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اعترافا بفضميما كعمميما لما قدماه مف تكجيو كآراء سديدة أثناء اشرافيما عمى ىذه الرسالة,
كأتكجو بالشكر إلدارة كمعممات مدرسة أضكاء االيماف لتحفيظ القرآف الكريـ الخاصة لتسييؿ
ميمتي كمساعدتي في التحقؽ مف الصفات السيككمترية لممقياس ,كما أتكجو بالشكر إلدارة
كمعممات مدرسة سناك الخاصة لتسييؿ ميمتي كمساعدتي في تطبيؽ المقياس ك البرنامج عمى
عينة الدراسة ,كال أنسى ىنا أف أقدـ كؿ شكرم لمجكعة األطفاؿ الذيف شارككا معي في الدراسة.
ك ال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر إلى كؿ مف ساىـ برأم أك نصيحة أك مساعدة .

الباحثة

د

ممخص الدراسة
فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدل عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة
لجنة اإلشراؼ :أ.د سامر رضكاف

اعداد الباحثة /جكخة محمد سميـ الصكافية

د .مطاع بركات كأ.د عبدالمجيد بنجبللي
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج تدريبي في تنمية بعض الميارات االجتماعية لدل عينة مف
أطفاؿ ما قبؿ المدرسة  ,كتـ تحديد ثبلث ميارات اجتماعية لتنميتيا في ىذه الدراسة كىي
(التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف) ,تـ تطبيؽ البرنامج عمى عينة قكاميا ( )20طفؿ مف
أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ( )6-4سنكات مف مدرسة سناك الخاصة بنيابة سناك في كالية المضيبي
بمحافظة شماؿ الشرقية بسمطنة عماف ,حيث أف العينة كانت مناصفة ما بيف األطفاؿ الذككر
( )n1= 10كاإلناث (.)n2=10استخدمت الباحثة مقياس الذكاء االجتماعي الكارد في دراسة
لقطامي ك اليكسؼ ( )2010الذم يتككف مف مقياس مصكر ك استمارة مبلحظة لممعممة  .تـ
تطبيؽ القياس القبمي عمى عينة الدراسة ثـ تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية الميارات االجتماعية (مف
اعداد الباحثة) ,بعد االنتياء مف البرنامج تـ تطبيؽ القياس البعدم كبعد اسبكعيف تـ تطبيؽ قياس
المتابعة .فكانت نتائج الدراسة تشير إلى تحقؽ الفرضية األكلى كىي كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية في الميارات االجتماعية (التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف) لدل أطفاؿ ما قبؿ
المدرسة في القياسيف القبمي كالبعدم تعزل لمبرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة ,ككذلؾ فإف
نتائج القياسيف البعدم ك المتابعة أشارت إلى تحقؽ الفرضية الثانية حيث كجدت فركؽ ذات داللة
احصائية بيف القياسيف البعدم كالمتابعة في الميارات االجتماعية (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف,
التعاكف) لدل عينة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة لصالح قياس المتابعة ,حيث ارتقعت ميارات االطفاؿ
في قياس المتابعة في الميارات الثبلث .
أكصت الباحثة في نياية البحث بتطبيؽ البرنامج الذم تقدمو الدراسة الحالية في مدارس التعميـ قبؿ
المدرسة بالسمطنة.
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الفصل األول
مدخل إلى الدراسة

مقدمة
الطفكلة المبكرة مرحمة ىامة في حياة اإلنساف ,فيي أساس البناء اإلنساني .كنكعية
الخبرات التي يتعرض ليا الطفؿ في ىذه المرحمة تشكؿ أساس نكعية حياتو في مراحؿ نمكه التالية,
فيي مرحمة بدء التطكر في حياتو كإنساف ,كبدء تشكيؿ خصائص شخصيتو ,فالطفؿ حياة تتطكر
كتنمك مف خبلؿ تفاعميا مع البيئة المحيطة بو مف ممارسات كخبرات ,فالطفكلة المبكرة ىي مرحمة
كضع األسس المتينة كالتكجو السميـ لنكعية ىذا التفاعؿ الذم مف شأنو إحداث التعمـ كالنمك في كؿ
مراحؿ الحياة في المستقبؿ (ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية كاليكنسكك ,ب ت).
ك تؤكد نتائج البحكث عمى أىمية سنكات العمر األكلى مف ممارسة تأثير ايجابي باؽ عمى
أطفالنا فالتكجيات القيمية لؤلطفاؿ تتحدد بدرجة كبيرة قبؿ بمكغيـ سف االلتحاؽ بالتعميـ المدرسي
النظامي كربما كاف مف الممكف اتخاذ الخطكات األكلى نحك حياة كاممة مف النشاط السممي
المتحرر مف العنؼ ,كاحتراـ الذات كاحتراـ اآلخريف ,كمف تقدير التنكع أثناء الطفكلة المبكرة
(اليكنسكك.)2000 ,
فمرحمة الركضة تؤسس العادات لدل الطفؿ كتبرز الذكاءات المختمفة التي كضحيا
(جاردنر) ,كذلؾ ىي المرحمة األكثر حرجا في تككيف الشعكر باألماف كاالعتزاز كاالنتماء كالثقة
بالنفس كالرغبة في المبادرة ,كىذه ىي الصفات االجتماعية التي أكدىا (أركسكف) ,عمى اعتبار أنيا
تشكؿ األسس التي تبنى عمييا خصائص الشخصية االجتماعية السكية في مراحؿ النمك التالية
(ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية كاليكنسكك ,ب ت).
إف عممية التنشئة االجتماعية تبدأ في سف صغيرة في البيت فيشاىد الطفؿ كيسمع كالديو
كاخكتو كيقمدىـ فتبقى األسرة ىي المؤثر األقكل في عممية التنشئة االجتماعية لمطفؿ في ىذه
2

المرحمة العمرية ثـ تأتي الركضة التي تفتح المجاؿ أماـ الطفؿ لمتعامؿ مع نماذج سمككية جديدة
يقمدىا كيقتدم بيا في مراحمو البلحقة (الناشؼ.)2001 ,
كمف بيف التحديات األكثر أىمية التي يكاجييا العاممكف مع األطفاؿ في مرحمة الطفكلة
المبكرة مساعدة األطفاؿ عمى اكتساب كتنمية ميارات التفاعؿ مع اآلخريف ,فاكتساب الميارات
االجتماعية التي تساعد األطفاؿ عمى االنسجاـ مع األقراف كالكبار سيككف لو تأثير ىاـ عمى
حياتيـ (ببلتشفكرد ك كبلرؾ.)2005 ,
كتعتبر الميارات االجتماعية مف أىـ الميارات التي يجب إكسابيا لمطفؿ ,كتكضع أسس ىذه
الميارات في مرحمة الطفكلة المبكرة  ,فيكتسب الطفؿ أسس التفاعؿ االجتماعي السميـ فييا.
فالميارات االجتماعية تكسب الطفؿ القدرة عمى إدراؾ العبلقات االجتماعية كفيـ اآلخريف كالتفاعؿ
معيـ كحسف التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية مما يؤدم إلى التكافؽ االجتماعي كنجاحو في حياتو
االجتماعية مستقببل (الصايغ.)2010 ,

مشكمة الدراسة:
يميز جريشاـ ( )Greshamبيف النقص في الميارات االجتماعية ,كالنقص في األداء
االجتماعي ,فيرل أف النقص في الميارات االجتماعية ينتج عف الفشؿ في اكتسابيا بسبب قمة
الفرص لتعمـ الميارة أك قمة الفرص لمتعرض لنماذج مف السمكؾ االجتماعي المقبكؿ بينما النقص
في األداء االجتماعي ينتج عف قمة الفرص ألداء الميارة االجتماعية ,كقمة التعزيز لمسمككيات
االجتماعية الميارية (عمي.)2010,
كعندما يككف ىناؾ قصكر في الميارات االجتماعية فإف الطفؿ يتعرض لمجمكعة مف المشكبلت
كالصعكبات منيا (قطامي ك اليكسؼ: )2010,
 -1صعكبة إدراؾ الطفؿ لمرسائؿ الغير لفظية التي يصدرىا جسـ الطفؿ لمف أمامو.
 -2بذؿ نشاط غير مناسب لممكقؼ أك سكء تقدير.
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 -3إظيار انفعاالت مبالغة مثؿ خيبة األمؿ في اآلخريف ,أك الضحؾ اليستيرم ,أك البكاء الشديد.
 -4سمكؾ الجمكد كعدـ قبكؿ اآلخريف ,كالرغبة في السيطرة.
 -5صعكبة في التركيز كتشتت االنتباه عمى المنبيات المثيرة ,كاىماؿ المنبيات غير ذات العبلقة.
إف فقداف الميارات االجتماعية قد يترتب عمييا مباشرة باالنحراؼ عند األحداث ,كالتسرب مف
المدرسة  ,كترتبط بأشكاؿ السمكؾ البلتكيفي ,كمشكبلت الصحة النفسية في مراحؿ الحياة البلحقة,
فقد لكحظ أف النقص في الميارات االجتماعية يؤدم إلى اضطرابات السمكؾ كيرافؽ ىذه
االضطرابات العديد مف المشكبلت النفسية كاالنفعالية كالقمؽ ,كاالكتئاب ,كالنشاط الزائد ,كنقص
االنتباه ,كصعكبات التعمـ .كما أكد العديد مف عمماء النفس أف االضطرابات النفسية منشأىا
اجتماعي األصؿ (عبداهلل.)2001 ,
أظيرت الدراسات المختمفة أىمية تنمية الميارات االجتماعية لمطفؿ كيرل ( ركزنزفايج ) أنو
يكجد في مرحمة الطفكلة المبكرة ما يسمى بالمرحمة الحرجة  ,كأف الطفؿ إذا لـ يتمؽ أثناءىا التنبيو
الكافي ,فإنو ال يستطيع تعكيض ما ينجـ عف عدـ استثمار ىذه المرحمة  ,ذلؾ ألف معظـ أجزاء
المخ – عمى سبيؿ المثاؿ -تتعطؿ إذا لـ يتـ إثارتيا بقدر كاؼ في عمر مبكر (نخمة.)2001,
فأم طفؿ يكلد كلديو االستعداد ألف يتعاطؼ مع اآلخريف كيتفاعؿ معيـ كيشاركيـ  ,كلكف
ىذا االستعداد يتطمب تكفير ظركؼ بيئية مناسبة سكاء داخؿ األسرة أك الركضة لتنمك ,كأف تككف
ىذه التربية مقصكدة كمخطط ليا بأىداؼ كاضحة ,فتكفير برامج تيدؼ إلى تنمية الميارات
االجتماعية لؤلطفاؿ في مرحمة الركضة يسيـ كثي ار في إعداد الطفؿ لمتعامؿ مع محيطو االجتماعي
بإيجابيو ,كما يسيـ في إعداده لمرحمة التعميـ المدرسي بعد ذلؾ بحيث يصبح قاد ار عمى التعامؿ
مع المشكبلت التي تكاجيو األمر الذم ينعكس ايجابيا عمى أدائو األكاديمي كالميني الحقا  ,ففي
الدراسة التي أجراىا مكميبلند كميرسكف

كالتي ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف اكتساب الطفؿ

لمميارات االجتماعية في مرحمة الطفكلة المبكرة كأدائو األكاديمي في المدرسة االبتدائية  ,فتكصمت
أف األطفاؿ الذيف التحقكا بالصؼ األكؿ االبتدائي كىـ مزكدكف بنسبة عالية مف الميارات
االجتماعية أظيركا أداء أكاديميا أفضؿ مف نظرائيـ كالذيف يمتمككف قد ار محدكدا مف ىذه الميارات
(قطامي ك اليكسؼ.)2010 ,
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لقد ظير جيؿ جديد مف برامج التنمية االجتماعية يستند إلى بحكث عممية كتستخدـ في آالؼ
المدارس في بعض الدكؿ المتقدمة  ,كلقد كجد المربكف في العصر الحاضر بأف االىتماـ عمى نحك
نسقي بتنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ يصاحبو ارتفاع مستكل انجازىـ األكاديمي ,كتتناقص
مشكبلتيـ السمككية ,كتتحسف جكدة العبلقات التي تحيط بالطفؿ كيصبح االطفاؿ أكثر إنتاجية ,
كمسؤكلية ,كأعضاء مسيميف في المجتمع (حسيف.)2007 ,
كاستنادا إلى ما تقدـ فقد اتضح لمباحثة أىمية تنمية الميارات االجتماعية لمطفؿ باستخداـ برامج
منظمة كذات أىداؼ كاضحة  ,كقد الحظت الباحثة مف خبلؿ عمميا كمشرفة لمتعميـ قبؿ المدرسي

برمج المتاحة
بك ازرة التربية كالتعميـ كبعد استقصاء المعمكمات مف بعض الجيات المعنية أف ال ا

لمتطبيؽ في مدارس التعميـ قبؿ المدرسي في السمطنة كالتي تستيدؼ تنمية الميارات االجتماعية
لدل الطفؿ غير متكفرة بالشكؿ الكافي .كمف ىنا تتضح ضركرة بناء برنامج لتنمية الميارات

االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة كقياس مدل فاعميتو لبلستفادة منو كالعمؿ بو في الميداف
التربكم في مداس التعميـ قبؿ المدرسي بالسمطنة , ,حيث سيتـ تصميـ برنامج تدريبي مف قبؿ
الباحثة يتناكؿ تنمية ميارات التعاطؼ ,كالتكاصؿ مع اآلخريف ,كالتعاكف ,كسيتـ تطبيقو عمى عينة

مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة قكاميا ( )20طفبل ,حيث سيتـ تطبيؽ قياس قبمي كبعدم ك متابعة
باستخداـ مقياس الذكاء االجتماعي الكارد في دراسة (قطامي ك اليكسؼ )2010 ,لمعرفة مدل

فاعمية تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى عينة الدراسة ,كعميو فإف مشكمة الدراسة تتمخص في السؤاؿ

التالي :ىؿ البرنامج التدريبي المقدـ في ىذه الدراسة لو فاعمية في تنمية الميارات االجتماعية

( التعاطؼ ,كالتكاصؿ مع اآلخريف ,كالتعاكف) لدل أطفاؿ عينة الدراسة؟

فرضيات الدراسة
تعتمد الدراسة الحالية فرضيتاف رئيسيتاف بغية التحقؽ منيا عمى النحك التالي :
-1

الفرضية األكلى :

" تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )4 ٫ 50≤αفي الميارات االجتماعية

(التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف) لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في القياسيف القبمي
كالبعدم تعزل لمبرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة".
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-2

الفرضية الثانية :

" تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ()4 ٫ 50≤α

بيف القياسيف البعدم

كالمتابعة في الميارات االجتماعية (التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف) لدل عينة أطفاؿ

ما قبؿ المدرسة" .

أىمية الدراسة
تتبمكر أىمية ىذه الدراسة في جانبيف نظرم كتطبيقي فيما يمي تفصيؿ لكؿ منيما:
أوال  :الجانب النظري
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف:
 -أىمية المكضكع كىك الميارات االجتماعية.

 الفئة المستيدفة كىي طفؿ ما قبؿ المدرسة. ندرة الدراسات التي أجريت في مجاؿ التعميـ قبؿ المدرسي بالسمطنة. إثراء كاضافة الى مجاؿ االىتماـ بالطفكلة المبكرة في سمطنة عماف.ثانيا :الجانب التطبيقي
 ىذه الدراسة تقدـ برنامجا لتنمية الميارات االجتماعية كاثرائو لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كمايمكف أف يترتب عميو مف فائدة تطبيقية كما سبؽ ذكره.
 االستفادة مف نتائج قياس الميارات االجتماعية لمطفؿ كالتي ستطبقيا الباحثة عمى األطفاؿ فيعينة البحث.

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى :
تقصي فاعمية برنامج ييدؼ لتنمية بعض الميارات االجتماعية (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف,
التعاكف) لطفؿ ما قبؿ المدرسة.
6

مصطمحات الدراسة
 -1برنامج " :مجمكعة مف األنشطة كاأللعاب كالممارسات العممية التي يقكـ بيا الطفؿ تحت
إشراؼ كتكجيو مف جانب المشرفة التي تعمؿ عمى تزكيده بالخبرات كالمعمكمات كالمفاىيـ
كاالتجاىات التي مف شأنيا تدريبو عمى أساليب التفكير السميـ كحؿ المشكبلت " (بيادر,
.)2008
كتعرفو الباحثة إجرائيا عمى أنو مجمكعة مف األنشطة كالمكاقؼ التعميمية كالتي ستطبؽ عمى
عينة الدراسة كتيدؼ إلى تنمية الميارات االجتماعية المستيدفة في ىذه الدراسة كىي
(التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف).
 -2الميارات االجتماعية Social Skills

:

كتعرؼ بأنيا :مجمكعة األعماؿ كاألداءات ك

األنشطة ك الخبرات التي يتعمميا طفؿ الركضة ,كيكررىا ,كيتدرب عمييا بطريقة منتظمة ,حتى
تدخؿ في أسمكب تفاعمو االجتماعي مع األشخاص ك األشياء مف حكلو (حسكنة . )2007,
أما إجرائيان تعرفو الباحثة بأنو :الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحكص (طفؿ ما قبؿ
المدرسة) عمى مقياس الذكاء االجتماعي كالمعد مف قبؿ قطامي كاليكسؼ ( )2010في
الميارات التالية (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف).
 -3طفل ما قبل المدرسة :كيقصد بو في ىذه الدراسة طفؿ المرحمة العمرية مف ( )6-4سنكات
كالممتحؽ بإحدل رياض األطفاؿ.
حدود الدراسة
 الحد الزماني :في العاـ  2015ـ . الحد المكاني :نيابة سناك في كالية المضيبي بمحافظة شماؿ الشرقية بسمطنة عماف. الحد البشري :األطفاؿ مف ( )6-4سنكات. -الحد الموضوعي :الميارات االجتماعية (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال :االطار النظري

ثانيا :الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

تـ في الفصؿ الثاني تناكؿ جانبيف كىما :
 -1االطار النظرم  ,كيشتمؿ عمى األدبيات المتعمقة بمكضكع الميارات االجتماعية.
 -2الدراسات السابقة.

أوال :االطار النظري
 -1الميارات االجتماعية )) Social Skills
تعريف الميارات االجتماعية
يعرؼ جريشاـ  Greshamالميارات االجتماعية عمى أنيا "سمككيات متعممة ك مقبكلة اجتماعيا,
كتمكف الفرد مف التفاعؿ بكفاية مع اآلخريف ,كتجنب السمككيات الغير مقبكلة اجتماعيا " (المياحي,
.)2010
كيعرفيا السيد ( )1981بأنيا" نظاـ متناسؽ مف النشاط الذم يستيدؼ الفرد فيو تحقيؽ ىدؼ معيف
عندما يتفاعؿ مع اآلخريف أك أنيا عممية تفاعؿ فرد مع فرد آخر يقكـ بنشاط اجتماعي يتطمب منو
ميارة ليكائـ بيف ما يقكـ بو الفرد اآلخر كبيف ما يفعمو ىك ,كليصحح مسار نشاطو االجتماعي
ليحقؽ بذلؾ ىذه المكاءمة "(الحميضي.)2004,
كفي تعريؼ عبدالرحمف ( )1998بأنيا" قدرة الفرد عمى المبادأة بالتفاعؿ مع اآلخريف ,كالتعبير عف
المشاعر السمبية كااليجابية نحكىـ ,كضبط انفعاالتو في مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي بما يتناسب مع
طبيعة المكقؼ".
كما كعرؼ فرج ( )2003الميارات االجتماعية "بأنيا قدرة الفرد عمى أف يعبر بصكرة لفظية ك غير
لفظية عف مشاعره ك انفعاالتو ك أرائو ك أفكاره لآلخريف ,كأف ينتبو كيدرؾ في الكقت نفسو لمرسائؿ
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المفظية ك غير المفظية الصادرة عنيـ ,كيفسرىا عمى نحك يسيـ في تكجيو سمككو حياليـ ,كأف
يتصرؼ بصكرة مبلئمة في مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي ,كيتحكـ في سمككو المفظي كغير المفظي
فييا ,كيعدلو بما يساعد عمى تحقيؽ أىدافو".
يتضح لمباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة أف الميارات االجتماعية ىي عبارة عف معرفة كاتجاىات
لدل الفرد يترجميا في صكرة سمككيات لفظية ك غير لفظية ,كتكصمت الباحثة لمتعريؼ التالي
لمميارات االجتماعية كىي مجمكعة مف المعارؼ ك االتجاىات ك الكفاءات التي يمتمكيا الفرد
كتمكنو مف التعامؿ بصكرة مبلئمة في المكاقؼ االجتماعية التي يتعرض ليا.

أىمية الميارات االجتماعية
ترجع أىمية الميارات االجتماعية إلى قدرتيا عمى مساعدة الطفؿ في تككيف عبلقات اجتماعية
سكية مع اآلخريف مف حكلو مف األقراف (األطفاؿ في مثؿ سنو) كالراشديف ,كتعريفو بالبيئة المحيطة

بو ,كما تساعد الميارات االجتماعية عمى تمثيؿ الحياة االجتماعية كدمجيا كالتكافؽ معيا حتى
يستطيع الطفؿ أف يتكجو نحك اآلخر كيتعاطؼ معيـ (الناشؼ.)2001,

كذ لؾ تكمف أىمية الميارات االجتماعية في أنيا مجاؿ ىاـ لعمميات التكاصؿ ك التفاعؿ االجتماعي
بيف األطفاؿ كما تعد مؤش ار جيدا لمصحة النفسية كمعرفة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ ,كما كتساعد
األطفاؿ عمى تككيف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف ك البالغيف ك تقبؿ فكرة مشاركة األطفاؿ في
لعبو كتعاكنو ,كما أنيا تساعد الطفؿ عمى مكاجية مشكبلتو اليكمية ,كما تساعد الميارات
االجتماعية عمى تمثيؿ الحياة االجتماعية كدمجيا ك التكافؽ معيا حتى يستطيع الطفؿ أف يتكجو
نحك اآلخر ك يتعاطؼ معيـ (عمي.)2010 ,
كما كتساعد الميارات االجتماعية عمى تحقيؽ قدر كبير مف االستقبلؿ الذاتي ,ك االعتماد عمى
النفس ,ك االستمتاع بأكقات الفراغ كما كيمنحيـ الثقة بالنفس ك مشاركة اآلخريف في األعماؿ التي
تتفؽ مع قدراتيـ ك إمكاناتيـ كطاقاتيـ الذىنية كالجسدية  ,كما كتعتبر الميارات االجتماعية
ضركرية لكؿ نشاط يقكـ اإلنساف ,إذ أنيا تيسر سرياف النشاط كتمكنو مف القياـ بتنفيذ الكاجبات
الصعبة ك المركبة (المياحي.)2010,
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مكونات الميارات االجتماعية
تكصؿ فرج ( )2003إلى نمكذج لمككنات الميارات االجتماعية كيرل أنيا تتككف مف العناصر
األربعة التالية:
 -1ميارات تككيد الذات :ك تتعمؽ بميارات التعبير عف المشاعر االيجابية ك السمبية ك اآلراء
المختمفة ,كالدفاع عف الحقكؽ أيا كاف نكعيا ,كتحديد اليكية كحمايتيا ,كمكاجية ضغكط اآلخريف.
-2ميارات كجدانية :كىي التي تسيـ في تيسير إقامة عبلقات كثيقة كدية مع اآلخريف ,كادارة
التفاعؿ معيـ بما يؤدم إلى التفاعؿ معيـ ك االقتراب منيـ ,ك االندماج معيـ ,كمف الميارات
الرئيسية في ىذا السياؽ التعاطؼ ك المشاركة الكجدانية.
 -3الميارات االتصالية :كتنقسـ إلى قسميف ىما:
أ -ميارات االرساؿ :كتعبر عف قدرة الفرد عمى تكصيؿ المعمكمات التي يرغب في نقميا لآلخريف
لفظيا أك غير لفظيا ,مف خبلؿ عمميات نكعية كالتحدث ك الحكار ك اإلشارات االجتماعية.
ب -ميارات االستقباؿ :كتعنى ميارة الفرد في االنتباه إلى رسائؿ اآلخريف كتمقييا مع االنتباه
لؤللفاظ ك الحركات الغير لفظية ,كادراكيا كفيـ معناىا ك مغزاىا ,ك التعامؿ ك التفاعؿ معيـ في
ضكئيا.
 -4ميارة الضبط ك المركنة االجتماعية ك االنفعالية :كتشير إلى قدرة الفرد عمى التحكـ بصكرة
مرنة في سمككو المفظي كغير المفظي (االنفعالي) ,في مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي المختمفة مع
اآلخريف  ,كتعديمو بما يتناسب مع ما يط أر عمى تمؾ المكاقؼ مف مستجدات لتحقيؽ أىداؼ الفرد,
كاختيار التكقيت المناسب إلصدار االستجابة.
كيشير ميرؿ  Merrelإلى أف الميارات االجتماعية تتككف مف المككنات اآلتية(الحميضي)2004,
 -1التفاعؿ االجتماعي :ميارة الطفؿ في التعبير عف نفسو كاالتصاؿ الشخصي مع اآلخريف.
 -2االستقبلؿ االجتماعي :ميارة الطفؿ في أداء الكاجبات المختمفة المككمة بو.
 -3التعاكف االجتماعي :كيتضمف ميارة الطفؿ في مساعدة زمبلئو.
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 -4الضبط الذاتي :امتثاؿ الطفؿ لمتعميمات ك اتباع القكاعد االجتماعية.
 -5الميارات البيف شخصية :كتتضمف قدرة الفرد عمى تككيف عبلقات ايجابية مع اآلخريف.
 -6الميارات االجتماعية المدرسية :كتتضمف الميارات ذات العبلقة بأداء الكاجبات المدرسية ,ك
االشتراؾ مع األقراف في األنشطة المنيجية ك غير المنيجية .
تـ اختيار ثبلث مف الميارات االجتماعية لتنميتيا لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة في الدراسة الحالية,
كالميارات ىي :التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف.

(أ) التعاطف :Empathy
كتعرؼ بأنيا " القدرة عمى تمييز ك إدراؾ مشاعر اآلخريف بما في ذلؾ الحالة المزاجية ليـ
كاعتقادىـ كرغباتيـ بحيث يضع الفرد نفسو مكاف اآلخريف فيدرؾ كجيات نظرىـ كيشعر بمشاعرىـ"

(قطامي ك اليكسؼ , 2010,ص.)26

كيعرؼ ماير ك سالكفي  Mayer & Saloveyالتعاطؼ بأنو "قدرة الفرد عمى إدراؾ مشاعر

اآلخريف كاسترجاع ىذه الخبرات في نفسو .كقد كجد الباحثيف أف التعاطؼ يعتمد عمى عدة قدرات

فرعية مثؿ تقييـ االنفعاالت ك التعبير عنيا بغرض فيـ كجيات نظر اآلخريف ,كالتعرؼ عمى

انفعاالتيـ حتى يستطيع الفرد االستجابة بنفس االنفعاؿ أك انفعاؿ آخر مناسب لذلؾ المكقؼ" ,أما

جكلماف فيرل أف التعاطؼ يتضمف الكفاءات الفرعية التالية :فيـ اآلخريف ,تطكير أك إنماء
اآلخريف ,ك تقديـ المساعدة ,كالتنكع ,ك الكعي السياسي (يكسؼ.)2010,

كيذكر فؤاد أبك حطب أف بعض عمماء النفس االجتماعييف أضافكا مفيكـ التعاطؼ" اإلدراؾ
االجتماعي" بإدراؾ األشخاص ,حيث أف التعاطؼ يتضمف فيـ األحداث االنسانية كاالجتماعية,
حيث أنو أقرب إلى لعب الدكر لآلخر ,كالقياـ بدكر اآلخر ,يتمثؿ دكره عف طريؽ تفيـ حالتو

المعرفية الكجدانية دكف حاجة إلى االندماج فييا عمى النحك الذم تتطمب المشاركة الكجدانية ك

اإلدراؾ االجتماعي (ابك حطب كصادؽ.)1990,

فاكتساب التعاطؼ في عمر ما قبؿ المدرسة يعد أم ار ميما حيث يساعد الطفؿ عمى حؿ مشكبلت

سكء التكافؽ االجتماعي لديو كالسمبية كالبلمباالة التي غالبا ما يككف البحث عف جذكرىا في أنماط

التنشئة االكلى في عمر ما قبؿ المدرسة  ,كال شؾ أف السمكؾ التعاطفي بيف األطفاؿ يؤدم إلى
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تنمية ركح التكاصؿ كمعاني الرحمة كااليثار كالتعاكف لدل الطفؿ ,كفي المحصمة النيائية يضفي

التعاطؼ عمى سمكؾ اإلنساف إنسانيتو ( حسكنة.)2003,

فعند دراسة تطكر التعاطؼ كجد اف استجابات التعاطؼ لؤلطفاؿ الصغار تختمؼ عف تمؾ تصدر

عف األكبر سنا فكجد أف األطفاؿ األكبر سنا يستجيبكف بشكؿ أفضؿ لمكقؼ األلـ كالمعاناة ,ك أنيـ
يبدكف نشاطا أكثر في محاكلة المكاساة ,بينما األطفاؿ األصغر سنا يسألكف كيحدقكف فقط كىذا

يعني أف ىناؾ اختبلفا بيف األعمار في االستجابة التعاطفية كيرجع سبب ىذا االختبلؼ إلى عدة

عكامؿ منيا :تطكر الشعكر بالذات ,ك تطكر إحساس الفرد بالحزف كالفرح ,ك تطكر مفيكـ إرضاء

اآلخريف .فيناؾ عكامؿ مؤثرة في التعاطؼ منيا:

 الفركؽ الجذرية في التعاطؼ  :فقد أشارت الدراسات أف االطفاؿ يككنكف متعاطفيف أكثر معأبناء جنسيـ ك أف اإلناث أكثر تعاطفا مف الذككر.

