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  انًحتىياخفهرس 
رقم الصفحة   انعُىاٌ 

   انداَة انُظري–انثاب األول  
27-1 اإلطار انعاو نهثحث-انفصم األول -

3-2 يمذيخ انجذث  -
6-3 يشكهخ انجذث -
6 أهًُخ انجذث -
6 أهذاف انجذث -
6 يتغُشاد انجذث -
6 دذود انجذث -
7 أدواد انجذث -
8-7 فشضُبد انجذث -

13-8 انًصطهذبد وانتؼشَفبد اإلجشائُخ  -

27-13 انذساعبد انغبثمخ- -

17-13 انذساعبد انؼشثُخ  -

26-18 انذساعبد األجُجُخ -

27-26 انتؼهُك ػهً انذساعبد انغبثمخ -

-28 انتىاصم االختًاعي  يهاراخ -انفصم انثاَي   -

29 يقذيح -

30-29 يفهىو انتىاصم االجتًبػٍ 1

31-30  صؼىثبد تؼشَف انتىاصم 2

37-31  االجتًبػٍنهتىاصم انُظشَبد انًفغشح   بَُبًا 

40-37 انتىاصم االجتًبػٍ  ًَبرج  بنلبًا 

40-37  انهفظٍ انتىاصم االجتًبػًٍَبرج 1

40 انتؼجُش انتىاصهٍ االجتًبػٍ انهفظٍ -2

40 انتؼجُش انتىاصهٍ االجتًبػٍ انهفظٍيفهىو  2-1

41-40 انهفظٍ نذي انطفم  االجتًبػٍ أهًُخ انتىاصم 2-2

42-41 انهفظٍ  االجتًبػٍ وظبئف انتىاصم -3

44-42 انهفظٍ  االجتًبػٍ أعظ انتىاصم -4

 انهفظٍ  االجتًبػٍ انتًُُخ اإلجشائُخ نًهبساد انتىاصم -5

نذي األطفبل 
44-45

48-45 انهفظٍ  االجتًبػٍ أشكبل يهبساد انتىاصم -6

49 انتىاصم االجتًبػٍ غُش انهفظٍ  -7

51-49  غُش انهفظٍ االجتًبػٍ  ًَبرج انتىاصم 7-1

52-51  يفهىو يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ غُش انهفظٍ 7-2
59-52أشكبل يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ غُش انهفظٍ  7-3
60-59 انًهبساد اإلجشائُخ نهتىاصم غُش انهفظٍ  7-4
62-61 انفشق ثٍُ انغهىن انهغىٌ وغُش انهغىٌ  7-5



 

 ب
 

63انعىايم انًؤثرج في تطىر انتىاصم االختًاعي عُذ األطفال - راتعاًا  راتعاًا 

65-63 دوس األهم فٍ تطىس انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ انطفم  -1

66-65  دوس انًؼهًٍُ فٍ تطىس انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ انطفم  -2

68-66 فٍ تطىس انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ انطفم األلشاٌ دوس  -3

 دوس انتّؼهّى وانجُئخ فٍ اكتغبة انطفم يهبساد انتىاصم  -4

االجتًبػٍ 
68-71

72-71 خالصح انثحث انثاَي  

األسانية واألَشطح انًستخذيح في  - انثانثانــفصـــم  

تُاء انًهاراخ انتىاصهيح 

73-93 

 74  األسانية انًستخذيح في تُاء انًهاراخ انتىاصهيح  والًا 

 76-74  تؼهى يهبساد وخجشاد تىكُذ انزاد االجتًبػُخ -1

 78-77  تّؼهّى انغهىن انغُشٌ ػُذ انطفم يٍ خالل انمذوح -2

 79-78  انًشبسكخ االجتًبػُخ ػُذ أطفبل انشوضخ -3

 80-79  انًشبسكخ انىجذاَُخ  -4

 81-80  تّؼهّى آداة انذذَث يغ اِخشٍَ -5

 انًستخذيح في تُاء انًهاراخ  انهعة  َشطح- ثاَياًا  

 انتىاصهيح
81-92

 82-81 يمذيخ 

 82 األَشطخ انهغىَخ- 1 -1

84-83 انمصص - أ

 86-85 انًغشح  -ة

86 األَشطخ انفُُخ وانجًبنُخ -2

87-86 األَشطخ انذغُخ وانذشكُخ -3

88-87 انهؼت -أ

-88 األَشطخ االجتًبػُخ -4

 89-88  انشكٍ انًُضنٍ -أ
 90-89 نؼت األدواس -ة

 92-90 انًُزجخ يٍ خالل انتمهُذ وانتىدذ -7

 93-92 انثانثخالصح انفصم  

إكساب األطفال يهاراخ انتىاصم االختًاعي يٍ - راتعانفصم ال 

 انتذرية انُشط خالل 
94-109 

 95 يقذيح 
 97-95 انخصبئص االجتًبػُخ وانؼبطفُخ ألطفبل يب لجم انًذسعخ  أوالًا 
انمىاػذ األعبعُخ نًهبساد انتىاصم االجتًبػٍ فٍ فتشح   بَُبًا 

 انطفىنخ
97 

 98-97  آنُخ انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ األطفبل  بنلبًا 
 100-98 تطىس يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ فٍ انطفىنخ انًجكشح ساثؼبًا 
 102-100 انتذسَت انُشط إلكغبة األطفبل انًهبساد انغًؼُخ خبيغبًا 
 103-102  انجصشَخانتذسَت انُشط إلكغبة األطفبل انًهبساد عبدعبًا 

انتذسَت انُشط إلكغبة األطفبل انًهبساد انؼبطفُخ غُش   سابسًا 

 انهفظُخ
103-104 



 

 ت
 

 107-104 تذسَت األطفبل ػهً دم انُضاع وانذخىل فٍ انتفبػم  بيُبًا 
األ ش انغهجٍ نًهبساد انتىاصم االجتًبػٍ ػهً انذُبح  تبعؼبًا 

 االجتًبػُخ نهطفم
107-108 

 109-108 خالصح  انفصم انراتع   

-110انثاب انثاَي  انداَة انًيذاَي   

126-111ـراءاخ انثحث إج- انفصم انخايس  

106 يُهج انجذث  -1

112-111 حػٍُوصف الانًجتًغ األصـهٍ نهجذث و -2

113-112انؼُُخ االعتطالػُخ  -3

113 دذود انذساعخ  -4

-113 أدواد انجذث  -5

 يمُبط يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ انًصّىس ألطفبل  -5-1

انشوضخ 
113

115-114تصًُى انًمُبط  5-1-1

117  انخصبئص انغُكىيتشَخ نهًمُبط 5-2-1

116  ثطبلخ انًالدظخ  5-2

117 اعتجبَخ األو  5-3

ثشَبيج يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ انًصّىس ألطفبل  5-4

 انشوضخ
118-119

-120  ثُبء األدواد 5-5

121-120  ثُبء انًمُبط 5-5-1

123-122  انجشَبيج ثُبء 5-5-2

126-123  إجشاءاد تطجُك انجذث 5-6

127عرض انُتائح - انفــصــــــم انسادس 

128ػشض انُتبئج وتفغُشهب - أوالًا    أوالًا 

169-167انُتبئج انؼبيخ نهجذث   بَُبًا 

170-169 يمتشدبد انجذث  بنلبًا 

177-171 خالصخ انجذث ثبنهغخ انؼشثُخ ساثؼبًا 

189-178انًشاجغ  خبيغبًا 

182-178انًشاجغ انؼشثُخ  

189-182انًشاجغ األجُجُخ  

278-190يالدك انجذث  عبدعبًا 

286-279خالصخ انجذث ثبنهغخ األجُجُخ  

 

 

 



 

 ث
 

 فهرس الجداول 
رقى انصفحح  عُىاٌ اندذولرقى اندذول 

 112 أفشاد انؼُُخ  اإلدصبئٍ تىصُفال 1

 113  االعتطالػُخفشاد انؼُُخ اإلدصبئٍ ألتىصُفال 2

3 
تىصع لُى انلجبد ثبنتكشاس نًمُبط انتىاصم االجتًبػٍ نهطفم فٍ 

 . عُىاد 5انشوضخ ػًش 

116 

 117 جبد وصذق ثطبلخ انًالدظخ  4

 117 االعتجبَخ انًىجهخ نألو جبد وصذق  5

 118 تىصع أيهبد األطفبل ػُُخ انجذث تجؼبًا نهًغتىي انتؼهًٍُ 6

 126 تىصع جهغبد تطجُك ثشَبيج يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ 7

8 
انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل ػهً يمُبط يهبساد انتىاصم 

 االجتًبػٍ لجم تطجُك انجشَبيج

128 

9 
عُىاد ػهً  (6-4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل يب ثٍُ ػًش 

. يمُبط يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

129 

10 
انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل تجؼبًا نًتغُش انؼًش ػهً يمُبط 

. يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

131 

11 
انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل تجؼبًا نًتغُش انؼًش ػهً ثُؼذ 

. يهبساد انتىاصم انهفظٍ لجم تطجُك انجشَبيج 

133 

12 
الفرق اين متو ط درجست األطفسل تابسًا لمتغير البمر على ُابد 

 .مهسرات التواصل اللفظي ابد تطايق الارنسمج
135 

13 

انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل ػهً ثُؼذ يهبساد انتىاصم غُش 

ثؼذ تطجُك انجشَبيج  (لشاءح يشبػش اِخشٍَ ونغخ انجغذ )انهفظٍ 

 .تجؼبًا نًتغُش انؼًش

136 

14 
انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل ػهً يذىس انًهبساد انشخصُخ 

ثؼذ تطجُك انجشَبيج تجؼبًا نًتغُش انؼًش 

138 

15 
عُىاد ػهً ثُؼذ  (4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. انتىاصم انهفظٍ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

140 

16 
عُىاد فٍ  (4)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ

141 

17 
عُىاد ػهً ثُؼذ  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .انتىاصم انهفظٍ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

143 

18 
عُىاد فٍ  (5)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ

144 

19 
عُىاد ػهً ثُؼذ  (4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ" لشاءح يشبػش اِخشٍَ ونغخ جغذ "

146 

20 
عُىاد ػهً ثُؼذ  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ" لشاءح يشبػش اِخشٍَ ونغخ جغذ "

147 

21 
عُىاد ػهً ثُؼذ  (4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .انًهبساد انشخصُخ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ"

149 

 152-151عُىاد فٍ  (4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش  22



 

 ج
 

. يفشداد يذىس انًهبساد انشخصُخ

23 
عُىاد ػهً  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ" انًهبساد انشخصُخ"يذىس 

152 

24 
عُىاد ػهً فٍ  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .يفشداد ثُؼذ انًهبساد انشخصُخ

154 

25 

انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل تجؼبًا نًتغُش انجُظ ػهً يمُبط 

 .يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

 

156 

26 

ػهً يمُبط يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ لجم تطجُك انجشَبيج 

يتىعط انًجًىع انكهٍ نًهبساد . وثؼذِ تجؼبًا نهًغتىي انتؼهًٍُ نألو

 عُىاد (4)فٍ ػًش انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ األطفبل 

158 

27 

يتىعط انًجًىع انكهٍ نًهبساد انتىاصم االجتًبػٍ ػُذ األطفبل 

عُىاد ػهً يمُبط يهبساد انتىاصم االجتًبػٍ لجم  (5)فٍ ػًش 

. تطجُك انجشَبيج وثؼذِ تجؼبًا نهًغتىي انتؼهًٍُ نألو

159 

28 
عُىاد نهتىاصم  (4)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .  االجتًبػٍ ػهً اعتجبَخ لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

161 

29 
عُىاد نهتىاصم  (4)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. انهفظٍ ػهً اعتجبَخ األو لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

163 

30 
عُىاد نهتىاصم  (4)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. االًَبئٍ ػهً اعتجبَخ األو  لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

165 

31 
عُىاد نهتىاصم  (5)انفشوق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .   لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ األو االجتًبػٍ ػهً اعتجبَخ

163 

32 
عُىاد نهتىاصم  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. انهفظٍ ػهً اعتجبَخ األو لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

168 

33 
عُىاد نهتىاصم  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. االًَبئٍ ػهً اعتجبَخ األو  لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

169 

34 

عُىاد نًهبساد  (4)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

انتىاصم االجتًبػٍ ػهً ثطبلخ انًالدظخ  لجم تطجُك انجشَبيج 

. وثؼذِ

171 

35 

عُىاد نًهبساد  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

انتىاصم االجتًبػٍ ػهً ثطبلخ انًالدظخ  لجم تطجُك انجشَبيج 

. وثؼذِ

172 

36 
عُىاد نهتىاصم  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

 .انهفظٍ ػهً ثطبلخ انًالدظخ  لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ
174 

