائط  ساعد ذلك عيل=الربامج  َ  . بصورة أفضلُ

ÝçãËÚ ¼ñ^‰çÖ] ìđ‚ÃÿjŁÛ{Ö]<: Multimedia   

: مثل ;  من جمموعة من الوسائط ٌمزيج �: عىل أهنا ) Giarddiana ، 1992(فها ّيعر
 اًالتي تتكامل مع, والرسومات املتحركة واخلطية , ولقطات الفيديو , والصوت , ص َّالن

  .P 76 "تنظيمها واسرتجاعهاوكذلك , بحيث توفر للمتعلم احلرية يف التنقل بني املعلومات 

دمج النصوص والرسوم  ": أهنا )   keller & Gentry ، 1996 ( من ٌّويذكر كل
لتصبح وسائط متعددة يتفاعل معها املتعلم ; والعنارص السمعية والبرصية يف جمموعة واحدة 

   .P 450 "ُّ التعلم عندما يستخدمها يف عملية
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مع , حمتوى  أو ,ض املعلومات يف شكل نصوص ْ عر" : بأهنا )م٢٠٠٠(فها الرشهان ّويعر   
 لقطات − الرسوم املتحركة − الصوتيات − الصورة الرقمية  :مثل; وجود بعض العنارص 

  .١٨٠ −١٧٨ ص "الفيديو 
ِّالـمتعددة أن برامج الوسائط ") م ٢٠٠١( عزمي ويذكر  َ  هي برامج الكمبيوتر التي ُ

, والصور الثابتة , واملوسيقى , والصوت , النص : مثل  ;تتكامل فيها عدة وسائط لالتصال 
  . ١٢ −١١ ص "لقطات الفيديو , واملتحركة والرسوم 

عليه ُوأنه يطلق  " Multimedia " ملتيميديا "مصطلح ) م٢٠٠٢(,اخلويل  ّويوضح
ِّالـمتعددةالوسائط (العربية يف  َ :  تعنيو " Multi" هو كلمة األول  :يتكون من مقطعنيو ,) ُ
, استخدام وسائط االتصال : تعني  و "Media" واملقطع الثاين كلمة   .متعدد أو ,  كثري

. جل حتقيق الفاعلية يف عملية التعليم أمن ; بصورة مندجمة ومتكاملة ,  واملرئية املسموعة
 العديد من املسميات عىل أطلقتادفات فقد رتونتيجة ملا تتمتع به لغتنا العربية من غزارة امل

ِّالـمتعددةالوسائط : ومنها ، " Multimedia "كلمة  َ ِّالـمتعددة األوساط − ُ َ  املصادر − ُ
ِّالـمتعددة َ  − الوسائط املتكاملة− الوسائط اجلديدة − األوساط تعدد − تعدد الوسائط − ُ

ِّالـمتعددةالوسائط  َ ِّالـمتعددةواقرتن مصطلح الوسائط  . امللتيميديا,  عىل الكمبيوتر ُ َ ُ 
 كاألقراص; كام ارتبط كذلك بظهور التكنولوجيا احلديثة يف جمال املعلومات , الكمبيوتر ب

سوم الثابتة  وذلك لقدرهتام عىل محل ملفات الصوت والصور والر;نرتنت واإل, املدجمة 
 الكمبيوتر التي تصنع اليوم قادرة عىل التعامل مع أجهزة فأصبحت ,واملتحركة والفيديو 

َالـمتالوسائط   أو ROM – CD "  " Drive "  مدجمةأقراص  فهي مزودة بمشغل; ِّعددةُ
وغريها من , وكارت فيديو , وكارت صوت ,   " DVD Drive"مشغل فيديو رقمي 

كام غريت من شكل , املستحدثات التي غريت من دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية 
ممة لتالئم احتياجات وميول واستعدادات  بيئات جديدة ومصإىلحجرة الدراسة التقليدية 

  ١٧٦ص . املتعلمني 
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 برنامج حاسويب يقدم حمتوى املادة التعليمية ": إليها عىل أهنا ) م٢٠٠٤( فرجونويشري        
, من خالل املزج بني النصوص املكتوبة والرسومات الثابتة واملتحركة ,  املتعلم إىل

يم الربنامج للمتعلمني بالتعامل مع املادة بحيث يسمح تصم;  واملوسيقى واألصوات
  .١٢٣ ص " الذايت وحضورهم ال حتياجتهم وقدراهتم اًوطبق, التعليمية بشكل تفاعيل 

ِّالـمتعددةوقد ظهر مفهوم الوسائط  َ ُ " Multimedia "  ببعض املفاهيم اًخمتلط 
:  أهنام عىل ٢٠٠٨ , إسامعيلنادر شمي وسامح ( فها ّ يعرإذ;  بأكثر من تعريف اًدّوحمد

فهي لفظة تطلق عىل جمموعة من وسائط , تكنولوجيا قائمة بذاهتا تعتمد عىل الكمبيوتر "
والتي , والفيديو , والرسوم املتحركة  , واألصوات, النصوص : مثل ; االتصال املختلفة 

حتقيق جل أمن ;  يف منظومة الكمبيوتر اً متعددة ودجمها معأشكاليمكنها ختزين املعلومات ب
   .٢٤٤−٢٤٣ ص "الفاعلية يف عملية التعليم 

مفهوم ") م ٢٠٠٨, فتحي (يف )  Andy&  Rohwedder ، 2002(ل ّوحيل
ِّالـمتعددةتكنولوجيا الوسائط  َ   :مستوينيف  ّ , ويصنفه التفاعليةُ

 من الوسائط أنواع التكامل بني عدة إىل )الوسائط(شري كلمة ت  :األولاملستوى 
والرسوم , والفيديو , والصوت , والصور الثابتة واملتحركة , النصوص : ل مث; املتنوعة 

 .اخلطية واملتحركة 
مه يف تلك ُّ التفاعلية التي تعني تفاعل املستخدم وحتكإىل يشري  :املستوى الثاين

 . ١٠ ص "الوسائط 
ِّالـمتعددةف الباحثة الوسائط ِّوتعر َ من −وب  احلاسإمكاناتتوظيف  :بأهنا  اإجرائي ُ

برنامج يف  − املتضمنةواإلرشادات, والنصوص املكتوبة , والصوت , والرسوم , الصور 
 وذلك يف ضوء, ا  ذاتيطفالاأل لتدريب معلمة رياض  ; باحلاسوبيةجتامعاملسئولية اال

 الرتبوية املرجوة من الربنامج بكفاءة األهدافبحيث حتقق ;  يةجتامععنارص املسئولية اال
 . وبشكل تفاعيل ومتكامل  ,ٍوإتقان
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ِّالـمتعددة الوسائط ّمرت َ   : التايل يف)م٢٠٠٤( فرجون يذكرها ,  مراحل ِ بأربعُ
أسلوب للتعليم التفاعيل قائم : بأنه  ) أفالطون(وصفه    :مرحلة احلوار السقراطي −١

 ن عومن خالل اإلجابة, لم بعض األسئلة  يسأهلم املع ,عىل جمموعة صغريه من الطالب
 جديدة اًأوطرق, األسئلة ومناقشة القضايا التي تتضمنها يستكشف الطالب أفكارا جديدة 

 .دث التفاعل بني املعلم واملتعلم باستخدام احلوار كوسيلة ُ وهذا حي.للتفكري 
, الكتاب و,  وفيها يتفاعل املتعلم مع املعلم  :مرحلة عرص الثورة الصناعية −٢
وحتت سيطرة , ُّ التعلم  حيث يتم باستخدام الوظائف العقلية حلدوث.والطباشري , والسبورة 

ومن السهل , هنايته إىل  بداية املوضوع منذات تتابع وعىل هيئة أفكار تعليمية منظمة , املعلم 
 .حمتوى الكتب التعليمية  الطالب نتج عنه اكتساب; فيلصعب اإىل 

 واشتملت هذه املرحلة عىل العديد من عنارص  :ولوجيا السمع برصيةمرحلة التكن −٣
 اهلدف وكان .والتليفزيون التعليمي , ورشائط التسجيل , واألفالم , من السبورة ; التفاعل 

  . املتعلم من هذا النوع من التعليم التفاعيل هو نقل املعلومات من املعلم إىل
وتتم باستخدام , من أحداث املراحل وهي   :مرحلة تكنولوجيا املعلومات −٤

 أشكالإىل باإلضافة ,  جديدة أشكالتكنولوجيا جديدة ساعدت عىل تقديم املعلومات ب
, ) Room –CD( حيث استخدمت األقراص املدجمة ;تقديمها القديمة مع حتديثها 

, و وموثرات الفيدي, ) LAN (وشبكات التعليم املحلية) DVD(وأسطوانات الفيديو الرقمية 
, ) VOD(والفيديو حتت الطلب , والتلفزيون الرقمي  , والفيديو التعليمي, والتعليم املفتوح 

 . وغريها من مستحدثات تكنولوجيا املعلومات , والربيد االلكرتوين , نرتنت واإل
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ِّـمتعددةال يف بيئة الوسائط ساسما ييل عرض تفصييل للعنارص األ يف َ حيث اتفق عىل ;  ُ
شمي و, ) م٢٠٠٦(احللفاوي و , )م٢٠٠٢( زيتون , و )م٢٠٠٢( الفار:  من ٌّناهتا كلّمكو
 ) .٢٦−٢٣ , )م٢٠٠٨(فتحي و  , )م٢٠٠٨(إسامعيل و
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أوال
ً  : Word Written ( Texts(  النصوص املكتوبة :ّ

ة تعرض عىل املتعلم كل ماحتتويه شاشات الربجمية من بيانات مكتوب:  هبا  ويقصد 
 . أثناء تفاعله مع الربامج

 استخدام النصوص يف برامج الوسائط يفاعتبارات جيب مراعاهتا  ّعدةوهناك 
ِّالـمتعددة َ   :وهي,  ُ
ّومن ثم; د من قدرة املتعلم عىل قراءة النصوص املوجودة بالربنامج بسهولة ُّالتأك )١ َ ْ ِ 

 .اختيار خط وحجم مناسبني ملوضوع الربجمية 
 . اخلطوط املستخدمة يف الشاشة الواحدة أنواع يف اًعدم التنويع كثري )٢
ذا كان الرسم والنص بألوان إوبخاصة ,  فوق الرسم ٍّاحلرص عند وضع نص )٣

 .متعددة 
 .تدقيق الصياغة اللغوية  )٤
 استعامل خط  :ىل نصوص اهلامة يف الربنامج عن طريقإيمكن جذب انتباه املتعلم  )٥

 .كبري بحجم النص وضع ,إطاروضع النص داخل , نص وضع خط حتت ال, سميك

 :) Sound (الصوت  :ثانيا
ِّالـمتعددةتتنوع األصوات التي توجد يف برامج الوسائط  َ  املسموعة بني اللغة ُ

)SPOKen (Words , واملوسيقى ) Music ( ,ثرات الصوتية ؤوامل )Sound Effect ( ,
 : كام ييل; ولكل منها استخداماته املختلفة 

   Words�Spoken  :)املسموعة(اللغة املنطوقة 
,  ما ٍوتتمثل يف صورة أحاديث مسموعة منطوقة بلغة,  من أهم وسائط االتصال ّعدُت

صور  أو رسم أو وقد تستخدم ملصاحبة نص, تنبعث من السامعات امللحقة بجهاز الكمبيوتر 
 .  للمتعلم إلعطاء توجيهات وإرشادات; تظهر عىل الشاشة 
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  Music  :ملوسيقىا
ِّالـمتعددةتعد املوسيقى من أهم العنارص الصوتية يف برامج الوسائط  َ ُتوجدفهي ;  ُ ِ 

 . بني املتعلم والربنامج ُوالتفاعل, ذب االنتباه جتو,  هانّوحتساالنفعال وتعزز العملية التفاعلية 
  :من التايلد ّويراعي عند وضع موسيقى العرض التأك

 .واهلدف منها , غي توصيلها الرسالة التي ينب )١
 .توضيح األعامل املشاهبة واملشاركة لنفس العرض  )٢
 .وتأثريها عىل العرض , وتسلسلها ,  إيقاع املوسيقى بطء أو رسعة )٣

   Sound Effects  :املؤثرات الصوتية
, كأصوات الرياح ; ثرات تعمل عىل جذب انتباه املتعلم نحو العرض ؤهي م

تأيت األصوات مصاحبة للمؤثرات و .وغريها , واآلالت , والطيور  , واحليوانات, واألمطار 
 Musicalويمكن عن طريق وصلة خاصة تعرف باسم , البرصية التي تظهر عىل الشاشة 

lnstrument Digital lnterface)  (  للتحكم ; ربط اآلالت املوسيقية بأجهزة الكمبيوتر 
  ; وهي عبارة عن ملف لبعض األوامر املسجلة حلركات موسيقية.فيها عن طريق الكمبيوتر 

 .وهي تسجل عىل هيئة نبضات صوتية,  الضغط عىل مفاتيح البيانو  :مثل
  :مها, وهناك وظيفتان للصوت يف عملية االتصال بني املتعلم وجهاز الكمبيوتر 

, ما التحذيرات عند حدوث خطأ  ظهارإالتعرف عىل جهاز الكمبيوتر عن طريق  )١
بالصمت حتى يطلب املتعلم أو ,  وذلك عن طريق ظهور رسالة حتذيرية

 .معلومات توضيحية عن حالة اجلهاز 
هذه وتسمى , حالة اجلهاز عن التي تنبئ , يعترب الصوت بمثابة رموز ملعلومات معينة 

 : وتنقسم إىل نوعني . سمعية ٍ أو أشاراتا ,ًاألصوات رموز
 ات ّنّالر: مثل ; صوات إيقاعية وموسيقية تتكون من أ: أصوات جمردة  •
 .حتاكي أصوات بعض الكائنات يف احلقيقية : أصوات واقعية  •
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الذي يأيت ضمن ملحقات ,  ) Sound recorder(مثل ; أن هناك برامج الصوت  كام
وهذه الربامج ,  )Sound Forge ( ,  )Gold Wave( وبرنامج , ) Windows(نظام التشغيل 
إضافة صدى : مثل ; ثرات عىل الصوت املسجل ؤ املطرق عديدة إلجراءتكون مزودة ب

, MP3: ( من أمهها ية ; فوأما بالنسبة للتنسيقات الصوت. أو مزج األصوات , للصوت 
ALFF ,WAV ( . أمهها , تؤثر يف كفاءة الصوت وهناك عوامل عديدة ) :Rate Sample , 

Size Sample . ( 
 اًعنرص) م٢٠٠٨(, وفتحي ) م٢٠٠٦(حللفاوي , وا) م٢٠٠٢ (زيتون: ٌّكل من يضيف و    
ِّالـمتعددةاعتربوه من العنارص املشوقة واملثرية يف الوسائط  خرآ َ  عنرص الرسوم اخلطية: وهو ;  ُ
.  

 :) Graphics (  الرسومات الخطية :ثالثا
أو  , تظهر يف صورة رسوم بيانية خطية , شكالوهي تعبريات تكوينية باخلطوط واأل

 أو , توضيحية اًرسوم أو ,عيه ُّ تتبًة وقد تكون خرائط مساري.بالصور  أو ,باألعمدة أو ,  دائرية
 وقد تكون .ر النشطة الصو أو, الصور الرقمية  أو,  كاريكاتورية اًرسوم أو  ,ًوشجرية , ًزمنية
از ه بجيمكن إدخاهلا إىل الكمبيوتر باستخدام الوحدات أو , منتجة بالكمبيوتر اًرسوم

 .بحيث يمكن تعديلها واسرتجاعها , الكمبيوتر 
ِّالـمتعددةأن برامج الوسائط ) م١٩٩٦(وضح عبد املنعم  أو َ  من اً تشمل عددُ
, ) Spoken Languaga(واللغة املنطوقة , ) Texts(النصوص املكتوبة : هي , املكونات

, ) Still picture( ثابتة والصور ال, ) Graphics(والرسوم اخلطية , ) Music( واملوسيقى 
االصطناعي  أو والواقع الومهي, ) Animation(والرسوم املتحركة , ) Video( والفيديو 
Reality) Virtual (.  
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ات اإلمكانويتوقف ذلك عىل , جمموعة منها  أو اًوهذه العنارص يمكن استخدامها مجيع   
, ستهدف توصيلها إىل املتعلم  وأهداف الرسالة التي ي, دواتاملتاحة من األجهزة واأل

 ٩٧ ص.واإلمكانات املعرفية اإلدراكية للمتعلم نفسه 

ًابع  ) Stil Pictures ( ر الصو الثابتة :ار
ب الصور الثابتة عروض الوسائط ِكسُحيث ت;   هي صور ثابتة رقمية ألشياء حقيقية 

ِّالـمتعددة َ كتب واملجالت عن طريق املاسح  وقد تؤخذ أثناء اإلنتاج من ال. املزيد من الواقعية ُ
  . Optical Scannerالضوئي 

  Motion Pictures or( Video ( ر الصو املتحركة :اًخامس
ينة لرتاها العني مستمرة جمموعة من لقطات الفيديو يتم تشغيلها برسعة مع:  هي

; ا وتتعدد مصادره,  وتظهر الصور املتحركة يف صور لقطات تعرض بطريقة رقمية .احلركة 
 ويمكن التحكم يف هذه .سطوانات الفيديو إو, وعروض التلفزيون , كامريا الفيديو : لتشمل 

  .وإرجاعها, وإيقافها , وإبطائها , إرساعها : اللقطات من حيث 
  :  لقطات الفيديو إعدادعمليات هم ألض استعرويف ما ييل ا

 يمكن ختزين ما هحيث إن; ا باستخدام كامريا يتم تزويد الكمبيوتر هبا ّمإ )١
 . لكل صورة  يف الثانية اًإطار ٢٤يقارب 

 ) AVI , MOV( من أهم تنسيقات الفيديو .نقل أرشطة الفيديو إىل الكمبيوتر  )٢
, احلجم   :ومنها,  عند التعامل مع عنرص الفيديو أموركام جيب مراعاة عدة  )٣

 ) . Resolution ( ودرجة الوضوح
  .طات حتديد تزامن وتكامل الصوت مع اللق )٤
 ) . MPG ( ضغط للفيديوعملية  )٥
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ِّالـمتعددةومن فوائد استخدام الفيديو يف برامج الوسائط  َ   :  التعليميةُ
كسب الفيديو ُحيث ي; ظهار األحداث واملهارات التي تعتمد عىل احلركة إ  −١

 .املوضوع اإلحساس بالواقعية 
لدقته أو ,  ورتهما خلط; إ يستطيع أن يراه بطريقة طبيعية ح للمتعلم ماالوضي  −٢

يف فرتة زمنية طويلة أو ,  بسبب وقوعه يف فرتة زمنية ماضية أو ,املتناهية 
 .لندرة احلدث أو ,  حلدوثها برسعةأو ,  يصعب إدراكها

 .ية نسانظهار الدوافع والعواطف اإلإيستخدم يف   −٣
 الفيديو يف نقل وتوصيل العديد من املعلومات الكثرية للمتعلم يف يستخدم  −٤

 . قليلة دقائق
التجربة بالفيديو أكثر من  أو من خالل مشاهدة املهارة; التعليم حتى اإلتقان   −٥

 .مرة 
 مواصلة منتدعيم عرض احلركة يساعد املتعلم عىل الرتكيز وعدم امللل   −٦

 .العرض 

 ) Graphie Animations (  الرسوم املتحركة: اًسادس
; بتكر الرسوم املتحركة  مهو) Walt Disney(   األمريكي املشهور والت ديزين  

وتعرض هذه ,  منها لقطة إطارلكل , ات املرسومة طاروذلك باستخدام سلسلة من اإل
سوم املتحركة دقيقة واحدة من الرّ فإن  عليهاًوبناء.  يف الثانية اًإطار) ٢٤(اللقطات برسعة 

ِّالـمتعددة ويف برامج الوسائط .لقطة ) ١٤٤٠(حتتاج  َ  يقوم بإنتاج الرسوم  يمكن للكمبيوتر أنُ
ًأوال  فيتم ;املتحركة بنفس األسلوب التقليدي  وتعديله وتلوينه باستخدام ,  يلّرسم شكل أوّ

 وباستخدام الكمبيوتر يمكن التحكم .خصائص الرسم يف برامج الكمبيوتر  الرسم وأدوات
اث تغريات حدإمع , يف حركة الرسوم املتحركة عىل الشاشة برسعة معينة من نقطة إىل أخرى 

 .معينة يف الشكل أثناء حركته 
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  :مها, وهناك نوعان من الرسوم املتحركة   
,  وفيها يتم وضع العنرص عند نقطة معينة : )2D (بعادالرسوم املتحركة ثنائية األ* 

ثم يتم وضعها يف نقطة أخرى بعد ذلك , حيسب الكمبيوتر إحداثياهتا لتكوين نقطة البداية 
م حيسب الكمبيوتر َن ثِ وم; اًيضأوحيسب الكمبيوتر إحداثياهتام , ية لتصبح نقطة النها

, ا كنقطة بداية وهناية إحداثيات مجيع النقاط عىل املسار اخلطى مابني النقطتني التي تم حتديدمه
 يبدأ الكمبيوتر يف وضع العنرص عند كل نقطة من نقطة املسار الذي حدده بعد مسح هاوعند

ّومن ثم; سابقة العنرص من النقطة ال َ ْ  ومع . يبدو العنرص كام لو كان يتحرك من نقطة إىل أخرى ِ
 يف انسيابية من نقطة البداية حتى نقطة اًاستخدام رسعات معينة للعرض يبدو العنرص متحرك

 .النهاية 
ميم عنرص متحرك ثالثي املسقط  تص :)3D (بعادالرسوم املتحركة ثالثية األ* 

وبإدخال هذه املساقط الثالثة , وإنشاء املسقط األفقي , اجلانبي وإنشاء املسقط , يسأالر
 أساسىل شكل إ يتم دجمها والوصول فإنه أبعادلربامج تصميم الرسوم املتحركة يف ثالثة 

الل عىل هذا ِّظاإلمكان إضافة تأثري اإلضاءة والوعند اكتامل هذا النموذج يصبح ب, للعنرص 
فيعطي مزجيا من الواقعية ,  عند حركة العنرص انيتغري ويالحظ أن الضوء والظل .العرض 

  .واحلركة عىل هذا النموذج 
, النص : أن الوسائط عبارة عن جمموعة من العنارص التالية ) م٢٠٠٣(ويوكد كاشامن 