 طبيعة التعاطؼ  :أشارت الدراسات أف األطفاؿ يتعاطفكف مع األطفاؿ المحبكبيف أكثر مفتعاطفيـ مع األطفاؿ الغير محبكبيف ,كأف االستجابة العاطفية لؤلحداث المحزنة أقكل مف األحداث

المفرحة ,كما ك أظيرت الدراسات أف التعاطؼ يرتبط بسمكؾ التعاكف فاألطفاؿ الذيف لدييـ رد فعؿ

عاطفي أقكل ىـ اكثر مساعدة لآلخريف (الشكارب ك الخكالدة.)2008 ,

كيختمؼ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة عف أطفاؿ مرحمة الرضاعة ,إذ يعتمدكف بشكؿ أكبر عمى الكممات

في مكاساتيـ لآلخريف ,مما يشير إلى مستكل أكثر تقدما في القدرة عمى التعاطؼ ,كيمعب كؿ مف
النمك المعرفي ك المغكم دك ار ميما في القدرة عمى التعاطؼ ,فكمما تحسنت القدرة عمى أخذ كجيات
نظر اآلخريف في االعتبار( التخمص مف التمركز حكؿ الذات) تحسنت استجابات التعاطؼ لدل

أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ,ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى نمط التنشئة االجتماعية ,إذ تبيف أف اآلباء ذكم

الحساسية االنفعالية المرتفعة لحاجات أبنائيـ يتميز أبناؤىـ بميؿ أكبر إلظيار سمككات تعكس
التعاطؼ مع اآلخريف ,بينما يعيؽ تطكر التعاطؼ النشكء في جك مف التسمطية ك العقاب (أبك

غزاؿ)2011 ,
لذا فإف عمى معممة الركضة االىتماـ بتنمية التعاطؼ لدل االطفاؿ مف خبلؿ الرحبلت كالزيارات
لممرضى ك دار المسنيف ,كما كيمكف تقديـ انشطة مف خبلؿ مسرح العرائس كالقصص المصكرة ك
أفبلـ الفيديك كذلؾ بتقديـ قصص كحكايات تتضمف نماذج لمتعاطؼ يقمدىا الطفؿ كيتكحد معيا

كيسترجع أنماطيا ,فقد أثبتت دراسة (ركفنجر) أف االطفاؿ تعممكا التعاطؼ مف خبلؿ تكرار عرض

القصص التي تنمي التعاطؼ (حسكنة.)2003,
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فالطفؿ يستطيع أف يميز التعبيرات االنفعالية كالسمبية كأف يحددىا في القصص التي يسمعيا,

كالتعرؼ عمى طبيعة االنفعاؿ عند بطؿ القصة كىذا يعبر عف تطكر الطفؿ ك انتقالو مف مرحمة
التمركز حكؿ الذات إلى مرحمة االنتباه لآلخريف ,ككما أكضح (بكرؾ  )Borkeأف الطفؿ يتعرؼ
أكال عمى القصص التي ترتبط بالسعادة تـ قصص الخكؼ ,ثـ المحزنة كبعدىا الغضب كىي آخر

ما يتعرؼ عميو الطفؿ في نياية المرحمة ,إف الكثير مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة يميمكف إلى الرسـ
كيعبركف مف خبللو عمى مختمؼ المشاعر ك االنفعاالت (كفافي ك النياؿ ك سالـ.)2008 ,
كيشير بدير ( )2007إلى نتائج أبحاث ىكفماف ( )Whovamanأف المثيرات الطبيعية المتنكعة

التي تثير استجابات التعاطؼ بيف األنا ك اآلخر تككف كاآلتي:
 -1مثيرات حسية في أكؿ األمر.
 -2مكاقؼ تنطمؽ فييا تعبيرات لفظية لمشرح كالتفسير.

 -3مكاقؼ يككف الطفؿ فييا مفيكما عاما يسمح لو باالستجابة لنمط المعاناة التي يمر بيا
اآلخركف.
 -4مكاقؼ يقارف بيا الطفؿ بيف مكقفو ك ظركؼ اآلخريف فيتخذ الطفؿ مكقؼ حياليا كيتبنى في
اتجاه مساعدة اآلخريف.
(ب) التواصل مع اآلخرين :Communication With others
يعرؼ التكاصؿ مع اآلخريف بأنو "عممية تسمح لؤلفراد بتبادؿ المعمكمات بعدة طرؽ بحيث يستخدـ
جميع األطراؼ المشاركيف فييا لغة مشتركة متبادلة بما في ذلؾ المغة الشفيية كغير الشفيية كمغة

الجسد كلغة اإلشارة" (قطامي ك اليكسؼ ,2010,ص.)27
كيعرؼ أيضا عمى أنو " قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ مع أقرانو في المكاقؼ االجتماعية ك قدرتو عمى
تككيف صداقات معيـ ك التحكـ في سمككو المفظي ك غير المفظي بصكرة مرنة خاصة في مكاقؼ
التفاعؿ االجتماعي مع األقراف ك تعديمو بما يتبلءـ مع ما يط أر عمى تمؾ المكاقؼ مف مستجدات ك

تتضمف ميارتي التكاصؿ المفظي ك غير المفظي" (عكاشة ك عبدالمجيد ,2012 ,ص.)123
فالطفؿ الذم يممؾ الكفاءة االجتماعية يتمتع بميارة الكعي االجتماعي كاقامة العبلقات مع اآلخريف
فيككف لدية القدرة عمى أف :
 يكضح اىتمامو بكجية نظر اآلخريف.14

 يكضح استعداده لبلىتماـ بمشاعر اآلخريف. يستخدـ قدرتو عمى فيـ انفعاالت اآلخريف في التعامؿ كالتكاصؿ بفاعمية (جركاف.)2012 ,كتشمؿ ميارة التكاصؿ مع اآلخريف الكعي بمشاعر اآلخريف ,كاشراؾ اآلخريف في المحادثة,
كالمحافظة عمى الصداقات ك التغمب عمى الصراع  ,كتتضمف الميارات الغير لفظية االبتساـ ك

اإليماء بالرأس ,كاالتصاؿ البصرم كتنمية ميارات اإلنصات (ببلتشفكرد ك كبلرؾ.)2005 ,

يبدأ األطفاؿ عممية التكاصؿ مع اآلخريف في ىذه المرحمة خاصة مع أفراد أسرىـ فيتكاصمكف معيـ

بالكممات ك األلفاظ بدال مف البكاء كالصراخ ,فقد أصبح لدييـ مف الكسائؿ المتنكعة التي تجعميـ
يستطيعكف التعبير عف أنفسيـ لفظيا أك غير لفظي (كفافي ك آخركف.)2008 ,
تتميز سنكات ما قبؿ المدرسة بالتمركز حكؿ الذات ,إال أف الطفؿ كخاصة بعد سف الثالثة يشعر
بحاجة لتكسيع دائرتو االجتماعية ك إقامة عبلقات اجتماعية مع أناس آخريف غير أفراد أسرتو

كبالذات مع أطفاؿ في مثؿ سنو  ,فالمناخ السائد في البيت يؤثر عمى تفاعؿ الطفؿ مع أقرانو مف

الصغار كالكبار  ,فالطفؿ الخجكؿ الذم يخشى االقتراب مف أحد  ,ربما عاش في جك مف الحماية

الزائدة كلـ تتح لو الفرصة إلقامة عبلقات مع أحد خارج دائرة األسرة (الناشؼ.)2001 ,

يتعمـ الطفؿ منذ نياية السنة الثانية إلى الخامسة أساليب إقامة العبلقات االجتماعية مع الناس

خارج البيت ,خاصة األطفاؿ في مثؿ سنو ,كيعبر حجـ اتصاؿ الطفؿ باآلخريف في ىذه الفترة عف
مدل نمكه االجتماعي في المستقبؿ  ,لذلؾ فإف األطفاؿ الذيف تتكافر ليـ الفرصة لبلنضماـ إلى

رياض األطفاؿ أفضؿ ممف ال تتكافر ليـ ىذه الفرصة ,حيث تتكافر ليـ الخبرات التي تقكم ثقتيـ

بأنفسيـ  ,كما يتكفر ليـ تعمـ الميارات الضركرية لمتعامؿ مع اآلخريف (قطامي.)2014 ,

فمف بيف التحديات األكثر أىمية التي يكاجييا العاممكف مع األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة ىي

مساعدة األطفاؿ عمى اكتساب كتنمية ميارات التفاعؿ مع اآلخريف فاكتساب الميارات التي تساعد
الطفؿ عمى االنسجاـ مع األقراف كالكبار سيككف لو تأثير ىاـ طكاؿ حياتيـ .حيث يحتاج األطفاؿ
إلى الدعـ ك المساندة لكي ينمكا الميارات التكاصمية في مكاقؼ االتصاؿ الفردم أك الجماعي ,كعند

ىذا المستكل تككف المغة أداة ىامة كرئيسية (ببلتشفكرد ك كبلرؾ.)2005 ,
فقد كجد العمماء أف االتصاالت بيف األطفاؿ تزداد فيما بيف الثالثة كالخامسة مف العمر كيككف
االطفاؿ صداقاتيـ األكلى عمكما خبلؿ ىذه السنكات ,كال تقتصر ىذه الصداقات عمى أفراد جنسيـ

الخاص ,بؿ تشمؿ الجنسيف عمى حد سكاء .كتشير الدالئؿ عمكما أف تفاعؿ األطفاؿ في سف ما
قبؿ المدرسة يتميز بالتعاكف كالكد أكثر مما يتميز بالتنافس كالعدكاف كلقد تبيف بالفعؿ اف أكثر
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األطفاؿ عدكانا يقكمكف بمفاتحات كدية ك غير عدكانية مع األطفاؿ اآلخريف في ىذه المرحمة مف
العمر  .كتتسـ الصداقات بالمرحمية كعدـ االستقرار كمف غير المحتمؿ كما يرل (بكؿ مكسف) أف
يككف ليا آثار دائمة عمى شخصية الطفؿ (الشكارب ك خكالدة.)2008 ,
عندما يتفاعؿ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مع بعضيـ بعضا تبدأ لدييـ عممية تشكيؿ الصداقات ,كىذه
الصداقات تمعب دك ار حاسما في تطكر الطفؿ االنفعالي ك االجتماعي ,فينظر إلى الصداقة
باعتبارىا عبلقة متبادلة تتضمف الصحبة ,كالمشاركة ,كفيـ األفكار ك المشاعر ,كالعناية باألخر

كالعمؿ عمى مساندتو (أبك غزاؿ.)2011 ,
فالطفؿ في سياؽ نمكه االجتماعي يحتاج إلى أف ينمي نكعيف مختمفيف مف العبلقات كىي العبلقات
الرأسية كالعبلقات األفقية ,أما العبلقات الرأسية فتتضمف أف يرتبط الطفؿ بشخص ما لو نفكذ كتأثير
اجتماعي مثؿ الكالد أك المعممة أك األخ األكبر ,كىي عبلقات تكصؼ بأنيا مكممة ك تكميمية ,ك
لكنيا ليست تبادلية .ك أما العبلقات األفقية فيي تبادلية ,كتقكـ عمى أساس المساكاة ألف ألطراؼ

ىذه العبلق ة مف السف نفسو ,كلدييـ القدرات نفسيا كسمكؾ كؿ منيـ نحك اآلخر يعتمد عمى الحاجة

إلى االستئناس كالصحبة (كفافي.)2002,

إف القدرة عمى معرفة مشاعر اآلخريف ك التصرؼ بطريقة تعزز تشكيؿ ىذه المشاعر ,ككذلؾ
التحكـ في انفعاالت شخص آخر ,ىي جكىر الميارة في العبلقات مع اآلخريف ,كلكي تظير ىذه

القدرة لدل األطفاؿ يجب أف يصمكا إلى مستكل معيف مف التحكـ بالنفس ك بانفعاالتيـ كغضبيـ,
فالتكافؽ مع اآلخريف يتطمب اليدكء النفسي ,فتظير عبلمات القدرة في التحكـ في االنفعاالت في

مرحمة الطفكلة المبكرة  .ففف إدارة العبلقات بيف البشر يتطمب نضج ميارتيف ىما  :التحكـ في
النفس ك التعاطؼ ,كىي الميارات االجتماعية التي تجعؿ التعامؿ مع اآلخريف فعاال ك ناجحا,
كالنقص فييا يؤدم إلى فشؿ أك عجز في الحياة االجتماعية (جكلماف.)2000,

(ج) التعاون :Collaboration
يعرؼ التعاكف بأنو " عممية تفاعمية تحدث بيف اثنيف أك أكثر يعممكف معا في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ

مشتركة كىي ال تتطمب كجكد قائد بالضركرة " (قطامي كاليكسؼ ,2010 ,ص.)27

كما يعرفو حسيف الدريني بأنو " المكقؼ الذم تككف فيو العبلقة بيف تحقيؽ الفرد ك اآلخريف عبلقة

مكجبة" حيث يبدأ اكتساب الطفؿ لمميارة مف خبلؿ المعب التعاكني كالذم يظير عادة في نياية
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السنة الثالثة كعادة ما يميؿ الطفؿ لمعب مع طفؿ آخر ثـ المعب مع أكثر مف طفؿ (حسكنة,

.)2007

إف القدرة عمى التعاكف كالعمؿ مع اآلخريف ميارة اجتماعية ضركرية ,كبالرغـ مف أف اآلباء يعممكف

عمى تنميتيا لدل األطفاؿ إال أف أفضؿ مجاؿ لتنميتيا كتعمميا يككف مف خبلؿ جماعة األقراف,
كىنا يجب أف يككف لدل الطفؿ القدرة عمى تحديد السمكؾ المقبكؿ كالغير مقبكؿ اجتماعيا كعكاقب

ىذه السمككيات ,ففي كؿ مرة يحاكؿ الطفؿ أف يمتحؽ بمجمكعة مف األطفاؿ عميو أف يككف لديو
المعمكمات االجتماعية اآلتية (كفافي ك آخركف: )2008,
 يجب أف يعرؼ كيؼ يدخؿ أك يندمج في المكقؼ. -يجب أف يعرؼ كيؼ يتدبر األمر في كسط المجمكع .

 يجب أف يعرؼ كيؼ ينسحب مف المكقؼ بسمكؾ مقبكؿ اجتماعيا.ك يركز المربكف ىذه األياـ عمى أىمية التعميـ التعاكني ,كتقكؿ ليزلي فيمدز ,المستشارة في ابتدائية

ريدمكند في منطقة بحيرة كاشنطف "إنو يجب تطبيؽ نظاـ التعميـ التعاكني طكاؿ فترة الدراسة ,كاف

األطفاؿ يجب أف يككنكا مستعديف لو ,كاف أفضؿ حؿ لتييئتيـ لذلؾ ,ىك تعميميـ كتعكيدىـ منذ
دخكليـ الركضة ألنيا تكفر بيئة طبيعية ليذا النكع مف التعميـ .كتضيؼ فيمدز بأنو مع مساعدة
األىؿ ,فإف جزءا كبي ار مف أسمكب التعمـ التعاكني قد يحدث قبؿ دخكؿ الطفؿ إلى الركضة .فمف

كاجب األىؿ تكفير فرص عديدة ,كالسماح ألطفاليـ بالمعب مع أطفاؿ آخريف ,كبإمكاف األىؿ أيضا
تعكيدىـ عمى اإلنصات لمطرؼ اآلخر ,ككيفية المعب بعدؿ كتكازف ,كالسماح لآلخريف بالتقدـ في

طابكر المقصؼ مثبل ( السدحاف.)2015 ,
كيمكف لممعممة أف تساعد األطفاؿ عمى تنمية ميارة التعاكف مف خبلؿ(كفافي ك آخركف: )2008,
 مساعدة األطفاؿ عمى فيـ التعميمات ك القكانيف التي تضبط السمكؾ كتنظمو. مساعدة األطفاؿ عمى تحديد أسباب الصراعات كالبدائؿ المناسبة لحميا ,كذلؾ مف خبلؿمناقشة قيمة المشاركة كالتعاكف ك التفاكض.

 التأكد مف أف الطفؿ يعي جيدا ما يتضمنو مفيكـ التعاكف ,كذلؾ مف خبلؿ تكضيح أىميةالتعاكف ,كأىمية اشتراؾ أكثر مف شخص في انجاز العمؿ كتكضيح ذلؾ بمثاؿ عممي.

 تشجيع الطفؿ عمى أف يراعي مشاعر اآلخريف فضبل عف تقبمو لفكرة تقديـ المساعدة لغيره مفاألطفاؿ ,ألنو قد يتقبؿ ىذه المساعدة مف غيره مف األطفاؿ في مكاقؼ أخرل.

 خمؽ بيئة تعميمية تحفز األطفاؿ عمى التعاكف كالرعاية كالمشاركة.17

 -2خصائص النمو االجتماعي لطفل ما قبل المدرسة
مف أىـ خصائص النمك االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة:
التكافؽ مع ظركؼ البيئة االجتماعية ,كتقبؿ المعاني التي حددىا الكبار لممكاقؼ االجتماعيةكتعديؿ السمكؾ ك تكافقو مع سمكؾ الكبار.
 اضطراب السمكؾ إذا حدث صراع أك تذبذب في معاممة الكبار. قمؽ الطفؿ مف فقد الرعاية إذا بدا سمككو االجتماعي غير الئؽ مما يجعمو يكؼ ىذا السمكؾكيدعو ينطفئ كيستبعد نيائيا.
الشعكر باالستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس يساعده في ذلؾ تمكنو مف المغة  ,كزيادة حركتو.التكحد أك التقمص ,أم شعكر الطفؿ كسمككو ككأف خصائص أحد كالديو (خاصة المماثؿ لو فيالجنس) ىي خصائصو ىك (حسكنة.)2007,
ك مف أىـ سمات النمك االجتماعي في ىذه المرحمة :
 ييتـ الطفؿ بذاتو كتدريجيان يبدأ في مصادقة الكبار كالصغار . يظير الذككر اىتمامان بالمعب مع أكالد جنسيـ . يميمكف إلى األدكار القيادية في ألعابيـ . يظيركف صفات اجتماعية متناقضة فتارة متعاكنيف كتارة عنيديف كاحيانان لطفاء. ىناؾ فركؽ فردية بيف األطفاؿ في النمك االجتماعي مف حيث السرعة. يبدؤكف بالتعاطؼ نحك غيرىـ مف األطفاؿ كمف أفراد األسرة (  4سنكات ) . يتمتعكف بالمعب الخيالي كالتقميد مع غيرىـ مف األطفاؿ (  4سنكات ) .يككنكف صداقات حميمة مع طفؿ آخر (  5سنكات ) .
ّ
 يظيركف ميارة في التنقؿ بيف األدكار القيادية كالتابعة (  5سنكات ) . يظيركف االنتماء لمجمكعتيـ كيظيركف كالكالء ليا كلمعمماتيـ ( 5سنكات) . قادركف عمى إتباع أنظمة كقكانيف األلعاب (  5سنكات ) قادركف عمى فيـ كتكضيح األدكار المختمفة التي يمعبكنيا مع عائبلتيـ كالتي تحدد المسؤكلياتكالكاجبات المختمفة ( ترتيب المائدة  ,الرد عمى الياتؼ  ... ,الخ).
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 يمعبكف بتعاكف كمشاركة كتبدأ النزعات القيادية لدييـ في الظيكر (  4سنكات ) تتميز سنكات ما قبؿ المدرسة بالتمركز حكؿ الذات ,إال أف الطفؿ كخاصة بعد سف الثالثةيشعر بحاجة لتكسيع دائرتو االجتماعية ك إقامة عبلقات اجتماعية مع أناس آخريف غير أفراد
اسرتو كبالذات مع أطفاؿ في مثؿ سنو (الناشؼ.)2001,
 يتحكؿ الطفؿ في ىذه المرحمة مف كائف يعتمد عمى أمو إلى كائف اجتماعي يتفاعؿ مع أفرادأسرتو ,كما يتعامؿ مع أخكتو ,كاألطفاؿ اآلخريف خارج أسرتو.
 يتزايد المعب االجتماعي بيف األطفاؿ كيأخذ شكؿ المعب التمثيمي االجتماعي (الجندم.)2010, يزداد اتجاىيـ االيجابي نحك األطفاؿ اآلخريف ,كيقؿ عدكانيـ نحكىـ كمما تقدمكا في العمر. يزداد ميميـ لبلستقبلؿ عف الكبار ,إال أنيـ اليزالكف يرغبكف في الحصكؿ عمى انتباه الكبار.كالجدكؿ التالي يكضح تحكالت النمك االجتماعي لطفؿ ما قبؿ المدرسة (قطامي.)2014,
جدول ()1
تحوالت النمو االجتماعي لمطفل
إلى
من
 -1الخجؿ كالخكؼ

-1االجتماعية كالخكؼ المكضكعي.

 -2العدكانية

 -2التفيـ كالتفاعؿ.

 -3رفض االنفصاؿ

 -3تقبؿ االنفصاؿ الجزئي.

 -4تجنب المعب مع الرفاؽ أك الحديث معيـ.

 -4اإلقباؿ عمى المعب مع الرفاؽ ك المبادرة
في الحديث.

 -5اكتئاب

 -5الفرح ك السعادة لممشاركة.

 -6مشاكؿ نكـ كأكؿ كاستحماـ.

 -6الفرح كالسعادة لمنكـ كاالكؿ كاالستجماـ

 -7العجز عف ذكر اسمو أك أسماء اآلخريف

 -7محاكلة ذكر االسماء لؤلقراف المحيطيف
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 -3نظريات الميارات االجتماعية ) ) Social skills theories
اف نظريات التعمـ االنساني تعتبر مف أكثر المصادر التي ترتكز عمييا البرامج كالتي تؤىميا

لبلستخداـ كتجعميا صالحة لمتطبيؽ االجرائي ,كتساعدىا عمى النجاح في تحقيؽ األىداؼ المرجكة
منيا .كلذلؾ استخدمت نظريات التعمـ كمصادر لبرامج األطفاؿ في العديد مف البرامج التي ىدفت

إلكساب الطفؿ أساليب ك أنماط التعمـ عف طريؽ المحاكلة كالخطأ ,كالتعمـ الشرطي  ,كالتعمـ

بالتعزيز ,كالتعمـ بالتكرار ,كالتعمـ بالقدكة ,كالتعمـ بالمبلحظة .....الخ (حسكنة.)2007 ,

سيتـ عرض نظريتي جاردنر ك جكلماف البلتاف تـ االستفادة منيما في اختيار الميارات االجتماعية
المحددة في الدراسة الحالية  ,حيث تـ بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطفؿ الركضة ك المطبؽ في

ىذه الدراسة عمييما  ,كفيما يمي عرض ليذه النظريات:

(أ) نظرية جاردنر( الذكاءات المتعددة) :Multiple Intelligences Theory
قدـ "ىكارد جاردنر" األستاذ بجامعة ىارفارد بالكاليات المتحدة النظرية ألكؿ مرة عاـ  1983في
ّ
كتاب بعنكاف "أطر العقؿ" ,كاستمر في تطكيرىا لما يزيد عمى عشريف عامان  ,حيث أثبت َّ
أف كؿ

ٍ
إنساف يممؾ سبعة ذكاءات ,كبيذا دخؿ في صراع فكرم مع القائميف بالذكاء الكاحد ,لقد بدأ اىتماـ

"ىكارد جاردنر" بالذكاء منذ مرحمة مبكرة مف حياتو مدفكعان بعدة عكامؿ ذكرىا في كتاب لو صدر

عاـ  1999بعنكاف (إعادة تأطير الذكاء) ,كقبؿ ذلؾ نشر كتابان بعنكاف (الذكاء المتعدد ,النظرية
كالتطبيؽ) .فنظرية الذكاءات المتعددة تصمح ألف تككف مدخؿ لرسـ خريطة القدرات اإلنسانية ,فقد

تجاكزت النظرة الضيقة لمذكاء إلى إطار أكسع يجمع بيف الجانبيف البيكلكجي كالبيئي ,حيث

أصبحت البيئة أكثر فاعمية ك تأثي ار في تنمية الذكاء ك تفجر الطاقات العقمية ك الكجدانية ,كما أنيا

تتميز بأنيا أكدت عمى مجمكعة مف الكفاءات لدل اإلنساف لـ تعترؼ بيا اختبارات الذكاء التقميدية,

لذا فجاردنر يصؼ نظريتو بأنيا نمكذج معرفي يسعى لتحديد كيفية عمؿ العقؿ ,ك كيفية استعماؿ
األفراد لذكائيـ ( إبراىيـ.)2011 ,
كقد نتجت عف نظرية "جاردنر" مجمكعة مبادئ أساسية ىي (الكز:)2010 ,
عبر عنيا بأشكاؿ كميارات مختمفة ,ىذه
يمتمؾ كؿ إنساف تسعة أنكاع مف الذكاء (ذكاءات) ُي ّاألنكاع مف الذكاء كراثية مكتسبة ,أم تكلد مع اإلنساف ,ثـ يأتي دكر البيئة المحيطة (األسرة,
المدرسة ,التربية ,المجتمع )...في تنمية ىذه األنكاع.
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لكؿ إنساف قدراتو في الذكاءات المتعددة ,كىذه الذكاءات تعمؿ معان ,كتختمؼ ىذه القدرات فيأف تتراجع كتتبلشى باإلىماؿ
أف تنمك كتزدىر بالتدريب كالممارسة ,كاما ْ
نمكىا داخؿ اإلنساف ,فإما ْ
كالتراخي.

أف ُيسيـ تطكير أحد أنكاع الذكاء في تطكير نكٍع آخر مف أنكاعيا.
ُيمكف ٍْ
نشاط بشرم مجمكعة ذكاءات تعمؿ بعضيا مع بعض.
يكمف كراء أمُيمكف تقييـ القدرات العقمية كالمعرفية التي تقؼ كراء كؿ نكع مف أنكاع الذكاءات المتعددة مفخبلؿ مجمكعة مؤشرات تدؿ عمى كجكدىا.
كأشار جاردنر إلى ثماف أنكاع مف الذكاءات كىي (إبراىيـ:)2011 ,
 -1الذكاء المغكم (المفظي) :ىك ذكاء الكممات الذم يظير مف خبلؿ القراءة كالكتابة.
 -2الذكاء المنطقي (الحسابي) :ذكاء األرقاـ كالتعامؿ معيا بفاعمية.
 -3الذكاء المكاني (البصرم) :ذكاء الصكرة ,كالقدرة عمى إدراؾ العالـ البصرم بدقة.
 -4الذكاء الجسمي (الحركي) :التآزر بيف العقؿ كالجسد ,كبيف أعضاء الجسـ.
 -5الذكاء المكسيقي :التعرؼ عمى النغمات كاأللحاف.
 -6الذكاء الشخصي (الذاتي) :الكعي الداخمي بالنفس كاألفكار الداخمية.
 -7الذكاء الطبيعي (البيئي) :ىك الذكاء المرتبط بالبيئة
 -8الذكاء االجتماعي (بيف األشخاص).
كعرؼ جاردنر الذكاء االجتماعي عمى أنو ذكاء مركب يتضمف القدرة عمى إدراؾ الحاالت المزاجية

لآلخريف ك مشاعرىـ ,كالتصرؼ بمباقة في ضكئيا ,كيعتمد عمى حساسية الفرد كفيمو لتعبيرات

الكجكه ك األصكات ك الحركات ,كاالستجابة ليا بما يناسبيا لضماف التأثير الجيد في اآلخريف ك
تكجيو سمككيـ كيرل ذلؾ بكضكح في القائميف عمى االعماؿ الخيرية كالمصمحيف االجتماعييف  ,ك

تتضمف مياراتيـ (يكسؼ: )2010 ,

 االستمتاع بالميارات العالية في معايشة اآلخريف. يبدك عمييـ مبلمح الزعامة الطبيعية.21

 يعطكف نصائحيـ ألصدقائيـ الذيف لدييـ مشكبلت. يبدك عمييـ مبلمح رجؿ الشارع الفطف. حب االنتماء إلى عضكية النكادم ك إف كانكا صغيريف عمى ذلؾ. االستمتاع بالتعميـ غير الرسمي عمى غير طبيعية أقرانيـ اآلخريف. حب ممارسة األلعاب مع غيرىـ مف أقرابيـ. االستمتاع بالتعميـ غير الرسمي عمى غير طبيعة أقرانيـ اآلخريف. حب ممارسة األلعاب مع غيرىـ مف أقرانيـ. لدييـ حس تعاطفي جيد اتجاه اآلخريف أك القمؽ عمييـ. -الميؿ إلى أف يككنكا ليـ اثناف أك أكثر مف األصدقاء المقربيف.