37 

عُىاد نهتىاصم  (5)انفشق ثٍُ يتىعط دسجبد األطفبل فٍ ػًش 

. اإلًَبئٍ ػهً ثطبلخ انًالدظخ  لجم تطجُك انجشَبيج وثؼذِ

 

175 
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 فهرس األشكال

رقى انصفحح عُىاٌ انشكم رقى انشكم 

 112 عُىاد تجؼبًا نًتغُش انجُظ 4تىصع أطفبل - 1

 112 عُىاد تجؼبًا نًتغُش انجُظ 5تىصع أطفبل - 2

 118 عُىاد تجؼبًا نهًغتىي انتؼهًٍُ 5تىصع أيهبد أطفبل -  3

 118 عُىاد تجؼبًا نهًغتىي انتؼهًٍُ 4تىصع أيهبد - 4

انفشق فٍ يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ ػُذ األطفبل فٍ  5

 عُىاد لجم تطجُك انجشَبيج4ػًش 

 

142 

انفشق فٍ يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ ػُذ األطفبل فٍ  6

عُىاد لجم تطجُك انجشَبيج 5ػًش

142 

انفشق فٍ يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ ػُذ األطفبل فٍ  7

  تطجُك انجشَبيجثؼذعُىاد 4ػًش 
145 

انفشق فٍ يفشداد يذىس انتىاصم انهفظٍ ػُذ األطفبل فٍ  8

  تطجُك انجشَبيج عُىاتجؼذ5ػًش 
145 

انفشق فٍ يفشداد يذىس انًهبساد انشخصُخ ػُذ األطفبل  9

عُىاد لجم تطجُك انجشَبيج 4فٍ ػًش 
151 
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 مقدمة:
يقكـ التكاصؿ االجتماعي عمى التعبير المتبادؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ، كلتحقيؽ فاعميتو ال بٌد    

ذا خبل التعبير منيا  مف تكافر شركط تعبيرية لفظية كميارات جسدية ليككف مفيكمان كمقبكالن، كا 
كـ عميو بالفش فيك  ،الحٌية ز اإلنساف عف غيره مف الكائناتىك ما يميٌ التكاصؿ االجتماعي ؿ، ك حي

 يتكاصؿ مع اآلخريف بالمفظ كالحركة كاإلشارة. 
دة كمتشابكة كمطالب الكاقع في تطكر مستمر، كانت الحاجة كألف العبلقات اإلنسانية معقٌ    

ي مرحمة الطفكلة المبكرة، بكصفيا مف ف ال سٌيمالتنمية إمكانات األطفاؿ النفسية كاالجتماعية، 
كأكثرىا فاعمية في حياة الطفؿ كتكيفو.   ، أىـ مراحؿ النمك العقمي كاالنفعالي كاالجتماعي كالمغكم

في ىذه المرحمة النمائية كحاجة أكلية مف حاجات الطفؿ النفسية كاالجتماعية  لٌتعٌمـاكيأتي 
مغكية كالحركية كاإلشارية، لبلستجابة لمثيرات حسية كذلؾ بتحفيز الكامف مف مياراتو ال ،الميمٌحة

 ذاتو كعالمو الذم يعيش فيو، فكمما صحٌ بالتالي ليفيـ ك بجسمو كلغتو كصكتو،  يعٌبرفمتباينة 
 الفيـ.          التعبير صحٌ 

أحد األىداؼ الرئيسية ( المفظية كغير المفظية  )كتيعٌد تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي لمطفؿ   
الندماج في مف أجؿ تربية طفؿ الركضة، فيي القاعدة التي يبنى عمييا تعميمو في المستقبؿ  ل

المجتمع، كما يعٌد التكاصؿ  المفظي مف أىـ الخصائص التي تميز اإلنساف عف سائر الكائنات 
كعف طريقو يستطيع الطفؿ التعٌرؼ إلى األشياء كمسمياتيا كاكتساب معمكمات جديدة مف . الحية
ية رمزية شفاىية مثؿ: تكاصمؿ تفاعمو مع اآلخريف، كمع البيئة الخارجية التي تتضمف أفعاالن خبل

اإلنصات كالفيـ كالكبلـ، أك غير شفاىية مثؿ: اإليماءات كحركات الجسد المختمفة، كىك ما 
يقصد بو التكاصؿ غير المفظي، الذم يعٌد شكبلن مف أشكاؿ السمكؾ االجتماعي الذم يدعـ 

 التفاعؿ بيف األفراد داخؿ المجتمع الكاحد. عمميات 
 ،كغالبان ما يكاجو الطفؿ صعكبة في التفاعؿ االجتماعي عندما ال يمتمؾ ميارات المغة كالكبلـ)   

 ،د الباحثكف في مجاؿ النمك أف الطفؿ يفيـ كبلـ اآلخريف قبؿ نطقو لمكبلـكفي الكقت نفسو يؤكٌ 
 ، الطفؿ كيؼ يمتمؾ ميارات الكبلـ المفظية كغير المفظية عٌمـالتي تي  ؽائطر الأنجح ييعٌد المعب مف ك 
دكران ميمان في حياة الطفؿ بكصفو الساحة الطبيعية التي يكجد فييا كيستيدفيا  يؤٌدمالمعب ف

و إلييا، فيتشارؾ مع اآلخريف، كينٌمي كافة الميارات الحسية كالحركية كالمعرفية كيتكجٌ 
المثمى لتفريغ االنفعاالت كالتعبير عف المشاعر كالرغبات كما أٌنو الساحة  .كاالجتماعية
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يحدث بتمقائية، كيتجسد في مكقؼ طبيعي يتيح الفيـ العميؽ ليذه و كمٌ كالصراعات، كذلؾ 
 المرحمة العمرية.

ضكف لتجارب فاشمة في يتعرٌ إٌف األطفاؿ  ، كما يعٌد المعب كسيمة لتنمية قدرات األطفاؿ   
يستطيعكف االندماج  مع الجماعة في المعب ييقدمكف بشكؿ عفكم إلى  حياتيـ، لكف عندما ال 

 ََِٓ. .)لطفي محمد ( رض لمنقد كالفشؿمحاكلة االندماج مع الجماعة دكنما خكؼ مف التعٌ 
 يينميفي مرحمة الطفكلة المبكرة مف خبلؿ المعب (  ألف عمؿ األطفاؿ ِّٕ -ُٓٗص 

غراض التعميـ ء الخبرات كتصميـ األنشطة ألبنا فيالمعب  كلذلؾ يجب استثمارشخصياتيـ 
 كالتدريب كالتنمية 

كانطبلقان مف أىمية التدريب المكجو القائـ عمى أسس معرفية كاجتماعية كنفسية كاف الغرض     
األنشطة المتعدٌدة في تنمية ميارات متعدد  تدريبيالرئيسي ليذا البحث دراسة أثر برنامج 

غير المفظية ألطفاؿ الركضة. كذلؾ بتييئة المكاقؼ االجتماعية التكاصؿ االجتماعي المفظية ك 
لؤلطفاؿ المناسبة كالمتكررة لبلندماج مع اآلخريف، كمشاركتيـ في األنشطة المختمفة كالتفاعؿ 

قائمة عمى المعب كاألغنية كالقصة كلعب متعددة  االيجابي معيـ، في ضكء إعداد أنشطة تربكية 
يارات التكاصؿ االجتماعي  المفظي كغير المفظي عند أطفاؿ الركضة األدكار كتنفيذىا لتحسيف م

في الفئتيف الثانية كالثالثة مف العمر ككنيا المرحمة التي يمتمؾ فييا الطفؿ المركنة الحركية، كما 
كاألىـ مف ذلؾ يمتمؾ  ـ. في كجكىيكالقدرة عمى قراءة كبلـ اآلخريف المغة  لٌتعٌمـيمتمؾ االستعداد 

 . كذلؾ قراءة مشاعرىـك قراءة لغة الجسد لدل اآلخريف  لٌتعٌمـد كاإلمكانات االستعدا
 مشكمة البحث: 

لؤلبحاث التي تقـك رياض ككنيـ مجاؿ العمؿ الميداني إف اىتماـ الباحثة بأطفاؿ مرحمة ال
بإعدادىا كاطبلعيا عمى أساليب معممات الرياض الفعمي في تعميـ الخبرات االجتماعية التي 

ي إعداد الطفؿ لمتكاصؿ االجتماعي مع اآلخريف صغاران ككباران،  كمف خبلؿ تكاصميا مع تسيـ ف
ىذه الرياض بزيارات ميدانية متكررة.  رصدت الباحثة الضعؼ كعدـ االىتماـ في تقديـ الخبرات 

كميميـ الفطرم ي كاالجتماعي االجتماعية بأسمكب يتكامؿ كطبيعة األطفاؿ الٌتكاقة لمفضكؿ المعرف
التكاصؿ اضطراب  كألفٌ  ، معب كالحركة الذم ييعٌد بكابة الطفؿ لمتكاصؿ مع العالـ الخارجيل

فعندما يفقد اإلنساف قدرتو عمى التكاصؿ مع اآلخريف   ،االجتماعي عمى درجة كبيرة مف الخطكرة
 يصؿ إلى العزلة االجتماعية كيفقد  قدرتو عمى األداء الكظيفي ألدكاره المختمفة. 
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لحاجة الطفؿ إلى تنمية تعبيره التكاصمي المفظي كغير المفظي، كأىميتيا في تحقيؽ فعالية ك نظران 
تكاصمو كمرسؿ كمستقبؿ، كألىميتيا التعميمية كالتكاصمية، رأت الباحثة أنو مف الممكف أف تسيـ 

ؿ كٌ ككنيا تشالمفظي كغير المفظي األلعاب كاألغاني كالقصة كلعب األدكار في تنمية تعبير الطفؿ 
شكبلن مف أشكاؿ المعب كالمرح، فتشجع حركتو بالمفظ أك بالتمثيؿ بجسمو كلغتو، فيزداد فيمو 

 لذاتو كلعالمو.
إف ىذه األنشطة كما يصاحبيا مف مشاعر ايجابية تؤدم إلى تنمية القدرة االستيعابية )    

عر مركبة كاتساع في لممكاقؼ التكاصمية كالتفاعؿ االيجابي معيا، فتمنح الطفؿ خبرة كاعية كمشا
 (ِّٕص .ََِٗ .)الفبلح( إدراؾ أكثر ألدؽ التفاصيؿ فيزيد معيا الفيـ

كألىمية البرامج كاألنشطة التربكية في تنمية الميارات المغكية كالتعبيرية لطفؿ الركضة تأتي أىمية 
 ـ ببيجة كمرح مف خبلؿ برامجتحريض إمكانات األطفاؿ كاستعداداتيـ لتقبؿ مكاقؼ التعمٌ 

األنشطة، مما يساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميمية عمى عكس البرامج المقدمة بطريقة تقميدية 
تعتمد التكرار القائمة عمى التمقيف مف قبؿ المعممة كاالستماع كالترديد مف قبؿ الطفؿ، كالتي 

 تعميـ األطفاؿ في مرحمة الرياض .ناسب البرامج ال ت ذهكاإللقاء كى
الطفكلة المبكرة األلعاب كالسرد القصصي كالمسرح كلعب األدكار كاألناشيد، فقد اعتبر مربك     

أساليب تعميـ ممتازة كفاعمة ألنيا تمنع الممؿ كالتعب في الصؼ، كتشجع عمى الحركة كالمحادثة 
بالمغة المفظية كغير المفظية فتتكسع مفردات الطفؿ المغكية كمياراتو في التعرؼ عمى البيئة 

  الطفؿ ما يريده اآلخر مف حركات جسده التعبيرية سكاء الكجو كاليديف كالجذع.  المحيطة كيدرؾ
إلى أف التعٌمـ الحديث يجب أف يعتمد "( Kelly & Head.1993كأشار كؿ مف كيمي كىيد)   

 ."أساسان عمى شعكر األطفاؿ بالسعادة كالمرح، ألنيا تساعد في االستمتاع بعممية التعٌمـ
يا أنشطة تكفر لؤلطفاؿ الفرص المغكية كاألغاني اإليقاعية كتكرار الكممات كمٌ فاأللعاب الحركية ك 

لييتمكا بما يكجد في البيئة مف ميف كمعمكمات كأدكار في الحياة يقتربكف لمدلكالتيا مف خبلؿ 
ـ بيذه األساليب الممتعة، فيعيش الطفؿ لحظات الفرح الجماعي التي يحدث خبلليا تبادؿ التعمٌ 

يماءات الرأس كاليديف لمف يمقي المعمكمة كيتمقاىا. فيقـك مبلحظة الع يكف كتعبيرات الكجو كا 
المتمقي بمتابعة الممقي كنبرات صكتو كابتساماتو كىك يقدـ السرد القصصي أك األغاني المنغمة 