اىل وترجع برجمية الوسائط املتعددة , الفيديو , الصوت , الرسوم املتحركة , الرسوم, اللون 
والوسائط املتعددة , ية تطبيق تستخدم عنارص الوسائط املتعددة عرض حاسويب أو برجم

 . التفاعلية تسمح لك بالتحرك من خالل املواد وموقف رسعتك الذاتية 
) م٢٠٠٤(, والشمراين ) م٢٠٠٢(, والفار ) م٢٠٠٦(احللفاوي : ٌّكل من يضيف و
ِّالـمتعددة إىل العنارص السابقة لربجمية الوسائط اًعنرص َ   .الواقع االفرتايض  : هو,  ُ

ا :اًسابع  ) Virtual Reality  ( الواقع الاف
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من حيث ; ويتمثل ذلك يف أظهار األشياء الثابتة واملتحركة وكأهنا يف عاملها احلقيقي 
 لتدريب الطيارين واملهندسني ٌّ هامٌأمروذلك ; واإلحساس هبا , وحركتها , جتسيدها 

 .واجلراحني 
 :مهاحيتاج إىل جمموعتني من التكنولوجيات ّ فإنه الفرتايض بنجاحولكي يعمل الواقع ا

, عله يستجيب للمعلومات اجلديدة  الربجميات التي توفر املنظر وجت :األوىلاملجموعة 
 , التي يتعني عليها حل مشكلة وصف وصوت وطبيعة العامل املصطنع بكل تفصيالته 

  . نقل املعلومات إمكانب اآليل  األجهزة التي تتيح للحاس :واملجموعة الثانية
عن , عة حلواس املستخدم ِقنُل املعلومات مْوتكمن جودة الواقع االفرتايض يف جع

 ويوظف . بارتداء التجهيزات اخلاصة بذلك ة ; والسمعيةطريق استخدام احلواس البرصي
 . يف خدمة اخليال العلمي بتجسيم العنارص اًالواقع الومهي غالب

   :يفا تفيد حيث إهن; أمهية الواقع االفرتايض يف التعليم ) م٢٠٠٤( اين يؤيد الشمرو   
 ومتكينهم من التفاعل معه , متثيل العامل الواقعي للطالب داخل الفصل الدرايس  •
 .مهاُّ تعلونمع اخلربة التي يريد ًمبارشة تفاعل الطالب مكانإ •
 .ا ية افرتاضي العمليات اجلراحإجراء: مثل عديدة ; استخدامه يف جماالت  •

 ٤٨−٤٧ص
ِّالـمتعددةر مجيع العنارص يف برامج الوسائط َّوفُ تْوترى الباحثة أن َ ,   سواء كان النص ;ُ

ميزة تتميز هبا الوسائط وتلك . والفيديو , والرسوم , والصوت , الصور الثابتة واملتحركة أو 
ِّالـمتعددة بالوسائط كام أن تصميم الربامج القائمة. عن غريها من التقنيات احلديثة  َ  تالمس ُ

تسمح بالتعلم من خالل املشاهدة اهلادفة , مما يزود املتعلم ببيئة تعليمية فعالة ; مجيع احلواس 
 وال يعني ذلك رضورة توفر كل العنارص .لك العنارص املعروضة بحرية تامة والتفاعل مع ت

 .م َّملتضمنة يف الربنامج املقدحيتاجة املحتوى واألهداف ا ولكن حسب ما, يف برنامج واحد 
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احلد األدنى ّ فإن  عند وضع شاشة احلاسوب يف االعتبارهأن) م٢٠٠٢(يؤكد الفار و
مبدأ جيب أال يقل عن  أو مفهوم أو لعدد العنارص الذي يمكن أن يستخدم لعرض حقيقة

 −Binary الوسائطولكن ينتفي رشط التعددية يف هذه احلالة حيث يرتبط ذلك بثنائية , اثنني
Media ) (or Biomediaيتها د وليس بتعد )Multimedia ( . 

 حال من عدد العنارص املستخدمة الينبغي أن يقل بأي ّ فإنوعىل اعتبار الربنامج ككل    
ِّالـمتعددةكام أن برنامج الوسائط  .األحوال عن ثالثة عنارص  َ برصف ;  ليست تعدد الوسائط ُ

ومتطلبات , وضوع املعروض وارتباطها باملحتوى املراد عرضه النظر عن قيمتها يف خدمة امل
 ٢٣٣ ص .الرسوم  أو عرض الصور

من هذه العنارص ) وحدة العائلة(وقد استخدمت الباحثة الوسائط املتعددة عند برجمية 
 − الصور الثابتة −الرسومات اخلطية  − املوسيقى −النصوص املكتوبة : (السبعة السابقة 
 .ّ; لتسهل عىل الطفل تعليم املسئولية االجتامعية , من خالل هذه الربجمية ) ةالرسوم املتحرك

<¼ñ^‰çÖ]<“ñ^’}ìđ‚ÃÿjŁÛ{Ö]V<<< <

ِّالـمتعددة  لربجمية الوسائط  َ ها تتناسب مع طبيعة ْ جمموعة من اخلصائص جعلتُ
ِّالـمتعددةوجيب عند تصميم برجمية الوسائط , ُّ التعلم ونظريات عملية َ تصافها  مراعاة اُ

   :أهنا تتصف بام ييل  )ـه١٤٢٤( سالمة و , )م٢٠٠٢(حيث يرى زيتون ; باخلصائص التالية 

 : lntegration التكامل -١
 حيث يعرض حمتوى ;موضوع واحد  أو يشري إىل املزج بني عدة وسائل خلدمة فكرة

ِّالـمتعددةبرنامج الوسائط  َ ألقل من عنارص  عن طريق أحداث التكامل بني ثالث عنارص عىل اُ
ِّالـمتعددةالوسائط  َ  . من تأثريه عىل حواس املتعلم اً مستمدًا معيناً بحيث تودي كل وسيلة دورُ
   :هي,  أمورالتقيد بعدة من كي يتحقق التكامل بشكل جيد البد ول
 .عدم تكرار التعليق الصويت لنفس حمتوى النص املكتوب  −١
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 النص  : مثل ;ض املواد البرصية دون مصاحبة بعاًعدم استخدام الصوت منفرد −٢
من أهم ّ ألن لقطات الفيديو ; أو ,الصور  أو ,الرسوم املتحركة  أو ,املكتوب 

ِّالـمتعددةخصائص برامج الوسائط  َ  . اشرتاك أكثر من حاسة يف اإلدراك ُ
 .عدم ظهور التعليق الصويت قبل ظهور الصورة موضوع التعليق  −٣
عرض رسوم متحركة يف : مثل ,  يف نفس اإلطار عدم اجلمع بني وسيلتني برصيتني−٤

 .ومقاطع من لقطات فيديو يف نافذة جماورة , نافذة 
ربط الصور أو الرسوم الثابتة التي تتحدث عن فكرة معينة أو مفهوم حمدد بواسطة −٥

 . يوحي بالتتابع ملوضوع واحدهّ ألن;خلفية موسيقية واحدة غري منقطعة 
 الصوتية مع التعليق الصويت فالبد أن تكون هذه املوسيقى عند استخدام املؤثرات −٦

 .خافتة مع وضوح التعليق الصويت 
أو , أو لقطة فيديو , رسم متحرك (لصوت عىل نقطة برصية اعند إدخال تعليق −٧

لتاليف عيوب التزامن بني ;  فالبد من دمج الصوت يف نفس ملف الفيديو )صور ثابتة
 .الصوت والصورة 

ِّتصميم عروض برجمية الوسائط الـمتعددة ) ١٥٨, م ١٩٩٦, بد املنعم ع(  ويرى  َ ُ
ًل مكونات كل وحدة يف العرض نظاما متكامال ِّتشك, التعليمية يف صورة وحدات تعليمية  ً ,

 . تقويمها وأساليب, وأنشطتها ,  فيه االتساق بني أهداف الوحدة التعليمية وحمتواها ىَيراع
ُّتعليمية مربجمة يف بيئة التعلم الفردي التي توفرها برجمية الوسائط م هذه الوحدات الَّوتقد

ِّالـمتعددة  َ ُ. 
عند استخدام املؤثرات الصوتية مع التعليق الصويت فالبد أن تكون هذه  −١

 .املوسيقى خافتة مع وضوح التعليق الصويت 
أو ,  لقطة فيديوأو ,  رسم متحرك(لصوت عىل نقطة برصية اعند إدخال تعليق  −٢

لتاليف عيوب ;  فالبد من دمج الصوت يف نفس ملف الفيديو )صور ثابتة
 .التزامن بني الصوت والصورة 
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ِّالـمتعددةتصميم عروض برجمية الوسائط ) ١٥٨, م ١٩٩٦, عبد املنعم (  ويرى  َ ُ 
 , ً متكامالاًل مكونات كل وحدة يف العرض نظامِّتشك, التعليمية يف صورة وحدات تعليمية 

 . تقويمها أساليبو, وأنشطتها , يه االتساق بني أهداف الوحدة التعليمية وحمتواها  فىَيراع
الفردي التي توفرها برجمية الوسائط ُّ التعلم م هذه الوحدات التعليمية مربجمة يف بيئةَّوتقد

ِّالـمتعددة َ ُ.  

   :lnteractivity التفاعلية -٢
ِّالـمتعددةط قدرة املتعلم عىل التحكم يف عنارص الوسائ: هي  َ  − الرسوم −الصور  (ُ

ما  والتحكم يف , اإجيابي اً نشطًوالتفاعل معها تفاعال, )  الصوت − الفيديو −النصوص 
ُّ التعلم بام جيعل; تعرضه البيئة التفاعلية يف برجمية الوسائط من حيث تسلسل املادة املعروضة 

ا قلب برجمية تأليف الوسائط حيث إهن;  إذ تعترب من اخلصائص املهمة . وإثارة اًأكثر تشويق
ِّالـمتعددة َ ُ.  

  :يتوهي كاآل, ب مراعاهتا يف التفاعليةبعض األسس التي جي) م٢٠٠٨( فتحي وقد ذكر   
 .إتاحة حتكم املستخدم يف أسلوب العرض  −١
 . التفاعلية املختلفة أنامطاملشاهدة باستخدام   −٢
 ٢٨ ص.ُّ التعلم مراعاة قدرة املستخدم ورغبته يف  −٣

ِّالـمتعددة توفر عروض برجمية الوسائط ْأن) م١٩٩٦( عبد املنعم أكدوقد  َ  ببيئة اتصال ُ
فهي تسمح للمتعلم بدرجة من احلرية يستطيع من خالهلا التحكم يف معدل , ثنائية عىل األقل 

ل كام يستطيع اختيار العديد من البدائ, عرض حمتوى املادة املنقولة ليختار املعدل الذي يناسبه 
هاز الذي يقدم والتحاور مع اجل, والتفرغ إىل النقاط املتشابكة أثناء العرض , ُّ التعلم يف موقف

ن القرارات إ ثم .روضة من خالل العديد من األنشطة ول داخل املادة املعجوالت, له املحتوى 
 ٢٧٩ص .تكون يف يد املتعلم ذاته وليست من اختيار الربنامج ُّ التعلم التي حتدث يف موقف



 

- ٦٦ -  

ِّالـمتعددةأن التفاعلية يف برجمية الوسائط ) م٢٠٠٧(ويرى حسن  َ  تعني احلوار بني ُ
, التفاعل من خالل واجهة الربنامج ويتم ذلك ) املتعلم والربنامج(طريف املوقف التعليمي 

لكي يستطيع أن يسري ; ويمكن من خالهلا جذب انتباهه , التي جيب أن تكون سهلة وواضحة 
 .ىل املعلومات التي يرغب معرفتها ليكتشف ويصل بنفسه إ;  ويبحر يف العرض يف املحتوى

فعندما يشاهد املتعلم شاشة ; وحيدث التفاعل يف العروض من خالل الفعل ورد الفعل 
ِّالـمتعددةالعرض يف الوسائط  َ فيضغط عىل , يثبت أزرار التفاعل املوجودة عىل الشاشة ّ فإنه ُ

 .يارات ليختار من بينها مايناسبه  للمستخدم عدة اخت الربنامجمِّفيقدأحد هذه األزرار 
كام يستطيع أن يتجول داخل , ويستطيع املتعلم أن يتحاور مع اجلهاز الذي يقدم له املحتوى 

 والعربة أن القرارات التي .ل العديد من األنشطة التعليمية ويتم من خال, املادة املعروضة 
 ٢٨ ص. يف يد املتعلم ذاته وليست يف اختيار الربجمية تكونُّ التعلم حتدث يف موقف

  يمكن للمتعلم التفاعل مع برجمية الوسائط هأن) م٢٠٠٤(ضح الشمراين ويو
ِّالـمتعددة َ   : التاليةنامطأكثر من األ أو عن طريق نمط,  التي حتتوي العرض ُ
تيار من االخ, نقر عنرص عىل الشاشة , نقر مساحة من الشاشة (رة أاستخدام الف •

 ).القوائم املنسدلة
 .ملس الشاشة  •
 . من لوحة املفاتيح مفتاحضغط  •
 ٣٩−٣٨ ص .التفاعل النيص عن طريق لوحة املفاتيح  •
 عىل ماسبق من اخلصائص التي تتصف هبا برجمية )م٢٠٠٨( إسامعيل ,  شمي اتفق و
ِّالـمتعددةالوسائط  َ    :ما ييل من اخلصائصأضاف نه أال , إ ُ

   :Diversity التنوع -٣
ِّالـمتعددةتوفر برجمية الوسائط  َ جيد فيها كل متعلم ما يناسبه من ,  بيئة تعليمية متنوعة ُ

بحيث يستطيع , خالل توفري العديد من املثريات التي ختاطب احلواس املختلفة للمتعلم 
, صوتية واملؤثرات ال, املتعلم أن يتعامل يف املوقف الواحد مع النصوص املكتوبة واملسموعة 
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 واليعني هذا عرض هذه الوسائط الواحدة تلو .ا أشكاهلوالرسوم والتكوينات اخلطية بكافة 
 أو ولكن جيب أن ختدم هذه العنارص نفس الفكرة, األخرى من خالل شاشات منفصلة 

عنارصها املختلفة التي تركز عىل ثراء العروض بإ يف اًوتفيد مجيع, املوضوع يف شاشة واحدة 
من خالل التآزر يف التأثري بني تشكيلة املثريات , قدرات العقلية واملعرفية للمتعلمني ثارة الإ

ِّالـمتعددة َ من , ر املتعلم بمعايشة الواقع احلقيقي بمختلف تأثرياته ِشعُ التي ختاطب احلواس فتُ
 .خالل احلاسب اآليل 

 :  lndividuality الفردية -٤
ِّـمتعددةالقصد بالفردية يف برامج الوسائط ُي َ م تعليم يتناسب مع خصائص يتقد:  ُ

 للمتعلم أن ُويتاح, الذايت ُّ التعلم عتمد مبدأُيو,  الفروق بني املتعلمني ىَراعُأي ت, املتعلمني 
 ١٩٢ −٢٤٧, ١٩١ ص.يسري يف تعلمه وفق رسعته وخطوه الذايت 

أن التدريس  )م٢٠٠٤(ل الكام ورد يف ) Aggrawal. 1997(ويف هذا الصدد أكدد       
ِّالـمتعددةبتكنولوجيا الوسائل  َ , ُّ التعلم  يفlndividualizatio .  يسهم يف حتقيق الفرديةُ

وإعطاء البدائل للبدء , حيث يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ; الذايت ُّ التعلم ويشجع عىل
ويف ,  وفق استجابته أن املتعلم يستطيع ضبط املادة التعليمية: بمعنى . السليم يف الربنامج 

 ١٤١−١٤٠ ص. التدريس والتدعيم والتدريبات واألمثلة ساليب متنوع ألإطار
  : وأضاف ماييل, عىل ماسبق من اخلصائص  )م٢٠٠٤(الشمراين   كام اتفق 

   :Globosity الكونية -٥
واالنفتاح عىل مصادر , اء القيود املتعلقة بالزمان واملكان غلإ: قصد بالكونية ُي

ِّالـمتعددةونرش برجمية الوسائط , واالتصال هبا , علومات املختلفة امل َ ,  يف أرجاء العامل الفسيح ُ
  :ما ييل  ويتمثل ذلك يف . إىل أخرىةونقلها من دول

ِّالـمتعددةتقديم عروض برجمية الوسائط  • َ  .نرتنت  من خالل شبكة اإلُ
ِّالـمتعددةانتشار وتعميم شبكات برجمية الوسائط  • َ  .ني املؤسسات املتباعدة بُ
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ِّالـمتعددةنقل عروض برجمية الوسائط  • َ   عن طريق أنظمة البث باألقامر الصناعية ُ
 .ظهور الربيد اإللكرتوين  •
وتبادل اخلربات يف جماالت , عد ُظهور أنظمة املؤمترات احلاسوبية والتدريب عن ب •

 .تلفة  يف مواقع خمفراد والتحاور املرئي بني األ ,العلوم املختلفة

نة -٦    :Flexibility واملر
ِّالـمتعددةالتحكم يف عنارص برجمية الوسائط : ويقصد باملرونة  َ  إجراءبحيث يمكن ;  ُ

ِّالـمتعددةأية تعديالت عىل عروض الربجمية الوسائط  َ  أو سواء خالل عملية التصميم,  ُ
أو , بعض العنارص  فحذ إضافة إىل أمكانية  .بعد انتهاء من أنتاج العروضأو ,  اإلنتاج
 .ض واهلدف منها وخصائص املتعلمني بام يناسب متطلبات العروري يف نظام العرض يالتغ

ِّالـمتعددةويعد هذا من اخلصائص التي متيز برجمية الوسائط  َ ُ.  

امن -٧    :Synchronization ال
تناسب مع تل; ق احلركة يف الصور املتحركة والرسومات ُ تواف :يقصد بعملية التزامن

باستخدام عدد من الوسائط التي تظهر عىل الشاشة يف , رسعة العرض يف الشاشة الواحدة 
 .ذات الوقت 

   :Accessibility ٕالاتاحة -٨
وجتعل , والبدائل الكثرية ,  التعليمية باملثريات املتنوعة َالبيئةُالوسائط املتعددة تثري 

كام أهنا تتصف بتنويع طرق التفاعل بني , لم  يف يد املتعوتعديلهالتحكم يف أسلوب العرض 
ّمن ثمهي ف ;م وفق مايناسب كل متعلم عىل حدة َّويمكن أن تصم, املتعلم والعرض  َ ْ احة  متِ

 .ليها إللمتعلم عندما يشعر باحلاجة 

   :Digitization الرقمية -٩
ِّالـمتعددةاستخدام النظام الرقمي يف تشغيل برجمية الوسائط : تعني و َ وتتم باملعاجلة ,  ُ

, ) ٠١٠١٠٠١٠٠١( مط لوسائط التي حيتوهيا العرض يف سلسلة من األرقام عىل الناوختزين 
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ن الرقمية هي حتويل الصوت والفيديو من الشكل التناظري إىل الشكل إ : ويمكن القول
  .الرقمي الذي يمكن ختزينه ومعاجلته وتقديمه باحلاسب اآليل 

احلاسب مع البيانات فيها عملية يتعامل الرقمية  أن )م٢٠٠٧( حسن  كام يبني
كون له القدرة عىل ختزينها , وتنبضات كهربائية  أو واملعلومات يف صورة أشارات

ّومن ثم, واسرتجاعها وفق تطبيقات وبرامج معينة  َ ْ  يقوم احلاسب بتحويل هذه النبضات ِ
وحتول هذه إىل جمموعة من , واملعلومات إىل تيار متصل متامثل مع النبضات الكهربائية 

ّومن ثم; وتسمى كل هذه بالعملية الرقمية . األرقام القياسية  َ ْ  يستطيع نقل املعلومات يف ِ
بإدخاهلا للكمبيوتر عن يتم استخدام لقطات فيديو , صورة مبسطة ففي عروض اهليربميديا 

رة إىل لقطات ثم تقوم هذه البطاقات بتحويل اإلشا, امليكرفون  أو طريق مدخالت الصوت
 وذلك بعد عملية ;يف أي وقت أثناء تعلمه للربنامج يستطيع املتعلم االستعانة هبا , فيديو 

ّومن ثم, الضغط املناسب للقطات  َ ْ  ٢٧ ص.وكذلك الصوت ,  يستطيع عرضها يف الربنامج ِ
íéÛé×ÃjÖ]<l^é¥Ö]V<< <

فهي تساعده عىل تكوين ; طفل   تعترب الربجميات التعليمية من املواد الفعالة يف تنمية ال
فهو يتفاعل مع اجلهاز , حيث يقوم الطفل فيها بدور املتفاعل وليس املتلقي فقط ;  إجيايبدور 

 . مما يبعث يف داخله الرسور والرغبة يف االستمرار  ,ويتلقى التعزيز بشكل مبارش
ة يف َّعدُت مم معلوماُظُ ن": الربجميات التعليمية  بأهنا ) م٢٠٠٤(فت بدير ّوقد عر

لعاب أمل عىل توتش, تستخدم بواسطة الكمبيوتر ) Disks( ديسكات  أو )CD (سطواناتإ
وقد يكون هدفها .  طفاللكرتونية األخرى املوجهة لألواأللعاب اإل, الكمبيوتر والفيديو 

 .١٩ ص "هام يكلأو ًة , تسليأو ,  اتعليمي
م العمل إىل ينتاجها عىل مبدأ تقسإيف إىل أن الربجميات تعتمد ) م٢٠٠٤(وأشار سالمة 
سكنر (مل النفس األمريكي اعرف بالتعليم املربمج الذي نظمه عُ وهو ماي ,اأجزاء صغريه منطقي

skinner ( , ٣٧١ص  . والتعزيز  ,واالستجابة, الذي يعتمد عىل مبدأ املثري 
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عام يطلق عىل مصطلح : , فيذكر أهنا املقصود بالربجميات ) م٢٠٠٤(ل عبادات ّويفص
فهي تبني من ; البيانات واملعلومات املخزنة  أو جمموعة من الربامج أو أي برنامج منفرد

ويستخدم .  ًاى الشخص الذي يصنع الربامج مربجمّسمُوي. املعرفة والتخطيط والفحص 
حتى , جل وضع الربامج وحفظها وتعديلها أون خربهتم بكيفية عمل احلاسب من املربجم

 ٢٢٨ص  .ائج الصحيحة املطلوبة تعطي النت
. ومتر عملية تصميم الربنامج بمراحل متعددة حتى يصل الربنامج إىل صورته النهائية 

