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 ممخص البحث
إلي التعرؼ عمي فعالية برنامج قائـ عمي استخداـ مراكز  ةالحالي ىدفت الدراسة

( طفؿ 24طبؽ البحث عمى ) ،مية بعض الميارات االجتماعية لدي أطفاؿ الروضةالتعمـ لتن
المممكة العربية السعودية، مف  –شرة بمحافظة حفر الباطف وطفمة مف أطفاؿ الروضة العا
( سنوات مف الممتحقيف بالمستوي الثاني لرياض األطفاؿ 6-5الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

 -استخدمت الباحثة في البحث الحالي األدوات التالية : .
         )إعداد الباحثة(     مقياس الميارات االجتماعية ألطفاؿ الروضة -1
                        البرنامج )إعداد الباحثة(                         -2

 -: ةالتالي  النتائجوتوصمت الدراسة الحالية إلي 
لتجريبية في التطبيقيف االمجموعة  أطفاؿوجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات  -1

 .لقياس البعدي.ا لصالحالميارات االجتماعية ي لمقياس القبمي والبعد
التجريبية( قبؿ -درجات المجموعتيف )الضابطة  وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي-2

 وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.
التجريبية( في -درجات المجموعتيف )الضابطة  وسطيإحصائيًا بيف مت وجود فرؽ داؿ-3

 جريبية.القياس التتبعي لمبرنامج لصالح المجموعة الت
درجات المجموعة التجريبية حسب الجنس والعمر  وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي -4

 وجاءت النتائج لصالح اإلناث مف حيث الجنس ولصالح األكبر سنًا مف حيث العمر.
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Summary: The present study aimed to identify the effectiveness of a 

program based on the use of learning centers for the development of some 

social skills of Kindergarten Children, research has been applied to (24) 

Child (boys and girls) from the 10th kindergarten in the province of Hafr 

Al Batin - Saudi Arabia, of those aged between (5 - 6) years, who Enrolled 

in the second level for kindergarten. The researcher used the following 

tools: 

1- A Measure of kindergarten social skills. (Prepared by the researcher). 

2-The program(Prepared by the researcher). 

The study found a set of results, including: 

1-There are significant differences between the Average scores of the 

experimental group in the pre and post application in favor of dimensional 

measurement. 

2-There are significant differences between the Average scores of the two 

groups (control - experimental) before and after the application of the 

program in favor of the experimental group. 

3-There are significant differences between the Average scores of the two 

groups (control - experimental) in the iterative measurement of the 

program in favor of the experimental group. 

4-There are significant differences between the Average scores of the 

experimental group by sex, age. The results were in favor of females in 

terms of gender and in favor of the older in terms of age. 
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 -مكدمة :

األساسية في حياة األفراد، ففي و  حمة الطفولة المبكرة مف مراحؿ النمو الميمةتعد مر 
تمؾ المراحؿ يكتسب الطفؿ العادات والقيـ االجتماعية، وفييا تتكوف سمات شخصيتو، 
ويكتسب ميارات تكويف الصداقات والتفاعؿ والتواصؿ مع أقرانو مف األطفاؿ في تمؾ المرحمة 

، ومظاىر النمو التي ؿ طبيعتيارحمة مف مراحؿ النمو لدى الطفالعمرية. وال شؾ أف لكؿ م
تميزىا عف المراحؿ التي تسبقيا والتي تمييا، كما أف كؿ مرحمة تسيـ في نمو الطفؿ في 
المراحؿ التالية، وأف أي قصور في مظير مف مظاىر النمو في مرحمة ما مف شأنو أف يؤثر 

عتبر الميارات االجتماعية مف العناصر الميمة وت بالسمب عمى الطفؿ في المراحؿ البلحقة.
التي تحدد طبيعة التفاعبلت اليومية لمفرد مع المحيطيف بو في السياقات المختمفة، والتي تعد 
في حالة اتصافيا بالكفاءة مف ركائز التوافؽ النفسي عمى المستوى الشخصي والمجتمعي. 

الميارات: تمكيف الفرد مف إقامة عبلقات ومف أبرز المزايا المترتبة عمى ارتفاع مستوى تمؾ 
وثيقة مع المحيطيف؛ والحفاظ عمييا، مف منطمؽ أف إقامة عبلقات ودية يعد مف بيف 
المؤشرات اليامة لمكفاءة في العبلقات الشخصية فالفرد يحيا في ظؿ شبكة مف العبلقات التي 

مؾ الميارات ضروري لمشروع تتضمف الوالديف واألقراف واألقارب والمعمميف ومف ثـ فإف نمو ت
في إقامة عبلقات شخصية ناجحة ومستمرة معيـ، يضاؼ إلى ذلؾ أف ذوي الميارات 
االجتماعية المنخفضة لدييـ صعوبة في فيـ وتفسير سموؾ ومقاصد اآلخريف عمى نحو قد 

عمى العبلقة معيـ، كاف مف الممكف تجنبيا في  يستدعي ردود أفعاؿ دفاعية قد تؤثر سمباً 
لة الفيـ الدقيؽ لسموكيـ. ومف ىذا المنطمؽ فقد أصبح مف المتفؽ عميو أف الميارات حا

االجتماعية مف المحددات الرئيسة لنجاح الفرد أو فشمو في المواقؼ المتنوعة، فيي التي 
تمكنو في حالة ارتفاعيا مف أداء االستجابة المناسبة لموقؼ بفاعمية وفي المقابؿ فإف 

 2003)محمود وآخروف،         .في سبيؿ توافؽ الفرد مع اآلخريف وائؽضعفيا يعد أكثر الع
 :115-117) 

يعد عمر طفؿ ما قبؿ المدرسة العمر الذىبي الكتساب الميارات، ألف الطفؿ في ىذه و 
الفترة يستمتع بالقياـ باألعماؿ المتنوعة دوف أف يشعر بالممؿ مما يساعده عمى النجاح في 

الطفؿ إلى نضج جسمي مفة، ويتطمب اكتساب الميارة أف يصؿ اكتساب الميارات المخت
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في تعمـ الميارة، إضافة إلى تقديـ التدريب المناسب  باً ، وأف يكوف الطفؿ راغوعصبي مناسب
مع التشجيع المستمر الذي يتيح األداء السميـ لمميارة مع اإلشراؼ والتوجيو. وعندما تكتسب 

سابؽ تفكير صمة في سموؾ الطفؿ، حيث يقـو بيا دوف الميارة ويتـ تعمميا، تصبح عادة متأ
 (2002عبد اليادي والصاحب، ، 1999المجادي، و )فرماوي في خطواتيا ومراحميا.

مف أىـ  مرحمة الطفولة المبكرة أىميةأف إلي ( 105: 2010، عبد اليادي)رشييو 
برات وميارات اإلنساف مف حيث التعمـ الذي يتـ فييا، وما يكتسبو الطفؿ مف خ فترات عمر

ومواقؼ تعميمية وميارات اجتماعية وحياتية تمكنو مف التفاعؿ والتعاوف مع اآلخريف، 
والنجاح في التعامؿ مع المستجدات في المواقؼ المختمفة، فيي مرحمة حاسمة في تشكيؿ 

ف مرحمة الروضة أأبعاد نمو الطفؿ مف النواحي الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية. و 
( سنوات تعتبر مرحمة اإلعداد لممدرسة، فيي 6-4( سنوات أو كما يعتبرىا البعض )3-6)

تيدؼ إلى توفير قاعدة متينة مف الخبرات والمعمومات الميمة لؤلطفاؿ، والتي تساعدىـ عمى 
 . التعمـ في المراحؿ البلحقة

طفؿ كثير مف الميارات التي يحتاج الالىناؾ أف  إلي (1998، عبد الرحمف)ويشير
ومف أىـ ىذه الميارات التي يجب أف يتعمميا الطفؿ عند التحاقو بالروضة ىي  .إلتقانيا

الميارات االجتماعية مثؿ: التعاوف، وضبط النفس، والثقة بالنفس، واالستقبلؿ، والفضوؿ، 
ف نجاح الطفؿ في تنمية واكتساب الميارات االجتماعية يزيد مف قدرتو و  والتعاطؼ، والتواصؿ. ا 

قامة تفاعبلت اجتماعية عمى  االندماج  مع جماعة األقراف، واالقتراب مف جماعة الكبار، وا 
 . لتي تحقؽ نموًا اجتماعيًا سميماً ناجحة، مما يؤدي إلى اكتساب المزيد مف الخبرات االجتماعية ا

أف الميارات االجتماعية يمكف تعمميا مف خبلؿ طرؽ  (86: 2003،مرشد)ير يو 
والمجموعات وتعديؿ السموؾ وتماريف حؿ المشكمة باإلضافة إلى  متعددة مثؿ األلعاب،

المدرسيف والمرشديف والييئات األخرى ونستطيع أف نتعمـ فنيات إضافية مثؿ المشاركة وقص 
المبلحظة  القصص وتبادليا وىناؾ أيضًا طرؽ متعددة لمساعدة األطفاؿ الخجوليف مثؿ

 ف المجموعات والتشجيع والنقص في المياراتالفاعمة وتعميـ الميارات االجتماعية وتكوي
يكوف نتيجة الفشؿ في اكتساب الميارات االجتماعية بسبب ندرة الفرص لتعمـ  االجتماعية

 .الميارة أو لتعمـ النماذج مف السموؾ االجتماعي المقبوؿ
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( إلي أف االىتماـ بالميارات االجتماعية يرجع  إلى كونيا مف 19:  2008)داىـ، كما أشار
ركائز التوافؽ النفسي عمى المستوى الشخصي والمجتمعي وذلؾ مف منطمؽ أف إقامة عبلقات 

( أف 2002)مبروؾ،  أوضحو  ودية مف بيف المؤشرات اليامة لمكفاءة في العبلقات الشخصية.
الميارات االجتماعية ليا دور ىاـ في مدى نجاح الفرد في إقامة تفاعؿ اجتماعي كؼء مع 

اإلخفاؽ الذي  تفاعؿ وانخفاض ىذه الميارات يفسرتو عمى مواصمة ىذا الاآلخريف ومدى قدر 
يعانيو بعض األفراد في مواقؼ الحياة العممية عمى الرغـ مف ارتفاع ما لدييـ مف قدرات عقمية 

ماعي وانخفاض الكفاءة بؿ األمر ال يقؼ في كثير مف األحياف عند حدود سوء التفاعؿ االجت
مية في المحيط االجتماعي لؤلفراد الذيف يعانوف مف انخفاض ، ونقص الفاعاالجتماعية

 مياراتيـ االجتماعية بحيث يقعوف فريسة لممرض النفسي بمختمؼ أشكالو ودرجاتو.
( أنو مف أىـ أوليات الميارات االجتماعية عند األطفاؿ ىو ما 2008، ويذكر)سميماف

كبلـ والتواصؿ وخاصة يتعممونو في عمر سنتيف مف تفاعؿ مع اآلخريف مف خبلؿ ال
 باإليماءات ويتعمـ كيؼ يجيب عمى تساؤالت اآلخريف.

معبلقات االجتماعية السميمة أثرًا طيبًا في حياة األفراد لأف  (2013ويذكر)عيسوي،
والجماعات. فاإلنساف اجتماعي بطبعو إذ ال يمكف لئلنساف أف يعيش بمفرده حيث ال يستطيع 

كانت عبلقة الفرد باآلخريف وطيدة أدى ذلؾ إلى تكيفو  اإلنساف سد جميع حاجاتو، وكمما
وشعوره باألمف واالنتماء. وتعد العبلقات االجتماعية السميمة فنًا مف الفنوف وقدرة مف القدرات 

، غير أنو مف الممكف بيف األفراد اإلنسانية التي تختمؼ مف فرد آلخر لوجود الفروؽ الفردية
    تنمية ىذه القدرة.

 -راسة :مشكلة الد

تعد مرحمة ما قبؿ المدرسة مف المراحؿ الميمة في حياة الطفؿ إذ تتيح لو الفرصة 
:  2003استعداداتو لمتعمـ )البجو، لخبرات الكافية لتنمية مياراتو و الكتساب العديد مف ا

تعد كما (، وفييا يمكف وضع األساس لمعممية التربوية عبر مراحؿ التعميـ المختمفة. 100
االجتماعية إحدى الميارات الميمة التي تساىـ الروضة في إكسابيا لؤلطفاؿ، و الميارات 

تستمد أىميتيا مف كونيا ميارة أساسية تساعد الفرد عمى تحقيؽ قد كبير مف التوافؽ 
 والتكيؼ مع نفسو ومع اآلخريف ومف ثـ يستطيع أف يعبر عف مشاعره وأف يضبط انفعاالتو.
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ؿ والتفاعؿ االجتماعي والقدرة عمي مشاركة التواص أف (2001)حمداف،يشيرو 
اآلخريف عوامؿ ميمة وضرورية لنمو العبلقات االجتماعية لمطفؿ منذ المراحؿ المبكرة  في 
حياتو لذا تعد الميارات االجتماعية التي يستطيع الفرد توظيفيا بالصورة الصحيحة في حياتو 

ميارات ىي التي تؤىؿ الطفؿ أحد المؤشرات الميمة عمي الصحة النفسية، ألف ىذه ال
                                لبلندماج مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ بصورة إيجابية. 

( إلى أف الدراسات أظيرت أف األطفاؿ الذي 1999)داود وحمدي، كما أشار 
المرحمة  فيغالبًا ما يعانوف مف تدني التحصيؿ المدرسي، و يظيروف سموكًا اجتماعيًا 

دائية وحتى المرحمة الثانوية، كما قد يعانوف مف صعوبة قرائية وتأخر لغوي ومشكبلت في االبت
  االنتباه، وىذا بدوره يزيد مف احتماؿ تدني تقدير الذات عند ىؤالء األطفاؿ.

( عمى أىمية الميارات االجتماعية حيث يشير إلى أف Mobya, 1993) ويؤكد موبيا
ف أىميا: تقييمات اآلخريف لمفرد، وخاصة األفراد الميميف مفيـو الذات يتأثر بعدة عوامؿ م

في حياتو، وتظير ىذه التقييمات مف خبلؿ عمميات التفاعؿ االجتماعي.ويدخؿ السموؾ 
االجتماعي والميارات االجتماعية في كؿ مظير مف مظاىر حياة الفرد بحيث يؤثر في تكيفو 

فة وبشكؿ خاص خبلؿ مراحؿ تعممو وسعادتو ونجاحو وفاعميتو في مراحؿ حياتو المختم
المدرسية، فقدرتو عمى تكويف عبلقات اجتماعية تحدد درجة شعبيتو بيف أقرانو ومدى قدرتو 
عمى اإلفادة واالستفادة منيـ، وىو ما ينعكس بشكؿ كبير عمى ذاتو وعمى إدراكو لفاعميتيا 

ساعدة لآلخريف والتعاطؼ وترتبط الميارات االجتماعية بعدد مف أشكاؿ السموؾ مثؿ تقديـ الم
معيـ، وحسف التواصؿ والتعبير عف المشاعر كما تؤثر فييا، ألف فقداف مثؿ ىذه الميارات 

المتمثؿ في ضعؼ باالنجاز المدرسي التعميمي  يرتبط مباشرة باالنحراؼ االجتماعي و
تبارىا ة باعوالميارات االجتماعي، (2009)الحايؾ، يؿ الدراسي والتسرب مف المدرسة. التحص

عمـ النفس، تعد مفيومًا ميما ؛ وذلؾ لتأثيرىا العميؽ في العبلقات مصطمحًا مف مصطمحات 
مع اآلخريف، ولمحكـ اإليجابي أف تكويف ميارات اتصالية متنوعة كما  االجتماعية الجيدة.

عمى الفرد مف قبؿ اآلخريف تساعد الفرد عمى أسموب التواصؿ الجيد بيف األشخاص كما 
( كما ترتبط بتقديـ المساعدة  لآلخريف، 2003مى اإلفصاح عف الذات )شوقي، يساعده ع

                والتعاطؼ معيـ، وحسف التواصؿ والتعبير عف المشاعر.
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إلي أنو يمكف تعميـ الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ في وقت  (1995)جولماف ،ويشير
د ىي ميارة تيدئة النفس حيث أف الفر  مبكر جدًا مف عمر الطفؿ وأف أىـ ميارة يتعمميا

ويشير  األفراد األصحاء وجدانيًا يتمتعوف بعاطفة سميمة ويتعمموف كيؼ ييدئوف أنفسيـ.
أف القدرة عمي إنشاء العبلقات االجتماعية وتنميتيا والحفاظ عمييا ( 2006،أيضًا )جولماف

مى ذلؾ بالدراسات بؿ لمصحة الجسمية والنفسية، وقد دلؿ ع ليست ميارة ىامة لمنجاح فقط
( مف البشر حيث أظيرت أف العزلة االجتماعية تضاعؼ فرص 37000التي أجريت عمى )

المرض والموت باإلضافة إلى أف الميارات االجتماعية تقوـ بدور في تنمية القدرة عمى 
االستعداد لمدخوؿ في عبلقات بينشخصية مشبعة مع الطرؼ اآلخر فتخفؼ مف الشعور 

ة ألف تسمح المرء بالميارات االجتماعية تفيده في إقامة عبلقات مع اآلخريف بالوحدة النفسي
كما تكسبو الثقة بالنفس وتكشؼ الذات وتجعمو قادرًا عمى تحمؿ المسئولية ومواجية 
المشكبلت وأعباء الحياة، فنمو الميارات االجتماعية يساعد عمى تجنب العبلقات السمبية مع 

  .الرفاؽ 
( أف الكثير مف األطفاؿ تعاني مف مشكبلت التفاىـ مع 11: 2008)المصدر، ويذكر

اآلخريف فيـ يعانوف مف مشكبلت في توصيؿ رغباتيـ إلى اآلخريف وكذلؾ في فيـ احتياجات 
  اآلخريف ورغباتيـ.

ف الميارات الميمة قي حياة الميارات االجتماعية م( إلي أف 2011شير)خضر، يو 
دماج مع اآلخريف يتفاعؿ ويتعاوف معيـ فيعكس المؤشرات االن ؛ فأنيا تساعده عمى الفرد

الدالة عمى صحتو النفسية، وأي خمؿ أو افتقار لمثؿ ىذه الميارات قد يكوف عائؽ كبير مف 
الممكف أف يحوؿ بينو وبيف إشباع حاجاتو النفسية ؛ألف الميارات االجتماعية مف يييئ لمفرد 

 االندماج والتفاعؿ بالصورة االيجابية .
تعتبر الميارات االجتماعية مف أىـ الميارات التي يكتسبيا الطفؿ في مرحمة الطفولة، 

 -:عمي النحو التالي وقد تأتي
 التواصؿ اإليجابي مع اآلخريف -2تقديـ المساعدة لآلخريف         -1
 القدرة عمي قوؿ )ال( في المواقؼ التي يتطمب قوليا-4التعبير عف المشاعر واألفكار    -3
 القدرة عمي التعبير عف الغضب واالنزعاج-6القدرة عمي الدفاع عف الحقوؽ  -5
                 القدرة عمي التعبير عف االمتناف والمدح .    -8القدرة عمي طمب خدمة         -7
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 (1998سميماف،  إبراىيـ و)                                         
( ضرورة امتبلؾ الطفؿ لمميارات االجتماعية 2001داغستاني، )ولقد أظيرت دراسة 

)ىبة مصطفى، ويحيا حياة سوية. كما أكدت دراسةلكي يتوافؽ ضمف بيئتو االجتماعية 
( أف الطفؿ بحاجة إلى تعمـ الميارات االجتماعية التي تنسجـ مع قيـ مجتمعو  1997

 وعاداتو وتقاليده.  
كما أوضحت دراسة  Fraidman & et al .1882) أف األطفاؿ الذيف لدييـ قصور

في مياراتيـ االجتماعية يجعميـ  أطفااًل مرفوضيف ومنسحبيف، وال  ) فريدماف وآخريف
يتمتعوف بأية شعبية بيف أقرانيـ وغيرىـ مف األشخاص اآلخريف. بينما وجود ىذه الميارات 

مواقؼ  يساعدىـ في التوجو نحو اآلخريف واالنبساطية والقدرة عمى التصرؼ بنجاح في
التفاعؿ االجتماعي. واالىتماـ حاليًا؛ بدراسة الميارات االجتماعية منذ مراحؿ مبكرة مف حياة 
اإلنساف؛ دليؿ عمى األىمية االجتماعية والعممية التي تتميز بيا والدور الذي تقـو بو لتوثيؽ 

 ة بينيـ.أواصر المحبة بيف أفراد المجتمع الواحد مما يميد لبناء عبلقات اجتماعية سميم
الدراسات أف ىناؾ ( إلي ما أوضحتو نتائج 256: 2011)المقداد وآخروف، ويشير  

ي وبيف التكيؼ النفسي واالجتماعفة االجتماعية في مرحمة الطفولة عبلقة ارتباطيو بيف الوظي
( أف خصائص 121: 2010)عبد اليادي،        أيضاً  في مراحؿ العمر البلحقة. وأوضح

 -( سنوات ىي كالتالي:6-5لمطفؿ مف ) النمو االجتماعي
 اآلخريف .يكونوف صداقات حميمة مع األطفاؿ  -2     يحبوف مصادقة الكبار والصغار.-1
 .تقؿ مشاكؿ المعب في المجموعات فقد أصبحوا قادريف عمى إتباع األنظمة  -3 
 لقيادية.يظيروف ميارة أكثر في األدوار ا-5  يبدعوف في المعب الخيالي والتعميمي - 4
 يبدوف تعاونا أكثر مع الكبار ويصبحوف أكثر انتماء لمجموعتيـ وأكثر والء لمعممتيـ. -6
يمكنيـ فيـ وتوضيح األدوار التي يمعبونيا في أسرتيـ والتي تحدد المسؤوليات والواجبات  -7

 المختمفة.
( أف تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية تساعد 19-18: 2001)حمداف،شيريكما 

إقامة وتدعيـ عبلقتو باآلخريف وتساعده عمي تحمؿ المسئولية ومواجية المشكبلت  عمي
ومواقؼ الحياة المختمفة، لذا يعد افتقاد ىذه الميارات أمرًا خطيرًا ييدد الفرد وصحتو النفسية 
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ألنيا تجعؿ الفرد وصحتو النفسية ألنيا تجعؿ الفرد ضعيؼ الشخصية غير قادر عمي الدخوؿ 
 وية مع اآلخريف سواء في المدرسة أو المنزؿ أو العمؿ بعد البموغ. في عبلقات س
( أف فقداف الميارات االجتماعية يرتبط ارتباطًا مباشرًا 9: 2005،الحمصيني) ويؤكد

باالنحراؼ االجتماعي والجريمة عند األحداث ويرتبط بمشكبلت الصحة النفسية في مراحؿ 
 النمو البلحقة.

( أف دور الحضانة امتداد لخبرات الطفؿ 86: 2009مد،شير كبًل مف)زىير وأحيو 
دور الحضانة ورياض األطفاؿ تيتـ بتنمية العبلقات اإلنسانية بيف  أفالمنزلية، لذا نجد 

الطفؿ واآلخريف سواء داخؿ المنزؿ أو الروضة أو المحيطيف بو، باإلضافة إلي غرس القيـ 
تمع، وتنمية الثقة بالنفس وتكويف مفيـو والتقاليد والعادات والمعتقدات السائدة في المج

إيجابي عف ذاتو والشعور باالطمئناف والتقدير والمحبة واحتراـ اآلخريف وذلؾ التعاوف الوثيؽ 
 بيف المنزؿ والروضة واألنشطة الجماعية والتعاونية داخؿ الروضة.

( أف برامج رياض األطفاؿ تركز بالدرجة األولي 108-107: 2010)جبلؿ، رييو 
ي األنشطة واأللعاب االبتكارية، ولذلؾ فإف معممة رياض األطفاؿ البد وأف تكوف دائمًا عمي عم

وعي بأىمية المعب في تشكيؿ خبرات وميارات الطفؿ في ىذه المرحمة العمرية، كما أنيا تكوف 
عمي وعي وثقة بأىمية العبلقة بيف بيئة الطفؿ والمعب، ومف ميارات األطفاؿ التي تتطور 

ومف خبلؿ ما سبؽ أرادت ف وكيفية التعامؿ مع اآلخريواألنشطة الميارات االجتماعية  بالمعب
رياض مف الباحثة تنمية بعض الميارات االجتماعية باستخداـ مراكز التعمـ  لدى أطفاؿ ال

سة استطبلعية عمى عدد مف ( سنوات، وذلؾ ألنو عند قياـ الباحثة بدرا6- 4)عمر
اؿ( وجدت أف نسبة كثيرة مف األطفاؿ يعانوف مف قصور في )مؤسسات رياض األطفالروضات
في الروضات  االجتماعية، وتفاعميـ مع األقراف، والحظت أيضًا أف االىتماـ األكبرمياراتيـ 

فييا ينصب عمى تمقيف األطفاؿ وحشو أذىانيـ المعمومات المختمفة بينما ال تمقى الجوانب 
نيا الجانب االجتماعي بالرغـ مف أىميتو الكبيرة األخرى مف شخصياتيـ االىتماـ الكافي وم

فبل يتـ الكشؼ عما يمتمكونو األطفاؿ مف ميارات اجتماعية ومحاولة تنميتيا مف خبلؿ 
البرامج المختمفة. لذلؾ وعمى ضوء ما تقدـ يمكف تحديد مشكمة البحث بالتساؤؿ التالي:)ما 

ركف القصة( في تنمية –ركف الفف  –ة ىي فاعمية برنامج باستخداـ مراكز التعمـ )ركف األسر 
)المبادأة بالتفاعؿ، التعبير عف المشاعر السمبية، الضبط عض الميارات االجتماعية التالية:ب
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. ( سنوات6-5)لدي أطفاؿ الرياض مفاالجتماعي االنفعالي، التعبير عف المشاعر اإليجابية( 
الميارات  جة القصور فيمعال ومف ىنا انبثقت مشكمة الدراسة الحالية والتي تحاوؿ

 لتنمية بعض ىذه الميارات لدييـ برنامج قائـ عمي مراكز التعمـ لمطفؿ باستخداـاالجتماعية 
 . ( سنوات6-5بمحافظة حفر الباطف ممف تتراوح أعمارىـ مابيف )

 -أهداف الدراسة :

نمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ ت ييدؼ البحث الحالي إلي
 استخداـ عمي برنامج قائـمف خبلؿ  ( سنوات 6 -5ضة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )الرو 

 .مراكز التعمـ

 -أهنية الدراسة : 

تتصؿ الميارات االجتماعية بمسألة إدارة العبلقات مع اآلخريف والمشاركة في   
ات والتعاوف المجتمع. وىي تنشط العناصر العاطفية والحافزة التي تتمثؿ في االعتماد عمى الذ

مع اآلخريف، والمواظبة، وقبوؿ النقد، والقدرة عمى اختيار طريقة عمؿ بطريقة بّناءة، 
والتصرؼ بطريقة واعية وديمقراطية. ويكوف نجاح العبلقات االجتماعية رىف معرفة الغير 

اقؼ والتعاطؼ والشعور بالمواطنة. وتترابط الميارات االجتماعية ترابطًا مباشرًا بالقيـ والمو 
عمي تمثيؿ -التي تقدميا الروضة ألطفاليا-كما تساعد الخبرات االجتماعية .االجتماعية
. وحتى يستطيع الطفؿ أف يتوجو نحو اآلخريف تماعية واستدماجيا والتوافؽ معياالحياة االج

ويتعاطؼ معيـ ويقيـ عبلقات اجتماعية سوية مع األقراف والراشديف، يحتاج إلي تنمية الثقة 
لي تمبية حاجاتو االجتماعية األساسية والشعور  بالنفس وتكويف مفيـو إيجابي عف ذاتو وا 

. فيو في مرحمة التمركز حوؿ اآلخريف وجدير بالتقدير والمحبة باالطمئناف إلي أنو مقبوؿ مف
أو أف يضحي  ،الذات وليس مف السيؿ عميو أف يأخذ وجيات نظر اآلخريف في االعتبار

أف  كف الخبرات االجتماعية التي يمر بيا الطفؿ في الروضة يمكفبرغباتو مف أجميـ . ول
ولكي يتفيـ الطفؿ األدوار االجتماعية المختمفة المطموبة  .تساعد عمي تحقيؽ ذلؾ تدريجيا

منو ومف اآلخريف حولو ينبغي إتاحة الفرصة ألف يعيشيا ويمثميا بالفعؿ سواء في مواقؼ 
يتـ ذلؾ في الروضة مف خبلؿ فرص المعب والعمؿ مع حقيقية أو مف خبلؿ لعبو اإلييامي. و 
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صص )بيت الدمية( وتمثيؿ القوالدراما في ركف المنزؿوالمعب  ،أطفاؿ آخريف في مثؿ سنو
حيث يقوـ األطفاؿ أنفسيـ بالتمثيؿ أو باالستعانة بالدمى ، وتقمص األدوار المختمفة لمقصة

 (160-158: 2011)الناشؼ ،       والعرائس المختمفة.
 ،1989)ىيثـ، دراسة انطبلقًا مما أشارات إليو الدراسات السابقة مثؿو 
( مف أف نقص الميارات 2011العمواف ،، قاسـ ،1994،، عبد الكريـ1993ىندواي،

االضطرابات السموكية ويجعؿ  ، أليوتElliott,20021997 لي العديد مفاالجتماعية يؤدي إ
واإليجابي مع اآلخريف، وأقؿ قدرة عمي التمسؾ األطفاؿ أقؿ قدرة عمي التفاعؿ االجتماعي 

بالحقوؽ الشخصية وأكثر عرضة لبلستغبلؿ بأنواعو كانت أىمية البرنامج الحالي الذي 
استيدؼ تنمية  بعض الميارات االجتماعية لدي أطفاؿ الروضة مما يتراوح أعمارىـ ما بيف 

عمي العيش والتكيؼ مع التي تساعده  داخؿ وخارج قاعة النشاط بالروضة ( سنوات5-6)
 اآلخريف.