مما يساعد ، كاأللعاب أك حتى يمثؿ دكر لحيكاف أك نبات أك شيء جامد، فيتحرؾ معو كيتابعو
د  كالمشاركة في المزاج المرح بيف األطفاؿ، إف ىذه األساليب زاخرة بالتعاطؼ كالعمؽ  عمى التكحٌ 
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االنفعالي. فيي تعمؿ عمى إحداث التكافؽ مع الجديد كالمفاجئ مف األحداث، كتمنح الطفؿ التنكع 
في أساليب المجاممة كالتكاصؿ، كخاصة في مكاجية التعارض كالمنافسة أثناء المعب الجماعي 

 (  Lippit. 2000. p64مر المتعة. )لتست
لذلؾ كاف ال بٌد لمدراسة الحالية مف الخكض في مجاؿ تجريب ىذه األساليب عمى أرض الكاقع    

في رياض األطفاؿ مع إداراتيا كمعمماتيا، ألف اقترابيـ مف فاعميتيا بشكؿ مباشر ككاقعي في 
يشجعيـ عمى تبنييا كجزء مف  تعميـ األطفاؿ الخبرات االجتماعية بأسمكب ممتع كمرح قد

برنامجيـ اليكمي، كما يشجع األـ المرافقة لطفميا إلى ركضتو عمى االطبلع عمييا كالسؤاؿ عف 
فنخطك خطكة نحك كسر  ، كيفية تعميميا لمطفؿ مف خبلؿ التغيير المتكقع في سمككو في المنزؿ

 ـ في رياض األطفاؿ . ركتيف التعمٌ 
تنمية ميارات التعبير التكاصمي االجتماعي المفظي كغير المفظي كلذلؾ ركزت الباحثة عمى    

مف خبلؿ تطبيؽ مجمكعة أنشطة  ، سنكات( ٓ)سنكات ك(  ْ )لدل أطفاؿ الركضة في عمر
تربكية مسمية كممتعة كتكجو تربكم  ييدؼ إلى تحقيؽ ايجابية كمرغكبية الطفؿ االجتماعية في 

ات االجتماعية التكاصمية في عمر الطفكلة المبكرة. حاضره كمستقبمو مف خبلؿ امتبلكو لمميار 
كتنطمؽ مشكمة البحث في دراستيا مف الضعؼ في الكفاءة المينية كالتكاصمية الذم تعاني منو 
المعممة في الركضة بتعميميا لمطفؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ الخبرات االجتماعية 

لذم تيبلقيو المعممة مف إدارة الركضة لممثابرة في المكجكدة في المنيج، كمف الضغط المنيجي ا
تعميـ الخبرات العممية كالمغكية كالرياضية فقط بأسمكب تمقيني. لذلؾ كاف ال بٌد مف القياـ بتجربة 

ميارات التكاصؿ االجتماعي عف  ( سنكاتٔ-ْما بيف عمر ) تعميـ األطفاؿ في مرحمة الرياض
التساؤؿ بناءن عمى ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في ك طريؽ برنامج تدريبي متعدد األنشطة 

 اآلتي : 
األنشطة في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدى أطفال  تدريبي متعددبرنامج  أثرما    

 ؟ (سنوات  5سنوات و 4)في عمر  الرياض
 األسئمة اآلتية:  كيتفرع عنو

عند عينة  لميارات التكاصؿ االجتماعي ؿالطف المستكل التعميمي لؤلـ في تعٌمـ ىؿ يؤثر_   ُ
 ؟ البحث 
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ميارات في مرحمة الركضة عينة البحث  (الذككر كاإلناث)كجد فركؽ في تعٌمـ األطفاؿ تىؿ  - ِ 
 التكاصؿ االجتماعي؟  

 تبعان كجد فركؽ بيف األطفاؿ في مرحمة الركضة في تعٌمـ ميارات التكاصؿ االجتماعي تىؿ  - ّ
 لمتغير العمر؟  

  التالية: النقاطتنطمؽ أىمية البحث مف  :البحث  ميةأى
كتعميـ األطفاؿ في مرحمة ، أىمية التكاصؿ االجتماعي في التكيؼ كالتفاعؿ االجتماعي - 1

ة، الرياض ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي كغير المفظي بأسمكب ينسجـ مع كينكنتيـ الحيٌ 
عٌمـ تحية اآلخر بمغة يتحيث  ، ؿ كيحيا مف خبللياتع بيا الطفليصبح عادة سمككية مكتسبة يستم

 الكبلـ كلغة الجسد .
نمية في ت ر/األلعاب كاألغاني كالقصة كلعب األدكا/ كال سٌيما األنشطة المتعددة أىمية   -ِ

 . في الركضة  األطفاؿميارات التكاصؿ االجتماعي عند 
لمتعة كالفائدة المعرفية اطبلع إدارات كمعممات رياض األطفاؿ بشكؿ كاقعي عمى ا -ّ

ة كمرحة تتجاكز طاكلة الطفؿ بأساليب ممتع لٌتعٌمـاكاالجتماعية التي يكتسبيا األطفاؿ مف 
 ه، كخصكصان أٌف األطفاؿ في ىذه المرحمة يتكقكف إلى الحركة كالمحاكاة كالتقميد. مقعدك 

  :البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية: يسعى  بحثأىداف ال
ميارات التكاصؿ االجتماعي كنظرياتيا النفسية كاالجتماعية، كأىميتيا ل ةرينظ بنية عرض -1

  التربكية كاالجتماعية كالنفسية في حياة اإلنساف عمكمان كالطفؿ خصكصان.
بيدؼ المعب كاألغاني كالقصة كلعب األدكار  يتضٌمف تدريبي متعدد األنشطةبرنامج  تصميـ -ِ

 سنكات (.  ٓسنكات ك ْفي عمر )د األطفاؿ عنميارات التكاصؿ االجتماعي  تنمية
عند ميارات التكاصؿ االجتماعي  تنمية قياس فاعمية البرنامج التدريبي المتعدد األنشطة في  -ّ

 سنكات (.  ٓسنكات ك ْفي عمر )األطفاؿ 
 بناء مقياس لتقييـ درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ البرنامج كبعده.  -ْ

 : بحثالمتغيرات 
 المتغير المستقؿ: التدريب عمى برنامج األنشطة.

 المتغير التابع: أداء األطفاؿ كما يقاس باألدكات المستخدمة.
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 جنس الطفؿ.  –المستكل التعميمي لؤلـ  -العمر :المتغيرات الضابطة

 : حدود الدراسة
االجتماعي غير : ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي، ميارات التكاصؿ الحدود الموضوعية -

 المفظي، الميارات الشخصية. 
 رياض  مف ، في ركضة عركس الساحؿ( طفبلن كطفمة َٔعمى )اقتصر  : الحدود البشرية -
 ( سنكات.ٔ-ْطفاؿ في مدينة البلذقية. تتراكح أعمارىـ بيف)األ
 ( َُِّ-َُِِالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ) الحدود الزمانية : -

 : حثأدوات الب
  .مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي المصٌكر مكجو ألطفاؿ الركضة مف إعداد الباحثة - ُ 
بطاقة مبلحظة استخدمتيا الباحثة في رصد ميارات التكاصؿ االجتماعي عند األطفاؿ قبؿ  - ِ 

 البرنامج كبعده. 
 البرنامج كبعده . استبانة مكجية لؤلـ لرصد ميارات التكاصؿ االجتماعي عند األطفاؿ قبؿ -ّ 
برنامج متعدد األنشطة يتضمف بعض ميارات التكاصؿ اجتماعي مف خبلؿ األلعاب  - ْ

 كاألغاني كالقصة كلعب األدكار.
 :%( 5ستختبر الفرضيات عند مستوى الداللة) : بحثفرضيات ال

 ٔ- ْط درجات األطفاؿ في الركضة بيف عمر) تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسٌ  - ُ
 كات( عمى مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده.سن
ؿ ط درجات األطفاؿ عمى مقياس ميارات التكاصتكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسٌ  - ِ

 ٔ- ْبيف عمر) ما في الركضة  ان لمتغير العمرتبعكبعده االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج 
 . سنكات(

عمى سنكات(  ٔ- ْما بيف عمر) ط درجات األطفاؿ ائيان بيف متكسٌ تكجد فركؽ دالة إحص - ّ
مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي محكر )اإلصغاء كالكبلـ( قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده 

 ان لمتغير العمر. تبع
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ط درجات األطفاؿ عمى مقياس ميارات التكاصؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسٌ  - ْ
ر المفظي محكر )قراءة مشاعر اآلخريف كلغة الجسد( قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده االجتماعي غي

 ان لمتغير العمر. تبع
عمى  سنكات( ٔ- ْبيف عمر) ما ط درجات األطفاؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسٌ  -ٓ

 ان تبعالميارات الشخصية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  محكر مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي
 لمتغير العمر. 

عمى مقياس ميارات  سنكات( ٔ- ْبيف عمر) ما ط درجات األطفاؿ تكجد فركؽ بيف متكسٌ  -ٔ
 التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده استنادان لمتغير الجنس.

عمى  سنكات( ٔ- ْبيف عمر) ما تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات األطفاؿ  -ٕ
لمتغير المستكل التعميمي تبعان كاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده مقياس ميارات الت

 لؤلـ.
كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ ت -ٖ

قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده ألطفاؿ عينة البحث المتتابعة الباحثة مشاىدات مف خبلؿ االجتماعي 
 سنكات. ( ْ)في عمر 

كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ االجتماعي ت-ٗ
المتتابعة في بطاقة المبلحظة قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده ألطفاؿ الباحثة مشاىدات مف خبلؿ 

 سنكات.  ( ٓ)عينة البحث في عمر 
  :التعريفات اإلجرائية لمبحث المصطمحات و  
 : Communicationالتواصل  - 1
 ( .ُِ، ََِّ ، كميدلي عممية تبادلية )عطيو،التكاصؿ عممية أخذ كعطاء أم  تكاصؿال   
 Le (1974) فمعجم ثابت، مرجع العام المعنى العام إن المعنى نظر وجية من التواصل - 2

" Petit Larousse" معمكمة رسالة، رأم،: ما شيء إليصاؿ فعبلن  » باعتباره التكاصؿ ييعرّْؼ»، 
 إليو كالنظر ما مجمكعة داخؿ الخبر نقؿ» إلى يشير النفس عمـ في المصطمح أف عمى ضيؼكيي 
  (َٗ -ُٖ . مريني. ت. ُٗٗٗ.  بكديشكف)  «المجمكعة ىذه بنية مع عبلقاتو في
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 االجتماع :   عمماء نظر وجية من التواصل - 3
 فييا تتقاسـ أك تتبادؿ شبكة اخؿد تفاعبل:  باعتباره  Durkheim" ايـيدكرك" التكاصؿ ييعىرَّؼ   

 ( َٗ -ُٖ. ت. مريني . ُٗٗٗ)بكديشكف . . جماعية تصكرات
    :Social Communication التواصل االجتماعي  - 4

، كالدخكؿ في حكار ميتبادؿ أك مناقشة مما يساعد عمى نقؿ ىك القدرة عمى التعبير عف األفعاؿ
لى اآلخريف، مف خبلؿ التع بير عف المشاعر كاالنفعاالت تجاىيـ عف طريؽ المعمكمات مف كا 

يماءات الجسـ كضبط ىذه االنفعاالت بما يتناسب مع  تعبيرات الكجو كخصائص الصكت كا 
المكقؼ، باإلضافة إلى استقباؿ مشاعرىـ كانفعاالتيـ كتفسيرىا، مما يؤدم عمى زيادة التفاعؿ 

قامة عبلقات اجتماعية كصداقات مع اآلخريف.  ( ُُٔ، َُِِ)خطاب،  االجتماعي كا 
  : Pragmatic Communication التعريف البراغماتي لمتواصل  - 5
كىي تيطرح كغاية لئلجابة عمى ، تيعٌرؼ كدراسة معرفية اجتماعية كثقافية لمغة كلمتكاصؿ   

 ( Kassouha. 2008,49 )السؤاؿ  كيؼ ندرس استخداـ المغة؟ 
  : Interaction Communicationالتعريف التفاعمي لمتواصل  - 6
( أف تحميؿ الباحثيف لمحكار كالمحادثة كالتفاعؿ المفظي  Cosnier.1996افترض ككسنير)    

ـٌ تقديرىا منذ عشرات السنيف كاف ليا فائدة كقد أغنت عمكـ متنكعة مثؿ ) عمـ االجتماع  ، كالذم ت
المغة منيج عمـ األعراؽ( تيعنى  عمـ سمكؾ ، التفاعمية الرمزية ، المغة التفاعمية، تحميؿ المحادثات

كييظير ككنسير مف ىذه األعماؿ األكلى خاصتيف ىامتيف لمتكاصؿ  ، بالتأكيد باالنضباط الداخمي
أم النصكص التي أنتجت  ، بيف األشخاص كجيان لكجو : ىما التفاعمية كتعدد القنكات التفاعمية

كتعدد القنكات التي تككف  ، ستقبؿمف قبؿ المتفاعميف ىي نتيجة نشاطات متصمة بالمرسؿ كالم
خميط تناسؽ بيف التكاصؿ المفظي كغير المفظي أم بيف الصكتي كالحركات اإليمائية .  