  :كالتايل) م٢٠٠٣, احليلة والغزواي (وهذه املراحل يذكرها 
 . إىل أجزاء صغرية وتقسيمهاحتليل املادة العلمية  −١
ف املادة لتتناسب مع أعداد ُّإخضاع عملية الربجمة للقاعدة التي تستوجب تكي −٢

 .املراجعة املستمرة  أو عن طريق التقويم; كبرية من الطالب 
 .عمل الربامج عىل هيئة مواقف تعليمية مصممة لتعليم الطالب املنهج  −٣
 .ا ًطِشَا نإجيابي ًأن تؤكد الربامج عىل رضورة بقاء الطالب فاعال −٤
 . مع تقويمه  ,ًةم الطالب مبارشُّ الربامج بنتائج تعلّمِلُأن ت −٥

 

@bèàîîÔmë@òîªÛa@áîà—m@íbÈß@òàöbÓ@Z@ @

; نتاج الربجميات التعليمية املوجهة للطفل إىل حتديد عدد من املعايري الرتبوية إ  حيتاج 
بام يضمن إنتاجها عىل درجة عالية , للحكم عىل مدى صالحيتها من الناحية الرتبوية والفنية 

) م٢٠٠٩( حممد و, )م٢٠٠٧(النوايسة :  من ٌّ وقد اتفق كل.ة واإلتقان من اجلودة والكفاء
  :; وهي التي جيب مراعاهتا عند تصميم الربجميات مورعىل األ

حيث تعد األهداف التعليمية الركيزة ;  حتديد األهداف التعليمية للربنامج •
لذلك يتطلب أن تكون متامشية مع .  التي يقوم عليها بناء الربنامج ساساأل

وصياغتها صياغة جيدة واضحة , ية واألخالقية جتامع الدينية واالاألهداف
 .يمكن قياسها 
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 وتقديم األحداث, وتقسيمه إىل فقرات بشكل مناسب ,  وضوح كتابة املحتوى •
حتيز  أو والبعد عن تقديم صور ذهنية سلبية, األنشطة بشكل متسلسل فيه أو 

 إعداد أجيال تفكر مع احلرص عىل أن يسهم املحتوى يف, جنس  أو ضد فئة
 .بطريقة منطقية علمية 

 . التي تقدم مع املهارات املتعلمة من خالل الربنامج ق املعلوماتُتواف •
 ;ويقدم التعزيز من خالله,   بني املتعلم والربنامجاً الربنامج تفاعال نشطِيوجدأن  •

  ما لكلائد واملحرك الرئيسأنه هو الق يشعر أثناء تفاعله مع الربنامج فالطفل
 .حيدث يف الربنامج 

من نقطه اىل ضمن الربنامج لتنقل باأي يسمح للمتعلم ;  اًنِرَأن يكون الربنامج م •
 . أخرى بسهولة

وسهولة وصول الطفل للمساعدة أثناء  , وضوح تعليامت استخدام الربنامج •
 واستخدام  ,مصور أو مع توفر التعليامت بشكل منطوق, استخدامه للربنامج 

 .ه وإرشادالطفل لبسيطة يف توجيه العبارات ا
مع مراعاة تناسق اخلطوط من ,  ق األلوان املستخدمة يف تصميم الربنامجُناست •

بة والتناسب للعنارص ْسِّكام جيب مراعاة الن. حيث الشكل واحلجم واأللوان 
واحلرص عىل استخدام احلركة ,  وحجمها وتوزيعها عىل الشاشة شكالواأل

برشط أن تكون مناسبة ملوضوع ,  طفالألهنا حمببة لأل  ;والرسوم املتحركة
 .الربنامج

½^´_íéÛé×ÃjÖ]<l^é¥Ö]<V<<< <

 ,) م٢٠٠٤( سالمة ذكرها. ها أنواعومتيزت ,  الربجميات التعليمية أنامطدت َّ  تعد
 وهي ) .م٢٠٠٦(واتفق معهم فرج ,  )م٢٠٠٧(وايسة والن, ) م٢٠٠٤(ويتفق معه فتح اهللا 

  :ايلعىل النحو الت
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أوال
ً بوية :ّ    : ٔالالعاب ال

حيث يتفاعل , ا يف ضوء جمموعة قوانني للعب م منطقيَّهي عبارة عن نشاط منظ
, بد من توضيح طبيعة هذه األلعاب  الو.  ةر لتحقيق األهداف املتوخاأكث أو طالبان

 .ومدى مسامهتها يف تعليم الطلبة , واستعامهلا 

  :)املحاكاة ( النمذجة  :اًثاني

يصعب تنفيذه كام هو , نشاط ما يف الطبيعة  أو ظاهرة أو وهي عبارة عن تكرار لسلوك
لطول املادة  أو ,بسبب التكلفة املادية أو ,  ا بسبب الناحية األمنيةّمإ, يستحيل  أو يف الواقع

 الخ ...والتجارب النووية , ف واخلسوف ظواهر الكسو: مثل ; الالزمة ملعرفة نتائجها 
 

   :)املحاكاة ( النمذجة عأنوا
  :منها, )املحاكاة (لنمذجة ل عديدة أنواعهناك 
 كيفية قيادة  :مثل;  وهي ختتص بالقضايا الطبيعية  :الفيزيقية) املحاكاة (النمذجة  •

 .الطائرة يف كل الظروف 
ا من خالل  بعض التجارب الكياموية نظريإجراء مثل  :األوضاع) حماكاة(نمذجة  •

 .احلاسوب 
ة خترج من  حيث يمكن للمتعلم مشاهدة صور قذيف :العمليات) حماكاة(مذجة ن •

 .هلدف إىل افوهة مدفع إىل أن تصل 
 يقوموا بعدد من مني أن تتطلب من املتعل :اإلجرائية) املحاكاة(النمذجة  •

 .ات املتتالية املؤدية إىل هدف معني جراءاإل
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 :والشكل التايل يوضح أنواع املحاكاة 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

 

ثالث
ً
سة :ا يب واملما ر التد    :ر

نوع من الربجميات عىل مبدأ  يقوم هذا ال.التدريب الكتساب املهارة : ا ً  وتسمى أحيان
, غذية الراجعة الفورية من احلاسوبثم الت, تساؤالت احلاسوب واالستجابة من املتعلم طرح 

ذا كانت إوإعطاء املتعلم فرصة أخرى , ة يحيليها التعزيز املناسب مبارشة لالستجابات الصح
ريع وإرجاع املتعلم إىل نوع فحيدث نوع من التأو .  وذلك لتصحيح اخلطأ; االستجابة خاطئة 

 فيقوم ,للتمكن من املادة من املادة وفهمها قبل أن يستجيب مرة أخرى ; النشاط  أو ُّ التعلممن
حيث تبدأ من , هارة معينة باستخدامه احلاسب بتزويد املتعلم بتدريبات أضافية تتصل بم

جل فرص التدريب أوذلك من ; تقديم املعلومات بعد تلقي املتعلم للتعليم الصفي االعتيادي 

 أنواع
المحاآاة

  )محاآاة إجرائية(

سلسلة من وفيها يتم تعليم 
الخطوات ويستطيع التلميذ 
أن يقوم بنفس الخطوات 

على الجهاز

 )المحاآاة الفيزيقية(

 يتم فيها محاآاة عمليات طبيعية
أو تتغير دون أن تتفاعل 

الخصائص الفيزيقية مثل 
حرآة السوائل

  )محاآاة العمليات (

يتم فيها مشاهدة مايحدث اللمتعلم 
  :لاالحداث مث أو التفاعالت

 حرآة محرك السيارة

 )محاآاة االوضاع(

يتم فيها مساعدة المتعلم القيام 
االختيار أو تتغير باستجابات 

مواقف المحاآاة وِمْن َثّم يكون 
 للمتعلم حرية اختيار البدائل

   )١(شكل 
  أنواع المحاآاة

  ١٩٤ص ، م٢٠٠٤، فتح اهللا : المصدر 
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من خالل طرح عدد من األسئلة والتدريبات التي يقدمها , عدة مهارات معينة  وأعىل مهارة 
 .ويصححها احلاسوب 

ًابع    : التعليم الخصو :ار

مايسمى  أو رُطُأات عرض املادة الدراسية عىل شكل ا النوع من الربجمي يتم يف هذ
 وقد تتضمن .املمزوجة خالهلا  أو  األسئلة التالية هلانثم جييب ع, ليدرسها املتعلم ; شاشات 

يطلب منه العودة إىل  ّالإو, وإذا كانت استجابته صحيحة حيصل عىل تعزيز . بعض األنشطة 
حيث ; وهذا فرق عن التدريب واملامرسة . إىل األسئلة والنشاطات األطر للتعلم والعودة 

ستخدم احلاسوب لتعليم املتعلم عن ُي. اليوجد هناك عرض ملادة تعليمية بل سؤال وجواب 
, يتسلسل بدءا من تقديم املعلومات , طريق التتابع التعليمي يف برجميات التعليم اخلصويص 

ثم تقديم خطة , وتقديم التغذية الراجعة , إلجابات ا بطرح األسئلة واحلكم عىل اًمرور
 .م املناسب ُّاالنتقال إىل التتابع التعليمي يف حالة التقدأو ,   التقدم غري املناسبعالجية يف حال

   : الحوار :اًخامس

 ًل املتعلم سؤاالِدخُحيث ي, م هنا حيدث عىل شكل حوار بني املتعلم واحلاسوب ُّالتعل
 طريقته يف ري تغيعىلد املتعلم ّالتي تعو, ملفاتيح ليحصل عىل اإلجابة املحددة من خالل لوحة ا

ا ًدَّ وهنا يكون احلاسوب مزو.اجعة مجيع املادة املراد تعلمها حتى يصل إىل مر, احلوار 
 .بحيث يبحث عن اإلجابة املطلوبة ; مه ُّبمعلومات حول املوضوع املراد تعل

   : حل املشكالت :اًسادس

 :مها , هبذه الربجمة عن طريق الطلب من املتعلم القيام بنشاطني ُّالتعلم  يتم
 .دخالت للحل ُم −أ

 .تكوين طريقة للحل  −ب
بل يطبق املفاهيم ; نه اليطلب من املتعلم أن يتعلم مفاهيم جديدة أ  :  ومعنى ذلك

ّومن ثم; واخلربات السابقة حلل مشكلة تعرض عليه  َ ْ  .املشكلة  فهو يكتسب مهارة حل ِ
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  : الاستقصاء :سابعا

عبارة ليحصل عىل  أو ل املتعلم كلمةِدخُوهنا ي. اسرتجاع املعلومات : سمى يو
عن بإمكان املتعلم احلصول عىل جواب  وأيضا .مجيع املعلومات املتعلقة هبا أو ,  املرادف هلا

: الطريقة  هذه أشكالومن . حسب طلبه ; معروض عىل الشاشة  أو سؤاله عىل شكل مطبوع
 . ومراكز املعلومات العاملية  ,نرتنتالبحث عرب اإل

   : التشخيص والعالج :اًثامن

 ;ومدى حتصيله يف موضوع درايس معنييدل هنا عىل نوع من االختبار ملستوى املتعلم 
 . ورفاقه )بلوم(وفق مستويات األهداف التعليمية التي حددها , ملعرفة نقاط الضعف لديه 

   :تأهيل لالمتحانات العامة ال :اًتاسع

 وذلك ;عليمية تتبعها أسئلة تقويم ذايت هذا النوع من الربجميات حيتوي عىل مادة ت
 . من االمتحانات ة حمددنواعأللتأهيل املتعلم 

يب للمهنة :اًعاشر    :ر التد

, سويق  مهنة الت :مثل; وتركز مثل هذه الربجميات عىل املهارات األدائية ملهنة حمددة 
امرسة مهنة ملبحيث تؤهل للمتدرب بعد االنتهاء من الربجمية , الخ ....ومهارات االتصال 

 .  الباحثة عند إعداد برناجمهاه وقد استخدمت.معينة 
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اسات السابقة : ًثانيا ّالد ر
ّ:   

فمنها مايدعم اجلانب النظري ; ختتلف طرق االستفادة من الدراسات السابقة   
وقد يستفيد ,  للدراسة احلالية ساسفكرية يف حتديد املحاور األفاق الباحث الآع ّويوس

ومنها مايساعد الباحث يف وضع .  البحث أدواتعداد إلباحث من تلك الدراسات يف ا
ومهام اختلفت طرق االستفادة . فرضيات بحثة عىل ضوء النتائج السابقة للدراسات السابقة 

بحاث اجلديدة ثراء األإومدى مسامهتها يف , مهيتها يف أ الشك فإنهمن الدراسات السابقة 
 .غري مبارشة  أو بطريقة مبارشة
اتضح أن و,   قامت الباحثة بحرص الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسةوقد

ِّالـمتعددة تناولت الوسائط ٍهناك دراسات َ إضافة إىل دراسات تناولت ,  كوسيلة تعليميةُ
وبناء عىل ذلك تم تقسم الدراسات السابقة .  طفالا عند األية وأمهية تنميتهجتامعاملسئولية اال
 : إىل حمورين
QM@üa@òîÛì÷¾bi@@òÔÜÈn¾a@pbaŠ‡Ûa@Šì«ÇbànuòîN@ @

RM@òîàîÜÈnÛa@ÁöbìÛbi@òÔÜÈn¾a@pbaŠ‡Ûa@Šì«N@ @

واملنهج ,  الدراسة وقد تم عرض الدراسات ذات العالقة من حيث اهلدف من
مع ترتيبها حسب تاريخ , وأهم نتائج الدراسة , والعينة , ة طبقواألداة امل, املستخدم فيها 

 . وتوضيح عالقتها بالدراسة احلايل, بة بالتعليق عىل هذه الدراسات ّمعق, النرش 
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اسة محمد   -١ ي عيةجتماعالااملسئولية  " : بعنوان)م٢٠٠١(رد ا   الق

 " .بالتوكيدية

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني التوكيدية وعنارص املسئولية 
الرتباطي, واستخدم يف دراسته مقياس التوكيدية , اواعتمد الباحث املنهج . ية جتامعاال

ا ًطالب ) ١٧٥(  وتكونت عينة الدراسة من .) ك(ية الصورة جتامعومقياس املسئولية اال
−١٩( ترتاوح أعامرهم بني ,  خمتلفة من جامعة بنها −ا من كليات  تم اختيارهم عشوائيوطالبة
  .ية والتوكيديةجتامع بني املسئولية االة الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيوخلصت . سنة ) ٢٢

نه من ّك, متتمتع  باتزان انفعايل عىل املستوى العميق ذو شخصية تلتوكيدي اوهذا يؤكد أن 
   .يةجتامعة يف العالقات االابيجياإل

اسة  -٢ العوامل ال تتنبأ باملسئولية "  : بعنوان)م٢٠٠٢(Kennemer رد

 ". ية لدى طالب الجامعة جتماعالا

ية لدى جتامعهدفت هذه الدراسة إىل معرفة العوامل التي تسهم يف تنمية املسئولية اال
  .ممن ينتمون إىل اجلامعة) البةط ٦٩ واً طالب٣١( طالب اجلامعات, وبلغت عينة الدراسة 

, ية العاملي املبتكر جتامعمن إعداد ستاريت  يف مقياس املسئولية االالدراسة  أدواتحتددت 
مقياس و ومقياس املحافظة ,  ,ية العامليجتامع مقياس املسئولية اال :ويتفرع من هذا املقياس

ح ل لصااود فروق دالة إحصائي وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وج.املسئولية نحو األشخاص 
 بني ا عن عدم وجود فروق دالة إحصائياًالطالب يف مقياس املسئولية العاملي, كام كشفت أيض

 .ية نحو األشخاصجتامعالطالب والطالبات يف مقياس املسئولية اال
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اسة شريت  -٣ بوية "   : بعنوان)م٢٠٠٣(رد ح باستخدام ٔالانشطة ال برنامج مق

سةأطفالية لدى جتماعاملسئولية الالتنمية سلوك   . "ر ما قبل املد

 يف مرحلة ما قبل طفالية لدى األجتامعهدفت الدراسة إىل تنمية سلوك املسئولية اال
ت هلذا الغرض, ّدِعُوذلك من خالل التدريب عىل استخدام األنشطة الرتبوية التي أ; املدرسة 

 املقرتح عىل تنمية سلوك املسئولية والتعرف عىل مدى تأثري برنامج األنشطة الرتبوية
  .مدى بقاء أثرها عىل املدى البعيدو)  البنات−البنني( من اجلنسني طفالية لدى األجتامعاال

 −مهتام اال:أبعاد ية عىل ثالثة جتامعوقد تم الرتكيز يف الربنامج عىل تنمية سلوك املسئولية اال
 كام تكونت عينة الدراسة من .لشبه جتريبي خدم الباحث املنهج ا وقد است. املشاركة − الفهم

  : التاليةدوات عليهم األتقِّبُوقد ط. وضابطة , جتريبية : جمموعتني إىل  وامِّسُق,  ًطفال) ٨٠(
 , طفالية لدى األجتامعمقياس املسئولية االو, ية جتامعبطاقة مالحظة سلوك املسئولية اال

 وأسفرت نتائج . طفالية لدى األجتامعئولية االبرنامج األنشطة الرتبوية لتنمية سلوك املسو
عدي وبناء أثر َ بني متوسطات درجات القياس الباالبحث عن وجود فروق غري دالة إحصائي

 يف طفالية لدى األجتامع مقياس سلوك املسئولية االأبعادالتعليم يف متوسطات درجات 
 بني ا وجود فروق دالة إحصائيباإلضافة إىل,  مرحلة ما قبل املدرسة للمجموعة التجريبية

 مرحلة ما قبل طفال املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ألأطفالمتوسطات درجات 
:  اخلاصة ة الثالثبعادية بالنسبة لألجتامعبعد تطبيق برنامج تنمية سلوك املسئولية اال, املدرسة 

 ِّيضُ املجموعة التجريبية بعد مالأطفن الواضح يف أداء ُّوالتحس)  املشاركة− الفهم−مهتاماال(
وذلك يدل عىل فعالية الربنامج يف حتقيق اهلدف ; ) بقاء األثر(شهرين من تطبيق الربنامج 

 .ضع من أجلهُالذي و
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اسة  قنديل   -٤ عالقته  وىاملناخ ٔالاسر كما يدركه ٔالابناء"   : بعنوان)م٢٠٠٣(رد

   ." يةجتماعباملسئولية الا

رف إىل عالقة املناخ األرسى ككل كام يدركه األبناء وكل هدفت الدراسة إىل التع
ويف هناية مرحلة ,  لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية  ,يةجتامعجانب من جوانبه باملسئولية اال

كل جانب من جوانبه,  ووالتعرف إىل الفروق يف املناخ األرسى ككل, الطفولة املتأخرة 
).  الرتتيب امليالدي− رسة حجم األ−اجلنس ( ف ية باختالجتامعوالفروق يف املسئولية اال

تلميذة من  ) ١٢٠(  واًتلميذ ) ١٢٣( , منهم  تلميذة واًتلميذ) ٢٤٣( وبلغ حجم العينة 
.  اإلعدادي بمدارس إدارة الساحل التعليمية بشامل القاهرةاألولتلميذات الصف  وتالميذ

 −يجتامع, ومقياس املستوى االصور امل اختبار الذكاء  : التاليةدواتواستخدم الباحث األ
, ومقياس املناخ ات األرسية , ومقياس العالقة يجتامعاالقتصادي , ومقياس املسئولية اال

ا عند مستوى وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة دالية إحصائي.  األرسى
 كام تبني وجود .ية لدى العينة ككلجتامعبني املناخ األرسى ككل واملسئولية اال) ٠.٠١(

احلرية − اإلرشاف −الرتابط ( بني جوانب  ) ٠.٠١( ا عند مستوى عالقة موجبة دالة إحصائي
 وأظهرت النتائج وجود .ية لدى العينة ككل جتامعاملسئولية اال ورسةكبعض جوانب األ; ) 

 املناخ كأحد جوانب) النزاع ( بني جانب  ) ٠.٠١( ا عند مستوى عالقة سالبة دالة إحصائي
كام أظهرت النتائج عدم وجود عالقة دالة .  ية لدى العينة ككلجتامعاملسئولية اال واألرسى
د فروق دالة إحصائيا , وتبني وجو يةجتامعا بني املناخ األرسى املنخفض واملسئولية االإحصائي

ألرس ض واية بني األرس ذات املناخ األرسى املنخفجتامعيف املسئولية اال) ٠.٠١(عند مستوى 
 .لصالح األرس ذات املناخ األرسى املرتفع; ذات املناخ األرسى املرتفع 
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اسة قاسم  -٥ شادي لتنمية املسئولية "  : بعنوان)م٢٠٠٨(رد رفعالية برنامج إ

 ."ية لدى طالب املرحلة الثانويةجتماعالا

ى ية لدجتامعهدفت الدراسة إىل معرفة فعالية برنامج إرشادي لتنمية املسئولية اال
:  واستخدم الباحث املنهج شبه التجريبي بتقسيم العينة إىل جمموعتني  .طالب املرحلة الثانوية

ا مجيعهم درجاهتم ًطالب) ٣٦( وبلغت عينة الدراسة  .واألخرى جتريبية, إحدامها ضابطة 
ني  وتم تقسيم العينة إىل جمموعت.ية جتامعبيل عىل مقياس املسئولية االَية يف القياس القّمتدن

واستخدم الباحث مقياس . ا ًطالب) ١٨(عدد كل منها , وضابطة , جتريبية : متكافئتني 
وأثبتت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات .  يةجتامعاملسئولية اال

ية بعد تطبيق جتامعطالب املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف مستوى املسئولية اال
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني .  لصالح املجموعة التجريبية; الربنامج 

 لصالح القياس  وبعده ;متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج
 .عديَالب

ي  -٦ اسة الدسو بية املدنية "   :  بعنوان)م٢٠٠٩(رد ي ال ح  فعالية برنامج مق

ضةأطفالية لدى جتماعولية الا واملسئيجابيي تنمية السلوك ٕالا  . " و الر

 أطفال ومكونات الرتبية املدنية املناسبة لدى أبعاد الكشف عنهدفت الدراسة إىل 
 ومكونات أبعاد لتنمية ّعدُباإلضافة إىل التعرف عىل فاعلية برنامج يف األنشطة ي, الروضة 

املنهج الوصفي بع الباحثان ّتاتحقيق اهلدف من الدراسة ول  .الرتبية املدنية لدى طفل الروضة
 لتحديد  ; ومكونات الرتبية املدنية يف الدراسات السابقة واملنهج التجريبيأبعادف عن شللك; 

 وقد توصلت الدراسة . ًطفال) ٤٠( عينة الدراسة ت وقد بلغ. مدى فاعلية الربنامج املقرتح
 تتمثل يف طفالها يف برامج األ إن مكونات الرتبية املدنية التي جيب توفر :نتائج , منهاإىل 

 كام توصلت النتائج إىل . التسامح والوعي القانوينو , نسانوحقوق اإل يةجتامعاملسئولية اال
 . فاعلية الربنامج 
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اسة  -١ اسة استكشافية حو كيفية استخد " : بعنوان)م١٩٩٦(  Liuرد لد ام ر

سة لتقنية الوسائط أطفال ِالـمتعددةر ما قبل املد
ّ َ أسس تصميم برامج  - ُ

ِالـمتعددةالوسائط 
ّ َ ُ "  . 