 -وتتضح أىمية الدراسة الحالية مف خبلؿ ما يمي:
المبكرة الذي يعد استثمارًا أمثؿ  بمرحمة الطفولة وتتمثؿ في االىتماـاألىمية النظرية:  (1)

لبناء مستقبؿ أي أمة، فمرحمة الطفولة تعد حمقة عمرية تتوقؼ عمييا مراحؿ النمو األخرى 
تنمية بعض الميارات  تتناوؿ ىذه الدراسة موضوعًا ىامًا وىو موضوعو  .في المستقبؿ
لؤلطفاؿ، حيث تعد ىذه الميارات مف أىـ وسائؿ تحقيؽ التكيؼ وضبط انفعاالتيـ االجتماعية 

بصورة سميمة. كما يعتبر موضوع الميارات االجتماعية مف الموضوعات اليامة التي أثارت 
ضافة إلى ظيورىا حديثًا عمى الساحة العربية بصفة عامة، اىتماـ العديد مف الباحثيف باإل

و يمكف إلدارات التربية والتعميـ في ضوء نتائج  وبالمممكة العربية السعودية بصفة خاصة.
يمكف أف يسيـ في تنمية الميارات االجتماعية لطفؿ ذي راسة االستفادة مف البرنامج الىذه الد

 الموجودة والمتوفرة داخؿ الروضة. الروضة باستخداـ األركاف التعميمية

تكمف ىذه األىمية في النتائج والتوصيات التي تساعد القائميف عمى األىمية التطبيقية:  (2)
رياض األطفاؿ في تفعيؿ دور البيئة التربوية في تنمية بعض الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ. 

عايتيـ، واالستفادة منيا في كما تفيد الجيات المختصة والقائميف عمى تربية األطفاؿ ور 
 مربيف األطفاؿ.التي تواجو  المشكبلتمعالجة 



 و1024أكتىبر( 38ـــــــــــــــــــ  انعذد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 149 - 

 -مصطلحات الدراسة:

 :Program me ( الربنامج1)
( بأنو "ىو مخطط منظـ في ضوء أسس عممية لتقديـ 439: 1984) زىراف، يعرفو  

 الخدمات المباشرة وغير المباشرة فرديًا وجماعيًا ". 
أنو ىو مجموعة مف األنشطة واأللعاب والممارسات ( ب107: 2010،و)جبلؿوعرف

التي يقوـ بيا الطفؿ مما يسيـ في إكسابو خبرات ومفاىيـ واتجاىات تسيـ في تدريبو عمي 
شباع حاجاتو" وتعد البرامج ذات الجودة العالية ىي أساس النجاح  أساليب التفكير السميـ وا 

ستخدـ أساليب وطرؽ متنوعة تجعؿ الطفؿ وتييئة فرص التعميـ المبكر لؤلطفاؿ، ذلؾ ألنيا ت
 أكثر ذكاء وفاعمية لبقية حياتو.   

( بأنو ىو" مجموعة مف الخبرات التي 87: 2013عرفو كبًل مف )مصطفي وسالـ، يو 
كسابو الميارات البلزمة  يمر بيا الطفؿ داخؿ البيئة التعميمية، وتسيـ في تكويف المفاىيـ، وا 

 لنموه وتكيفو مع المجتمع".
عرفو الباحثة  إجرائيًا بأنو "مجموعة مف األنشطة المتنوعة التي تستخدـ ثبلث مف وت

 ،المخطط لياش األسري، القصة، التعبير الفني(مراكز التعمـ الموجودة داخؿ القاعة وىي)التعاي
تقوـ الباحثة باستخداميا مع األطفاؿ بيدؼ تنمية بعض مياراتيـ االجتماعية سوالتي 
تفاعؿ، التعبير عف المشاعر السمبية، الضبط االجتماعي واالنفعالي، التعبير )المبأداة بالوىي

التعبير  –سرد القصة –يجابية( مستعينة بأنشطة متنوعة)لعب األدوارعف المشاعر اإل
                                         .(..الفني
   

 :Social Skills( املهارات االجتناعية 2)
" القدرة عمى أداء عمؿ معيف، وىذا العمؿ بأنيا (16:  2004)أبو ىاشـ، يعرفيا

يتكوف في الغالب مف مجموعة مف األداءات أو العمميات األصغر التي تتـ بشكؿ متسمسؿ 
ومتناسؽ فتبدو مؤتمفة مع بعضيا البعض. والميارات جزء مما يحتاج المتعمموف إلى تعممو، 

 ."مف أبعاد البرامج التعميمية اً ىام اً المعمميف تدريسو، وىي تعتبر بعدوينبغي عمى 
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( إلي أف 8: 2011"،1)المذكرة مفاىيمية بخصوص الموضوع الفرعي رقـ" تشيرو 
الميارات االجتماعية ىي مياراٌت تتصؿ بمسألة إدارة العبلقات مع اآلخريف والمشاركة في 

عمى الذات والتعاوف المجتمع. وىي تنّشط العناصر العاطفية والحافزة التي تتمثؿ في االعتماد 
مع اآلخريف، والمواظبة، وقبوؿ النقد، والقدرة عمى اختيار طريقة عمؿ بطريقة بّناءة، 
والتصرؼ بطريقة واعية وديمقراطية. ويكوف نجاح العبلقات االجتماعية رىف معرفة الغير 

ـ والمواقؼ بالقي مباشراً  والتعاطؼ والشعور بالمواطنة. وتترابط الميارات االجتماعية ترابطاً 
زاء  االجتماعية، كما ىي الحاؿ، مثبل، إزاء األشخاص الذيف نتقاسـ معيـ أنشطة الحياة وا 

 األشخاص المختمفيف اآلخريف.
وتعتبر الميارات االجتماعية ىي ذلؾ النوع مف الميارات االتصالية والسموكية التي 

حركية مثؿ ميارات العمؿ مع يكتسبيا المتعمـ نتيجة لتفاعؿ كؿ مف الميارات العقمية والنفس 
حسف الحديث  -تحمؿ المسئولية -احتراـ أفكارىـ -فيـ مشاعر اآلخريف -الجماعة 
تقبؿ النقد.  وتعرفيا الباحثة إجرائيًا  في ىذه الدراسة " بأنيا الدرجة التي يحصؿ  -واالستماع

 -ية :عمييا الطفؿ في مقياس الميارات االجتماعية الذي يتكوف مف األبعاد التال
وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو" قدرة الطفؿ عمى بدء التفاعؿ مف جانبو ( المبادأة بالتفاعؿ: أ)

مع األطفاؿ األخرييف لفظيا أو سموكيا كالتعرؼ عمييـ أو مد يدا العوف ليـ أو زيارتيـ أو 
ذلؾ )أساعد أصحابي الذيف يتعرضوف لضرر أو  ومف أمثمةتخفيؼ آالميـ أو إضحاكيـ". 

 ذي ( .أ

 قدرة الطفؿ عمى التعبير وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو": ( التعبير عف المشاعر السمبيةب)
عف مشاعره لفظيا أو سموكيا كاستجابة مباشرة أو غير مباشرة ألنشطة وممارسات األطفاؿ 

 )اضرب اآلخريف وأسبيـ عندما اغضب ( .ذلؾ  ومف أمثمةاآلخريف التي ال تروؽ لو". 

وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو "قدرة الطفؿ عمى التروي : ط االجتماعي االنفعالي( الضبج)
وضبط انفعاالتو في مواقؼ التفاعؿ مع األطفاؿ األخرييف، ذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى روابطو 

 )ال أغصب بسرعة( يـ". مثاؿ ذلؾاالجتماعية مع

ًا بأنو" قدرة الطفؿ عمى أقامو وتعرفو الباحثة إجرائي ( التعبير عف المشاعر االيجابية:د)
عبلقات اجتماعية ناجحة مف خبلؿ التعبير عف الرضا عف اآلخريف ومجاممتيـ ومشاركتيـ 
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)أشعر  ذلؾ ومف أمثمة "الحديث والمعب وعمى ما يحقؽ الفائدة لمطفؿ ولمف يتعامؿ معو
 . (بالسعادة عندما يفعؿ أي شخص عمؿ جيد

 :Learning Centre ( مراكز التعله 3) 
يشار إلي مراكز التعمـ في البرامج المختمفة بتسميات وتعبيرات متنوعة، فتسمي    

 المحطات أو ،أو األركاف ،أو وحدات المعباألنشطة،  أو مناطؽ ،األنشطة بمساحات أحياناً 
عمى أنشطة مختمفة  التعمـ والتي قد تحتويلبيئة المادي  ويصؼ مركز التعمـ التنظيـ الطبيعي

 . افقةلكنيا متو 
)اإلدارة العامة لرياض األطفاؿ بوزارة التربية والتعميـ المصرية( مراكز التعمـ وتعرؼ  

بأنيا "ىي عبارة عف مساحة محددة في القاعة تحتوى عمى أنشطة وألعاب ومواد تعميمية 
متنوعة لتساعد األطفاؿ عمى تنمية المفاىيـ والميارات المختمفة مع مراعاة مبلئمة أنشطة 

 التعمـ لقدرات واىتمامات األطفاؿ ودرجة نضجيـ وخمفيتيـ الثقافية". مراكز

 : Kindergarten Children ل الروضةاطفأ( 4)
فرياض األطفاؿ ىي عبارة عف مؤسسات تربوية تابعة لوزارة التربية والتعميـ وتوجد    

ا و يمتحؽ المغات أو المدارس التجريبية  أو مبني خاص بي بالمدارس الحكومية أو مدارس 
 مف، في ىذه المؤسسة مجموعة  ارس الطفؿ ( سنوات، ويم6-4)بيا األطفاؿ ما بيف سف

األنشطة التي تساعد عمى النمو الشامؿ والمتكامؿ في شتى جوانب النمو وتكوف مدة الدراسة 
المستوى الثاني وبعدىا  المستوي األوؿ وبيا عاميف، حيث يمر الطفؿ فييا بمرحمتيف ىما 

 لطفؿ إلى المدرسة االبتدائية.  ينتقؿ ا
أطفاؿ ضمف مرحمة الطفولة المبكرة ويمتحقوف بمؤسسة  " تعرفيـ الباحثة بأنيـو 

( 6-5تتراوح أعمارىـ ما بيف ) الذيفرياض األطفاؿ وتيتـ الدراسة الحالية بأطفاؿ الروضة 
  ".سنوات
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 -اإلطار النظري والدراسات الشابكة:
  ( Social Skill )  : أواًل: املهارات االجتناعية

 -( تعريف مهارات االجتناعية: 1)
ىي تمؾ الفنوف االجتماعية التي يستخدميا اإلنساف مع أفراد المجتمع فيؤثر فييـ 

وتعد  .اسب مف التكيؼ النفسي واالجتماعيويتأثر بيـ ويحقؽ مف خبلليا المستوى المن
االجتماعي فيي نمط مف أنماط دراسة الميارات االجتماعية مف أىـ موضوعات عمـ النفس 

السموؾ الذي يرتبط بحياة الطفؿ وتنشئتو االجتماعية ويؤثر في حياتو االجتماعية بصفة 
عامة وحياتو المدرسية بصفة خاصة ألنو في ىذه المرحمة يكتسب مختمؼ الميارات والعادات 

ىذه المرحمة مف السموكية واالتجاىات األساسية البلزمة لتكوينو كإنساف ويتمكف الطفؿ في 
والميارة  .يفية  ممارستياتنمية قدراتو واستعداداتو العقمية والعبلقات االجتماعية الصحيحة وك

تعني القدرة عمى أداء عمؿ معيف، وىذا العمؿ يتكوف في الغالب مف مجموعة مف األداءات أو 
بعض. العمميات األصغر التي تتـ بشكؿ متسمسؿ ومتناسؽ فتبدو مؤتمفة مع بعضيا ال

وينبغي عمى المعمميف تدريسو، وىي تعتبر  والميارات جزء مما يحتاج المتعمموف إلى تعممو،
)أبو ىاشـ،                                        .بعدًا ىامًا مف أبعاد البرامج التعميمية

2004 :13- 16) 
اقؼ " درجة إحساس الفرد باالرتياح في المو  ( بأنيا3: 1990)حبيب،ياويعرف 

االجتماعية واستعداده لبذؿ كؿ جيد لتحقيؽ الرضا في العبلقات االجتماعية، واالندماج داخؿ 
المجموعة، الشعور بالثقة اتجاه السموؾ االجتماعي، وتحقيؽ التوازف المستمر بيف الفرد 

 ."وبيئتو االجتماعية إلشباع حاجاتو الشخصية واالجتماعية
لعمماء والمتخصصيف في التربية وعمـ ( إلي اختبلؼ ا50: 1997،)قاسـشيري

النفس حوؿ مفيـو الميارات االجتماعية، ويرجع ذلؾ إلي اختبلؼ المواقؼ االجتماعية وما 
يحدث فييا مف تفاعؿ لتحقيؽ اليدؼ المنشود بناء عمي إدراؾ الفرد لمموقؼ الذي يواجو، 

األدائية التي يمكف وذلؾ عمي اعتبار أف الميارة عبارة عف مجموعة مف استجابات الفرد 
قياس نتائجيا مف حيث السرعة والدقة واإلتقاف والجيد والوقت بناء عمي نوع االستجابة الذي 

 التفاعؿ االجتماعي بنجاح.       يتطمب مستوي عقميًا انفعاليًا معينا لمساعدة الطفؿ عمي مواصمة
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عمي المبادأة  ( إجرائيًا بأنيا " القدرة153: 1998)السيد وعبد المقصود،ويعرفيا
واإليجابية إزاءىـ، وضبط انفعاالتو في  المشاعر السمبيةمع اآلخريف والتعبير عف  بالتفاعؿ

مواقؼ التفاعؿ االجتماعي وبما يتناسب مع طبيعة الموقؼ، كما يدؿ عمي ذلؾ الدرجة 
 المرتفعة عمي مقياس الميارات االجتماعية ". 

( بأنيا " قدرة الفرد المسئوؿ عف 149: 2004)أبو ىاشـ وحسف، كبًل مف  وعرفيا
المؤسسة عمى التعامؿ مع األفراد والجماعات داخؿ المؤسسة وتنسيؽ جيودىـ أثناء العمؿ 
وخمؽ روح العمؿ الجماعي بينيـ والقدرة عمى القيادة واالتصاؿ مع األفراد النجاز أىداؼ 

  ". محددة
مشاعر، والسموكيات التي تؤثر بأنيا:" األفكار، وال (12: 2008)عبد العزيز، ياعرفيو 

في تفاعؿ الفرد، ويمكف تصنيفيا إلى: ميارات متعددة وىي: ميارات اإلدراؾ والفيـ، وميارات 
وميارات التأثير االجتماعي التي ورد الحث عمييا، أو  والتعاطؼ  االتصاؿ، وميارات االنفعاؿ

 .عرضاً  إلييا في الكتاب والسنة صراحة أواإلشارة 
( إلي اختبلؼ بعض العمماء المعاصروف في 122 -105: 2002اش،شير) شيو   

 إلييا ونظر ،نظر البعض إلييا عمي أنيا سمة قدواضح لمميارات االجتماعية  فتحديد مفيوـ 
البعض اآلخر مف منظور سموكي وآخروف يؤكدوف عمي أنيا منبثقة مف منظور معرفي، 

مف أجؿ تحديد دقيؽ لمفيـو الميارات والبعض اآلخر يري أىمية تبني وجية نظر تكاممية 
 -االجتماعية، وفي ىذا السياؽ يمكف تمخيصيا عمي النحو التالي:

 -الميارات االجتماعية كسمة: -1
صفة عامة أو مشتركة يؤكد ىذا التوجو عمي أف سمة االجتماعية نموذج افتراضي يدؿ عمي 

ستعداد نفسي داخمي )حقيقي( وفي ضوئو عرفت الميارات االجتماعية بأنيا "ابيف األفراد 
كامف يسبؽ االستجابة لممواقؼ االجتماعية". ومف التعريفات التي تري أف الميارات 

   -االجتماعية سمة اجتماعية ما يمي:
" ىي مجموعة مف السموكيات المفظية وغير المفظية  ( بأنيا7: 1992)الكافوري،يعرفيا

سواء في محيط األسرة أو المدرسة أو الرفاؽ  المتعممة والتي تحقؽ لمطفؿ التفاعؿ اإليجابي
 أو الغرباء، وتؤدي إلي تحقيؽ أىدافو التي يتبعيا ويرضي عنيا المجتمع".
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(  بأنيا: السموكيات الكمية المعرفية التي يستخدميا الفرد 104: 2007)أبو حطب،ويعرفيا
السموكيات المفظية السموكيات غير المفظية، و  في تفاعبلتو مع اآلخريف، والتي تتراوح بيف

 المعقدة ". 
 -( إلي وصؼ لتمؾ السموكيات يتضمف ما يمي:11 -10: 2008)أبو الحمو ،شيريو 

 -1 التعبير عف الذات ) اآلراء، المشاعر، التقبؿ، اإلطراء(
 -2 تحسيف صورة اآلخر وتشجيعو ) تثميف قيمو، أرائو، ومدحو(

 ـ االتفاؽ، رفض مطالب غير مقبولة(الميارات التوكيدية )التقدـ بمطالب، إظيار عد-3

 -الميارات االجتماعية كنموذج سموكي:-2
يري أصحاب ىذا االتجاه أف النماذج السموكية ترتبط بالسموؾ االجتماعي الذي يمكف 
مبلحظتو والذي لو مدلوالت اجتماعية في مواقؼ محددة . ومف ىذه التعريفات التي تري أف 

 -وثيقة بالنماذج السموكية ما يمي: الميارات االجتماعية ذات عبلقة
( 26: 2003،الرب جاد 7: 1998أبو قورة،  ،9: 1994)إبراىيـ،كبًل مف يعرفيا

بأنيا " مجموعة مف السموكيات التي تعمميا الفرد مف البيئة والتي تمكنو مف التكيؼ مع 
فعو عمى إدراؾ المجتمع لتجنبو االستجابات المؤدية إلى العقوبة أو النبذ مف اآلخريف كما تد

حاجات ورغبات وانطباعات اآلخريف بدقة. وىي مجموعة مف االستجابات التي تحقؽ قدرًا مف 
التفاعؿ الناتج مع البيئة سواء في المجتمع أو األسرة أو في المدرسة أو مع الرفاؽ وتؤدي 

 إلى تحقيؽ أىدافو التي يقبميا المجتمع"
( بأنيا 261: 1996، أحمدو  356: 1995ويعرفيا أيضًا)عبد الحميد و كفافي،
، ويظير مودتو لمناس، ويبذؿ جيده أو كفئاً  ىي" قدرة الفرد عمي أف يكوف ماىرًا اجتماعياً 

ليساعد اآلخريف، ويكوف دبموماسيا )لبقا( في معاممتو ألصدقائو ولؤلغراب، والشخص الماىر 
 اجتماعيا يتميز بأنو ليس أنانيا يحب اآلخريف ويساعدىـ". 

( بأنيا " قدرة الفرد عمي إدراؾ المواقؼ المختمفة ومعرفتيا، 18: 2001،)حمدافاعرفييو 
وترجمة ىذه المعرفة إلي سموكيات محددة يترتب عمييا نتائج إيجابية في مواقؼ االتصاؿ 
البينشخصية، وىي ميارات متعممة يكتسبيا الفرد مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي وتؤدي إلي 

 دافو".نجاح الفرد في تحقيؽ أى
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( عمى أنيا "مجموعو مف الخبرات واألعماؿ 94:  2005عرفيا )صوفي، يبينما 
المتعممة والتي تمارس بشكؿ منتظـ بحيث تسيـ في تعديؿ السموؾ وذلؾ بالتخمي عف 
االستجابات السمبية الغير مقبولة اجتماعيًا، وممارسة االستجابات اإليجابية المقبولة اجتماعيًا  

 اوف، والمشاركة ". كالتقميد، والتع
( بأنيا 2006جميمة مرسي ،، 53:  2001)عمى عبد السبلـ،كبًل مف ويعرفيا

"مجموعة مف األنماط السموكية والمعرفية التي يتعمميا الفرد نتيجة الخبرات التي يكتسبيا مف 
 المواقؼ التي يمر بيا أثناء التفاعؿ االجتماعي مع عناصر بيئتو والتي يوظفيا لحماية نفسو
مف التعرض لمضغوط النفسية التي قد تنشأ مف فشمو في تحقيؽ التوافؽ السميـ أثناء ىذا 

 ".التفاعؿ
" جممة السموكيات المفظية وغير المفظية التي يا ( بأن16: 2009أبو حبلوة،)يعرفياو 

يترتب عمييا زيادة مستوي تقبؿ األقراف لمطفؿ وتحسف عبلقات الصداقة وغيرىا مف نواتج أو 
الكثير  في الميارات االجتماعية يفسر. كما أف النقص ت العبلقات االجتماعية اإليجابيةمخرجا

 العبلقات االجتماعية ". فيخمؿ المف صور 
( بأنيا " مجموعة مف السموكيات واألفعاؿ 255: 2011ويعرفيا )المقداد و آخروف،  

 جتماعي".التي يسمكيا الفرد لتحقيؽ أىداؼ مرغوبة عمى الصعيديف الشخصي واال
( بأنيا "مجموعة مف السموكيات التي تعني اكتساب 122: 2012ويعرفيا ) فتحي وعرفات، 

الطفؿ لميارات تحمؿ المسئولية وتوكيد الذات وضبط انفعاالتو في مواقؼ التفاعؿ مع اآلخريف 
وبما يتناسب مع طبيعة الموقؼ، وكذلؾ اكتساب الطفؿ لميارات التعاوف والتعاطؼ والتواصؿ 

 لمفظي وغير المفظي".ا

 -الميارات االجتماعية مف منظور معرفي :-3
يؤكد االتجاه المعرفي عند تحديد مفيوـ الميارات االجتماعية عمي العمميات المعرفية 

 -التي تظير في السياؽ االجتماعي ومف التعريفات التي تتبني ىذا االتجاه ما يمي:
النشاط الذي يستيدؼ الفرد فيو  ( بأنيا" نظاـ متناسؽ مف1981)السيد، يايعرف

تحقيؽ ىدؼ معيف عندما يتفاعؿ مع اآلخريف أو أنيا عممية تفاعؿ فرد مع فرد آخر يقوـ 
بنشاط اجتماعي يتطمب منو ميارة ليوائـ بيف ما يقـو بو الفرد اآلخر وبيف ما يفعمو ىو 

 ليصحح مسار نشاطو االجتماعي ليحقؽ بذلؾ ىذه المواءمة". 
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" قدرة الطفؿ عمي معرفة وتحديد األىداؼ  بأنيا( 5: 1997 )جيدة،اوعرفي
االجتماعية واستراتيجيات تحقيقيا، ومعرفة سياؽ التفاعؿ الذي تؤدي فيو سموكيات معينة 

 وفي قدرتو عمي مراقبة أدائو وتعديمو وتوجييو".

 -: الميارات االجتماعية مف منظور تكاممي-4
كية رىا عممية تفاعمية بيف الجوانب السمو ينظر إلي الميارات االجتماعية باعتبا

. دانية في سياؽ التفاعؿ االجتماعيوالجوانب المعرفية واالنفعالية الوج وغير المفظيةالمفظية 
ومف ىذه التعريفات التي تؤكد وجية النظر التكاممية في تحديد مفيـو دقيؽ لمميارات 

 -االجتماعية ما يمي:
" أداء نيا الميارة فيأ( 52:  2003شوقي، ، 137: 1990)الدسوقي،يري

التفاعبلت االجتماعية التي تجري بيف فرديف أو أكثر، والقدرة عمي االستجابة لمتعديؿ أو 
التغير في سموؾ اآلخريف وميارة الشخص في أف يكوف متكيفًا مع مطالب المجتمع والتعاوف 

بحرية في المناشط  مع اآلخريف في استجابة متفتحة، والميارة في القدرة عمي االختبلط
المختمفة أي أنيا الميارات الخاصة بقدرة الفرد عمي اكتساب السموكيات المطبعة اجتماعيًا 

، ويتحكـ عند تفاعمو مع اآلخريف مما يؤدي إلي تزايد قدرتو عمي النجاح في العيش اجتماعياً 
د عمى تحقيؽ في سموكو المفظي وغير المفظي فييا ويعدلو كدالو لمتطمباتيا عمى نحو يساع

  أىدافو ".
( بأنيا " 148:  2002أبو ىاشـ، ،356: 1995)عبد الحميد و كفافي،ويعرفيا

قدرة عالية مكتسبة عمي أداء نمط مف السموؾ الذي يستيدؼ التأثير في اآلخريف والتصرؼ 
 معيـ" .