(Kassouha. 2008. p51 )  
 إجرائيًا :  التواصل االجتماعي

ف كؿ لفظ أك إشارة أك حركة صادرة تتضمٌ  ، لمؤشرات  السمككية االجتماعيةمجمكعة مف ا   
مقياس التكاصؿ االجتماعي  ما تيقيسو أدكات البحث/ مكف مبلحظتيا كقياسيا كفؽ عف الطفؿ ي

 . كاستبانة األـ كبطاقة المبلحظة
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 : Verbal Communication التواصل المفظي - 7
 : Listen Communication التواصل السمعي -أ

اء التفاعؿ ثنلمثير الصكتي الصادر عف اآلخريف أىك تركيز االنتباه السمعي عمى ا   
ف مجمكعة مف األفكار كالمفاىيـ االجتماعي، بما يسمح باستقباؿ رسالة اآلخريف التي تتضمٌ 

تيزيد مف فيميـ كمعرفتيـ مما يزيد مف القدرة عمى التفاعؿ كاالندماج  ، ميارات كالخبراتكال
 (َُٓ، َُِِ)خطاب،  االجتماعي معيـ.

 : Visual Communication التواصل البصري -ب
ىك التركيز البصرم عمى إيماءات الجسـ كتعبيرات الكجو الصادرة عف اآلخريف أثناء التفاعؿ    

في االجتماعي، بيدؼ استقباؿ رسالتيـ التي تحتكم عمى أفكار كانفعاالت كاتجاىات، تساعد 
 (َُٓ، َُِِ)خطاب، . فيميـ كالتفاعؿ معيـ

  : Cognitive Communicationدراكيالتواصل اإل -ج
ف مجمكعة مف األفكار كالمفاىيـ كالميارات كالخبرات، ىك استقباؿ رسالة اآلخريف التي تتضمٌ    

ت كتعبيرات الكجو ر عف أفكارىـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ، عف طريؽ األلفاظ كالكمماالتي تيعبٌ 
يماءات الجسـ زيادة التفاعؿ معيـ .  في، كتفسيرىا بما يتناسب مع المكقؼ مما يساعد كا 

 ( َُٓ، َُِِ)خطاب، 
Verabl Communication( : Guiraud1968 )غيرودل التواصل المفظي" عرَّف -7- 1

 عمى نقؿ قناة بكاسطة كمتمقي مرًسؿ بيف تتـ رسائؿ طةاسبك  الخبر نقؿ: »بعبارات التكاصؿ
 (َٗ -ُٖ. ت. مريني . ُٗٗٗشكف . )بكدي .«األقؿ

 Verabl Communication :لمتواصل المفظي( Moscovici) موسكفسيتعريف  -ٕ- ِ
 صكر،) المسانية كغير المسانية الرسائؿ تبادؿ إلى تشير االجتماعي التكاصؿ ظكاىر إف » 

 كالتأثير معيف خبر لنقؿ المستعممةبالكسائؿ  األمر كيتعمؽ. كالجماعات األفراد بيف( إلخ إيماءات
 ( َٗ -ُٖ. ت. مريني . ُٗٗٗ)بكديشكف .  « اآلخريف في

 متواصل المفظي : جرائي لالتعريف اإل
دراؾ تتضٌمف و ميارة لغكية بأنٌ     عبلقات الزمانية كالمكانية الالتمييز السمعي كالبصرم كا 

كما ىك مقدر بدرجات العينة  ،جمؿ كتعابير لغكيةالتي يعٌبر عنيا الطفؿ في ة بيئالكمفردات 
 . بحثقياس المستخدـ في الالتكاصؿ االجتماعي المفظي كالدرجة الكمية ليا في الم مفرداتعمى 
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: تنقسم أساليب التواصل غير Nonverabl Communicationتواصل غير المفظيال -8
 المفظي إلى ثالث فئات أساسية ىي: 
 : التواصل غير المفظي المرتبط بالمغة 

كالتي ترتبط  ، ثيشتمؿ ىذا النكع مف التكاصؿ عمى األصكات التي يتـ إنتاجيا عند التحدٌ    
 ف كجكد الصكت كنغمتو كارتفاعو.بكؿ م

 : Nonverabl Gesture Communication التواصل الحركي غير المفظي -1-8
كالتي تشتمؿ عمى  ، خبلؿ حركات الجسـاإلشارات البصرية التي ترسؿ مف يحتاج إلى    

ت، االيماءات كتعبيرات الكجو، فيناؾ تزامف كاضح بيف الحركة كالمغة فالحركة ىي امتداد لمصك 
. ر عمى سمكؾ المستمع بشكؿ يمكف التنبؤ بوكأف النشاط الجسمي المرئي مف الممكف أف يؤثٌ 

 (ُُٖ، َُِِ)خطاب، 
 Nonverabl Language Body التواصل الجسدي غير المفظي -2-8

Communication  : 
، إدراجيا كضبطيا الرسالة غير المفظية بيف الناس قد تختمؼ في خصكصيتيا كفي درجة إفٌ    

 إال أفٌ  ،التكاصؿ غير المفظي مف الممكف استخدامو إلرساؿ أغمب الرسائؿ فٌ كعمى الرغـ مف أ
 (ُُٖ، َُِِ)خطاب، . ان كمحدكد ان المعدؿ الكظيفي لمسمكؾ غير المفظي يككف مقيد

   :  Nonverabl Communication تعريف كوراز لمتواصل  غير المفظي -8 -3
كاتجاىات الجسد،  ، فظي عمى الحركات كالكضعياتانطبؽ مصطمح التكاصؿ غير الم  

كالسمات الجسدية الطبيعية كاالصطناعية " المفتعمة غير العفكية " كانطبقت أيضان عمى تنظيـ 
 .Kassouha األىداؼ كعمى تناغـ المسافة بيف األفراد كالتي بفضميا تيرسؿ المعمكمة ")

2008,46 ) 
 : Nonverabl Communication ير المفظيتعريف جون كمود مارتن لمتواصل غ- 8- 4
 كؿ عامؿ يدخؿ في الظاىرة التكاصمية كال يضـ بشكؿ مباشر التكاصؿ الشفكم كالكتابي"    

 (َٕ-ُٕ- ، ) نقبلن عف اليبللي. د . ت
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يماءات الجسم :  -8 – 5  التواصل بتعبيرات الوجو وا 
لى اآلخريف، تحتكم عمى  ىك الدخكؿ في حكار غير لفظي ميتبادؿ بيدؼ نقؿ رسالة    مف كا 

يماءات الجسـ  ، ر عف أفكارىـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـمعمكمات تيعبٌ  عف طريؽ تعبيرات الكجو كا 
، َُِِا يزيد مف التفاعؿ االجتماعي. )خطاب، التي تحدث أثناء التفاعؿ االجتماعي، ممٌ 

 (َُٓص
 متواصل االجتماعي غير المفظي: التعريف اإلجرائي ل

ر عنيا الطفؿ باإلشارة كالرسـ كالتعبير شمؿ قراءة المشاعر كلغة الجسد التي يعبٌ عممية تبأٌنو    
كما ىك مقدر بدرجات أطفاؿ العينة عمى محاكر التكاصؿ االجتماعي غير المفظي  ، كالحركات

 . البحث الحالي كالدرجة الكمية ليا في المقياس المستخدـ في 
م يتعممو الفرد كيقكـ بأدائو بسيكلة كدقة سكاء كاف ىذا الشيء الذ: Skillالميارة تعريف  -9

 (ُد.ت.  ، األداء جسميان أك عقميان . ) قطب
القياـ بعممية معينة أك أداء عمؿ ما بدرجة مف السرعة تعريف الميارة في األدب التربوي: 

 (ُد.ت.  ، كاالتقاف مع اقتصاد الجيد المبذكؿ. ) قطب
 تعريف الميارة إجرائيًا : 

تقاف كيككف مقبكؿ اجتماعيان بعد التدرب عميو في برنامج يقكـ بو الطفؿ  عمؿكؿ     بسرعة كا 
 األنشطة المعتمد في البحث الحالي. 

 : Social Communication Skillsاالجتماعي  ميارات التواصلتعريف  -11
، كتتحدد ايةة، مف غير نقطة بداية كال نيقصدية ال عفكي بطريقةتبادؿ المعمكمات كالرسائؿ   

ميارة اإلصغاء الجيد، ك ميارة الدقة ككضكح العبارة، ك ميارات التكاصؿ في ميارة تبادؿ الحكار، 
. جاب اهلل ) ميارة التعاطؼ كالمساندة.ك  الذات،ميارة تككيد ك ميارة اعتبار اآلخر، ك 

 (ُِْ، ََُِكعبلـ
  :Social Communication Competence االجتماعي  كفاءة التواصل -11
تعتمد كفاءة التكاصؿ عند الطفؿ عمى التكامؿ المعقد بيف مجمكعة مف الميارات المغكية،    

كلباقتو في معاممتيـ كبذؿ  ، تو نحك اآلخريفكالمعرفية كاالجتماعية، كالتي تؤىمو في إظيار مكدٌ 
  (ُٕٓ. َُٗٗالجيد لمساعدتيـ كرعايتو ليـ . )الحسانيف،
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   :Education Activity النشاط التربوي -12
برنامج ينظـ مف قبؿ األجيزة التربكية كيشكؿ تكامبلن مع البرامج التربكية التي  التربكم النشاط   

يجاد الحكافز كالدكافع بحيث تيحقؽ  ييقبؿ عمييا األطفاؿ كفؽ قدراتيـ كميكليـ مع تكافر التكضيح كا 
 ( ِٖ، صُٖٗٗأىدافان تربكية )عابد، 

  :Education Activites  األنشطة التربوية -13
األنشطة التربكية ىي ممارسات تعميمية يؤدييا األطفاؿ كجزء مف عممية  التعميـ كالتعمـ    

شرافيا بقصد بناء الخبرات كاكتساب الميارات البلزمة في العممية  معممةالمقصكدة بتخطيط ال كا 
 ( ّ، صََِْة ) الفراجي، التعميمية في المجاالت المعرفية كالنفس حركية ككجدانية كاالجتماعي

 :  Education Activity األنشطة التربوية -ُْ 
ىي مجمكعة مف العمميات كاإلجراءات التربكية المنظمة كاليادفة كالمخطط ليا مف قبؿ إدارة    

الركضة لتنفذ داخميا كخارجيا، كتشمؿ كؿ ما يتعمؽ باستغبلؿ المكارد كاإلمكانات البشرية 
ع ذلؾ مف تنسيؽ المناخ اإليجابي كتكفيره  كقيادة األنشطة التي يقكـ مف بيا كما يتب ، المتكفرة

 ( ََِٕ) فيمي. كتنظيميا كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة. ، كاألطفاؿ معممةكؿ مف ال
 : ؤلنشطة المتعددةل التعريف اإلجرائي 

لعاب كاألغاني كالقصة ىي األساليب المستخدمة في البحث لتنفيذ البرنامج كتضمنت األ   
  المعب التمثيمي.