 ما قبل املدرسة لتقنية أطفالىل كيفية استجابة إهدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
ِّالـمتعددةالوسائط  َ ائط م العالقات املكانية بالوسُّىل كيفية تعلإباإلضافة إىل التعرف ,  ُ
ِّالـمتعددة َ ِّالـمتعددة ما قبل املدرسة لتقنية الوسائط أطفالوالتعرف عىل اجتاهات ,  ُ َ وقد .  ُ

هم ما أو. من اإلناث ) ٧(  ومن الذكور ) ٤(  وطفلة , ًطفال ) ١٢( تكونت عينة الدراسة من 
ِّالـمتعددةم عند استخدام الوسائط ُّ يستمتعون بالتعلطفالأن األ: توصلت إليه هذه الدراسة  َ ُ , 

ِّالـمتعددةأن برامج الوسائط و َ من خالل طول هذا  وقد اتضح  . تزيد من فرتة انتباه الطفلُ
ِّالـمتعددةبالوسائط ُّالتعلم يف فرتة بقاء الطفل  َ ُّمقارنة بالتعل,  ُ  .م بالطرق األخرى ً

اسة قاسم  -٢ استخدام الكمبيوتر وعالقته بالتفاعل "    : بعنوان)م٢٠٠٠(رد

سة طفالي لدى ٔالاجتماالا ي مرحلة ما قبل املد  ." ر 

ىل العالقة بني استخدام أنشطة الكمبيوتر ودرجة التفاعل إهدفت الدراسة إىل التعرف 
ودراسة الفروق بني استخدام أنشطة الكمبيوتر وأنشطة ,  ما قبل املدرسة طفالأل يجتامعاال

 .  املدرسة  ما قبل طفالي ألجتامعدرجة التفاعل االيف الروضة 
 )٦−٥(ترتاوح أعامرهم بني ,  ً وطفلةً طفال)٦٠( عينة الدراسة من تنّوقد تكو

: متمثلة يفأدوات الدراسة وقد طبقت , واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املقارن . سنوات 
وقائمة مالحظة سلوك , ي واالقتصادي جتامعلمستوى واالل اًاختبار رسم الرجل مقياس

 .  أثناء استخدام الكمبيوتر يف الروضةطفالي لألامعجتالتفاعل اال
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 مستخدمي طفالوأشارت أهم النتائج إىل وجود فروق بني متوسط درجات األ
ي جتامع غري مستخدمي الكمبيوتر عىل قائمة مالحظة سلوك التفاعل االطفالالكمبيوتر واأل

 .  مستخدمي الكمبيوتر طفاللصالح األ

اسة  -٣  التعلم "   : بعنوان)م٢٠٠٠( Bitter . Garyرد
ُّ

ى استخدام  ي ع املستقب

ياض ٔالا ي  ن واملعلمات  ى املعلم ه ع ي مدينة طفالرالحاسب وتأث  

ك   " رنيويو

واجتاهات , ف للتعليم التكنولوجي يف املستقبل َّهدفت الدراسة إىل تقديم تقرير مكث
وذلك من خالل ;  طفالاملعلامت نحو استخدام الربامج التعليمية املحسوبة يف تعليم األ

 اًوقد تم التوصل إىل أن هناك قصور.  يف قسم التعليم بنيورك طفالمراجعة الربامج املقدمة لأل
 .  املشكالت ّ وحلطفاليف استخدام برامج الكمبيوتر لتطوير اإلدراك لدى األ

اسة فرماو  -٤ يد ى تفاعل "    : بعنوان)م٢٠٠١(ر  أطفالتأث بيئة الكمبيوتر ع

ياض ٔالاواملست ر الثاني بمرحلة    " .طفالى

 املستوى الثاين أطفالهدف البحث إىل الكشف عن تأثري الكمبيوتر عىل تفاعل 
واستخدام الباحث بطاقة تسجيل سلوك . واتبعت الدراسة املنهج الوصفي  . طفالبرياض األ

 تم أطفال )٨(وقد تكونت عينة البحث من .  الروضة يف بيئة الكمبيوتر كأداة لبحثه أطفال
 املستوى الثاين بمرحلة أطفالوأشارت نتائج الدراسة إىل أن . اختيارهم بطريقة عشوائية 

 مستوى هذا التفاعل من مع تفاوت, ة مع مكونات بيئة الكمبيوتر إجيابيالروضة يتفاعلون ب
 .خر آ إىل ٍنِّمكو
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يس  -٥ اسة الد رد ثر استخدام برمجيات الوسائط أ"  : بعنوان)م٢٠٠٣(ر

َالـمت ِعددةُ
ى تعلّ  ع

ُّ
ياض ٔالا ي   . "  بمدينه الرياضطفالرم املفاهيم الرياضية 

ِّالـمتعددةهدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام الوسائط  َ ي َ عىل تعلم مفهومُ
 وطفلة تم ًطفال) ٣٠(وبلغت عينة الدراسة  , طفالالتصنيف يف رياض األ والتسلسل

 اً وطبقت الباحثة اختبار .ملنهج الشبه جتريبيوتم استخدام ا.  ةاختيارهم بطريقة قصدي
. باإلضافة إىل برنامج الدوالج التعليمي ,  لقياس مفهوم التصنيف ومفهوم التسلسل احتصيلي

ِّالـمتعددةباستخدام الوسائط ُّ التعلم وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن َ  كوسيلة مساندة ُ
باإلضافة إىل أن استخدام , التعليمية أكثر متعة والعملية ُّ التعلم ْللطريقة التقليدية جعلت

ِّالـمتعددةالوسائط  َ  م من خاللسه للمعلومات بأنفطفال يؤدي إىل اكتشاف واكتساب األُ
م أشياء جديدة ُّنه من تعلُّلتمك; الطفل بالثقة واالعتزاز بدوره شعر ُالذي ي,  الذايتُّالتعلم 
 .بنفسه 

اسة بدير  -٦ مجيات ٕالاد"   : بعنوان)م٢٠٠٤(رد ي تثقيف لرو ال ونية  ك

ضة  ي الر  ." والطفل 

 الروضة من أطفالىل دور الربجميات يف تثقيف إهدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
واتبعت هذه الدراسة .   أنفسهمطفالواأل,  طفال األأموروأولياء , وجهة نظر املعلامت 

, املقابلة : , مها  دواتكام استخدمت نوعني من األ, األسلوب الوصفي االستقصائي 
 عددهم , البالغ طفالوتكونت عينة البحث من معلمي ومعلامت رياض األ.  واالستبانة

 . ويل أمر )١٠٠(عددهم , البالغ  موروأولياء األ , ًطفال) ١٥٥(
ة للربجميات يف تثقيف طفل جيابيوقد أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق اآلثار اإل

 . الروضة 
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اسة عبد ال -٧ فاعلية برنامج قائم "   : بعنوان)م٢٠٠٦(عبد املعز  وسميعرد

ى الوسائط  ِالـمتعددةع
ّ َ ضةُ بية البيئية لطفل الر ي تنمية ال  . "  و 

ِّالـمتعددة عىل الوسائط ٍاستهدفت الدراسة معرفة فاعلية برنامج يف الرتبية البيئية قائم َ ُ ;
طفال ترتاوح ) ٤٠( وبلغت عينة الدراسة .ة يم والقيم املناسبة لطفل الروضلتنمية بعض املفاه

 وطبق.  وتم استخدام املنهج الو صفى واملنهج شبه التجريبي . ) سنوات٦−٥(أعامرهم بني 
,  الروضة أطفاللقياس نمو املفاهيم والقيم البيئية لدى  الباحثان اختبار املواقف املصور

 وأسفرت نتائج . الروضة فالأطباإلضافة إىل بطاقة مالحظة لقياس الوعي البيئي لدى 
والنمو الواضح يف املفاهيم التي تضمنها , الدراسة عن فعالية الربنامج املقدم لعينة البحث 

 −البيئة الصناعية − البيئة الزراعية − نظافة البيئة −النظافة الشخصية ( : برنامج الرتبية البيئية 
 ٌنُّكام ظهر حتس) .  املحميات الطبيعية− فصول السنة − البيئة الساحلية −البيئة الصحراوية 

 من خالل حرصهم عىل النظافة الشخصية , وممارستهم  ;واضح يف اجلانب األدائي لدهيم
وتم إرجاع ما . وىف نطاق البيئة املحيطة بالروضة , ة جتاه البيئة داخل الروضة إجيابيسلوكيات 

 ًم من خالله مدخالِخدُالذي است, امج الذي تم تقديمه لعينة البحث سبق إىل طبيعة الربن
ِّالـمتعددةلوسائط ل َ ُ .  

اسة العب  -٨ فعالية برنامج كمبيوتر الوسائط " : بعنوان)م٢٠٠٦(رد

ِالـمتعددة
ّ َ اك املكاني ألُ ي إكساب بعض مفاهيم ٕالاد ي طفالر   الرياض 

ية اليمنية  . " رالجمهو

ِّالـمتعددةباستخدام الوسائط هدفت الدراسة احلالية إىل قياس فعالية برنامج كمبيوتر  َ ُ 
 يتكون .وات بعض مفاهيم اإلدراك املكاين سن) ٦ − ٥(ن عمر  الرياض مأطفاليف إكساب 

وقد . ) مدينة أمانة العاصمة( يف اجلمهورية اليمنية طفال رياض األأطفالجمتمع البحث من 
) ٤٠(ام العينة النهائية وقد بلغ قو. ا ا عشوائيً اختيارطفالتم اختيار روضتني من رياض األ

واملجموعة ,  وطفلة ًطفال) ٢٠( املجموعة الضابطة  : تم تقسيمهم اىل جمموعتنيً وطفلةًطفال
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طبقت وقد  . التجريبي ه واعتمدت الدراسة عىل املنهج شب. وطفلة ًطفال) ٢٠(التجريبية 
القاهتا املتضمنة ىف  قائمة لتحديد بعض مفاهيم اإلدراك املكاين وع: ; هي أدواتالباحثة عدة 

من إعداد ( برنامج كمبيوتر متعدد الوسائطو,   للفئة العمرية املقصودةطفالمنهاج رياض األ
. ) من إعداد الباحثة( هيم اإلدراك املكاين وعالقاهتاواختبار مواقف أدائية ملفا , )الباحثة

 املجموعة أطفالب نه توجد فعالية للربنامج املقرتح ىف إكساأوتوصلت نتائج الدراسة إىل 
 .وعالقاهتا املتضمنة فيه , التجريبية بعض مفاهيم اإلدراك املكاين 

اسة -٩ تكنولوجيا املعلومات "   : بعنوان)م٢٠٠٧(   Lucia Amanteرد

ياض ٔالا س الابتدائية و ي املدا روالاتصاالت  ؛ ٔالاسباب والعوامل :  طفالر

 . " لتحقيق التكامل

حماولة و,  لوجيا اجلديدة يف سياق الفصول الدراسيةهدفت الدراسة إىل إدماج التكنو
واستخدام تكنولوجيا , ُتسليط الضوء عىل العوامل التي يعتقد أهنا رضورية لتعزيز التكامل 

وقد . املعلومات واالتصاالت يف هذه السياقات بطريقة تسهم بفعالية يف تعزيز نوعية التعليم 
 .طفالريه عىل الفصول الدراسية يف رياض األوتأث, ة هذا الدمج إجيابيأظهرت النتائج 

اسة نذر -١٠ ياض ٔالا"   : بعنوان)م٢٠٠٨ (رد ي   طفالرتجربة إدخال الحاسوب 

اسة ميدانية حو  :بدولة الكويت ل د  ." طفال واملعلمات ؤالارموراء أولياء ٔالاآر

وذلك من ;  طفالهدفت الدراسة إىل تقويم جتربة إدخال احلاسوب يف رياض األ
ومعرفة ,  واملعلامت نحو هذه التجربة يف دولة الكويت مورتعرف عىل أولياء األخالل ال

وقد اعتمدت الباحثة . مكتسبات الطفل املعرفية والوجدانية واملهارية باستخدام احلاسوب 
 وقد توصل  .واستخدمت االستبانة كأداة لبحثه, املنهج الوصفي التحلييل يف هذه الدراسة 

وذلك من خالل تأكيد ; ة احلاسب اآليل يف هذه املرحلة إجيابي  :هاالبحث لنتائج من أمه
 .  عىل أمهيته موراملعلامت وأولياء األ
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اسة  -١١ راستخدام بطاقات الصو بجانب "  : بعنوان)م٢٠٠٨(Amy رد

ة  ى استيعاب الكلمات وتنمية القد ة ع ي تنمية القد رالوسائط التعليمية  ر

 . " املعرفية

خدام بطاقات الصور بجانب الوسائط التعليمية يف القدرة عىل  الدراسة إىل استهدفت
 واستخدمت ) . سنوات٥−٣( من طفالاستيعاب الكلامت وتنمية القدرة املعرفية لدى األ

وتوصلت الدراسة إىل التعرف عىل فاعلية استخدام الفيديو يف . الباحثة املنهج شبه التجريبي 
 .ن طريق عرض بطاقات الصور عُّ التعلم عرض وتعليم الكلامت أكثر من

اسة هيكل  -١٢ ِالـمتعددةأثر استخدام الوسائط "  : بعنوان)م٢٠٠٩(رد
ّ َ ى ُ  ع

تعل
ُّ

ات الحركية ٔالا  . " طفال الانتقالية لرياض ٔالاساسرم بعض املها

ِّالـمتعددةىل تأثري برنامج تعليمي باستخدام الوسائط إهدفت الدراسة إىل التعرف  َ  عىل ُ
  . طفاليف رياض األ)  اجلري − الوثب  −امليش ( االنتقالية ساسركية األبعض املهارات احل

 وقد .وضابطه , جتريبية :  تم تقسيمهم إىل جمموعتني  ,ً طفال)٤٠(تكونت عينة البحث من 
رسم (اختبار الذكاء  :وكانت أدوات الدراسة . استخدم الباحث املنهج الشبه جتريبي 

ِّالـمتعددةعليمي مقرتح باستخدام الوسائط باإلضافة إىل برنامج ت, )الرجل َ  وأسفرت نتائج . ُ
 يف ساس يف تنمية املهارات احلركية األًاالّوفع اإجيابي اًثرألدراسة إىل أن للربنامج املقرتح ا

 .مقارنة بالربنامج التقليدي املتبع ,  طفالرياض األ
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االسلوب  أو من حيث العينة أو لدراسات السابقة سواء من حيث اهلدفاختلفت ا
 : وبشكل عام يمكن تلخيص الدراسات. ات جراءواإل

اسات ال تتعلق باملسئولية الا -١   :يةجتماعرالد

ية من عدة جتامع االاملسئوليةتناولت الدراسات السابقة   :من حيث اهلدف •
العوامل  − )م٢٠٠١ (حممد: قتها بالتوكيدية ية يف عالجتامع املسئولية اال :جوانب

 برنامج مقرتح باستخدام − (Kennemer,2002) يةجتامعباملسئولية االتتنبأ التي 
 املناخ − )م٢٠٠٣ (رشيت: ية جتامعاألنشطة الرتبوية لتنمية سلوك املسئولية اال

 − )م٢٠٠٣ ( قنديل:ية جتامعاألرسى كام يدركه األبناء وعالقته باملسئولية اال
ية جتامعاألشياء السيئة يمكن أن حتدث وكيف يعرقل اخلوف املسئولية اال

(Seider,2008) −قاسم: ية جتامع فعالية برنامج إرشادي لتنمية املسئولية اال 
 جيايب فعالية برنامج مقرتح يف الرتبية املدنية يف تنمية السلوك اإل− )م٢٠٠٨(

 . )م٢٠٠٩( الدسوقي: ية جتامعواملسئولية اال
جماال للبحث يف الدراسات  العينات التي كانت ت اختلف :من حيث العينة •

 − )م٢٠٠١ (حممد : عىل طالب جامعة  كانتا مافمنه; السابقة
(Kennemer,2002). م٢٠٠٣ (رشيت  : الروضةأطفال عىل ت كانا ما ومنه(− 

  : كانت عىل طالب مدرسة باختالف مراحلهما ماومنه. )م٢٠٠٩( الدسوقي
 .(Seider,2008)   , و)م٢٠٠٣ ( قنديل , و)م٢٠٠٨( قاسم

 
اسات ال تتعلق بالوسائط  -٢ ِالـمتعددةرالد

ّ َ ُ:  

ِّالـمتعددة لقد تناولت الدراسات السابقة الوسائط  :من حيث اهلدف • َ  من عدة ُ
ِّالـمتعددة ما قبل املدرسة لتقنية الوسائط أطفال كيفية استخدام  :جوانب َ ُ 
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(Liu,1996) − طفالي لدى األجتامعخدام الكمبيوتر وعالقته بالتفاعل االاست 
املستقبيل عىل استخدام احلاسب وتأثريه عىل املعلمني ُّ التعلم −  )م٢٠٠٨(قاسم 

 فرماوي:  طفالتأثري بيئة الكمبيوتر عىل تفاعل األ − (Bitter,2000):  واملعلامت
ِّالـمتعددةثر استخدام برجميات الوسائط أ − )م٢٠٠٣( َ م املفاهيم ُّ عىل تعلُ

لكرتونية  دور الربجميات اإل− )م٢٠٠٣ (الدريس  :طفالالرياضية يف رياض األ
 يف طفالأحاديث رياض األ − )م٢٠٠٤ (كريامن:  الطفل يف الروضة يف تثقيف

فاعلية  − (Hyun &Davis,2005)  :احلاسوب القائمة عىل تكنولوجيا االتصال
َالـمتبرنامج قائم عىل الوسائط    : يف تنمية الرتبية البيئية لطفل الروضةِّعددةُ

ِّالـمتعددة فعالية برنامج كمبيوتر الوسائط −) م٢٠٠٦ (عبدالسميع وعبد املعز َ  يف ُ
 :هورية اليمنية الرياض يف اجلمطفالإكساب بعض مفاهيم اإلدراك املكاين أل

بتدائية  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس اال− )ن٢٠٠٦ (العبسى
 (Lucia Amante,2007) األسباب والعوامل لتحقيق التكاملطفالورياض األ

 − )م٢٠٠٨( نذر:   بدولة الكويتطفال جتربة إدخال احلاسوب يف رياض األ−
استخدام بطاقات الصور بجانب الوسائط التعليمية يف تنمية القدرة عىل استيعاب 

 أثر استخدام الوسائط − (Amy,2008)  :الكلامت وتنمية القدرة املعرفية
ِّالـمتعددة َ :  طفال االنتقالية لرياض األساسم بعض املهارات احلركية  األُّ عىل تعلُ
 . )م٢٠٠٩( هيكل

كانت ; حيث اتفقت معظم الدراسات السابقة يف عينات البحث   :من حيث العينة •
ف عىل اختال;  ما قبل املدرسة أطفالو,  طفالورياض األ,  الروضة أطفالمن 
 .   عامرهمأ
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اسات السابقالتشابه والاختالف ب-٣ اسةرن الد   :ة الحاليةر والد

مع تلك ختتلف الدراسه  هذه, وستخدمت املنهج الوصفي امعظم الدراسات السابقه 
 . املنهج شبه التجريبي ; باتباعها الدراسات 

  :استفادت الباحثه من الدراسات السابقة ما ييلوقد 
 حيث كانت تلك  ; بنتائج مهمة يف موضوع الدراسةَالباحثةُالسابقة ُالدراسات ت ّأمد -

 .ل عىل الباحثة حتديد أهداف الدراسة الراهنةّ الذي سهئج بمثابة املنطلق الرئيسالنتا
 التي يمكن دوات, واأل , والوسائل املنهجية كيفية دراسة املوضوععىل  الباحثة ّدلت -

 .اهتاإجراءعام للدراسة و, وكذا وضع التصور ال االستفادة منها
وكيفية , أوضحت للباحثة الصعوبات التي واجهت الباحثني يف دراسة موضوعاهتم  -

 مما جعل الباحثة حتاول قدر استطاعتها تفادي بعض تلك الصعوبات  ;التغلب عليها
 .خرب عىل البعض اآلُّوالتغل

  وتدعيم,   يف إثراءح الصحيدراسات السابقة يف توجيهها التوجيهالباحثة من الاستفادت  -
 . ملصادر العلمية ا ها إىل بعضهوتوجي,  النظري طارإلا
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وذلك ; ت هبا الدراسة احلالية ّا لإلجراءات التي مرا تفصيليًيتناول هذا الفصل وصف
,  وطريقة االختيار,  منه عينة الدراسة تواملجتمع الذي اختري, من حيث املنهج املتبع فيها 

اهتا , وبناء الربجميات التعليمية وحساب صدقها وثب, باإلضافة إىل اختيار أداة الدراسة 
واألساليب اإلحصائية املتبعة يف  , باستخدام الوسائط املتعددة , والتصميم التجريبي للبحث

 .   حتليل نتائج الدراسة

<í‰]…‚Ö]<sãßÚ<V< <

هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم أطفال ما 
تصميم الباحثة برجميات تعليمية  : من خالل ; دائية املسئولية االجتامعيةقبل املدرسة االبت

 .  ختتص بوحدة العائلة
 : ويستند تصميمها إىل 

, − تطبيق − تذكر − فهم(وفقا لتصنيف بلوم ; وضع أهداف إجرائية سلوكية  •
 .)  تقويم − تركيب −حتليل 

من إعداد ,  من الوحدة  استخدام مقياس لقياس املسئولية االجتامعية املكتسبة •
 ) .م٢٠٠٣( رشيت 
 اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج شبة التجريبي القائم عىل تصميم ومن هنا

واألخرى . ) الوسائط املتعددة (وهو ; إحدامها جتريبية ختضع للعامل التجريبي : جمموعتني 
 وقد تم ضبط املتغريات املؤثرة .ك يف ظروفها الطبيعية َْرتُبل ت; ضابطة ال ختضع هلذا العامل 