عادات وسموكيات مقبولة اجتماعيا يتدرب عمييا بأنيا "( 1997)بخش،  ياعرفو 
درجة اإلتقاف والتمكف مف خبلؿ مواقؼ الحياة اليومية التي تفيده في إقامة عبلقات  الطفؿ إلي

 مع اآلخريف في مجالو النفسي". 
( بأنيا تتضمف "القدرة عمى استخراج استجابات مرغوب فييا 2005طو،  )ويعرفيا

رساؿ بشكؿ مفتوح، عف طريؽ استخداـ الدبموماسية الفعالة لئلقناع )التأثير(، واالستماع  وا 
) القيادة (، وتنمية عبلقات وتشجيع وتوجيو الجماعات واألفراد(، ينقؿ –) يتصؿرسائؿ مقنعة
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التعاوف ذات دور فعاؿ ) بناء عبلقات وثيقة (، والعمؿ مع اآلخريف نحو أىداؼ مشتركة )
 (، وتشجيع فريؽ العمؿ عمى تبادؿ الخبرات الميارات.والتشارؾ

( بأنيا" القدرة عمى قراءة وفيـ كؿ مف 60:  2006أبو ناشي، )حسونة و ياوعرف
السموؾ االجتماعي، وميارة المشاركة االجتماعية، مثؿ التعبير المفظي واالنفعالي، والقدرة 

 .الجتماعي بكفاءة "اعمى لعب الدور 
تتمثؿ في  "( بأنيا 137: 2006العمراف،  ،10: 2006الروساف، )كبًل مف  ويعرفيا

عجابيـ ". قدرة الفرد عمى التواصؿ  والتعامؿ مع اآلخريف، وكسب حبيـ وتقديرىـ وا 
( إجرائيًا بأنيا" استعماؿ الطفؿ لمميارة المدرب عمييا في السموؾ 2007ويعرفيا )غزاؿ،

 االجتماعي بشكؿ يساعد عمي تفاعمو مع المحيطيف بو".
دارة انفعاالت 598: 2008المصدر،ويعرفيا) ( بأنيا"  قدرة الفرد عمى قراءة وا 

ظيار الحب واالىتماـ بيـ واستخداـ ميارات اإلقناع اآل خريف مف خبلؿ عبلقاتو معيـ وا 
 ".عمؿ في فريؽ بصورة إيجابية فاعمةوالتفاوض وبناء الثقة وتكويف شبكة عبلقات ناجحة وال

" قدرة الفرد عمي اكتساب أنماط مختمفة مف  أنياب( 2010)عبد الحميد، ياعرفيو 
عط اء االستجابة المبلئمة لمموقؼ، سواء بصورة لفظية أو غير السموكيات المبلحظة، وا 

 لفظية أثناء التفاعؿ مع عناصر بيئتو".  
( إلي أنو ال يوجد تعريؼ محدد لمميارات االجتماعية نظرًا 2006)المخظي، أشارو 

التساع ىذا المفيوـ مف جية وما يطرأ عميو مف تغير بسبب التغير العممي المستمر في ىذا 
ف جية أخري، ونظرًا ليذا االتساع تعددت المفاىيـ والمصطمحات المرادفة لمصطمح المجاؿ م

الميارات االجتماعية، فالميارات االجتماعية تعبر عف سموكيات مبلحظة يمكف قياسيا 
 ويستخدميا الفرد أثناء تفاعمو مع اآلخريف، وىي سموؾ وليس سمة.

ت االجتماعية نتيجة اختبلؼ ( إلي تعدد تعريفات الميارا2010)مازف ،كما أشار
وجيات النظر حوؿ مفيوميا، ألنيا مفيـو مرف لو استخدامات مختمفة وتضمينات نظرية 
وعممية عديدة، وال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمي تعريؼ موحد يمكف االعتماد عميو أو قبولو 

 -يمي:ومف التعريفات العديدة نعرض ما  0بشكؿ كامؿ، ألنيا تعكس وجية نظر صاحبيا
الميارات االجتماعية ىي سموكيات مقبولة اجتماعيًا يتدرب عمييا التمميذ إلي درجة  -1

اإلتقاف والتمكف مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي الذي ىو عممية مشاركة بيف التبلميذ مف 
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خبلؿ مواقؼ الحياة اليومية تفيده في إقامة عبلقات مع اآلخريف في محيط مجالو 
 0النفسي

ات االجتماعية ىي مجموعة السموكيات المفظية وغير المفظية المتعممة والتي الميار   -2
تحقؽ لمفرد قدرًا مف التفاعؿ االيجابي مع البيئة االجتماعية سواء في مجتمع األسرة أو 
المدرسة أو الرفاؽ أو الغرباء وتؤدي إلي تحقيؽ أىدافو التي يتقبميا المجتمع ويرضي 

 0عنيا
اعية ىي القدرة عمي إحداث التأثيرات المرغوبة في اآلخريف والقدرة عمي الميارات االجتم  -3

 .إقامة تفاعؿ اجتماعي ناجح معيـ ومواصمة ىذا التفاعؿ
قدرة الفرد عمي التعبير االنفعالي االجتماعي واستقباؿ  ىيالميارات االجتماعية   -4 

اؿ التفاعؿ االجتماعي انفعاالت اآلخريف وتفسيرىا ووعيو بالقواعد المستترة وراء أشك
ومياراتو في ضبط وتنظيـ تعبيراتو غير المفظية وقدرتو عمي أداء الدور وتييئة الذات 

 http://www.afaq-n.net/showthread.php?t=20603          .اجتماعياً 

 -تعكيب علي التعريفات الشابكة:
يتضح مما سبؽ صعوبة تحديد مفيـو الميارات االجتماعية بدرجة كبيرة مف الوضوح 
والدقة، نظرًا لما قدمو العمماء والباحثوف مف تعريفات متعددة لمفيـو الميارات االجتماعية، 
ويرجع ذلؾ إلي اختبلؼ الميارات االجتماعية المطموبة باختبلؼ الموقؼ وما يحدث فيو مف 

دراؾ  الفرد لذلؾ الموقؼ وطريقة أدائو واستجابتو، مما يتطمب مستوي معينًا مف تفاعبلت وا 
التنظيـ العقمي واالنفعالي والمعرفي، وبالرغـ مف تتعدد اآلراء حوؿ مفيوـ الميارات 

 -االجتماعية، إال أنو يمكف أف نستخمص منيا ما يمي :
 أف الميارات االجتماعية تتضمف سموكيات لفظية وغير لفظية. -1 
تؤكد ىذه 0الميارات االجتماعية سموكيات مكتسبة وبالتالي يمكف تعمميا وتنميتيا -2 

التعريفات عمي أىمية التعمـ في اكتساب الميارات االجتماعية سواء مف خبلؿ المبلحظة، 
 أو النمذجة، أو التغذية الراجعة .

ة عمي التفاعؿ الميارات االجتماعية ميارات تفاعمية، حيث تؤكد التعريفات المختمف -3
البينشخصي الموجب والذي يحقؽ لمفرد أىدافو دوف ترؾ آثار سمبية أو إلحاؽ األذى 
باآلخريف لذا فيي تؤدي إلي زيادة احتماالت حدوث االستجابات وردود األفعاؿ اإليجابية 

http://www.afaq-n.net/showthread.php?t=20603
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لذا تيتـ ىذه التعريفات بالنتائج المترتبة عمي اكتساب ىذه الميارات. فتنميتيا لدي 
ذ يسيـ في تحقيؽ بعض األىداؼ التربوية مثؿ التفاعؿ االجتماعي اإليجابي مع التبلمي

 اآلخريف. 
يميز بعض العمماء بيف مرحمتيف أساسيتيف في تعريؼ وتصور الميارات االجتماعية -4

 -وىما:
يتمثؿ في استجابات مميزة  يعرؼ الميارة االجتماعية بوصفيا بناء سموكياً : المرحمة األولي

 وقؼ معيف.ومحددة بم

يسمي بمدخؿ السمة وينظر إلي الميارة االجتماعية بوصفيا بناء فرضيا  :المرحمة الثانية
 يشير إلي خاصية شخصية أو استعداد عاـ لبلستجابة .

رات االجتماعية: تعني قدرة الفرد وميارتو عمى تيدئة مما سبؽ يتضح  أف الميا
الذي يستطيع أف يممؾ نفسو ويسيطر عمي والتغمب عمى الحالة المزاجية السيئة )أي  النفس

انفعاالتو عند الغضب(، والقدرة عمى مشاركة اآلخريف في المزاج وذلؾ بالتزامف معيـ في 
وحدوث ىذا التفاعؿ بيف  آلخريف ويحزف معيـ عندما يحزنوف(المزاج )يفرح عندما يفرح ا

تشمؿ قدرة الفرد عمي التفاىـ الفرد واآلخريف يعكس عمؽ االندماج واالرتباط بيف األفراد. كما 
مع اآلخريف وأف يكوف لديو ميارات التخاطب والتواصؿ مع اآلخريف، وأف يستطيع التعبير عف 

حبو  بيـ، ويستطيع أف يظير مواحتياجاتو بوضوح، وأف يشارؾ مع اآلخريف، ويبدي اىتما
دارة انفعاالت اآلخريفوعبلقات إيجابية مع اآلخريف  .، ويستطيع قراءة وا 

ويقصد بالميارة االجتماعية في ىذه الدراسة )قدرة الطفؿ عمى المبادأة بالتفاعؿ مع 
اآلخريف، والتعبير عف المشاعر السمبية و اإليجابية  إزائيـ، وضبط انفعاالتو في مواقؼ 
التفاعؿ االجتماعي وبما يتناسب مع طبيعية الموقؼ ليصؿ لدرجة مف التكيؼ الداخمي 

 عيش مع اآلخريف في سبلـ ".والخارجي تمكنو مف ال
  -( مكونات املهارات االجتناعية:2) 

لقد تعددت البحوث والدراسات التي قاـ بيا عمماء التربية وعمـ النفس لتحديد 
مكونات الميارات االجتماعية واختمفت اآلراء واالتجاىات النظرية مف عالـ آلخر طبقًا 

 -ما يمي: لمنطمقاتو النظرية وخمفياتو العممية، ومف ذلؾ
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( في ضوء بعديف أساسيف لمسموؾ االجتماعي 24: 1986، أبو سريعيصنفيا )
 -والتفاعؿ بيف األفراد ىما:

بعد السيطرة في مقابؿ الخضوع : ويعكس قدرة الفرد عمى توكيد ذاتو )ميارة توكيد  -1
 الذات( .

)ميارة خريفدرة عمى إقامة عبلقات مع اآل: ويعكس القبعد الحب في مقابؿ الكراىية -2
 الصداقة( ويتحدد السموؾ االجتماعي لمفرد باعتبارىـ محصمة لمتفاعؿ بيف ىذيف البعديف.

ويري ريجيو  Riggio,1986:650-651 )-أف الميارات االجتماعية تتضمف ما يمي:  
: 
فاالتصاؿ الفعاؿ يتـ عادة مف خبلؿ وسائؿ غير لفظية،  االتصاؿ غير المفظي: (1)

 تكفى لمتعبير عف االنفعاالت، بؿ أنو حيف ال يتطابؽ ما يقولو الفرد والكممات وحدىا ال
بألفاظو مع ما يعبر عنو وجيو أو حركات يديو مثبًل فإننا نميؿ أف نصدؽ ما يصؿ إلينا مف 
خبلؿ حركاتو وسكناتو، وتعبيرات وجيو، أكثر مما نصدؽ ما تفعمو لنا الكممات، فانفعاالت 

 . ة خبلؿ أشكاؿ االتصاؿ غير المفظياعمياآلخريف إنما تصؿ إلينا بف
 -ووفقًا لتصور ريجيو فإف ميارات االتصاؿ  المفظي تتمثؿ في اآلتي : 

المفظية، التفاعؿ مع اآلخريف بطريقة مناسبة في ويتضمف الطبلقة  االجتماعي: عبيرالت )أ(
 المحادثات االجتماعية.

فيـ رموز االتصاؿ المفظي مع  وتتضمف قدرة اإلنساف عمي الحساسية االجتماعية: )ب(
 اآلخريف، ومعرفة عادات ومعايير السموؾ االجتماعي المناسبة لممواقؼ االجتماعية.

ويشير إلي قدرة الفرد عمي التحدث بثقة أثناء المشاركة االجتماعية  الضبط االجتماعي: )ج(
ؽ مع الموقؼ مع اآلخريف وقدرتو مف جية أخري عمي إبراز قدر مقبوؿ مف المباقة بما يتف

 االجتماعي.
 ( المكونات الثبلث لمميارات االجتماعية1يوضح شكؿ رقـ )
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                           ( 455:  1994)السمادوني،  
وىذه الميارات االتصالية الثبلث تظير في جانبيف مف جوانب السموؾ ىما : الجانب 
                       االجتماعي ويختص باالتصاؿ المفظي، الجانب االنفعالي ويختص باالتصاؿ غير المفظي. 

 (88: 2005)الزيتوني،
صاؿ المفظي واالتصاؿ ( وجو التشابو واالختبلؼ بيف االت64 -63: 2000ويوضح )سبلمة، 

 -غير المفظي كما يمي:
أف الرسائؿ غير المفظية ليست مجرد بدائؿ الستخداـ المغة المنطوقة، ولكنو كنظاـ -1

. أف تفسيره صائص تختمؼ عف تمؾ الخاصة بالمغةلبلتصاؿ بيف األشخاص لو خ
فإف واالستجابة لرسالة يتـ عمى الفور كما يحدث بطريقة تمقائية، وعمى عكس ذلؾ 

الرسائؿ المفظية عادة ما تمر بمتتاليات مف التحميؿ والتفسير كما تستغرؽ وقتًا أطوؿ 
عداد الرد عمييا .  نسبيًا لفيميا وا 

أف الرسائؿ غير المفظية أقؿ عرضة لتفسيرىا عمى المستوى الشعوري باإلضافة إلى أنيا -2
 أقؿ خضوعًا لمتحكـ والسيطرة مقارنة بالمفظية .

غير المفظي أكثر كفاءة مف المغة في نقؿ المعمومات المتعمقة باالتجاىات  أف االتصاؿ-3
 واالنفعاالت .

و خاصة في الحياة االجتماعية إذ يتـ مف غير المفظية تمعب دورًا لو أىمي إف الرسائؿ-4
خبلؿ نقؿ االتجاىات والقيـ والحب والكراىية والغضب. في حيت أف المغة تناسب بالدرجة 

لمعمومات عف العالـ الخارجي والمياـ والمشكبلت التي ينبغي حميا األولى نقؿ ا
 ومواجيتيا . 

أف الميارات االجتماعية تتكوف مف  (1996الجمعة، ؛ 1991ويشير)السمادوني، 
 -األبعاد التالية:
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عبارة عف ميارة في اإلرساؿ غير المفظي والتي تشتمؿ عمى الميارة في  :التعبير االنفعالي - أ
رسائؿ االنفعالية، ويعكس ىذا البعد قدرة الفرد عمى التعبير بتمقائية وصدؽ عما يشعر إرساؿ ال

بو مف حاالت انفعالية، كما تشتمؿ أيضا عمى التعبير غير المفظي لبلتجاىات والسيطرة 
 ومبلمح التوجو الشخصي.

وتفسير الحساسية االنفعالية: عبارة عف ميارة في استقباؿ انفعاالت اآلخريف وقراءة  - ب
 رسائميـ االنفعالية غير المفظية.

عبارة عف القدرة عمى ضبط وتنظيـ التعبيرات غير المفظية واالنفعالية،  الضبط االنفعالي: -ج
ويشتمؿ عمى القدرة عمى إخفاء المبلمح الحقيقية لبلنفعاالت والقدرة عمى التحكـ فيما يشعر 

 بو الفرد مف انفعاالت.
ارة عف ميارة التعبير المفظي والقدرة عمى لفت أنظار اآلخريف عند عب التعبير االجتماعي: -د

 التحدث في المواقؼ االجتماعية.
الحساسية االجتماعية: عبارة عف القدرة عمى اإلنصات المفظي والحساسية والوعي  -ىػ

بالقواعد المستترة وراء أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي والفيـ الكامؿ آلداب السموؾ االجتماعي 
 ىتماـ بالسموؾ بالطريقة البلئقة في المواقؼ االجتماعية.واال
عبارة عف ميارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعيا، أي أنو نوع  الضبط االجتماعي: - و  

مف التمثيؿ االجتماعي، وتعتبر ىذه الميارة ىامة لتنظيـ عممية االتصاؿ في التفاعؿ 
 االجتماعي. 

 :ويشير ميرؿ Merrel,1993)-ة تتضمف المكونات التالية:إلي أف الميارات االجتماعي    
مثؿ ميارة الطفؿ في التعبير عف نفسو، واالتصاؿ الشخصي مع التفاعؿ االجتماعي: -1

 اآلخريف، ومياراتو في تكويف صداقات ناجحة.
ومف ذلؾ ميارة الطفؿ في أداء الواجبات المختمفة المكمؼ بيا، االستقبلؿ االجتماعي: -2

 عمي المحافظة عمي أغراضو الخاصة، وقدرتو عمي الدفاع عف حقوقو.وقدرتو 
التعاوف االجتماعي: ويتضمف ميارة الطفؿ في مساعدة زمبلئو في مواقؼ الحياة -3

 االجتماعية المختمفة: مثؿ مشاركتيـ في األنشطة المدرسية المختمفة إلنجاز األعماؿ.
 القواعد االجتماعية في األسرة والمدرسة.ومف أمثمة ذلؾ التزاـ الطفؿ بالضبط الذاتي: -4
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وتتضمف قدرة الفرد عمي تكويف عبلقات وصداقات إيجابية مع  الميارات البيف شخصية:-5
اآلخريف مثؿ مشاركتيـ في األنشطة المختمفة، والتقبؿ االجتماعي لؤلقراف واإلحساس 

 بمشاعرىـ.
العبلقة بأداء الواجبات المدرسية، وتتضمف الميارات ذات الميارات االجتماعية المدرسية: -6

 ومشاركة أقرانو في األنشطة المدرسية المنيجية والبلمنيجية.
 -الميارات االجتماعية إلي أربعة أنواع ىي: Asher وصنؼ أشر 
النشاطات والمشاريع والمباريات دء وتشمؿ االندماج مع اآلخريف، وب :ميارة المشاركة-1

 0ومحاولة بذؿ أقصي جيد
وتشمؿ تمبية االحتياجات والمساىمة في المباريات واألدوات والمواـز  التعاوف: ميارة-2

 0واالحتياجات المادية وتقديـ اقتراحات ألية مشكمة تواجو المجموعة
وتشمؿ التحدث مع اآلخريف والتعبير عف الذات والتساؤؿ عف األشخاص  ميارة االتصاؿ:-3

 اآلخريف واإلنصات عندما يتحدث شخص آخر. 
وتشمؿ إعطاء االىتماـ الكافي لمشخص اآلخر وتشجيعو عندما  ميارة التأييد والمساندة:-4

 يقوؿ شيئًا لطيفا أو وديًا واالبتساـ والمداعبة المرحة
( مكونات الميارات االجتماعية وفقًا لمقياس 16:  1998، عبد الرحمف)ولقد حدد 

 -لتالي :ناتسوف وآخروف لمميارات االجتماعية وذلؾ عمى النحو ا
غير لفظي أو وىى تعنى القدرة عمى بدء التعامؿ مع اآلخريف لفظي أو  :المبادأة بالتفاعؿ (1)

  تخفيؼ اآلميـ أو إضحاكيـ. أو زيارتيـ مد يد العوف  ليـ
وتعنى القدرة عمى التعبير عف المشاعر لفظي أو غير  ( التعبير عف المشاعر السمبية:2)

  وممارسات اآلخريف التي ال تروؽ ليـ مباشرة ألنشطة لفظي كاستجابة مباشره أو غير
وتعنى القدرة عمى التروي وضبط االنفعاالت في مواقؼ  ( الضبط االجتماعي االنفعالي:3)

 التفاعؿ مع اآلخريف وذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى روابطو االجتماعية.
اجتماعية ناجحة مف ( التعبير عف المشاعر اإليجابية: وتعنى القدرة عمى إقامة عبلقات 4)

  خبلؿ التعبير عف الرضا عف اآلخريف ومجاممتيـ،ومشاركتيـ الحديث.
 -( أف لمميارات االجتماعية مكونات أساسية ىي :28-25: 2001)حمداف، شيريو 
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وتشمؿ العوامؿ الخاصة بمفاىيـ وقواعد الميارة وأىداؼ الموقؼ  المكونات المعرفية:-1
ومدي تأثير ىذا السموؾ عمي اآلخريف، بحيث تؤثر ىذه االجتماعي والسياؽ االجتماعي 

العوامؿ بشكؿ واضح عمي الميارات االجتماعية لمفرد وقدرتو عمي التصرؼ بشكؿ مناسب في 
 المواقؼ االجتماعية.

وىي تتمخص في قدرة الطفؿ عمي معرفة قواعد السموؾ االجتماعي،  المكونات األدائية:-2
ؾ األىداؼ وأساليبيا، والوعي بالسياؽ الذي تدور فيو تمؾ وتحديد أىدافو ووسائؿ تحقؽ تم

 السموكيات وتقييـ أدائو السموكي وتعديمو طبقًا لمموقؼ وما يطرأ عمية مف تغييرات.
 (Hunt &Marshall) ( نموذجًا آخر حيث ذىب إلى ما 255: 2000)عبد اهلل،  ويقدـ

  -ات عمى النحو التالي:حيث صنفا الميارات االجتماعية في ثماني فئ إليو   ذىب
وتشمؿ عدة مكونات نوعية ىي االشتراؾ في المحادثة وبدء المحادثة ميارات المحادثة : -1

 ومواصمتيا واستخداـ نبرة الصوت والمسافة واتصاؿ العينيف
ة بالحقوؽ والدفاع غرض االستفسار واإليضاح والمطالبوتشمؿ التساؤؿ ب :ميارات التوكيد-2

ظيار المطؼ والتيذيبعنيا، ورفض المطا نكارىا، والمطالبة بالتفاوض، وا    لب غير المعقولة وا 
وتشمؿ االشتراؾ مع اآلخريف في التفاعؿ  :التفاعؿ )مثبًل: تكويف الصداقات(ميارات -3

 االجتماعي، ودعوتيـ لمعب، وتشجيعيـ ومدحيـ والثناء عمى سموكيـ .
اء في ىدوء واسترخاء واالستماع وتشمؿ البقميارات حؿ المشكبلت والتغمب عمييا: -4

لمحموؿ المسكنة، واختيار أفضؿ الحموؿ المتاحة والثقة في مسئولية الذات، ومواجية 
  المضايقات ومعالجتيا والبعد عف اإلزعاج.

( والعناية بالمبلبس ارتداء بالذات) النظافة والترتيب وتشمؿ العناية :ميارات مساعدة الذات-5
 تيب المائدة، واالىتماـ بسموكيات الطعاـ .المبلبس المناسبة  وتر 

كماليا  :ات المرتبطة بمياـ الفصؿ الدراسيالسموكي-6 وتشمؿ العناية واإلصغاء لممياـ وا 
 ومتابعة التوجييات والتعميمات وبذؿ أقصى جيد في انجاز ذلؾ.

اعر، عف المش ، والتعبيرالسموكيات المرتبطة بالذات: وتشمؿ تقديـ عائد ايجابي لمذات -7
  وتقبؿ العائد السمبي، وتفيـ النتائج.

يجابي لمذات والتعبير عف المشاعر وتقبؿ إوتشمؿ تقديـ عائد  :ميارات المقابمة لمعمؿ-8
 .العائد السمبي 
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عمي ؼ بيبلؾ وآخروف الميارة االجتماعية يصنإلي ت (87:2005)الزيتوني، وأشار
 -: النحو التالي

دأ ي لديو ميارات المحادثة ىو الشخص الذي يستطيع أف يبالفرد الذ :ميارات المحادثة( 1)
ىي  ستمرار في المحادثة ثبلثة عناصر، وتشمؿ ميارة االالمحادثة ويستمر فييا وينيييا

 االستماع الجيد( . –إعطاء معمومات لآلخريف  –)إلقاء األسئمة عمى اآلخريف 
ي يستطيع أف دية ىو الشخص الذالفرد الذي لديو الميارات التوكي :(الميارات التوكيدية2)

 -، وتقسـ الميارات التوكيدية إلى نوعيف ىما :يعبر بحرية عما يريد
وىى المشاعر االيجابية نحو اآلخريف مثؿ ميارات المجاممة مف  :ميارات التوكيد الموجب )أ(

 مدح وثناء عمى اآلخريف إلنجازاتيـ وما يمتمكونو مف أشياء مادية .
وىى المشاركة الوجدانية لآلخريف في مواقؼ الفرح واأللـ، وتقديـ  :)ب( ميارات التعاطؼ

 مبررات لمسموؾ الذي يسمكو الشخص عندما يخطئ في حؽ اآلخريف .
نفس: مثؿ رفض وىى مشاعر الرفض واالستياء والدفاع عف ال )ج( ميارات التوكيد السمبي: 

، والتفاوض بير عف الغضبالطمب غير المنطقي، واالحتجاج، وطمب سموكيات جديدة، والتع
  .لموصوؿ إلى الحؿ

ميارات ىو الشخص الذي يستطيع ىذه الالفرد الذي لديو ف :ميارات اإلدراؾ االجتماعي (3)
أف يعرؼ متى وأيف وكيؼ يصدر االستجابات المختمفة، وتشمؿ فيـ اإلشارات االجتماعية، 

 واالنتباه، والتنبؤ أثناء التفاعؿ.   
  -عمى النحو األتي:الميارات االجتماعية أبعاد  (7 -2: 2006)المخظي ، حددوي

وتشمؿ السموكيات المختمفة المقبولة اجتماعيًا والتي يمارسيا الميارات االجتماعية العامة: -1
 الفرد بشكؿ لفظي أو غير لفظي أثناء التفاعؿ مع اآلخريف

مع األحداث والمواقؼ  ويقصد بيا التعامؿ بشكؿ إيجابي الميارات االجتماعية الشخصية :-2
  االجتماعية.

 -3 ميارات المبادأة التفاعمية : وتشمؿ المبادرة بالحوار والمشاركة والتفاعؿ.
وتشمؿ القدرة عمى االستجابة لمبادرات الغير مف الحوار ميارة االستجابة التفاعمية : -4

  وطمب المساعدة أو المشاركة.
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وتتمثؿ في إظيار الميارات البلزمة  يئة المدرسية:الميارات االجتماعية ذات العبلقة بالب-5
 لمتفاعؿ مع أفراد وأحداث البيئة المدرسية وتشمؿ التعاوف مع الطبلب والمعمميف وطاقـ اإلدارة.