(ب) نظرية الذكاء االجتماعي لجولمان :Goleman Theory
قدـ جكلماف في أحدث كتاباتو تصكره عف الذكاء االجتماعي في كتابو ( الذكاء االجتماعي العمـ
الجديد في العبلقات االنسانية ) الذم صدر في أكاخر العاـ ( ,)2006فدمج جكلماف تصكره عف
الذكاء االجتماعي الكثير مف األفكار كالمفاىيـ التي تناكليا في حديثو عف الكفاءة االجتماعية

كمككف مف مككنات الذكاء االنفعالي في كتابو الذم صدر في ( .)1995أشار جكلماف أف مككنات
الذكاء االنفعالي ال يمكف أف تظير إال مف خبلؿ سياقات اجتماعية ك استشيد بذلؾ بتصريح
ريتشارد ديفيدسف مدير مختبر األعصاب في جامعة كسكنسف الذم قاؿ " ال نستطيع فصؿ

األسباب المؤدية الستثارة عكاطفنا عف تفاعبلتنا االجتماعية فيي التي تقكد عكاطفنا (قطامي ك

اليكسؼ.)2010 ,

يعرؼ جكلماف  Golemanالذكاء االجتماعي بأنو " القدرة عمى التمييز كاالستجابة المبلئمة
لمحاالت المزاجية لآلخريف كطباعيـ كدكافعيـ كرغباتيـ كيشمؿ الذكاء الشخصي الخارجي حسب

نظرية الذكاءات المتعددة " (النكاصرة.)2010,

كيرل جكلماف أف الذكاء االجتماعي يعني بنا كأفراد كحاجتنا لفيـ كدراسة كالتعامؿ مع احاسيسنا

كانفعاالتنا بشكؿ افضؿ بينما الذكاء االجتماعي ىك عف العبلقة السيككلكجية لمتفاعؿ مع االخر
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فيك اطبللة تفتح المجاؿ لمعرفة ماذا يحدث عندما يككنا معا في حالة تفاعؿ كأثر ذلؾ عمى

العبلقة ,انو عف عمـ العبلقات االنسانية كالقكة المخبأة التي تشكميا عمى حياتنا كىك مفيكـ يعتمد
اساسا عمى بحكث تتعمؽ بالجانب االجتماعي لمعقؿ كنظامو الخبلؽ الذم يتيح لو اف ينسؽ كؿ

تفاعبلتنا كعبلقتنا سكاء بشكؿ كا ٍع مف طرفنا اـ ال ,فنحف في حالة اتصاؿ صامت كفكرم كحميـ

دائـ مع كؿ المحيطيف بنا نمرر افكارنا كمشاعرنا ذىابا كايابا في العمؿ (العائمة كالعبلقات
الخاصة) كىذا ليس فقط عندما نبلحظ الحالة النفسية لآلخريف كانما عمى مستكل غير مرئي ايضا
نستطيع اف نقكؿ إذف اف الذكاء االجتماعي ىك في الحقيقة القدرة عمى قراءة ىذا التبادؿ النفسي

بيف الناس ( الراشد.)2007 ,

كما سيتـ االستناد في بناء البرنامج التدريبي عمى النظرية المعرفية االجتماعية لباندكرا ,كنظرية
جانية في التعمـ ,كفيما يمي عرضيما:

أ -النظرية المعرفية االجتماعية :Social Cognitive Theory
تسمى نظرية التعمـ المعرفي االجتماعي لصاحبيا ألبرت باندك ار بأسماء مختمفة منيا نظرية
المبلحظة االجتماعية ,كنظرية التعمـ االجتماعي كنظرية النمذجة المعرفية ,تقكـ ىذه النظرية عمى
فكرة المبلحظة ألداء اآلخريف .تركزت نظرية باندك ار عمى العناية بالبيئة االجتماعية ,كدكر المتعمـ
النشط في تمؾ البيئة بعيدا عما كاف مسيط ار في مجاؿ البحكث في ذلؾ الكقت .اعتبرت ىذه

النظرية شاممة حكؿ التعمـ بالمشاىدة ,كقاـ بتكسيعيا لتضـ تعمـ ك أداء الميارات المتنكعة ك
االستراتيجيات كالسمكؾ .فطبؽ باندك ار مبادئ نظريتو عمى ميارات المعرفة ,ك الحركة ,ك الميارات

االجتماعية ,كميارات التنظيـ الذاتي ,باإلضافة إلى تطبيقيا عمى قضايا العنؼ االجتماعي ,ك

التطكر األخبلقي لدل المتعمـ كقيمو االجتماعية (قطامي ك اليكسؼ.)2010 ,

تفترض النظرية المعرفية االجتماعية أنو ليس مف الضركرم أف يمر الفرد بخبرة كيحصؿ مف

خبلليا عمى تعزيز ,كأخرل يحصؿ مف خبلليا عمى عقاب حتى يتعمـ السمكؾ ,فيكفي أف يبلحظ
الفرد سمكؾ فرد آخر تبعو تعزيز حتى يتعمـ أف ذلؾ السمكؾ مقبكؿ اجتماعيا فيميؿ إلى تك ارره

(تعزيز بديمي) ,ك يبلحظ الفرد سمكؾ فرد آخر تبعو عقاب حتى يتعمـ أف ذلؾ السمكؾ غير مقبكؿ

اجتماعيا فيميؿ إلى تجنبو (عقاب بديمي) ,كليس ىذا نياية المطاؼ بؿ سيعمـ ىذه االعتقادات
عمى مكاقؼ أخرل (أبك غزاؿ.)2011 ,
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تقكـ ىذه النظرية عمى افتراض أف اإلنساف كائف اجتماعي يتأثر باتجاىات اآلخريف ك مشاعرىـ ك
تصرفاتيـ ك سمككيـ ,أم يستطيع أف يتعمـ منيـ مف خبلؿ مبلحظة استجاباتيـ ك تقميدىا  ,كمف

خبلؿ التجريب اقترح باندك ار ثبلث آثار لمتعمـ بالمبلحظة ىي (العياصرة:)2011,
 تعمـ استجابة جديدة (سمكؾ جديد)  :Lwahibiting and behaviorsيستطيع الفرد تعمـ سمككاجديدا مف النمكذج ,فعندما يقكـ النمكذج بأداء استجابة جديدة ليست في حصيمة المبلحظ السمككية

فيحاكؿ تقميدىا.

 الكؼ ك التحرير : Inhibiting and disinhibiting behaviorالكؼ ىك ترؾ سمكؾ ما مفخبلؿ مبلحظة العكاقب السمبية التي تعرض ليا النمكذج بعد قيامو بالسمكؾ .ك التحرر ىك سمكؾ

مكجكد عند الفرد أصبل ك لكنو ال يقكـ بو خكفا مف العكاقب ,كلكنو بعد مبلحظة النمكذج ك

العكاقب االيجابية يتحرر السمكؾ.

 التسييؿ : Facilitating behaviorمبلحظة سمكؾ النمكذج تسيؿ عمى الفرد تذكر السمكؾالذم تعممو سابقا ,أك تسيؿ عميو تذكر االستجابة المشابية.

قدـ باندك ار نمكذجا مقترحا يتضمف أربع عمميات لتفسير تعمـ سمكؾ النمكذج كىي:
 االنتباه  : attentionحيث يجب عمى الطفؿ أف يميؿ لمنمكذج ليحدث التعمـ. الحفظ  : retentionفالطفؿ يفسر سمكؾ النمكذج باستخداـ مياراتو المعرفية كرمكز لبلستجابةكالمبلحظة ك يخزنيا لحيف حدكث االستجابة.
 -االنتاج الحركي  : motor reproductionفالطفؿ ربما يحتفظ بصكرة مناسبة لممثيرات التي

كضعت ليا الرمكز ,كلكنو يككف غير قادر عمى اعادة انتاج السمكؾ إذا كانت قدرتو الحركية غير

مناسبة.

 الدافعية  : motivationفبل بد مف تكفر ظركؼ باعثة مناسبة حتى يمكف أداء االستجابةالمكتسبة.
يكجد نكعيف مف النماذج األكؿ يمكف أف نطمؽ عميو النمكذج الحي كيككف مكجكد فعميا في بيئة
المبلحظ .ك الثاني ىك النمكذج الرمزم كال يككف مكجكدا بالفعؿ في بيئة المبلحظ كيككف متضمنا

في شخصيات برامج التمفزيكف أك السينما أك شخصيات القصص (الشكارب ك الخكالدة.)2008 ,
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ب -نظرية التعمم لجانيو
ينظر جانيو إلى التربية نظرة شاممة ,كيرل أف التعميـ جزء رئيسي مف أجزاء العممية التربكية ,كمف

الضركرم أف نخطط إلجراءاتو ك نختبرىا قبؿ استخداميا في حجرة الدراسة .كمف المبلمح الفريدة

لمنيج جانيو تحميؿ العمؿ التعميمي كتصنيؼ أنماط التعمـ بعد تحميؿ العممية التربكية .كيحدد جانيو
ثماني أنماط لمتعمـ كيبيف أف لكؿ نمط شركط كظركؼ تيسر اكتسابو ,كىي مرتبة ترتيبا ىرميا,

كيتطمب كؿ نمط تكافر حالة معينة لدل التمميذ عند البدء فيو كقدرة معينة عمى األداء ,كلكؿ نمط
ظركؼ داخمية كميارات كاتجاىات كمعمكمات (حسكنة.)2007,
كفيما يمي عرض ليذه األنماط :
 -النمط األكؿ :التعمـ االشارم :Signal Learning

يستند ىذا النمط عمى االشراط الكبلسيكي عف بافمكؼ ,كجانيو غير متأكد مف رتبة ىذا النمط .ال
يتطمب ىذا النمط أم شركط باستثناء أف يككف الفرد قادر عمى االحساس بمدل المثيرات ,كأف

يككف قادر عمى إصدار االستجابة المناسبة لمثير كاحد عمى األقؿ في ىذا المدل  .كمف األمثمة

التربكية لمتعمـ االشارم تعمـ الربط بيف الكممة المنطكقة ك اسميا مكتكب كعرض الصكرة مع
التكرار.
 -النمط الثاني :تعمـ المثير -االستجابة :Stimulus- Response Learning

يكتسب المتعمـ استجابة دقيقة لمثير متميز .كيستند ىذا النمط عمى التعمـ بالمحاكلة كالخطأ عند
ثكرنديؾ كالتعمـ الشرطي االجرائي عند سكنر .كالشرط الرئيسي ليذا النمط ىك التعزيز المباشر

السريع لبلستجابة المرغكبة لممثير ,كعدـ تعزيز االستجابات غير المرغكب فييا ,كتنطفئ االستجابة
حيف يتكرر حدكثيا دكف تعزيز (كفافي ك آخركف.)2008 ,
 النمط الثالث :التسمسؿ الحركي : Motor Chainingيتـ التعمـ ىنا عف طريؽ الربط بيف كحدات مف االرتباطات التي تعمميا سابقان كيشترط في ىذا
النكع ,القدرة عمى إعادة ترتيب ىذه الكحدات بصكرة مناسبة .كيتمثؿ ىذا النكع في تعميـ الميارات

العممية كالميارات اليدكية.
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 النمط الرابع :الترابط المغكم :Verbal Associationيتـ التعمـ ىنا بتككيف السبلسؿ المفظية مف كحدات ارتباطية لفظية كليست حركية فتصبح الجمؿ
مككنة مف كحدات تعمـ مفيكمة لدل الطفؿ ألنيا تتككف مف مفردات مرتبطة ببعضيا فجممة الكلد

يمعب بالكرة مككنة مف تسمسؿ ارتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات ىذه الجممة :الكلد ,يمعب ,بالكرة.
 -النمط الخامس :تعمـ التمييز :Discrimination Learning

يشير جانيو إلى أف التمييز ىك القدرة عمى التفريؽ بيف المدخبلت المتشابية بحيث يستطيع الطفؿ

االستجابة ليذه المدخبلت بدقة كىذا يتطمب تككيف سبلسؿ مترابطة كالتفرقة بينيا كالتمييز بيف
أسماء األلكاف ,األشكاؿ ,الكممات  ,الحركؼ (نصار ك الشافعي.)2012,
 النمط السادس :تعمـ المفيكـ :Concept Learningيعتمد ىذا النكع مف التعمـ عمى إدراؾ الطفؿ لمخصائص المجردة لؤلشياء كتتبع السمات المشتركة

ليذه الخصائص  .فالربط بيف الصفات المجردة (الصكر الفعمية) لمكرسي (مثبل) مع خصائص

الكرسي يحدث ما يسمى بتعمـ المفيكـ .كيرل جانيو أنو مف خبلؿ تعمـ المفاىيـ يتمكف المتعمـ مف
تعميـ ما تعممو في مكاقؼ أخرل
 النمط السابع :تعمـ القاعدة:عرؼ جانيو القاعدة بأنيا سمسمة مككنة مف مفيكميف أك أكثر تُمكف الطفؿ مف االستجابة لممثيرات
أك المكاقؼ بطريقة كاحدة تحكميا قاعدة معينة .كىذا يمزمو التعزيز الفكرم كاستجابة المتعمـ تذكر
المتعمـ لممفاىيـ التي تعمميا سابقان ,كالتي تككف قاعدة تعممو ,استخداـ ألفاظ تساعد المتعمـ عمى
الربط بيف المفاىيـ بحيث يستخرج منيا القاعدة ,يقكـ المتعمـ بتطبيؽ القاعدة ,ثـ يحدد المعمـ

القاعدة بدقة.

النمط الثامف :حؿ المشكبلت:
ىذا النكع مف التعمـ ىك أعمى مستكل لمتعمـ حيث يستطيع الطفؿ أف يستخدـ المفاىيـ كالقكاعد

كالمبادئ في حؿ ما يكاجيو مف مشكبلت .كىذا غاية التعمـ عند جانيو ,فالمستكيات الثبلثة العميا

المتمثمة في تعمـ المفاىيـ ,تعمـ القكاعد كالمبادئ ,كحؿ المشكمة ,ىي مستكيات التعمـ المرغكبة في

حيف أنو في مرحمة ما قبؿ المدرسة يككف الطفؿ قد أتقف األنكاع المتدنية مف التعميـ

(السيسي.)2010,

26

ثانيا  :الدراسات السابقة
تناكلت الدراسات مكضكع الميارات االجتماعية مف عدة محاكر منيا :
أ -العالقة بين اكتساب الميارات االجتماعية و بعض المتغيرات لدى الطفل :
ىدفت دراسة إبراىيم (  )1995إلى فحص العبلقة بيف اكتساب الميارات االجتماعية كبعض
المتغيرات لدل طفؿ الركضة بدكلة الككيت  ,فاختارت الباحثة عينة عشكائية مف أطفاؿ الركضة
بالككيت بمغ عددىـ ( )226طفؿ مف المستكل األكؿ كالثاني كليـ ترتيب كالدم مختمؼ في أسرىـ.
استخدمت الباحثة مقياس ككىف لمميارات االجتماعية .تكصمت الباحثة لمنتائج التالية :كجكد فركؽ
ذات داللة احصائية بيف درجات العينة مف أطفاؿ الركضة الذككر كاإلناث لصالح اإلناث في
اكتساب الميارات االجتماعية (الكفاءة االجتماعية ك أسمكب مكاجية المشكبلت) ,كجكد فركؽ ذات
داللة احصائية بيف درجات العينة مف أطفاؿ الركضة المستكل األكؿ كالثاني لصالح المستكل
الثاني ,فيتضح أف أطفاؿ المستكل الثاني يعتبركف أفضؿ في اكتساب الميارات االجتماعية (الكفاءة
االجتماعية ك أسمكب مكاجية المشكبلت) ,كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مجمكعات الترتيب
الميبلدم لصالح المجمكعة الرابعة كىي الطفؿ الكحيد ,فقد ظير تفكقيـ في مجاؿ مكاجية
المشكبلت كالذم ييتـ ب(االلتزاـ بشكؿ تعاكني مقابؿ التحدم بعنؼ).
دراسة آل سعيد ( )2001ىدفت الى التعرؼ عمى مدل اختبلؼ االتجاىات الكالدية كالسمكؾ
االجتماعي  ,باختبلؼ جنس الطفؿ ,كالمستكل التعميمي لؤلـ ,كالترتيب الكالدم لمطفؿ  .فشممت
عينة الدراسة ( )342طفبل كطفمة مف رياض األطفاؿ بمحافظة مسقط تراكحت أعمارىـ بيف (-4
 )6سنكات تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية .كما بمغ عدد عينة األميات ( )310أـ .كتـ
تطبيؽ أداتيف ىما :مقياس االتجاىات الكالدية ؿ (إسماعيؿ كمنصكر )1986,ك مقياس السمكؾ
االجتماعي لؤلطفاؿ ؿ (منسي ك الطكاب ,ب ت) .مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث انو ال
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف بعدم االتجاىات الكالدية كالسمكؾ االجتماعي عمى العينة
ككؿ ,في حيف كجدت عبلقة سمبية ذات داللة احصائية بيف المتغيريف عند الذككر .أما بخصكص
الفركؽ بيف المتغيريف كفقا لعامؿ الجنس كالمستكل التعميمي لؤلـ كترتيب الطفؿ في العائمة  ,فقد
تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية في عامؿ الجنس كالمستكل التعميمي لؤلـ فقط .حيث كجد
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أنو كمما أرتفع المستكل التعميمي لؤلـ كانت اتجاىاتيا نحك أبنائيا تميؿ إلى السكاء  ,أما بالنسبة
لمسمكؾ االجتماعي فقد تبيف أف اإلناث أعمى درجات في السمكؾ االجتماعي مف الذككر.
قام مزيد ( )2008إلى دراسة أثر االعبلنات في اكساب طفؿ ما قبؿ المدرسة ( )6-4سنكات
بعض الميارات االجتماعية ( التقميد  -االستقبللية – التعاكف)  ,كقد استخدمت الدراسة كبل مف
المنيج الكصفي ( تحميؿ المضمكف ) كالمنيج التجريبي عمى عينة قكاميا ( )70طفبل منيـ ()36
ذككر ك ( )34إناث .استخدـ الباحث مجمكعة مف األدكات في دراستو كىي :صحيفة تحميؿ
مضمكف اإلعبلنات التمفزيكنية ,كاختبار جكد إنؼ ىاريس لمذكاء ,كاستمارة بيانات الحالة
االجتماعية االقتصادية لؤلسرة ,كمقياس الميارات االجتماعية المصكر لميارات (التقميد–
االستقبللية– التعاكف) مف اعداد الباحث .كتكصؿ الباحث لمجمكعة مف النتائج منيا عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات
أفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس الميارات االجتماعية المصكر قبؿ تعرضيـ لئلعبلنات
التمفزيكنية .كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية
كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة الضابطة عمى مقياس الميارات االجتماعية المصكر بعد
تعريض المجمكعة التجريبية لئلعبلنات التمفزيكنية لصالح المجمكعة التجريبية .
وفي دراسة سميمان ( )2009تـ البحث عف بعض الميارات االجتماعية لدل أطفاؿ الرياض
كعبلقتيا بتقييـ الكالديف ىدفت الى الكشؼ عف مدل انتشار الميارات االجتماعية (التعاكف,
المشاركة الكجدانية  ,التفاعؿ مع الكبار ,النظاـ) عند أطفاؿ الرياض مف عمر ( 4ك  )5سنكات
مف الذككر كاإلناث ك معرفة العبلقة بيف ىذه الميارات لدل األطفاؿ كتقييـ كالدييـ ليا .كقد تـ
اجراء ىذه الدراسة عمى عينة مؤلفة مف ( )200طفؿ كطفمة مف أطفاؿ محافظة دمشؽ ,كعمى
( )400كالد ك كالدة مف أكلياء أمكر األطفاؿ .ككاف مف أىـ نتائج البحث انتشار الميارات
االجتماعية (التعاكف ,المشاركة الكجدانية  ,التفاعؿ مع الكبار ,النظاـ ) انتشا ار طبيعيا بيف أطفاؿ
الرياض أفراد العينة  ,ال فركؽ ذات داللة احصائية في الميارات االجتماعية بيف أطفاؿ الرياض
أفراد العينة مف عمر ( )5-4سنكات تبعا لمتغير الجنس.
ىدفت دراسة عبدالغني ( )2010إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كالتكيؼ
االجتماعي كمفيكـ الذات لدل أطفاؿ الركضة المكىكبيف كالعادييف في األردف .كقد تألفت عينة
28

الدراسة مف ( )50طفبل مكىكبا ك ( )50طفبل عاديا ,كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة
مقياس التكيؼ االجتماعي الذم طكره المكمني ( )2003كمقياس مفيكـ الذات الذم طكرتو
الشكارب ( .)2003كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات
درجات األطفاؿ المكىكبيف ك متكسطات درجات األطفاؿ العادييف عمى مقياس الذكاء االنفعالي
تعزل الى أثر المجمكعة في أبعاد الكعي الذاتي باالنفعاالت ,كالدافعية ,كالميارات االجتماعية,
كالذكاء االنفعالي ككؿ ,كجاءت الفركؽ لصالح المكىكبيف ,بينما لـ تظير فركؽ ذات داللة
احصائية في بعدم التعاطؼ ك إدارة االنفعاالت .كما كأظيرت نتائج كجكد عبلقة ايجابية عمى بعد
التكيؼ االجتماعي مع الرفاؽ مف جية ك الذكاء االنفعالي ككؿ ,ك أبعاد التعاطؼ كادارة
االنفعاالت ك الدافعية كالميارات االجتماعية  ,بينما لـ تظير أم عبلقة دالة احصائيا مع متكسط
الدرجات عمى أبعاد الكعي الذاتي باالنفعاالت ,ك إدارة االنفعاالت ,كالميارات االجتماعية .أما
بالنسبة ألطفاؿ الركضة العادييف ,فقد أظيرت النتائج إلى كجكد عبلقة ايجابية عمى بعد التكيؼ
االجتماعي مع الرفاؽ مف جية كأبعاد الكعي الذاتي باالنفعاالت كالتعاطؼ كالميارات االجتماعية
كالذكاء االنفعالي ككؿ ,بينما لـ تظير أم عبلقة دالة احصائيا بيف التكيؼ االجتماعي ككؿ ,كبيف
إدارة االنفعاالت ,ك الدافعية.
وفي دراسة ( )Rissanen,2010تـ دراسة العكامؿ التي تفسر التبايف بيف األطفاؿ في الميارات
االجتماعية .اليدؼ مف ىذه الدراسة تحديد ما يفسر التبايف في الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ
المدرسة  .تفترض ىذه الدراسة أف مستكل الميارات االجتماعية لمطفؿ يتأثر بالذكاء العاطفي,
ككانت عينة الدراسة ( )94مف أباء كأميات أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ( )5-4سنكات .كطُبقت ىذه
الدراسة لمدة ( )6أشير عمى العينة ,حيث تـ تكزيع استبياف عمى اآلباء كشارؾ معممي ك الميارات
االجتماعية لديو األطفاؿ في تعبئة االستبياف .تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف
الذكاء العاطفي لمطفؿ ك الميارات االجتماعية.
وفي دراسة ( )Liu ,2011عف تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ الصغار كعبلقتيا بالتحصيؿ
الدراسي تـ اختبار عدد مف القضايا المتعمقة باثنتيف مف الميارات االجتماعية ,الميارات المتعمقة
بالعمؿ كميارات التعامؿ مع اآلخريف ,ككانت عينة الدراسة مف سف أطفاؿ الركضة حتى الصؼ
الخامس .اعتمدت الدراسة سمسة مف نماذج النمك عمى ثبلثة مستكيات لتقديـ لمحة عف كيفية تطكر
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ميارتيف اجتماعيتيف عمى مستكل الفرد أك بالمشاركة كذلؾ في جماعات عرقية كاطارات بيئية
مختمفة .كانت النتيجة متباينة ,فقد حصؿ ما يقارب النصؼ مف الطبلب عمى درجات أقؿ مف
المتكسط مما يعني أنيـ الزالكا محتاجيف مزيدا مف التكجيو كالمساعدة ,بينما بعض الطبلب أظيركا
عبلمات جيدة في اكتسابيـ لمميارات االجتماعية المتعمقة بالعمؿ كميارات التعامؿ مع اآلخريف .لـ
تكف ىناؾ فجكة كاضحة في معدؿ نمك الميارات االجتماعية بيف مختمؼ الجماعات العرقية في
مرحمة رياض األطفاؿ ,كلكف سجؿ سكاف جزر المحيط اليادئ معدؿ نمك أعمى بكثير بعد مرحمة
الركضة كحتى صؼ الخامس .تباينت قدرات الطبلب في الميارتيف حسب دكر األىؿ كالكالديف
خصكصا في البيت كالمدرسة .الميارتاف ليما تأثي ار إيجابيا كاضحا في نمك األطفاؿ الحقا
كاالختبلفات بينيما ترجع لخصائص كبل مف الطفؿ كاألسرة كتعتمد عمى مرحمة ما قبؿ المدرسة
أكثر مف مرحمة المدرسة .أظيرت النتائج ضركرة اكتساب األطفاؿ لمميارات االجتماعية في سف
مبكرة .
دراسة ( )Denmark, 2012بعنكاف المسار التنمكم لدل األطفاؿ مف العائبلت المياجرة مف
أمريكا الكسطى ك الربط بيف بيئاتيـ االجتماعية كمياراتيـ االجتماعية .ىدفت الدراسة إلى
استكشاؼ تأثير الثقافة ك األكضاع المادية كاالجتماعية ألطفاؿ األسر المياجرة ,كذلؾ مف خبلؿ:
اكتشاؼ أىداؼ األميات ألطفاليف ,استكشاؼ األشخاص كاألنشطة المتكفرة لؤلطفاؿ ,استكشاؼ
أنكاع األنشطة التي ينخرط فييا اآلباء مع أطفاليـ .اليدؼ الثاني مف الدراسة ىك تحميؿ العبلقة
بيف المسار التنمكم لؤلطفاؿ كمياراتيـ االجتماعية .عينة الدراسة تككنت مف ( )48مف أميات
األطفاؿ المياجرات مف أمريكا الكسطى ,شممت أنشطة اآلباء كاألميات عمى محادثات ىادفة
كمعاكنة األطفاؿ في المياـ المنزلية ك التصرؼ كأسرة كاحدة ,كىذه الجكانب مف المسار التنمكم لـ
يكف ليا عبلقة بخصائص األميات كال جنس الطفؿ ,كىناؾ عبلقات قميمة بيف أىداؼ األميات
كاألشخاص المكجكديف لخدمة المنزؿ أك لتربية األطفاؿ ,نتائج تقارير المعمميف كاألميات لـ تكف
ذات صمة ,كلكف مشاركة الكالديف مع أطفاليـ في المعب كالحديث كالمياـ المنزلية كاف مؤش ار
إيجابيا لتعاكف األطفاؿ االجتماعي كفقا لؤلميات كليس المعمميف .كشفت ىذه الدراسة عف احتمالية
عدـ كجكد عبلقة بيف الميارات كاألنشطة في منازؿ األطفاؿ كالمدرسة ,النتائج أيضا سمطت الضكء
عمى التحديات التي تكاجو األسر المياجرة في ىيكمة بيئة األطفاؿ مع أىدافيـ.
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دراسة كاظم و رحيم ( )2013الميارات االجتماعية ك عبلقتيا بمفيكـ الذات لدل أطفاؿ الرياض
( )6-4سنكات ,فتككنت عينة البحث مف ( )200طفبل ك طفمة مف رياض األطفاؿ في مدينة
بغداد ,كقامت الباحثتاف ببناء مقياسيف لمميارات االجتماعية كمفيكـ الذات  ,تكصمت الباحثتاف
لمنتائج التالية بأنو ال تكجد فركؽ بيف األطفاؿ في الميارات االجتماعية حسب متغير الجنس ك
العمر ,كال تكجد فركؽ بيف األطفاؿ في مفيكـ الذات حسب متغير الجنس ك العمر ,كما كجدت
الباحثتاف عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الميارات االجتماعية ك مفيكـ الذات.
تقترح دراسة ( ) Carreras et al, 2014نمكذجان في السمككيات العدكانية كاإليجابية التي يتـ
عرضيا عند التكسط في حاالت الصراعات االجتماعية كذلؾ مف حيث تأثير التعاطؼ كالذكاء
االجتماعي عمى تمييز كتفضيؿ األطفاؿ اجتماعيا عمى أقرانيـ مف نفس الجنس .تـ الحصكؿ عمى
البيانات مف رياض األطفاؿ حتى نياية الصؼ األكؿ .أسفرت العينة المستخمصة عف احتكائيا
عمى عدد  117طفؿ أسباني ( 53طفؿ ك  64طفمة) .ساىـ التعاطؼ الكجداني لتفضيؿ األكالد
اجتماعيا عمى انخفاض العنؼ الجسدم كردة فعؿ لمصراع االجتماعي .أما بالنسبة لمبنات ,فقد
تبيف بأف لمتعاطؼ الكجداني تأثي انر غير مباشر عند تفضيؿ الفتيات مف خبلؿ زيادة مساعدتيف
لآلخريف في صراعاتيـ .حيث لـ يتـ اكتشاؼ أم تأثير ألثار التكسط في مساىمة مستكل الذكاء
االجتماعي عمى تفضيؿ الفتيات .عممان بأف النتائج تكصي بأنو فقط لمفتيات فإف بركدة الذكاء
االجتماعي قد تعزز مف العنؼ كالعدكاف الغير مباشر (االستراتيجية القسرية التي ال تنفصؿ عف
التفضيؿ االجتماعي عمى األقؿ في مثؿ ىذه األعمار) ,كالسمككيات المؤدية لمتفضيؿ االجتماعي
(كالسمككيات االجتماعية اإليجابية).