 . عىل املجموعتني
عبارة عن استخدام التجربة يف " املنهج التجريبي أن) م٢٠٠٥(ح عدس ّوقد وض
  ٣١٠ص  . "أو إثبات الفروض عن طريق التجريب , إثبات الفروض 

 هيدف إىل التوصل إىل حل للمشكالت موضوع الدراسة عن طريق إجراء وهذا املنهج
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والتحقق من صحة , وذلك للتعرف عىل العالقة بني الظواهر املختلفة ; علمية التجارب ال
 . الفروض التي يضعها الباحث حلل مشكلته

<í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚV< <

الربنامج التدريبي املقرتح باستخدام الوسائط  : ويتمثل يف  :ّاملتغري التجريبي املستقل −
 . املتعددة

 .لية االجتامعية لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية املسئو:ويتمثل يف.  املتغري التابع−
@Z@@szjÜÛ@í‹vnÛa@áîà—nÛa@)٢(شكل  @
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ة استخدام الوسائط                    وان فاعلي ة بعن ة البحث حول وحدة العائل تصميم تجرب
ر          ل عناص ساب الطف ي إآ ة ف سئولية االجتماعي يم الم ي تعل ددة ف المتع

العائلةالمسئولية بوحدة المتعلقة .االجتماعية

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

 .ف قياس خبرة األطفال في الوحدة يقدم لكل المجموعتين مقياس المسئولية االجتماعية بهد

دراسة وحدة العائلة باستخدام 
البرمجيات التعليمية

دراسة وحدة العائلة بالطريقة المعتادة 
 في التدريس

بعد االنتهاء من تقديم الوحدة لمدة أسبوعين يعاد 
 اختبار المجموعتين

ين التجريبية والضابطة تطبيق مقياس المسؤولية االجتماعية لكال المجموعت
 لقياس عناصر المسئولية االجتماعية المكتسبة من خالل دراسة وحدة العائلة

 والبعدي القبلي التطبيق في والضابطةالتجريبيةالمجموعتينبينالنتائجفيالفرق
 )الوسائط المتعددة (مقياس المسئولية االجتماعية يعزى للمتغير التجريبي ل
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و أ,  األفرادمجيع :  املقصود بمجتمع الدراسة هو أن) م٢٠٠٥(يذكر عدس 
 ١٣١ص  . موضوع مشكلة البحثّتكون تيشياء الألو اأ, شخاص ألا

  الدرايسعاملل, طفال روضات الطائف احلكومية أمجيع : لدراسة من يتكون جمتمع او
 .  روضة) ٦٨(    البالغ عددها,) هـ١٤٣٣/١٤٣٤(

 قامتهاإ وذلك بسبب ;وقد اختارت الباحثة مدينة الطائف كمجتمع للدراسة احلالية 
 يل فيهاآلوذلك بسبب عدم توفر جهاز احلاسب ا;  اختارت الروضات احلكومية أهنا كام  .فيها

ثر الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية كمتغري أ حيث حرصت الباحثة عىل معرفة ,
 وجودهثناء أ فيهمل يتعرض خلربات سابقة هو و,  عىل حياة الطفل من مجيع اجلوانب أجديد يطر

 .  يف املدرسة 

í‰]…‚Ö]<íßéÂ<V< <

 جزء من املجتمع  :هناأ −)م٢٠٠٥(ليها عدس إشار أكام −قصد بعينة الدراسة ُي
ذا حتققت فيه إيمكن االكتفاء بالعينة , وساليب خمتلفة أخيتاره الباحث ب, صيل للبحث األ
 ا , شاقاًوجهد,  ًال طوياًتطلب وقته ِّصيل كل دراسة جمتمع البحث األنأل ; هداف البحثأ

 ١٣٣ص   .ً مرتفعةً ماديةَوتكاليف
 ا عشوائياًتم اختيارمها اختيار)  فصول٣(فصلني من  طفالأ احلالية هم  الدراسةوعينة
:  , يمثل كل فصل جمموعة  املرحلة التمهيدية بالروضة الرابعة بمدينة الطائفمن فصول

 ايبلغ عدد األطفال فيهواألخرى ضابطة .  ًطفال) ٢١ (اجتريبية يبلغ عدد األطفال فيهامها حدإ
 . اً أيضًطفال ) ٢١(

وذلك لتعاون املديرة واملعلامت  ; )قصدية (عمديهعينة بطريقة وقد تم اختيار هذه ال
 .مع الباحثة يف تطبيق الدراسة 

و أ قصديهاختيار العينة بطريقة للباحث  يمكن هنأ  إىل)م٢٠٠٥(شار عدس أوقد   
 ١٣٩ص  .غراض الدراسة التي يقوم هبا أا حتقق أهنساس أ عىل ا ;رُ حاً اختيارعمديه
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 ) ١( دول اجل ويف .ألطفال الذين تغيبوا يف فرتة إجراء التجربة وقد تم استبعاد ا
 .توضيح تفصييل لعينة الدراسة 

  )١(جدول 

  يوضح عينة الدراسة الذين طبق عليهم مقياس المسئولية االجتماعية
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املسؤولية االجتامعية لدى األطفال يف  لقياس اًملا كانت الدراسة احلالية تتطلب مقياس
, دت الباحثة األداة املناسبة لذلكفقد حد−كد من صحة فروضها للتأ;  املدرسة مرحلة ما قبل

  :التايلمتثلت يف و
الذي أعده , )  املدرسة املسؤولية االجتامعية لدى األطفال يف مرحلة ما قبلمقياس( −: داةاأل  

, والفهم , هتامم اال  :ويشتمل عىل ثالثة عنارص للمسئولية االجتامعية). م٢٠٠٣( رشيت 
قياس املسؤولية  ةمه يف دراس وقد تم قياس صدق وثبات املقياس , واستخد.واملشاركة 

 ملعرفة املدى الذي توصل إليه األطفال يف  ;االجتامعية لطفل الروضة بمحافظة اإلسكندرية
 .استعداهم لتنمية املسئولية االجتامعية

ة من صدق وثبات املقياس لالستخدام عىل ا تأكدت الباحثا وبعديقبل تطبيقه قبليو
 :  باإلجراءات التالية, وقامتأطفال رياض األطفال باململكة العربية السعودية 

 لرياض البيئة املحليةتعديل املقياس بام يوافق   : للمقياسالصدق الظاهري −١
من أعضاء ) ٤( وذلك بعرض املقياس عىل ; ململكة العربية  السعوديةبا األطفال

ن معلامت م ) ٥( و عىل , يئة التدريس من املتخصصات يف رياض األطفال ه
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مستوى وذلك للتأكد من ) . ١رقم ملحق (ذوات اخلربة يف رياض األطفال 
وضة يف اململكة العربية ومناسبة العبارات ألطفال الر,  الصياغة اللغوية

 أو التغيري, أو , ما يتعلق بالتعديل وأية مالحظات يروهنا مناسبة يف, السعودية
َمن ثم و ;احلذف وقد كانت اآلراء .   التأكد من الصدق الظاهري للمقياسِ

وبذلك يكون . باإلمجاع عىل مناسبة العبارات مجيعها وعدم حاجتها للتعديل
  .أو املنطقي, املقياس قد حقق ما يسمى بالصدق الظاهري 

استطالعية بلغت  تطبيق  املقياس عىل عينة تم:  صدق االتساق الداخيل −٢
بمدينة الطائف يف , خارج عينة الدراسة يف الروضة األوىل ملدة أسبوع ) ًطفال١٦(

 حساب صدق االتساق ّمَ تّمَ ومن ث;) هـ٣/٣/١٤٣٤ − ٢٨/٢(مابني , الفرتة 
بني درجة كل جمال, والنتيجة  وذلك باستخدام معامل ارتباط بريسون  ;الداخيل

 .الكلية للمقياس 
 .  يوضح ذلك) ٢( واجلدول 

  )٢(جدول 

  معامل  ارتباط بيرسون بين نتيجة كل مجال والنتيجة الكلية للمقياس

ÜÎ†Ö]< <Ù^]< <
<ØÚ^ÃÚ<íÛéÎ

½^fi…÷]< <

 **759. الاهتمام ١

 *569. الفهم ٢

 **774. املشاركة ٣

  ٠,٠١ ىدال إحصائيا عند مستو داللة أقل من**

 ٠,٠٥ ىدال إحصائيا عند مستو داللة أقل من* 

 

أن معامل االرتباط بني درجة كل جمال والدرجة الكلية ) ٢(يتضح من اجلدول 
 مما يدل عىل متاسك حماور املقياس ٠.٠٥للمقياس داله إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 
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 . وصالحيتها للتطبيق عىل عينة الدراسة
 تم :(Cronbach's Alpha)  ألفاكرونباخثبات املقياس باستخدام معادلة  −٣

 .   ألفا معامل كرونباخالتحقق من الثبات باستخدام 
 . يوضح النتائج)  ٣(واجلدول 

  )٣(جدول 

  ألفا  كرونباخ المقياس بمعادلةمعامل ثبات 

…ç]< <l]…^fÃÖ]<‚Â< <<^fÞæ†Ò<^ËÖ_<< <

 793. ١٠ الاهتمام

 808. ١٠ الفهم

 853. ١٠ املشاركة

ي  850. ٣٠ الك

  

  هٌقياس مقبولنتيجة كرونباخ ألفا جلميع جماالت املأن ) ٣(يتضح من اجلدول 
أن معامل الثبات املحسوب بمعادلة كرونباخ ألفا يعترب إىل  حيث تشري الدراسات  ;اإحصائي
مما يشري إىل صالحية األداة العلمية للتطبيق عىل ,  )٠٫٦٠(ا إذا كان أعىل من  إحصائيهمقبول

 )٧ملحق رقم  (.عينة الدراسة 

]‚Âc<ì‚Ãj¹]<¼ñ^‰çÖ]<Ý]‚~j‰^e<êÛé×ÃjÖ]<sÚ^ÞÖ]<V< <

عن فاعلية استخدام الوسائط  الكشف: لتحقيق أهداف الدراسة احلالية واملتمثل يف 
ما يتعلق  يف, قبل املدرسة االبتدائية  املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية لدى أطفال ما

برجمة  ّْتفقد مت− )هتامم , والفهم , واملشاركة اال: ( بالعنارص الثالثة للمسؤولية االجتامعية 
 بجميع طفال األي من الوحدات املقررة عىل وه, باستخدام الوسائط املتعددة ) العائلة( وحدة

ولية ئ لتعليمهم عنارص املس ;لتدريسها لألطفال باستخدام الوسائط املتعددة  ;الروضات
  .االجتامعية
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كام أوردها  −تعليمي اجليد أثناء أعداد الربجمية وقد راعت الباحثة خصائص املوقف ال
 :  التايل , املتمثلة يف −)م٢٠٠٣(الفار 

 .مساعدة الربجمية عىل حتقيق اهلدف من الدراسة 
 .حتقيق الربجمية درجة عالية من حب االستطالع املعريف لدى املتعلم 

رتيبها بشكل منطقي وت. حيث تكون يف متناول املتعلم ; ر املعلومات يف الربجمية ّتوف
 ٣١٢, ٣١١ص  .متسلسل 

نامج وأنشطته   : ىمحتو ال

 .يتكون الربنامج من ثالثة أبعاد 
 .البعد األول االهتامم  −١
 .البعد الثاين الفهم  −٢
 . البعد الثالث املشاركة  −٣

نامج التعليم باستخدام الوسائط املتعددة   :صدق ال

ًام ّحمك) ٣٠(مني بلغ عددهم ّىل عدد من املحكتم عرض الربنامج بصورته األولية ع
 التقنيات  جماليفو , من ذوي االختصاص يف جمال الطفولة واملناهج وطرق التدريس

ملحق (االختصاص يف جمال الطفولة معلامت من ذوات ) ٩ (ًوأيضاوتكنولوجيا التعليم , 
وهبذا أصبح .  ت الالزمةوتم إجراء التعديال, ذت آراؤهم بعني االعتبار ِخُ وقد أ) .٢رقم 
 .) ٨ رقم ملحق( لالستخدام يف صورته النهائية ًجاهزا

c<l]ð]†q<íéÞ]‚é¹]<í‰]…‚Ö]<ÐéfŞiV 
 إىل سعادة مدير هّاملوج, تم احلصول عىل خطاب سعادة عميد كلية الرتبية    −١

ملحق ( . )هـ٢٢/٤/١٤٣٤(بتاريخ ) بنات(عام الرتبية والتعليم بالطائف 
 ) ٣رقم
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ل اإلدارة العامة للرتبية َبِوافقة عىل تطبيق الدراسة ملدة أسبوعني من قمتت امل  −٢
 يف الروضة )هـ١٤٣٤عام (يف الفصل الدرايس الثاين , والتعليم بالطائف 

.    )هـ٨/٥/١٤٣٤  − ٢٧/٤ (يف الفرتة مابني, بمدينة الطائف , الرابعة 
     ) .٤ملحق رقم(
دارة الرتبية ليمها اخلطاب املوجه من إابعة وتسمتت مقابلة مديرة الروضة الر −٣

واالتفاق عىل , وتوضيح اهلدف من الدراسة , والتعليم لتسهيل مهمة الباحثة 
   ) ٤ملحق  . (كيفية تطبيق التجربة 

 حيث تم  توفري  ;تم حرص املواد واألدوات التي يتطلبها تنفيذ الربنامج    −٤
مع توفري . يف الدراسة هبام ; لالستعانة والربوجكرت , جهاز احلاسب اآليل  

أسامء  − مطابقة صور −قصص (أوراق مصور فيها :  مثل   ;باقي املتطلبات
 مراحل نمو اإلنسان بالتسلسل − مطابقة اسم الرسول وعائلته −أفراد العائلة 

  تصنيف بطاقات مصورة ألطعمة منها يصلح للطفل الرضيع ومنها ال−
 مىُ د− تطبيقات لألنشطة −لعاب  أ− )ق لقب وكنيه ُ بطاقات تطاب−يصلح 

 عرض للقصص باستخدام − أناشيد سمعية برصية حركية −ومرسح عرائس 
 . يف الربجمية ّ, وكلها )  , وحركةوصورة , صوت (الفيديو 
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اسة  -٥ ي ألداة الد  :ر التطبيق القب

 )ةوالضابط, التجريبية : ( تم تطبيق مقياس املسؤولية االجتامعية عىل املجموعتني *   
ً وقد استغرق يوما واحدا , )ـه٢٤/٤/١٤٣٤(بتاريخ  وقد أرشفت الباحثة . ً

  .•ة من معلامت الفصل معلم, بمساعدة بنفسها عىل إجراءات تطبيق املقياس 
 : عىل النحو التايل )ـه٢٧/٤/١٤٣٤ (بدأ تطبيق الربنامج  يوم   -٦

دخال املتغري التجريبي يف بيئتهم جمموعة األطفال الذين تم إ : املجموعة التجريبية −
هبدف  تعليمهم عنارص املسئولية ; برنامج املسئولية االجتامعية : وهو ; الصفية 

 .وقد قامت الباحثة بتقديم الربنامج بنفسها . االجتامعية املتعلقة بوحدة العائلة 
يبي يف هي جمموعة األطفال الذين مل يتم إدخال املتغري التجر : املجموعة الضابطة −

تم عرض الوحدة التعليمية و  .برنامج املسئولية االجتامعية: وهو ; بيئتهم الصفية 
 . ي الفصل األساسيتني َمن خالل معلمت, بالطريقة التقليدية 

 بتاريخ تم االنتهاء من تطبيق التجربة بانتهاء برنامج املسئولية االجتامعية 
  )ـه٨/٥/١٤٣٤(

اس -١٣  :ة ر التطبيق البعدي ألداة الد

ورصد الدرجات يف بطاقة , ) ١٠(اس املسئولية االجتامعية  ملحق تم تصحيح مقي 
 يف االختبار )والضابطة, التجريبية (خاصة تضم نتائج األطفال يف املجموعتني 

وقد تم استبعاد . ا ًاستعدادا ملعاجلتها إحصائي;  −  )٨( ملحق  −القبيل والبعدي 
واألطفال الذين ختلفوا عن االختبار , بار القبيل األطفال الذين ختلفوا عن االخت

) ١٣ (اا وبعديُّوبذلك وصل عدد األطفال الذين تم اختبارهم قبلي. البعدي 
ويرجع . أطفال يف املجموعة الضابطة  )١٠( و, ًطفال يف املجموعة التجريبية 

                                                            
 .عائشة الفضلي  •
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وعدم  ,ر إىل عامل غياب األطفال املتكررن تأدية االختباف األطفال عُّسبب ختل
 ) . وتعترب عينة الدراسة احلقيقية (. القدرة يف التحكم هبذا املوضوع 

  اا بعديً تطبيق)مقياس املسئولية االجتامعية (بعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيق −١٤
  .)ـه٨/٥/١٤٣٤(ذلك يوم األربعاء ; و)والضابطة, التجريبية (جمموعتي الدراسة عىل 

 .)٥(ملحق  .ة بانتهاء تطبيق التجربة من مديرة الروضة الرابعةحصلت الباحثة عىل إفاد −١٥

<í‰]…‚×Ö<íéñ^’uý]<l^¢^Ã¹]V 
واستخدمت . ) SPSS(تم إدخال البيانات يف احلاسب اآليل عىل الربنامج اإلحصائي 

 : أدوات التحليل التالية 
 .املتوسطات احلسابية  −١
 .نة  عند توزيع درجات أفراد العيف وسمريوجرمختبار كلا −٢
 .جياد الفروق بني االختبارات التحصيلية اختبار ت إل −٣
 .ختبار حتليل التباين املصاحب الختبار الفروض ا −٤
 . معادلة بالك لكسب املعدل الجياد الفاعلية  −٥
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 ومناقشة ,   واختبار فرضياهتا, نتائج الدراسة لتحليل ًعرضايتناول هذا الفصل 
  :ما ييل نتائج التحليل اإلحصائي  ويف.الدراسات السابقة يف ضوء اإلطار النظري و; نتائج ال

أوال
ً

جات أفراد العينة:  يع د راعتدالية تو  :ز

ر ً, ونظرا لصغ  املناسبة لتحقيق فرضيات الدراسةاإلحصائيةللتعرف عىل املعامالت 
 طالبة للمجموعة التجريبية) ١٣(و , مجموعة الضابطة للطالبات ) ١٠(حجم عينة الدراسة 

 حيث تم هلذا الغرض  ;ينة من اعتدالية توزيع درجات أفراد العًفقد وجب التحقق بداية−
 .  Kolmogorov-Smirnov Z ف  سمريانو–استخدام  اختبار كلمجروف 

 . يوضح ذلك) ١(واجلدول 
  )٤(جدول 

   سميرانوف للتأكد من اعتدالية توزيع درجات أفراد العينة–نتائج اختباركلمجروف 

<Íæ†rÛ×Ò–ÍçÞ]< 
…^fj}÷] íÂçÛ] ‚ÃfÖ] 

Kolmogorov-Smirnov Z ü‡Ûa@òÛ 

 737. 685. الاهتمام

 543. 801. الفهم

 681. 718. املشاركة
ي  الضابطة القب

ي  818. 633. الك

 737. 685. الاهتمام

 543. 801. الفهم

 681. 718. املشاركة
 الضابطة البعدي

ي  818. 633. الك

 789. 652. الاهتمام

 915. 558. الفهم

 604. 764. املشاركة
ي  التجريبية القب

ي  751. 676. الك

 357. 927. الاهتمام

 433. 872. الفهم

 905. 567. املشاركة
 التجريبية البعدي

ي  722. 694. الك
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 اإحصائي سمريانوف غري دالة –كلمجروف  أن نتائج اختبار)  ٤(يتضح من اجلدول 
بعاد مقياس املسؤولية وجلميع أ, ة والتجريبية للقياسني القبيل والبعدي وللمجموعتني لضابط

 .  مما يدل عىل اعتدالية توزيع درجات أفراد العينة ;االجتامعية

يُّالتحق:  ًثانيا ي الاختبار القب ن    :ق من تكافؤ املجموعت

 ّ كان ال بد من– وعتني قبل البدء بتطبيق الدراسةف عىل مدى تكافؤ املجمّللتعر
, وقد تم )والتجريبية, الضابطة (يف تطبيق املقياس القبيل بني املجموعتني التعرف عىل الفروق 

  .Independent Samples T Testللمجموعات املستقلة ) ت(هلذا الغرض استخدام اختبار 
 . يوضح ذلك) 2(واجلدول 

  )٥(جدول 

  لدراسةا  القبلي بين مجموعتيألتحصيليللتعرف على الفروق في االختبار ) ت(نتائج اختبار 

‚ÃfÖ] íÂçÛ] ‚ÃÖ] <¼‰çj¹]
êe^Š£] 

<Í]†©÷]
ë…^éÃ¹] 

<°e<Ñ†ËÖ]
°Ş‰çj¹] 

<íÛéÎ
l 

<ïçjŠÚ
íÖ÷‚Ö] 

 2.69979 17.2000 10 الضابطة
 الاهتمام

 2.66025 16.0769 13 التجريبية
1.12308 .997 .330 

 1.26930 16.5000 10 الضابطة
 الفهم

 1.56074 15.5385 13 لتجريبيةا
.96154 1.584 .128 

 1.15950 16.3000 10 الضابطة
 املشاركة

 1.19829 15.5385 13 التجريبية
.76154 1.532 .140 

 3.94405 50.0000 10 الضابطة
ي  املقياس الك

 4.82780 47.1538 13 التجريبية
2.84615 1.514 .145 

 : )٥(يتضح من اجلدول 
 ; مقياس املسؤولية االجتامعية القبيل بني جمموعتي الدراسةعدم وجود فروق يف  −

  ٠٫٠٥ املقياس وللمقياس الكيل أكرب من أبعاد مستوى الداللة جلميع حيث كان
 ., يف التطبيق القبيل)والتجريبية, الضابطة (مما يدل عىل تكافؤ املجموعتني 
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  )٣(شكل 

   لمجموعتي الدراسة القبليةاالجتماعيةالمتوسط الحسابي لنتائج مقياس المسؤولية 

  

ا بني جمموعتي الدراسة يف الفروق الظاهرية البسيطة جد) ٣(يتضح من الشكل 
 وأن هذه الفروق مل يكن هلا داللة االجتامعية القبيلاملتوسط احلسايب لنتائج مقياس املسؤولية 