  وتشمؿ جميع العبلقات داخؿ األسرة. الميارات االجتماعية المتعمقة بالبيئة المنزلية: -6
ية لمميارة ( المكونات السموك2008، المشاط ،1997،عتريسكبًل مف) صنؼو 

مف الفرد والتي يمكف مبلحظتيا عندما يكوف في موقؼ تفاعمي مع  االجتماعية التي تصدر
 -:إلياآلخريف 

: مكف وضعيا في تصنيفيف رئيسيف ىما( المكونات السموكية لمميارة االجتماعية: وي1)
- 

ف لو أىمية كبرى في تقييـ أف السموؾ المفظي لمقائـ بالتواصؿ يكو :السموؾ المفظي –أ 
مياراتو االجتماعية في مواقؼ التفاعؿ االجتماعي فمحتوى السموؾ الكبلمي يعمؿ عمى نقؿ ما 
يقصده الفرد بطريقة مباشرة أكثر مف أي مظير آخر مف مظاىر السموؾ االجتماعي لمكونات 

 . ة االجتماعية ذات المحتوى المفظيالميار 
السموؾ غير المفظي دورًا ميمًا في عممية التواصؿ بيف األفراد يمعب  :السموؾ غير المفظي -ب

وعبلقتيـ ببعضيـ وغالبًا ما تكوف مظاىر ىذا السموؾ غير المفظي عبارة عف رسائؿ ليا 
 . د القياـ بأي محادثة محتوى كبلموأىميتيا في تقييـ الميارة االجتماعية لكؿ فرد عن

ماعية مكونات معرفية، إال أف بعض المكونات لمميارة االجت (  المكونات المعرفية :2)
المعرفية لمميارة االجتماعية يصعب مبلحظتيا مباشرة تمؾ التي تشير إلى تطمعات الفرد 
وأفكاره وقراراتو بشأف ما يجب عميو قولو أو فعمو أثناء التفاعؿ االجتماعي وحيث أف األفكار 

بشكؿ خاطئ أو صحيح مف ما قالو أو ممشاىد لذا نجد أنيـ يستنتجوف تكرارًا لغير مرئية 
فعمو الشخص المبلحظ . وفي الميارات االجتماعية نجد أف القدرات المعرفية تتضمف الميارة 
المستندة عمى اإلدراؾ الصحيح ألماني أو نوايا الشخص اآلخر. أو التبصير بنوعية االستجابة 

ة عف النجاح أو الفشؿ في التي يغمب أف تؤثر عمى رأي الطرؼ اآلخر وتمؾ القدرات مسئول
 المواقؼ االجتماعية .

ميارة  :ىيالميارات االجتماعية أف ( إلي 16: 2011)ادعيس و الكساب ، ريويش 
الضبط االنفعالي، وميارة التعبير عف المشاعر، وميارة القيادة، وميارة العبلقات االجتماعية، 

 . (وميارة صنع القرار
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إلي  لميارات االجتماعية( ا123 -122: 2012، عرفاتو  ) فتحيقسـ كبًل مف و 
 -تـ تعريفيـ عمي النحو التالي:ست ميارات فرعية 

وتعني أداء الطفؿ لمواجبات المطموبة منو بإتقاف وااللتزاـ  ( ميارة تحمؿ المسئولية:1) 
وااللتزاـ باالنتياء مف  بتقديميا في الوقت المحدد ليا. وتتضمف ميارتي إتباع التعميمات،

 ؿ في الوقت المحدد ليا.األعما
وتعني قدرة الطفؿ عمى المحادثة مع اآلخريف والتعبير عف آرائو  :( ميارة توكيد الذات2) 

اعره اإليجابية)مدح( أو سواء كانت متفقة أو مختمفة مع اآلخريف واإلفصاح عف مش
لتفاعبلت )غضب( حياليـ والدفاع عف حقوقو الخاصة، والمبادأة واالستمرار في إنياء االسمبية

وتتضمف ميارة المحادثة وميارة التعبير عف الرأي في المواقؼ االجتماعية  االجتماعية.
 المختمفة.

وتعني قدرة الطفؿ عمى التحكـ في انفعاالتو خبلؿ مواقؼ التصادـ  ( ميارة ضبط النفس:3) 
ة وميارة مع اآلخريف واالستجابة بشكؿ مبلئـ لمف يحاوؿ استفزازه. وتتضمف ميارة حؿ المشكم

 التحكـ في االنفعاالت.
وتعني مساعدة اآلخريف وتمبية احتياجاتيـ وتزكية اقتراح التعاوف  ( ميارة التعاوف:4) 

 المتبادؿ. وتتضمف ميارة تقديـ المساعدة وميارة المشاركة في األعماؿ الجماعية.
خريف آل: وىي السموؾ الذي يوضح قدرة الفرد عمى تفيـ مشاعر ا( ميارة التعاطؼ5) 

 واحتراـ مشاعر اآلخريف. وتتضمف ميارتي اإلحساس بمعاناة اآلخريف، واحتراميا
وتعني قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ مع أقرانو في المواقؼ  ( ميارة التواصؿ مع األقراف:6) 

االجتماعية وقدرتو عمى تكويف صداقات معيـ والتحكـ في سموكو المفظي وغير المفظي بصورة 
اقؼ التفاعؿ االجتماعي مع األقراف وتعديمو بما يتبلءـ مع ما يطرأ عمى مرنة خاصة في مو 

 تمؾ المواقؼ مف مستجدات وتتضمف ميارتي التواصؿ المفظي وغير المفظي.
  -:كالتالي( إلى مكونات الميارات االجتماعية 14: 2008)الحمو،وقد أشار

تماعية إلى كثافة السموؾ التي المكونات السموكية لمميارات االج تشيرالمكونات السموكية: -1
في موقؼ تفاعؿ مع اآلخريف ويمكف  تصدر مف الفرد والتي يمكف مبلحظتيا عندما يكوف

  -في تصنيفيف رئيسييف ىما: ياوضع
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وىذا النوع مف السموؾ لو أىمية كبرى في مواقؼ التفاعؿ : سموؾ اجتماعي لفظي –أ 
طمب مباشرة، مباشر ومف أمثمتو : إبداء ال االجتماعي فيو الذي يعمؿ عمى نقؿ الرسالة بشكؿ

  .رفض طمب معيف
ويشمؿ لغة الجسد واإليماءات والتواصؿ البصري، وحجـ  :سموؾ اجتماعي غير لفظي –ب 

الصوت وتعبيرات الوجو، ويقاؿ أف ليا المصداقية األكثر في التعبير مف السموؾ المفظي مثؿ 
 .عبيراتو مظاىر التعب الطالب الذي يقوؿ لؾ أنو مرتاح وتبدو عمي ت

وىي غير مبلحظة وتشمؿ أفكار الفرد واتجاىاتو ومدى معرفتو المكونات المعرفية: -2
االجتماعية وبالتالي التصرؼ  باالستجابات المناسبة في المواقؼ االجتماعية وفيـ السياقات

  .بما يناسب الموقؼ
ر نظ البعض الباحثة أفارات االجتماعية تري مف العرض السابؽ ألبعاد ومكونات المي

إلي الميارات االجتماعية بوصفيا الميارات األساسية والبلزمة لمواجية الفرد لمحياة، كما أف 
بينيـ حيث أشار بعضيـ إلي أنيا تنقسـ إلي جانب انفعالي وآخر اجتماعي،  ىناؾ اختبلفاً 

أساسية،  ويري البعض أنيا جانب معرفي وآخر أدائي وىناؾ مف قسميا إلي ستة ميارات
أنيـ يتفقوف في النياية عمي أنيا ميارات تواصؿ بيف الفرد واآلخريف،  إال ورغـ ىذا االختبلؼ

أي أف الفرد يتعمـ ىذه الميارات حتى يستطيع أداء السموؾ المناسب في الموقؼ المناسب 
 وتوصيؿ ما يريده لآلخريف، ويستطيع فيـ ما يريده اآلخروف منو حتى يستطيع أداء السموؾ
المطموب منو بصورة مقبولة، ويري العمماء أف مكونات الميارات االجتماعية مكممة لبعضيا 

تصنيؼ  تتبنى الباحثة وسوؼنو القياـ بجانب واحد دوف اآلخر.البعض حيث أف الفرد ال يمك
 مكونات الميارات االجتماعية لمناسبتو لعينة الدراسة الحالية.ل( 1998، فعبد الرحم)

  -جز يف املهارات االجتناعية:( جوانب الع3)
( إلي أف افتقار الميارات االجتماعية أو 104: 1993،)إبراىيـ وآخروفيشير

قصورىا لدي الطفؿ يعد مف األسس الرئيسية لبلضطراب النفسي نظرًا الرتباطو بالعديد مف 
القصور في الميارات االجتماعية في  جوانب ضعؼ التفاعؿ االجتماعي اإليجابي، ويتبدي

صوره العديد مف االضطرابات والمشكبلت التي يمعب فييا ىذا القصور الدور األساسي مثؿ 
عف االنفعاالت اإليجابية مثؿ العجز  والخجؿ وعدـ القدرة عمي التعبير حاالت القمؽ االجتماعي

عف إظيار مشاعر المودة واالىتماـ، كما يتبدي أيضًا في السمبية التي تتمثؿ في عدـ القدرة 
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التعبير عف االحتجاج أو رد العدواف، فقد تبيف أف ىناؾ أنواعًا كثيرة مف االضطرابات عمي 
السموكية عند األطفاؿ يصاحبيا قصور واضح في الميارات االجتماعية يتمثؿ في العجز عف 

االجتماعي، كما يؤدي التزود  القياـ بالحوار مع اآلخريف وعدـ القدرة عمي االستجابة لمتفاعؿ
التصرؼ   عمي االجتماعية أيضًا إلي االنبساطية والتوجو نحو اآلخريف والقدرة بالميارات

 .                                  (Fraidman  et al. 1982 :150) بنجاح
( أف األبحاث أظيرت أف ىناؾ واحد مف كؿ 179 -178: 2000،) جولمافيوضحو  

، فيذكر أف مف تنقصيـ االجتماعيةأو أكثر في الميارات  عشرة أطفاؿ يعاني مف مشكمة
الميارات االجتماعية يتسموف بالسخؼ ليس فقط في السموكيات االجتماعية بؿ أيضًا في 

ويتطفموف عمى اآلخريف باألسئمة وحيف يتكمموف ال عامؿ مع مشاعر مف يتقابموف معيـ الت
نيـ ضعفا ء مكتئبوف وميمموف يقولوف إال كبلمًا فارغًا وسطحيًا ويشعروف دائمًا باإلحباط وا 

فضبًل عف ذلؾ فيـ يعانوف مف العزلة االجتماعية وقد يكوف العجز االجتماعي أكثر إيبلمًا 
ولنا أف  ،مف األطفاؿ بيدؼ االنضماـ إلييـ ووضوحًا عندما يقترب الطفؿ مف مجموعة

ـ مجموعة مف األطفاؿ يمعبوف معًا ويريد االشتراؾ معيـ ولكني خمؼنتصور منظر طفؿ يحـو 
 .أف ىذا المنظر مؤثر ويمثؿ مأزقاً يتركونو خارج مجموعتيـ 

( أف التراث السيكولوجي يؤكد عمى االرتباط بيف 124: 2001ويؤكد)حسيب ،  
االجتماعية والعديد مف االضطرابات الوجدانية وخصوصًا االكتئاب  القصور في الميارات

 والشعور بالوحدة النفسية.
أوجو العجز في الميارات االجتماعية، فبعض العمماء  دعدتإلي  (32: 1997)شقير، شيريو 

يركز عمي العجز في األداء وآخروف يؤكدوف عمي ضعؼ السيطرة والبعض يري بأف العجز 
، ولكف بوجو عاـ يمكف تصنيؼ جوانب العجز في الميارات االجتماعية رفيةسببو النواحي المع

 -إلي أربعة أصناؼ عمي النحو التالي :
: فبعض األفراد ليست لدييـ الميارة اليامة لمتفاعؿ بطريقة الميارة االجتماعية عجز في -1

 مثؿ ميارة العمؿ الجماعي، وميارة التعاوف مع زمبلئيـ .               مبلئمة مع زمبلئيـ، 
يوجد لدي األفراد محتوي جيد مف الميارات االجتماعية  عجز في أداء الميارة االجتماعية: -2

يستطيعوف ممارستيا عند المستوي المطموب في حياتيـ االجتماعية وقد يرجع لكنيـ ال 
 0ذلؾ إلي نقص الحافز أو انعداـ فرصة أداء السموؾ بشكؿ مستمر
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فبعض األفراد ال توجد لدييـ ميارات  عجز في الضبط الذاتي المرتبط بالميارة االجتماعية: -3
ابة االنفعالية تمنعيـ مف اكتساب اجتماعية معينة  تناسب مواقؼ معينة ألف االستج

الميارات المبلئمة لممواقؼ، وعمي سبيؿ المثاؿ قد يصعب عمي األفراد أف يتفاعؿ مع 
 .عوؽ تفاعميـ االجتماعييقد أقرانيـ ألف القمؽ االجتماعي 

فبعض األفراد لدييـ الميارة  قصور في الضبط الذاتي عند أداء الميارة االجتماعية: -4
لكنيـ ال يؤيدونيا بسبب االستجابة الصادرة عف اإلشارات االنفعالية االجتماعية و 

ومشكبلت الضبط السابقة والبلحقة ، وىذا يدؿ عمي أف الطفؿ يعرؼ كيؼ يؤدي الميارة 
أي أف الطفؿ يتعمـ الميارة ولكنو ال يظيرىا بطريقة دائمة  0ولكف ليس بصفة متكررة

لتوقعات المسبقة حوؿ ردة فعؿ اآلخريف وىذا ربما يعود إلي الخوؼ أو القمؽ أو ا
 . در منو مف سموؾ لفظي أو غير لفظياالنفعالية إزاء ما يص

تصورًا عقميا لمظاىر القصور في  ( Gresham .1981وقد وضع جريشاـ )
  -الميارات االجتماعية يتضمف ما يمي:

ي الميارات وتعنى أف األفراد ذوى القصور فمظاىر قصور في الميارات االجتماعية : -1
االجتماعية ال يستطيعوف التفاعؿ بشكؿ مبلئـ مع اآلخريف، وأف التدريب عمى الميارات 

 االجتماعية ليؤالء يتـ تحقيقو مف خبلؿ التعمـ بالمبلحظة أو تشكيؿ النموذج . 
أما األفراد الذيف يممكوف مظاىر قصور في األداء فقد يكوف  : مظاىر قصور في األداء-2

  .ات االجتماعية البلزمة لمتفاعؿلدييـ الميار 
وىؤالء غالبًا ما يفتقروف إلى ضوابط سموكية مبلئمة  مظاىر قصور في التحكـ الذاتي:-3

لقمع السموؾ االجتماعي العدواني المشوش المندفع، حيث أنيـ يؤدوف سموكًا يعتبر غير 
                                                  .مبلئـ لظروؼ البيئة أو يؤدوف سموكًا بدوف تفكير في عواقب استجابتيـ 

 ( 28:  2006)إبراىيـ، 
( أف انخفاض مستوى الميارات االجتماعية يجعؿ 19-18: 2003ويؤكد)شوقي، 

الفرد غير قادر عمى إقامة عبلقات ودية مع المحيطيف بو وعدـ الحصوؿ عمى الموقع 
مبلء، وصعوبة في اإلفصاح عف مشاعرىـ، المناسب في العمؿ والمكانة المبلئمة بيف الز 

 .وصعوبة في فيـ وتفسير سموؾ ومقاصد اآلخريف

 -( خصائص املهارات االجتناعية:4)
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أف ىناؾ عدة  (2010مازف، ، 253-252:  2000)عبد اهلل، كبًل مف يوضح 
 -ومنيا:مميارات االجتماعية لخصائص أساسية 

راعة والكفاءة والخبرة في أداء الفرد لنشاطاتو يشتمؿ مفيـو الميارة االجتماعية عمى الب -1
 .االجتماعية

القدرة عمى تحقيؽ نتيجة فعالة في  الجوىري في أي ميارة اجتماعية ىوالعنصر  -2
 .االختيارات 

 تشتمؿ الميارات االجتماعية عمى قدرة الفرد عمى الضبط المعرفي لسموكو . -3
تدعيـ االجتماعي مف البيئة التي يعيش ييدؼ الفرد مف وراء سموكو الحصوؿ عمى ال -4

 فييا بالشكؿ الذي يحقؽ لو التوافؽ النفسي واالجتماعي .
تتحدد الميارات االجتماعية في ضوء جوانب معينة مف سموؾ الفرد، وفي إطار المبلئمة  -5

 لمموقؼ االجتماعي .
 تتسـ باإلنسانية وتبدو حاضرة في سموؾ اإلنساف -6
ت االجتماعية مف السموؾ الظاىر فالمواقؼ السموكية االجتماعية يستدؿ عمي الميارا -7

 0المختمفة التي يقع فييا الفرد تعكس ما لديو مف ميارات
 -( إلي خصائص الميارة وىي :25 -24: 2004حسف،  أبو ىاشـ و)يشيرو 

ة . الميارات نمائية فالتبلميذ يتعممونيا عبر الزمف عف طريؽ الجمع بيف التعميـ والممارس1
وىـ عادة يبدءوف مف مستويات منخفضة جدًا مف حيث الكفاءة ويتقدموف عمى نحو 

 تدريجي .
 .تـ تعمميا عف طريؽ التدريب والمراف . معظـ الميارات تتعدى كونيا عادات تؤدي آلياً 2
 . بعض الميارات معقدة بحيث يختمؼ الخبراء في طبيعتيا الدقيقة .3
 .ستقبالو كمثير متسمسؿ مف األحداثنشأ عف استعداد الفرد ال. أف األداء التمقائي لمميارة ي4
. يعتمد ىذا االستعداد لمقياـ بعمؿ ما عمى درجة كبيرة عمى تنبؤ الفرد باألحداث المستقبمية 5

. 
) الميارة القرائية ( يتطمب نمطًا مف السموؾ يتصؼ بالتعقيد . أف أداء ميارة ما مثبلً 6

 والتكامؿ.
 يارة القرائية يستطيع أف يقوـ بيذا السموؾ المعقد بتمقائية وعفوية .. أف الشخص ذي الم7
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مسموؾ المطموب في . التمقائية في السموؾ نتيجة التنسيؽ والتكامؿ بيف النواحي المختمفة ل8
 .النمط المعقد

 .  قؿ مف مستوى بسيط إلى مستوى معقد. الفرد يستطيع أف يطور الميارة بحيث ينت9
 -:ومنياميارات االجتماعية ال مجموعة مف خصائص( 23: 2008)سميماف، ذكروي  
 الميارات االجتماعية سموؾ مكتسب أي يمكف تعمميا .    -1
 الميارات االجتماعية ىي فنوف التعامؿ مع اآلخريف . -2
 تقـو الميارات االجتماعية عمى استعداد نظري بمعنى أف الفرد مييأ لتعمميا . -3
 يف ىما الفرد وبقية أفراد المجتمع .  تقـو عمى العبلقة بيف طرف -4
 تحدث الميارات االجتماعية في أطار يرتضيو المجتمع الذي يعيش فيو الفرد . -5 

 -أنواع املهارات االجتناعية :( 5)
 -: االجتماعية وىيالميارات مجموعة مف إلى  (13-11: 1996)العيدانى،أشار
، البدء في الحوار، تشكيؿ الحوار طرح تماعواالسغاء ميارات اجتماعية مبتدئة مثؿ )اإلص -1

 لسؤاؿ( .ا
ميارات اجتماعية متقدمة مثؿ )طمب المساعدة، االندماج مع اآلخريف، إعطاء  -2

 التوجييات( .
 ميارات الزمة لمتعامؿ مع المشاعر مثؿ )اعرؼ مشاعرؾ، فيـ مشاعر اآلخريف( . -3
قيف مثؿ )طمب اإلذف، المشاركة، ميارات تشكؿ بدائؿ لمحالة العدائية عند المراى -4

 المناقشة( .
 ميارات الزمة لمتعامؿ مع الضغط واإلجياد مثؿ )تقديـ الشكوى، التعامؿ مع األفراح( . -5
 ميارات التخطيط مثؿ )التقرير لعمؿ شيء، تحديد سبب المشكمة، وضع ىدؼ( .     -6

 كما يقدـ ىايز  (Hayes .1994:3-4) -أنواع أخرى لمميارات االجتماعية تتمثؿ في :
 الميارة في فيـ المغة واألعراؼ-2الميارة في إدراؾ تعبيرات الوجو والدالالت المفظية  -1
 الميارة في تقديـ المساعدات لآلخريف-4       الميارة في المتابعة المفظية    -3 
    الميارة في إدراؾ البيئة المحيطة .-6   الميارة في استرجاع المعمومات . -5  
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 أف الميارات االجتماعية تتنوع حسب األشخاص واحتياجاتيـ -8الميارات التنظيمية . -7
مف  ( بعض المفاىيـ التي أضافيا كبلً 70 -69: 1998الديب، الجبري و) لقد أوضح        

  -جونسوف وجونسوف الخاصة بالميارات الشخصية واالجتماعية وىي:
ى التعبير عف أفكاره وآرائو بوضوح والتي يتقبميا زمبلئو وتعني قدرة الفرد عم ميارة الثقة: -1
  .الترحيب ب
وتعني قدرة الفرد عمى أف يتصؿ بزمبلئو ويبادليـ أفكاره ويشاركيـ في  :ميارة االتصاؿ-2

فرد فيـ أفكار اآلخريف وأشعارىـ حتى يتمكنوا مف  المعمومات التي يحتاجوف إلييا ويحاوؿ كؿ
 ؾ.لمشتر ا الوصوؿ إلى اليدؼ

وتعني السماح ألي عضو في الجماعي بالقياـ بدوره ألداء ميمتو : ميارة تتالي األدوار -3
ويعطونو فرصة إلنجاز ميمتو ثـ يؤدي اآلخروف  وينتظر زمبلءه مدة معينة عند أداء دورىـ

 دورىـ بالطريقة نفسيا.
يف األفراد داخؿ وتعني القدرة عمى المحافظة عمى العبلقات االجتماعية ب ميارة القيادة:-4

 الجماعة بفعالية كما تعني التأثير المتبادؿ بيف أفراد الجماعة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ.
وتعني القدرة عمى حؿ اآلراء المتباينة بيف األعضاء داخؿ الجماعة  ميارة حؿ الصراع:-5

 الجماعة. والوصوؿ إلى اتفاؽ يرضي جميع أفراد
عني قدرة أعضاء الجماعة عمى استخداـ اإلجراءات التجريبية وت ميارة التشغيؿ الجماعية:-6

 .الدراسية بالتعاوف أثناء تعمـ المادة الخاصة
أنواع أخرى لمميارات االجتماعية (  Moos,2000 P 370-371 ويقدـ )موس

 -تتمثؿ في:
ة والحفاظ عمييا بيف ميارات اجتماعية تساعد عمى بدء وتسييؿ العبلقات االجتماعي-1

)تكويف صداقات، والعبلقات المتجانسة مع األسر والتي تمثؿ مكافأة في : اص مثؿاألشخ
 حد ذاتيا( .

ميارات اجتماعية تشجع وتدعـ االلتزاـ بالعبلقات اليامة أو النظـ االجتماعية اليامة -2
والشعور بالرضا مف ذلؾ، مثؿ )التواصؿ اإليجابي، وميارات حؿ الصراعات في نطاؽ 

 و دخؿ األسرة( العمؿ الجماعي أ
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ميارات اجتماعية تساعد في الوقاية مف تيميش اآلخريف لحقوؽ المراىؽ أو تعوؽ -3
 التعزيز، مثؿ )القدرة عمى اإلصرار أو الرفض( .

ميارات اجتماعية تؤدى إلى التعزيز وتقمؿ مف التغذية الراجعة السمبية ألنيا ترتبط -4
 .موؾ االجتماعيبالمعايير والتوقعات الثقافية المرتبطة بالس

مجموعة أخرى مف الميارات  (151 -150: 2004وقدـ )أبو ىاشـ و حسف، 
 (.التعاوف- الميارات الجمعية - ميارات المشاركة) االجتماعية وىي:

 

 -: ( النظريات املفشرة للنهارات االجتناعية6)
لى وحدات مكف تحميميا إتنظر إلى السموؾ عمى أنو وحدة معقدة ي( النظرية السموكية: 1)

. وىذه الوحدات ىي االستجابات األولية التي ترتبط بمثيرات محددة، والعبلقة التي أبسط منيا
 منصور) .تربط بيف المثيرات واستجاباتيا ىي عبلقة موروثة أي سابقة عمى الخبرة والتعمـ

( ويرى أصحاب ىذه النظرية بأف السموؾ اإلنساني عبارة عف مجموعة 245: 1989آخروف، و 
ف العادات التي يتعمميا الفرد ويكتسبيا أثناء مراحؿ نموه المختمفة، ويتحكـ في تكوينيا قوانيف م

العقؿ وىى قوى الكؼ وقوى االستثارة المتاف تسيراف مجموعة االستجابات الشرطية، ويعزوف 
 ذلؾ إلى العوامؿ البيئية التي يتعرض ليا الفرد محور عممية التعمـ .

أف كؿ مف البيئات الخارجية والداخمية لمفرد  "باندورا"يرى جتماعي :نظرية التعمـ اال (2)
تعمؿ في صورة مترابطة يعتمد بعضيا عمى البعض اآلخر ويحدث التعمـ كنتيجة لمتفاعبلت 
المتبادلة بيف كؿ مف البيئتيف الداخمية والخارجية والعمميات المعرفية وىو ما أطمؽ عميو 

بادؿ واألفراد ال يندفعوف بفعؿ القوى الداخمية )الدوافع أو عممية التحديد المت "باندورا"
نما يمكف تفسير األداء النفسي في صورة تفاعؿ  الحاجات( وال بفعؿ البيئة )مثيرات البيئة( وا 
متبادؿ بيف المحددات الشخصية والبيئة وىنا نجد أف عمميات الترميز واالعتبار والتنظيـ 

النمذجة ىو أساس عممية أف التعمـ بالعبرة أو  "باندورا" الذاتي يكوف ليا دور كبير وافترض
 (2000) عبد اهلل،                  االكتساب.

ويفترض أصحابيا أف العوامؿ المعرفية مثؿ التوقعات السمبية النظرية المعرفية:  (3)
                                      والتقويـ الذاتي ىي األسباب األساسية لقصور الميارات االجتماعية.

 (259:  2000)عبد اهلل ، 
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( أف لكؿ منا عدة افتراضات تنطوي عمى اعتقادات 1988عاـ ) "آمري"ويؤكد 
محبطة لمذات مثؿ "ينبغي أف أكوف محبوبًا مف الجميع "، أو " يجب أف أكوف األفضؿ دائمًا ". 

نكسة معينة وىنا تنشط وتظؿ ىذه االعتقادات قابعة في الخمفية حتى تحدث واقعة فشؿ أو 
ىذه االعتقادات بشدة مؤدية إلى تحريؼ التفكير في االتجاه السالب. وال يقؼ األمر عند ىذا 
نما تقوـ ىذه األعراض بتغذية راجعة ليذه االعتقادات السمبية مرة أخرى األمر الذي  الحد وا 

 ( 133:  1993)سبلمة، .يؤدى إلى مزيد مف تحريؼ التفكير وقصور الميارات االجتماعية

 -( أهنية املهارات االجتناعية بالنشبة للطفل :7)

عمى النحو  لمطفؿ أىمية الميارات االجتماعية إلي (48: 1990) بيادر، شيري
  -اآلتي:

الميارات االجتماعية عامؿ ميـ في تحقيؽ التكيؼ االجتماعي داخؿ الجماعات التي  -1
 ينتموف إلييا.

األطفاؿ في التغمب عمى مشكبلتيـ وتوجيو تفاعميـ في البيئة  الميارات االجتماعية تفيد -2
 المحيطة.