ب-دراسات ىدفت الى تطبيق برامج لتنمية الميارات االجتماعية لدى الطفل :
ىدفت دراسة أدبيس ( )1998إلى تقصي فاعمية استخداـ برنامج تدريبي يتضمف مكاقؼ المعب
اإلييامي في تنمية الميارات االجتماعية لدل الطفؿ المتفكؽ بمرحمة رياض األطفاؿ بدكلة الككيت,
كقد تناكلت الدراسة ميارات (التعاكف ,المشاركة في المعب ,تحمؿ المسئكلية)  ,حيث تككنت عينة
الدراسة مف ( )16طفبل كطفمة متفكقيف عقميا كلكنيـ يعانكف مف نقص في الميارات االجتماعية
31

السابقة الذكر تتراكح أعمارىـ مف ( )6-5سنكات .استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذك صفة
التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة .استخدمت الدراسة أدكات لفرز األطفاؿ
المتفكقيف عقميا تمثمت في ( اختبار رسـ الرجؿ لجكد انؼ  ,متاىات بكرتيكس ,اختبار التفكير
االبتكارم لتكرانس الصكرة ب)  ,بينما استخدمت أدكات لفرز األطفاؿ الذيف يعانكف مف نقص في
الميارات االجتماعية المعنية في ىذه الدراسة تمثمت في (أداة تقدير المعممة لمميارات االجتماعية ,
بطاقة المبلحظة التراكمية لكؿ طفؿ أثناء البرنامج مف اعداد الباحثة ) .أسفرت النتائج عف تميز
أطفاؿ المجمكعة التجريبية في الميارات االجتماعية مكضكع الدراسة في القياسيف القبمي كالبعدم
لصالح القياس البعدم.
قدمت دراسة النجاحي ونصار( )2001برنامج لتنمية التسامح ( التسامح مع الذات  ,التسامح مع
اآلخريف كفي المكاقؼ المختمفة ,التسامح ككؿ ) باعتبارىا أحد الميارات االجتماعية الميمة لدل
طفؿ الركضة مف ( )6-5سنكات  ,حيث ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية البرنامج المقترح ك
المطبؽ في مدينة طنطا بجميكرية مصر العربية مف خبلؿ تقدير األـ كمعممة الركضة  ,إلى
جانب الكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف (إناث /ذككر) في التسامح قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج ,في
تقدير األـ كتقدير معممة الركضة .كاستخدمت الباحثتاف أداتيف ىما  :برنامج تدريبي يقدـ مجمكعة
مف األنشطة لتنمية التسامح مف إعدادىما  ,كبطاقتي مبلحظة سمككيات التسامح لدل الطفؿ ,
بطاقة لؤلـ  ,كبطاقة لممعممة .كتكصمت نتائج البحث الى كجكد فرؽ بيف متكسط درجات القياس
القبمي كالقياس البعدم لتقدير كبل مف األـ ك المعممة ككاف الفرؽ لصالح القياس البعدم يعزل
لمبرنامج التدريبي الذم طبؽ عمى األطفاؿ ,كما تكصمت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ كاضحة بيف
الذككر كاإلناث في درجة التسامح مع الذات أك مع اآلخريف ,سكاء قبؿ تطبيؽ البرنامج أك بعده
بحسب تقدير األـ كالمعممة.
وقامت عبدالمقصود و الزياني ( )2001بدراسة استخداـ األنشطة المكسيقية في إكساب طفؿ ما
قبؿ المدرسة بعض الميارات االجتماعية حيث تككنت عينة البحث مف مجمكعتيف مف األطفاؿ بمغ
عددىا ( )30طفؿ كطفمة منيـ ( )15ذككر ك ( )15إناث تتراكح أعمارىـ مف ( )7-5سنكات.
استخدمت الباحثتاف اختبار جكد انؼ ىاريس ك استمارة مبلحظة لسمكؾ الطفؿ خبلؿ عدد مف
المكاقؼ في الركضة ,ثـ تـ تقديـ مجمكعة مف الدركس كاألنشطة المكسيقية بيدؼ اكتساب
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األطفاؿ لمميارات االجتماعية  ,كقد أظيرت نتائج القياس البعدم كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
بيف درجات األطفاؿ في المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ
البرنامج .
كما ىدفت دراسة المفتي ( )2002إلى دراسة فاعمية برنامج مقترح باأللعاب التعاكنية في تقميؿ
السمكؾ العدكاني لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ( )6-4سنكات ,فاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي.
فتككنت عينة البحث مف ( )34طفبل كطفمة تـ تقسيميـ بطريقة عشكائية الى مجمكعتيف المجمكعة
التجريبية كبمغ عددىـ ( )12طفبل كطفمة ك ( )10طفبل كطفمة في المجمكعة الضابطة  ,بعدىا
طبقت الباحثة البرنامج المقترح كالقائـ عمى المعب لتقميؿ السمكؾ العدكاني عمى المجمكعة التجريبية
كالذم أستمر ( )3أسابيع تـ فيو تطبيؽ ( )9كحدات تعميمية ,بينما تـ تطبيؽ األلعاب الحركية
الخاصة بكحدة الشتاء عمى المجمكعة الضابطة .ككانت نتيجة البحث ىي  :كجكد فرؽ ذات داللة
معنكية في االختبار البعدم بيف أطفاؿ مجمكعتي البحث في تقميؿ السمكؾ العدكاني كلمصمحة
أطفاؿ المجمكعة التجريبية الذيف تعممكا عمى كفؽ البرنامج المقترح باأللعاب التعاكنية.
وتناولت دراسة السيد ( )2005الميارات االجتماعية كالتي تعتبر مف أىـ مطالب النمك لطفؿ
الركضة .كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج لؤلنشطة النفسحركية في تنمية بعض
الميارات االجتماعية ألطفاؿ الركضة .كتككنت عينة الدراسة مف ( )40طفبلن تـ تقسيميـ إلى
مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ,كتـ تثبيت بعض المتغيرات بينيـ مثؿ (العمر –
الذكاء – كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي) كاستخدمت الدراسة مجمكعة مف األدكات ىي
مقياس جكد إنؼ ىاريس لمذكاء ,مقياس محمد بيكمى خميؿ لممستكل االجتماعي االقتصادم
الثقافي ,كمقياس الميارات االجتماعية (اعداد الباحثة) ,كالبرنامج التدريبي (اعداد الباحثة) .كبعد
تطبيؽ األدكات تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ اختبار (ت) كحساب المتكسطات كاالنحرافات
المعيارية .كتكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي لممجمكعة التجريبية قياسا بالمجمكعة
الضابطة.
دراسة محروس ( )2006بعنكاف كحدة تكامؿ مقترحة ألنشطة التربية الحركية كالمكسيقية كالفنية ك
أثرىا عمى تنمية بعض الميارات الحركية األساسية ك التعاكف لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة ()6-5
سنكات  ,تـ تطبيقو عمى مجمكعتيف تجريبية ( )30طفؿ ك ضابطة ( )30طفؿ حيث طبؽ عمييـ
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القياسيف القبمي ك البعدم  .أستخدـ الباحث مجمكعة مف األدكات كىي كحدة مقترحة في تكامؿ
بعض األنشطة مف اعدادا الباحث ,ك اختبار الميارات الحركية األساسية ,كاستمارة المبلحظة
لقياس التعاكف كقيمة اجتماعية مف اعداد الباحث  .أظيرت نتائج الدراسة تطكر الميارات الحركية
األساسية ( الرمي – الجرم -التكازف الثابت) لدل المجمكعة التجريبية نتيجة تطبيؽ الكحدة
المقترحة في تكامؿ األنشطة (مكسيقي – فني – حركي) ,كما كأظيرت النتائج كجكد تطكر في
القياس البعدم لميارة التعاكف لدل المجمكعة التجريبية.
قدمت دراسة حسونة ( )2007برنامج لتنمية الميارات االجتماعية لدل طفؿ الركضة ()6-4
سنكات لميارتي (التقميد ك االستقبللية) ,حيث قامت الباحثة بتصميـ مقياس لقياس ميارتي التقميد ك
االستقبللية تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة المتككنة مف ( )140طفبل تـ تقسيميـ لمجمكعتيف تجريبية
( )70طفؿ ك ضابطة ( )70طفؿ .استخدمت الباحثة مجمكعة مف األدكات منيا اختبار جكد أنؼ
ىاريس لمذكاء  ,ك استمارة بيانات الحالة االقتصادية كاالجتماعية مف اعداد الباحثة ,ك نمكذج
متابعة كالدية منزلية لتقكيـ ميارتي التقميد ك االستقبللية لدل الطفؿ مف اعداد الباحثة ,كبرنامج
إلكساب أطفاؿ الرياض ميارات التقميد كاالستقبللية مف اعداد الباحثة .كأظيرت نتائج الدراسة كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ
البرنامج في ميارتي التقميد كاالستقبللية لصالح المجمكعة التجريبية.
دراسة ( )Gullett,2008ىدفت إلى تنفيذ ممارسات مدعكمة باألدلة في مجاؿ تعميـ الميارات
االجتماعية لمطبلب في ظؿ التحديات االجتماعية ,ككانت عينة الدراسة ( )5مف األطفاؿ الذككر
المكىكبيف الذيف ُيتكقع منيـ إظيار كفاءات اجتماعية في التعاكف كالتعامؿ مع اآلخريف كاالعتماد
عمى النفس ,ككانكا متفاكتيف في االضطرابات العاطفية كالسمككية  .تـ مبلحظة الطبلب في حاالت

لعب األدكار في الفصكؿ الدراسية المكجية كغير المكجية ,كقد استخدـ مقياس لتقييـ كؿ ميارة ثـ
أجريت تحميبلت احصائية إضافية باستخداـ اختبارات عشكائية .أظير الطبلب اكتسابا لمميارات
في حاالت لعب األدكار كأظيرت الدراسة أف استخداـ استراتيجيات الميارات االجتماعية لمطبلب
المكىكبيف يمكنو تحسيف السمككيات االجتماعية.
وكذلك ىدفت دراسة قاسم ( )2009إلى التحقؽ مف برنامج كمبيكتر مف تصميـ الباحثة في تنمية
بعض الميارات االجتماعية (التعاكف ك التكاصؿ االجتماعي) لدل أطفاؿ الركضة  ,فكاف اجمالي
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العينة ( )60طفبل ك طفمة تـ تقسيميـ ( )30طفؿ كطفمة يمثمكف المجمكعة التجريبية ك ( )30طفبل
ك طفمة يمثمكف المجمكعة الضابطة .كقد استخدمت الباحثة مجمكعة مف األدكات كىي اختبار جكد
أنؼ ىاريس لمذكاء رسـ الرجؿ  ,قكائـ مبلحظة الميارات االجتماعية ( التكاصؿ االجتماعي
كالتعاكف)  ,كبرنامج كمبيكتر لتنمية ميارتي ( التكاصؿ االجتماعي كالتعاكف) .كتكصمت نتائج
الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف القياس القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية كذلؾ
في (ميارة التكاصؿ االجتماعي) في غرفة النشاط كالمنزؿ لصالح القياس البعدم يعزل لمبرنامج
التدريبي المستخدـ في الدراسة .كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف القياس القبمي كالبعدم
لممجمكعة التجريبية كذلؾ في (ميارة التعاكف) في غرفة النشاط كالمنزؿ لصالح القياس البعدم
يعزل لمبرنامج التدريبي.
قام قطامي واليوسف في ( )2010بعمؿ دراسة عف أثر برنامج تدريبي في الذكاء االجتماعي
ألطفاؿ الركضة كقد بمغ عدد أفراد العينة ( )100طفؿ نصفيـ مف الذككر كالنصؼ اآلخر مف
اإلناث تراكحت أعمارىـ بيف ( )5-4سنكات .كقد تـ تكزيع العينة عمى أربع مجمكعات فرعية اثنتاف
ضابطتاف احداىما لمذككر كاإلناث كاثنتاف تجريبيتاف إحداىما لمذككر كاألخرل لئلناث .كقاـ
الباحثاف ببناء مقياس لمذكاء بيف األشخاص لطفؿ الركضة كذلؾ لقياس الميارات المككنة لذكاء
بيف األشخاص حيث تـ اعتماد أربع ميارات ىي ( التعاطؼ مع اآلخريف ,التكاصؿ الفعاؿ مع
اآلخريف ,المحافظة عمى العبلقات مع اآلخريف ,التعاكف مع اآلخريف) .ثـ تـ تصميـ برنامج لتنمية
الذكاء االجتماعي ألطفاؿ الركضة حيث ىدؼ البرنامج إلى تنمية األبعاد الفرعية لمذكاء بيف
األشخاص .كقد أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج التدريبي المستخدـ أدل إلى رفع مستكل األداء
الكمي عمى المقياس بمياراتو األربع المككنة لو.
وىدفت دراسة الصايغ ( )2010إلى إعداد برنامج قائـ عمى لعب األدكار لتنمية الذكاء االجتماعي
لطفؿ الركضة .ك إكساب الطفؿ القدرة عمي إدراؾ أفكار كانفعاالت اآلخريف كالقدرة عمي التصرؼ
كحؿ المشكبلت االجتماعية مف خبلؿ البرنامج المقترح ك دراسة العبلقة بيف لعب األدكار كالذكاء
االجتماعي لطفؿ الركضة .تـ اختيار عينة الدراسة مف أطفاؿ المستكل الثاني مف رياض األطفاؿ ,
كتككنت المجمكعة الضابطة مف ( )30طفؿ كطفمة  ,كتككنت المجمكعة التجريبية مف( )30طفؿ
كطفمة .اعتمدت الدراسة عمى األدكات التالية :اختبار ذكاء األطفاؿ إعداد إجبلؿ سرل  ,مقياس
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الذكاء االجتماعي المصكر لطفؿ الركضة مف إعداد الباحثة  ,كبرنامج لعب األدكار المقترح مف
إعداد الباحثة .كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات
رتب درجات أطفاؿ المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس الذكاء االجتماعي
المصكر في اتجاه القياس البعدم ,كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أطفاؿ
المجمكعة التجريبية ك متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة في القياس البعدم عمى
مقياس الذكاء االجتماعي المصكر لصالح المجمكعة التجريبية .
دراسة )  )Khatchadourian,2010بعنكاف تأثير برنامج الميارات االجتماعية عمى السمكؾ
االجتماعي كالعاطفي لؤلطفاؿ ,ىدفت الدراسة إلى تقييـ تأثير تدريس الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ
الصغار ككسيمة لتعزيز سمككيـ االجتماعي كزيادة قدراتيـ الكجدانية كالعاطفية .فقد تـ في ىذه
الدراسة تشجيع األطفاؿ عمى فيـ قيمة تعمـ الميارات االجتماعية مف خبلؿ تنفيذ برنامج لمدة ()8
أسابيع .أثناء كرشة العمؿ لـ تكف ىناؾ مبلحظات كاضحة عمى تغير سمككيات األطفاؿ كلكف في
نياية الكرشة تغيرت تصكرات األطفاؿ عف التعاطؼ كالميارات االجتماعية ,أظيرت التقارير بعد
الكرشة تحسنا في مشاركة األطفاؿ في السمككيات االيجابية كالتفاعؿ االجتماعي في الفصكؿ
الدراسية.
دراسة ( )Wike,2011تيدؼ ىذه الدراسة الى تقييـ فاعمية برنامج صنع الخيارات ,لحؿ
المشكبلت االجتماعية في المدرسة كالذم يعزز المعمكمات االجتماعية لرفع ميارات التعاطؼ لدل
األطفاؿ ,كبذلؾ ,يقمؿ مف السمكؾ العدكاني كيزيد مف السمكؾ االجتماعي اإليجابي  .تككنت عينة
الدراسة مف  548طفبل ( 223تجريبية 325 ,ضابطة) في تسع مدارس في اثنيف مف المناطؽ
التعميمية في جنكب شرؽ الكاليات المتحدة ,بالمقارنة ,اتضح أف األطفاؿ في الصفكؼ الرابع
كالخامس الذيف تمقكا دركس برنامج صنع الخيارات أقؿ عدكانا كأعمى في الميارات االجتماعية ,كما
كجد ارتفاعا ممحكظا في النضج العاطفي لدل الصؼ الخامس  .كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف
برنامج صنع الخيارات أثر إيجابيا في تعزيز الميارات االجتماعية كالعاطفية كالتقميؿ مف السمكؾ
العدكاني لدل عينة الدراسة.
ىدفت دراسة عكاشة وعبدالمجيد ( )2012إلى تنمية الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ
المكىكبيف ذكم المشكبلت السمككية عف طريؽ تدريبيـ عمى البرنامج التدريبي المعد في ىذه
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الدراسة  .تككنت عينة الدراسة مف ( )26تمميذا ك تمميذة مف المكىكبيف الذيف يعانكف مف مشكبلت
سمككية مدرسية كتتراكح أعمارىـ ما بيف ( )12-10سنة .شممت أدكات الدراسة :اختبار
المصفكفات المتتابعة ,كاختبار التفكير االبتكارم المصكر (صكرة ب) مف اعداد بكؿ تكرانس,
مقياس الميارات االجتماعية ,قائمة المشكبلت السمككية ,كالبرنامج التدريبي لتنمية الميارات
االجتماعية لؤلطفاؿ المكىكبيف ذكم المشكبلت السمككية المدرسية .اعتمدت الدراسة عمى المنيج
التجريبي ذا المجمكعة التجريبية الكاحدة .انتيت الدراسة الى التحقؽ مف صحة فركض الدراسة,
حيث تحسنت الميارات االجتماعية في جميع أبعادىا ,كما لكحظ تحسف تقييـ التبلميذ عمى مقاييس
المشكبلت السمككية طبقا لصكرة التبلميذ ككذا صكرة المعمـ.
أما دراسة ( )Kascsak, 2012بعنكاف تأثير العبلج بالمعب في تنمية الميارات االجتماعية
ألطفاؿ الركضة ,ىدفت إلى معرفة كتحديد أثر العبلج بالمعب ألطفاؿ الركضة عمى الميارات
االجتماعية ,كذلؾ باستخداـ نمكذج لمعبلج بالمعب كاالستفادة مف نظاـ تصنيؼ الميارات
االجتماعية لػ ( .)Gresham & Elliott, 1990أما عينة الدراسة فقد تـ اختيار األطفاؿ عشكائيا
( )26عينة تجريبية ك ( )23عينة ضابطة .أُدخؿ أطفاؿ العينة التجريبية في فصكؿ دراسية
لتمقي ( )10جمسات مف برنامج العبلج بالمعب مرتيف أسبكعيا عمى مدار ( )5أسابيع .بعد تحميؿ
النتائج ,اتضح أنو لـ يكجد تحسف ممحكظ في الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ بحسب تقييـ المعمميف
كأكلياء األمكر باستخداـ نظاـ التصنيؼ المستخدـ .ليذا استنتجت الدراسة أنو ال دليؿ كاضح عمى
كجكد تأثير كبير لمعبلج بالمعب عمى تطكير الميارات االجتماعية .كأبرزت الدراسة أنو ىناؾ حاجة
لكجكد برامج فعالة لتقييـ الميارات االجتماعية لدل كافة األطفاؿ كليس فقط أكلئؾ الذيف يعانكف مف
نقص في الميارات االجتماعية .
ىدفت دراسة الينائي (  )2013إلى بناء برنامج ارشاد جمعي مقترح قائـ عمى المعب في اثارة
دافعية الطفؿ الكتساب الميارات االجتماعية لمتغمب عمى السمككيات الخاطئة عف طريؽ المعب
لدل أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ في سمطنة عماف كالذيف تتراكح أعمارىـ مف ( )6-4سنكات .كقد
تألؼ البرنامج اإلرشاد المقترح مف ( )15جمسة ارشادية بما فييا الجمسة التمييدية كما بعد البرنامج
كتقترح الباحثة تطبيؽ البرنامج بكاقع ( )3جمسات في األسبكع  ,حيث تتراكح الجمسة اإلرشادية ما
بيف ( )35-30دقيقة .كتقترح الباحثة لتنفيذ البرنامج تطبيؽ عدد مف األساليب اإلرشادية مثؿ :
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المعب  ,لعب األدكار  ,كالنمذجة  ,كالتمخيص ,ك التغذية الراجعة  ,كالمناقشة كالحكار  ,كالتخيؿ ,ك
القصة ,كالتعزيز ,ك الكاجب المنزلي .كتكصي الباحثة بأف يتـ االستفادة مف ىذا البرنامج اإلرشادم
المقترح مف قبؿ األخصائييف االجتماعييف كالمرشديف النفسييف لمرحمة رياض األطفاؿ بالسمطنة
لتنمية الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ.
تفحصت دراسة ( ) Dowswell and Chessor,2014اآلثار الناجمة عف برنامج التربية
االجتماعية عمى تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ حيث تـ تطبيؽ البرنامج التربكم االجتماعي
المعنكف باسـ "الطبلب الناجحيف كالماىريف اجتماعيا" كيرمز لو ب برنامج  S4حيث تـ تطبيقو
في أحد المؤسسات التعميمية لمرحمة ما قبؿ المدرسة كالكاقعة في أحد حكاضر سيدني المكتظة.
حيث تـ استخداـ طريقة االختبار القبمي كالبعدم مف أجؿ تحديد فيما إذا كاف برنامج  S4يزيد مف
ميارات األطفاؿ االجتماعية .تـ استكماؿ نظاـ تقييـ سمكؾ األطفاؿ باستخداـ النسخة الثانية مف
مقياس تصنيؼ الكالديف قبؿ كبعد مراحؿ التدخؿ لمحصكؿ عمى قياس مستكل الميارة االجتماعية
ألطفاليـ .حيث تـ افتراض أف برنامج  S4مف شأنو أف يزيد مف ميارات األطفاؿ االجتماعية
كبالتالي تعزيز تطكير ذكائيـ االجتماعي .عممان بأف النتائج تشير إلى كجكد اختبلؼ كبير في
مستكل ميارة األطفاؿ االجتماعية في المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد االختبار .كلـ يتضح فيما إذا
كاف ىذا االختبلؼ يعزل لبرنامج  S4إال أف مجمكعة الضبط أظيرت أيضا نمكان كبي انر في
الميارات االجتماعية.
( )2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
(أ) التعميق عمى ما جاء في الدراسات السابقة:
 -انقسمت الدراسات التي تناكلت المكضكع إلى قسميف :دراسات كصفية تناكلت الميارات

االجتماعية لمطفؿ كعبلقتيا ببعض المتغيرات .كدراسات تجريبية اىتمت ببناء برامج تدريبية تيدؼ

إلى تنمية الميارات االجتماعية لدل الطفؿ.

 تنكعت الميارات االجتماعية التي تناكلتيا الدراسات ,فتناكلت الميارات التالية (التعاطؼ,التكاصؿ الفعاؿ مع اآلخريف ,التعاكف ,القيادة ,حؿ المشكبلت ,االعتماد عمى النفس ,المشاركة في

المعب ,كتحمؿ المسؤكلية ,التسامح ,العبلقات االجتماعية ,تقميؿ العدكانية ,التقميد ,النظاـ,
االستقبللية ,إدراؾ أفكار كانفعاالت اآلخريف ,المشاركة الكجدانية ,التفاعؿ مع الكبار).
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(ب) أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 تحديد أكثر المقاييس مبلئمة لتقدير الميارات االجتماعية لطفؿ الركضة ؛ حيث كقع اختيارالباحثة عمى مقياس الذكاء االجتماعي مف اعداد قطامي كاليكسؼ ( )2010؛ كالذم ستستخدمو
الباحثة في الدراسة الحالية.
 استفادت الباحثة مف الدراسات التي اىتمت ببناء برامج تدريبية مجمكعة مف األفكار كاألنشطةكالخبرات التعميمية المقدمة مما يتيح تعدد الخبرات المقدمة في البرنامج التدريبي مكضع اىتماـ

الدراسة الحالية.

 -كما استفادت الباحثة مف االستراتيجيات كاألساليب كالكسائؿ المقدمة في البرامج التدريبية مثؿ

أسمكب المعب بأنكاعو المختمفة كما في دراسة ( )Kascsak, 2012ك (أدبيس  )1998,ك
(المفتي  )2002,ك (الينائي , )2013 ,ك أسمكب النمذجة السمككية كما في دراسة (عبداهلل ,

 ,)2007كاستخداـ برامج الكمبيكتر كاألقراص المدمجة كما في دراسة (قاسـ  , )2009,كاستخداـ

المكسيقى في دراسة عبدالمقصكد ك الزياني (.)2001
 قدمت بعض الدراسات برامج لتنمية الميارات االجتماعية التي تستيدفيا الدراسة الحالية مثؿدراسة ( )Gullett,2008ك (قاسـ  )2009,حيث تناكلت ميارتي التعاكف كالتكاصؿ الفعاؿ مع

اآلخريف ,ك دراسة ) )Khatchadourian,2010) , (Wike,2011تحدثت عف ميارة التعاطؼ,
كدراسة (عبداهلل )2007,تناكلت ميارة بناء العبلقات مع اآلخريف ,كما تناكلت دراسة قطامي

كاليكسؼ ( )2010الميارات الثبلث التي تناكلتيا ىذه الدراسة كىي (التعاطؼ ,التكاصؿ مع

اآلخريف ,التعاكف).
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الفصل الثالث
منيجية الدراسة واجراءاتيا

يتضمف ىذا الفصؿ منيج البحث كاجراءاتو  ,ك كصؼ لمجتمع الدراسة  ,كعينتيا  ,كأدكات الدراسة
المستخدمة ككذلؾ متغيرات الدراسة.

منيج الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة الدراسة  ,كقد استخدمت
الباحثة تصميـ المجمكعة الكاحدة  ,كسيتـ إجراء القياس القبمي كالبعدم كالمتابعة عمى المتغير
التابع ,الختبار فرضيات الدراسة.
الجدول ()2
التالي يوضح تصميم ىذه الدراسة
(المجمكعة) (القياس القبمي) (تطبيؽ البرنامج)
G

O1

(القياس البعدم)

(قياس المتابعة)

O2

O3

X

مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف األطفاؿ ( )6-4سنكات مف أطفاؿ المستكل الثاني (التمييدم) في
مدارس التعميـ قبؿ المدرسي في نيابة سناك في كالية المضيبي بمحافظة شماؿ الشرقية بسمطنة
عماف ,كالمسجميف في العاـ الدراسي ( .) 2016-2015
كقد تـ الحصكؿ عمى بيانات أعداد األطفاؿ (المستكل الثاني) نيابة سناك مف قسـ المدارس
الخاصة بمديرية التربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ الشرقية كالمكضح في الجدكؿ ( )3كالتالي :
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جدول ()3
قائمة بأعداد األطفال (المستوى الثاني) المسجمين بمدارس نيابة سناو لمعام الدراسي
2016/2015
اسم المدرسة

عدد األطفال

عدد األطفال

المجموع

االبتياج الخاصة

58

50

108

سناو الخاصة

25

11

36

الضياء لتحفيظ القرآن الكريم

67

75

142

أضواء االيمان لتحفيظ القرآن الكريم

6

3

9

القارئ الصغير لتحفيظ القرآن الكريم

35

32

67

المجموع

191

171

362

(إناث)

(ذكور)

عينة الدراسة
عينة الدراسة قكاميا (  ) 20طفؿ مف أطفاؿ مجتمع الدراسة  ,تـ اختيارىـ بطريقة مقصكدة ك
الحاصميف عمى درجات تتراكح بيف ( )38- 27درجة في االختبار المصكر لمذكاء االجتماعي ك
المستخدـ في ىذه الدراسة ,بحيث تككف العينة مناصفة ما بيف األطفاؿ الذككر ( )10 =n1
كاإلناث (. )10=n2

أدوات الدراسة
تعتمد الدراسة الراىنة عمى األدكات التالية :

 )1البرنامج التدريبي:
قامت الباحثة بإعداد برنامج تدريبي بيدؼ تنمية ثبلث مف الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ
المدرسة كالمحددة في الدراسة الحالية بميارات  ( :التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف).
42

كبعد االطبلع عمى عدد مف المصادر ك المراجع ك الدراسات السابقة التي تناكلت نفس المكضكع,
قامت الباحثة بإعداد البرنامج التدريبي لتنمية ميارات ( التعاطؼ ,ك التكاصؿ مع اآلخريف,
كالتعاكف).
أىداف البرنامج:
 اليدؼ العاـ لمبرنامج :تنمية الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة. األىداؼ الفرعية لمبرنامج: -1تنمية ميارة التعاطؼ مع اآلخريف.
 -2تنمية ميارة التكاصؿ مع اآلخريف.
 -3تنمية ميارة التعاكف مع اآلخريف.
االطار النظري لمبرنامج:
يستند ىذا البرنامج في بنائو عمى النظريتيف المشار إلييما في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة كىما:
 النظرية المعرفية االجتماعية لباندك ار . نظرية التعمـ لجانييو.مكونات البرنامج:
البرنامج التدريبي ممحؽ ( ,)4يتككف مف ( )25لقاء ,حيث تـ تخصيص المقاء األكؿ ليككف لقاء
تمييدم لمتعارؼ ,كالمقاء األخير ختامي ك تكديع لؤلطفاؿ ,في حيف تـ تكزيع باقي المقاءات عمى
الميارات الثبلث المستيدفة في الدراسة الحالية كىي ( التعاطؼ ,ك التكاصؿ مع اآلخريف,
كالتعاكف) كالتالي :
 التعاطؼ ( )10لقاءات. التكاصؿ مع اآلخريف( )8لقاءات. -التعاكف ( )5لقاءات.
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فتـ تحديد مكاضيع الدركس لتتناسب مع الميارات كالبنكد الكاردة في المقياس المستخدـ بالدراسة
كىك مقياس الذكاء االجتماعي لقطامي كاليكسؼ ( )2010بجزئيو المكاقؼ المصكرة ك استمارة
المبلحظة .كالجدكؿ ( )4يكضح عناكيف المقاءات بالبرنامج كبياف األىداؼ السمككية لكؿ لقاء
كالميارة التي ينمييا
جدول ()4
عناوين المقاءات واألىداف السموكية والميارة التي ينمييا
م

عنوان المقاء

1

المقاء التعريفي

2

المشاعر

التعاطؼ

3

مشاعرم

التعاطؼ

األىداف السموكية

الميارة

 -1تعريؼ األطفاؿ المشاركيف بالمعممة.
 -2التعرؼ إلى األطفاؿ المشاركيف.