 :  مبرنامجل التعريف اإلجرائي –
مجمكعة مف األنشطة تتضمف معمكمات تتعمؽ بفيـ الطفؿ لمفردات الزماف كالمكاف كالبيئة،    

كجمؿ كتعابير لغكية كلغة كمشاعر كانفعاالت كميارات شخصية يحتاجيا الطفؿ في حياتو 
  عاب كاألغاني كالقصة كلعب األدكار.اليكمية جاءت في قالب األل

 الدراسات السابقة: -
 الدراسات العربية: -أوالً 
بعنوان : أثر استخدام األنشطة الموسيقية في  (ت.ددراسة )عبد المقصود، الزياني،  - 1

 بعض الميارات االجتماعية. الروضةإكساب طفل 
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جتماعية مف خبلؿ أنشطة ىدفت الدراسة إلى إكساب أطفاؿ الركضة بعض الميارات اال   
: ما األثر الذم تحدثو األنشطة اآلتية مكسيقية مقترحة، كبحثت في اإلجابة عف األسئمة 

المكسيقية المقترحة في إكساب األطفاؿ بعض الميارات االجتماعية؟ كما مدل استعداد األطفاؿ 
نيجيف التجريبي المالدراسة ( سنكات لتعمـ بعض الميارات االجتماعية؟ استخدمت ٕ-ٓمف سف)

طيبقت عمى  ، باالعتماد عمى اختبار جكدانؼ ىاريس، كاستمارة مبلحظة ، كالكصفي التحميمي
 ككانت أىـ النتائج: ، في مدينة القاىرة ( طفؿ كطفمةَّعينة تجريبية قكاميا )

لؤلنشطة كاف ك  ،إحراز األطفاؿ تفكقان في الميارات االجتماعية مف خبلؿ األنشطة المكسيقية -
 في اختبار جكدانؼ ىاريس  المجمكعة التجريبيةأثران عظيمان في ارتفاع درجات أطفاؿ  المكسيقية

بعنوان: أثر المعب التمثيمي في النمو المغوي لدى أطفال  (1986دراسة )الطواب  - 2
 . الحضانة

ف ؼ دكر المعب التمثيمي في النمك المغكم، كالكشؼ عف الفركؽ بيىدفت الدراسة إلى تعرٌ    
 ، المنيج الكصفي التحميميالدراسة  استخدمت .الجنسيف في استخداـ المغة في مكاقؼ المعب

باالعتماد عمى أداة " برنامج لمعب التمثيمي المغكم، كالمبلحظة حيث سجمت أحاديث األطفاؿ 
ي، و، كأثناء تدريب أطفاؿ المجمكعة التجريبية عمى كيفية المعب التمثيمالمكجٌ  أثناء المعب الحرٌ 

و، كطيبقت األدكات عمى عينة قكاميا المكجٌ  في حيف مارست المجمكعة الضابطة المعب الحرٌ 
نة مف خمسة قسمكا إلى مجمكعات مككٌ  ، في رياض األطفاؿ بمدينة اإلسكندرية ( طفبلن  َْ)

 ظيرـ النمك المغكم لطفؿ الركضة باعتماد المعب التمثيمي.  كلـ تالنتائج تقدٌ  كأظيرت ، أطفاؿ
 ركؽ دالة إحصائيان بيف األطفاؿ الذككر كاإلناث  في استخداـ المغة أثناء المعب. ف
بعنوان : مدى فاعمية برنامج في تنمية بعض ميارات التواصل   (1996) نقوال دراسة – ّ

 .الروضة المفظي لدى أطفال 
المفظي ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات التكاصؿ    

المنيج التجريبي كالكصفي التحميمي، باالعتماد عمى أدكات "مقياس التكاصؿ الدراسة استخدمت 
بمدينة القاىرة ( طفبلن  َْ) طيبقت عمى عينة قكامياك  ، المفظي كبرنامج ميارات التكاصؿ المفظي"

مكعة التجريبية ؽ أطفاؿ المجككانت أىـ  النتائج : تفكٌ  ، في سنكات(  ٔ-ٓ )تتراكح أعمارىـ بيف
في اإلدراؾ السمعي كالبصرم، كالتسمسؿ السمعي الصكتي، كالتسمسؿ البصرم الحركي، كالتعيير 
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المفظي كغير المفظي، كالترابط السمعي الصكتي، كالترابط البصرم الحركي( نتيجة لفاعمية 
 البرنامج في تنمية ميارات التكاصؿ المفظي لمطفؿ. 

فاعمية برنامج في األنشطة التعبيرية لتنمية بعض ن: بعنوا  (2113) خميل دراسة –4
 .  الميارات المغوية لدى طفل الروضة

 ، في تنمية الميارات المغكية لدل طفؿ الركضةة األنشطة ؽ مف فعاليىدفت إلى التحقٌ    
برنامج القت أدكات الدراسة كطبٌ  ، المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي التحميميالدراسة استخدمت 

( طفؿ َٔعمى عينة بمغ عددىا ) نشطة التعبيرية" الفنية، كالتمثيمية، كالمكسيقية، كالقصصية" لؤل
ممارسة طفؿ الركضة ضركرة : نتائج كانت أىـ الك  في رياض األطفاؿ بمدينة اإلسكندرية. كطفمة

  لؤلنشطة المتنكعة لنمكه اجتماعيان كلغكيان كتعبيريان.
باأللعاب الحركية واأللعاب  بعنوان : أثر استخدام برامج( 2114) ، آل مرادمحمد دراسة  -ٓ

 ( . 6-5االجتماعية والمختمطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر )
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برامج األلعاب الحركية كاأللعاب االجتماعية في تنمية    

ر متغيٌ  لحسباف( سنكات بشكؿ عاـ آخذة بأ-ٓ)التفاعؿ االجتماعي لدل أطفاؿ الرياض بعمر 
كطبقت أدكات الدراسة  ، الجنس . استخدمت الدراسة المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي التحميمي

في  كطفمة  ( طفبلن َٔالبرنامج المعتمد كمقياس التفاعؿ االجتماعي عمى عينة بمغ عددىا ) 
 ريبية.  ككانت أىـ نتائج البحث اآلتي:مقسمة إلى ثبلث مجمكعات تج، المكصؿرياض بمدينة 

في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدل  األلعاب الحركية كاأللعاب االجتماعية كالمختمطة برامجإسياـ  -
 األطفاؿ بشكؿ عاـ . 

 .ز برنامج األلعاب الحركية في تنمية التفاعؿ االجتماعي لدل الذككرتميٌ  -
  ة التفاعؿ االجتماعي لدل اإلناث.تنميز  برنامج األلعاب االجتماعية في تميٌ  -
( بعنوان : فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات التواصل غير 2117دراسة صديق ) -6

 عمى سموكيم االجتماعي. د وأثر ذلكالمفظي لدى أطفال التوح  
ىدفت الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج مقترح لتطكير ميارات التكاصؿ غير المفظي لدل    
البحث  . استخدـة مف األطفاؿ التكٌحدييف بمدينة الرياض، كأثر ذلؾ عمى سمككيـ االجتماعيعين

باالعتماد عمى أدكات " قائمة لتقدير ميارات التكاصؿ غير المفظي التي  ، المنيج التجريبي
تمثمت في: االنتباه المشترؾ، التكاصؿ البصرم، التقميد، االستماع كالفيـ، كاإلشارة إلى ما ىك 
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مرغكب فيو، كفيـ تعبيرات الكجو كتمييزىا كنبرات الصكت الدالة عمييا. كما أعدت قائمة تقدير 
السمكؾ االجتماعي، إضافة إلى بناء البرنامج المقترح لتنمية ميارات التكاصؿ غير المفظي، 

( ّٖعمى  عينة قكاميا )البرنامج طيبؽ  ، (ANOVAكباستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف المشترؾ)
تقسيـ  تـٌ ( سنكات، ك ٔ-ْأعمارىـ ما بيف ) تراكحتفي مدينة الرياض بالسعكدية  ان تكحديٌ  بلن طف

( َِ، كمجمكعة ضابطة تككنت مف )( طفبلن ُٖعينة الدراسة إلى مجمكعة تجريبية تككنت مف )
 . ككانت أىـ النتائج: طفبلن 

مجمكعة التجريبية كجكد فركؽ دالة إحصائيا في ميارات التكاصؿ غير المفظي بيف ال - ُ 
 كالمجمكعة الضابطة عمى القياسيف البعدم كالمتابعة لصالح أفراد المجمكعة التجريبية. 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ االجتماعي المناسب النتائج أشارت  - ِ 
في حيف بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة عمى القياس البعدم كقياس المتابعة. 

كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ االجتماعي غير المناسب بيف المجمكعة التجريبية 
 كالمجمكعة الضابطة عمى القياس البعدم كقياس المتابعة لصالح المجمكعة التجريبية.

 ( بعنوان :الفكاىة وتنمية التعبير التواصمي عند أطفال بنغازي.2119)الفالح دراسة  -7
ؼ دكر الفكاىة النفسي كاالجتماعي كالتربكم كأبعادىا الشخصية، الدراسة إلى تعرٌ ىدفت    

ؼ مدل فاعميتو في تنمية ميارات التعبير التكاصمي كتصميـ برنامج أنشطة تربكية فكاىية كتعرٌ 
المفظي كغير المفظي لدل طفؿ الركضة. استخدمت الدراسة المنيج التجريبي كالكصفي التحميمي 

مى األدكات اآلتية " برنامج أنشطة تربكية فكاىية كمقياس ميارات التعبير التكاصمي باالعتماد ع
األدكات طيبقت  ، "عفاؼ دانياؿ"مف إعداد  لمطفؿ مف تصميـ الباحثة، كمقياس الذكاء الكجداني

تير منيـ )أربعة أطفاؿ( ك ( طفبلن مف ركضة نير الحياة بمدينة بنغازم، َّعمى عينة قكاميا ) اخي
 الة. ككانت أىـ النتائج اآلتي : سة الحلدرا
ظيرت فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في)  -ُ

ميارة الكبلـ، كالدرجة الكمية لميارات التعبير المفظي( في حيف لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان 
 .  بينيما في ميارتي التعبير المفظي) اإلنصات كالفيـ(

لمفظي لصالح في ميارات التعبير التكاصمي غير ا المجمكعتيف دالة بيف كجدت فركؽ -ِ
لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان في ميارات التعبير التكاصمي المفظي كغير ك  المجمكعة التجريبية.

 المفظي  ألطفاؿ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف البعدم كالبعدم التتبعي .
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لة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في ظيرت فركؽ دا  -ّ
بينما لـ تظير فركؽ  قياس( لصالح المجمكعة التدريبية.)بعد إدارة االنفعاالت كالدرجة الكمية لمم

دراؾ االنفعاالت(. ال ) دالة بينيما في بعدم  فيـ كا 
زيادة ك  ، أطفاؿ المجمكعة التجريبية عند التعبير الفكاىي المفظي اإلبداعيفي نمك ظير  -ْ

نمك قدرة الطفؿ ك  ، ءة الطفؿ النفسية كاالجتماعيةنمك كفاك  ، حماسة الطفؿ المعرفية كالتعبيرية
 عمى مكاجية مشكبلتو بطريقة مقبكلة اجتماعيان.  

( بعنوان : فاعمية برنامج أنشطة تربوية في تحسين 2111) وأمين ، الضبعدراسة  -ٕ
 اصل المفظي لدى أطفال الروضة ذوي مشكالت الخجل واالنطواء. ميارات التو 

استخداـ المعب كالمرح كاإلبداع  كالطرائؼ ب وتجريبك برنامج إثرائي إعداد ىدفت الدراسة إلى    
ة الخجؿ كاالنطكاء ألطفاؿ الركضة، استخدمت لتنمية ميارات التكاصؿ المفظي كتخفيؼ حدٌ 

ماد عمى األدكات اآلتية " مقياس ميارات التكاصؿ المفظي لطفؿ المنيج التجريبي باالعتالدراسة 
الركضة، كمقياس االضطرابات السمككية لطفؿ الركضة، كبرنامج األنشطة التربكية المقترح، 
كمقياس المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة المصرية، طيبقت األدكات عمى عينة قكاميا 

 ( سنكات. ْ -ّاكح أعمارىـ بيف )( طفؿ كطفمة مف أطفاؿ الركضة كتتر ُِ)
 النتائج : أظيرت ك    
ميارات التكاصؿ المفظي في الدرجة عمى أبعاد  ان فركق كاأطفاؿ المجمكعة التجريبية قد سجم أفٌ    

عدا أبعاد) التمييز ما  .الكمية لممقياس عند مقارنة درجاتيا مع درجات المجمكعة الضابطة
 . مفرد كالجمع، كمعرفة الجممة االستفيامية( السمعي، إدراؾ األحجاـ، إدراؾ ال

دراؾ الزماف، كمعرفة مفيكـ الحاؿ،  ، معرفة كظائؼ األشخاص أٌما    القدرة عمى تقميد ما ك كا 
دراؾ األشكاؿ، كالقدرة عمى المبلحظةك يسمع،  فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة فييا ف فمـ يك ،ا 

 التجريبية كالمجمكعة الضابطة. 
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 الدراسات األجنبية: -يًا ثان
دور المكانة ميارات التواصل مع القرين: : بعنوان   (Hazen,1989) ىازندراسة  - 1

االجتماعية  لطفل الروضة في استخدامو لميارات التواصل االجتماعي مع القرين ضمن سياق 
 . التفاعل

: Preschool Peer Communication Skills :The Role of Social Status and 
Interaction Context.                               

ىدفت الدراسة إلى استقصاء االختبلفات بيف األطفاؿ في ميارات الحديث مع القريف كالمرتبط    
بالمكانة االجتماعية لمطفؿ بيف أقرانو. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، باالعتماد 

لكؿ زكج مف األقراف في مجمكعة مف  ي مكاقؼ التفاعؿ الحرٌ عمى أسمكب تصكير األطفاؿ ف
 ِْطفمة ك َّضمت" ؛في مقاطعة تكساس( طفؿ ْٓطيبقت عمى عينة قكاميا) . ونفس الجنس

أطفاؿ.  استخدمت ترشيحات القريف لعينة مف  ّطفؿ". ككانت مجمكعة المعب تتألؼ مف 
 أك أطفاؿ منخفضي التأثير.   األطفاؿ صنفكا إلى أطفاؿ محبكبيف كأطفاؿ غير محبكبيف

عمى خمؽ جيد ف باأللعاب في الغرفة بحيث يككنك  طمب مف األطفاؿ أف يمعبكا بشكؿ حركيي     
تككف إخفاء آلة التصكير ك مراعاة بالفيديك مع  ىـتصكير  تـٌ يفي تفاعميـ مع األطفاؿ اآلخريف، ك 

مغكية كاإلشارات الات غير صك األك  شفكمال تكاصؿالخبلليا  يسٌجؿ( دقائؽ، َُ)مدة التصكير
 كاإليماءات. 