 ستمتاع باألنشطة التي يمارسونيا وتحقؽ الحاجات النفسية ليـ.االساعد األطفاؿ عمى ت -3
 تساعد األطفاؿ عمى تحقيؽ قدر كبير مف االستقبلؿ الذاتي واالستمتاع بأوقات الفراغ. -4
بالنفس ومشاركة اآلخريف في األعماؿ التي تتفؽ وقدراتيـ تساعد عمى اكتساب الثقة  -5

مكانياتيـ.  وا 
  تساعد عمى التفاعؿ مع الرفاؽ واالبتكار واإلبداع في حدود طاقاتيـ الذىنية الجسمية. -6
 .تجعؿ التعامؿ مع اآلخريف فعااًل  -7

ه عمي ولذلؾ البد مف االىتماـ بتنمية الميارات االجتماعية لمطفؿ حيث أنيا تساعد
أف يقيـ عبلقات جيدة باآلخريف وأيضًا تساعده عمي تحمؿ المسئولية ومواجية المواقؼ 

  الحياتية المختمفة والقدرة عمي حؿ المشكبلت.
( إلي أف إتقاف الطفؿ لمميارات االجتماعية تزيد 15: 1995شير )حسونة، يحيث 

ماؿ واألنشطة المميزة ألسموب مف توافقو النفسي االجتماعي مف خبلؿ قدرتو عمي القياـ باألع
تفاعمو االجتماعي مع األشخاص واألشياء، بينما يشير افتقار الطفؿ ليذه الميارات يعد أمرًا 



 و1024أكتىبر( 38ـــــــــــــــــــ  انعذد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 176 - 

خطيرًا وييدد الفرد وصحتو النفسية وال يستطيع الدخوؿ في عبلقات سوية مع اآلخريف في كؿ 
 مراحؿ عمره.
يعيش اإلنساف بمفرده  و مف المستحيؿ أف( أن79:  2002)عبد العاؿ، يؤكدو 

وحاجتو المستمرة إلي اآلخر في سد حاجاتو وفي تحقيؽ تكيفو، والشعور باألمف واالنتماء، 
ومع ما يتوفر لئلنساف مف قنوات اتصاؿ عديدة بشقييا المفظي وغير المفظي، فإف نجاح الفرد 

مؼ مف فرد في تحقيؽ عبلقات اجتماعية سميمة، يعد قدرة مف القدرات اإلنسانية التي تخت
آلخر، وذلؾ لوجود الفروؽ الفردية بينيما، فنجد بعض األفراد ال يجيدوف فف تكويف عبلقات 
صداقة مع اآلخريف ويفضموف البقاء بمفردىـ، وقد نجد البعض اآلخر يفتقر إلى الحس 
المرىؼ الذي يجعميـ يراعوف مشاعر اآلخريف، فبل يختاروف كمماتيـ بعناية، وقد يجرحوف 

. وعدوانية دوف أي مراعاة لمشاعرىـوف قصد، ويتعامموف معيـ بخشونة وأنانية الغير د
 ويرجع ذلؾ كمو إلى نقص الميارات االجتماعية البلزمة لمتعامؿ مع اآلخريف 

 -ا يمي:كمالميارات االجتماعية  أىميةإلي  (14: 2008أبو الحمو، شير)وي
  .فعالة عبلقات العمؿ بصورة الميارات االجتماعية ضرورة ممحة لمقدرة عمى بناء-1
ف حدثت تمكنوا مف حميا بصورة فعالة-2  ال شؾ أنيا تجنب األفراد حدوث الصراعات وا 
ال يمكف إغفاؿ دورىا في مرحمة الطفولة، فيي بمثابة طوؽ األماف لمطفؿ في مراحؿ نموه -3

   .المختمفة
  العمريةفئات الالتدريبية لجميع  تتبوأ الميارات االجتماعية مكانة بالغة األىمية في البرامج-4
  ضرورية ومفيدة كأسموب في التصرؼ السميـ في المواقؼ المختمفة. -5

( إلي األىمية الكبرى لمميارات االجتماعية عمى مختمؼ 46: 2008)سميماف ،ويشير
  -المستويات وىي كالتالي :

ية أف يحظى بقبوؿ حيث يستطيع الطفؿ مف خبلؿ الميارات االجتماع أ. المستوى األسري:
 اآلباء واألخوة فيتفاعؿ معيـ ويتفاعموف معو بشكؿ مثمر في جو مف األلفة والمودة .

حيث يواجو الطفؿ عالـ جديد أوسع مف محيط األسرة فبل  ب. المستوى التعميمي في المدرسة :
  .خريفاحتراـ إال مف خبلؿ فف التعامؿ مع اآل

عية بالنسبة لمطفؿ ىي األداة التي تمكف الفرد مف فالميارات االجتما :ج. المستوى العاـ
 التعامؿ مع اآلخريف.



 و1024أكتىبر( 38ـــــــــــــــــــ  انعذد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 177 - 

 -أىمية الميارات االجتماعية بالنسبة  لمطفؿ إلي أف : (2010، مازف)ويوضح     
توافر القدرة عمى احتراـ حؽ اآلخريف في التعبير عف  اكتساب ىذه الميارة يفترض أصبلً  -أ 

 .آرائيـ
 رإلى مسئوليتو نحو المجتمع وتقدي عمى تحمؿ المسئولية مع إرشادهتنمية قدرة المتعمـ  -ب 

 .قدمو لو يما 
احتراـ رأيو وقدرتو عمى التفكير، ويتحقؽ النمو المتوازف ليذه الميارة مف خبلؿ إذكاء  -ج 

، مف ناحية أخرى األطفاؿمجموعة  ، وبيفمف ناحية ةوالمعممالطفؿ اش بيف روح النق
  األنشطة المختمفة.التفاعؿ الجماعي لآلراء خبلؿ عف التدريب عمى  فضبلً 

 مما سبؽ يتضح لنا أىمية الميارات االجتماعية بالنسبة لمطفؿ فيي 
تساعده عمي إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريف، حيث تساعد الفرد عمى التفاعؿ -1

 . اجتماعياً  واستحساناً  مع اآلخريف داخؿ سياؽ محدد وبأساليب تمقى قبوالً 
تكسبو كذلؾ الثقة بالنفس والقدرة عمى مواجية مشاكؿ الحياة ومواقفيا المختمفة، والقدرة -2

عمى تحمؿ المسئولية، وأي إخفاؽ في ىذه الميارات تجعمو يتصؼ بالحساسية الزائدة 
وضعؼ القدرة عمى التعبير المفظي، كما تقؿ قدرتو عمى تكويف عبلقات اجتماعية ناجحة 

ومف الممكف أف  .وتواصبًل معيـ لرفاؽ وأقؿ تعاوناً كوف أقؿ مكانة بيف امع اآلخريف، وي
يكوف القصور في الميارات االجتماعية مف أىـ المقدمات لكثير مف المشكبلت 

. قو في أف يحيا حياة مشبعة وسعيدةواالضطرابات النفسية لدى الفرد، والتي يمكنيا أف تعو 
فرد الثقة بالنفس وتكويف مفيـو إيجابي عف ذاتو فيذه الميارات تحقؽ لم وأف يتكيؼ معيـ،

 .وأف يستطيع تحمؿ المسئولية 
كما أنو يشعر بالرضا عف نفسو مما يجعمو يحقؽ أعمي درجات التوافؽ الداخمي والخارجي، -3

ولذلؾ البد مف االىتماـ بيذه الميارات لدي الطفؿ منذ الصغر والعمؿ عمي تنميتيا مف 
وتوعية األسرة والمدرسة بأىمية ىذه الميارات وخصوصًا منذ خبلؿ البرامج المختمفة 

 الصغر. 
أف يعبر الطفؿ عف بط النفس في مواقؼ الغضب وأيضًا أنيا تساعد الطفؿ عمى ض -4

مشاعره السمبية بصورة الئقة، كما أنيا تساعده عمي اكتساب الثقة بالنفس وتنمية 
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ركة مع المعممة واألطفاؿ لكي يبدع في التفاعبلت االجتماعية والبينشخصية لدييـ والمشا
مكانياتيـ .  األعماؿ التي تتفؽ مع قدراتيـ وا 

 -طرؽ اكتساب الميارات االجتماعية : ( 8)
( أساليب اكتساب الميارات 80 -79: 1998،الديب الجبري و) مفقدـ كبلً 

 -االجتماعية عمى النحو التالي:
إلى أف المعززات االجتماعية ذات فعالية في  "سكنر"يشير  إستراتيجية التعزيز االجتماعي:-1

دراسة االشتراط اإلجرائي ويركز عمى التغيرات السموكية التي يحدث نتيجة المباشرة والتي 
تعقبيا مكافأة لبلستجابات التي تبرىف عمى نجاحيا وتميؿ إلى التكرار بينما تميؿ الخبرات إلى 

   يدؼ ولو جزئيًا حتى تحقؽ األداء المطموب .لتضاؤؿ ويتـ تعزيز االستجابة التي تقترب مف ال
إستراتيجية النموذج  :االجتماعي أسموبًا آخر مف خبلؿ نظريتو في التعميـ"باندور" عرض -2 

 .االجتماعي
واعتقد أف المعززات العقبات ال يحققاف تقوية لمسموؾ أو أضعافو أوتوماتيكيًا وأف 

ي تـ بيا اكتساب السموؾ والمحافظة عميو أو التعزيز ال يفسر عمى نحو تاـ واألساليب الت
تعديمو ويرى أف سموؾ اإلنساف ال يسيطر عميو التعزيز الخارجي المباشر بؿ يمكف أف تكوف 

ثر في حدوثيا ويؤدي أىناؾ خبرات سابقة تميؿ إلى توقع أنواع معينة مف السموؾ سيكوف لو 
  .أو تأثيرىا ضئيؿ أو ثابت سموؾ آخر إلى نتائج ال يرغب فييا اإلنساف وأخرى ثابتة

( آليات تعمـ الميارات االجتماعية وىي عمى النحو 87: 2003ولقد أوضح )مرشد،  
  -التالي:

 :وفييا يتـ تقديـ التعميمات الخاصة بكؿ ميارة يريد أف يقدميا المعالج إلى العميؿ.   
  التعميمات-1
  .الجديدة  سموكياتتستخدـ النمذجة لمساعدة العميؿ في تعمـ ال: النمذجة-2
  األدوار ينمي القدرة والثقة في التعبير عف المشاعر واألفكار. ولعب: لعب األدوار -3
)سموؾ( أف يزداد احتماؿ ( تعقب إتماـ استجابة) نتيجةالتدعيـ: إذا كاف مف شأف حدث ما -4

مؿ يسمى ىذا الحدث البلحؽ مدعمًا أو معززًا وقد يش حدوث ىذه االستجابة مرة أخرى
استبعاد حدث منفر  أو عمياستجابة ما عمى ظيور حدث سار  النتيجة التي تعقب

  (.سمبياً ( وفي الحالة الثانية )يجابياً ويطمؽ عمى التدعيـ في الحالة األولى )ا
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الممارسة: وتبني ممارسة الميارات التي فييا يتـ أعطاء العميؿ الواجبات المنزلية التي  -5
تساعده عمى الممارسة خارج  تعمميا حيث يكوف العميؿ قد اكتسب بعض الميارات التي

  جمسات العبلج ومناقشة ذلؾ قبؿ الجمسة الجديدة.
ماعية والتدريب عمييا ( أف اكتساب الميارات االجت84:  2002ويوضح )عبد العاؿ، 

أمر ال يتوقؼ أىميتو عند حد تحقيؽ المزيد مف التكيؼ والتوافؽ مع اآلخريف، بؿ يعد اكتساب 
 يحوؿ دوف الوقوع في االضطرابات .الميارات االجتماعية أمرًا وقائيًا 

الجتماعية ( آليات التدريب عمى الميارات ا4: 2006،ولقد أوضح )جبراف المخظي
 -:تيعمي النحو اآل

 . كإستراتيجية عبلجية االجتماعية عمى المياراتالتدريب  -1
استخداـ الميارات االجتماعية كإستراتيجية نمائية يمكف استخداـ الميارات االجتماعية  -2

 .بيدؼ استغبلؿ قدرات األفراد وتقوية صحتيـ النفسية 
ذه اإلستراتيجية عمى استخداـ برامج الميارات االجتماعية كإستراتيجية وقائية وتقع ى -3

عاتؽ المرشد النفسي في المدرسة ليحصر الطبلب المييئيف لممشكبلت النفسية 
والسموكية ولدييـ استعداد لبلنحراؼ فيسعى المرشد لتدريبيـ عمى تأكيد الذات والتعبير 

 عف الرفض لرغبات اآلخريف.
عمى جميع  ( أف الميارات االجتماعية تكوف مؤثرة32: 2011) أبو منصور،وترى  

جوانب حياة الفرد النفسية والشخصية واألكاديمية، لذا فمف الضرورة وضع األساليب 
واالستراتيجيات التي تساعد في تنمية وتقوية الميارات االجتماعية عند الفرد، بحيث تتنوع 
وتختمؼ باختبلؼ مستويات األفراد الثقافية واالجتماعية وجنس الفرد، ويتـ المجوء إلى أداء 

لدور بعد أف يكوف المتدربوف قد تعرضوا ألمثمو مف النماذج االجتماعية أثناء النمذجة، ا
             .فيعطوا الفرصة لمتدريب عمى أشكاؿ السموؾ التي تعرضوا ليا

 -:Learning Centre ""  ثانيًا: مراكز التعله 

رح ومنفتح لينموا يعتبر األطفاؿ أمانة غالية، عمينا واجب رعايتيـ وتأميف جو آمف وف 
نموًا متوازنًا واثقًا ويطمقوا طاقاتيـ المختزنة. ىكذا نكوف قد ساىمنا بإرساء قاعدة صمبة 
النطبلؽ الطفؿ في المراحؿ البلحقة. فالطفولة تشكؿ مرحمة التأسيس في بناء شخصية الفرد 

المراحؿ ، كما تبنى عمييا ما يكتسبو مف قدرات في كويف ىويتو الذاتية واالجتماعيةوت
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البلحقة، األمر الذي يجعؿ مف الصعب العودة إلى الوراء. فإذا لـ يتعود الطفؿ منذ باكورة 
طفولتو عمى التفكير المستقؿ، بطريقة عممية ومتشعبة، تصعب عميو فيما بعد المبادرة 

ومف خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة أنو يتعمـ مف خبلؿ تفاعمو الحسي المباشر  واإلبداع.
صر البيئة المحيطة بو مف أشخاص وأشياء، وذلؾ بالمعب واالستكشاؼ، والحوار مع عنا

نماء الثقة بنفسو ووعيو قدراتو.  والمحادثة. كما يرتفع مستوى تحصيمو بالتحفيز والتشجيع وا 
وتشكؿ الروضة الخطوة األولى في السمـ التعميمي النظامي، مما يجعؿ مف أولى ميماتيا 

قاؿ التدريجي مف بيئتو األسرية الصغيرة إلى محيط أوسع ينفصؿ مساعدة الطفؿ عمى االنت
فيو عف أىمو. ولكي يتـ االنفصاؿ بمرونة ويخدـ تطور الطفؿ ونضجو، يكوف مف الضروري 
أف تتسـ العبلقات في الروضة بالحميمة والقرب. ويتصؼ برنامج الروضة بالمرونة والحركة 

مكف أف تتمحور حوؿ موضوع واحد )محور( واإلبداع، كما يرتكز عمى مجموعة أنشطة، ي
 .تنتظـ حولو مختمؼ المواد التعميمية
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 -( تعريف مراكز التعله:1)

مراكز التعمـ ىي " مساحات داخؿ الروضة يستطيع فييا األطفاؿ التعرؼ عمى 
موضوعات عديدة ويتعمموف وفقًا لمستوياتيـ المعرفية المختمفة، وتعتمد مراكز التعمـ عمي 

ية التعمـ الذاتي الذي تتـ وفقا لقدرات كؿ طفؿ وخبراتو". وتعتبر مراكز التعمـ ىي " إستراتيج
المكوف األساسي والرئيسي لبيئة التعمـ، وىى المنطقة أو المكاف الذي يتـ فيو بداية النشاط 

 نو المكاف الذي يستطيع فيو الطفؿ االكتشاؼ والتعمـ الذاتي".أكما 
أنيا "ىي جزء ميـ مف العممية التربوية الحديثة في وتعرؼ األركاف التعميمية : ب

رياض األطفاؿ حيث أنيا ترتكز عمى التعميـ الذاتي لمطفؿ بحيث يقسـ الفصؿ إلى مجموعة 
أركاف رئيسية يتـ مف خبلليا توفير الخبرات والميارات المطموب مف الطفؿ اكتسابيا ". أي أف 

األركاف ويقـو الطفؿ بالتعرؼ عمييا واكتشافيا المعممة توفر الوسائؿ والنماذج المطموبة في 
بنفسو، وقد وجد أف ىذه الطريقة ىي األجدى في تمّقي الطفؿ لممعمومة في ىذه المرحمة 

  .العمرية
وىناؾ شروط أساسية في ترتيب وتوزيع األركاف بحيث يجب أف تتوافر عوامؿ معينو 

فر األنشطة حسب عدد األطفاؿ تسيؿ العممية التعميمية مف ناحية الضوء واليدوء و تو 
 المسموح فيو لدخوؿ الركف .

( مراكز 3)اإلدارة العامة لرياض األطفاؿ بوزارة التربية والتعميـ المصرية: وتعرؼ
التعمـ بأنيا "ىي عبارة عف مساحة محددة في القاعة تحتوى عمى أنشطة وألعاب ومواد 

والميارات المختمفة مع مراعاة مبلئمة تعميمية متنوعة لتساعد األطفاؿ عمى تنمية المفاىيـ 
 أنشطة مراكز التعمـ لقدرات واىتمامات األطفاؿ ودرجة نضجيـ وخمفيتيـ الثقافية ".

أف األركاف التعميمية تقـو عمى لعب األطفاؿ، ( 125: 2010د اليادي،)عب رييو 
يـ بيئة فيي بنظاميا وفاعميتيا تعمؿ عمى تحقيؽ تفاعميـ اليادؼ مع البيئة، وذلؾ بتقس

التعمـ الداخمية أو الخارجية إلى أركاف تعميمية منظمة كؿ ركف فييا منفصؿ عف اآلخر، ولو 
واضحة بما يتضمف مف أدوات وألعاب يمارس األطفاؿ مف خبلليا أنشطة  اسـ يحقؽ أىدافاً 

ىو  متنوعة تحفزىـ عمى التعمـ وفؽ قدراتيـ وميوليـ لتمبية جوانب نموىـ المختمفة المغوية
 نطقة أو مكاف في حجرة المعب يحتوى عمى عدد كبير مف األدوات والخامات التي تساعدم

 الطفؿ عمى أداء أنشطة معينة. فمركز التعمـ
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وىي  –( بأنيا تسمي أحيانًا بالزوايا 119: ىػ1425وزارة التربية والتعميـ، وتعرفيا)
يعي منخفض، مساحات محددة يتـ فصؿ مساحة كؿ منيا عف األخرى بواسطة حاجز طب

، فيناؾ ركف تخصص كؿ مساحة لممارسة نشاط معيف. و أو رؼ أو ما شابيو كطاولة
. وتزود المعممة كؿ ركف ركف التعايش األسري، وركف البناءالمطالعة، وركف التعبير الفني، و 

بالمواد والوسائؿ واألدوات واألجيزة التي ترتبط بموضوع الركف، وتعرضيا بشكؿ جميؿ يجذب 
 لبلقتراب منيا، ولمسيا وفحصيا، ثـ تجربتيا والتفاعؿ معيا. األطفاؿ

( بأنيا" ىي المساحة المحددة التي يتـ 112:  2013)مصطفي وسالـ ،ياعرفيو 
بحواجز طبيعية، وتخصص كؿ مساحة لممارسة نشاط معيف ويزود  األخرىفصؿ كؿ منيا عف 

يث يتـ عرض ىذه المواد كؿ ركف بالمواد والوسائؿ واألدوات التي ترتبط بموضوعو، بح
والوسائؿ واألدوات بشكؿ جذاب يحقؽ تفاعؿ األطفاؿ معيا، وتتسـ األركاف بأنو غير ثابتة، بؿ 

، عمي الموقؼ والنشاط واإلمكاناتيجب تغييرىا وتطويرىا بإضافة أنشطة جديدة حسب ظروؼ 
 ف وينتبو إليو".أف يكوف التغير عمي فترات سريعة حتى يألؼ الطفؿ المكاف ويشعر باالطمئنا

بأنيا "ىي عبارة عف مساحة محددة في القاعة تحتوى عمى أنشطة  الباحثة يافتعر و 
وألعاب ومواد تعميمية متنوعة لتساعد األطفاؿ عمى تنمية المفاىيـ والميارات المختمفة مع 
مراعاة مبلئمة أنشطة مراكز التعمـ لقدرات واىتمامات األطفاؿ ودرجة نضجيـ وخمفيتيـ 

افية "و تختار المعممة رمز لكؿ مركز يدؿ عميو، لكي يتعرؼ األطفاؿ عمى المراكز مف الثق
 -خبلؿ الرموز المشار ومف ىذه األركاف أو المراكز ما يمي:

 كف العمـو والرياضيات          ( ر 3( ركف الفؾ والتركيب      )2( ركف األسرة )اإلييامي(    )1) 
 ( ركف القصة 6)        ( الركف االستكشافي5)    ( ركف المكتبة )المطالعة(4)
 .ركف التعبير الفني (7)

وسوؼ تقـو الباحثة بعرض لمراكز التعمـ المستخدمة في الدراسة الحالية وىي )ركف 
 ركف القصة "الدراما"( -ركف األسرة" اإلييامي" -التعبير الفني 

مارسة األنشطة الفنية يتيح ىذا المركز لمطفؿ الفرصة لممركز التعبير الفني:  (1)
والتشكيمية الممتعة بأنواعيا المختمفة كالرسـ الحر، التمويف، النحت، الدىاف، المضـ، 
، الطباعة، الخياطة، الطي، النسج، التشكيؿ بالصمصاؿ  التمزيؽ، القص، المصؽ، البـر
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.كما ف( بالقرب مف مصدر الماء) الركتثقيب، ويفضؿ أف يكوف المركزوالعجائف المختمفة، ال
 ركف متوسط بيف الصاخب واليادئ ولكنو ال يحتاج لتركيز كبير مف الطفؿ أثناء العمؿ.  أنو

( أف الركف الفني ييدؼ إلى تحقيؽ عدة أىداؼ ميمة 57: 2004)عدلي،ويذكر
منيا مساعدة الطفؿ عمى التعبير عف مشاعره، وتدريب أنامؿ الطفؿ وعضبلتو الصغيرة، 

د إنجاز عممو الفني، واكتشاؼ األلواف المختمفة. ويتطمب إعداد وتنمية ثقة الطفؿ بنفسو عن
مواد وخامات يمكف أف يستخدميا الطفؿ في التعبير الفني، وىي كثيرة ومتنوعة  الركف توفير

ومف الصعب حصرىا، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ )األلواف بأنواعيا، فرش رسـ متعددة األحجاـ، 
 ، ورؽ جرائد، خرز،...( عجائف وصمصاؿ، خيوط، أوراؽ مختمفة

إلي أف ىذا الركف ثابت يمارس فيو  (156: ىػ1425)وزارة التربية والتعميـ، تشيرو 
الطفؿ شتي أنواع الرسـ والطباعة كما يعمؿ أشكاؿ طريفة مف المعجوف والطيف وغيرىا وأيضًا 

 يمارس فيو الطفؿ عمميات القص والمصؽ .
( أف ركف التعبير الفني مف األركاف 198: 2011ري كبًل مف )لطفي وعبد اهلل،يو 

المحببة لمطفؿ، حيث يتيح لو الفرصة لممارسة األنشطة الفنية والتشكيمية الممتعة بأنواعيا 
المختمفة كالرسـ الحر والتمويف، النحت،الدىاف، المضـ، القص والمصؽ . ومف فوائد ىذا الركف 

 -إلي ما يمي:
 تنمية خياؿ الطفؿ .-2           تنمية الحس الفني لمطفؿ.-1
التنفيس عف انفعاالت الطفؿ مف خبلؿ الرسـو -4        تنمية التآزر البصري اليدوي.-3

 واألعماؿ الفنية.
 إمتاع نفسية الطفؿ مف خبلؿ الرسوـ واألعماؿ الفنية.-5
 إشعار األطفاؿ بأىمية أعماليـ وانجازاتيـ. -6
  اؿ الفنية واليدوية.تنمية العضبلت الصغيرة لمطفؿ مف خبلؿ األعم-7

 *تجييزات المركز: 
مائية  –)شمعية لواف، أمرايؿ، ممحؽ بيا رؼ لوضع األلواف والفرش لمرسـ وحوامؿ أدوات -1

، ممونة( –أوراؽ )بيضاء  ،مجبلت متنوعة( -طباشير طبي  –ية وخشب -فموما ستر–
 –سمؾ  –بواقي أقمشة -مقصات ببلستيؾ  –مساطر  -)أقبلـ الرصاصأخري دوات أ

 –مصاؿ طبي ص)خامات أخرى، صمغ بأنواعو( -ترتر–خرز  -خيوط متنوعة -صوؼ
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عمب كارتوف أو  –فوط لمتنظيؼ  –إسفنج لمطباعة  -خيوط–عجائف طبيعية متنوعة 
 –شفطات  ––خامات مختمفة مف البيئة  -قطاعات لمعجائف –ببلستيؾ لحفظ األدوات 

وىناؾ أدوات مختمفة  أو مكسرات( .قشر بيض أو لب  –عيوف ورموش ببلستيؾ  –قش 
 تستطيع المعممة أف تجييزىا في المركز.

  -*الميارات التي ينميا المركز لمطفؿ ىي:
 اكتشاؼ الطفؿ لؤللواف.ومساعد الطفؿ عمي الشعور بالراحة النفسية -1
 تدريب أناممو وعضبلتو والشعور بقيمة نفسو، وتساعده عمي قدرة االختيار الشخصي. -2
 ير الميارات الحركية التي تتضمف االتساؽ بيف العيف واليدتطو -3
 تحسيف الوظائؼ الحركية لميد والعيف . -4
 ممارسة الوظائؼ النفسية الحركية عف طريؽ ممارسة القص والمصؽ وترتيب المواد. -5
 يساعد قدرة الطفؿ عف التعبير عف النفس .  -7تنمية صورة ايجابية عف الذات .       -6
 الطفؿ عمى االكتشاؼ والتجريب.  مية قدرة تن -8
 تنمية قدرة الطفؿ عمى حؿ المشكبلت.-9

 -*دور المعممة في ىذا المركز :
مساحة مف غرفة الصؼ لتكوف مكانًا ليذا الركف ويجب أف يكوف قريبًا مف مغسمة  اختيار -1

 األيدي.
 طاولتيف عمي األقؿ وتؤمف رفوفًا منخفضة. إحضار -2
عمي أف تكوف جميع  الحرصو  د بشكؿ يسيؿ عمى الطفؿ تناوليا بنفسو.وضع الموا -3

 األدوات في ىذا المركز آمنة ومناسبة لؤلطفاؿ.
باقي  ستبعاداميا حسب النشاط المخطط لو واتزويد ىذا المركز بالخامات المطموب استخد -4

 الخامات عف متناوؿ أيدي األطفاؿ لعدـ التشتيت.
يميـ كما يمكف تفعيؿ كوسيمة لمتعرؼ عمى نموىـ وتطور مفاىرسوـ األطفاؿ  اـاستخد -5

 لتقييـ الطفؿ. ىذا المركز
الفرصة لمطفؿ الستخداـ أصابعو في الطباعة والرسـ والتشكيؿ لزيادة تحكمو  إتاحة -6

 العضمي الذي يفيده في الكتابة مستقببًل .
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نتاجًا ونموًا في العمؿ بالخامات كمما شعر بأنو أكث ةمارسم مساعدة الطفؿ عمي -7 ر إنجازًا وا 
 الشخصية وزيادة في االتزاف النفسي والثقة بالنفس.