 -3تعريؼ األطفاؿ بمكاعيد المقاءات كمكانيا.
 -1أف يميز الطفؿ المشاعر المختمفة التي يمر بيا اآلخركف.
 -2أف يعدد الطفؿ المشاعر المختمفة التي يمر بيا اإلنساف.
الخاصة

 -1أف يحدد الطفؿ مشاعره الخاصة .
 -2أف يعبر الطفؿ عف مشاعره الخاصة.

 -3أف يستمع الطفؿ لزمبلئو كىـ يتحدثكف عف مشاعرىـ.

4

مشاعر الفرح

التعاطؼ

5

مشاعر الخكؼ

التعاطؼ

6

مشاعر الحزف

التعاطؼ

7

مشاعر

التعاطؼ

 -1أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الفرح .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الفرح.

 -3أف يتحدث الطفؿ عف أساليب التعبير عف الفرح.
 -1أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الخكؼ .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الخكؼ.

 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لمذيف يظيركف مشاعر الخكؼ.
 -1أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الحزف .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الحزف.

 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لؤلشخاص الذيف يظيركف الحزف.
الغضب

 -1أف يتحدث الطفؿ عف أسباب الغضب .

 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الغضب.
 -3أف يعبر الطفؿ عف أساليب مكاجية الغضب.
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8

بماذا أشعر

التعاطؼ

9

الجزرة الكبيرة

التعاطؼ

لك....؟

-1أف يميز الطفؿ المشاعر التي يعبر عنيا كؿ مكقؼ.
-2أف يعبر الطفؿ عما يشاىده في كؿ مكقؼ.
-3أف يتخيؿ الطفؿ نفسو في مكاقؼ مختمفة.
 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية مساعدة اآلخريف.
 -2أف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف عندما يحتاجيا.
 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لآلخريف.

10

أعتذر عندما

التعاطؼ

أخطئ
11

زيارة المرضى

 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية االعتذار لآلخريف.
 -2أف يذكر الطفؿ المفردات التي تستخدـ في االعتذار .
 -3أف يعتذر الطفؿ لآلخريف عندما يخطئ في حقيـ.

التعاطؼ

 -1أف يمتزـ الطفؿ بقكانيف الرحمة.

 -2أف يعبر الطفؿ عف تعاطفو مع المرضى.
 -3أف يردد الطفؿ دعاء الشفاء لممريض.

 -4أف يشكر الطفؿ اهلل تعالى عمى نعمة الصحة كالعافية.
 -1أف يتعرؼ الطفؿ عمى األصكات المختمفة مف حكلو.

 12ماذا تسمع؟

التكاصؿ

 13نصغي جيدا

التكاصؿ

14

ىؿ تراني؟

التكاصؿ

 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية التكاصؿ البصرم مع اآلخريف .

15

أنتظر دكرم

التكاصؿ

 -1أف يذكر الطفؿ أىمية انتظار الدكر في الحديث.

 16نتحدث بصكت

التكاصؿ

 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية الحديث بنبرة صكت مبلئمة

منتدل عرض

التكاصؿ

 -2أف يصغي الطفؿ جيدا لؤلصكات مف حكلو.
 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.
-2أف يعبر الطفؿ عف ما سمعو.

-3أف ينفذ الطفؿ األكامر بناء عمى ما سمعو مف تعميمات.

في الحديث
مبلئـ

 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
 -2أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.

 -2أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.

-3أف يحدد الطفؿ نبرة الصكت المبلئمة لكؿ مكقؼ.
17

أعماؿ األطفاؿ

 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.

 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
 -3أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.

 -4أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
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 18أنا ك المناسبات

التكاصؿ

 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.

 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
 -3أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.

 -4أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
19

كيؼ أصحح

التكاصؿ

20

استرجاع

التعاكف

أخطا؟

 -2أف يحرص الطفؿ عمى تصحيح أخطائو.

الذكريات

-1أف يتذكر الطفؿ الخبرات التي مر بيا كتدؿ عمى التعاكف.
-2أف يسرد الطفؿ مكاقؼ حياتية عف التعاكف.

الجميمة

-3أف يعبر الطفؿ عف مشاعره في مكاقؼ التعاكف.

21

قصة األدكات

التعاكف

22

صنع كتاب

التعاكف

23

نعمؿ معا

التعاكف

24

حمقات طبخ

التعاكف

25

ماذا تعممت؟

المكتبية

 -1أف يتحدث الطفؿ عف أىمية تصحيح أخطائو.

 -1أف يتحدث الطفؿ عف أساليب طمب المساعدة مف اآلخريف.
 -2اف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف كمما أحتاج ليا.
 -3أف يعدد الطفؿ فكائد العمؿ الجماعي.
 -1أف يعمؿ الطفؿ ضمف مجمكعة.

 -2اف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف كمما أحتاج ليا.
 -3اف يقدـ الطفؿ المساعدة لآلخريف عندما يحتاجكف ليا.
 -4أف يمتزـ الطفؿ بالدكر المحدد لو.
 -1أف يعمؿ الطفؿ ضمف مجمكعة.

 -2أف يضيؼ الطفؿ ألعماؿ زمبلئو.
 -3أف يمتزـ الطفؿ بالتعميمات التي تعطى لو.
 -4أف يذكر الطفؿ فكائد العمؿ الجماعي.

 -1أف يتعاكف الطفؿ مع أصدقائو لصنع سمطة الفكاكو كالخضركات.
 -2أف يمتزـ الطفؿ بالتعميمات التي تعطى لو.

 -3أف يتحدث الطفؿ عف خطكات العمؿ الجماعي.
 -4أف يمتزـ الطفؿ بالدكر المحدد لو.
 – 1أف يمخص الطفؿ ما تـ تعممو.
 -2أف يعبر األطفاؿ عف مشاعرىـ اتجاه المعممة ك زمبلئيـ.
 -3أف تكدع المعممة (الباحثة ) األطفاؿ.
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االستراتيجيات و األساليب التعميمية المستخدمة بالبرنامج:
 القصة باستراتيجيات متنكعة (السرد ,المكحة الكبرية ,دمى األصابع ,الفيديكىات) األلعاب المنظمة الجماعية. األلعاب الفردية. األناشيد. المكاقؼ المصكرة (بطاقات ,عركض بكربكينت). التخيؿ. لعب األدكار. الحكار كالمناقشة. أنشطة كرقية فردية. أنشطة المجمكعات. حمقات الطبخ. العصؼ الذىني. الرحبلت.تحكيم البرنامج:
لمتأكد مف صدؽ البرنامج قامت الباحثة بتحكيمو ممحؽ ( ,)3فقد عرض عمى مجمكعة مف
المحكميف ,كعددىـ ( )3محكميف مف جامعة نزكل ك ك ازرة التربية كالتعميـ مف دائرة التعميـ قبؿ

المدرسي بمديرية المدارس الخاصة .كبعد جمع البرنامج مف المحكميف تـ جمع المبلحظات التي
كضعت مف قبميـ كالتعديؿ فيو قبؿ تطبيقو عمى عينة الدراسة.

تطبيق البرنامج:
قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج التدريبي عمى أطفاؿ عينة الدراسة ككاف عدد المقاءات ( )25لقاء
بكاقع ( )3لقاءات باألسبكع في أياـ (األحد ,الثبلثاء ,الخميس) ,مدة كؿ لقاء ( )40 – 30دقيقة

في الفترة مف  2015/9/13حتى .2015/11/17
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 )2المقياس:
تعتمد الدراسة الحالية مقياس " الذكاء االجتماعي لطفؿ الركضة " مف اعداد (قطامي
كاليكسؼ )2010,بيدؼ جمع البيانات مف عينة الدراسة كبما يتفؽ مع أىدافيا ك فرضياتيا ,
كيقيس ثبلث مف الميارات االجتماعية المحددة في الدراسة الحالية كىي ( :التعاطؼ ,التكاصؿ مع
اآلخريف ,التعاكف) حيث أف المقياس يتككف مف جزئيف عمى النحك التالي :
أ -مقياس " الذكاء االجتماعي لطفل الروضة " المصور كيتككف المقياس مف ( )15مكقؼ مصكر
يحتكم كؿ مكقؼ عمى ( )4صكر ,حيث تـ بناءه في صكرتيف إحداىما لئلناث كاألخرل لمذككر.
مكزعة عمى الميارات كالتالي:
 التعاطؼ مع اآلخريف كعددىا ( )7مكاقؼ. التكاصؿ مع اآلخريف ك عددىا ( )5مكاقؼ. التعاكف مع اآلخريف ك عددىا ( )3مكاقؼ.عمما بأف مدل الدرجات لمقياس الميارات االجتماعية المصكر عمى الميارات المككنة لممقياس ك
المقياس الكمي مكضحة في جدكؿ ( )5كالتالي:
جدول ()5
مدى الدرجات عمى الميارات المكونة لمقياس الميارات االجتماعية و المقياس الكمي
عدد الفقرات

مدى الدرجات

الميارة
التعاطف

7

7-21

التواصل مع اآلخرين

5

5-15

التعاون

3

3-9

المقياس الكمي

15

15-45

ب -استمارة مالحظة ممحؽ رقـ ( )1تطبقيا المعممة عمى عينة الدراسة كتتككف مف ( )15فقرة
مكزعة كالتالي عمى الميارات التالية:
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 التعاطؼ مع اآلخريف كعدد فقراتو ( )7فقرات. التكاصؿ مع اآلخريف ك عدد فقراتو ( )5فقرات. -التعاكف مع اآلخريف ك عدد فقراتو ( )3فقرات.

وتم قياس صدق المقياس من خالل:
 صدق المحتوى :بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص في مجاؿ طفؿما قبؿ المدرسة كعددىـ ( )8محكميف ممحؽ رقـ ( , )2مف جامعة نزكل ( )4محكميف ,
كجامعة السمطاف قابكس ( )4محكميف.
وتم التأكد من ثبات المقياس من خالل:
أ -االتساق الداخمي من خالل معامل ألفا كرونباخ لممقياس المصور:
(أ) يكضح الجدكؿ ( )6معامبلت االتساؽ الداخمي لؤلبعاد الفرعية كالبعد الكمي لممقياس
المصكر.
الجدول()6
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد الثالثة والبعد الكمي لممقياس المصور
األبعاد

عدد المواقف المصورة

معامل الثبات

التعاطف

7

0.602

التواصل مع اآلخرين

5

0.506

التعاون

3

0.648

المقياس الكمي

15

0.725

كنبلحظ مف الجدكؿ ( )6أف معامؿ الثبات لؤلبعاد الثبلثة ك البعد الكمي كاف أكثر مف ( (0.5مما
يدؿ عمى اتساؽ المقياس المصكر ك أبعاده ,كىذا يؤكد صبلحيتو لجمع البيانات كتحقيؽ أغراض
الدراسة .
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ب -االتساق الداخمي من خالل معامل ألفا كرونباخ الستمارة المالحظة
يكضح الجدكؿ ( )7معامبلت االتساؽ الداخمي لؤلبعاد الفرعية كالبعد الكمي الستمارة المبلحظة

الجدول()7
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد الثالثة والبعد الكمي الستمارة المالحظة
األبعاد

عدد الفقرات

معامل الثبات

التعاطف

7

0.829

التواصل مع اآلخرين

5

0.545

التعاون

3

0.592

المقياس الكمي

15

0.758

كنبلحظ مف الجدكؿ ( )7أف معامؿ الثبات لؤلبعاد الثبلثة الستمارة المبلحظة ك البعد الكمي كاف
أكثر مف) )0.5مما يدؿ عمى اتساؽ استمارة المبلحظة ك أبعادىا ,كىذا يؤكد صبلحيتيا لجمع
البيانات كتحقيؽ أغراض الدراسة .

 -1التطبيق و إعادة التطبيق :
حيث طبؽ المقياس عمى مجمكعة مف أطفاؿ مدرسة أضكاء االيماف لتحفيظ القرآف الكريـ
الخاصة كعددىـ ( )20طفبل كطفمة ككاف الفرؽ أسبكعيف بيف التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني.
كبعد الحصكؿ عمى الدرجات الخاـ ك استخراج معامبلت االرتباط بيف درجات الطبلب في
التطبيؽ األكؿ ,كدرجاتيـ في التطبيؽ الثاني لممقياس كانت النتائج كالتالي:
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(أ) معامالت االرتباط لبيرسون بين التطبيق القبمي والبعدي في أبعاد المقياس المصور
والبعد الكمي:
جدول ()8
معامالت االرتباط لبيرسون بين التطبيق األول و الثاني في أبعاد المقياس المصور والبعد الكمي
األبعاد

عدد المواقف المصورة

معامل الثبات

التعاطف

7

0.932

التواصل مع اآلخرين

5

0.701

التعاون

3

0.822

المقياس الكمي

15

0.946

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف معامبلت االرتباط لبيرسكف كانت مرتفعة بالنسبة لمككنات المقياس
المصكر ,كالبعد الكمي ,مما يدؿ عمى ثبات مرتفع
(ب)معامالت االرتباط لبيرسون لمتطبيقين األول والثاني في أبعاد استمارة المالحظة والبعد الكمي
جدول ()9
معامالت االرتباط لبيرسون بين التطبيق األول و الثاني في أبعاد استمارة المالحظة والبعد الكمي
األبعاد

عدد الفقرات

معامل الثبات

التعاطف

7

0.890

التواصل مع اآلخرين

5

0.825

التعاون

3

0.802

المقياس الكمي

15

0.910

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف معامبلت االرتباط لبيرسكف كانت مرتفعة بالنسبة لمككنات استمارة
المبلحظة ,كالبعد الكمي ,مما يدؿ عمى ثبات مرتفع.
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متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :البرنامج التدريبي.
المتغير التابع :تنمية الميارات االجتماعية كىي (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف).

إجراءات الدراسة
قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية إلجراء الدراسة -:
 تـ تحديد المرحمة العمرية التي سيطبؽ عمييا الدراسة الحالية مف أطفاؿ المستكل الثاني مفرياض األطفاؿ ( )6-4سنكات.
 تـ عمؿ مسح شامؿ لركضات األطفاؿ بنيابة سناك في كالية المضيبي بمحافظة شماؿ الشرقيةبغرض تحديد مجتمع الدراسة الحالية ,كقد قامت الباحثة باختيار أطفاؿ عينة األطفاؿ الذيف سيطبؽ
عمييـ البرنامج التدريبي مف مدرسة سناك الخاصة ,كاألطفاؿ الذيف سيطبؽ عمييـ المقياس لمتأكد
مف ثباتو مف مدرسة أضكاء االيماف لتحفيظ القرآف الكريـ.
 تـ أخذ المكافقات اإلدارية مف مديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة كالمدارس المستيدفة في الدراسةلتطبيؽ البرنامج كالمقياس.
 تـ تطبيؽ مقياس الذكاء االجتماعي لطفؿ الركضة مف دراسة (قطامي كاليكسؼ )2010,عمىمجمكعة مف أطفاؿ مدرسة أضكاء االيماف لتحفيظ القرآف الكريـ الخاصة كعددىـ ( )20طفبل
كطفمة كعينة استطبلعية لمتأكد مف ثبات المقياس بطريقة التطبيؽ كاعادة التطبيؽ ككاف الفرؽ
أسبكعيف بيف التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني.
 تـ التحقؽ مف كفاءة المقياس ( الشركط السيككمترية لمقياس الميارات االجتماعية لطفؿالركضة) مف حيث الصدؽ كالثبات .
 تـ تحديد عينة الدراسة األساسية كعددىا ( )20طفبل مف المستكل الثاني (تمييدم) مف مدرسةسناك الخاصة.
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 تـ حصر األدكات كالكسائؿ المتاحة في المدرسة التي سيطبؽ فييا البرنامج التدريبي لتحديد ماىك مكجكد كما يمزـ أف تحضره الباحثة الستخدامو في عممية التطبيؽ .
 تـ إجراء القياس القبمي لمقياس الميارات االجتماعية عمى عينة الدراسة في الفترة مف /9/ 1 2015حتى . 2015 / 9/10
 قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج التدريبي عمى أطفاؿ عينة الدراسة ككاف عدد المقاءات ( )25لقاءبكاقع ( )3لقاءات باألسبكع في أياـ (األحد ,الثبلثاء ,الخميس) ,مدة كؿ لقاء ( )40 – 30دقيقة
في الفترة مف  2015/9/13حتى .2015/11/17
 تـ إجراء القياس البعدم لمقياس الذكاء االجتماعي عمى عينة الدراسة في الفترة مف 2015/11/22حتى . 2015/11/26
 تـ إجراء قياس المتابعة لمقياس الذكاء االجتماعي عمى عينة الدراسة في الفترة مف 2015/12/13حتى .2015/12/17
 رصد النتائج كتبكيبيا كجدكلتيا كمعالجتيا إحصائيا. -تفسير ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج في ضكء اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة .

األساليب االحصائية
تـ استخداـ الطرؽ اإلحصائية التالية لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة:
-1معامؿ االتساؽ الداخمي (ألفا كركنباخ) لحساب معامؿ ثبات مقياس الميارات االجتماعية
المستخدـ بالدراسة (المصكر  +المبلحظة).
 -2معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب العبلقة بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لمتأكد مف ثبات المقياس
المستخدـ بالدراسة (المصكر  +المبلحظة).
 -3المتكسطات الحسابية ,كالنسب المئكية لمقياس القبمي ك البعدم ك المتابعة لدل أفراد العينة .
 -4اختبار ( )Tلمعينات المترابطة لممقارنة بيف نتائج القياسات لممقياس المصكر.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

نتائج الفرضية األولى

نتائج الفرضية الثانية
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة مف خبلؿ حساب المتكسطات الحسابية ك النسب المئكية
لمقياسات الثبلثة (القبمية ك البعدية ك المتابعة) ك اختبار ( )Tلمعينات المترابطة  ,حيث تـ اختبار
فرضيات الدراسة الرئيسية ك الفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا ك اإلجابة عنيا كالتالي:

نتائج الفرضية األولى
تشير الفرضية األكلى إلى أنو " تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في الميارات االجتماعية
(التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف) لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في القياسيف القبمي
كالبعدم تعزل لمبرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة.
كالجدكؿ ( )10يكضح نتائج المقياس المصكر لمقياسيف القبمي ك البعدم مكضحا نسبة كؿ ميارة
عمى حدة كالنسبة الكمية لجميع األطفاؿ في كؿ اختبار
جدول ()10
تطور النسبة الكمية لجميع األطفال في االختبار المصور في الميارات الثالث والنسبة الكمية في
القياسين القبمي و البعدي
الميارة /القياس

القبمي

البعدي

التعاطف

%76.905

%96.429

التواصل

%71.667

%92.66

التعاون

%70

%97.77

الكمي

%73.778

%95.44
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يظير الجدكؿ ( )10نسبة كؿ ميارة ك النسبة الكمية في االختبار القبمي لممقياس المصكر لمذكاء
االجتماعي ,حيث جاءت نسبة جميع األطفاؿ في االختبار الكمي فكانت (  ,)% 73.778كما
يظير الجدكؿ نسبة كؿ ميارة عمى حدة لجميع األطفاؿ في االختبار القبمي المصكر ,فكانت نسبة
التعاطؼ ( ,)%76.905ك التكاصؿ مع اآلخريف ( (71.667%ك التعاكف (.)%70
أما نسبة جميع األطفاؿ في االختبار البعدم الكمي فكانت ( )%95.444كما يظير الجدكؿ نسبة
كؿ ميارة عمى حدة لجميع األطفاؿ في االختبار البعدم  ,فكانت نسبة التعاطؼ (,)%96.429
كالتكاصؿ مع اآلخريف ( ,)%92.667ك التعاكف (.)%97.778
جدول ()11
نتائج اختبار ) )Tلمعينات المترابطة لممقارنة بين القياسين القبمي و البعدي لممقياس المصور

"ت"
التعاطف قبمي

التعاطف بعدي

التواصل قبمي

التواصل بعدي
التعاون قبمي

التعاون بعدي

الدرجة الكمية قبمي

الدرجة الكمية بعدي

درجة

الحرية

الداللة

المتوسط

19 25.162

.000

16.1500

19 84.642

.000

20.2500

19 29.710

.000

10.7500

19 46.607

.000

13.9000

19 18.068

.000

6.3000

19 75.227

.000

8.8000

19 38.872

.000

33.2000

19 84.168

.000

42.9500

يتضح مف جدكؿ ( )11نتائج اختبار(  (Tكيتضح مف خبلليا كجكد فرؽ ذات داللة بيف التطبيقيف
القبمي كالبعدم لممقياس المصكر.
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يكضح الجدكؿ ( )12نتائج المبلحظة لمقياسيف القبمي ك البعدم لكؿ فقرة مف فقرات استمارة
المبلحظة التي قامت المعممات بتطبيقيا عمى أطفاؿ العينة.
جدول ()12
نتائج بطاقة المالحظة لمقياسين القبمي و البعدي لكل فقرة

رقـ

القياس البعدم

القياس القبمي

الفقرة

غالبا

ناد ار

المجمكع

غالبا

ناد ار

المجمكع

1

10

10

20

19

1

20

2

6

14

20

16

4

20

3

5

15

20

11

9

20

4

5

15

20

12

8

20

5

4

16

20

19

1

20

6

7

13

20

20

0

20

7

3

17

20

20

0

20

8

10

10

20

20

0

20

9

5

15

20

13

7

20

10

6

14

20

20

0

20

11

14

6

20

17

3

20

12

10

10

20

19

1

20

13

9

11

20

11

9

20

14

4

16

20

11

9

20

15

2

18

20

18

2

20

يظير الجدكؿ ( )12نتائج بطاقات المبلحظة التي رصدتيا المعممات لكؿ طفؿ في القياسيف القبمي
ك البعدم ,فنبلحظ في القياس القبمي أف االجابات (نادرا) حصمت عمى العدد األعمى مف االجابات
لفقرات االستمارة باستثناء الفقرة رقـ ( )11فكانت عدد االجابات ب(غالبا) تفكقت عمى االجابات
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(نادرا) ,كما ظير تساكم في االجابات لمفقرتيف ( )1ك (.)12بينما نتائج القياس البعدم فقد
أظيرت أف االجابات (غالبا) حصمت عمى العدد األعمى مف االجابات لجميع فقرات االستمارة.

نتائج الفرضية الثانية
كتشير الفرضية الثانية إلى أنو " تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف القياسيف البعدم كالمتابعة في
الميارات االجتماعية (التعاطؼ  ,التكاصؿ مع اآلخريف  ,التعاكف) لدل عينة أطفاؿ ما قبؿ
المدرسة" .
كالجدكؿ ( )13يكضح نتائج المقياس المصكر لمقياسيف البعدم ك المتابعة مكضحا نسبة كؿ ميارة
عمى حدة كالنسبة الكمية لجميع األطفاؿ في كؿ اختبار
جدول ()13
تطور النسبة الكمية لجميع األطفال في االختبار المصور في الميارات الثالث والنسبة الكمية في
القياسين القبمي و البعدي
الميارة /القياس

البعدي

المتابعة

التعاطف

%96.429

%97.14

التواصل

%92.66

%97

التعاون

%97.77

%98.3

الكمي

%95.44

%97.33

يظير الجدكؿ رقـ ( )13نسبة جميع األطفاؿ في االختبار البعدم الكمي فكانت ( )%95.444كما
يظير نسبة كؿ ميارة عمى حدة في االختبار البعدم  ,فكانت نسبة التعاطؼ (,)%96.429
كالتكاصؿ مع اآلخريف ( ,)%92.667ك التعاكف (.)%97.778
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أما نسبة كؿ ميارة ك النسبة الكمية في اختبار المتابعة لممقياس المصكر لمذكاء االجتماعي,
فجاءت نسبة جميع األطفاؿ في االختبار الكمي فكانت ( )%95.4كما يظير الجدكؿ نسبة كؿ
ميارة عمى حدة في اختبار المتابعة المصكر ,حيث كانت نسبة التعاطؼ ( ,)%97.14ك التكاصؿ
مع اآلخريف ( ,)%97ك التعاكف (.)%98.3

الجدول ()14
نتائج اختبار ( )Tلمعينات المترابطة لممقارنة بين القياسين البعدي و المتابعة لممقياس المصور

"ت"
التعاطف بعدي

التعاطف متابعة

التواصل بعدي

التواصل متابعة
التعاون بعدي

التعاون متابعة

الدرجة الكمية بعدي

الدرجة الكمية متابعة

درجة الحرية

الداللة

المتوسطات

84.642

19

.000

20.2500

83.283

19

.000

20.4000

46.607

19

.000

13.9000

65.155

19

.000

14.5500

75.227

19

.000

8.8000

80.878

19

.000

8.8500

84.168

19

.000

42.9500

110.970

19

.000

43.8000

يتضح مف جدكؿ ( )14كجكد فرؽ ذات داللة بيف التطبيقيف البعدم ك المتابعة لممقياس المصكر.

يكضح الجدكؿ ( )15نتائج المبلحظة لمقياسيف البعدم ك المتابعة لكؿ فقرة مف فقرات استمارة
المبلحظة التي قامت المعممات بتطبيقيا عمى أطفاؿ العينة.
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جدول ()15
نتائج بطاقة المالحظة لمقياسين البعدي و المتابعة لعينة الدراسة
رقم

القياس المتابعة

القياس البعدي

الفقرة

غالبا

ناد ار

المجموع

غالبا

ناد ار

المجموع

1

19

1

20

20

0

20

2

16

4

20

19

1

20

3

11

9

20

15

5

20

4

12

8

20

19

1

20

5

19

1

20

20

0

20

6

20

0

20

20

0

20

7

20

0

20

20

0

20

8

20

0

20

20

0

20

9

13

7

20

20

0

20

10

20

0

20

20

0

20

11

17

3

20

20

0

20

12

19

1

20

20

0

20

13

11

9

20

19

1

20

14

11

9

20

19

1

20

15

18

2

20

19

1

20

يظير الجدكؿ رقـ ( )15نتائج بطاقات المبلحظة التي رصدتيا المعممات لكؿ طفؿ في القياسيف
البعدم ك المتابعة ,فنبلحظ في القياسيف البعدم ك المتابعة أف االجابات (غالبا) حصمت عمى
العدد االعمى مف االجابات لجميع فقرات االستمارات  ,كما نبلحظ أف نتائج قياس المتابعة حصمت
عمى نتائج أعمى لئلجابات (غالبا) مف القياس البعدم.
كسكؼ نستعرض في جدكؿ ( )16نسبة كؿ طفؿ مف أطفاؿ العينة في االختبارات الثبلثة (القبمي
كالبعدم كالمتابعة) لبياف مدل تطكر كؿ طفؿ في القياسات الثبلثة.
60

جدول ()16
نسبة كل طفل في االختبارات الثالثة (القبمي والبعدي والمتابعة)
رقم الطفل/القياس

المتابعة

القبمي

البعدي

1

%75.556

%97.778

%100.000

2

%66.667

%93.333

%93.333

3

%64.444

%100.000

%100.000

4

%80.000

%100.000

%100.000

5

%80.000

%97.778

%100.000

6

%66.667

%86.667

%93.333

7

%64.444

%100.000

%100.000

8

%75.556

%93.333

%95.556

9

%60.000

%93.333

%100.000

10

%62.222

%86.667

%93.333

11

%64.444

%95.556

%97.778

12

%71.111

%97.778

%100.000

13

%75.556

%86.667

%91.111

14

%82.222

%100.000

%100.000

15

%80.000

%95.556

%95.556

16

%68.889

%86.667

%86.667

17

%84.444

%97.778

%100.000

18

%84.444

%100.000

%100.000

19

%84.444

%100.000

%100.000

20

%84.444

%100.000

%100.000

نبلحظ تطكر النسبة الكمية لكؿ طفؿ خبلؿ االختبارات الثبلثة (قبمي كبعدم كمتابعة) فزادت نسبة
كؿ طفؿ في كؿ اختبار ،كما كيظير لنا تفاكت أطفاؿ العينة فيما مدل استفادتيـ مف البرنامج.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة

مناقشة نتائج الفرضية األولى

مناقشة نتائج الفرضية الثانية

التوصيات

المقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ك التي أشارت إلى معرفة فاعمية
برنامج تدريبي عمى تنمية الميارات االجتماعية الثبلث ( التعاطؼ ك التكاصؿ مع اآلخريف ك
التعاكف) عمى عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ,كيتـ خبلؿ ىذه المناقشة عرض أك ذكر األسباب
التي أدت إلى ظيكر ىذه النتائج ,كمف ثـ طرح بعض التكصيات.