يكا يكا ليككنكا اجتماعييف أك الذيف كجٌ كؿ أنكاع الحديث لؤلطفاؿ الذيف كجٌ الدراسة فت صنٌ    
 : ككانت أىـ النتائج . ليككنكا غير اجتماعييف

لـ يكف لمتغيرم الجنس كالعمر أم تأثير في المكانة التي يحصؿ عمييا الطفؿ، ككانت نسبة  -
تخصيص لؤلطفاؿ المحبكبيف أقؿ درجة مف األطفاؿ غير المحبكبيف، كىؤالء األطفاؿ كانكا ال

عمى األرجح يعممكف عمى معالجة كؿ مف زمبلء المعب، كما أنيـ تفاكتكا في تركيز االنتباه غير 
كانت ردكدىـ أقؿ فاألطفاؿ ذكم التأثير المنخفض  أٌما، المتكافئ لطفؿ أك لؤلطفاؿ اآلخريف

ف كانكا أكثر قدرة عمى بدء الحديث ك ، فاألطفاؿ المحبكبكانكا مع شركاء غير محبكبيف عندما
 مف األطفاؿ غير المحبكبيف. كاستمراره المتماسؾ 

أبعد في كبيران دكران  تأدٌ المكانة االجتماعية لؤلطفاؿ ك في تأثير  تكاصؿميارات تكجيو الل كاف   
في انتظاـ لعبيـ مع زمبلئيـ. كىذا يعزز مكانتيـ تحقيؽ القدرة الكبيرة لؤلطفاؿ المحبكبيف 
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في مكاقؼ التفاعؿ  ان االجتماعية في عمر المدرسة. كىؤالء كانكا أكثر راحة كطمأنينة كأكثر حماس
مع شريؾ في  فأكثر خجبلن كقمقان عندما يدخمك  األطفاؿ غير المحبكبيفمع الشريؾ، في حيف كاف 

 مكاقؼ التفاعؿ.
لؤلطفال  مجتمعيدعم الال: دراسة مشروع  بعنوان  (Kurato 2006دراسة كوراتو) - 2

 الممتحقين بمرحمة رياض األطفال.
A Study of community support project for child rearing of in preschool 
period. 

عمى المستكل  الممتحقيف بالركضةطفاؿ ؤللالمجتمعي دعـ دراسة مشركع ال الدراسة كانت غاية   
المنيج التجريبي باالعتماد عمى تقيديـ برنامج لكؿ ركضة الدراسة في الياباف، استخدمت الكطني 

 كتضمف البرنامج  ، " ركضة"ُُعمى عينة قكاميا " ؽبٌ ط ، مرة كاحدة أك اثنيف في الشير
مع األطفاؿ، المعب كغناء عمؿ أقراص لتجميؿ الكجو  ، نشاطات مع األـ " كقراءة صكر كتب

قد ك  .مف نفس عمره   ث مع مجمكعاتالتحدَّ  عمى ات مع األب تساعد الطفؿكنشاط، األغاني
 : النتائج كفؽ التقارير النيائية ليذا المشركع  أظيرت

 الركضة .لرعاية أطفاؿ  الدعـ المجتمعيفائدة كؿ األنشطة في مشركع  - ُ
ة كفقان  لذلؾ تعكاف إجمالي المشركع لو كظيفة مقبكلة، ألف المشركع سيحقؽ لممشاركيف المك  -ِ

بالكالديف، أظيرت أنشطة المتعة نسبة مئكية مرتفعة لمكالديف حيث  فتعممكا كيؼ يرتبطك 
 . %( ِٖ‚ُاقتصرت عمى)فنسبة متعة األطفاؿ مع المعمميف  أٌما%( ٕٓ‚ِبمغت)

اقتصرت النسبة التي %( بينما ْٔ‚ٕبمغ ) ان مرتفع معدالن في ىذا المجاؿ ف ك حقؽ المعممك  -ّ 
في تحقيؽ مف الكالديف ىذا يعني أف المعمميف أكثر حرفية ك %( ّٗ‚ٓ) عمىف ك لكالدحققيا ا

لكف الكالديف حققكا المتعة بالتكاصؿ مع األطفاؿ أكبر مف المتعة التي  ، التكاصؿ مع األطفاؿ
%( كىي ُٖ‚ْف تفكير ايجابي تجاه أطفاليـ بنسبة قدرىا )ك ؽ الكالدكما حقٌ  ، قيا المعممكفحقٌ 

 %( . ّ‚ِف في مجاؿ  تفكيرىـ االيجابي تجاه األطفاؿ)ك قيا المعمملنسبة التي حقٌ اأكثر مف 
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   Luckock , Tanner,2006): ) تانردراسة  لوكك و  - 3
تدريس وتعميم ميارات التواصل لمصغار والشباب لتطوير منيج تصنيف العمل بعنوان: 

 رة.االجتماعي ضمن سياسة تغيير السموك االجتماعي لمطفل واألس
Teaching and learning communication with children and young people: 
developing the qualifying social work curriculum in a changing policy 
context, Child and Family Social Work. 

 كالشػبابلؤلطفػاؿ  ميػارات التكاصػؿتعمػيـ تػدريس ك ىدفت الدراسة لمكاكبة مػا ىػك معػركؼ عػف    
تطكير مػنيج تصػنيؼ العمػؿ االجتمػاعي ضػمف سياسػة تغييػر السػمكؾ االجتمػاعي لمطفػؿ بغرض 
 كاألسرة.

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالكصفي التحميمي. فكاف ىناؾ كصؼ لدراسات مرجعية     
مسح كانتقاء لؤلبحاث  ( مف خبلؿََِٓ) كأجرم بحث ميداني في أكائؿ العاـ ، حكؿ المكضكع

  التي عالجت المكضكع نظريان كميدانيان.
 جزأيف: تضٌمف الذم البحث الميداني  نتائج كانت أىـ ك    
ـ لمسح ترتيبات التعميـ كالتقييـ الخاص بميارات التكاصؿ الجزء األكؿ ىك مسح أكلي صمٌ  -   

 جتماعي. باالعتماد عمى برامج تأىيؿ في ميداف العمؿ االكمكاكبتيا االجتماعي الخاص بالصغار 
ييدؼ إلى تكضيح معمكمات مقارنة بالنسبة لتطبيقات ما قبؿ  ان ثانكي ان الجزء الثاني كاف ممحق -   

 التسجيؿ في مجاالت مينية مماثمة حرفيان. 
قيد في ىـ  ، لـ يتخرجكا ان مبحكث (ِٖعمى عينات مركبة تضـ ) لٌتعٌمـاطيبقت برامج التعميـ ك    

لبرامج في  ان ممقدٌ ( ُُٕ)ك  كالبرامج التأىيؿ كتخرج كاقد خضع كاكان ان مبحكث (ُٓ)التأىيؿ ك
 .  مكاف ََُتـ تطبيؽ البرنامج في ك  .في بريطانيةمجاؿ العمؿ االجتماعي 

 كانت أىـ النتائج:
التكاصؿ مع األطفاؿ الصغار بحاجة إلى تقديـ دعـ بشكؿ أفضؿ كخاصة في المجاؿ  -ُ 

 التربكم. 
ف فيو مياـ العمؿ في مجاؿ التكاصؿ ذج لمعمؿ كدليؿ كاضح يبيٌ ـ البحث أم نمك لـ يقدٌ  -ِ

ـ األطفاؿ ميارات التكاصؿ كال حتى برامج تكاصمية مف الممكف أف تعمٌ  ،االجتماعي مع الصغار
 االجتماعي. 
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فتعميـ كتقييـ ميارات التكاصؿ االجتماعي ، الجكىر العاـ لمتعميـ كءييعٌد التدريب الكف - ّ
ييجسد بإعطاء معمكمات بشكؿ مرف في تنمية القدرة االنفعالية كالشخصية  لؤلطفاؿ، يمكف أف

 لبلنشغاؿ اإلصبلحي مع األطفاؿ.
اإلدراكات األبوية لمفروق في الميارات  بعنوان: (Catherine 2007 دراسة )كاثرين  - 4

 . االجتماعية ألطفاليم في الروضة بالفئة األولى والثانية باختالف  بيئة الغرفة الصفية 
Parental Perceptions of social skills differences in kindergarten ,first , 
and second grade children in differing classroom environments.                                           

ألداء في ا ىدفت الدراسة إلى استقصاء اإلدراكات األبكية الختبلؼ الميارات االجتماعية   
بيئة الدركس  ) باختبلؼ البيئة الصفية (األكلى كالثانية الفئة)ي في ركضة األطفاؿ لٌتعٌمما

استقصاء الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في مياراتيـ  تـٌ ك  .(  المفتكحة مع بيئة الدركس التقميدية
مقياس  ستخداـبا، اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي المقارف. يلٌتعٌممااالجتماعية كأدائيـ 

طيبقت .  ألطفاؿ الركضة( النسخة  SSRS+Pلآلباء) ان مار نظالميارات االجتماعية التي تيقدٌ 
 . في الكاليات المتحدة  سنكات(  ٖ-ْ )تتراكح بيفأعمار  مفاألطفاؿ عمى األداة 

كضبط نفس،  -المسؤكلية تحمؿ -التعاكف)أربعة أبعاد : المقياس ميارات اجتماعية  ضـٌ ك    
 النتائج :  أظيرت. (  سيد كقبكؿ السمكؾتج
التأثيرات عمى انجازات األطفاؿ االجتماعية كالتعديبلت عمييا، حسب شخصياتيـ  تفاكت- ُ

كخصائصيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ  كاف األطفاؿ الذيف يمتمككف القدرة األعمى كالمنزلة االجتماعية 
بينما كاف أطفاؿ  ، عات الدركس المفتكحةاالقتصادية األعمى يميمكف إلى العمؿ بشكؿ جيد في قا

بشكؿ سيئ في قاعة الدركس العمؿ كف معامؿ الذكاء األدنى أك القدرات اإلدراكية المنخفضة يؤدٌ 
 المفتكحة أكثر مف قاعات الدركس التقميدية. 

دركس التقميدية، ككاف قاعات الدركس المفتكحة أكثر إثارة كتحفيز مف قاعات الكانت  -ِ
  اإلثارة العالية ينجزكف بنجاح مف خبلؿ االكتشاؼ المفتكح كالطرؽ االستقرائية. كك األطفاؿ ذ

سجمت اإلناث درجة أعمى مف الذككر في الميارات االجتماعية الشفيية، كذلؾ كاف كؿ مف  -ّ
األطفاؿ الذككر كاإلناث األكبر سنان قد حصمكا عمى درجات أعمى عمى مقياس الميارات 

 . في كمتا البيئتيف المفتكحة كالمغمقة ةيميكاألكاد ةاالجتماعي
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تحفيز  -رياض األطفال اآلمنةبعنوان :   ( Aram & Shalk,2008) َشمقو  آرام دراسة –5
 التواصل والميارات االجتماعية بين األطفال في رياض األطفال.

The Safe Kindergarten: Promotion of Communication and Social Skills 
Among Kindergartners. 

لتشجيع التكاصؿ كميارات العبلقات ، ىدفت الدراسة إلى تقييـ استبانة معتمدة في البحث   
طيكر البرنامج بيدؼ التزكيد  ، في فمسطيف االجتماعية بيف األطفاؿ العادييف في مدارس الرياض

 نان ضمف مجمكعات األقراف.أٌماباألدكات كالمعرفة لخمؽ تفاعبلت أكثر فاعمية ك 
لتحسيف  ان استخدمت برنامجك اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي،     

ميارات التكاصؿ االجتماعي عند أطفاؿ الرياض مثؿ : " االستماع، اإلبداع، الحكار، بذؿ الجيد 
 كمقابمة مع األطفاؿ، كاختبار ، لفيـ اآلخريف المشاعر كالحاجات، كذلؾ ايستخدـ لعب األدكار

مف أربع  ( طفبلن ِٗ. طيبؽ البرنامج  كاألدكات األخرل عمى عينة قكاميا ) " معيارم اجتماعي
 كانت أىـ النتائج: ك  معمميف متطكعيف في ىذه الرياض.  ةرياض أطفاؿ، كشارؾ في الدراسة أربع

فعالي، تعبير المعرفي كاالنالعينة التجريبية التي تعرضت لميارات تكاصمية كافية في ال ؽتفكٌ  - ُ
إلى مستكل أعمى مف أقرانيـ في كصؼ صعكباتيـ كمشاعرىـ في حاؿ تعرضكا  أفرادىا ككصؿ
 لؤلذل. 