 .إحصائية

 : لأختبار الفرض ٔالاو 

 بني إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : ُّ, ونصه ق من فرض الدراسة األول ُّللتحق −١
متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة يف 
التطبيق البعدي ملقياس املسئولية االجتامعية فيام يتعلق بعنرص االهتامم بعد الضبط 

 .  ANCOVA  لتباين املصاحب حتليلٍاختباراستخدام  تم. القبيل
  . )٤(والشكل , ) ٧(و  , )٦( ناجلدوال: يوضح ذلك 
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   )٦(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق 

  البعدي لمقياس المسئولية االجتماعية فيما يتعلق بعنصر االهتمام بعد الضبط القبلي

àè^fjÖ]<…‚’Ú ^Ãe†¹]<ÅçÛ¥l <l^q…
íè†£] 

<¼‰çjÚ
l^Ãe†¹] Í íÖ÷‚Ö]

ي  000. 101.891 100.233 1 100.233 الاختبار القب

 000. 395.019 388.591 1 388.591 املجموعة

   984. 20 19.675 الخطأ

    23 14225.000 املجموع

    22 443.739 املجموع املصحح
  

 ):٦(يتضح من اجلدول 
  الضابطة والتجريبية يف مقياس املسئولية االجتامعية يفوجود فروق بني املجموعتني −

 395.019) ف(ن قيمة إ حيث  ;بعنرص االهتامم بعد الضبط القبيلما يتعلق 

وبذلك يبقى الفرض األول ويبقى 000 .وهي .٠٫٠٥ومستوى الداللة أقل من 
بية  املتوسطات احلساإىلوللتعرف عىل اجتاه هذه الفروق يتم الرجوع  .نصه كام هو

  .املعدلة
 .  يوضح ذلك) ٤( واجلدول 

  )٧( جدول 

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة لعنصر االهتمام

íÂçÛ] Ù‚Ã¹]<êe^Š£]<¼‰çj¹] 
 19.682 الضابطة

 28.168 التجريبية
  

 : )٧(يتضح من اجلدول 
التجريبية يف عنرص االهتامم بعد  الفروق التي ظهرت بني املجموعتني الضابطة وأن −

الضبط القبيل كانت لصالح املجموعة التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل 
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 الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم جيايب اإلاألثرمما يدل عىل . 28.168األعىل 
قبل املدرسة االبتدائية يف   ماأطفالعنرص االهتامم لدى /املسئولية االجتامعية

 .ة الطائفمدين
  )٤(شكل 

  عنصر االهتمام للمجموعتين/ لبعديالقياس  لنتيجة المتوسطات الحسابية المعدلة
 الضابطة والتجريبية

  

الفروق بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف املتوسطات ) ٤(يتضح من الشكل 
وعة التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل لصالح املجم ;  املعدلة لعنرص االهتامماحلسابية
 .  األعىل

توجد فروق : ُّونصه .  فرض الدراسة الثاين  صحة للتحقق من :أختبار الفرض الثاين 
 بني متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة إحصائيةذات داللة 

ما يتعلق بعنرص الفهم بعد الضبط   يفالضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املسئولية االجتامعية
 . ANCOVA لتباين املصاحبا تم استخدام اختبار حتليل. القبيل

 . )٤(والشكل , ) ٧(و  )٦(ناجلدوال: يوضح ذلك 
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  )٨(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق 

  جتماعية فيما يتعلق بعنصر الفهم بعد الضبط القبليالبعدي لمقياس المسئولية اال

àè^fjÖ]<…‚’Ú l^Ãe†¹]<ÅçÛ¥ <l^q…
íè†£] 

<¼‰çjÚ
l^Ãe†¹] Í íÖ÷‚Ö]

ي  000. 43.964 21.704 1 21.704 الاختبار القب

 000. 749.736 370.120 1 370.120 املجموعة

   494. 20 9.873 الخطأ

    23 13583.000 املجموع

    22 382.957  املصححاملجموع
  

  

 ):٨(يتضح من اجلدول 
 وجود فروق بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس املسئولية االجتامعية يف −

ومستوى  749.736) ف( قيمة نإ حيث  ;ما يتعلق بعنرص الفهم بعد الضبط القبيل
ه كام هو وبذلك يقبل الفرض الثاين ويبقى نص000.  وهي ٠,٠٥ الداللة أقل من

وللتعرف عىل اجتاه هذه  .وتعترب هذه النتيجة اجابة للسوال الثاين من أسئلة الدراسة .
    . املتوسطات احلسابية املعدلةإىليتم الرجوع  الفروق

 . يوضح ذلك) ٦(واجلدول 
  )٩( جدول 

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة لعنصر الفهم

íÂçÛ] ¹]Ù‚Ã¹]<êe^Š£]<¼‰çj 
 19.117 الضابطة

 27.679 التجريبية
  

 ):٦(يتضح من اجلدول 
 الفروق التي ظهرت بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف عنرص الفهم بعد أن −
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 الضبط القبيل كانت لصالح املجموعة التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل األعىل

 الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية جيايب اإلاألثرمما يدل عىل . 27.679
 .قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف  ماأطفالعنرص الفهم لدى / االجتامعية

  )٥(شكل 

عنصر الفهم للمجموعتين الضابطة / ألبعديلقياس  لنتيجة المتوسطات الحسابية المعدلة

 والتجريبية

  

 املجموعتني الضابطة والتجريبية يف املتوسطات الفروق بني) ٥(ح من الشكل يتض
لصالح املجموعة التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل   ; املعدلة لعنرص الفهماحلسابية
 .  األعىل

توجد فروق : ُّ, ونصه  للتحقق من فرض الدراسة الثالث : أختبار الفرض الثالث 
 متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة  بنيإحصائيةذات داللة 

الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املسئولية االجتامعية فيام يتعلق بعنرص املشاركة بعد الضبط 
  ANCOVA لتباين املصاحبا تم استخدام اختبار حتليل. القبيل

 . )٥(والشكل , ) ٩(و )٨(اجلدولنييتضح ذلك من 
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  )١٠(جدول 

ئج اختبار تحليل التباين المصاحب للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق نتا

  البعدي لمقياس المسئولية االجتماعية فيما يتعلق بعنصر المشاركة بعد الضبط القبلي

àè^fjÖ]<…‚’Ú l^Ãe†¹]<ÅçÛ¥ <l^q…
íè†£] 

<¼‰çjÚ
l^Ãe†¹] Í íÖ÷‚Ö]

ي  000. 18.731 16.283 1 16.283 الاختبار القب

 000. 490.673 426.550 1 426.550 املجموعة

   869. 20 17.386 الخطأ

    23 13651.000 املجموع

    22  450.957 املجموع املصحح
  

 ):١٠(يتضح من اجلدول 
 بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس املسئولية ً داله احصائيا فروقتوجد −

 , 490.673 )ف(  قيمةإنق بعنرص املشاركة بعد الضبط القبيل, حيث االجتامعية فيام يتعل
 وبذلك يقبل الفرض الثالث ويبقى نصه 000.  وهي  ٠,٠٥ الداللة أقل من ومستوى

وللتعرف عىل اجتاه . وتعترب هذة النتيجة إجابة للسؤال الثالث من اسئلة الدراسة . كام هو 
   .سابية املعدلة املتوسطات احلإىلهذه الفروق يتم الرجوع 

   .يوضح ذلك) ٨(واجلدول 

  )١١(جدول 

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة لعنصر الفهم

íÂçÛ] Ù‚Ã¹]<êe^Š£]<¼‰çj¹] 
 18.779 الضابطة

 27.939 التجريبية
  

 : )٨(يتضح من اجلدول 
لتجريبية يف عنرص املشاركة بعد  الفروق التي ظهرت بني املجموعتني الضابطة واأن −

 الضبط القبيل كانت لصالح املجموعة التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل األعىل
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 يف تعليم املسئولية  الستخدام الوسائط املتعددةجيايب اإلاألثرمما يدل عىل . 27.604
 . الطائفقبل املدرسة االبتدائية يف مدينة  ماأطفالعنرص املشاركة لدى /االجتامعية

  )٦(شكل 

  عنصر المشاركة للمجموعتين/ ألبعدي لنتيجة القياسالمتوسطات الحسابية المعدلة 

 الضابطة والتجريبية

  

الفروق بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف املتوسطات ) ٦(يتضح من الشكل 
 التجريبية ذات املتوسط احلسايب املعدل لصالح املجموعة;  املعدلة لعنرص الفهم احلسابية
 .  األعىل

توجد فروق ذات داللة : ُّ, ونصه للتحقق من فرض الدراسة الرابع  :   أختبار الفرض الرابع 
 بني متوسط درجات املجموعة التجريبية ومتوسط درجات املجموعة الضابطة يف إحصائية

 اختبار حتليلتم استخدام .  بعد الضبط القبيلالتطبيق البعدي ملقياس املسئولية االجتامعية الكيل
 . ANCOVAب لتباين املصاحا

 . ) ١١(و )١٠(ناجلدوال: يوضح ذلك 
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  )٧(شكل 

  المتوسطات الحسابية المعدلة لمقياس المسؤولية االجتماعية الكلية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

  

 املجموعتني الضابطة والتجريبية يف املتوسطات بنيالفروق ) ٧(يتضح من الشكل 
لصالح املجموعة التجريبية ; احلسابية املعدلة ملقياس املسئولية االجتامعية الكيل 

 .  ذات املتوسط احلسايب املعدل األعىل
  )١٢(جدول                                         

ى الفروق بين مجموعتي الدراسة في التطبيق نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب للتعرف عل

  البعدي لمقياس المسئولية االجتماعية الكلي بعد الضبط القبلي

àè^fjÖ]<…‚’Ú l^Ãe†¹]<ÅçÛ¥ <l^q…
íè†£] 

<¼‰çjÚ
l^Ãe†¹] Í íÖ÷‚Ö]

ي  000. 71.854 229.432 1 229.432 الاختبار القب

 1091.458.000 3485.038 1 3485.038 املجموعة

   3.193 20 63.860 الخطأ

    23 124093.000 املجموع

    22 3561.478 املجموع املصحح
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 ):١٢(يتضح من اجلدول 

ية وجود فروق بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس املسئولية االجتامع −
  ومستوى الداللة أقل1091.458) ف(ن قيمة إالكيل بعد الضبط القبيل, حيث 

 إىلعىل اجتاه هذه الفروق يتم الرجوع  وللتعرف 000. وهي ٠,٠٥ من
   .ية املعدلةاملتوسطات احلساب

   .يوضح ذلك) ١٣(واجلدول  −

  )١٣( جدول 

 المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس المسؤولية االجتماعية الكلي

íÂçÛ] Ù‚Ã¹]<êe^Š£]<¼‰çj¹] 
 57.611 الضابطة

 83.761 التجريبية
  

 : )١٣(يتضح من اجلدول 
 الفروق التي ظهرت بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس املسؤولية أن −

االجتامعية الكيل بعد الضبط القبيل كانت لصالح املجموعة التجريبية ذات 
ام  اإلجيايب الستخداألثرمما يدل عىل  . 83.432 املتوسط احلسايب املعدل األعىل

قبل املدرسة   ماأطفالالوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية الكلية لدى 
 .االبتدائية يف مدينة الطائف

توجد درجة مرتفعة : ُّ , ونصه  من فرض الدراسة اخلامسللتحقق:  أختبار الفرض الخامس 
قبل   ماأطفالة لدى من الفاعلية الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعي

   . املعدلللكسب Blackتم استخدام معادلة بالك . املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف
  .يوضح ذلك) ١٤(التايل واجلدول 
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 =الكسب املعدل لبالك  ١   م–   ٢م ١   م–   ٢م
 ١  م-ع  

+ 
 ع

 : نإحيث 
  .متوسط درجات أفراد العينة يف  القياس القبيل= ١م −
  .توسط درجات أفراد العينة يف  القياس البعديم= ٢م −
  .النهاية العظمى لدرجات االختبار=   ع −

  )١٥(جدول 

  نسبة الكسب المعدل لجميع ابعاد مقياس المسؤولية االجتماعية  

^Ãe÷] ê×fÏÖ]<¼‰çjÚ <¼‰çjÚ
ë‚ÃfÖ] 

<íq…‚Ö]
íéñ^ãßÖ] 

<gŠÓÖ]
Ù‚Ã¹] 

 1.23 30 27.7692 16.0769 الاهتمام

 1.21 30 27.3846 15.5385 الفهم 

 1.25 30 27.6923 15.5385 املشاركة

ي  1.23 90 82.8462 47.1538 املقياس الك

  

أن استخدام الوسائط املتعددة يتصف بدرجة مرتفعة من ) ١٥(يتضح من اجلدول 
; ئفرسة االبتدائية يف مدينة الطا ما قبل املدأطفالالفاعلية يف تعليم املسئولية االجتامعية لدى 
.  ١٫٢ولية االجتامعية أكرب من ئ مقياس املسبعادأحيث كانت نسبة الكسب املعدل  جلميع 

 .     حدده بالك إلثبات الفاعليةالذيوهو املدى 
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اسة   : رنتائج الد

لقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فاعلية الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم 
قبل املدرسة   ماأطفاللدى )  املشاركة−  الفهم– االهتامم (أبعادهااملسئولية االجتامعية بجميع 
 : عىل النحو التايل ويمكن تفسري هذه النتيجة . االبتدائية يف مدينة الطائف

 استخدام الوسائط املتعددة أدى إىل اكتشاف واكتساب األطفال للمعلومات ّنأ −١
  ; واالعتزازبأنفسهم من خالل التعلم الذايت, والذي يشعر بدوره الطفل بالثقة

 .م أشياء جديدة بنفسهُّنه من تعلُّلتمك
 أتاح لألطفال فرصة العمل اجلامعي بشكل أوسع  استخدام الوسائط املتعددةّنأ −٢

 .أبعاد املسئولية االجتامعية اكتساهبم  عىلمما ساعد; وأعمق 
احتواء الدروس التي تم إعدادها باستخدام الوسائط املتعددة عىل العديد من  −٣

ط طوال بشكل فاعل ونشالتي تطلبت من األطفال العمل , ة اجلامعية األنشط
اجلامعة التي ينتمون إىل اعد األطفال عىل تعزيز انتامئهم  مما س;احلصة الدراسية 

 .   يف حل األنشطة التعليميةالفعالةواملشاركة , هلا 
تشجيع  إىل استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسؤولية االجتامعية أدى ّنأ −٤

وتنفيذ , م املحتوى التعليمي ُّوإقباهلم عىل تعل, األطفال أثناء املواقف التعليمية 
 .األنشطة بحامس وفاعلية

من حيث ;  البيئة التي وفرهتا طريقة التدريس باستخدام الوسائط املتعددة ّنأ −٥
 تفاعلهم وتعاوهنم اإلجيايب مع  إىلأدت −التفاعل والتواصل بني األطفال 

 .بام حيقق األهداف التعليمية املرجوة,  اجلامعة
 تعليم املسؤولية االجتامعية باستخدام الوسائط املتعددة أدى إىل التغلب عىل ّنأ −٦

االنتقال إىل بيئة تعليمية  ; ب, وشعور بامللل ما قد يرافق عملية التعلم من جفاف
 . مّوتساهم يف تعديل اجتاهات األطفال نحو عملية التعل, مشوقة ومعززة 
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 :  منٍّ دراسات كل نتائجمع – ما ٍّ حد إىل−وتتفق نتيجة الدراسة احلالية 
 فاعلية استخدام األنشطة الرتبوية يف إىلالتي توصلت ) م٢٠٠٣(دراسة رشيت  −

 ةبأبعادها الثالث)  املشاركة− الفهم−االهتامم(تنمية سلوك املسئولية االجتامعية 
 .لدى أطفال ما قبل املدرسة

تنمية املسئولية ل فعالية برنامج إرشادي إىلالتي توصلت  )م٢٠٠٨(دراسة قاسم  −
 .االجتامعية لدى طالب املرحلة الثانوية

 فعالية برنامج مقرتح إىلالتي توصلت  )م٢٠٠٩(راسة سعيد وأماين الدسوقي د −
يف الرتبية املدنية يف تنمية السلوك اإلجيايب واملسئولية االجتامعية لدى أطفال 

 .الروضة
م عند ُّ أن األطفال يستمتعون بالتعلإىلالتي توصلت ) م١٩٩٦ (Liuة دراس −

وأن برامج الوسائط املتعددة تزيد من فرتة انتباه , استخدام الوسائط املتعددة 
 .الطفل

 أن استخدام الكمبيوتر لدى إىلالتي توصلت ) م٢٠٠٠(دراسة رانيا قاسم  −
ىل تنمية التفاعل االجتامعي األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة له أثر إجيايب ع

 .لدهيم
التي توصلت اىل أن أطفال املستوى الثاين بمرحلة ) م٢٠٠١(دراسة فرماوي  −

 مستوى مع تفاوت, رياض األطفال يتفاعلون بإجيابيه مع مكونات بيئة الكمبيوتر 
 .خرآهذا التفاعل من مكون إىل 

ايب الستخدام  وجود أثر إجيإىلالتي توصلت ) م٢٠٠٣(دراسة مناهل الدريس −
برجميات الوسائط املتعددة عىل تعلم املفاهيم الرياضية لدى أطفال رياض األطفال 

 . بمدينه الرياض
التي توصلت إىل تفوق اآلثار اإلجيابية للربجميات يف ) م٢٠٠٤(دراسة كريامن بدير  −
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 . تثقيف طفل الروضة 
ة برنامج قائم التي توصلت إىل فاعلي) م٢٠٠٦(ة عبد السميع وعبد املعز دراس −

 ظهور إىلباإلضافة .  عىل الوسائط املتعددة يف تنمية الرتبية البيئية لطفل الروضة
من خالل حرصهم عىل النظافة ; حتسن واضح يف اجلانب األدائي لدهيم 

وىف نطاق , , وممارستهم سلوكيات إجيابية جتاه البيئة داخل الروضة  الشخصية
 .البيئة املحيطة بالروضة

 وجود فعالية لربنامج كمبيوتر إىلالتي توصلت ) م٢٠٠٦( سك العبيسدراسة م −
الوسائط املتعددة يف إكساب بعض مفاهيم اإلدراك املكاين ألطفال الرياض يف 

 .اجلمهورية اليمنية
 إجيابية دمج تكنولوجيا إىلالتي توصلت  )م٢٠٠٧(  Lucia Amanteدراسة −

 . ورياض األطفالاملعلومات واالتصاالت يف املدارس االبتدائية
إدخال احلاسوب يف رياض   إجيابيةأثبتتالتي ) م٢٠٠٨(دراسة فاطمة نذر  −

, ومسامهة احلاسب يف مكتسبات الطفل املعرفية , األطفال بدولة الكويت 
 .واملهارية, والوجدانية 

ثر اإلجيايب الستخدام الوسائط األ إىلالتي توصلت ) م٢٠٠٩(دراسة هيكل  −
 . األطفال االنتقالية لرياض بعض املهارات احلركية األساسمُّاملتعددة عىل تعل

ثر إجيايب يف حتسني أداء أن الوسائط املتعددة كان هلا أويمكن تفسري هذا النتائج ب
تي مل  الضابطة الباملجموعةمقارنة ,  ملهارات وحدة العائلة يف املجموعة التجريبية األطفال

 األطفال إكساب فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف ىلإ مما يشري ;يتوفر لدهيا هذا الربنامج 
 .  الوحدة التعليمية تتضمنهاالتي ,  ولية االجتامعية  عنارص املسئ املرحلةهذهيف 
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ًتعرض الباحثة يف هذا الفصل ملخصا لنتائج الدراسة , وتقديم بعض التوصيات يف 

ي اجلهد الذًكام تقدم عددا من املقرتحات التي تفيد يف تكملة .  ضوء ما أسفرت عنه النتائج 
 .ُّلم متثلت يف الدراسة احلالية ; بام يسهم يف حتسني عملية التعليم والتع

اسة   :رنتائج الد

 يف ضوء حتليل النتائج واختبار صحة الفرضيات وتفسريها توصلت الدراسة إىل 
 : النتائج التالية 

ما  يوجد أثر إجيايب الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية يف −١
 .الطائفيتعلق بعنرص االهتامم لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة 

ما  يوجد أثر إجيايب الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية يف −٢
 .يتعلق بعنرص الفهم لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف

ما  يوجد أثر إجيايب الستخدام الوسائط املتعددة  يف تعليم املسئولية االجتامعية يف −٣
 . لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائفيتعلق بعنرص املشاركة

يوجد أثر إجيايب الستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية الكلية  −٤
 .لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف

لية استخدام الوسائط املتعددة يتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلية يف تعليم املسئو −٥
 .االجتامعية لدى أطفال ما قبل املدرسة االبتدائية يف مدينة الطائف
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اسة توصيات  : ر الد

 :  تويص الباحثة بام ييل ; نتائج الدراسة يف ضوء 
 االهتامم(بعادها أاستخدام الوسائط املتعددة يف تعليم املسئولية االجتامعية بجميع  −١

 ملا هلا من أثر إجيايب تنمية مجيع ; ألطفال ما قبل املدرسة)  املشاركة− الفهم −
 .  األبعاد

 ملا  ;ثناء تدريس أطفال ما قبل املدرسةاالبتعاد عن طرق التدريس التقليدية أ −٢
 . ولعدم توفر عنرص التشويق فيها, تتصف به هذه الطرق من حمدودية الفائدة 

 عىلباالعتامد   يكون ,لدروس التعليمية ألطفال ما قبل املدرسةالتخطيط ل −٣
 .التي أثبتت فاعليتها مع هذه املرحلة العمرية, استخدام الوسائط املتعددة 

لتدريبهم عىل كيفية ; عقد دورات تدريبية وورش عمل ملعلمي رياض األطفال  −٤
 .توظيف الوسائط املتعددة يف تعليم أطفال ما قبل املدرسة

طفال عىل  الرتبويني إىل أمهية متابعة وتشجيع معلمي رياض األونتوجيه املرشف −٥
 .استخدام التقنيات احلديثة أثناء تدريس أطفال ما قبل املدرسة
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ثالثا
ً

حات:  اسةمق  : ر الد

  :  , ومنها جراء املزيد من الدراسات والبحوث  فإن الباحثة تقرتح إملسقبل أفضل
دراسة أثر استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس أطفال ما قبل املدرسة عىل  −١

 .  علمية يف مقررات دراسية أخرىمفاهيم اكتساهبم
قارنة أثر استخدام الوسائط املتعددة  يف تدريس أطفال ما قبل ملدراسات إجراء  −٢