مناقشة نتائج الفرضية األولى

شكل ()1
مقارنة نسبة كل ميارة في القياسين القبمي والبعدي لالختبار المصور لمذكاء االجتماعي
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شكل ()2
نتائج بطاقة المالحظة لمقياس القبمي لكل فقرة

شكل ()3
نتائج بطاقة المالحظة لمقياس البعدي لكل فقرة من استمارة المالحظة
64

أظيرت نتائج االختبار البعدم أثر البرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة في رفع األداء
الكمي لمطفؿ عمى مقياس الذكاء االجتماعي بمياراتو األربع المككنة لو (التعاطؼ – التكاصؿ مع
اآلخريف – التعاكف) كيمكف تفسير ىذه النتائج مف خبلؿ المؤشرات التالية:
 -1ىدؼ البرنامج إلى تنمية ثبلث ميارات اجتماعية ركعي في اختيارىا أف تككف مناسبة
لممرحمة العمرية المستيدفة كىي مرحمة طفؿ ما قبؿ المدرسة ,كفي نفس الكقت بينيا تداخؿ
كارتباط فيي ليست مستقمة عف بعضيا البعض بؿ إف كؿ منيا يؤثر في اآلخر فقدرة
الطفؿ عمى التعاطؼ يساعد عمى زيادة قدرتو عمى التكاصؿ مع اآلخريف  ,كالتكاصؿ
الفعاؿ يزيد مف قدرتو عمى التعاكف مع زمبلئو ك استشيد بذلؾ بتصريح ريتشارد ديفيدسف
مدير مختبر األعصاب في جامعة كسكنسف الذم قاؿ " ال نستطيع فصؿ األسباب المؤدية
الستثارة عكاطفنا عف تفاعبلتنا االجتماعية فيي التي تقكد عكاطفنا (قطامي ك اليكسؼ,
 ,)2010كال شؾ أف السمكؾ التعاطفي بيف األطفاؿ يؤدم إلى تنمية ركح التكاصؿ كمعاني
الرحمة كااليثار كالتعاكف لدل الطفؿ (حسكنة ,)2003,كما ك أظيرت الدراسات أف
التعاطؼ يرتبط بسمكؾ التعاكف فاألطفاؿ الذيف لدييـ رد فعؿ عاطفي أقكل ىـ أكثر
مساعدة لآلخريف (الشكارب ك الخكالدة .)2008 ,لذا فإف التداخؿ بيف الميارات المستيدفة
في ىذا البرنامج جعمو أكثر ترابطا كتماسكا األمر الذم جعؿ البرنامج أكثر فاعمية.
 -2االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج ك التي تنكعت فكاف منيا  :سرد القصص ,كلعب
الدكر ,كاستخداـ العركض المتمفزة كالصكر الثابتة ,كاإلنشاد ,ك األلعاب الجماعية ,كالعمؿ
ضمف مجمكعات ,كالرحبلت كالزيارات ,فقد كاف ليذا التنكع في االستراتيجيات دكر في
اضفاء جك مف التشكيؽ كالمتعة كالفائدة لدل األطفاؿ المشاركيف بالبرنامج مما ترؾ أث ار
ايجابيا عمى أدائيـ في االختبار البعدم  ,فاستخداـ أسمكب التعمـ بالمعب ك التمثيؿ كلعب
الدكر عزز مف نجاح البرنامج كىذا يتفؽ مع دراسة أدبيس ( )1998كالتي تكصمت نتائجيا
إلى فاعمية استخداـ مكاقؼ المعب اإلييامي في تنمية الميارات االجتماعية لدل الطفؿ في
ميارات (التعاكف ,المشاركة في المعب ,تحمؿ المسئكلية).
 -3لقد تـ بناء البرنامج التدريبي مراعيا لخصائص المرحمة العمرية لطفؿ ما قبؿ المدرسة
كتمبية حاجاتيـ فكاف البرنامج مرنا ك متنكعا في تصميمو.
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 -4تـ تطبيؽ البرنامج مف قبؿ الباحثة كالتي تعمؿ كمشرفة تعميـ قبؿ المدرسي كالتي قامت
بتصميـ البرنامج بنفسيا فقد راعت خصائص نمك الطفؿ في ىذه المرحمة في تعامميا مع
أطفاؿ عينة الدراسة كخمؽ جك مف األلفة كالمكدة بينيا كبيف األطفاؿ مما ساعد عمى نجاح
البرنامج ك كصكلو لؤلىداؼ المرجكة منو.
 -5يغمب عمى مدارس التعميـ قبؿ المدرسي الصكرة النمطية في التعميـ فيغمب عمييا طابع
التمقيف ك التركيز عمى المحتكل التحصيمي المرتبط بتعمـ القراءة كالكتابة كالحساب األمر
الذم يجعؿ برنامجا قائما عمى األنشطة ك األلعاب أكثر جاذبية لؤلطفاؿ مما يخمؽ دافعية
ذاتية لدييـ لبلستفادة مف مككنات البرنامج.
النتائج عمى الميارات االجتماعية المتضمنة في البرنامج التدريبي كيمكف مناقشتيا باآلتي:
أوال /ميارة التعاطف
تفكؽ أداء األطفاؿ الذيف تعرضكا لمبرنامج التدريبي في الفقرات الممثمة لميارة التعاطؼ في
القياس البعدم كدلؿ ىذا عمى أف لمبرنامج التدريبي أثر فعاؿ في تنمية ميارة التعاطؼ لدل
طفؿ ما قبؿ المدرسة كيمكف تفسير ىذه النتيجة عمى النحك التالي:
 -1حسبما أشار بياجيو فإف األطفاؿ في نياية ىذه المرحمة يبدأكف في التخمص مف
تمركزىـ حكؿ ذكاتيـ بحيث يميمكف إلى األخذ باالعتبار كجية نظر اآلخر ك الذم
يعتبر مككنا مف مككنات التعاطؼ مع اآلخريف ,فكمما تحسنت القدرة عمى أخذ كجيات
نظر اآلخريف في االعتبار( التخمص مف التمركز حكؿ الذات) تحسنت استجابات
التعاطؼ لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة (أبك غزاؿ.)2011 ,فإذا تكفر لمطفؿ بيئة داعمة
كخبرات اجتماعية ىادفة فإف ذلؾ يسرع مف تخمصو مف تمركزه حكؿ ذاتو (قطامي ك
اليكسؼ )2010,كلعؿ ىذا ما كفره البرنامج التدريبي لؤلطفاؿ عينة الدراسة حيث كفر
بيئة ثرية كداعمة مما أدل إلى نمك ميارة التعاطؼ لدييـ في االختبار البعدم.
 -2كذلؾ فإف ما أشار إليو باندك ار في نظريتو (المعرفية االجتماعية) ك المتعمؽ بأثر
النمذجة في حياة الطفؿ ,فافترض أف الطفؿ يتأثر باتجاىات اآلخريف ك مشاعرىـ ك
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تصرفاتيـ ك سمككيـ ,أم يستطيع أف يتعمـ منيـ مف خبلؿ مبلحظة استجاباتيـ ك
تقميدىا ,كىذا ما تضمنو البرنامج التدريبي المقدـ في ىذه الدراسة حيث قدمت نماذج
لؤلطفاؿ مف خبلؿ تعامؿ الباحثة (التي قامت بتطبيؽ البرنامج) مع االطفاؿ كمف
خبلؿ القصص ك الصكر ك عرض مجمكعة مف المكاقؼ المصكرة لؤلطفاؿ كالتي
ىدفت جميعيا لتقديـ نماذج لمتعاطؼ مع اآلخريف.
 -3تضمف البرنامج التدريبي عمى عدد كبير مف المقاءات كالتي استيدفت ميارة التعاطؼ
فكاف عددىا ( )10لقاءات.
 -4كيجب االشارة إلى تنكع االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج التدريبي فتـ استخداـ
الرحبلت كالزيارات ك القصة ك عرضيا باستراتيجيات مختمفة فقد أثبتت دراسة ؿ
(ركفنجر) أف األطفاؿ تعممكا التعاطؼ مف خبلؿ تكرار عرض القصص التي تنمي
التعاطؼ (حسكنة.)2003,فالطفؿ يستطيع أف يميز التعبيرات االنفعالية كالسمبية كأف
يحددىا في القصص التي يسمعيا ,كالتعرؼ عمى طبيعة االنفعاؿ عند بطؿ القصة
كىذا يعبر عف تطكر الطفؿ ك انتقالو مف مرحمة التمركز حكؿ الذات إلى مرحمة
االنتباه لآلخريف (كفافي ك النياؿ ك سالـ.)2008 ,
 -5تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما تكصمت لو دراسة ( )Khatchadourian,2010التي
ىدفت إلى تقييـ تأثير تدريس الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ الصغار ككسيمة لتعزيز
سمككيـ االجتماعي كزيادة قدراتيـ الكجدانية كالعاطفية حيث أشارت ىذه الدراسة إلى
امكانية تنمية ميارة التعاطؼ لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة إذا تـ تكفير البرنامج التدريبي
المبلئـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

ثانيا /ميارة التواصل مع اآلخرين
أشارت النتائج الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في ميارة التكاصؿ مع اآلخريف لصالح
االختبار البعدم مما دؿ عمى نجاح البرنامج التدريبي في رفع ميارة التكاصؿ مع اآلخريف لدل
عينة الدراسة ,كيمكف تفسير النتائج كالتالي:
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 -1مف بيف التحديات األكثر أىمية التي يكاجييا العاممكف مع األطفاؿ في مرحمة الطفكلة
المبكرة ىي مساعدة األطفاؿ عمى اكتساب كتنمية ميارات التكاصؿ مع اآلخريف ,حيث
يحتاج األطفاؿ إلى الدعـ ك المساندة كتكفير األنشطة ك البيئة المساعدة لكي ينمكا
الميارات التكاصمية في مكاقؼ االتصاؿ الفردم أك الجماعي (ببلتشفكرد ك كبلرؾ,
 ,)2005كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو باندك ار مف تأثير البيئة الخارجية ك بشكؿ خاص
تأثير النماذج فيما يتعممو األطفاؿ مف مفاىيـ كسمككيات ,كىذا بالضبط ما كفره البرنامج
التدريبي في ىذه الدراسة ,حيث كفر نماذج لؤلطفاؿ لمتكاصؿ الجيد مف خبلؿ تعامؿ
الباحثة مع األطفاؿ ك تكاصميا بشكؿ جيد معيـ ,كمف خبلؿ القصص ك المكاقؼ المصكرة
التي تناكلت ميارات االتصاؿ بشكؿ مباشر  ,ك مجمكعة مف األلعاب ك األنشطة التي
تنمي ميارة اإلصغاء ,كالعمؿ في مجمكعات بيف االطفاؿ لتطبيؽ ميارات التكاصؿ الجيد,
كأنشطة عرض األعماؿ ك التحدث كما تخمميا مف حكار كمناقشة مما كفر بيئة غنية
كثرية لتنمية ميارات التكاصؿ مع اآلخريف.
 -2تشير خصائص نمك الطفؿ في ىذه المرحمة العمرية إلى التمركز حكؿ الذات ,إال أف
الطفؿ كخاصة بعد سف الثالثة يشعر بحاجة لتكسيع دائرتو االجتماعية ك إقامة عبلقات
اجتماعية مع أناس آخريف غير أفراد أسرتو كبالذات مع أطفاؿ في مثؿ سنو
(الناشؼ ,)2001,فيتحكؿ الطفؿ في ىذه المرحمة مف كائف يعتمد عمى أمو إلى كائف
اجتماعي يتفاعؿ مع أفراد أسرتو ,كما يتعامؿ مع أخكتو ,كاألطفاؿ اآلخريف خارج أسرتو
فيتزايد المعب االجتماعي بيف األطفاؿ كيأخذ شكؿ المعب التمثيمي االجتماعي
(الجندم.)2010,كىذا بالضبط ما أظيره أطفاؿ العينة أثناء تطبيؽ البرنامج التدريبي مف
نمك اجتماعي كرغبة في الخركج مف تمركزىـ حكؿ ذكاتيـ كتككيف صداقات مع باقي
األطفاؿ كمع المعممة.
 -3ركز البرنامج التدريبي عمى الميارات المككنة لمتكاصؿ الفعاؿ مثؿ التكاصؿ البصرم مع
اآلخريف  ,ك االصغاء بشكؿ جيد عندما يتحدث إليو اآلخركف  ,كالتحدث بنبرة صكت
مبلئمة لممكقؼ  ,ك انتظار دكره في الحديث ,ك حرص الطفؿ عمى تصحيح أخطائو  ,فقد
تـ تصميـ أنشطة البرنامج بما يؤدم إلى تنمية الميارات السابقة لدل أطفاؿ عينة الدراسة,
مما أدل إلى نجاح البرنامج في تنمية ميارة التكاصؿ لدييـ.
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 -4تتفؽ نتائج ىذه الدراسة إلى ما تكصمت إليو دراسة أدبيس ( )1998كالتي ىدفت إلى
تقصي فاعمية استخداـ برنامج تدريبي يتضمف مكاقؼ المعب االييامي في تنمية ميارة
المشاركة في المعب لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة ,كالى دراسة (قطامي كاليكسؼ)2007 ,
كالتي قدمت برنامج تدريبي لتنمية ميارة التكاصؿ مع اآلخريف ألطفاؿ الركضة ,ككذلؾ ما
أشارت إليو دراسة ( , )Gullett,2008كدراسة (قاسـ )2009 ,حيث أشارت ىذه
الدراسات إلى امكانية تنمية ميارة التكاصؿ لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة إذا تـ تكفير البرنامج
التدريبي المبلئـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

ثالثا /ميارة التعاون
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في ميارة التعاكف مع اآلخريف لصالح االختبار
البعدم مما دؿ عمى نجاح البرنامج التدريبي في رفع ميارة التعاكف لدل عينة الدراسة ,كيمكف
تفسير النتائج كالتالي:
 -1يعزل تحسف األطفاؿ في ميارة التعاكف إلى ما كفره البرنامج التدريبي مف قصص كمكاقؼ
عف التعاكف ك أنشطة تضمنت العمؿ ضمف مجمكعات ك أسمكب حؿ المشكبلت ,فتـ
تقديـ نماذج لمطفؿ لتنمية ميارة التعاكف كىذا ما أشار إليو باندك ار مف تأثير النماذج فيما
يتعممو األطفاؿ مف مفاىيـ كسمككيات ,كما تـ تضميف أساليب تعمـ القاعدة ك أسمكب حؿ
المشكبلت كىي أنماط التعمـ التي أشارت إلييا نظرية جانييو في التعمـ.
 -2ركز بناء البرنامج عمى الميارات الفرعية التي تعزز ميارة التعاكف مثؿ العمؿ ضمف
مجمكعة ,ك المبادرة لمساعدة اآلخريف  ,كااللتزاـ بالتعميمات التي تعطى لو ك بالدكر
المحدد لو في األنشطة الجماعية ,فتـ تصميـ أنشطة المقاءات بما يحقؽ اكتساب الطفؿ
ليذه الميارات مجتمعة.
 -3تتفؽ نتائج ىذه الدراسة إلى ما تكصمت إليو دراسة أدبيس ( )1998كالتي ىدفت إلى
تقصي فاعمية استخداـ برنامج تدريبي يتضمف مكاقؼ المعب اإلييامي في تنمية ميارة
التعاكف لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة ,كالى دراسة محركس ( )2006بعنكاف كحدة تكامؿ
مقترحة ألنشطة التربية الحركية كالمكسيقية الفنية ك أثرىا عمى تنمية بعض الميارات
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الحركية األساسية ك التعاكف لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة  ,ككذلؾ ما أشارت إليو دراسة
( , )Gullett,2008كدراسة (قاسـ , )2009 ,حيث أشارت ىذه الدراسات إلى امكانية
تنمية ميارة التعاكف لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة إذا تـ تكفير البرنامج التدريبي المبلئـ
لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

مناقشة نتائج الفرضية الثانية

شكل ()4
مقارنة نسبة كل ميارة في القياسين البعدي و المتابعة لالختبار المصور لمذكاء االجتماعي
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شكل ()5
نتائج بطاقة المالحظة لقياس المتابعة لكل فقرة من استمارة المالحظة
يتضح مف الرسكـ البيانية في الشكؿ ( )4ك( )5إلى تحقؽ الفرضية الثانية حيث أف نتائج القياسيف
البعدم كالمتابعة أشارت الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ البعدم ك المتابعة لدل
عينة الدراسة حسب ما أظيرت نتائج اختبار (  )tفي جدكؿ (  , )14فقد ارتفعت نسبة ميارة
التعاطؼ مف ( )%96.42إلى ( ,)%97.14كارتفعت ميارة التكاصؿ مع اآلخريف مف
( )%92.66إلى ( ,)%97.00بينما ارتفعت ميارة التعاكف مف ( )%97.77إلى (,)%98.3
لترتفع بعد ذلؾ النسبة الكمية لممقياس مف ( )%95.44الى ( )%97.33كىذا يدؿ عمى نجاح
البرنامج التدريبي في تنمية الميارات االجتماعية (التعاطؼ ,التكاصؿ مع اآلخريف ,التعاكف) لدل
طفؿ ما قبؿ المدرسة كذلؾ الستمرار المؤشرات االيجابية بارتفاع الميارات االجتماعية لدل عينة
الدراسة في قياس المتابعة .كيمكف تفسير استمرار تطكر ميارات األطفاؿ الى التعزيز الفكرم
كالمستمر مف قبؿ المعممات الستجابات األطفاؿ االيجابية كالمتعمقة بالميارات الثبلث ,كما أف
استمرار الطفؿ في ممارسة ميارات التعاطؼ كالتكاصؿ كالتعاكف بشكؿ يكمي في األنشطة المقدمة
في الركضة أدل إلى تحسف أدائو في كؿ ميارة.
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التوصيات
في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الباحثة تكصي بما يمي:
 -1االىتماـ بإجراء المزيد مف الدراسات العربية عف الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة.
 -2تدريب معممات التعميـ قبؿ المدرسي بالسمطنة عمى كيفية تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ.
 -3تصميـ برامج تستيدؼ ميارات اجتماعية مختمفة كمتنكعة لتنميتيا لدل الطفؿ.
 -4تطبيؽ برامج لتنمية الميارات االجتماعية المختمفة ضمف مناىج مرحمة التعميـ قبؿ المدرسة.
 -5تطبيؽ البرنامج الذم تقدمو الدراسة الحالية في مدارس التعميـ قبؿ المدرسة.

المقترحات
استنادا إلى نتائج الدراسة الحالية ك تكصياتيا تقترح الباحثة الدراسات التالية:
 -1عمؿ دراسات تيدؼ إلى تصميـ مقاييس متنكعة لقياس الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ
المدرسة.
 -2إجراء د ارسات تيدؼ إلى تقديـ برامج متنكعة لتنمية الميارات االجتماعية لطفؿ ما قبؿ
المدرسة.
 -3القياـ بدراسات عممية أكثر حكؿ الميارات االجتماعية لممراحؿ العمرية المختمفة.
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ممحؽ ()1

استمارة المالحظة لممعممة لقياس الميارات االجتماعية لمطفل

اسـ المدرسة /الركضة..................................................................:
اسـ الطفؿ /الطفمة.........................................................................

الجنس:

ذكر
أنثى

تاريخ ميبلد الطفؿ /الطفمة.......................
مبلحظة رقـ (

) فترة المبلحظة مف

/

/

حتى

/

/

عزٌزتً المعلمة.....
فٌما ٌلً مجموعة من السلوكات الدالة على الذكاء االجتماعً لدى طفل
ما قبل المدرسة .
ٌرجى منك التكرم بوضع اشارة ( √) أمام كل فقرة من الفقرات التالٌة
تحت البدٌل الذي ٌمثل درجة امتالك الطفل لكل سلوك من تلك
السلوكات وذلك باالعتماد على مالحظتك للطفل خالل الفترة الزمنٌة
المحددة.

شاكرة ومقدرة لك حسن تعاونك

الباحثة

82

قائمة مالحظة المعممة لمطفل..................................................
ـ

غالبا

السمكؾ

1

يتكاصؿ بصريا مع اآلخريف

2

يصغي بشكؿ جيد عندما يتحدث إليو اآلخركف

3

يتكمـ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ

4

ينتظر دكره في الحديث

5

يعتذر لآلخريف عندما يخطئ في حقيـ

6

يشعر بالحزف عندما يشاىد طفبل آخر يتعرض لؤلذل

7

يميز تعبيرات الكجو الدالة عمى الحزف

8

يميز تعبيرات الكجو الدالة عمى الفرح

9

يميز تعبيرات الكجو الدالة عمى الخكؼ

 10يميز تعبيرات الكجو الدالة عمى الغضب
 11يفضؿ العمؿ ضمف مجمكعة
 12يبادر لمساعدة اآلخريف
 13يمتزـ بالتعميمات التي تعطى لو
 14يمتزـ بالدكر المحدد لو في األنشطة الجماعية
 15يحرص عمى تصحيح أخطائو
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أحيانا

ممحق ()2
قائمة بأسماء األفاضل المحكمين لمقياس الميارات االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة
جية العمل

الدرجة العممية

التخصص

 1آماؿ محمد محمد بدكم

جامعة نزكل

دكتكراه

تربية الطفؿ

 2محمد أحمد نقادم

جامعة نزكل

أستاذ مشارؾ

قياس كتقكيـ

 3ىدل أحمد الضكل

جامعة نزكل

دكتكراه

عمـ نفس

 4دعاء سعيد أحمد حسيف

جامعة نزكل

دكتكراه

تربية الطفؿ

جامعة السمطاف

استاذ مشارؾ

تربية خاصة

ـ

اسم المحكم

 5ابراىيـ أميف القريكتي

قابكس
 6بكار سميماف بكار

جامعة السمطاف

دكتكراه

إرشاد نفسي

قابكس
 7رقية نصير عبداهلل الصمتي

جامعة السمطاف

ماجستير

طفؿ ما قبؿ المدرسة

قابكس
 8منى سالـ حمكد السيابية

جامعة السمطاف
قابكس

84

ماجستير

طفؿ ما قبؿ المدرسة

ممحق ()3
قائمة بأسماء المحكمين لبرنامج تنمية الميارات االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة

جية العمل

الدرجة

 1آماؿ محمد محمد بدكم

جامعة نزكل

دكتكراه

تربية الطفؿ

 2دعاء سعيد أحمد حسيف

جامعة نزكل

دكتكراه

تربية الطفؿ

 3محفكظة راشد المشيقرية

ك ازرة التربية

ماجستير

ـ

اسم المحكم

العممية

كالتعميـ

الوظيفة

مدير مساعد
بدائرة التعميـ قبؿ
المدرسي
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التخصص

االرشاد النفسي

ممحق ()4

نتائج أطفال العينة في االختبار المصور

جدول ( )17نتائج المقياس المصور لمقياس القبمي لعينة الدراسة
رقم الطفل

التعاطف

التواصل

التعاون

المجموع

المتوسط

الحسابي

النسبة

1

17

8

9

34

2.2666

%75.556

2

11

14

5

30

2

%66.667

3

12

10

7

29

1.9333

%64.444

4

19

11

6

36

2.4

%80.000

5

17

12

7

36

2.4

%80.000

6

14

11

5

30

2

%66.667

7

15

11

3

29

1.9333

%64.444

8

16

10

8

34

2.2666

%75.556

9

14

8

5

27

1.8

%60.000

10

11

9

8

28

1.92307

%62.222

11

16

8

5

29

1.9333

%64.444

12

14

12

6

32

2.1333

%71.111

13

18

10

6

34

2.2666

%75.556

14

18

11

8

37

2.4666

%82.222

15

18

11

7

36

2.4

%80.000

16

15

11

5

31

2.0666

%68.889

17

21

12

5

38

2.5333

%84.444

18

20

12

6

38

2.5333

%84.444

19

18

11

9

38

2.5333

%84.444

20

19

13

6

38

2.5333

%84.444

المجموع

320

216

126

664

10.85

6.3

33.45

70%

%73.778

المتوسط
الحسابي

النسبة المئوية

16

%71.667 %76.905
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جدول ()18
نتائج المقياس المصور لمقياس البعدي لعينة الدراسة
رقم الطفل

التعاطف

التواصل

التعاون

المجموع

المتوسط الحسابي

النسبة

1

21

14

9

44

2.933

%97.778

2

20

13

9

42

2.8

%93.333

3

21

15

9

45

3

%100.000

4

21

15

9

45

3

%100.000

5

21

14

9

44

2.933

%97.778

6

20

10

9

39

2.6

%86.667

7

21

15

9

45

3

%100.000

8

19

15

8

42

2.8

%93.333

9

19

14

9

42

2.8

%93.333

10

18

12

9

39

2.6

%86.667

11

20

14

9

43

2.866

%95.556

12

21

14

9

44

2.933

%97.778

13

18

14

7

39

2.6

%86.667

14

21

15

9

45

3

%100.000

15

21

13

9

43

2.866

%95.556

16

19

12

8

39

2.6

%86.667

17

21

14

9

44

2.933

%97.778

18

21

15

9

45

3

%100.000

19

21

15

9

45

3

%100.000

20

21

15

9

45

3

%100.000

المجموع

405

278

176

859

المتوسط الحسابي

20.25

13.9

8.8

42.95

النسبة المئوية

%95.44 %97.77 %92.66 %96.429
87

المئوية

جدول ()19
نتائج المقياس المصور لقياس المتابعة لعينة الدراسة
رقم الطفل

التعاطف التواصل

التعاون

المجموع المتوسط الحسابي النسبة

المئوية

1

21

15

9

45

3

%100.00

2

21

12

9

42

2.8

%93.33

3

21

15

9

45

3

%100.00

4

21

15

9

45

3

%100.00

5

21

15

9

45

3

%100.00

6

18

15

9

42

2.8

%93.33

7

21

15

9

45

3

%100.00

8

19

15

9

43

2.866

%95.556

9

21

15

9

45

3

%100.00

10

18

15

9

42

2.8

%93.333

11

21

14

9

44

2.933

%97.778

12

21

15

9

45

3

%100.00

13

19

15

7

41

2.733

%91.111

14

21

15

9

45

3

%100.00

15

21

13

9

43

2.866

%95.556

16

19

12

8

39

2.6

%86.667

17

21

15

9

45

3

%100.00

18

21

15

9

45

3

%100.00

19

21

15

9

45

3

%100.00

20

21

15

9

45

3

%100.00

المجموع

408

291

177

876

المتوسط الحسابي

20.4

14.55

8.85

43.8

النسبة المئوية

%97.3 %98.3 %97.0 %97.1
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البرنامج التدريبي

ممحق ()4

المقاء رقم ( )1
عنوان المقاء :المقاء التعريفي
أىداف المقاء -1:تعريؼ األطفاؿ المشاركيف بالمعممة.
 -2التعرؼ إلى األطفاؿ المشاركيف.
 -3تعريؼ األطفاؿ بمكاعيد المقاءات كمكانيا.
االستراتيجيات :لعبة منظمة

 -الحكار ك المناقشة

األدوات :خيكط صكؼ
اإلجراءات - 1:ترحب المعممة باألطفاؿ كتطمب منيـ أف يمعبكا معيا لعبة بيت العنكبكت.
 -2يقؼ األطفاؿ كيككنكا دائرة مغمقة كمعيـ المعممة.
 تمسؾ المعممة بكبة خيكط الصكؼ كتعرؼ بنفسيا (اسميا -كظيفتيا -مشاعرىا في ىذاالصباح  -األشياء التي تحبيا).
 ثـ ترمي الكبة ألحد األطفاؿ كيعرؼ بنفسو بنفس الطريقة. كىكذا يستمر األطفاؿ برمي الكبة لبعضيـ البعض حتى يكمؿ العشريف طفؿ التعريؼبأنفسيـ ,كتتككف شبكة العنكبكت في الكسط .
 تناقش المعممة األطفاؿ في الشكؿ الذم تككف بالخيكط (ماذا يشبو؟  -ماذا يعني لنا ىذااألمر؟ -بماذا تشعركف؟......الخ).
 -3ثـ يجمس األطفاؿ عمى شكؿ حمقة مع المعممة.
 تخبر المعممة األطفاؿ عف (البرنامج ,ك المكاعيد ,كأماكف المقاءات). تكدع المعممة األطفاؿ ,بعد االتفاؽ عمى مكعد المقاء القادـ.89

المقاء رقم ( )2
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :المشاعر
أىداف المقاء:
 -1أف يميز الطفؿ المشاعر المختمفة التي يمر بيا اآلخركف.
 -2أف يعدد الطفؿ المشاعر المختمفة التي يمر بيا اإلنساف.
االستراتيجيات :القصة

 -الحكار كالمناقشة.