أية فركؽ في مجاؿ الميارات االجتماعية بيف األطفاؿ بيف المجمكعتيف الضابطة  ظيرتلـ  - ِ 
تي عيرضت يا مف الحاالت االجتماعية الئمكا في استنتاج المعمكمة كاستدعاكالتجريبية، فيـ تقد

 ككاف لدييـ المقدرة في تحديد الحمكؿ الفعالة لفض النزاعات بيف األطفاؿ. ، عمييـ
كجد فركؽ ذات داللة ت المعيارم االجتماعي البعدم أنو الضحت نتائج االختبار ك كأ -ّ

لـ يكف لمتغير الجنس أية داللة تشير لمفركؽ بيف ك ، إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة
 فاؿ في االختبار القبمي كالبعدم كالتتابعي. األط
ضمن : تحسين ميارات التواصل االجتماعي  (  بعنوان Lesley,2009) دراسة ليسمي - 6

 سياق المعب في رياض األطفال التي يعاني أطفاليا من الخطر. 
Improving the social communication skills of at risk preschool children in 
a play context.                                
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االجتماعي ألطفاؿ  تكاصؿتٌدخؿ في تفاعبلت التىدفت الدراسة الختبار تأثير ثبلثة عناصر    
اعتمدت الدراسة المنيج  .الذيف يعانكف مف تأخر في المغة كلدييـ مشكبلت سمككية  الركضة
 ، ب لتحسيف التكاصؿ عند األطفاؿ الصغاربرنامج تٌدخؿ يعتمد عمى المعستخداـ با ، التجريبي

، كالتفاعؿ االجتماعي بصكرة عفكية، عٌمـ األطفاؿ المعب الحرٌ ت" ، اء التٌدخؿ كفؽ ثبلثة أنماطكج
 تكاصؿحظ الطفؿ في عدد مف سمككات ال". كليك قييـ األطفاؿ أنفسيـ أثناء تفاعميـ الحرٌ تثـ 

ع  لؤلطفاؿ، كاعيتمد التصكير كتسجيؿ النطؽ في كالتي تطكرت بعد التٌدخؿ المتتاب ، االجتماعي
  .جمسات المعب

كانت أىـ النتائج : تزايد النمك المغكم الميركب عند األطفاؿ، كحمؿ التٌدخؿ تكقعان لتحسيف المغة 
دة بالخطر كالسمككات غير اآلمنة عند ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف ضعؼ في المغة في الميدٌ 

 سة.مؤسسات ما قبؿ المدر 
: تجارب العناية المبكرة باألطفال وعالقتيا  بعنوان (Smith, 2009) سميثدراسة  - 7

 لؤلطفال في الروضة. بالسموكات والميارات االجتماعية 
early care experiences :their relation to social skills and behavior in 
kindergarten.  

العناية المبكرة باألطفاؿ بتنمية السمكؾ كالميارات  ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر تجارب   
ان لمتغير الجنس كالحالة االجتماعية كاالقتصادية لؤلسرة مف كجية نظر تبعاالجتماعية لدييـ 

تحديد عدد السنكات التي تمقى فييا الطفؿ رعاية أبكية قبؿ دخكلو إلى ركضة ك معممييـ. 
في  ان مييمٌ  ان نالتي تككف مككٌ مككات الطفؿ المستقبمية، رة في ساألطفاؿ، كأثر تجارب العناية المبك

 مشكبلتو السمككية.  تجاكزمياراتو االجتماعية، ك اكتساب نجاحو في المدرسة، كنجاحو ب
ف تضمٌ  متقديرل مقياسك  ، االستباناتستخداـ با ، اعتمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي   

كآخر لقياس  ، مادة(  ّْ)كعددىا ارات االجتماعية، كاحد لقياس السمات المختمفة لمميبيعديف
 : اقتصر بيعد الميارات االجتماعية عمى  .( مادةِْيتضمف ) كؿالسمكؾ المشٌ 

عمى شكؿ أسئمة ليا بدائؿ  (االستقبلؿ االجتماعي -التفاعؿ االجتماعي -التعاكف االجتماعي)   
أب كسبعة معمميف في رياض  ( ّْ) جيت إلىكً  )أبدان،، نادران أحيانان، في أغمب األحياف(. 

، ككزعت االستبيانات إلى في الكاليات المتحدة األطفاؿ في ضاحية سكنية جميعيـ مف اإلناث 
 طفبلن  (َِ)مف األطفاؿ كانكا مكزعيف إلى مجمكعات تضـ كؿ مجمكعة  (َُْ)عينة قكاميا 
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األطفاؿ في  ي البلتيني، ككافي كاألمريككاألمريكي األفريق فمنيـ اآلسيكم حسب انتمائيـ العرقي 
  سنكات . ٓ سف 

( سنكات ٓ-َمف عمر )عممية المسح كيؼ تمقى طفؿ د مف خبلؿ عمى األب أف يحدٌ كاف 
مف أطفاؿ الركضة تكلى  طفبلن (  ِٖ )أفبينت نتائج البحث المسحية ية، العناية اليكمية األبك 

 تمقكا عناية يكمية غير أبكية . طفبلن (  ُٓ)ك ، آباؤىـ رعايتيـ اليكمية قبؿ ركضة األطفاؿ
 أىـ نتائج البحث:  أظيرتك    
كؿ أعمى عمى المقياس المذككر مف درجات البنات عمى أف سمكؾ األطفاؿ الذككر الميشٌ -ُ

  ، ونفسالمقياس 
كؿ لدل األطفاؿ الذيف ينتمكف إلى كؿ مف الطبقتيف االجتماعيتيف كذلؾ ظير السمكؾ الميشٌ  -ِ

( سنكات مقابؿ ٓ-ّمنخفضة كالمرتفعة الذيف تمقكا رعاية أبكية يكمية مف )كاالقتصاديتيف ال
 ( سنة.  ِ-َسنكات الرعاية المقدمة بيف )

حصؿ األطفاؿ مف الطبقة االجتماعية كاالقتصادية  المنخفضة عمى درجات أعمى عمى ك  -ّ
بأطفاؿ  مقياس الميارات االجتماعية كدرجات منخفضة عمى مقياس السمكؾ الميشكؿ مقارنة

 الطبقة االجتماعية االقتصادية المرتفعة.
: فاعمية األىداف والنتائج المتعمقة بتعم م الميارات  بعنوان (Sinan2010دراسة سنن ) -8

االجتماعية في منيج رياض األطفال عمى اكتساب األطفال لمميارات االجتماعية في عمر ست 
 سنوات .

Astudy on the achievement level of social skills objectives and outcomes 
in the preschool curriculum for six- year-olds.                   

تعٌمـ الميارات االجتماعية في ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ فاعمية األىداؼ كالنتائج المتعمقة ب    
 االجتماعية في عمرميارات ملألطفاؿ شيران عمى اكتساب ا ( ِٕ-ّٔ)يج رياض األطفاؿ بيفمن

باالعتماد عمى  ، ست سنكات، استخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة تجريبية كاحدة
كنشاطات الميارات االجتماعية التي تتفؽ مع األىداؼ كالنتائج  ، مقياس الميارات االجتماعية

في  يمية( طفؿ في مدرسة أرزـك األكادِّلمناىج ىذه المرحمة، طيبقت عمى عينة قكاميا)
 :  . ككانت أىـ النتائجالكاليات المتحدة 
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مياراتيـ في التعبير  يادتناقص مستكيات الخجؿ، كازدك  ، ميارات التكيؼ لدل األطفاؿ تطكر-ُ
كذلؾ ازداد التعاطؼ مع اآلخريف لدل ىؤالء األطفاؿ الذيف تعرضكا لمتجربة.  ، عف أنفسيـ

ا يؤكد أف مناىج رياض ممٌ  ، كيات التكاصؿىناؾ زيادة ذات داللة إحصائية في مست تككان
 األطفاؿ تسيـ في تطكير ميارات التكاصؿ لدييـ. 

داللة في الفركؽ بيف مستكيات األطفاؿ في الميارات االجتماعية  ةر الجنس أيٌ كلـ يكف لمتغيٌ  -ِ
 أك مستكياتيـ في ميارات التكاصؿ االجتماعي. 

التربوية االبداعية في تعميم أطفال الذين  اامالدر  ( بعنوان: أثر Filiz , 2010دراسة فيمز) -9
 ميارات التواصل االجتماعي.  لت عم مايعانون من صعوبات 

The effectiveness of creative drama education on the teaching of social 
communication skills in mainstreamed students. 

ميارات التكاصؿ االجتماعي لؤلطفاؿ لميـ المسرح المبدع ىدفت الدراسة إلى تقييـ فعالية تع   
جكا في صفكؼ األطفاؿ العادييف . اعتمدت الدراسة مً كدي  لٌتعٌمـاالذيف يعانكف مف صعكبات في 

كاالنضماـ إلى  ، ف تعميـ األطفاؿ إلقاء التحيةكاستخدمت برنامج  تضمٌ  ، المنيج التجريبي
 ، التعاكف ، المشاركة ، ليبدأكف معيـ المحادثة ، سنكاتٔمجمكعة مف األطفاؿ في عمر 

.  استخدمت االنتظار في الدكر إظيار المشاعر كاستخداميا ، ميارات التكاصؿ ، المراسيـ
بطاقة مبلحظة لتقييـ ميارات التكاصؿ االجتماعي التي طكرىا الباحثكف لجمع نتائج  الدراسة
ككانت أىـ نتائج . في أنقرة ( طفبلن كطفمة َْطيبقت عمى عينة مف األطفاؿ قكاميا )ك  ، الدراسة

 الدراسة : 
ـ السمكؾ االجتماعي لؤلطفاؿ الذيف يعانكف أف تعميـ المسرح اإلبداعي فٌعاؿ في تعمٌ  _ التأكيدُ

كف ميارات اجتماعية كالتي يٌتعٌمميـ يندمجكف مع مجمكعة مف األطفاؿ ك ف ، لٌتعٌمـامف صعكبات 
االنتظار  ، ميارات التكاصؿ ، المراسيـ ، التعاكف ، )المشاركة . تضمنيا برنامج المسرح المبدع

 في الدكر إظيار المشاعر كاستخداميا( .
 ، في الميارات االجتماعية كميارات التكاصؿ المفظي إيجابيان تغييران المسرح اإلبداعي أحدث _  ِ

كيشكركا  ، يـة األكلى معإلى اآلخريف في المقابممكا أنفسيـ فأصبح بإمكاف ىؤالء األطفاؿ أف يقدٌ 
 كحدث تطكر في إدراكيـ االجتماعي كالعاطفي.  ، اآلخريف عند تقديـ المساعدة ليـ
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: استخدام الرسوم الكرتونية لتطوير ميارات  ( بعنوان(Rezan 2012دراسة ريزان  - َُ
 والتحميل في مرحمة رياض األطفال.الفيم 

The use of cartoons for developing the skills of and understanding 
analyzing of children in preschool period.               
ىدفت الدراسة إلى استخداـ الرسكـ المتحركة لتنمية ميارات الفيـ كالتحميؿ عند األطفاؿ في 

عمى  طيبؽ ،المنيج الكصفي التحميمي باالعتماد عمى مقياس مصكر تخدـ. اسي مرحمة الرياض
( في مدينة  َُُِ-ََُِسنكات في العاـ الدراسي) (  ٔ-ٓ )األطفاؿ في عمرعينة مف 

ضـٌ المقياس  .تـ اختيارىا عشكائيان (  بنيف ُْبنات كٕ )شممت العينةك سرت كسط تركيا، 
المصكر صكرة كاريكاتكرية مناسبة لعمر الركضة إلعادة رسميا بقمـ الفحـ، ثـ تمكيف رسـك 

طيمب مف األطفاؿ التعبير عف الصكر الكاريكاتكرية ك ألطفاؿ، متحركة أخرل تكضع بيف أيدم ا
عطاء أفكار حكليا، كتـٌ  الحصكؿ عمى المعمكمات مف األطفاؿ عف طريؽ المقاببلت الفردية  كا 

لؤلطفاؿ كالمبلحظة الفكرية عف طريؽ الكاميرا، كما قيدـ استبياف إلى المعمميف إلبداء آرائيـ في 
 النتائج :أظيرت ك ية لتحسيف ميارات الفيـ عند الطفؿ. استخداـ الرسـك الكاريكاتكر 

فييا ك مثيرة لبلىتماـ  ،أف الرسكـ الكاريكاتكرية جذابة لمبصرب فادتأ( مف المعمميف ُْ)آراء أف  
يجابية، إممت أفكاران كبأنيا ح ،ركح الدعابة، كقالكا بأنيـ استفادكا مف الرسكـ ضمف فعاليات الكبلـ