الطفؿ بقيمتو وعززي ثقتو بنفسو مف خبلؿ عرض أعمالو الفنية عمى أقرانو  إشعار -8
تاحة  لشرحيا والتحدث عنيا. لو الفرصة وا 

 ركز.الميارات والخبرات الفنية والجمالية مف خبلؿ ىذا الم طفؿال إكساب -9
 يقدـ مركز الفف فرصًا لمتعبير اإلبداعي عف طريؽ تشجيع التقويـ الفني  -10

 مركز القصة: (2) 
مركز القصة مف أكثر مراكز التعمـ جاذبية ومتعة لمطفؿ، وليذا ينبغي أف يتوفر فيو  

بساط أو سجادة ذات ألواف زاىية وعمييا مخدات ومجموعة مف الوسائد التي يمكف جميعيا أف 
ى الطفؿ وتجذبو إلى المركز لكي يتناوؿ كتابا أو قصة ويبدأ في تصفحيا .والكتب المصورة تغر 

 مف أىـ ما يجذب األطفاؿ لتعمـ القراءة 
( أف القصة عبارة عف لوف أدبي ممتع 57: 2011شير كبًل مف )لطفي وعبد اهلل،يو 

أوليا إلي آخرىا. يميؿ إليو الغالبية مف المتعمميف وينصتوف  بشغؼ إلي سماع القصة مف 
وىي أحب األلواف األدبية إلي نفسية المتعمـ فيي تزوده بالحقائؽ والقيـ واالتجاىات وتثري 
لغتو وتخاطب قمبو وتشبع خيالو الجامح ، وتحؿ لو الكثير مف مشاكمو وتعممو محاسف 
السموؾ وآدابو وتساعد في تكويف شخصيتو وىي وسيمة مف وسائؿ تيذيبو إذا أحسف 

 ليا ، لكؿ ىذا اتخذت القصة عنصرًا تعميمًا.استغبل 
 ( أف قصص األطفاؿ الواضحة في كمماتيا وتسمسؿ125: 2010)عبد اليادي،رييو 

، وتنمية تطورىـ المغوي والمعرفي واالجتماعي واالنفعالي، أحداثيا تيدؼ إلى تسمية األطفاؿ
ـ وما يتعمؽ بثقافات فمف خبلليا يتعمـ األطفاؿ معمومات تتعمؽ بأسرىـ ومجتمعيـ وبيئتي

  -ىناؾ ثبلث نقاط ىامة يجب مراعاتيا في المركز:و  اآلخريف.
 . توفير بيئة غنية بالمطبوعات والكتب الجذابة .1
 . إعطاء الحرية لؤلطفاؿ الختيار الكتب واألنشطة.2
 . الوقت الكافي لمتعمؽ والتعمؽ الكامؿ مع الكتب واألنشطة.3

( أف ىذا الركف مف األركاف الجامعة 202: 2011،لطفي وعبد اهلل )ري كبًل مفيو 
بيف الترفيو والتعميـ حيث يتـ مف خبللو تقديـ مجموعة مف الفقرات التعميمية المسمية لؤلطفاؿ 
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عف طريؽ شخصيات محببة ليـ والتي تنقؿ مف خبلليا رسالة تعميمية ىادفة وتغرس عف 
وييدؼ ىذا الركف إلي ما  ة وممتعة.فوس األطفاؿ بطريقة سمسطريقيا القيـ اإليجابية في ن

 -يمي:
 أعطاء الفرصة لمطفؿ لمنفيس عف انفعاالتو مف خبلؿ الحوار وأداء األدوار. -1
 تنمية الميارات المغوية لمطفؿ. -2

 -الميارات التي يكتسبيا األطفاؿ مف خبلؿ المركز:
 . ميارات التواصؿ مع اآلخريف وتكويف الصدقات.1
 المعب مع اآلخريف بسيولة وتناغـ .. االنضماـ لجماعات 2
 . مراعاة مشاعر اآلخريف واالىتماـ بيـ .3
. الكتب ليا معاني قوية ودالئؿ في اعتناء األطفاؿ بأنفسيـ وباآلخريف وما يدور حوليـ في 4

 حجرة النشاط .
 . ميارات المشاركة االجتماعية مع اآلخريف .5
 الضيؽ....( -السمبية )الغضب . القصص تعمـ األطفاؿ السيطرة عمى مشاعرىـ6
 . مساعدة األطفاؿ عمى التعبير عف مشاعرىـ بالكممات .7

 -لممعممة داخؿ مركز القصة أربعة أدوار ميمة :دور المعممة داخؿ المركز : 
. االختيار الجيد لمكتب المناسبة مف بيف الكتب المصورة التي تبلـؤ مراحؿ نمو األطفاؿ 1

 المختمفة .
 تب والقصص لؤلطفاؿ والمجموعات الصغيرة يوميا .. قراءة الك2
 . إعطاء الفرصة لمطفؿ لمتابعة الكتاب أو القصة بطريقتو .3
. ويمكف القياـ بتمثيؿ القصة ؤلطفاؿ مف الكتب داخؿ مركز القصة. رواية القصص ل4

( أف الدراما تتيح 125 -121: 2010)عبد اليادي،شيريبمساعدة األطفاؿ حيث 
األدوار المختمفة في المواقؼ الحياتية ضمف إطار حر موجو يساعدىـ عمى  لؤلطفاؿ أداء

فيـ أنفسيـ واآلخريف حوليـ، والتعبير عف مشاعرىـ، وتطوير قدراتيـ عمى التكيؼ 
تقاف المغة مف خبلؿ تأليؼ وتمثيؿ  إضافة إلى تنمية حب االستطبلع والخياؿ واإلبداع وا 

 والحركة واستخداـ الدمى.القصص ولعب األدوار والتمثيؿ الصامت 
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فيو ركف ثابت وصاخب، ويقـو فيو الطفؿ بمحاكاة  :( الركف اإلييامي) ركف المنزؿ (3)
وعاده ينقسـ إلى جزئييف جزء يحتوي عمى  أدوار مختمفة مف الواقع كدور األـ أو األب وغيرىا

صاحب يتغير ( وركف مؿ)مطبخ، غرفو نوـ، غرفو جموسأثاث يمثؿ البيئة الطبيعية في المنز
حسب الوحدة فمف الممكف أف يكوف) بقالو، بحر، كوفيرة، محؿ خياطو، محؿ بيع مبلبس، 

قمو مغسمو مبلبس، مطافي.....( ويتـ وضع أثاث يتناسب مع حجـ األطفاؿ ويسيؿ تحريكو ون
، لؤلطفاؿ، ليعبروا فيو عف مشاعرىـ، وىو المكاف اآلمف مع وضع اإلكسسوارات المناسبة

األدوار مف مخيمتيـ. فيو يساعد األطفاؿ عمي تفريغ مشاعرىـ بطريقة مقبولة  معبويقوموا ب
، وذلؾ عندما ينتظروف دورىـ في المعب والمشاركة في ة والمرونةوينمي عندىـ روح المشارك

األدوات ، ولعب األطفاؿ لؤلدوار يؤدي إلي نتائج إيجابية منيا تقبؿ السمبيات في الواقع 
. وينقسـ وغيرىا. كما ينمي ميارة الحوار عد عمي تنمية العمميات اإلدراكيةبواقعية أكثر ويسا

)النشاط المصاحب(. )وزارة التربية الركف المصاحبإلي ركف التعايش األسري و 
( ويتوفر في ىذا المركز كؿ ما يحتاجو األطفاؿ لتمثيؿ 142 -141: ىػ1425والتعميـ،

يز األلعاب في ىذا المركز بأنيا ألعاب تعميمية ومحاكاة دور األسرة مف أدوات منزلية، وتتم
مرحة يستطيع الطفؿ مف خبلليا التعبير عف مشاعره وانفعاالتو تجاه أفراد أسرتو ومف حولو. 

 –دمى  –وىناؾ بعض األدوات التي يمكف االستعانة بيا في ىذا الركف منيا )أدوات منزلية 
غرفة  –فرف مطبخ  –ثبلجة  –مرآة  –ىاتؼ  –عمب شامبو فارغة  –أدوات زينو  -مبلبس
 –أدوات تصفيؼ الشعر  –سجادة صغيرة  –أواني لممطبخ بحجـ صغير -غرفة جموس –نـو 

عمب فارغة لبعض األطعمة  –بعض  العربات  –سمة طعاـ  –أدوات لمبيع والشراء 
  (.الميف المختمفة -أدوات النجار  –أدوات الطبيب  -والمشروبات

أنو في ( 218-215: 1998ري )قناوي،يفات ركف المنزؿ أما عف وسائؿ وتجييز 
ميمة  اً لمختمفة، ويحقؽ ىذا الركف أىدافىذا الركف يقـو األطفاؿ بتمثيؿ األدوار االجتماعية ا

منيا تنمية الخياؿ، وتنمية التفاعؿ المفظي بيف األطفاؿ. ويزود ىذا الركف باألثاث والتجييزات 
ؿ الحياة داخؿ األسرة وخارجيا، ويؤثث الركف بأثاث مناسب والوسائؿ التي تتيح لؤلطفاؿ تمثي
غرفة الجموس. وغالبية أدوات وتجييزات ىذا  المطبخ، أو لحجـ األطفاؿ كاألثاث الذي يمثؿ

الركف يمكف تجميعيا دوف الحاجة إلى شرائيا، ومف أمثمتيا:مبلبس متنوعة ألداء األدوار 
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ز ىاتؼ، مذياع، أدوات طبيب، أدوات نجار، المختمفة، عمب طعاـ فارغة، أدوات طبخ،جيا
 وغيرىا مف التجييزات والوسائؿ التي تحقؽ  أىداؼ ىذا الركف .

( أف ركف األسرة مف األركاف المحببة 193: 2011لطفي وعبد اهلل، )ري كبًل مفيو 
، ويعيش إرجاء الشخصية التي يريد تقمصيا إلي نفس الطفؿ، حيث يحمؽ بخيالو الواسع في

 -كبار بكؿ حرية. وييدؼ ىذا الركف إلي ما يمي:حياة ال
 تحقيؽ التعمـ مف خبلؿ المعب . -1
 تطوير الميارات االجتماعية لمطفؿ مف خبلؿ التفاعؿ مع اآلخريف. -2
 يساعد األطفاؿ عمي استعماؿ وتدريب المخيمة وتطوير أدائيا والوصوؿ لئلبداع. -3
 ؿ.يطور ويعزز ميارات حؿ المشاكؿ عند األطفا -4
 يعد وسيمة لتنفيس الطفؿ عف مشاعره وانفعاالتو المكبوتة. -5
 يدرب الطفؿ عمي الترتيب والنظاـ واحتراـ الممكية العامة. -6
 يعد األطفاؿ مستقببًل لحياة الكبار. -8   ينمي ويقوي ذات الطفؿ. -7

  -:دور المعممة في ىذا الركف 
، ويفضؿ أف تكوف قريبة مف تعايشغرفة الصؼ لتخصصيا لركف ال مساحة مفاختيار  -1

 ركف البناء
 .اعدة الطفؿ عمي التفاعؿ في المعب، لمسمؽ ىذا الركف مف ثبلث جياتيفضؿ أف تغ -2
 ، غرفة نوـ....الخكف إلي أجزاء مختمفة تمثؿ المطبخ، غرفة جموسيقسـ الر  -3
طفاؿ الشعور ، ليكوف محاكيًا لمواقع قدر اإلمكاف بحيث يعطي األترتيب الركف محاولة -4

 بأنيـ في منزليـ.
 بخمفية مناسبة ليذا الركف . االىتماـ بعمؿ -5
 تثير اىتماميـ.  والتدخؿ بطريقةاألطفاؿ  مراقبة -6
في بداية  إذا لـ يوجد مكاف في الفصؿ لمركنيف تكتفي المعممة بركف واحد بحيث تبدأ -7

باألدوار تقوـ بإعداد الركف  ، وعندما يتعود األطفاؿ عمي المعبالسنة بالتعايش األسري
 المصاحب.

 (143: 2011)وزارة التربية والتعميـ،      ترتيب الركف، ليكوف جذابًا لؤلطفاؿ. -8
 القيـ والعادات واالتجاىات اإليجابية مف خبلؿ تفعيؿ أنشطة ىذا المركز. طفؿال إكساب -9
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قرانو مستعينًا باألدوات المغوية بإتاحة الفرصة لو لمتحدث مع أ طفؿالحصيمة  يادةز  -10
 .المتاحة في ىذا المركز

تعممو الطفؿ في مراكز الرياضيات والعمـو والفنوف مف خبلؿ التأكيد عمى يما  تفعيؿ -11
 مفاىيـ الموف والمممس والحجـ والتطابؽ والتسمسؿ والعد وغيرىا.

 -( أىمية مراكز التعمـ :2)
ية كبيرة برياض األطفاؿ، وذلؾ ألف الطفؿ يعتبر العمؿ )بمراكز التعمـ( األركاف ذو أىم

يبدأ التفكير حيف يبدأ بعمؿ النشاط باعتباره جزء ميـ مف العممية التربوية ويرتكز العمؿ 
بمراكز التعمـ عمى التعمـ الذاتي لمطفؿ  ومراكز التعمـ متعددة وال يشترط إقامتيا كميا داخؿ 

التي ستستخدميا أثناء النشاط اليومي، وتعمؿ القاعة يوميا، بؿ تقـو المعممة بتفعيؿ المراكز 
عمى إثرائيا. ويجب عمى المعممة أف تعد األدوات )بعد التخطيط والتجريب وتبلحظ األطفاؿ عف 
كثب( وال تتدخؿ إال لتوجيو سموؾ معيف أو دفع عممية التعمـ، فتوظيؼ مراكز التعمـ بصورة 

ى المنيج، ويكسب الطفؿ في ىذه جيدة يحقؽ كؿ مجاالت ومعايير نواتج التعمـ ومحتو 
المرحمة جميع الميارات والمعارؼ واالتجاىات المطموب معرفتيا لتحقيؽ النمو الشامؿ 
المتكامؿ لطفؿ الروضة. ويمكف لممعممة توظيؼ مراكز التعمـ لتقويـ أداء األطفاؿ، وزيادة 

كيات غير المرغوب سمو اىتماميـ ودافعتييـ لمتعمـ ، وتنمية ميارات التوجو الذاتي ومعالجة ال
 فييا. 

األركاف التعميمية مف خبلؿ  ( إلي أىمية188-187: 2011)لطفي وعبد اهلل،شيريو 
 -:أنيا
   تراعي الخصائص النمائية لمطفؿ. *
 تمبي حاجات األطفاؿ ورغباتيـ. * 
 تعطي الطفؿ حرية االختيار وتدفعو لمتعمـ األفضؿ . *
 صؿ واكتساب الكثير مف القيـ واالتجاىات.تساعد األطفاؿ عمي االتصاؿ والتوا *
 تساعد األطفاؿ عمي المرور بالخبرات السموكية. *

 *تساعد الطفؿ عمي اكتساب ميارة التعمـ الذاتي.   * تراعي ميوؿ جميع األطفاؿ.
 تساىـ في معالجة السموؾ غير المرغوب فيو لدي األطفاؿ. *
 توفر الراحة والطمأنينة . *
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 داؼ التي تتعمؽ بتنمية قدرات الطفؿ المتكاممة والمتوازنة والشاممة. تحقؽ كافة األى *

 -( االعتبارات العامة التي يجب أف تراعى عند ترتيبؾ لمقاعة:3)
االعتبارات  لقد حددت اإلدارة العامة لرياض األطفاؿ بوزارة التربية والتعميـ المصرية "

ما ورد في النشرة االسترشادية لمراكز ػ ك" العامة التي يجب أف تراعي عند ترتيبؾ لمقاعة
  -التعمـ برياض األطفاؿ وىي كالتالي:

لمراكز  تحديد أماكف مراكز التعمـ في القاعة: يجب عمي المعممة تحديد أماكف مناسبة -1
بوضع اسميا ورمز ليا عمي . ويمكف تميز أنواع ىذه المراكز التعمـ حسب مساحة القاعة

 المركز.
: حيث أنو معروؼ أف عمؿ األطفاؿ األنشطة المختمفة ومستوي الضوضاء ػ مراعاة تأثير 2 

الحؿ  واؿ بالضوضاء كما في مركز)ركف(في مجموعات يكوف مصحوبًا في أغمب األح
والتركيب والفف والعمـو والرياضيات، و أما إذا كاف األطفاؿ يعمموف بمفردىـ فيـ 

لذلؾ ال المطالعة واإلطبلع( كتبة ))ركف( المركزيدوء كما في ميحتاجوف إلى قدر مف ال
 يجب وضع ىذيف النشاطيف متجاوريف عمى مقربة مف بعضيـ البعض. 

ػ استخداـ الفواصؿ المرئية لتحديد مناطؽ األنشطة: يمكف لممعممة استخداـ األثاث كوسيمة  3
 ةلتحديد مراكز التعمـ المختمفة كما يمكف استخداـ لوحات اإلعبلنات، والسبورات المتنقم

. ىذه الفواصؿ المرئية تساعد في تحديد المراكز المختمفة وعزؿ األنواع المختمفة كفواصؿ
. ومف المعروؼ أف معظـ عمميات التعمـ بالروضة مف األنشطة وما يصاحبيا مف أصوات

 .تتـ في مراكز التعمـ التي تتوافر في أركاف غرفة النشاط
 لتي يتـ اختيارىا وتنظيميا .وىناؾ عوامؿ أربعة تؤثر عمي طبيعة المراكز ا 
 الغايات واألىداؼ التعميمية التي تحددىا المعممة ألطفاليا. -1
  الخصائص الشخصية ألطفاؿ الفصؿ. 2
 طوؿ اليوـ المدرسي. -3
             (Taylor.1974)مطالب الحياة في جماعة مقابؿ الحاجة لمعمؿ الفردي  -4

نظيـ فصميـ ويعرفوا األسس التي تقـو عمييا ومف الميـ جدًا أف يشارؾ األطفاؿ في ت
عممية تنظيـ المكاف بالشكؿ الذي اتفؽ عميو. كما ينبغي أف تحدد أىداؼ واضحة لكؿ ركف 

 . طفاؿ عمي التعمـ ويثير دافعتييـبحيث يعرفيا األطفاؿ؛ ألف ذلؾ مف شأنو أف يشجع األ
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 ي كؿ ركف ألنيـ سيقوموفومف الضروري أف يتعرؼ األطفاؿ عمي اإلمكانات الموجودة ف 
. والبد مف إعادة النظر في تنظيـ األركاف مف وقت آلخر، باستخداـ ىذه المراكز في تعمميـ

حبلؿ أىداؼ مكاف آخر مع نمو قدرات  ليس فقط ألف األىداؼ تتغير مع تحقيؽ بعضيا وا 
ا لـ يحدث فيو ، ولكف أيضًا ألف مراكز التعمـ تفقد قيمتيا كمثير لمتعمـ إذواىتمامات األطفاؿ

 تغيير وتجديد .
، 163-162: 2011عبد الحميد، ، 125: 2010)عبد اليادي،يري كبًل مفو 
: 2011مود و فؤاد، مح ،188: 2011لطفي وعبد اهلل،، 113-112: 2011الناشؼ ،

أنو البد لممعممة عند تنظيـ األركاف مراعاة  (113 -112: 2013مصطفي و سالـ،، 102
 -ما يمي :

 اف المختمفة سواء بالنسبة ليا أوضوح األىداؼ التعميمية التي تخدميا األركضرورة و  -1
 لؤلطفاؿ.

تنظيـ األركاف بشكؿ يتيح لؤلطفاؿ ممارسة األنشطة بحرية دوف إزعاج اآلخريف في  -2
 األركاف األخرى.

التأكد مف وجود التوصيبلت الكيربائية البلزمة في األماكف التي تستخدـ فييا األجيزة  -3
 .الكيربائية

 .التأكد مف وجود ممرات كافية لتحرؾ األطفاؿ دوف إزعاج لآلخريف -4
 مبلحظة مصادر اإلضاءة وتحديد األنشطة التي تحتاج إلييا بصفة خاصة. -5
 تنظيـ األركاف التي ليا عبلقة ببعضيا البعض في أماكف متقاربة.  -6
أثناء العمؿ لتعرؼ مف منيـ يحتاج  تنظيـ األركاف بشكؿ يسمح لممعممة بأف تري األطفاؿ -7

 لمساعدة.
تجييز األركاف بما يتناسب وطبيعة النشاط كأف توضع سجادة صغيرة وبعض الوسائد في  -8

 ركف القراءة.
شراؾ األطفاؿ في ذلؾ. -9  أىمية التغيير والتجديد في تنظيـ أركاف الفصؿ وتجييزاتو وا 

 لفني لدي األطفاؿ مف خبلؿ تنظيميـ لمفصؿمراعاة الناحية الجمالية وتنمية الذوؽ ا -10
 .تحديد أماكف مناسبة لمراكز التعمـ  بحيث يتـتحديد أماكف مراكز التعمـ في القاعة،  -11
 مراعاة تأثير األنشطة المختمفة ومستوى الضوضاء -12
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 استخداـ الفواصؿ المرئية لتحديد مناطؽ األنشطة -13
  .ز التعمـ كنشاط ألطفاؿ داخؿ مراكيمكف وصؼ سموؾ ا -14
 .والتأكد مف تحققيا وضع أىداؼ التعمـ عمى مدار فترات زمنية معينة -15

 -16 توفير خبرات تعميمية مناسبة ،ويمـز ىذا توفير بيئة غنية داخؿ حجرة المعب.
( إلي مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في تنظيـ 121: ىػ1425وتشير)وزارة التربية والتعميـ،

 -ية وىي:األركاف التعميم
، وكمية المواد د عدد األركاف التعميمية الثابتةإف المساحة المتوافرة في غرفة الصؼ تحد -1

 استغبلليا. يمكفالتي 
 تؤخذ عناصر الضوء والحرارة والتيوية بعيف االعتبار عند توزيع األركاف. -2
 وية.تؤخذ مخارج غرفة الصؼ ومداخميا بعيف االعتبار عند تنظيـ البيئة الترب -3
يحدد عدد األطفاؿ في الغرفة ،واىتماماتيـ ، وقدراتيـ نوعية األركاف التعميمية وطرائؽ  -4

 تنظيـ البيئة التربوية.
ألطفاؿ مف ا تناسبلعاب وأ البد مف توفير تجييزات صمبة، وتأميف أثاث ثابت ومواد -5

 ( سنوات.6 -3)عمر
تحقيقًا لمبدأ ؿ في مستويات مختمفة توفير أركاف تعميمية تشمؿ مواد تفي بحاجات أطفا -6

 .الفروؽ الفردية
، فبعض األركاف التعميمية تتطمب ة أنواع األركاف المتوقع تأمينياتحدد الميزانية المتوافر  -7

 قسطًا مف الماؿ.
 إف ركني التعبير الفني والتعايش األسري يمكف إعدادىما بميزانية محدودة جدًا. -8

  -( خواص مراكز التعمـ:4)
 -ىناؾ خمس خواص لمراكز التعمـ:

الموقع المادي الذي يجب أف يتميز بوجود مساحات في حجرة المعب تسمح بممارسة  -1
 األنشطة.

تقميؿ اإلزعاج الذي يحدث عند لالحدود التي تشير إلى أيف تبدأ أو تنتيي مراكز التعمـ  -2
 ممارسة النشاط .

 ساحات كبيرة .تقميؿ عدد الطاوالت واألشياء التي تشغؿ م -3
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  .عرض مواد المعب داخؿ المراكز، لتوضح لؤلطفاؿ ما ىو متوافر بالفعؿ داخؿ كؿ مركز -4
فالمراكز تتنوع مف حيث الحجـ  ،ف يتفؽ وطبيعة األنشطة المستخدمةمركز التعمـ يجب أ-5

 والوظيفة.

 -( أدوار المعممة في مراكز التعمـ:5)
 -وىي: ىناؾ وظائؼ ىامة لممعممة داخؿ المركز

 تسجيؿ المبلحظات.  -2مبلحظة األطفاؿ واالستماع إلييـ في بيئات التعمـ.          -1
 االستجابة لؤلطفاؿ وىـ يعمموف ويمعبوف.   -3
 التمثيؿ كنموذج سموكي يحتذي األطفاؿ بو. -4
ن -5 ما المعممة في بيئة التعمـ ذات اإلدارة الذاتية ال تبلحظ وال تسجؿ سموؾ األطفاؿ فقط وا 

تستجيب أيضا لؤلطفاؿ في مراكز التعمـ، وردود المعممة يمكف أف تكوف في شكؿ كممات 
 أو أفعاؿ بحيث تشجع وتوجيو الطفؿ في النشاط الذي اختاره. 

 -( تصنيفات مراكز التعمـ:6)
ىي أماكف في القاعة تخصصيا المعممة لمتركيز عمى نشاط معيف  :أواًل : المراكز الدائمة

ف المخصص لممركز مكاف لممارسة األنشطة، باإلضافة إلى كونو مكانًا لتخزيف ويعتبر المكا
المواد الخاصة بيذا المركز، وقد يستمر المركز عمى نحو واحد طواؿ العاـ الدراسي أو يتـ 

 تغييره عندما تركز المعممة عمى أنشطة معينة خاصة بمجاؿ محدد.

اه األطفاؿ أثناء أدائيـ لميارة ما لفترة زمنية وتصمـ لتركيز انتب:  ثانيًا : المراكز المؤقتة
 محددة.

وتستخدـ عندما ال تسمح القاعة بتواجد المراكز بشكؿ دائـ داخؿ : ثالثًا : المراكز المتنقمة
القاعة وتستخدـ في ممارسة المركز في وقت معيف مف اليوـ ثـ ينقؿ المركز إلى مكانو 

ىذه المراكز في القاعات ذات المساحات  ( وتستخدـ0000 -دواليب –األصمي ) صناديؽ 
وتحتاج المعممة في ىذه  الضيقة والتي يصعب وجود مساحات كافية بيا تخصص لممراكز.

الحالة إلى إعادة ترتيب محتويات المركز في كؿ مرة قبؿ االستخداـ وأيضًا بعد استخداـ المركز 
عادتيا والمحافظة عمى كما يتطمب مشاركة األطفاؿ في تحمؿ مسئولية إحضار األدوات  وا 

 (   4اإلدارة العامة لرياض األطفاؿ : المصدر:)           ترتيب المركز وتنظيمو. 
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( إلي مواصفات األركاف التعميمية حيث 120: ىػ1425وتشير)وزارة التربية والتعميـ،
لعة أف ىناؾ بعض ىذه األركاف الثابتة مف حيث المحتويات عمي مدار السنة مثؿ : ركف المطا

، وركف البناء وربما تضيؼ المعممة إلييا مواد جدية بيف فترات وأخري ، وبعضيا متحركة أي 
أنيا تتغير بيف فترة وأخري ، فركف البيع والشراء ربما يتبدؿ أو يصبح ركنًا لممعالجة وذلؾ 
، حسب الموضوعات التي تطرحيا المعممة. وىناؾ أيضًا أركاف ثابتة يتبدؿ محتواىا باستمرار 

 كركف البحث واالكتشاؼ. 