ٍوفقا ملتغريات; املدرسة   عدد الطالب يف − العمر – اجلنس(:  مثل  أخرى ;ً
  .)الفصل

جتربة استخدام الوسائط إىل بحوث يف وزارة الرتبية والتعليم توجيه مركز ال −٣
تعددة يف تدريس املقررات املختلفة  ألطفال ما قبل املدرسة يف مناطق أخرى امل

من اململكة العربية السعودية, وإىل إجراء بحوث ودراسات أخرى تبني أثر 
 .استخدام هذه الوسائط املتعددة يف حتسني اجتاهات الطلبة نحو املدرسة
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 القران الكريم  −١
  . مكتبة املعارف: الرياض" السلسلة الصحيحة " ,ت,  د, حممد نارص الدين,األلباين −٢
 ي للطباعة سالم املكتب اإل." صحيح سنن الرتمذي " ,ت,  د, حممد نارص الدين,األلباين −٣
 دار : الكويت,٣ ط" مشكاة املصابيح ") ه١٤٠٥ (, اخلطيب عبد اهللا حممد,التربيزي −٤

  .االرقم للطباعة والنرش والتوزيع

⁄éÞ^m^Víée†ÃÖ]Äq]†¹]V 

 االستعداد املدريس لطفل احلضانة اختبار ") م٢٠٠٥( إيناس عمر حممد :أبو ختلة −٥
  . دار صفاء للنرش والتوزيع: عامن," والروضة

تنمية املفاهيم واملهارات  ") م٢٠٠٥( وفاء حممد , سالمة,رحيم عبد ال جوزال,أمحد −٦
  . عامل الكتاب للنرش والتوزيع: القاهرة," ية لطفل الروضةالعلم

 دار , عامن,١ ط,استخدام احلاسوب يف التعليم :)م٢٠٠٢(وكيل الفار  عبد الإبراهيم −٧
  .الفكر

 مكتبة : الزقازيق"  دليل عملطفالمناهج رياض األ ") م٢٠٠٤( إيامن زكي ,أمني −٨
  .الطيب

  . عامل الكتب, القاهرة,١ ط,تععدة التفاعليةالوسائط امل :)م٢٠٠٨(أكرم فتحي مصطفى  −٩
 .  دار الفكر: االردن,"  املهارات القرائية والكتابيةطفالتعليم األ " ,فتاح عبد ال,البجة −١٠
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 : القاهرة," اجتاهات الفكر الرتبوي يف جمال الطفولة ") م٢٠٠٢( سهام حممد ,بدر −١١
  .مكتبة االنجلو املرصية

 . الكويت دار سامل للطباعة,خالق النظريةاأل .)م١٩٧٥(رمحن  عبد ال,بدوي −١٢
املعاملة الوالدية كام يدركها االبناء وعالقتها ) م٢٠٠٦( سهى حممد منصور ,بدوي −١٣

  . جامعة عني شمس القاهرة,رسالة دكتوراة غري منشورة ,يةجتامعبتحمل املسئولية اال
 القاهرة ,تمعخالق وأثرمها يف حياة الفرد واملجالعقيدة واأل) ١٩٧٣( حممد ,بيصار −١٤

 .مكتبة االنجلو املرصية
 القاهرة ,٢ ط,يةجتامعالعالقات العامة واملسئولية اال) م١٩٨٠( حممد حممد ,البادي −١٥

 .مكتبة األنجلو املرصية
 حتليل − جنبية يف الدول العربية واألطفالنظم رياض األ ") م٢٠٠٣( شبل ,بدران −١٦

  الدار املرصية واللبنانية :رة القاه"− مقارن
دور الربجميات االلكرتونية يف تثقيف الطفل يف  ") م٢٠٠٤( كريامن حممد ,ربدي −١٧

  .٦٥ −١٥ص ص , ٣٥ العدد ,جملة القراءة واملعرفة , بحث علمي منشور,"الروضة
 " تنمية املفاهيم العلمية والرياضية لطفل الروضة ") م٢٠٠٧( حافظ بطرس ,بطرس −١٨

  . دار املسرية للنرش والتوزيع:عامن
 م١٦/١١/٢٠٢١" والتعليمُّ التعلم الرتبية احلديثة يف عملية ") م٢٠٠٦ (,بياوي −١٩

 Htmi    ) .٦٨٥٤٠ _ content / com _ alwatanvoice . technology// : http 

 ورشة العمل :ورقة عمل مقدمة إىل) م٢٠٠٤(شكور  عبد ال لطفية,جتار الشاهي −٢٠
ية سالم املنظمة اإل,"ولة املبكرةية موحدة لرعاية الطفإسالمسرتاتيجية نحو ا"اإلقليمية 

 يف دولة الكويت يف الفرتة ,ية العامليةسالمللرتبية والعلوم والثقافة ومجعية الدعوة اإل
  .م٢٠٠٤ سبتمرب ٨ إىل ٥من 



 

- ١٢٤ -  

 ,الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم :)م٢٠٠٠(مجال الرشهان  −٢١
  .الرياض

 دار املسرية للنرش : عامن" طفالاض األمناهج ري ") م٢٠٠٧ (, منى حممد عيل,جاد −٢٢
 .والتوزيع

ية وعالقتها بفاعلية املرشد جتامعاملسئولية اال .)م٢٠٠٨( صاحب عبد مرزوك ,اجلنايب −٢٣
 . دار الضياء: عامن.الرتبوي

 " مناهج البحث الرتبوي ") م٢٠٠٥ (, نائل حممد, أخرس, صابر عوض,جيدوري −٢٤
 . رشكة كنوز املعرفة:جدة

ي سالم من املنظور اإلطفالدارة رياض األنشاة وإ ") م٢٠٠٢ (,ة رافد,احلريري −٢٥
  . مكتبة العبيكان: الرياض" والعلمي

ية لدى عينة بالشباب جتامعاملسئولية الشخصية اال) م١٩٩٥( زايد بن عجري ,احلارثي −٢٦
 , مركز البحوث الرتبوية: قطر,السعودي باملنطقة الغربية وعالقتها ببعض املتغريات

  . العدد السابع, السنة الرابعة,جامعة قطر
ية لدى الشباب جتامعواقع املسئولية الشخصية اال) م٢٠٠١( زايد بن عجري ,احلارثي −٢٧

 عربية للعلوم األمنية  الرياض أكاديمية نايف ال,السعودي وسبل تنميتها
ية وعالقتها ببعض جتامعاملسئولية اال .)ه١٤١٨(فتاح شحادة  عبد ال ممدوح,احلاممي −٢٨

 ,) الطائف–جدة (شخصية لدى االحداث اجلانحني وغري اجلانحني يف كل من سامت ال
  . جامعة أم القرى, منشورةغريرسالة ماجستري

 "نمية املفاهيم الرياضية لدى طفل الرياضت") م٢٠٠١ (,ليم عبد احل حممد,حسب اهللا −٢٩
 . املكتبة العرصية:مرص
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 الدار : مرص" ل الروضةية لطفجتامعاملهارات اال ") م٢٠٠٧( , أمل حممد,حسونة −٣٠
  .العاملية للنرش والتوزيع

 خصائص واحتياجات الطفولة املبكرة ") م٢٠٠٣ (, زيدان, حواشني, مفيد,حواشني −٣١
  . دار الفكر للنرش والتوزيع: عامن"

 دار صفاء للنرش : عامن" طفالىل رياض األإمدخل  ") م٢٠٠٨ (, مريم ارشد,اخلالدي −٣٢
  .والتوزيع

  . دار الكتاب اجلامعي" العني ," طفالدارة رياض األإ ") م٢٠٠٠ (,د هند ماج,اخلثيلة −٣٣
ِّالـمتعددةالوسائط  :)م٢٠٠٤(خالد حممد فرجون  −٣٤ َ  , الكويت, بني التنظري والتطبيقُ

 .مكتبة الفالح
 املتعدده الوسائط برجميات استخدام ثرأ�  )م٢٠٠٣ (عبدالعزيز بنت مناهل ,الدريس −٣٥

 غري ماجستري رسالة "الرياض بمدينه طفالاأل رياض يف الرياضيه املفاهيم تعلم عىل
تنظيم وقيادة ) ١٩٩٥ (. كاثرين,دورين.سعود امللك جامعة ,الرتبية كلية ,منشورة
 . القاهرة١ ,٠ ط , ترمجة حممد طلعت عباس,اجلامعة

 : عامن," طفالدور احلضانة ورياض األ ") م٢٠٠٨(عزيز  عبد ال إبراهيم,الدعيلج −٣٦
  .ع العريب للنرش والتوزيعمكتبة املجتم

تكنولوجيا التعليم يف عرص املعلومات  ") م٢٠٠٤( كامل عبد احلميد ,زيتون −٣٧
  . عامل الكتب:القاهرة, ٢ ط" واالتصاالت

 عامل الكتب للنرش ,٥ ط,يجتامععلم النفس اال) ١٩٨٤( حامد عبد السالم ,زهران −٣٨
  القاهرة,والتوزيع

 القاهرة عامل ,٦ ط ,يجتامعم النفس االعل) م٢٠٠٣(سالم  عبد ال حامد,زهران −٣٩
  .الكتب
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 , مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج,رسالة اخلليج العريب :)م٢٠٠٤(زكريا حيى الل  −٤٠
 . اململكة العربية السعودية,الرياض

 ٢٥ مستمد بتاريخ .يةجتامعمفهوم املسئولية اال ,)م٢٠١٠( ابتسام عبد اهللا ,الزعبي −٤١
 : من٢٠١٢نوفمرب 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=5184  

تكوين  ") م٢٠٠٤(ترمجة نجم الدين مردان وشاكر نصيف العبيدي ,  دين,سبتزر −٤٢
 . مكتبة الفالح للنرش والتوزيع: الكويت," املفاهيم والتعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة

علمية وطرق تنمية املفاهيم واملهارات ال ") م٢٠٠٤( عادل أبو العز أمحد ,سالمة −٤٣
  . دار الفكر للنرش والتوزيع: عامن" تدريسها

 االهلية : عامن," احلاسوب يف التعليم " ,)م٢٠٠٢( حممد أبو ريا ,افظ عبد احل,سالمة −٤٤
  والتوزيع للنرش

  . دار الفكر العريب: القاهرة," الرتبية البيئية لطفل الروضة ") م٢٠٠٢( وفاء ,سالمة −٤٥
فعالية برنامج مقرتح يف ") م٢٠٠٩(أماين إبراهيم  , الدسوقي؛ عاطف حممد,سعيد −٤٦

 " الروضةأطفالية لدى جتامع واملسئولية االجيايبالرتبية املدنية يف تنمية السلوك اإل
 −  )يةجتامع ومناهج الدراسات االنسانحقوق اإل( بحث منشور يف املؤمتر العلمي الثاين

 .١ جملد ,مرص
ية وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة جتامعاال املسئولية) ٢٠٠٩ (. نوار طارق,السهييل −٤٧

 . رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية للبنات, جامعة بغداد,املرحلة االعدادية
 : القاهرة" طفالنمو املفاهيم العلمية لأل ") م٢٠٠٠( يرسية , صادق, زكريا,لرشبينيا −٤٨

 .دار الفكر العريب للطبع والنرش
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 ية ونوع الدراسةجتامعالدافع للقوة اال .)م١٩٩٥(يم أبو املجد إبراه,الشورجيي −٤٩
 اجلزء ,١٩ العدد , جامعه عني شمس,جملة كلية الرتبية .يةجتامعوعالقتهام باملسئولية اال

٣٨٣ −٣٣٩ :٣. 
لنسق القيمي لدى طلبة ية وعالقتها باجتامعاملسئولية اال) ٢٠٠٢ (. ممتاز,الشايب −٥٠

 .رسالة ماجستري غري منشورة , الرتبية للبنات كلية, جامعة بغداد,عداديةاملرحلة اإل
 زهرية , مصباح العيسى: ترمجة,تقنيات تربوية حديثة :)م٢٠٠٣(شيليل كاشامن  −٥١

 دار , إياد ملحم: مراجعة, رسى السامن, إيناس أبو لبدة, سناء بن مسعود,شامعة
  .االمارات العربية املتحدة,  العني,الكتاب اجلامعي

برنامج مقرتح باستخدام األنشطة الرتبوية لتنمية  ") م٢٠٠٣( أرشف حممد ,رشيت −٥٢
بحث منشور يف جملة دراسات  ," ما قبل املدرسةأطفالية لدى جتامعسلوك املسئولية اال
 − قسم علم النفس− تصدر عن كلية اآلداب− جملة علمية حمكمة−عربية يف علم النفس

 .١٤٦−٩٥ :ص− العدد الثالث, ص− املجلد الثاين−جامعة القاهرة
ُّ التعلم  وبيئةطفال التعليمية يف رياض األركاناأل ") م٢٠٠٠( ماجدة حممود ,صالح −٥٣

 . املكتب العلمي للنرش والتوزيع: االسكندرية" الذايت
 . دار الفكر: األردن" طفالاحلاسوب يف تعليم األ ") م٢٠٠٠( ماجدة حممود ,صالح −٥٤
 املكتب , ليمي وتربية الطفلاحلاسب اآليل التع ,)م٢٠٠٠( ماجدة حممود حممد ,صالح −٥٥

 .العلمي
القدرات واملهارات املكتسبة  " :مقالة الكرتونية بعنوان) م٢٠٠٨(لة  عبد ال,الصبي −٥٦

  . منتدى حتدي االعاقة"  وكيفية تنميتهاطفاللدى األ
دليل املعلمة ملنهج التعليم الذايت  ") م٢٠٠٥( مروة نجوى مال , هالة محاد,الصامدي −٥٧

  . وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية:الرياض " طفاللرياض األ
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رسالة  ." دراسة جتريبية "ية جتامعتنمية املسئولية اال .)م١٩٩٠(طاحون حسني حسن  −٥٨
 . جامعة عني الشمس, كلية الرتبية,دكتوراة غري منشورة

 :لقاهرة ا.)علم نفس النمو املتقدم(نظريات النمو  .)م٢٠٠١( حممد السيد ,عبدالرمحن −٥٩
 . مكتبة زهراء الرشق

فعالية وحدة تعليمية مقرتحة يف إكساب بعض  " ,)م٢٠٠٨( ميمونة ,عبد التواب −٦٠
 ,رسالة ماجستري غري منشورة ,"  لطفل ما قبل املدرسةساساملهارات احلاسوبية األ

  .جامعة أم القرى
 عىل مدى فعالية برنامج لتدريب الطالب املعلمني :)م٢٠٠٢(عبادة امحد اخلويل  −٦١

 ,الرتبية جملة كلية ,بتكاريةليمية تفاعلية وتنمية تفكريهم االتصميم وإنتاج برامج تع
  .جامعة أسيوط

ِّالـمتعددةتصميم الوسائط  :)ـه١٤٢٤(احلافظ حممد سالمة  عبد −٦٢ َ  سلسلة , وانتاجهاُ
  . دار اخلرجيي, الرياض,)٦(تقنيات التعليم 

 سلسلة تقنيات ,ات احلاسوب يف التعليمتطبيق :)ـه١٤٢٥(احلافظ حممد سالمة  عبد −٦٣
  . دار اخلرجيي, الرياض,)٧(التعليم 

 ,١ ط,الوسائل التعليمية تصميمها وإنتاجها :)م٢٠٠٥(احلافظ حممد سالمة  عبد −٦٤
  . دار البداية,عامن

الوعي الديني واملسئولية الشخصية  ") م٢٠٠٧ (,محدأ خلف ,الرسولرب عبد  −٦٥
بحث منشور  ,"كاديميعالقة كل منهام عىل التحصيل األوية لطالب اجلامعة جتامعواال

 ٢٣ العدد , كلية الرتبية بجامعة سوهاج,يف املجلة الرتبوية



 

- ١٢٩ -  

 ىف املتعددة الوسائط كمبيوتر برنامج فعالية ") م٢٠٠٦  (اسامعيل ملك ,العبيس −٦٦
 رسالة ,"اليمنية اجلمهورية ىف الرياض ألطفال املكانى اإلدراك مفاهيم بعض إكساب

 .القاهرة جامعة ,الرتبوية الدراسات معهد منشورة غري جستريما
 مكتبة : القاهرة,يةجتامعخالقي للمسئولية االالتحليل األ .)م١٩٩٦( سيد أمحد ,عثامن −٦٧

 .االنجلو املرصية
فاعلية برنامج قائم عىل الوسائط ") م٢٠٠٦( سعيد ,عبد املعز و صالح,عبد السميع −٦٨

ِّالـمتعددة َ  , بحث منشور يف جملة الثقافة والتنمية," البيئية لطفل الروضة يف تنمية الرتبيةُ
  م ٢٠٠٦يوليو,العدد الثامن عرش,السنة السابعة

رياض (أهداف التعليم املبكر  ") م٢٠٠٢( بندر بن محود , السويلم, منري مطني,العتيبي −٦٩
عة  جام,كلية الرتبية , بحث علمي غري منشور"  باململكة العربية السعودية)طفالاأل

  .امللك سعود
 جملة كلية امللك خالد , مقاالت حول الفاعلية والكفاءة:)م٢٠٠٣( نارص محود ,العتيبي −٧٠

  .٧٣العسكرية العدد 
 املرحلة االبتدائية الذين التحقوا أطفالمقارنة بني  ):هـ١٤١٤( عيل عبد اهللا ,العفنان −٧١

رسالة  ,لتحصيل الدرايسواُّ التعلم  يف الدافعية نحوطفالوالذين مل يلتحقوا برياض األ
 . جامعة امللك سعود, كلية الرتبية:, الرياضماجستري غري منشــورة

ية جتامعمستوى التفكري الناقد واملسئولية اال .)م٢٠٠٦( ممدوح مدرش هندي ,العنزي  −٧٢
لدى الطلبة املوهوبني يف مدارس منطقتي اجلوف واحلدود الشاملية يف اململكة العربية 

 كلية االمرية عالية , جامعة البلقاء التطبيقية,  غري منشورةماجستريرسالة  ,السعودية
 .اجلامعية
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االستقالل عن املجال وعالقته باملسئولية  – االعتامد .)م٢٠٠٧( اجلوهرة ,عبداهللا −٧٣
ية لدى عينة من عضوات هيئة التدريس ذوات املناصب االدارية باململكة جتامعاال

 .١٧٦− ١١٣ :١العدد , ١٧املجلد  ,دراسات نفسية .العربية السعودية
ي جتامعالقدرة عىل حل املشكالت وعالقتها بالذكاء اال) م١٩٩٨ (. عادل حممد,العدل −٧٤

جملة  :القاهرة . الدرايسية والتحصيلجتامعية ومفهوم الذات االجتامعواملسئولية اال
 . )٢٢( العدد ,كلية الرتبية

 ,هأدوات ,العلمي مفهمومهالبحث  ") م٢٠٠٥( وآخرون ,رحيم عبد ال حممد,عدس −٧٥
  ٣ ط , دار أسامة للنرش والتوزيع: الرياض" هأساليب

 : مرص" طفالتنمية املفاهيم العلمية والرياضية لأل ") م١٩٩٧ (, عزة خليل,عبدالفتاح −٧٦
  .دار قباء للنرش والتوزيع

 اإلحصائية االستداللية يف حتليل البحوث ساليباأل " ,)م٢٠٠٥ (, صالح الدين,عالم −٧٧
  . دار الفكر العريب: القاهرة" )البارامرتيه واالبارامرتيه(ية جتامعنفسية والرتبوية االال

دراسات يف املناهج وطرق  ") م٢٠٠٥(الق فواد  عبد اخل,الق عبد اخل, حممود حممد,عيل −٧٨
  . مكتبة املتنبي: الدمام," طفالالتعليم يف رياض األ

 دار البرشى للطباعة , القاهرة,ترثقافة الكمبيو :)م١٩٩٦(نعم  عبد املعيل حممد −٧٩
  .والنرش

 دار , القاهرة,تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية :)م٢٠٠٠(نعم  عبد املعيل حممد −٨٠
  .البرشى للطباعة

 : عامن,"  التعليمي وتطبيقاتة الرتبويةاحلاسوب ") م٢٠٠٥ (, يوسف أمحد:عيادات −٨١
 .دار املسرية
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تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن  ") م٢٠٠٢(وكيل  عبد ال ابراهيم,الفار −٨٢
 . دار الكتاب اجلامعي للنرش والتوزيع:مارات اإل" احلادي والعرشين

 مكتبة : الرياض,"وسائل وتقنيات التعليم ") م٢٠٠٤ (,سالم عبد ال مندور,فتح اهللا −٨٣
 . الرشد

 جمدالوي  دار: عامن"  املدارس الرائدةطفالاملناهج أل ") م٢٠٠٦ (,لطيف عبد ال,فرج −٨٤
 .للنرش والتوزيع

 املستوى أطفالثري بيئة الكمبيوتر عىل تفاعل تأ ") م٢٠٠١(فرماوي حممد , فرماوي −٨٥
 العدد اخلامس الرتبية جملة كلية , بحث علمي منشور," طفالالثاين بمرحلة رياض األ

  .١٨٥−١٥٧ ص ص , اجلزء اخلامس,والعرشون
مناهج وبرامج وطرق تدريس  " )م٢٠٠٤( حممد فرماوي وحياة املجادي ,فرماوي −٨٦

  . مكتبة الفالح للنرش والتوزيع: الكويت"ة  وتطبيقاهتا العميلطفالرياض األ
 التعليمية يف تنمية املفاهيم العلمية ركانفاعلية األ ") ه١٤٢١ (, عبد اهللا فاتن,الفضل −٨٧

 احلكومية من وجهة نظر املعلامت ومن واقع طفال مؤسسات رياض األأطفاللدى 
 جامعة أم ,غري منشورة رسالة ماجستري ,"  بمدينة مكة املكرمةطفالر حتصييل لألاختبا
  .القرى

 االجتامعية املسئولية لتنمية إرشادي برنامج فعالية ")م٢٠٠٨(حممود حممد مجيل قاسم, −٨٨
 اجلامعة الرتبية, كلية ,منشورة غري ماجستري رسالة ,"الثانوية املرحلة طالب لدى

 .غزة −اإلسالمية
ي لدى جتامعاستخدام الكمبيوتر وعالقته بالتفاعل اال ") م٢٠٠٠( رانيا حممد ,مقاس −٨٩