األدوات )4( :بطاقات عمييا صكر لممشاعر (الحزف – الغضب – الفرح – الخكؼ)
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ في حمقة كتخبرىـ أنيا ستعرض ليـ مجمكعة مف القصص القصيرة
كعمييـ تمييز الشعكر الذم يشعر بو بطؿ كؿ قصة.
 -2تبدأ المعممة بعرض القصص باستراتيجيات مختمفة كالتالي:
 المكقؼ رقـ (( )1محمكد ك األسد) . المكقؼ رقـ (( )2ألعاب فاطمة) . المكقؼ رقـ (( )3لعبة يكسؼ) . المكقؼ رقـ (( )4سمكة مريـ) . -3بعد عرض كؿ قصة عمى حدة تسأؿ المعممة األطفاؿ ما ىك شعكر أبطاؿ المكاقؼ األربعة؟ -
لماذا يشعر بشعكر....؟  -كيؼ ستشعر يا (فبلف) لك مررت بنفس المكقؼ؟......الخ.
 -4تعرض المعممة مجمكعة صكر عمى األطفاؿ ك تطمب منيـ اختيار الصكرة المناسبة ك التي
تعبر عف الشعكر الذم تحدده المعممة.
 -5تناقش المعممة األطفاؿ في المشاعر المتنكعة التي يمر بيا االنساف في المكاقؼ المختمفة.
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[المواقف من وحدة أنا وجسمي – اليوم الثاني – ص] 33

(أ) محمكد كاألسد
كاف ىناؾ كلد يدعى محمكد خرج مف بيتو ,ك في الطريؽ ظير لو أسد كبير الحجـ يزأر بصكت
عاؿ ,صرخ محمكد كشعر بخكؼ شديد كىك يرتعد مف شدة الخكؼ ,أخذ يركض كيركض مسرعا
حتى كصؿ بيتو ...كتنيد كقاؿ الحمد هلل.

(ب) ألعاب فاطمة
خرجت فاطمة مف البيت لمعب في حديقة صغيرة قرب بيتيا ك فكجئت بكجكد ألعاب كثيرة ك جديدة
فشعرت بالفرح فاطمة ,كركضت مسرعة لتعمب بيا ,أمضت فاطمة كقتا سعيدا ك طكيبل ك ىي
تنتقؿ بيف األلعاب.

(ج) لعبة يكسؼ
بعد عكدة يكسؼ مف الركضة فكجئ أف أختو الصغيرة ذات العاميف قد كسرت سيارتو الجديدة,
شعر يكسؼ بالغضب ك األلـ ألنو خسر لعبتو المفضمة.

(د) سمكة مريـ
عادت مريـ ذات يكـ مف الركضة فكجدت سمكتيا المفضمة لـ تعد تتحرؾ كالسابؽ في حكضيا
ككانت طافية عمى السطح ,سألت كالدتيا  :لماذا ال تتحرؾ سمكتي يا أمي ؟ قالت ليا  :يبدك أنيا
قد ماتت يا مريـ ,كحيف يمكت االنساف أك الحيكاف ال يتكمـ ك ال يتنفس ك ال يتحرؾ ,بدأت الدمكع
تنيمر مف عيني مريـ عمى مكت سمكتيا المفضمة.
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المقاء رقم ( )3
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :مشاعرم الخاصة
أىداف المقاء:
 -1أف يحدد الطفؿ مشاعره الخاصة .
 -2أف يعبر الطفؿ عف مشاعره الخاصة.
 -3أف يستمع الطفؿ لزمبلئو كىـ يتحدثكف عف مشاعرىـ.
 -الحكار ك المناقشة.

االستراتيجيات :نشاط فردم (بطاقات المشاعر)
األدوات :بطاقات المشاعر  -مرآه بطكؿ األطفاؿ.
اإلجراءات:

 -1تكزع المعممة بطاقة المشاعر لكؿ طفؿ (بطاقة مرسكـ فييا عدد مف الكجكه كتعبر عف مشاعر
مختمفة).
 تخبر المعممة األطفاؿ بأف يضعكا دائرة حكؿ المشاعر التي يشعركف بيا ىذا الصباح. -2تحضر المعممة مرآه بطكؿ األطفاؿ كتقؼ اماميا لتقدـ نمكذجا لؤلطفاؿ تنظر المعممة لممرآه
بكجو مبتسـ يعبر عف السعادة ك تقكؿ ( أنا أشعر ىذا الصباح بأني سعيدة ,ألني ألتقيت بكـ) .
 تسأؿ المعممة األطفاؿ :مف يرغب أف يخبرنا مشاعره ىذا الصباح؟ ليقؼ أماـ المرآه ك يعبرعف شعكره مقمدا الكجو المناسب لشعكره.
 -3تناقش المعممة األطفاؿ في مشاعرىـ التي تحدثكا عنيا (مثاؿ :لماذا تشعر بالحزف يا أحمد؟,
مف يخبرنا عف مكقؼ مر بو كشعر بشعكر .....؟  ,ماذا نقكؿ لصديقنا أحمد ؟
ليتعمـ األطفاؿ كيؼ تككف استجاباتنا عمى المشاعر المختمفة لمف حكلنا مف الناس.
94

......الخ)
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المقاء رقم ( )4
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :مشاعر الفرح
أىداف المقاء -1:أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الفرح .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الفرح.
 -3أف يتحدث الطفؿ عف أساليب التعبير عف الفرح.
 -4أف يشارؾ الطفؿ اآلخريف في أفراحيـ.
االستراتيجيات:ا لقصة

 -الحكار ك المناقشة

 -العرض (عرض صكر).

األدوات :حاسكب  -صكر لكجكه تعبر عف الفرح .
اإلجراءات -1:تدخؿ المعممة الصؼ كىي ترتدم مبلبس ذات ألكاف زاىية ,كتبتسـ كتضحؾ .
 -2تجمس المعممة مع األطفاؿ كتخبرىـ بأنيا ستحكي ليـ قصة سنجكب كحبة المكز كتعرضيا
عمييـ باستخداـ الحاسكب ببرنامج البكر بكينت [العرض مكجكد في .] CD
 -3تسأؿ المعممة األطفاؿ عف أحداث القصة مثاؿ  :ما اسـ بطؿ القصة؟  -عف ماذا يبحث
سنجكب؟ بماذا شعر سنجكب عندما فتح حبة المكز األكلى؟  -لماذا أعطت الدكدة سنجكب نصؼ
حبة الجكز؟ -بماذا شعر سنجكب عندما كجد حبة المكز الثانية ؟ -بماذا شعر سنجكب كالدكدة
كىما يمعباف؟ -لماذا شعر سنجكب ك الدكدة بالسعادة؟ -إذا كاف صديقؾ جائع فيؿ ستقاسمو مف
طعامؾ؟..........الخ.
 -4تعرض المعممة عمى األطفاؿ أربع صكر ألطفاؿ سعداء كتطمب مف األطفاؿ أف يعبركا عف
الصكر كتسأليـ بماذا يشعر الطفؿ في الصكرة؟  -لماذا تظنو سعيد يا ...؟  -ما ىي األكقات
التي تككنكف فييا سعداء؟  -ىيا قمدكا لي شكؿ الطفؿ السعيد – كيؼ نعبر عف فرحتنا ؟  -كيؼ
نشارؾ اآلخريف في فرحتيـ؟.........الخ
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المقاء رقم ( )5
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :مشاعر الخكؼ
أىداف المقاء:
 -1أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الخكؼ .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الخكؼ.
 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لؤلشخاص الذيف يظيركف مشاعر الخكؼ.
االستراتيجيات :القصة

 -الحكار ك المناقشة

 -العرض (عرض صكر).

األدوات :لكحة كبرية مع شخصيات القصة  -صكر لكجكه تعبر عف الخكؼ .
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع االطفاؿ كتخبرىـ أنو ستحكي ليـ قصة "بطكطة" .
 -2باستخداـ استراتيجية المكحة الكبرية تسرد المعممة القصة مع التركيز عمى الكممات الدالة عمى
الخكؼ ك الرعب.
 -3تسأؿ المعممة األطفاؿ حكؿ أحداث القصة مثاؿ :بماذا يشعر بطكطة اتجاه البحر ؟ ,ماذا
فعمت بطكطة عندما قررت اميا الذىاب لمبحر؟ ,مف يقمد لي كجو بطكطة الخائؼ؟ ,ماذا فعمت أـ
بطكطة لتعالج خكفيا؟  ,مف يذكر لي أمر أك شيء يخاؼ منو ؟ ,مف يحكي لنا مكقؼ شعر فيو
بالخكؼ ؟ ,عندما نشاىد شخص خائؼ ماذا نفعؿ لو؟........الخ.
 -4تعرض المعممة صكر كجكه تعبر عف الخكؼ كتطمب مف األطفاؿ التعبير عنيا كتسأليـ بماذا
يشعر الطفؿ في الصكرة؟  -لماذا تظنو خائؼ يا ...؟  -ما ىي المكاقؼ التي تككنكف فييا
خائفيف؟  -ىيا قمدكا لي شكؿ الطفؿ الخائؼ ............الخ .
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"من يعرف السر ؟ " قصة لألطفال بقمم إبراىيم حمزة
قررت البطة الكبيرة أف تذىب ىي ك أكالدىا لمبحر في نزىو
قالت " بطكطة " ألميا :
رجاء يا أمي  ..أنا أخاؼ البحر  ..أنا ال احب العكـ "
"ن
ابتسمت األـ ضاحكة مف قكؿ البطة الصغرل كمف مبلمح الرعب التي ارتسمت عمى كجييا كمما
فكرت أنيا ذاىبة لمبحر ..
قالت ليا  :حبيبتي  ..البد أف تتعممي العكـ  ,حتى تمتقطي السمؾ ببراعة "
قالت الصغيرة باكيةن  " :أنا ال أحب البحر ال أحب العكـ ال أحب السمؾ " كأخذت تبكى
في اليكـ التالي  ,كمع شعاع الشمس الذم ّقبؿ خد " بطكطة " انطمقكا جميعا إلى البحر  ,لكنيا
قررت الجمكس تحت شجرة ؛ لتشاىد أخكاتيا كأميا يسبحكف كيمعبكف كىـ يشكمكف دكائر تقترب

كتتباعد  ,ثـ تقفز بطة لتمتقط سمكة  ,كتيبط أخرل إلى الماء لتخرج بصيدىا الفضي ,شبع البط
أكبل كلعبا  ,خرجت بعض البطات إلى الشط  ,كؿ كاحدة تمد رجمييا بسعادة كانتشاء  ,ثـ تستمقي
في ظؿ شجرة ..
كؿ يكـ يتكرر األمر  ,ك" بطكطة " تزداد ضعفا كحزنا ؛ إلى أف قررت األـ قرارىا  ,كاستممت "
بطكطة " ركنيا اليكمي  ,كشبح الخكؼ مف البحر يناـ في عيكنيا ,ظمت تطالع أخكتيا كالعادة ,
في انتظار أف تمقى ليا كاحدة بسمكة لتأكميا  ,كاذا بيا تسمع صكتا خمع قمبيا رعبا  ,التفتت حذرة
؛ فكجدت الثعمب أماـ عيكنيا ,ارتبكت  ,لـ تجد سكل الترعة  ,فاندفعت إلييا  ,كىى تصرخ طالبةن
مف ينقذىا  ,فكجدت البطات أخكاتيا يساندنيا ككؿ كاحدة تدفعيا مف جانب حتى استكت في الماء
 ,كبدأت تعتاد األمر  ,بدأت أخكاتيا يتباعدف قميبل قميبل  ,كال تغيب عف عيكنيف  ,بدأت تستمتع
بالعكـ  ,ثـ قذفت منقارىا لتصطاد سمكة  ,سعدت بيا  ,ثـ التقطت أخرل  ,,,لـ تستطع " بطكطة
" منع نفسيا مف الضحؾ  ,حيف التفتت  ,لتجد الثعمب المكار ينزع قناعو عف كجيو  ,ليظير كجو
أميا الحبيبة .
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المقاء رقم ( )6
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :مشاعر الحزف
أىداف المقاء:
 -1أف يتحدث الطفؿ عف األسباب التي تؤدم إلى الحزف .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الحزف.
 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لؤلشخاص الذيف يظيركف الحزف.
االستراتيجيات :القصة

 -عرض بطاقات

 -الحكار كالمناقشة.

األدوات :صكر لكجكه تعبر عف الحزف – قفاز كبرم فيو دمى أصابع  -مرآه بطكؿ األطفاؿ –
قناع الكجو الحزيف.
اإلجراءات:
-1

تحكي المعممة لؤلطفاؿ قصة ( ريـ ك حيكانات المزرعة ) باستخداـ استراتيجية دمى

األصابع ,ثـ تطرح مجمكعة أسئمة عمى األطفاؿ عف أحداث القصة .
-2

تجمس المعممة مع األطفاؿ في حمقة كتعرض عمييـ بطاقات مصكرة ألطفاؿ حزينيف

كت طمب مف األطفاؿ التعبير عنيا كتسأليـ بماذا يشعر الطفؿ في الصكرة؟ كيؼ عرفتـ أنو حزيف ؟
 لماذا تظنكف أنو حزيف ؟  -ىيا قمدكا لي شكؿ الطفؿ الحزيف  -كيؼ نشاركيـ في حزنيـ؟-...........الخ
-3

تعرض المعممة عمى األطفاؿ قناع الكجو الحزيف كترتديو كتخبر األطفاؿ أنا حزينة اليكـ

ألني  ,..........بعد ذلؾ تسأؿ المعممة األطفاؿ مف يحكي لي مكقفا شعر فيو بالحزف؟ يخرج
الطفؿ كيمبس قناع الكجو الحزيف كيخبر زمبلئو لما ىك حزيف.
-4

تطمب المعممة مف األطفاؿ الكقكؼ أماـ المرآة كيشاىدكف أنفسيـ كىـ يمثمكف الكجو الحزيف
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قصة ريم وحيوانات المزرعة
ذىبت ريـ لتزكر مزرعة جدىا سالـ  ,شاىدت ريـ خركفا.
-

قالت ريـ  :مرحبا بؾ أييا الخركؼ الجميؿ

-

رد الخركؼ بصكت حزيف :امبااااع ...اممباااااع ...مرحبا بؾ يا ريـ

-

قالت ريـ :إني أرؾ حزينا يا خركفي ....أخبرني ما الذم يحزنؾ ؟

-

قاؿ الخركؼ :أنا حزيف ألني أبحث عف صكفي مف أخذ الصكؼ مف جسمي

-

قالت ريـ :ما رأيؾ اف نذىب كنسأؿ األرنب كالديؾ ك البقرة

-

قاؿ الخركؼ  :أنا مكافؽ ىيا بنا( ....رأت ريـ األرنب قادـ يقفز كينط)

-

قالت ريـ لؤلرنب :مرحبا بؾ أييا األرنب النشيط..قاؿ األرنب كىك يقفز  :مرحبا بؾ يا ريـ

قالت ريـ :ىؿ لؾ أف تساعدنا؟ إف الخركؼ حزيف كيبحث عف صكفو ىؿ رأيت مف أخذه؟-

قاؿ األرنب  :لؤلسؼ لـ أره فأنا مشغكؿ بأكؿ الجزر كالخس( .رأت ريـ الديؾ يصيح )

-

قاؿ الديؾ :كككك ..كككك ..كيؼ حالكـ ما لي أراكـ حزينيف؟

-

قاؿ الخركؼ بصكت حزيف :امبااااع ...امبااااع لقد فقدت صكفي كلـ أجده ىؿ رأيتو؟

-

قاؿ الديؾ  :كككك...كككك لؤلسؼ صديقي لـ أره فأنا مشغكؿ بالصياح منذ الفجر إليقاظ

الناس لمصبلة  ( .ثـ سمعكا خكار البقرة كذىبكا إلييا)
-

قالت ريـ لمبقرة :مرحبا بكيؿ رأيت صكؼ الخركؼ؟ إنو حزيف كيبحث عنو منذ الصباح.

-

قالت البقرة :نعـ رأيتو فعندما كاف جدؾ سالـ يحمب الحميب مني في الصباح رأيت معو

ككمة مف صكؼ الخركؼ كذكر أنو سيستخدميا لصنع رداء لو ليحميو مف برد الشتاء
-

قاؿ الخركؼ بصكت عالي :نعـ تذكرت إف المزارع سالـ تعكد أف يأخذ مف صكفي كؿ عاـ

لصنع مبلبس الشتاء ...كبعدىا ذىب الحزف عف صديقنا الخركؼ.
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المقاء رقم ( )7
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :مشاعر الغضب
أىداف المقاء:
 -1أف يتحدث الطفؿ عف أسباب الغضب .
 -2أف يميز الطفؿ مبلمح الكجو الدالة عمى الغضب.
 -3أف يعبر الطفؿ عف أساليب مكاجية الغضب.
االستراتيجيات :العرض (عرض صكر)

 -الحكار ك المناقشة

-نشاط فردم (عمؿ قناع).

األدوات :صكر لكجكه تعبر عف الغضب –أكراؽ مرسكـ فييا كجو غاضب – ألكاف – خيكط -قناع
كجو غاضب.
اإلجراءات-1:تجمس المعممة مع األطفاؿ في حمقة كتعرض عمييـ بطاقات مصكرة ألطفاؿ
غاضبيف كتطمب مف األطفاؿ التعبير عنيا كتسأليـ بماذا يشعر الطفؿ في الصكرة؟  -لماذا تظنكف
أنو غاضب ؟  -ما ىي األشياء التي تجعمكـ تشعركف فييا بالغضب؟  -ىيا قمدكا لي شكؿ
الطفؿ الغاضب؟  -كيؼ نعبر عف غضبنا؟  -ماذا نفعؿ عندما نغضب ؟
 -1تعرض المعممة عمى األطفاؿ قناع الكجو الغاضب كترتديو كتخبر األطفاؿ أنا أشعر بالغضب
اليكـ ألنو  ,..........بعد ذلؾ تسأؿ المعممة األطفاؿ مف يحكي لي مكقفا شعر فيو
بالغضب؟ يخرج الطفؿ كيمبس قناع الكجو الغاضب كيخبر زمبلئو ما الذم جعمو يشعر
بالغضب.
 -3تكزع المعممة عمى األطفاؿ أكراؽ مرسكـ عمييا كجو غاضب كتطمب منيـ تمكينيا ,ثـ عمؿ
قناع بيا كلبسو.
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المقاء رقم ( )8
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :بماذا أشعر لك ...؟
أىداف المقاء -1:أف يميز الطفؿ المشاعر التي يعبر عنيا كؿ مكقؼ.
 -2أف يعبر الطفؿ عما يشاىده في كؿ مكقؼ.
 -3أف يتخيؿ الطفؿ نفسو في مكاقؼ مختمفة.
االستراتيجيات :لعبة منظمة

 -الحكار كالمناقشة.

– التخيؿ.

األدوات :قصاصات كرؽ – بطاقات مصكرة.
اإلجراءات -1:تخبر المعممة األطفاؿ بأننا سنمعب معا لعبة ممتعة ,كسننقسـ لفريقيف.
 تقسـ المعممة األطفاؿ لمجمكعتيف. تطمب مف كؿ طفؿ أف يأخذ قصاصة كرؽ كاحدة مف العمبة ( قصاصات كرقية مكتكبعمييا أرقاـ مف  10 – 1كؿ رقـ مكتكب مرتيف ,كذلؾ لتشكيؿ ثنائيات).
 تطمب المعممة مف كؿ طفؿ أف يجد الطفؿ الذم يحمؿ نفس رقمو . تقؼ المعممة مف المجمكعتيف أف يقفكا متقابميف ,كؿ طفؿ يقؼ مكاجيا لمطفؿ الذم يحمؿنفس رقمو.
 نبدأ مف الثنائي رقـ ( )1كيأخذكا مف صندكؽ الصكر بطاقة مصكرة كاحدة [ صندكؽيحتكم عمى عشر بطاقات مصكرة ,كؿ صكرة تعبر عف مكقؼ كشعكر محدد].
 تطمب المعممة مف الطفؿ الذم سحب البطاقة أف يعرض الصكرة عمى زميمو كيصؼ (ماالذم يشاىده في الصكرة؟  -ما ىك شعكر الطفؿ في الصكرة؟)
 تطمب المعممة مف الطفؿ اآلخر أف يخبرنا ( ماذا لك شاىدت طفؿ يتعرض لنفس المكقؼفي الصكرة ,بماذا ستشعر؟  -ماذا ستفعؿ؟).
 كىكذا يستمر المعب مع كؿ ثنائي حتى ننتيي مف عرض ( )10مكاقؼ مصكرة. تسأؿ المعممة األطفاؿ ىؿ أعجبتكـ المعبة؟ ماذا استفدتـ منيا؟112
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المقاء رقم ( )9
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :الجزرة الكبيرة.
أىداف المقاء:
 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية مساعدة اآلخريف.
 -2أف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف عندما يحتاجيا.
 -3أف يقدـ الطفؿ المساعدة لآلخريف.
االستراتيجيات :القصة

 -األنشكدة

 -لعب األدكار

-الحكار كالمناقشة.

األدوات :مجسـ جزرة كبيرة الحجـ – أقنعة ( كمب ,قطة ,فأر) -حاسكب – شاشة عرض.
اإلجراءات -1:تسرد المعممة قصة "الجزرة الكبيرة" عمى األطفاؿ باستخداـ استراتيجية عرض فيديك
(الفيديك في ممحقات البرنامج).
 -2تسأؿ المعممة األطفاؿ مجمكعة أسئمة عف القصة مثؿ  :ىؿ أعجبتكـ القصة؟  -مف زرع
الجزرة؟  -ىؿ استطاع األب قمع الجزرة لكحده؟  -ممف طمب األب المساعدة؟  ...........ىؿ
طمب األب ك األـ مف ابنتيما المساعدة أـ جاءت بنفسيا لمساعدتيما؟  -ىؿ األبف ك األبنة يحبكف
مساعدة اآلخريف؟  - .....مف الذم بادر لمساعدة األسرة في قمع الجزرة؟  -عندما تعاكف الجميع
لقمع الجزرة ىؿ استطاعكا قمعيا؟ ....الخ.
 -3مف خبلؿ الحكار كالمناقشة تكضح المعممة أىمية مساعدة اآلخريف ,ككيؼ نبادر بتقديـ
المساعدة لمف يحتاج ليا ( عندما تحتاج الى مساعدة مف مف ستطمبيا؟  -مف يذكر لي مكقؼ
ساعد فيو أحد مف قبؿ؟)
 -4تطمب المعممة مف األطفاؿ أف ينشدكا معيا أنشكدة "الجزرة الكبير" كتكررىا مع األطفاؿ.
 -5تطمب المعممة مف األطفاؿ أف يعيدكا تمثيؿ القصة ,مع ترديد األنشكدة.
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 ،،قصة الجزرة الكبيرة،،

نشيد ( الجزرة الكبيرة )

زرعنا جزرة  ....في كسط البستاف
سقاىا أبي  ...عاشت في أماف
كبرت في جزرىا ...كبرت في فرعيا
أتى ليخمعيا  ...لـ يقدر ليا
فرأتو أمي  ..جاءت في عجؿ
أمسكتو بنشاط  ...مف غير كسؿ
أمي أمسكت أبي  ...أبي أمسؾ الجزرة
شدكا  ..شدكا  ..لـ يخمعكىا
فرآىـ أخي  ..جاء في عجؿ
أمسكيـ بنشاط  ..مف غير كسؿ
اخي أمسؾ أمي  ..أمي أمسكت أبي  ..أبي أمسؾ الجزرة
شدكا  ..شدكا  ..لـ يخمعكىا
فرأتيـ أختي  ..جاءت في عجؿ
أمسكتيـ بنشاط ....مف غير كسؿ
أختي أمسكت أخي  ..أخي أمسؾ أمي  ..أمي أمسكت أبي ..أبي أمسؾ الجزرة
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شدكا  ...شدكا  ...لـ يخمعكىا
فرآىـ ىكىك  ...جاء في عجؿ
أمسكيـ بنشاط  ..مف غير كسؿ

كمبي أمسؾ أختي  ..أختي أمسكت أخي  ..أخي أمسؾ أمي ..أمي أمسكت أبي ..
أبي أمسؾ الجزرة  ..شدكا شدكا  ...لـ يخمعكىا
فرآىـ مياك مياك  ..جاء في عجؿ
أمسكيـ بنشاط  ..مف غير كسؿ
قطي أمسؾ كمبي ..كمبي أمسؾ أختي  ..أختي أمسكت أخي  ..أخي أمسؾ أمي  ..أمي أمسكت
أبي ...أبي أمسؾ الجزرة  ..شدكا  ..شدكا  ...لـ يخمعكىا
فرآىـ كس كس  ...جاء في عجؿ
أمسكيـ بنشاط  ..مف غير كسؿ
فأرم أمسؾ قطي  ..قطي أمسؾ كمبي  ..كمبي أمسؾ أختي  ..أختي أمسكت أخي  ..أخي أمسؾ
أمي  ..أمي أمسكت أبي  ..أبي أمسؾ الجزرة  ...شدكا شدكا  ..فخمعكىا
انتيى النشيد

كىي نفس أحداث القصة  ..مع إضافة أف األـ طبخت في النياية الجزرة الكبيرة
كقامت بتكزيعيا عمى الجميع كتناكلكىا .
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المقاء رقم ( )10
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :أعتذر عندما أخطئ
أىداف المقاء:
 -1أف يعبر الطفؿ عف أىمية االعتذار لآلخريف عندما نخطئ في حقيـ.
 -2أف يذكر الطفؿ المفردات التي تستخدـ في االعتذار لآلخريف.
 -3أف يعتذر الطفؿ لآلخريف عندما يخطئ في حقيـ.
االستراتيجيات:
 القصة. الحكار ك المناقشة. العرض (عرض بكر بكينت).األدوات :حاسكب – شاشة عرض.
اإلجراءات:
 -1تذىب المعممة مع األطفاؿ إلى غرفة مصادر التعمـ لعقد لقاء اليكـ.
 -2تخبر المعممة األطفاؿ بأنيا ستعرض عمييـ في شاشة العرض ( )4مكاقؼ قصيرة مصكرة [
عرض البكر بكينت في  ] CDكسكؼ يتناقشكف بعد عرض كؿ مكقؼ.
 -3بعد عرض كؿ مكقؼ تناقش المعممة األطفاؿ في ما تـ عرضو مثاؿ :مف يعبر لي عف
المكقؼ الذم تـ عرضو؟  -ماذا حدث؟  -مف المخطئ برأيكـ؟  -ما ىك الخطأ الذم ارتكبو؟ –
ما الذم يجب عمى ( )......فعمو؟  -كيؼ يصحح ( ).....خطأه ؟  -كيؼ يعتذر ( )......مف
()...؟ ماذا سيقكؿ؟  -ىؿ سبؽ ك أف اعتذرت ألحد؟ ماذا قمت لو؟
كىكذا بعد عرض كؿ مكقؼ تجرم المعممة نقاش كحكار حكؿ المكقؼ المصكر.
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المقاء رقم ( )11
البعد :التعاطؼ
عنوان المقاء :زيارة المرضى
أىداف المقاء -1:أف يمتزـ الطفؿ بقكانيف الرحمة.
 -2أف يعبر الطفؿ عف تعاطفو مع المرضى.
 -3أف يردد الطفؿ دعاء الشفاء لممريض.
 -4أف يشكر الطفؿ اهلل تعالى عمى نعمة الصحة كالعافية.
االستراتيجيات
األدوات:

 -الحكار ك المناقشة.

 -رحمة ميدانية.

ىدايا متنكعة لممرضى.

اإلجراءات -1:الجمكس مع األطفاؿ في حمقة كتخبرىـ المعممة بأنيـ سيذىبكف اليكـ في رحمة إلى
المستشفى لزيارة المرضى.
 تناقش المعممة األطفاؿ أنو مف كاجب المسمـ أف يشعر بألـ أخيو المسمـ كخاصة المرضى,كتشرح ليـ آداب زيارة المريض ,كدعاء زيارة المريض.
 تخبر المعممة األطفاؿ بقكانيف كنظاـ الرحمة سكاء في الباص أك عند الكصكؿ لممستشفى. تكزع المعممة اليدايا عمى األطفاؿ كالتي بدكرىـ سيقدمكنيا لممرضى. -2الذىاب لممستشفى كيتـ تقسيـ األطفاؿ لمجمكعتيف ,بحيث تصاحب كؿ مجمكعة معممة
لئلشراؼ ,كيزكر األطفاؿ المرضى في قسـ األطفاؿ بحيث يقكمكف بما يمي:
 السبلـ عمى المريض ك السؤاؿ عف حالو ,تقديـ اليدايا لممرضى ,الدعاء لممريض . -4في الباص في رحمة العكدة تناقش المعممة األطفاؿ حكؿ مشاعرىـ عند االلتقاء بالمرضى,
ككيؼ نشعر بألميـ كنتعاطؼ معيـ ,كندعك ليـ بالشفاء ,ثـ نشكر اهلل تعالى عمى نعمة
الصحة كالعافية.
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المقاء رقم ( )12
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :ماذا تسمع؟
أىداف المقاء:
 -1أف يتعرؼ الطفؿ عمى األصكات المختمفة مف حكلو.
 -2أف يصغي الطفؿ جيدا لؤلصكات مف حكلو.
االستراتيجيات :لعبة منظمة

 -الحكار كالمناقشة

 -العرض (عرض بكر بكينت).