تمعب البرامج دورًا ىامًا في تنمية كثير مف السموكيات والميارات اإليجابية  البرنامج :ثالثًا:
واأللعاب  رائيا في الدراسة الحالية بأنو "مجموعة مف األنشطةلؤلطفاؿ ويعرؼ البرنامج إج

ي  تنمية بعض الميارات والممارسات التي يقوـ بيا الطفؿ  بمشاركة الباحثة لممساىمة ف
)المبادأة بالتفاعؿ، التعبير عف المشاعر السمبية، الضبط االجتماعي  االجتماعية لمطفؿ وىي

االنفعالي، التعبير عف المشاعر االيجابية( باستخداـ بعض األركاف التعميمية )ركف التعبير 
  ". ركف األسرة( داخؿ قاعة النشاط -ركف القصة –الفني 

 ،1989)ىيثـ، دراسةؿ انطبلقًا مما أشارات إليو الدراسات السابقة مث برنامج :( أىمية ال1)
( مف أف نقص الميارات االجتماعية 2011،العمواف ،1994عبد الكريـ، ،1993ىندواي،

 عمي التفاعؿ االجتماعي ويجعؿ األطفاؿ أقؿ قدرة السموكية ،مف االضطرابات يؤدي إلي العديد
الشخصية وأكثر  , Elliott.2000) بالحقوؽ قؿ قدرة عمي التمسؾواإليجابي مع اآلخريف، وأ
   1997قاسـ،مثؿ دراسة ) عرضة لبلستغبلؿ بأنواعو

ييدؼ البرنامج تنمية بعض الميارات االجتماعية ) المبادأة ( اليدؼ العاـ لمبرنامج: 2)
عف المشاعر  بالتفاعؿ، التعبير عف المشاعر السمبية، الضبط االجتماعي االنفعالي، التعبير

ركف األسرة(  -ركف القصة–االيجابية( باستخداـ بعض األركاف التعميمية )ركف التعبير الفني 
( سنوات داخؿ وخارج قاعة النشاط 6-5لدي أطفاؿ الروضة مما يتراوح أعمارىـ ما بيف )

 بالروضة .

عمي زعة ( جمسة مو 24( أسبوع بواقع )12يستغرؽ تنفيذ البرنامج )( مدة البرنامج : 3) 
 -:النحو التالي

لمقياس القبمي ويتـ فييا تطبيؽ مقياس تقدير الميارات االجتماعية  : جمسة خاصة -1
 .داخؿ قاعة النشاط 
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بتثقيؼ إدارة الروضة والمعممات بأىمية البرنامج وأىدافو والدور المتوقع  :جمسة خاصة -2
 ىانيـ بخصوص تطبيؽ البرنامج.منيـ أثناء البرنامج واإلجابة عمي األسئمة الحائرة في أذ

بتثقيؼ أولياء األمور بأىمية البرنامج وأىدافو والدور المتوقع منيـ أثناء  :جمسة خاصة -3
 البرنامج واإلجابة عمي األسئمة الحائرة في أذىانيـ بخصوص تطبيؽ البرنامج.

( دقيقة بواقع ثبلث جمستيف 45-30)تتراوح مدة كؿ جمسة ما بيف: عشروف جمسة -4
 أسابيع.(10)أسبوعيا لمدة 

لمقياس البعدي ويتـ فييا تطبيؽ مقياس تقدير الميارات االجتماعية  :جمسة خاصة  -5
 .داخؿ قاعة النشاط 

( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الروضة ممف تتراوح 24):الفئة المستيدؼ لمبرنامج الحالي -6
  ( سنوات.6-5أعمارىـ ما بيف )

 -: الدراسات الشابكة

 & Laddعد الباحثاف برنامجًا قائمًا عمي تنمية الميارات االجتماعية، حيث أ     
Mize,19831 دراسة الد وميز البرنامج حيث تـ تطبيؽ عمى المجموعة التجريبية في حيف )

، لـ تتعرض المجموعة الضابطة ليذا البرنامج استخدـ الباحثاف مقياسًا لبلنطواء االجتماعي
لمفحوصوف في المجموعة التجريبية واكتسابيـ لمعديد مف أظيرت نتائج الدراسة تحسف او 

الميارات االجتماعية. وتحسنت عبلقتيـ بأقرانيـ واألفراد المحيطيف بيـ وفي مناقشة النتائج 
أوضح الباحثاف فعالية البرنامج العبلجي باستخداـ الميارات االجتماعية في تحسف األفراد 

 المنطوييف والمنسحبيف اجتماعياً 
( دراسة ارنكوؼ Arnkoff & et al  ,1987)2زت ىذه الدراسة عمي االستعداد رك   

عمي الميارات االجتماعية وذلؾ لعبلج الخجؿ واالنطواء لدى عينة مف لمتدريب  وآخروف
ى الميارات االجتماعية وقد أعد الباحثوف برنامجًا عبلجيًا لتدريب الطبلب عم ،الطبلب

اسا لمخجؿ واالنطواء. وأوضحت نتائج الدراسة أف تدريب . استخدـ الباحثوف مقيوالمعرفية
الطبلب عمى الميارات االجتماعية والمعرفية قد اكسبيـ ميارات التواصؿ مع اآلخريف وأصبحوا 

، واستخدموا ميارات التفاعؿ المفظي وغير المفظي في ومقدريف لذواتيـ أكثر رضا عف أنفسيـ
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أف البرنامج السموكي ذو فاعمية في تحسف الحالة تفاعميـ مع اآلخريف كما أوضح الباحثوف 
 النفسية ألفرد العينة وأصبحوا أكثر اندماجًا واجتماعية وأقؿ قمقًا وخجبًل . 

دور المعب اإلييامي في تنمية الميارات االجتماعية دراسة بعنواف "( 1997أديس،)وأجري( 1
تدريبي يتضمف مواقؼ   ىدفت الدراسة التعرؼ عمي فعالية برنامج لدى الطفؿ المتفوؽ

لمعب اإلييامي في تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ بمرحمة الرياض،  تكونت عينة 
( سنوات مف رياض األطفاؿ بدولة 6-5( طفبًل وطفمة أعمارىـ بيف )16الدراسة مف )

تميز أطفاؿ المجموعة التجريبية عف المجموعة  -1 :الكويت، وتوصمت النتائج إلي
استمرارية -2الميارات االجتماعية في القياس البعدي لصالح التجريبية.  الضابطة في

 فاعمية البرنامج بعد انتياء التدريب لصالح المجموعة الضابطة.
( دراسة عف الميارات االجتماعية كدالة لكؿ مف الجنس 2003)الحسانيف،  ( وقدـ2

( طالبًا 220)وف مفة األخرى وذلؾ عمى عينة تتكواالكتئاب وبعض المتغيرات النفسي
. استخداـ الباحث مقاييس الميارات مف طبلب كمية اآلداب جامعة طنطا وطالبة

 فترض الباحث أفااالجتماعية االكتئاب، الشعور بالوحدة النفسية والتو كيدية. وقد 
لتي تسيـ الميارات االجتماعية تتطمب قدرًا كبيرًا مف االتساؽ بيف المكونات الوجدانية ا

ف المتغيرات المزاجية قد إعف الميارات االجتماعية ولذلؾ فالسموؾ المعبر  في أنماط
تؤدي دورًا بارزًا  في تشكيؿ ىذه الميارات وتوجيييا باإلضافة إلى متغير الجنس مع 

وقد أوضحت نتائج الدراسة عدـ تحقؽ الفرض  0افتراض وجود فروؽ بيف الجنسيف
الجنسيف في المتغيرات المزاجية وبعض نو توجد فروؽ بيف أاألساسي بشكؿ تاـ كما 

أبعاد الميارات االجتماعية، كما أف متغيري االكتئاب والتو كيدية ليما أثر كبير في 
الميارات االجتماعية وأف متغير تأكيد الذات مف المتغيرات ذات االرتباط الشديد بالميارات 

 االجتماعية.
مشاىدة  البرامج الفضائية عمي  " أثردراسة بعنواف :( 2007)عبد الصمد، وأجري( 3

الميارات االجتماعية لدي عينة مف األطفاؿ بدولة الكويت "ىدفت الدراسة الحالية إلى 
الكشؼ عف العبلقة بيف نوعية البرامج الفضائية التي يشاىدىا األطفاؿ وبيف الميارات 

عدد ساعات االجتماعية ليؤالء األطفاؿ، كما تحاوؿ الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف 
مشاىدة ىذه البرامج الفضائية وبيف الميارات االجتماعية ليؤالء األطفاؿ. واستخدمت 
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طفؿ وطفمة ممف تتراوح  200الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف 
والذي أسفرت نتائجو عف عدـ اختبلؼ سنة بدولة الكويت،  12-5مارىـ بيف أع

ؤلبعاد: التعبير االنفعالي، والحساسية االنفعالية، والضبط الميارات االجتماعية بالنسبة ل
االنفعالي، والتعبير االجتماعي، والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي، والدرجة 
الكمية لمميارات االجتماعية باختبلؼ نوع البرامج الفضائية التي يشاىده األطفاؿ. 

بالنسبة لؤلبعاد: التعبير االنفعالي، باإلضافة إلى عدـ اختبلؼ الميارات االجتماعية 
والحساسية االنفعالية، والتعبير االجتماعي، والحساسية االجتماعية، والدرجة الكمية 
لمميارات االجتماعية، بينما اختمؼ الضبط االنفعالي والضبط االجتماعي باختبلؼ عدد 

وات الفضائية ساعات مشاىدة القنوات الفضائية، لصالح األطفاؿ الذيف يشاىدوف القن
 بصورة أقؿ. 

 & Kinzing)دراسة ىدفت إلي تقييـ مدي فعالية برنامج لتحسيف مشاركة أطفاؿ 
Janet,20057االبتدائية في األنشطة االجتماعية واألكاديمية، وقد  الحضانة والمرحمة ( أجري

الواليات الصؼ الثالث االبتدائي بشماؿ أليفود بامج عمي عينة مف أطفاؿ الحضانة و طبؽ البرن
الثالث االبتدائي في زيادة مشاركة كؿ أطفاؿ الحضانة و المتحدة وقد أدى تطبيؽ البرنامج إلى 

األنشطة االجتماعية واألكاديمية داخؿ الصؼ باإلضافة إلي التحسف باإلحساس بالرضا عف 
 الذات وفعالية الذات وفي اتجاىات ىؤالء األطفاؿ نحو الصداقة المدرسية.

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الميارات االجتماعية  "دراسة بعنواف (2007،)غزاؿوقدـ( 8
، والتي ىدفت إلي اختيار فاعمية برنامج "لدي عينة مف أطفاؿ التوحد في مدينة عماف

تدريبي لتطوير الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ التوحد في مدينة عماف، 
( 10ريبية وضابطة( تكونت كبًل منيما مف )وتألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف )تج

، وتوصمت ( سنوات9-5)اوحت أعمارىـ ما بيفأطفاؿ ذكور يعانوف مف التوحد وتر 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية بيف أفراد 1 :الدراسة

( 2ية.المجموعة التجريبية والضابطة عمي القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريب
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية بيف أفراد المجموعة التجريبية 

 .والضابطة عمي قياس المتابعة لصالح أفراد المجموعة التجريبية
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" دراسة مقارنة بيف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ( دراسة بعنواف2009وقدـ)حسف، ( 9
". ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الفروؽ ذات  ماعيةواألطفاؿ األسوياء في الميارات االجت

الداللة اإلحصائية في مستوي الميارات االجتماعية بيف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ 
( تمميذا وتمميذة يعانوف مف صعوبات 60)األسوياء. وقد بمغت عينة الدراسةواألطفاؿ 
قد أظيرت النتائج أف ىناؾ و ، األطفاؿ األسوياء، بالصؼ الرابع مف ( تمميذاً 60التعمـ، و)

فروقا دالة إحصائيا بيف متوسطات أداء أفراد عينة األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ واألطفاؿ 
األسوياء في األبعاد الثبلثة ومقاييسيا ولصالح األطفاؿ األسوياء في بعدي الميارات 

 .االجتماعية والكفاية االجتماعية، ولصالح األطفاؿ
:" بعض الميارات االجتماعية  لدي أطفاؿ بعنواف( دراسة 2011)سميماف، ( كما أجري10

لدي عينة مف أطفاؿ الرياض مف دراسة ميدانية  الرياض وعبلقتيا بتقييـ الوالديف "
( سنوات في محافظة دمشؽ" وىدفت الدراسة إلي الكشؼ عف مدي انتشار 5-4)عمر

عؿ مع الكبار النظاـ( ، التفا) التعاوف والمشاركة الوجدانية ةالميارات االجتماعي
( سنوات مف الذكور واإلناث ومعرفة 5-4)عند مف أطفاؿ الرياض مف عمر االجتماعية

، ولقد تـ إجراء البحث عمي لدي األطفاؿ وتقييـ والدييـ ليا العبلقة بيف ىذه الميارات
( والد ووالدة 400( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ محافظة دمشؽ وعمي )200عينة مؤلفة مف )

( تنتشر الميارات االجتماعية ) التعاوف والمشاركة 1مف أىـ نتائج البحث)وكانت 
يف أطفاؿ الرياض أفراد العينة الوجدانية ، التفاعؿ مع الكبار والنظاـ( انتشارًا طبيعيًا ب

يف أطفاؿ ( ال فروؽ ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية ب2( سنوات.)5-4)مف
( ال فروؽ ذات داللة 3( سنوات تبعًا لمتغير الجنس.)5-4)الرياض أفراد العينة مف

إحصائية بيف متوسط درجات اآلباء واألميات عمي مقياس تقييـ الوالديف لمميارات 
 االجتماعية لدي أطفاليـ.  

مستوى الميارات االجتماعية ( دراسة بعنواف 2011،الجراحو  بطانية و المقداد( أجري )11
 مف وجية نظر المعمميف صعوبات التعمـ في األردف فاؿ ذويلدى األطفاؿ العادييف واألط

الطمبة ذوي  ىدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء مستوى الميارات االجتماعية لدى والتي
تبعًا لمتغيري ) صعوبات التعمـ والطمبة العادييف، وفيما إذا كاف ذلؾ المستوى يختمؼ

طالبًا وطالبة، ( 278) رؾ في الدراسةالجنس أو الفئة العمرية أو التفاعؿ بينيما. شا
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مف ذوي صعوبات  طالبةأو ( طالب 97)بًا وطالبة مف الطمبة العادييف و( طال181منيـ )
أشارت نتائج الدراسة أف و  التعمـ، اختيروا مف مدارس تحتوي عمى غرؼ مصادر التعمـ.

الميارات صعوبات التعمـ أظيروا مستوى متوسطًا مف  الطمبة العادييف والطمبة ذوي
لمطمبة العادييف. وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا  االجتماعية مع أفضمية

 الميارات االجتماعية بيف الطمبة العادييف والطمبة ذوي صعوبات التعمـ لصالح في مستوى
كف  الطمبة العادييف عمى األداة بشكؿ عاـ وعمى أبعادىا الفرعية، وأف الطالبات العاديات

في  لمميارات االجتماعية مف باقي فئات الطمبة المشاركيف وخصوصاً  كثر امتبلكاً األ 
تباعالميارات المتصمة ببعدي إظيار عادات عمؿ مناسبة  وقوانينيا،  لوائح المدرسة وا 

سنوات(  9 كما أشارت النتائج إلى أف الطمبة العادييف مف الفئتيف العمريتيف األصغر
 –سنة( وعمى األخص في12 -7)انوا أكثر امتبلكًا لممياراتسنة( ك 12)أكثر مف واألكبر

 . (بعد التفاعؿ مع اآلخريف 9االجتماعية مف الفئة العمرية الوسطى )أكثر مف 
لؤلطفاؿ تنمية الميارات االجتماعية : دراسة بعنواف " (2012فرحات،  فتحي و) ( ولقد قدـ12

مدي فاعمية إلي التحقؽ مف ذوي المشكبلت السموكية المدرسية " وىدفت الدراسة 
البرنامج التدريبي في تنمية الميارات االجتماعية والتخفيؼ مف حدة المشكبلت السموكية 

 ؟ االبتدائيةالموىوبيف ذوي المشكبلت السموكية في المدرسة  التي يعاني منيا األطفاؿ
لمشكبلت حيث سعت الدراسة لتنمية الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ الموىوبيف ذوي ا

عمى البرنامج التدريبي المعد لمدراسة.والتحقؽ مف  السموكية المدرسية عف طريؽ تدريبيـ
الطفؿ  في التخفيؼ مف حدة المشكبلت السموكية المدرسية التي يعاني منيا فعاليتو

( تمميذا وتمميذة مف التبلميذ الموىوبيف الذيف  26) وتكونت عينة الدراسة مف الموىوب.
وانتيت ( سنة، 12-10) تتراوح أعمارىـ مابيف شكبلت سموكية مدرسيةيعانوف مف م

في  االجتماعيةالتحقؽ مف صحة فروض الدراسة ،حيث تحسنت الميارات  إليالدراسة 
تقييـ التبلميذ عؿ مقاييس المشكبلت السموكية طبقا  كما لوحظ تحسف ،أبعادىاجميع 

 .لصورة التبلميذ وكذا صورة المعمـ
 راسات الشابكة تعليل علي الد

، 1997يونس  ،1987أرنكوؼ وآخروف، ،1983دراسة كبًل مف )الدوميز، أشارتلقد 
، عبد 2007، غزاؿ،2005شريت ومحمد ، ، 2004الحمصيني،، 2002مطر،
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أنو يمكف تنمية الميارات ( والتي أثبتت نتائجيا 2012، فتحي و فرحات 2007الصمد،
 انتشار فمقد أشارت نتائجيا إلي( 2011)سميماف، دراسةاالجتماعية مف خبلؿ البرامج، أما 

، التفاعؿ مع الكبار والنظاـ( انتشارًا ةالميارات االجتماعية ) التعاوف والمشاركة الوجداني
( 16: 2009يشير )أبو حبلوة،و  ( سنوات.5-4)يف أطفاؿ الرياض أفراد العينة مفطبيعيًا ب

أجريت محاولة اإلجابة عمي سؤاؿ مفاده إلي أف ىناؾ العديد مف البحوث والدراسات التي 
لماذا ال يظير األطفاؿ الميارات االجتماعية المناسبة في التفاعبلت االجتماعية مع اآلخريف؟ 
ركزت دراسات وبحوث الخط األوؿ عمي االكتساب المبكر لمميارة ونماذج تجييز ومعالجة 

حوث الخط الثاني عمي اكتساب المعمومات عمي سبيؿ المثاؿ دراسات،  بينما ركزت دراسات وب
الميارات االجتماعية وصيغ القصور في سياقات التنشئة االجتماعية المبكرة )األسرة( واستمر 
الباحثوف مع بداية العقد التاسع مف القرف العشريف في محاولة تبيف محددات العبلقات 

ؿ ىذه العبلقات االجتماعية لؤلطفاؿ مع أقرانيـ وتأثير سموكيـ عمي تكويف واستمرار مث
والتركيز بصفة خاصة عمي ما يعرؼ بالسوابؽ والمتعمقات إضافة إلي نمط العبلقات والمرحمة 
العمرية. ودرست في ىذه الفترة بصورة مركزة مصادر أو أسس الميارات االجتماعية. وظيرت 

بادلة فروع جديدة لمبحث في ىذه المرحمة تركز عمي سموكيات الطفؿ في مقابؿ العبلقات المت
  مع األقراف كأسباب محتممة لمتوافؽ االرتقائي.

الدراسات السابقة مدى أىمية الحالة االنفعالية  خبلؿ اإلطبلع عمييتضح مف و 
وعبلقتيا بالميارات االجتماعية وما ليا مف آثار واضحة عمى جميع جوانب شخصية الفرد 

ة عمى دراسات سابقة والتي وعمى الرغـ مف حصوؿ الباحث  المختمفة عمى مدار مراحؿ نموه
تناولت متغيرات الدراسة إال أف العجز واضح في كمية الدراسات المحمية التي تتناوؿ عينة 
أطفاؿ الروضة بالمقارنة مع باقي شرائح ا لمجتمع وفي تناوؿ المتغيرات المختمفة التي تبرز 

شأف ىذه الدراسات أف تفاعبلت األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة بالمحيطيف بو، والتي مف 
 .تسيـ في تعزيز دورىـ االيجابي في األسرة المجتمع 
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 -فروض الدراسة :
الروضة )المجموعة  أطفاؿ درجات يمتوسط بيفداللة دالو إحصائية  ووجد فرؽ ذي (1)

الميارات االجتماعية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ عمى مقياس التجريبية ( 
 البعدي

)المجموعة  الروضة أطفاؿ درجات يداللة دالو إحصائية في متوسط وفرؽ ذ وجدي( 2)
الميارات االجتماعية قبؿ وبعد تطبيؽ عمى مقياس  (و)المجموعة الضابطةالتجريبية( 

 البرنامج لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي.
 ضة )المجموعةدرجات أطفاؿ الرو  يداللة دالو إحصائية في متوسط ووجد فرؽ ذي( 3)

الميارات االجتماعية في قياس المتابعة   عمي مقياس (التجريبية( و)المجموعة الضابطة
 .لصالح المجموعة التجريبية

 -حدود الدراسة :
 -يتحدد البحح احلالي باحلدود التالية:

استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي باعتبارىا دراسة تجريبية تيدؼ  المنيج : -1
برنامج  باستخداـ( سنوات التعرؼ 6-5لطفؿ الروضة ) تنمية بعض الميارات االجتماعيةإلي 

قائـ عمي مراكز التعمـ، حيث يعد المنيج التجريبي ىو أقرب مناىج البحوث لحؿ المشاكؿ 
  .بالطريقة العممية 

فالمنيج التجريبي مف أدؽ مناىج البحث التربوي ؛ ذلؾ ألنو يعتمد عمي إجراء  
 المختمفة التي تؤثر عمي الظاىرة السموكية موضوع الدراسة. والسيطرة عمي العوامؿ التجربة

مف أجؿ فحص فروض البحث ويقرر عبلقة بيف متغيريف، كما أنو أقرب 
عطاء 42: 2005لمموضوعية)زىراف، ( ويضاؼ إلي ذلؾ أنو يتميز بعزؿ المتغيرات الدخيمة وا 

يز بالقياس، يمسح بدراسة العبلقات دوف االنتظار فرصة لممتغير المستقؿ إلحداث األثر، ويتم
(  66: 2010لمصدفة، أنو أقوي المناىج في اختبار العبلقات السببية )نائؿ وتاج السر ،

وذلؾ عف طريؽ الدراسة لممواقؼ المتقابمة التي ضبطت كؿ المتغيرات ماعدا المتغير الذي 
 ييتـ الباحث بدراستو. 
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الروضة الذيف ( طفؿ وطفمة مف أطفاؿ 24)سة الحالية مفتتكوف عينة الدرا: عينةال -2
)العاشرة( بمحافظة  ( سنوات الممحقيف بأحدي الروضات الحكومية6-5)تتراوح أعمارىـ بيف

( طفؿ وطفمة يمثموف المجموعة التجريبية 12حفر الباطف بالمممكة العربية السعودية، منيما)
( ذكور 6ثموف المجموعة الضابطة منيـ )( طفؿ وطفمة يم12( إناث و )5( ذكور+)7منيـ )

 ( إناث.6و)

 -استخدمت الدراسة الحالية األدوات اآلتية::  األدوات -3
 (1ملحل رقه )   ( سنوات .     )إعداد الباحجة ( 6-4لطفل الروضة ) مكياس املهارات االجتناعية-1

 ت االجتماعيةالمقياس خاص بقياس أربعة  أبعاد مف أبعاد الميارا ىذا:وصؼ المقياس 
وىى )المبادأة بالتفاعؿ، التعبير عف المشاعر السمبية، الضبط االجتماعي االنفعالي، التعبير 

 ( بندًا . 57)المقياس في صورتو النيائية  ؿويشم عف المشاعر االيجابية(

 -* خطوات إعداد المقياس: 
 لطفؿ الروضة.. قامت الباحثة بتحديد ىدؼ المقياس وىو قياس الميارات االجتماعية -1
المراد قياسيا ؛ وىى )المبادأة بالتفاعؿ، التعبير عف حديد أبعاد الميارات االجتماعية تـ ت -2

 .المشاعر السمبية، الضبط االجتماعي االنفعالي، التعبير عف المشاعر االيجابية(
لقد قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف األساتذة  -3

تخصصيف في مجاؿ الطفولة، وعمـ النفس، ولقد استفادت الباحثة مف آرائيـ والم
وتعديبلتيـ  فيما يختص بتعديؿ أبعاد المقياس وعباراتو. ولقد اتفقت آراء السادة 

% عمى إمكانية تطبيؽ عبارات المقياس عمى أفراد عينة البحث 96المحكميف بنسبة 
يا ألفراد العينة، ثـ أعيد عرضيا عمى ولقد تـ تعديؿ بعض ىذه العبارات ليسيؿ فيم

 بعض المحكميف السابقيف إلبداء الرأي والتعديبلت النيائية.
تـ تحديد نوع المواقؼ التي يحتوييا المقياس وىى مواقؼ )أداءات( يقـو بيا الطفؿ في  -4

 ىذه المرحمة. 
قاييس السابقة، و تـ تحديد نوع االستجابات المناسبة ليذا المقياس بعد االطبلع عمي الم -5

 نادرًا(. –أحيانا  –أخذ آراء المحكميف وىذه االستجابات ىي )دائمًا 
 تـ تحديد مفردات المقياس بناءًا عمى نوعية األساليب المختارة.  -6
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قد راعت الباحثة في صياغة العبارات أنو عند االستجابة بػ : * طريقة تصحيح المقياس
 جات. "دائمًا " يحصؿ الطفؿ عمى ثبلث در 

 * وعند استجابة الطفؿ )أحيانًا( يحصؿ الطفؿ عمى درجتيف. 
 * وعند استجابة الطفؿ بػ )نادرًا( يحصؿ الطفؿ عمى درجة واحدة.