 معهد البحوث ,رسالة املاجستري غري منشورة ," يف مرحلة ما قبل املدرسة طفالاأل
  جامعة القاهرة ,اسات الرتبويةوالدر
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ية جتامع االاملسئولية ,)م٢٠١١( أفراح أمحد ,نجف و خولة عبد الوهاب,القييس −٩٠
 .٢١–١) ٣٠ (, جامعة بغداد,جملة البحوث الرتبوية والنفسية , الرياض األهليةطفالأل

عالقته  واملناخ األرسى كام يدركه األبناء" )٢٠٠٣(قنديل, سلوى حممد عبدالغنى  −٩١
 . جامعة عني شمس−, كلية الرتبية رسالة ماجستري غري منشورة ,"يةجتامعباملسئولية اال

 مكتبة االنجلو : القاهرة," طفالالطفل ورياض األ ") م٢٠٠٤( هدى حممد ,قناوي −٩٢
 .املرصية

ية وعالقتها بكل من وجهة الضبط جتامعاملسئولية اال .)ه١٤٣٠( خالد حممد ,قليويب −٩٣
 ,رسالة دكتوراة ,عزيز بجدة عبد الوفاعلية الذات لدى عينة من طالب جامعة امللك

 . مكة املكرمة,جامعة ام القرى
تكنولوجيا التعليم يف عرص املعلومات  :)م٢٠٠٢(ميد زيتون  عبد احلكامل −٩٤

  . عامل الكتب, القاهرة,واالتصاالت
ِّالـمتعددةفعالية الوسائط  ") م٢٠٠٤( زكريا ,الل −٩٥ َ  يف التحصيل الدرايس وتنمية ُ

مهارات إنتاج الرشائح املتزامنة صوتيا لدى طالب كلية الرتبية, جامعة أم القرى 
 .٩٣العدد جملة رسالة اخلليج العريب  بحث منشور يف ,"باململكة العربية السعودية

تكوين املفاهيم والتعلم يف مرحلة  ") م٢٠٠٤( شاكر وضيف , العبيدي, عيل,مردان −٩٦
  . مكتبة الفالح: الكويت"الطفولة املبكرة 

 ,الذايت مفهمومهُّالتعلم  ") م٢٠٠٦( سعيد محد , الربيعي,ؤمن حممد عبد امل,مغراوي −٩٧
  مكتبة الفالح للنرش والتوزيع . الكويت" ه وتطبيقاتهبأسالي  ,أمهية

  . دار املسرية,٢ ط, عامن,تصميم التعليم :)م٢٠٠٣(حممد احليلة  −٩٨
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ِّالـمتعددةفاعلية استخدام برجمية الوسائط  :)م٢٠٠٤(حممد حسن الشمراين  −٩٩ َ  يف تدريس ُ
الب الصف الثاين اهلندسة الفراغية عىل التحصيل واالجتاة نحو اهلندسة الفراغية لدى ط

  . كلية الرتبية جامعة االزهر,رسالة ماجستري غري منشورة ,الثانوي
 فعالية برنامج مقرتح لتنمية كفايات تكنولوجيا :)م٢٠٠٤(سالم  عبد الحممد حلمي −١٠٠

 معهد الدراسات , رسالة ماجستري غري منشورة,التدريب يف جمال العمل املرصيف
  . جامعة القاهرة,والبحوث الرتبوية

أثر تصميم موقع إنرتنت عىل تنمية مهارات إنتاج  :)م٢٠٠٤(رمحن مريس  عبد الحممد −١٠١
رسالة  ,الرسوم التعليمية باستخدام الكمبيوتر لدى طالب كلية الرتبية النوعية باملنيا

  . جامعة أم القرى, معهد الدراسات والبحوث الرتبوية,دكتوراه غري منشورة
 القاهرة دار التوزيع والنرش ,فقه املسئولية )م١٩٩٥(ليم  عبد احل عيل,حممود −١٠٢

  .يةسالماإل
ية وعالقتها بأداء االخصائني جتامعاملسئولية اال .)م١٩٩٨( محدي ابراهيم ,منصور −١٠٣

ية جتامع دراسات يف اخلدمة اال." دراسة ميدانية " يني مع احلاالت الفرديةجتامعاال
 .١١١−٨٧ :٥ العدد , جامعة حلوان,يةنسانوالعلوم اإل

ية يف عالقتها جتامعاملسئولية اال " )٢٠٠١( حممد, صالح الدين عبد القادر −١٠٤
, ص ٨ جامعة عني شمس, العدد −بحث منشور يف جملة كلية الرتبية "بالتوكيدية

١٧٠−١٥٣. 
ِّالـمتعددةأثر استخدام برجميات الوسائط  :)م٢٠٠٣(عزيز الدريس  عبد المناهل −١٠٥ َ  عىل ُ

 رسالة ماجستري غري , بمدينة الرياضطفالاض األتعلم املفاهيم الرياضية يف ري
 . جامعة امللك سعود, كلية الرتبية,منشورة

 .الفكر دار ,عامن ,التعليم تقنيات يف مقدمة :)م٢٠٠٨( إسامعيل سامح ,نادر سعيد شمي −١٠٦
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فاعلية تصميم تعليمي قائم عىل تكنولوجيا الوسائط  :)م٢٠٠٧(نبيل السيد حسن  −١٠٧
ِّالـمتعددة َ  وأثره عىل التحصيل لدى طالب شعبة "ديك وكاري"وفق نموذج  الفائقة ُ

 معهد ,رسالة ماجستري غري منشورة ,نهاالتعليم بكلية الرتبية النوعية ببتكنولوجيا 
 . جامعة القاهرة,الدراسات الرتبوية

ِّالـمتعددةالتصميم التعليمي للوسائط  :)م٢٠٠١(نبيل جاد عزمي  −١٠٨ َ  دار ,نيا امل,١ ط,ُ
  والتوزيع اهلدى للنرش

  بريوت دار الرشق ,٢ ط,املنجد يف اللغة ,)م٢٠٠١(نعمه انطوان وآخرون  −١٠٩
 . دار الفكر: االردن" طفالبرامج رياض األ ") م٢٠٠٤( هدى ,الناشف −١١٠
 بدولة طفالجتربة إدخال احلاسوب يف رياض األ ") م٢٠٠٨ (, فاطمة عباس,نذر −١١١

ث علمي بح ," طفالعلامت واأل واملمور دراسة ميدانية حول أراء أولياء األ:الكويت
  .٤٨ −١٣ص ص , ٢٢ املجلد ,٨٧ العدد ,املجلة الرتبوية ,منشور

 " االستخدامات الرتبوية لتكنولوجيا التعليم ") م٢٠٠٧(  عبد اهللا أديب,النواسية −١١٢
 . دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع:االردن

تنمية بعض املهارات تطبيق برنامج مقرتح ل") ـه١٤٢٩( سعاد طاهر حممد ,هوساوي −١١٣
 أطفالية واملهارات النفس حركية يف ضوء بعض املفاهيم الدينية لدى جتامعاال

 .القرى مأ جامعة ,منشورة غري ماجستري رسالة "الروضات احلكومية بمدينة مكة املكرمة
 التعليمية يف رياض ركاناأل ") م٢٠٠٦( سلوى باقر , عبد اهللا عبري, جوهر,اهلويل −١١٤

 . دار الكتاب احلديث:لقاهرة ا," طفالاأل
ِّالـمتعددةأثر استخدام الوسائط ") م٢٠٠٩ (, حممد عاطف املتويل,هيكل −١١٥ َ  عىل تعلم ُ

بحث منشور يف املجلة  "طفال االنتقالية لرياض األساسبعض املهارات احلركية األ
 .٣٢٠ − ٢٨٦ص ص , ١٣العدد ,العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضة
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 بأهداف اخلاص الثالث الباب,السعودية العربية اململكة يف والتعليم الرتبية وزارة −١١٦
 ٧١−٦٣ من املادة من األول الفصل ,التعليم مراحل

 ,مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عرص املعلوماتية :)م٢٠٠٦(احلفاوي .وليد سامل −١١٧
 .  دار الفكر, عامن,١ط
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  العمل جهة  الوظيفي المسمى  المحكم اسم
 الطائف جامعة الطفل وبرامج مناهج ذأستا نسيم توفيق سحر/ د

ن احمد نجالء/ د  الطائف جامعة التعليم تكنولوجيا مساعد ذأستا ام

 الطائف جامعة النفس علم مساعد ذأستا املحمدي حامد مديحة/ د

ة/ د  الطائف جامعة الطفل وثقافة اعالم مساعد ذأستا السنا ابو حمدي رنو

ضة مديرة طالب ابو ملأ/ ا ضة والر ىٔالا والر  بالطائف و

ي يمانإ/ ا ضة اطفال لرياض معلمة النفي  بالطائف نيةالثا والر

ن عائشة/ ا ضة الاطفال لرياض معلمة وهار  بالطائف الثانية والر

 الاطفال لرياض معلمة العتي فاطمة/ ا
ضة  الخامسة والر

 بالطائف

ي عائشة/ ا  اطفال لرياض معلمة الفض
ضة  الرابعة والر

 بالطائف

  

 



ì^ŠÖ]ð^_ 
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 العمل جهة الوظيفي المسمى المحكم اسم
ياض اطفال–ذ بقسم العلوم النفسيه أستا د أشرف شريت عبدالغ/ا ١ ية ر كلية   رجامعة ٕالاسكند

ن/ا ٢ يسأستا د نوال بنت حامد ياس ك بقسم املناهج وطر التد رذ مشا  ىجامعة ام القر قر

 جامعة كندا رئيس جامعة تكنولوجيا التعليم يدعالء محمد املوسو/ ا ٣

كات/ا ٤ ي ال بيةأستا د ع موك ذ تربية الطفولة ونائب عميد كلية ال  جامعة ال

ن/ا ٥ يس أستا د هدى بابط ك بقسم املناهج وطر التد رذ مشا  ىجامعة ام القر .قر

ي بنجر/ا ٦ يس أستا زد فو ك بقسم املناهج وطر التد رذ مشا  ى القرجامعة ام .قر

ي بن شرف املوسو/ا ٧ ك تقنيات التعليمأستا يد ع جامعة السلطان قابوس رذ مشا

 د حمدي البيطار/ا ٨
يس ومستشار أستا ك املناهج وطر التد رذ مشا قر

ي والتقنيات  الحاسب الا
 جامعة امللك سعود

ي/ا ٩  د صباح محمد الخري
ياض الاطفال وتقنيات أستا ك مناهج  رذ مشا ر

 التعليم
 ىعة ام القرجام

ه/ا ١٠  ىجامعة ام القر رذ دكتو تكنولوجيا الاتصال والتعليمأستا رد احسان كنسا

يدان عبدالحميد/ا ١١ بيةأستا زد محمد  كيل كلية ال ك تقنيات التعليم و وذ مشا  جامعة الباحة ر

ة حمدي ابو السنا/ د ١٢  جامعة الطائف ذ مساعد اعالم وثقافة الطفلأستا رنو

ننجالء  ١٣ ضةأستا احمد ام  جامعة الطائف وذ مساعد تكنولوجيا تعليم طفل الر

 جامعة الطائف ذ مساعد علم النفسأستا مديحة حامد املحمدي/ د ١٤

 جامعة طيبة ذ تقنيات التعليمأستا نجيب حمزة ابو عظمة/ د ١٥

 جامعة الطائف ذ مناهج وبرامج الطفلأستا سحر نسيم توفيق/ د ١٦

يانشراح م/ د ١٧  حمد املشر
ك بقسم أستاا رذ مناهج وطر تعليم الطفل املشا ق

بية، ياض ٔالاطفال بكلية ال  رعلم النفس و
 ىجامعة ام القر

 جامعة طيبه ذ مساعد تقنيات التعليمأستا يعائشة بلهيش العمر/ د ١٨

يسأستا نجاح السعدي/ د ١٩ رذ املناهج وطر التد  ىجامعة ام القر ق

ة بنت جميل / د ٢٠ يسأستا خصيفانام رذ مساعد قسم املناهج وطر التد  ىجامعة ام القر ق

يسأستا فائزة املعلم/ د ٢١ رذ مساعد قسم املناهج وطر التد  ىجامعة ام القر ق

س/ د ٢٢ يسأستا وعزيزة عيدر رذ مساعد قسم املناهج وطر التد  ىجامعة ام القر ق

ي/ د ٢٣  عضو اللجنة الوطنية للطفولة عبدالرحمن الصبي
بية والتعليم و ة ال را ز

 )الرياض (

ي/ ا ٢٤ يس أستاذ مساعد لطفية تجار الشا ربقسم مناهج وطر التد  جامعة امللك عبدالعزيز ق



 العمل جهة الوظيفي المسمى المحكم اسم

اهر الزبيدي/ ا ٢٥  مشرفة تربوية زعائشة بنت 
بو  اة الاشراف ال يادا ر

 جدة–لرياض الاطفال 

 مشرفة تربوية مو القثامي/ ا ٢٦

بو  اة الاشراف ال يادا ر

 –لرياض الاطفال 

 الطائف

ي/ ا ٢٧  مشرفة تربوية وفاء العو

بو  ة الاشراف ال يادا ر

 –لرياض الاطفال 

 الطائف

 مشرفة تربوية يخديجة الغشمر/ ا ٢٨

ن التعليمية  والشو

ي  ياض الاطفال  ربقسم 

 عفيف

ضة خديجة الصق/ ا ٢٩  ومديرة ر
ضة الثانية  والر

 بالطائف

 وضةمديرة ر سحر العب/ ا ٣٠
ضة السادسة  والر

ة  رباملدينة املنو
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                                                  Ù^Ë_<íÂçÛ]<íŞe^–Ö]< 

Ü‰]<ØËŞÖ] 
Ý^Ûjâ÷]<

ê×fÎ 
ÜãËÖ]<
ê×fÎ 

íÒ…^¹]<
ê×fÎ 

ÅçÛ]<
ê×ÓÖ] 

Ý^Ûjâ÷]<
ë‚Ãe 

ÜãËÖ]<
ë‚Ãe 

íÒ…^¹]<
‚Ãeë 

ÅçÛ]<
ê×ÓÖ] 

غد خوجه   ٥٠ ١٦ ١٧ ٤٢ ١٧ ١٤ ١٤ ١٤ ر 

 ٥٣ ١٧ ١٨ ٤٥ ١٨ ١٥ ١٥ ١٥ ريام الغامدي أ

ي   ٦١ ١٩ ١٩ ٥٢ ٢٣ ١٦ ١٦ ٢٠ حنان الطل

 ٦٠ ١٩ ٢٠ ٥١ ٢١ ١٦ ١٧ ١٨ غيد العتي 

 ٦٣ ٢٠ ٢٠ ٥٤ ٢٣ ١٧ ١٧ ٢٠ معاذ الزهراني 

 ٥٧ ٢٠ ٢٠ ٤٨ ١٦ ١٧ ١٨ ١٣ سامة أرنا 

 ٦٢ ٢٠ ٢٠ ٥٣ ٢٢ ١٧ ١٧ ١٩  صيل السالمأ

 ٦٣ ٢٠ ٢٠ ٥٤ ٢٣ ١٧ ١٧ ٢٠  مناف الثقفي 

 ٦٠ ٢١ ٢١ ٥١ ١٨ ١٨ ١٨ ١٥ محمد القرني 

 ٥٩ ١٩ ١٩ ٥٠ ٢١ ١٦ ١٦ ١٨  الزهراني يح

íéfè†rjÖ]<íÂçÛ]<Ù^Ë_ 
>[÷Ý^Ûjâ اسم الطفل 

ê×fÎ< 
ÜãËÖ]<
ê×fÎ< 

íÒ…^¹]<
ê×fÎ< 

ÅçÛ]<
ê×ÓÖ]< 

Ý^Ûjâ÷]<
ë‚Ãe< 

ÜãËÖ]<
ë‚Ãe< 

íÒ…^¹]<
ë‚Ãe< 

ÅçÛ]<
ê×ÓÖ]< 

 ٨٤ ٢٧ ٢٧ ٥٠ ٣٠ ١٥ ١٥ ٢٠ ي ملار العس 

يتال الصخ   ٨٣ ٢٧ ٢٧ ٥١ ٢٩ ١٦ ١٦ ١٩ ر

 ٨٥ ٢٨ ٢٨ ٥٣ ٢٩ ١٧ ١٧ ١٩ حمد السالم أ

 ٧٩ ٢٦ ٢٧ ٤٣ ٢٦ ١٥ ١٥ ١٣ ديمة الثقفي 

 ٨٦ ٢٩ ٢٧ ٥٢ ٣٠ ١٧ ١٧ ١٨ ث السفياني أ

ثي   ٨٦ ٢٧ ٢٩ ٤٩ ٣٠ ١٦ ١٦ ١٧ رج الحا

 ٨٤ ٢٩ ٢٨ ٤٤ ٢٧ ١٥ ١٥ ١٤ جود العتي 

ثي   عبد  ٧٨ ٢٨ ٢٧ ٣٩ ٢٣ ١٤ ١٣ ١٢ رهللا الحا

 ٨١ ٢٨ ٢٦ ٤٥ ٢٧ ١٥ ١٤ ١٦ محمد الثبي 

 ٨٦ ٢٨ ٢٩ ٥١ ٢٩ ١٧ ١٨ ١٦ عمار ياسر 

 ٧٩ ٢٦ ٢٧ ٤٦ ٢٦ ١٤ ١٦ ١٦ هللا الذوي  عبد

 ٧٩ ٢٨ ٢٥ ٣٩ ٢٦ ١٤ ١٣ ١٢ بو الراس أمكية 

ق الزهراني   ٨٧ ٢٩ ٢٩ ٥١ ٢٩ ١٧ ١٧ ١٧ وشر
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מאאאמ

אאאא א
  

  الطالبة إعداد

  الحارثي سلطان عبداهللا بنت فاطمة
  

  

  الدكتورة األستاذة إشراف
   كندييار حامد آسيا

  

  االجتماعيات تدريس وطرق لمناهجا في الماجستير درجة على الحصول متطلب الستكمال مقدمة

  ) ـه١٤٣٤-١٤٣٣(

  

  

  السعودية العربية المملكة 
  العالي التعليم وزارة

  القرى أم جامعة
  التربية آلية

 التدريس وطرق المناهج قسم



  
  
 

sÚ^ÞÖ]Ì‘æ 

sÚ^ÞÖ]<<<V< <
 بجميع األطفال رياض أطفال على المقررة الوحدات من) العائلة (وحدة برمجة 

 لتعليمهم؛  المتعددة الوسائط باستخدام لألطفال لتدريسها  ؛السعودية العربية بالمملكة الروضات

  . )المشاركة - الفهم - االهتمام(:  عيةاالجتما المسؤولية عناصر

<sÚ^Þ×Ö<íÚ^ÃÖ]<Í]‚âù]<<V< <

 في االجتماعية المسئولية الروضة أطفال إكساب إلى البرنامج يهدف 

  . المتعددة الوسائط باستخدام ) المشاركة - الفهم - االهتمام(:  الثالثة عناصرها

Í]‚âù]<í‘^¤]<sÚ^ÞÖ^e<V<< <

  .االجتماعية بالمسئولية هاهتمام الطفل كتسبي أن  -١

  .االجتماعية للمسئولية فهمه الطفل كتسبي أن  -٢

   . االجتماعية بالمسئولية مشاركته الطفل كتسبي أن  -٣

 كل بداية وفي،  درس كل مقدمة في االجتماعية المسئولية تعريف ضرورة -٤

   . اليوم لكلذ المحدد العنصر ذكر ثم ومن؛  حصة

ïçj¦<sÚ^ÞÖ]<V<< <

  : أبعاد ثالثة من رنامجالب يتكون

  .االجتماعية بالمسئولية االهتمام:  األول البعد -١

  .االجتماعية بالمسئولية الفهم:  الثاني البعد -٢

  .االجتماعية بالمسئولية المشاركة:  الثالث البعد -٣

  )االهتمام(:  األول عدالُب
   :دروس ثالثة من البعد هذا يتكون

   .اإلنسان عائلة : األول الدرس -

   .الرسول عائلة : الثاني لدرسا -



  
  
 

   الرضيع نمو مراحل الثالث الدرس - 

  ) الفهم( : الثاني عدالُب
   :دروس ثالثة من البعد هذا يتكون

   العائلة في والكنية اللقب -األول الدرس     

   اإلنسان نمو مراحل- الثاني الدرس 

     .الجيران – الثالث الدرس

  )المشارآة (  : الثالث عدالُب
   :دروس أربعة من البعد هذا كونيت

   العائلة أفراد ادوار -األول الدرس

   العائلة معاونو مع التعامل - الثاني الدرس

   الحيوان عائلة- الثالث الدرس

   الساندوتشات أعداد عملية وحلقة - الرابع الدرس

…^’Ú<]‚Âc<íŞÞ_<sÚ^ÞÖ]V<< <

  ) اتيالذ التعليم منهج ، المطور المنهج (العائلة وحدة -١

 شريت أعده الذي،  الحركي بالنشاط الخاصة الدروس بعض االستعانة -٢

)٢٠٠٣. (  

 مع يتناسب  بما القصصي النشاط في االجتماعية الشبكة بمواقع االستعانة -٣

  .البرنامج موضوعات

¼ñ^‰çÖ]<ì‚Ãj¹]<íÚ‚~jŠ¹]<»<„éËßi<sÚ^ÞÖ]<V<< <

 أفراد اءأسم صور مطابقة - قصص(:  على تحتوي مصورة أوراق -

 مراحل - وعائلته  صلى اهللا عليه وسلمالرسول اسم مطابقة -  العائلة



  
  
 

ما  منها؛  ألطعمة مصورة بطاقات تصنيف - بالتسلسل  اإلنسان نمو

 .) وكنيه لقب قتطاب بطاقات  ، اليناسبهما  ومنها الرضيع الطفل ناسبي

  . االجتماعية المسئولية عن تعليمية برمجية -

  .آلي حاسب جهاز -

  .حركية بصرية سمعية أناشيد -

  .لألنشطة تطبيقات -

  .ألعاب -

 ) وحركة ، وصورة  ،صوت (الفيديو باستخدام للقصص عرض -

- عرائس ومسرح ى ،مد.   

ð]†qc<„éËßi<sÚ^ÞÖ]V<< <

   . أسبوعان:  البرنامج مدة

  .  سنوات ٦-٥ سن من) تمهيدي (الثالث:  المستوى

  ) .طفال٢١ ( :الفصل أطفال عدد

  . ) االهتمام مفهوم عرض(:  االثنين إلى تالسب من

   .) الفهم عنصر عرض(:  السبت إلى الثالثاء من

  . ) المشاركة فهم عرض(:  األربعاء إلى األحد من
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