األدوات :عمب ببلستيكية مغمقة كغير شفافة – معكركنة – أرز – عدس – ممح -لكبيا-حاسكب.
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ كتخبرىـ أنيـ سيمعبكف لعبة ممتعة اليكـ.
 -2تكزع عمى األطفاؿ أرقاـ مف ( )1إلى ( )20كتخبرىـ بأنيا كؿ مرة ستختار رقـ كصاحب الرقـ
يخرج ليمعب المعبة.
 -3تعرض المعممة عمى األطفاؿ صندكؽ بو مجمكعة مف العمب الغير شفافة كترييـ ما بداخميا
(معكركنة – أرز – حصى صفير – ماء) ,كتخبرىـ أنيا ستعرض عمييـ مجمكعة مف أصكات
الحيكانات مف جياز الحاسكب [ العرض مكجكد في .]CD
 -4الطفؿ صاحب الرقـ يتـ ربط عينيو بقطعة قماش سكداء كتقكـ المعممة بيز العمبة المعتمة
كيحدد الطفؿ صكت ماذا داخؿ العمبة؟ أك ما ىك الحيكاف صاحب الصكت؟
 -5بعد االنتياء مف المعبة تناقش المعممة األطفاؿ في تنكع األصكات مف حكلنا ,كأىمية االصغاء
جيدا لؤلصكات لتمييزىا .
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المقاء رقم () 13
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :نصغي جيدا
أىداف المقاء:
 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.
 -2أف يعبر الطفؿ عف ما سمعو.
 -3أف ينفذ الطفؿ األكامر بناء عمى ما سمعو مف تعميمات.
االستراتيجيات:
 لعبة منظمة. الحكار ك المناقشة.األدوات :قصاصات كرقية في صندكؽ.
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ كتسترجع معيـ ما تعممكه مف الدرس السابؽ كتخبرىـ أنيـ سيمعبكف
اليكـ لعبة ممتعو ,كتشرح ليـ طريقة المعب.
 -2المعبة كاآلتي /تجيز المعممة ( )20كرقة كتضعيا في صندكؽ ,كؿ كرقة مكتكب عمييا
تعميمات ألكامر يقكـ بيا الطفؿ يتكاصؿ فييا مع العامميف بالمدرسة ,بحيث تتفؽ المعممة
معيـ مسبقا عمى التعاكف مع األطفاؿ (نماذج األكامر في الممحؽ).
 -3بعد أف ينفذ الطفؿ المطمكب منو كينجح في اتماـ الميمة المككؿ بيا كذلؾ بتكاصمو مع
الشخص المعني تطمب المعممة مف كؿ طفؿ أف يتحدث عف ميمتو أماـ زمبلئو.
 -4بعد االنتياء مف المعبة تناقش المعممة األطفاؿ عف أىمية االصغاء جيدا لؤلصكات ك
الكبلـ المكجية لنا كفيمو حتى نتمكف مف تنفيذ المطمكب منا
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أذىب لمديرة المدرسة كقؿ ليا (أستاذة إف

أذىب لمعممة صؼ الركضة كقؿ ليا (أستاذة إف

أذىب لمعممة المغة االنجميزية كقؿ ليا (أستاذة

أذىب لصديقؾ  ...كاطمب منو أف يعطيؾ كتاب

سمحت أريد دباسة  ,تريدىا أستاذة )....

إف سمحت أعطني بطاقات لؤلرقاـ بالمغة

سمحت أريد قمـ أحمر  ,تريدىا أستاذة )....

المغة العربية

االنجميزية ,تريدىا أستاذة )....
أذىب لمعممة صؼ التمييدم كقؿ ليا (أستاذة

أذىب لعاممة النظافة كقؿ ليا (أ إف سمحت أريد

إف سمحت أريد بطاقات الحركؼ  ,تريدىا

أكياس لمقمامة ,تحتاجو أستاذة )....

أذىب لمعممة المغة االنجميزية كقؿ ليا (أستاذة

أذىب لمعممة الجمعية التعاكنية كقؿ ليا (أستاذة

أستاذة )....

إف سمحت أعطني  3بطاقات مصكرة  ,تريدىا

إف سمحت أريد فطيرة جبف ) كأدفع المبمغ

أذىب لصديقؾ  ...كاطمب منو أف يعطيؾ

أذىب لمعممة صؼ الركضة كقؿ ليا (أستاذة إف

أذىب لمعممة صؼ الركضة كأعطيا ىذه

أذىب لمعممة صؼ التمييدم كقؿ ليا (أستاذة

أستاذة )....

كتاب الرياضيات

الكتب كقؿ ليا (أرسمتيا لؾ أستاذة)...

المطمكب

سمحت أريد دفتر التحضير  ,تريده أستاذة )....

إف سمحت أريد عشر مكعبات  ,تريدىا أستاذة
)....

أذىب لصديقؾ  ...كاطمب منو أف يعطيؾ

أذىب لصديقؾ  ...كاطمب منو أف يعطيؾ كتاب

عمبة األلكاف

المغة االنجميزية

أذىب لمعممة مصادر التعمـ كقؿ ليا (أستاذة

أذىب لمديرة المدرسة كأعطيا ىذه األكراؽ كقؿ

إف سمحت أريد قصة لؤلطفاؿ مف المكتبة ,

ليا (أرسمتيا لؾ أستاذة)...

تريدىا أستاذة )....

أذىب لمعممة الجمعية التعاكنية كقؿ ليا (أستاذة أذىب لعاممة النظافة كقؿ ليا (أ إف سمحت أريد

إف سمحت أريد  3عصير برتقاؿ ) كأدفع المبمغ

صابكف  ,تحتاجو أستاذة )....

أذىب لمعممة صؼ التمييدم كقؿ ليا (أستاذة

أذىب لمعممة مصادر التعمـ كقؿ ليا (أستاذة إف

المطمكب

إف سمحت أعطني أقبلـ سبكرة  ,تريدىا أستاذة

سمحت أريد  CDتعميمي  ,تريدىا أستاذة )....

)....
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المقاء رقم () 14
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :ىؿ تراني؟
أىداف المقاء -1:أف يعبر الطفؿ عف أىمية التكاصؿ البصرم مع اآلخريف عندما يتفاعؿ معيـ.
 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
االستراتيجيات :المعب الجماعي

 -النمذجة.

األدوات :قصاصات كرقية.
اإلجراءات -1:تخبر المعممة األطفاؿ بأنيـ سيمعبكف لعبة ممتعة.
 -2تشرح المعممة المعبة لؤلطفاؿ كىي كاآلتي:
 تختار المجمكعة طفؿ ليبتعد عف المجمكعة مسافة كافية بحيث ال يسمع حديثيـ. يأخذ باقي األطفاؿ قصاصات كرقية مف الصندكؽ  ,يكجد في داخؿ كؿ كرقة رسمة نجمةما عدا كرقة كاحدة فييا رسمة عيف.
 يعكد األطفاؿ لممجمكعة كيشكمكا دائرة كالطفؿ الذم تـ ابعاده يجمس في كسطيا . الطفؿ الذم حصؿ عمى رسمة العيف عميو أف يغمز ألحد األطفاؿ المكجكديف دكف أف يراهالطفؿ الكاقؼ في كسط الدائرة ,ثـ يقكـ الطفؿ الذم غمز لو بالغمز لطفؿ آخر ...
 المطمكب مف الطفؿ الكاقؼ في الكسط أف يضبط كيمسؾ الطفؿ الذم يغمز ,كعندمايتعرؼ عميو يحؿ محمو في المجمكعة ,كالطفؿ الذم تـ اإلمساؾ بو يقؼ مكانو في كسط
المجمكعة  ...كىكذا تستمر المعبة.
 -3بعد االنتياء مف المعبة تناقش المعممة األطفاؿ في أىمية التكاصؿ البصرم مع اآلخريف
عندما يتفاعؿ معيـ ,كتقدـ نمكذجا لمتكاصؿ البصرم أثناء حديثيا معيـ كتمفت انتباىيـ لذلؾ.
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المقاء رقم () 15
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :أنتظر دكرم في الحديث.
أىداف المقاء:
 -1أف يذكر الطفؿ أىمية انتظار الدكر في الحديث.
 -2أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.
االستراتيجيات:
 القصة. الحكار ك المناقشة . لعب الدكر.األدوات :دمى األصابع (شخصيات القصة).
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ كتخبرىـ أنيا ستحكي ليـ قصة جميمة  ,ثـ ستسأليـ عنيا بعض
األسئمة.
 -2تسرد المعممة قصة " أنتظر دكرم في الحديث" باستراتيجية دمى األصابع.
 -3تسأؿ المعممة األطفاؿ عف أحداث القصة مثاؿ :ىؿ أعجبتكـ القصة ؟  -مف ىـ شخصيات
القصة؟  -ماذا حدث بيف خالد ك أحمد؟ ............. -أييما أفضؿ أف نتحدث جميعنا في نفس
الكقت أـ يتحدث أحدنا ك يصغي اآلخر ؟ (التركيز عمى ميارة انتظار الدكر في الحديث).
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قصة أنتظر دوري في الحديث
مريـ ك أحمد أخكاف صغيراف  ...تبمغ مريـ مف العمر ( )6سنكات أما أحمد فيبمغ مف العمر ()5
سنكات  ...في يكـ مف األياـ كانت مريـ ك أحمد يمعباف في ساحة المنزؿ بالكرة  ...ك أثناء لعبيما
حدث خبلؼ بيتيما حكؿ مف يبدأ بركؿ الكرة أكال  ...فأخذ أحمد الكرة كرفض السماح ألختو
بالمعب بيا  ..غضبت مريـ كثي ار ك قررت الذىاب إلى كالدتيا لتشكك ليا ما فعمو أخكىا أحمد ..
دخمت مريـ المنزؿ فكجدت كالدتيا تتحدث في الياتؼ مع كالدىا .أسرعت مريـ إلى أميا كقالت:
أمي ...أمي أخذ أخي أحمد مني الكرة ك يرفض السماح لي بالمعب بيا.
لـ تمتفت األـ لحديث مريـ كاستمرت في حديثيا مع زكجيا عف المشكمة التي كاجيتيا في العمؿ...
غضبت مريـ كثي ار فشدت كالدتيا مف ثكبيا كقالت :أمي ...أمي إنني أتحدث إليؾ ..لقد أخذ أحمد
مني الكرة كيرفض السماح لي بالمعب معو بيا .التفتت األـ إلى مريـ كقالت  :انتظرم قميبل يا
عزيزتي حتى أنيي حديثي مع كالدؾ كسأستمع لؾ ...ازداد غضب مريـ فأخذت بالبكاء كذىبت
مسرعة إلى غرفتيا ك استمقت في سريرىا كىي تبكي .بعد لحظات حضرت كالدتيا إلى غرفتيا ك
سألتيا لماذا تبكيف يا مريـ؟
قالت مريـ :إنني أبكي ألنؾ رفضت االستماع لي كأنا أتحدث معؾ.
قالت األـ :كلكنني كنت منشغمة بالحديث مع كالدؾ يا عزيزتي ألـ أطمب منؾ أف تنتظرم قميبل
حتى أنيي حديثي مع كالدؾ؟
قالت مريـ  :نعـ كلكف أحمد أخذ الكرة مني ك أردت أف أشككه لؾ ,أنت لـ تستمعي لحديثي.
األـ :حسنا يا مريـ دعيني أسألؾ ,ىؿ يمكف أف يتحدث اثناف في نفس الكقت بحيث يفيـ كؿ
منيما ما يقكلو اآلخر؟
قالت مريـ :ال أدرم.
فقالت ليا أميا :إذف دعينا نمعب معا ىذه المعبة ...سأتحدث أنا ك أنت لمدة دقيقة كاحدة في نفس
الكقت ثـ سأسألؾ ماذا فيمت مف حديثي؟ ك ستسألينني ماذا فيمت أنا مف حديثؾ ؟ىؿ أنت
مكافقة؟
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قالت مريـ :نعـ يا أمي.
تحدثت مريـ ك أميا في نفس الكقت لمدة دقيقة ,ثـ سألتيا أميا ماذا فيمت مف حديثي يا مريـ؟
قالت مريـ :نعـ يا أمي ىذا صحيح سأحرص في المرات القادمة عمى أف أنتظر دكرم في الحديث
عندما يتحدث اآلخركف.
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المقاء رقم ( )16
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :نتحدث بصكت مبلئـ.
أىداف المقاء -1:أف يعبر الطفؿ عف أىمية الحديث بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
 -2أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
 -3أف يحدد الطفؿ نبرة الصكت المبلئمة لكؿ مكقؼ.
االستراتيجيات - :القصة.

–التخيؿ .

 -لعب الدكر.

األدوات :صكر – حاسكب – جياز العرض.
اإلجراءات -1:تجمس المعممة مع األطفاؿ كترحب بيـ كتسترجع معيـ أىـ ميارات التكاصؿ كالتي
تعممكىا في المقاءات السابقة.
 -2تخبرىـ أنيـ اليكـ سيتعممكف ميارة جديدة كىي الحديث بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
 -3تعرض المعممة عمى األطفاؿ صكرة عمى جياز العرض  ,تسأؿ المعممة األطفاؿ :ماذا
تشاىدكف في الصكرة؟ (تستمع إلجاباتيـ كتشجعيا).
 -4في الصكرة األكلى  /تخبر المعممة األطفاؿ بأف المعممة تكمـ صديقنا محمد ,ألنو يرفض
التعاكف مع زمبلئو في ركف المكعبات ,تسأؿ المعممة األطفاؿ ما ىي نبرة الصكت المبلئمة
لممعممة ؟  -ما ىي نبرة الصكت المبلئمة لممحمد كىك يتحدث لممعممة؟
 -5تستمع المعممة إلجابات األطفاؿ ,ثـ تقدـ عدة نماذج مف نبرات الصكت لتقميد صكت المعممة
كمحمد بنبرات صكت (ىادئة ك كدكدة – شديدة عدكانية – مستيزئة – سريعة ميممة – غير
كاضحة) ,ثـ تسأؿ األطفاؿ :ما ىي نبرة الصكت المناسبة ؟
 -6تطمب المعممة مف األطفاؿ إعادة تمثيؿ المكقؼ كتقميد نبرات الصكت المبلئمة لمحديث.
 -7في الصكرة الثانية  /مجمكعة أطفاؿ في ركف المكتبة تشير المعممة كؿ مرة ألحد االطفاؿ في
الصكرة كتسأؿ ما ىي نبرة الصكت المبلئمة لكؿ طفؿ (كما في الصكرة األكلى).
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المقاء رقم () 17
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :منتدل عرض أعماؿ األطفاؿ.
أىداف المقاء:
 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.
 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
 -3أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.
 -4أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
االستراتيجيات :النمذجة

-عرض األعماؿ

 -الحكار كالمناقشة.

األدوات :أعماؿ األطفاؿ.
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ كتخبرىـ أف لقاء اليكـ سيككف لعرض األعماؿ .
 -2يختار كؿ طفؿ العمؿ الذم يريد عرضو عمى زمبلئو ,كبعد عرض الطفؿ لمعمؿ عمى باقي
األطفاؿ أف يعطكه رأييـ في عممو.
 -3تقدـ المعممة نمكذج لؤلطفاؿ لطريقة العرض بعرض عمؿ ليا كتركز عمى الميارات التالية:
(التكاصؿ البصرم – التحدث بنبرة صكت مبلئمة – االصغاء آلراء اآلخريف – انتظار الدكر في
الحديث).
 -4يبدأ األطفاؿ بعرض أعماليـ عمى زمبلئيـ ,كيستمعكف آلراء اآلخريف مع متابعة المعممة
لتطبيؽ الميارات السابقة.
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المقاء رقم ( )18
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :أنا ك المناسبات
أىداف المقاء:
 -1أف يصغي الطفؿ لؤلصكات مف حكلو.
 -2أف يتكاصؿ الطفؿ بصريا مع اآلخريف.
 -3أف ينتظر الطفؿ دكره في الحديث.
 -4أف يتحدث الطفؿ بنبرة صكت مبلئمة لممكقؼ.
االستراتيجيات:
 -الصكر

 -الحكار كالمناقشة.

األدوات :أعماؿ األطفاؿ.
اإلجراءات:
 -1تطمب المعممة مف األطفاؿ في اليكـ السابؽ لمدرس بأف يحضركا صك ار ليـ في اإلجازة
الصيفية أك فترة العيد أك أم مناسبة اجتماعية حضرىا الطفؿ.
 -2تجمس المعممة مع األطفاؿ في حمقة ك تعرض لؤلطفاؿ صكرة ليا في أحد المناسبات ك
تتحدث عف المناسبة ك العادات ك التقاليد فييا ك ما ىك شعكرىا في ذلؾ الكقت .
 -3تطمب المعممة مف األطفاؿ أف يتحدثكا عف صكرىـ التي أحضركىا أماـ زمبلئيـ كما فعمت
المعممة .
 -4بعد أف يعرض كؿ طفؿ صكرتو تفتح المعممة المجاؿ لباقي األطفاؿ لزميميـ ليحاكركه ك
يسألكه عف صكرتو كما جاء فييا.
كىكذا حتى ينتيي جميع األطفاؿ مف عرض صكرىـ....
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المقاء رقم ()19
البعد :التكاصؿ مع اآلخريف
عنوان المقاء :كيؼ أصحح أخطائي؟
أىداف المقاء:
 -1أف يتحدث الطفؿ عف أىمية تصحيح أخطائو.
 -1 -2أف يحرص الطفؿ عمى تصحيح أخطائو.
االستراتيجيات :القصة
 -التخيؿ

 الحكار ك المناقشة. -العرض (عرض بكر بكينت).

األدوات :حاسكب.
اإلجراءات:
 -1تجمس المعممة مع األطفاؿ كتسترجع معيـ لقاء (أعتذر عندما أخطئ).
 -2تخبر المعممة األطفاؿ أنيا ستعرض ليـ مجمكعة مف المكاقؼ في جياز العرض كسكؼ
تناقشيـ بعد كؿ مكقؼ.
 -3بعد عرض المكقؼ تسأؿ المعممة األطفاؿ مف يشرح لنا ما الذم حدث؟  -مف المخطئ؟ -
ما ىك الخطأ؟
 -4تقكؿ المعممة لؤلطفاؿ (بعد عرض المكاقؼ الثبلثة األكلى ) :تخيمكا أنفسكـ مكاف الطفؿ
المخطئ ماذا ستفعمكف؟ تستمع المعممة إلجابات األطفاؿ كتناقشيـ فييا مع طرح بدائؿ متنكعة
لتصحيح الخطأ.
 -5تقكؿ المعممة لؤلطفاؿ (بعد عرض المكاقؼ الثبلثة األخيرة) :مف يرغب في أف يعيد لنا تمثيؿ
المكقؼ الذم حدث؟ -كيؼ ستتصرؼ يا ( )......لك كنت مكاف (الطفؿ المخطئ)؟ تستمع
المعممة إلجابات األطفاؿ كتناقشيـ فييا مع طرح بدائؿ متنكعة لتصحيح الخطأ.
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المقاء رقم ()20
البعد :التعاكف
عنوان المقاء :استرجاع الذكريات الجميمة
أىداف المقاء:
 أف يتذكر الطفؿ الخبرات الحياتية التي مر بيا كتدؿ عمى التعاكف. أف يسرد الطفؿ مكاقؼ حياتية عف التعاكف. أف يعبر الطفؿ عف مشاعره في مكاقؼ التعاكف.االستراتيجيات :الحكار ك المناقشة

 -الرسـ

األدوات :أكراؽ بيضاء – أقبلـ – ألكاف.
اإلجراءات:
 -1تجتمع المعممة مع األطفاؿ كتعرض عمييـ مكقؼ حدث معيا كيدؿ عمى التعاكف ,ثـ تطمب
عددا مف األشخاص الطيبيف المتعاكنيف الذيف عاكنكه في شيء ما أك جعمكه
مف كؿ طفؿ أف يتذكر ن
معا كؿ الخبرات كاآلتي:
نا
يشعر
شعكر ن
جيدا ,كنسجؿ ن

 ساعدني السائؽ في حمؿ حقيبتي. عممني أخي كيؼ ألعب الشطرنج. شجعتني أمي عمى القفز في حماـ السباحة. ساعدتني صديقتي عمى اختيار األلكاف في لكحتي. لعبنا انا ك أصدقائي لعبة شد الحبؿ.معا كيؼ يمكف أف يؤثر التعاكف بيف األشخاص عمى مشاعرنا كعمى تحسيف حياتنا.
 -2نناقش ن
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المقاء رقم ()21

البعد :التعاكف
عنوان المقاء :قصة األدكات المكتبية
أىداف المقاء:
 -1أف يتحدث الطفؿ عف أساليب طمب المساعدة مف اآلخريف.
 -2اف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف كمما أحتاج ليا.
 -3أف يعدد الطفؿ فكائد العمؿ الجماعي.
االستراتيجيات:
 القصة. الحكار كالمناقشةاألدوات :حاسكب.
اإلجراءات:
 -1تذىب المعممة مع األطفاؿ إلى غرفة مصادر التعمـ.
 -2تخبر المعممة األطفاؿ أنيـ سيشاىدكف قصة " األدكات المكتبية" [ العرض مكجكد في .]CD
 -3بعد العرض تسأؿ المعممة أسئمة حكؿ القصة مثاؿ :لماذا كانت األكراؽ البيضاء حزينة ؟ ,إلى
أيف ذىبت األكراؽ ؟ ,كيؼ ساعد القمـ األكراؽ ؟ ,كيؼ ساعد المقص األكراؽ ؟ ,كيؼ ساعدتيـ
الدباسة ؟ ,ما فائدة تعاكف الجميع؟  ,ما ىي خطكات صنع كتاب ؟ ,لك أردت أف تقكـ بأمر ما فيؿ
ستطمب مساعدة اآلخريف؟......الخ.

137

138

139

140

المقاء رقم ()22
البعد :التعاكف
عنوان المقاء :صنع كتاب
أىداف المقاء -1:أف يعمؿ الطفؿ ضمف مجمكعة.
 -2اف يطمب الطفؿ المساعدة مف اآلخريف كمما أحتاج ليا.
 -3اف يقدـ الطفؿ المساعدة لآلخريف عندما يحتاجكف ليا.
 -4أف يمتزـ الطفؿ بالدكر المحدد لو.
االستراتيجيات :النمذجة

 -نشاط مجمكعات

 -قص كلزؽ ك تمكيف.

األدوات :أكراؽ بيضاء – مقصات – دباسات – ألكاف – أكراؽ ممكنة – لزؽ.
اإلجراءات:
 -1تسترجع المعممة مع االطفاؿ أحداث قصة " األدكات المكتبية"  ,كتكتب عمى المكح خطكات
عمؿ الكتاب.
 -2تقسـ المعممة االطفاؿ ألربع مجمكعات كيجمسكف حكؿ الطاكالت.
 -3يقسـ األطفاؿ األدكار فيما بينيـ لصنع كتابيـ الخاص  ,كالصاؽ الصكر كؿ مجمكعة
بمكضكع مختمؼ عف المجمكعة األخرل.
 -4يأخذ األطفاؿ األدكات البلزمة لعمؿ الكتاب الخاص بيـ مف طاكلة األدكات.
 -5تبدأ المجمكعات بالعمؿ بدكف تدخؿ المعممة إال عند الضركرة فقط.
 -6بعد االنتياء مف العمؿ تعرض كؿ مجمكعة كتابيا عمى باقي األطفاؿ كتعمقو في لكحة عرض
األعماؿ بعد أف يكتب أطفاؿ المجمكعة أسمائيـ عمى الكتاب الذم تـ صنعو ,تشكر المعممة
األطفاؿ عمى تعاكنيـ في صنع كتابيـ الخاص بيـ.
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المقاء رقم ()23
البعد :التعاكف
عنوان المقاء :نعمؿ معا
أىداف المقاء -1:أف يعمؿ الطفؿ ضمف مجمكعة.
 -2أف يضيؼ الطفؿ ألعماؿ زمبلئو.
 -3أف يمتزـ الطفؿ بالتعميمات التي تعطى لو.
 -4أف يذكر الطفؿ فكائد العمؿ الجماعي.
االستراتيجيات :الرسـ.

 -القصة.

 -الحكار ك المناقشة

 -العصؼ الذىني.

األدوات :أكراؽ – أقبلـ – ألكاف .
اإلجراءات -1 :تقسـ المعممة األطفاؿ ألربع مجمكعات كتجمس كؿ مجكعة في دائرة.
ِ
ممكنا.
كقمما ن
 -2يككف العمؿ كالتالي - :أعط كؿ طفؿ كرقة ن
 أطمب منيـ أف يكتبكا أسماءىـ عمى األكراؽ ك يبدأ كؿ منيـ في رسـ أم شيء في خيالو. بعد دقيقة كاحدة ,اطمب مف كؿ طفؿ أف يمرر كرقتو لمطفؿ الجالس عمى يمينو . أطمب منيـ أف يرسمكا مرة أخرل ,إكماالن عمى ما في كرقة زميمو التي كصمتو ,كىكذا ...استمرفي تمرير األكرؽ كؿ دقيقة إلى أف تعكد كؿ كرقة لصاحبيا األكؿ.
 كعند كصكؿ كؿ كرقة إلى صاحبيا اطمب مف الجميع أف يستمر في الرسـ ىذه المرة لمدة ()5دقائؽ.
 -3أناقش األطفاؿ كيؼ يمكف لكؿ منيـ أف يبني عمى أفكار اآلخريف ,ككيؼ يمكنو أف يفيـ
أعماؿ اآلخريف كيضيؼ إلييا.
 -4يضيؼ كؿ طفؿ أسماء زمبلئو الذيف ساعدكه في رسمتو  ,ثـ نعمّؽ كؿ الرسكمات.
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المقاء رقم ()24
البعد :التعاكف
عنوان المقاء :حمقة طبخ
أىداف المقاء -1:أف يتعاكف الطفؿ مع أصدقائو في صنع سمطة الفكاكو ك الخضركات.
 -2أف يمتزـ الطفؿ بالتعميمات التي تعطى لو.
 -3أف يتحدث الطفؿ عف خطكات العمؿ الجماعي.
 -4أف يمتزـ الطفؿ بالدكر المحدد لو.
االستراتيجيات :نشاط مجمكعات

 -حمقات طبخ

 -الحكار ك المناقشة.

األدوات :صحكف – سكاكيف ببلستيكية – مبلعؽ ببلستيكية – فكاكو منكعة – خضركات .
اإلجراءات -1:تخبر المعممة االطفاؿ أف حمقة اليكـ سنصنع سمطة الفكاكو ,كسمطة الخضار .
 -2تقسـ المعممة األطفاؿ لمجمكعتيف متساكيتيف ,كتختار كؿ مجمكعة أم نكع مف السمطة
ستصنع.
 -3تعطي المعممة كؿ مجمكعة المجاؿ لتقسيـ العمؿ بيف افرادىا ,كمتابعتيـ عف بعد كال تتدخؿ إال
عند الضركرة.
 -4تبدأ كؿ مجمكعة بصنع سمطتيا الخاصة ,كيمتزـ كؿ طفؿ بالدكر المحدد لو.
 -5بعد االنتياء مف العمؿ تقكـ كؿ مجمكعة بعرض خطكات العمؿ  ,كطبؽ السمطة المعد.
 -6تناقش المعممة األطفاؿ في خطكات كطريقة العمؿ ,مع التعزيز ك الثناء عمى تعاكنيـ مع
بعضيـ البعض إلنجاز العمؿ.
 -7تناقش المعممة األطفاؿ في فائدة العمؿ الجماعي ,ككيؼ سيككف الكضع لك قاـ كؿ طفؿ بعمؿ
سمطتو الخاصة بمفرده ,كفائدة تنظيـ العمؿ كتكزيع المياـ عمى أعضاء المجمكعة.
143

المقاء رقم ()25
البعد :المقاء الختامي
عنوان المقاء :ماذا تعممت ؟
أىداف المقاء:
 – 1أف يمخص الطفؿ ما تـ تعممو.
 -2أف يعبر األطفاؿ عف مشاعرىـ اتجاه المعممة ك زمبلئيـ.
 -3أف تكدع المعممة (الباحثة ) األطفاؿ.
االستراتيجيات:
 لعبة منظمة. الحكار كالمناقشة.األدوات :بالكنات – كعكة – ىدايا لؤلطفاؿ
اإلجراءات:
 -1تجيز المعممة الصؼ كتعمؽ البالكنات كتزيف الصؼ بأجكاء احتفالية.
 -2تخبر المعممة األطفاؿ أف اليكـ ىك آخر لقاء مف لقاءاتنا.
 -3تمعب المعممة مع األطفاؿ لعبة البالكنات حيث تضع في عشر بالكنات عناكيف أىـ المقاءات
السابقة كيتحدث األطفاؿ مع المعممة عف ما تـ تعممو مف الدرس ك أجمؿ ذكريات البرنامج.
 -4تحضر المعممة الكعكة ك تكزعيا عمى األطفاؿ.
 -5تكزع المعممة اليدايا التذكارية لؤلطفاؿ.
 -6تكدع المعممة األطفاؿ عمى أمؿ المقاء بيـ في لقاءات أخرل.
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ممخص الرسالة بالمغة االنجميزية
The study aimed to measure the effectiveness of a training program in the
development of some of social skills of a sample of preschool children. Three
social skills have been identified to be developed in this study, namely,
(empathy, communicate with others, cooperation).
The program was applied to a sample of 20 children of pre-school children (46 years) from Sinaw Private School in sinew –al mudhaibi- al sharqia north Sultanate of Oman. The sample was divided equally between males (n1 = 10)
and females (n2 = 10).
The researcher used a measure of social intelligence contained in the (Kitami
and Yousef, 2010) study, which consists of photographer scale and a teacher
form Note .The first measurement was applied on the study sample, then the
training program (prepared by the researcher) was applied to develop the
social skills. After completion of the program, the second measurement has
been applied and two weeks after, the follow-up measurement has been
applied.
The results of the study confirm the first hypothesis which is a presence of
statistically significant differences in the social skills (empathy, communicate
with others, cooperation) with pre-school children in the first and second
measurements. This is because of the training program used in this study. As
well as the results of the first, second and the follow-up measurements
confirms the second hypothesis which indicates that there are no statistically
significant differences between the second and follow-up measurements in
social skills (empathy, communicate with others, cooperation) among a sample
of pre-school children.
At the end of the study, the researcher recommended to apply the program provided
by the current study in pre-education schools Oman.
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