 * صدؽ المقياس. 
لقد اعتمدت الباحثة في ىذا النوع مف الصدؽ عمى آراء المحكميف صدؽ المحكميف:  -1

فس والصحة النفسية ي مجاؿ عمـ النحيث تـ عرض المقياس عمى المحكميف المتخصصيف ف
لمحكـ عمى مدى صبلحية بنود المقياس وصدقيا لقياس البعد الذي تنتمي  ورياض األطفاؿ

الجتماعية المشار إلييا في الدراسة اإليو، بعد أف وضعت الباحثة مجموعة مف أبعاد الميارات 
قوـ الباحثة مف خبلؿ الحالية، ووضعت الباحثة تعريؼ إجرائي لكؿ بعد مف ىذه األبعاد ت

مجموعة مف المواقؼ ولقد تـ تعديؿ ىذه المواقؼ لكي تناسب طفؿ المرحمة بعد عرضيا عمى 
 الحاليةلئلدالء بآرائيـ حوؿ صياغة العبارات ومدى مبلءمتيا لعينة الدراسة مجموعة المحكميف 

مناسبة وذلؾ في ضوء الخصوصية الثقافية لممجتمع السعودي وقد أبدى جميع المحكميف 
ولقد تـ تعديؿ ىذه .  حاليةسبتو لمتطبيؽ عمى العينة الالمقياس لما وضع لقياسو وكذلؾ منا

 (.1المواقؼ ليظير المقياس في صورتو النيائية كما في ممحؽ رقـ )

وتـ استخداـ طريقة المقارنة الطرفية، وذلؾ بتقسيـ درجات  :صدؽ المقارنة الطرفية -2
المستوى األدنى( بالنسبة  –إلى مستوييف )المستوى األعمى  المحؾ الداخمي، أو الخارجي

 الصدؽ  بالنسبة لمقياس )الميارات االجتماعية(.مدرجات الكمية وذلؾ لحساب معامؿ ل
 ( يعايم صذق يمُاس انًهاراث االجتًاعُت بطرَمت انًمارَت انطرفُت2جذول رلى )

 األبعاد

انًضتىي 

 األعهً
 انًضتىي األدًَ

 انذانت ث

 1ع 1و 2ع 2و

 0302دانت عُذ  6346 232 1231 132 1338 انًبادأة بانتفاعم 

 انتعبُر عٍ انًشاعر انضهبُت 
 0302دانت عُذ  6301 234 1132 236 1436

 0302دانت عُذ  6343 231 1231 132 1132 انضبظ االجتًاعٍ

 0302دانت عُذ  8368 235 1031 136 1332 انتعبُر عٍ انًشاعر اإلَجابُت
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بيف المستوييف المرتفع  0.01( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى 1)يتضح مف جدوؿ
والمنخفض مما يدؿ عمى قدرة المقياس عمى التمييز تمييزًا واضحًا بيف المستوييف القوى 

 والضعيؼ في الميزاف، أي أف المقياس صادؽ في قياس تمؾ الصفة.  

 -ثبات املكياس:

 -:التجزئة النصفية معامؿ الثبات بطريقة -1
قامت الباحثة بإيجاد معامؿ االرتباط بيف نصفى المقياس ثـ قامت بتطبيؽ معادلة  سبيرماف 

 (. 2جدوؿ ) فيبراوف لمحصوؿ عمى معامؿ الثبات لممقياس ككؿ كما يتضح  –
 ( يعايم انثباث نًمُاس انًهاراث االجتًاعُت بطرَمت انتجزئت انتصفُت1جذول رلى )

 األبعاد
يم االرتباط بٍُ يعا

 َصفً  االختبار

يعايم انثباث نهًمُاس ككم 

 باصتخذاو يعادنت صبُرياٌ وبراوٌ

 0363 0382 انًبادأة بانتفاعم 

 انتعبُر عٍ انًشاعر انضهبُت 
0386 0361 

 0364 0388 انضبظ االجتًاعٍ

 0364 0386 انتعبُر عٍ انًشاعر اإلَجابُت

لممقياس ككؿ ذو قيمة مرتفعة مما يدؿ عمى أف ( أف معامؿ الثبات 2)جدوؿيتضح مف 
 قياسو لمميارات االجتماعية لطفؿ الروضة. فيالمقياس عمى درجة كبيرة مف الثبات 

 -معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ: -2
قدره أسبوعيف ثـ قامت بإيجاد معامؿ  زمنيقامت الباحثة بتطبيؽ االختبار مرتيف بفاصؿ 

 ( 3جدوؿ ) فياالرتباط كما يتضح 
 (  يعايم انثباث نًمُاس انًهاراث االجتًاعُت بطرَمت أعادة انتطبُك3جذول )

 يعايم انثباث األبعاد

 0361 انًبادأة بانتفاعم

 انتعبُر عٍ انًشاعر انضهبُت
0363 

 0362 انضبظ االجتًاعٍ

 0361 انتعبُر عٍ انًشاعر اإلَجابُت

ات مما يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة كبيرة ( ارتفاع قيمة معامؿ الثب3)ؿيتضح مف جدو
 . لمميارات االجتماعية قياسو فيمف الثبات 
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 ( 2البرنامج القائـ عمي استخداـ مراكز التعمـ  )إعداد الباحثة(  ممحؽ رقـ ) -2
 -:شطة المطبقة داخؿ األركاف اآلتية( نشاط مف األن20يشمؿ البرنامج ): محتوي البرنامج

زيارة لبيت  -يشتمؿ عمي أربع أنشطة وىي )نزىة في حديقة األطفاؿو  كف األسرة :ر -1
 زيارة جاري( –يبل نتسوؽ  -جدي

تسمية الوجو الموجود  -عف انفعاالتؾ ويشتمؿ عمي ثماني أنشطة وىي )عبر :كف الففر -2
ذا تفعؿ ما -ألعب وارسـ  -لمواقؼ المختمفةالتصرؼ في ا -مسابقة في الرسـ -في الصور
 ( ارسـ انفعالؾ -اسمع وارسـ -مع اآلخريف

ماذا تفعؿ مع  –ويشتمؿ عمي ثماني أنشطة وىي)الطفؿ الحزيف  :كف القصة )الدرامي(ر -3
 -شاجر في الحديقة -حريؽ في بيت جاري -مرض صديقي -فوز صديقي بالجائزة -الفقراء

 .مينتي لـ أكبر( -ناس لـ أعرفيـ
 -األساليب اإلحصائية: 
 -:يب اإلحصائية اآلتيةاستخدمت الباحثة األسال

  اختبار -1 (T-Test)لمعالجة البيانات إحصائيًا. 
  لدمج برنامج المعالجة اإلحصائية بيف المتوسطات spss اختبار -2

 -تفشري ومناقشة نتائج الدراسة : 

منتائج التي توصمت إلييا الباحثة، وذلؾ مف خبلؿ عرض ل اً عرض ىذا الجزءيتناوؿ 
والتحقؽ منيا، باإلضافة لتحميؿ ومناقشة النتائج في ضوء  بالتحميؿ وتناوليالفروض البحث 

 اً عرضىذا الجزء الدراسات السابقة، واإلطار النظري، ونتائج الدراسة الميدانية، كما يتناوؿ 
ألىـ أسباب نجاح البرنامج المعد في ىذا البحث والتي تـ مف خبللو تحقيؽ اليدؼ العاـ مف 

يارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الروضة الذيف تتراوح تنمية بعض الم البحث وىو
 برنامج قائـ عمي مراكز التعمـ. استخداـب( سنوات 6 -5أعمارىـ ما بيف )

داللة دالو إحصائية  ووجد فرؽ ذي تـ اختبار صحة الفرض األوؿ  والذي ينص عمى:
الميارات االجتماعية عمى مقياس الروضة )المجموعة التجريبية(  أطفاؿ درجات يمتوسط بيف

، قامت ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفرض .قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي
)ت( إليجاد الفروؽ بيف متوسطات درجات الميارات االجتماعية في رالباحثة باستخداـ اختبا
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( 6-5)يارات االجتماعية لطفؿ الروضة مفبعدي( لمقياس الم -المجموعة التجريبية )قبمي
 (.4)الجدوؿ رقـمف تطبيؽ البرنامج، كما يتضح في سنوات، وذلؾ قبؿ وبعد االنتياء 

انفروق بٍُ انمُاس انمبهٍ وانبعذٌ فٍ انًجًىعت انتجرَبُت عهً يمُاس  ( َىضح4ذول رلى)ج

 ( صُىاث6 -5انًهاراث االجتًاعُت نطفم انروضت يٍ )

 المقياس      

 التطبيق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة Tقيمة  

 ..065 38.601 القبلي
 دالة 76.89 33

 6055. .67..3 البعدي

بيف  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا  عند مستوى 
متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدى لبرنامج قائـ عمي 

مـ لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الروضة الذيف استخداـ مراكز التع
لممجموعة لصالح ( سنوات في اتجاه القياس البعدى 6 -5تتراوح أعمارىـ ما بيف )

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو التجريبية. وىذا يشير إلى ثبوت صحة الفرض األوؿ.
،  2002مطر،و  1987نكوؼ وآخروف،ودراسة أر  1983دراسة كبًل مف )الدوميز،

، فتحي و 2007، عبد الصمد،2007، غزاؿ،2005شريت ومحمد ، ، و2004الحمصيني،
( والتي أثبتت نتائجيا فعالية البرنامج المعد في كؿ دراسة في تنمية الميارات 2012فرحات 

ليو اإلطار االجتماعية لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وىذا يتفؽ مع ما أشار إ
 النظري بأف الميارات االجتماعية يمكف تنميتيا عند األطفاؿ.

 :داللة دالو إحصائية في  ووجد فرؽ ذي تـ اختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى
عمى مقياس  )المجموعة التجريبية( و)المجموعة الضابطة( الروضة أطفاؿ درجات يمتوسط

البرنامج لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽ الميارات االجتماعية قبؿ وبعد تطبيؽ 
)ت( إليجاد الفروؽ ض، قامت الباحثة باستخداـ اختبارولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفر  .البعدي

التجريبية( عمى مقياس  -بيف متوسطات درجات الميارات االجتماعية لممجموعتيف )الضابطة
قبؿ وبعد االنتياء مف تطبيؽ  ( سنوات، وذلؾ6-5)يارات االجتماعية لطفؿ الروضة مفالم
                                (.5)رنامج، كما يتضح في الجدوؿ رقـالب



 و1024أكتىبر( 38ـــــــــــــــــــ  انعذد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 207 - 

انتجرَبُت( عهً يمُاس انًهاراث  -انفروق بٍُ انًجًىعتٍُ )انضابطت ( َىضح5جذول رلى ) 

 ( صُىاث لبم وبعذ تطبُك انبرَايج6 -5االجتًاعُت نطفم انروضت يٍ )

 المقياس

 التطبيق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 386300 33.631 القبلي
 دالة 06905 1.

 .0633 3.06.7 البعدي

بيف  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا  عند مستوى 
ائـ عمي التجريبية( قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج ق -متوسطات درجات المجموعتيف )الضابطة

استخداـ مراكز التعمـ لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الروضة الذيف 
( سنوات( في اتجاه القياس البعدى لممجموعة التجريبية. وىذا 6 -5) تتراوح أعمارىـ ما بيف

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو الدراسات  يشير إلى ثبوت صحة الفرض الثاني.
قة مف وجود فروؽ في الميارات االجتماعية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الساب

 الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.
 :داللة دالو إحصائية في  ووجد فرؽ ذي تـ اختبار صحة الفرض الثالث  والذي ينص عمى

 عمي مقياس جريبية ( و)المجموعة الضابطة(درجات أطفاؿ الروضة )المجموعة الت يمتوسط
ولمتحقؽ مف صحة  .الميارات االجتماعية في قياس المتابعة  لصالح المجموعة التجريبية

)ت( إليجاد الفروؽ بيف متوسطات درجات ض، قامت الباحثة باستخداـ اختبارذلؾ الفر 
جتماعية لميارات االالتجريبية( عمى مقياس ا -الميارات االجتماعية لممجموعتيف )الضابطة

الجدوؿ  المتابعة لمبرنامج،كما يتضح في( سنوات، وذلؾ في قياس 6-5)لطفؿ الروضة مف
 (.6رقـ)

انتجرَبُت( عهً يمُاس انًهاراث  -انفروق بٍُ انًجًىعتٍُ )انضابطت ( َىضح6جذول رلى )

 ( صُىاث فٍ لُاس انًتابعت نهبرَايج6 -5) االجتًاعُت نطفم انروضت يٍ

 انًمُاس          

 انًجًىعت
 انًتىصظ

االَحراف 

 انًعُارٌ

درجت 

 انحرَت
 Tلًُت 

يضتىي 

 انذالنت

 63030 222341 انضابطت
 دانت 33062 11

 63665 212333 انتجرَبُت

بيف  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى 
قياس المتابعة لبرنامج قائـ عمي  التجريبية( في -متوسطات درجات المجموعتيف )الضابطة

استخداـ مراكز التعمـ لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الروضة الذيف 
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( سنوات في اتجاه المجموعة التجريبية. وىذا يشير إلى ثبوت 6 -5تتراوح أعمارىـ ما بيف )
 صحة الفرض الثالث.

 توجد فروؽ في الميارات االجتماعية  :تـ اختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص عمى
حسب الجنس و العمر في المجموعة التجريبية في القياس البعدى لمقياس الميارات وذلؾ 
بعد االنتياء مف تطبيؽ برنامج قائـ عمي استخداـ مراكز التعمـ لتنمية بعض الميارات 

( 6 -5)وضة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيفاالجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الر 
)ت( إليجاد الفروؽ ض، قامت الباحثة باستخداـ اختبارسنوات.ولمتحقؽ مف صحة ذلؾ الفر 
العمر( في القياس المجموعة التجريبية)حسب الجنس و بيف متوسطات درجات األطفاؿ في 

البعدى لمقياس اتجاىات الميارات وذلؾ بعد االنتياء مف تطبيؽ برنامج قائـ عمي استخداـ 
تنمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ الروضة الذيف تتراوح مراكز التعمـ ل

 (7جدوؿ )( سنوات، كما يتضح في 6 -5أعمارىـ ما بيف )
 انفروق فٍ انًجًىعت انتجرَبُت حضب انجُش وانعًر عهً يمُاس انًهاراث ( َىضح2)جذول رلى

 بعذ تطبُك انبرَايج

 انًمُاس

 انًتغُر
 انًتىصظ

االَحراف 

 ُارٌانًع

درجت 

 انحرَت
 T لًُت 

يضتىي 

 انذالنت

 03525 2341 انجُش
 دانت 163426 22

 03303 5322 انعًر

بيف  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائًيا  عند مستوى 
متوسطات درجات المجموعة التجريبية حسب الجنس و العمر بعد التطبيؽ البعدي لبرنامج 

راكز التعمـ لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدي عينة مف أطفاؿ قائـ عمي استخداـ م
( سنوات، وذلؾ لصالح العمر، مما يشير، مما 6 -5الروضة الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

 يشير إلى أف البرنامج قد حقؽ نجاح أكبر عمى مستوي العمر، وىذا يتفؽ مع دراسة
د فروؽ بيف الجنسيف في الميارات ( والتي أوضحت نتائجيا وجو 2003)الحسانيف ،

( الذي أوضحت نتائجيا وجود فروؽ 2013 اليوسؼ،االجتماعية . وتتفؽ أيضًا مع دراسة )
 في الميارات االجتماعية بيف الذكور واإلناث لصالح اإلناث.
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 -التوصيات واملكرتحات:سابعًا: 

ضرورة إكساب ب ةالباحث وصيتفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، 
البرامج واألنشطة المختمفة وخصوصًا في  لبعض الميارات االجتماعية مف خبلؿ األطفاؿ

 المراحؿ المبكرة . 
 -وبالنسبة لممقترحات فيي كالتالي:

 .  إعادة إجراء الدراسة عمي عينات كبيرة-1
 .لمعرفة دور المعممة في إكساب الطفؿ ىذه الميارات دراسات إجراء-2
العبلقة بيف الميارات االجتماعية وبعض المتغيرات األخرى لدي األطفاؿ العادييف  دراسة-3

 .وغير عادييف



 و1024أكتىبر( 38ـــــــــــــــــــ  انعذد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 210 - 

 املراجع واملصادر

 -أواًل : املراجع العربية :

)اإلدارة العامة لرياض األطفال( النشرة االسترشادية لمراكز التعمم برياض األطفال،  .1
gkgmoe@hotmail.com 

تعديؿ بعض خصائص السموؾ االجتماعي لدي أطفاؿ ذوي (: 1994)إبراىيم، سعد أحمد .2
 ماجستير، كمية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا.صعوبات التعمـ "دراسة تجريبية"، 

، الميارات االجتماعية وعبلقتيا بأعراض الوحدة النفسية لدى المراىقيف(: 2212إبراىيم،ىدى) .3
 ر، كمية اآلداب، قسم عمم النفس، جامعة حموان.ماجستي

أثر تنمية بعض الميارات االجتماعية عمى تحسيف األداء والتوافؽ (: 2226إبراىيم، وليم) .4
 رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة عين شمس. الميني والرضا الوظيفي لدى المرضى،

جية النمو)الطفولة والمراىقة(، (: سيكولو 1998إبراىيم، فيوليت وعبد الرحمن، سيد سميمان ) .5
 القاىرة: دار زىراء الشرق

، األردن، عمان: دار ديناميات نشر وتعزيز الميارات االجتماعية(:  2227أبو حطب، غسان)  .6
 وائل.

مراجعة ألدبيات المجال  تعريؼ وقياس الكفاءة االجتماعية:(: 2229أبو حالوة، محمد السيد) .7
ربية بدمنيور، جامعة اإلسكندرية، المكتبة االلكترونية أطفال قسم عمم النفس التربوي كمية الت
  www.gulfkids.comالخميج ذوي االحتياجات الخاصة 

الميارات االجتماعية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى القيادات النسوية (: 2228أبو حمو، نعمة) .8
 رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة. في المجتمع المدني الفمسطيني،

، ماجستير، كمية اضطراب الميارات االجتماعية لدي المرضي النفسيف :(1986بو سريع، أسامو)أ .9
 اآلداب، جامعة القاىرة .

تعديؿ بعض الخصائص السموكية لؤلطفاؿ المرفوضيف مف األقراف (: 1998)أبو قورة، خميل قطب .12
عبلج السموكي باستخداـ برنامج لمتدريب عمى الميارات االجتماعية وبرنامج قائـ عمى ال

 ، دكتوراه، كمية التربية كفر الشيخ، جامعة طنطا.المعرفي
الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالميارات االجتماعية لدى المعاقيف (: 2211أبو منصور، حنان) .11

، ماجستير في عمم النفس اإلرشاد النفسي من كمية التربية الجامعة سمعيًا في محافظات غزة
 غزة. –اإلسالمية

 ، القاىرة : مكتبة زىراء الشرق .سيكولوجية الميارات(: 2222)ىاشم، السيدأبو  .12

mailto:gkgmoe@hotmail.com
mailto:gkgmoe@hotmail.com
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 ، القاىرة: زىراء الشرق.سيكولوجية الميارات(:  2224) أبو ىاشم، السيد و حممي، فاطمة .13
 ، القاىرة : مكتبة زىراء الشرق.سيكولوجية الميارات(: 2224)أبو ىاشم، محمد السيد .14
بين الذكاء الوجداني والقيادة التربوية لمديري المدارس ونظارىا  العالقة(: 2225طو، أحمد محمد ) .15

 .65-1ص ص  (،3العدد)مجمة كمية التربية بالفيوم،  ،ووكالئيا كما يدركيا المعممون
، عمـ النفس المرضي، دراسة في الشخصية بيف السواء واالضطراب(:1996)أحمد، مجدي .16

 اإلسكندرية:    دار المعرفة الجامعية.
(: درجة امتالك طمبة معمم صف في الجامعات األردنية 2211أحمد و الكساب، عمي) ادعيس، .17

لمميارات االجتماعية من وجية نظرىم، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، 
 .24 -13ص ص  (،1العدد)(،11المجمد)

" دليؿ برمجة  احتساب الطفولة المبكرة(: 2225إيفانز، جوديت و مايرز، روبرت و إلفيمد، أيمين) .18
مؤسسة البنك الدولي تعزيزًا لممعرفة والتعمم من أجل عالم أفضل،  رعاية وتنمية الطفولة المبكرة،

 –اإلصدار العربي االختباري األول، يصدر عن ورشة الموارد العربية بدعم من شبكة األغا خان
 سوريا ومكتب اليونسكو اإلقميمي ببيروت.

 .2، عمان: دار الفكر، طميـ األطفاؿ الميارات القرائية والكتابيةتع(: 2223البجة، عبد الفتاح ) .19
(: فاعمية برنامج لتنمية الميارات االجتماعية في خفض مستوي النشاط 1997بخشن، أميرة ) .22

 (،21العدد)الزائد لدي األطفال المعاقين عقميا، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، 
 .133 -97ص ص (،1المجمد)

الميارات االجتماعية وعبلقتيا باضطراب االنتباه لدى تبلميذ الحمقة (: 2223)أحمدجاد الرب،  .21
 ، ماجستير، كمية التربية، جامعة حموان .األولى مف التعميـ األساسي

، القاىرة: عالم سيكولوجية التعاوف والتنافس والفردية(: 1998)الجبري، أسماء والديب، محمد .22
 الكتب.

 ، الرياض : الرشد العالمية لمنشر.المدرسية في رياض األطفاؿ اإلدارة(: 2212)جالل، عزة .23
، الميارات االجتماعية في عبلقتيا بدرجة اإلحساس بالوحدة النفسية(: 1996)الجمعة، موضى .24

 ماجستير. كمية التربية. جامعة الممك سعود. الرياض.
االجتماعية  مدي فعالية برنامج إرشادي لتنمية بعض الميارات(: 1997)جيدة، صفية محمد .25

 ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس. ألطفاؿ المرحمة االبتدائية،
 ، القاىرة: دار النيضة العربية.االنتماء لآلخريف(:  2229) الحايك، أحمد .26
دارة رياض األطفاؿ مف المنظور اإلسبلمي والعممي،(: 2211)الحريري، رافده .27 الرياض:  نشأة وا 

 العبيكان.
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(: الميارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئاب وبعض 2223الحسانين، محمد) .28
المتغيرات النفسية األخرى، مجمة دراسات نفسية، القاىرة، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، 

  225-195، ص ص  2العدد ، 13المجمد 
، ةتقييـ برنامج إلكساب أطفاؿ الرياض بعض الميارات االجتماعي(: 1995)حسونة، أمل .29

 ماجستير، معيد الدراسات العميا لمطفولة ، جامعة عين شمس.
 الدار العالمية لمنشر والتوزيع  :، القاىرة الذكاء الوجداني :(2226)حسونة، أمل و أبو ناشي، منى .32
(: الميارات االجتماعية وفعالية الذات لطالب الجامعة المتفوقين 2221حسيب، عبد المنعم) .31

(، القاىرة، الييئة العامة 15السنة) (،99العدد)يًا، مجمة عمم النفس، والعاديين المتأخرين دراس
 لمكتاب.

فاعمية برنامج سموكي لتنمية بعض الميارات االجتماعية لدي (: 2225الحمصيني، أحمد عمي) .32
ماجستير، معيد الدراسات العميا لمطفولة،  عينة مف األطفاؿ المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ،

 .جامعة عين شمس
بعض الميارات االجتماعية  لدي أطفاؿ الرياض وعبلقتيا بتقييـ الوالديف (: 2211خميل، فلاير) .33

، ( سنوات في محافظة دمشؽ5-4"دراسة ميدانية لدي عينة مف أطفاؿ الرياض مف عمر )
 .56 -13( ص ص 27المجمد)– دمشق جامعة مجمة

الديف وعبلقتيا بالنزعات الشخصية مستويات الميارات االجتماعية لدى الو : (2228داىم، أحمد) .34
 ، ماجستير، كمية اآلداب، جامعة الزقازيق.لدى عينة مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف المجمجة

(: العالقة بين مصادر الضغط التي يعاني منيا الطمبة ومفيوم 1999داود، نسيمو وحمدي، نزيو) .35
-253(، ص ص1المجمد) (، 24العدد)الذات لدييم، مجمة دراسات العموم التربوية، عمان، 

268. 
 ، الرياض: مكتبة العبيكان.التربية الدينية واالجتماعية لؤلطفاؿ(: 2221)داغستاني، بمقيس .36
 ، المجمد الثاني، القاىرة : مطابع األىرام التجارية.ذخيرة عمـ النفس(: 1992)الدسوقي، كمال .37
المقاء العربي األول لخبراء "  الذكاء االنفعالي: قياسو وتشخيصو(: " 2226)الروسان، فاروق .38

 الكورت، مركز دي بونو لتعميم التفكير: عمان.
، القاىرة : (: اختبلط المراىقيف في التعميـ وأثره عمى مياراتيـ االجتماعية2225الزيتوني، منى) .39

 دار الكتاب الجامعي العين
 .5، القاىرة: عالم الكتب، طعمـ النفس االجتماعي(: 1984)زىران، حامد .42
 .6(، القاىرة : عالم الكتب ، طعمـ نفس النمو )الطفولة والمراىقة(: 2225)حامد زىران، .41
 ، الرياض: الرشد.الحضانة ورياض األطفاؿ(:2229زىير، عبير و سعيد، سموى ) .42
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 ، القاىرة : مكتبة األنجمو المصرية.قراءات مختارة في عمـ النفس(: 1993سالمة، ممدوحة) .43
"، القاىرة : مكتبة األنجمو االجتماعي "أنا وأنت واآلخريف عمـ النفس: (2222سالمة، ممدوحة) .44

 المصرية.
فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لمطبلب الخجوليف في (: 2228)سميمان، مروان .45

 ، ماجستير في عمم النفس، بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة .مرحمة التعميـ األساسي
، القاىرة: التعميمات االجتماعية، كراسة الميارات مقياس(: 1991)براىيمالسمادونى، السيد إ .46

 االنجمو المصرية. مكتبة
 طبلب لدى االجتماعية والميارات الخجؿ بيف السببية العبلقة(: 1993)السمادونى، السيد إبراىيم .47

 طنطا. جامعة التربية. كمية مجمة ،الجامعة وطالبات
: مفيوم الذات لدى  أطفال ما قبل المدرسة في عالقتو (1994السمادونى، السيد إبراىيم) .48

، القاىرة، رابطة األخصائيين النفسيين مجمة دراسات نفسيةبالميارات االجتماعية لموالدين، 
  481-451ص ص   (،3العدد )(، 4المصرية، المجمد)

 3 ، القاىرة : دار الفكر العربي. طعمـ النفس االجتماعي(: 1981السيد، فؤاد البيي ) .49
مكتبة زىرة  ،القاىرة:التربية الخاصة لممعاقيف عقميا بيف الدمج والعزؿ(:2222سيير) شاش، .52

 الشرق.
جامعة األزىر، القاىرة :  ،مدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعي(: 2222مصطفى) الشرقاوي، .51

 المكتب الجامعي الحديث.
ؿ األميات مع فعالية برنامج إرشادي لتحسيف تواص( : 2225)شريت، أشرف ومحمد، عطية .52

ماجستير، جامعة  أطفاليف وأثره في تنمية النضج االجتماعي لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع،
 اإلسكندرية.

(: تقدير الذات والعالقات االجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة النفسية لدى 1993)شقير، زينب .53
العموم االجتماعية،  عينتين من تمميذات المرحمة اإلعدادية في كل من مصر والسعودية، مجمة

 .149-123ص ص   21العدد الكويت، 
، دراسات وبحوث نفسية، القاىرة: دار الميارات االجتماعية واالتصالية(: 2223)شوقي، طريف .54

 غريب لمطباعة والنشر والتوزيع . 
تصميـ برنامج أنشطة لعب إلكساب أطفاؿ الرياض الصـ بعض (: 2225صوفي، نجالء) .55

 ماجستير، كمية التربية، جامعة حموان . ،الميارات االجتماعية
فاعمية برنامج إرشادي في تنمية بعض الميارات االجتماعية (: 2228)الظاىر، دينا حسين .56

 .، دكتوراه، جامعة عين شمسوتقدير الذات لدى المعاقيف حركيا
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(، 7، الجزء )معجـ عمـ النفس والطب النفسي(: 1995)لحميد، جابر و كفافي، عالء الدينعبد ا .57
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