 صكر الكرتكنية كالكاريكاتكرية كسيمة ايجابية إلحداث تكاصؿ بيف األطفاؿ.ال أفٌ  كأفاد المقياس
 التعميق عمى الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي منيا: ثالثًا: 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بدراسة مكضكع ميارات التكاصؿ االجتماعي في 
 ، (.(Rezan 2012ريزاف  نمكية لمميارات، كدراسةمرحمة رياض األطفاؿ كاستخداميا البرامج الت

كدراسة محمد  ، ( Lesley Am,2009)كدراسة ليسمي، (Catherine 2007  )كاثريفكدراسة 
كأميف)  ، كدراسة الضبع، (ُٔٗٗ )نقكال كدراسة ، (ُٖٔٗ )ابالطكٌ كدراسة ( ََِْ) آؿ مراد 
يارات التكاصؿ المفظي لدل أطفاؿ ( لمعرفة فاعمية برنامج أنشطة تربكية في تحسيف م ََِٗ

كدراسات عرضت التكاصؿ غير المفظي كدراسة ، الركضة ذكم مشكبلت الخجؿ كاالنطكاء
 .( ََِٗ)الفبلح كدراسة  ، (ََِٕ)صديؽ 

كتمٌثؿ االختبلؼ مع الدراسات األخرل بأٌف الدراسة الحالية طبقت المنيج شبو التجريبي 
 &Luckock,2006لككؾ كآخركف )ك ي كالبحثي كدراسة كالدراسات األخرل المنيج االستقصائ
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Tanner ؤلطفاؿ لالجيد لمتكاصؿ االجتماعي  التدريس كالتعميـ( التي ىدفت إلى تقديـ نماذج عف
التي ىدفت لتشجيع التكاصؿ ( ,Aram& Shalk,2008كشىمؽكدراسة )آراـ  .كاألسر الصغار

 )سميث كدراسة في مدارس الرياض. طفاؿ العادييفكميارات العبلقات االجتماعية بيف األ
Smith 2009 أثر تجارب العناية المبكرة باألطفاؿ بتنمية السمكؾ كالميارات االجتماعية ( لمعرفة

التي ىدفت إلى ( Hazen,1989) ىازيف دراسةك  ، (Sinan2010دراسة نسرف سنف )لدييـ ك 
لمرتبط بالمكانة االجتماعية استقصاء االختبلفات بيف األطفاؿ في ميارات الحديث مع القريف كا

 لمطفؿ بيف أقرانو.
كتمٌيزت الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة في اعتمادىا المنيجيف المنيج شبو    

التجريبي كالمنيج الكصفي التحميمي ، مف خبلؿ تطبيقيا أدكات متعددة منيا )البرنامج التدريبي 
كاصؿ االجتماعي عند األطفاؿ في مرحمة الرياض في المتعدد األنشطة في تنمية ميارات الت

كالجدة في البحث استخدامو ألكثر مف نشاط )حركي لغكم الفئتيف العمريتيف الثانية كالثالثة ، 
عند األطفاؿ العادييف  اجتماعي تمثيمي كتشكيمي كغنائي ( في تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي 

مف التنكع في األنشطة استقباؿ الطفؿ لمخبرات التكاصمية  ككاف اليدؼفي مرحمة الطفكلة المبكرة 
تتكؽ لمحركة كتجنب تنسجـ مع طبيعة الطفؿ الديناميكية التي  االجتماعية بأساليب متنكعة

تضمف ميارات اجتماعية كميارات تكاصؿ تيستخدـ ألعاب البرنامج ف، اآللية في التعميـالجمكد ك 
رات الجنس كالعمر متغيٌ  حسبافكيأخذ بال ، االجتماعي لتكاصؿتنمية ميارات ا ااجتماعي ىدفي

كىي التي تقضي ، األـ أكثر أفراد األسرة تكاصبلن مع الركضة ألفٌ ، كالمستكل التعميمي لؤلـ
  .كالتعميـ شرب كالنظافةمحاجات الطفؿ األساسية في المأكؿ كال تأميفمعظـ كقتيا في المنزؿ في 

عند الطفؿ قبؿ البرنامج كبعده  صؿ ـ لرصد ميارات التكاكاستخدـ البحث استبانة كجيت لؤل   
    لرصد ميارات التكاصؿ االجتماعي لمطفؿ قبؿ البرنامج كبعده .  بطاقة مبلحظة  تتخدماسي كذلؾ 
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  نيل الثاالـفصــ

 التواصل االجتماعي ميارات 
 التواصل االجتماعي مفيوم -أوالً      

 مقدمة       
 االجتماعي مفيـك التكاصؿ -1
 صعكبات تعريؼ التكاصؿ االجتماعي -2

 النظريات المفسرة لمتواصل االجتماعي -ثانياً       
 التواصل االجتماعي عند األطفالنماذج  -ثالثاً       

 المفظي نماذج التكاصؿ االجتماعي – ُ
 التعبير التكاصمي االجتماعي المفظي -ِ

 ظيمفيـك التعبير التكاصمي االجتماعي المف -ِ/ُ
 أىمية التعبير المفظي عند األطفاؿ -ِ/ِ

 المفظياالجتماعي كظائؼ التكاصؿ  -ّ
 المفظياالجتماعي أسس التكاصؿ  -ْ
 لمتكاصؿ المفظيلميارات اإلجرائية  التنمية -ٓ
 المفظياالجتماعي أشكاؿ ميارات التكاصؿ  -ٔ
 التكاصؿ االجتماعي غير المفظي -ٕ

 لمفظيغير ااالجتماعي نماذج التكاصؿ  -ٕ -ُ
 مفيـك التكاصؿ االجتماعي غير المفظي -ٕ -ِ
 أشكاؿ التكاصؿ االجتماعي غير المفظي -ٕ -ّ
 الميارات اإلجرائية لمتكاصؿ االجتماعي غير المفظي -ٕ -ْ

 العوامل المؤثرة في تطور التواصل االجتماعي عند األطفال -رابعاً        
 دكر األىؿ -ُ
 فعمميدكر الم -ِ
 دكر األقراف -ّ
 في إكساب الطفؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي  البيئةالتعمـ ك دكر  -ْ
 خالصة البحث 
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 مفيوم التواصل االجتماعي: -أوالً 
 مقدمة:  

فقد يينظر  ، ر لميارات التكاصؿ االجتماعياؿ عمى التطبيؽ الحٌ يعتمد التفاعؿ االجتماعي الفعٌ    
رؼ بأسػػمكب ييشػػبو لمميػػارات االجتماعيػػة بأنيػػا عمميػػات مككنػػة لمتفاعػػؿ تيمكػػف فػػردان مػػا مػػف التصػػ

كيقتضػػي ذلػؾ أف يكػػكف فػردان مػاىران اجتماعيػػان، يمتمػؾ التأىيػػؿ االجتمػاعي عمميػػان  ، سػمكؾ اآلخػريف
عمػػػى التعميقػػػات  إيجابيػػػان  هي كيكػػػكف ردٌ  ، يتعػػػاطؼ مػػػع اآلخػػػريف. كييػػػدرؾ نفسػػػو كمػػػا ييػػػدرؾ اآلخػػػريف 

ى تطػكير فٌعػاؿ لمتفػاعبلت كيعمػؿ عمػ  ، ييعطي إشارات المكافقة إلى اآلخريف كيسػتمع ليػـ بعنايػةف
 .تينمي ميارات التكاصؿ االجتماعي التي االنسانية 

ف ميارات ال شفيية كالتي تتضمف و يتضمٌ لكنٌ فحسب يككف فقط شفييان  كالتكاصؿ االجتماعي ال    
تحكـ العمى فييا يعتمد ميارات اجتماعية الفرد يمتمؾ  كحيف ، عادةن القدرة عمى إرساؿ رسالة عاطفية

 الكفاءةسمككو ىذا ب حينيا يتسـ ، مع اآلخريف وغير الشفيي في حالة تكاصمبسمككو اتي ذال
  (Dennis,2008 ) .  مف قبؿ اآلخريفإيجابي  وكيككف تقييم ةجتماعيالا

العمؿ باكران عمى مكضكع التكاصؿ االجتماعي، يحتاج عادةن إلى إمكانات كاستقصاءات  إفٌ    
كتيشكؿ مجاالن متميزان مف  ، ؼ بحكمة في العبلقات اإلنسانيةلتصرٌ اعمى القدرة  تتضٌمفاجتماعية 

كترتبط قدرة الفرد االجتماعية عادةن عمى  .االختبارات األكاديمية في مجاؿ التفاعؿ االجتماعي
كما يفيـ نفسو في ذات المكاقؼ الشخصية التي  ، فيـ مشاعر اآلخريف كأفكارىـ كسمككيـ

يبدم الفرد خضكعو لشركط الميارات أك السمكؾ االجتماعي ذات  بالتالي قدك تكاجيو عادةن . 
 التركيب المتعدد األبعاد.

 : Social Communicationمفيوم التواصل االجتماعي -ُ
يشير مفيكـ التكاصؿ إلى العممية أك الطريقة التي تنتقؿ بيا األفكار كالمعمكمات بيف الناس    

لحجـ كمف حيث محتكل العبلقات المتضمنة فيو، داخؿ نسؽ اجتماعي معيف يختمؼ مف حيث ا
د عبلقة ثنائية نمطية بيف شخصيف أك جماعة صغيرة أك كقد يككف النسؽ االجتماعي مجرٌ 

  .ي أك مجتمع قكمي أك إنساني مجتمع محمٌ 
العبلقات اإلنسانية  االذم تكجد مف خبللي ليةبأنو ذلؾ اآلالتكاصؿ االجتماعي ؼ كقد عيرٌ    

ر الرمكز العقمية بكاسطة رسائؿ نشر ىذه الرمكز عبر المكاف كاستمرارىا عبر كتنمك كتتطك 
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الصكت كالكممات كالطباعة  ف تعبيرات الكجو كاإليماءات كاإلشارات كنغماتالزماف، كىي تتضمٌ 
، التدابير التي تعمؿ بسرعة ككفاءة عمى تحدم بعدم الزماف كالمكاف ) حيمرم، ككؿٌ ، كالبرؽ
ََِّ  ُٔ . ) 

كميما اختمؼ الباحثكف في تحديد مككنات التكاصؿ فإٌنو يخضع بشكؿ أساسي إلى نظاميف    
النظاـ المفظي، كيشمؿ كؿ ما يدخؿ في نطاؽ عمـ األصكات الكبلمية أك  :متكامميف متداخميف 

الذم يعٌد النظاـ غير المفظي ك المغة المنطكقة بما تتضمنو مف منظكمة اإلصغاء كالفيـ كالكبلـ . 
كيتضمف كؿ ما يدخؿ في نطاؽ منظكمة التكاصؿ غير المفظي.   ، أنساؽ التخاطبأحد 

كالتبلمس  ، كيشمؿ: التعبير الجسمي، كالتعبير الصكتي، كالييئة الجسمية كالتجاكر أك التقارب
 (.ِْٗ-ِّٗ،ََِٔ) محجكب،كسمكؾ العيف 

مف أف تككف ىذه الحاجة بل بٌد فكبما أف التكاصؿ في قمة ىـر الحاجات االجتماعية لمناس،    
التكاصؿ الذم ييحرض الفيـ كالتأثير المشترؾ لممعمكمات  أم ، ضركرية لمتفاعؿ المتبادؿ بينيـ

كلذلؾ تسمى تبادلية التأثير بيف المرسؿ كالمستقبؿ  . كاألفكار كالمشاعر بيف أطراؼ التكاصؿ
ما تشبعت مكاقؼ التكاصؿ بيف بالتفاعؿ االجتماعي، كالتكاصؿ الناجح يقكد إلى تفاعؿ ناجح، ككمٌ 

كنت قكة كامنة تكجو سمكؾ كؿ كٌ تالمتكاصميف بالمعنى كالعاطفة كاالىتماـ بما يرسؿ كيستقبؿ، 
عندئذو يسمى التكاصؿ " عبلقة اجتماعية" كالتي ال يمكف  ك ، منيما تجاه االستمرار أك االنقطاع
ب البحث في كؿ مف التكاصؿ (. لذلؾ يجِْْ،ََِٗ،الفبلحأف تتشكؿ دكف عمميات التكاصؿ )

بعض، مٌما يمنح التكاصؿ فاعمية لاالجتماعي المفظي كغير المفظي لككنيما مكمميف بعضيما 
 ككضكحان.

 صعوبات تعريف التواصل :  - 2

كجاءت مبلحظة بكديشكف  ، يتطمب تعريؼ ميارات التكاصؿ تكافقان حكؿ مفيـك التكاصؿ   
(Beudichon,1999 حكؿ المفيكـ بأن ) و تطٌكر تدريجيان مع الكقت كاستدعى تكافقات متنكعة

 ، كأضاؼ أٌنو ال بٌد في البداية مف التمييز بيف " التكاصؿ ، أصبحت مفيكمان أكليان مبيمان لمتكاصؿ
المعمكمة" كالتكاصؿ يتضمف معمكمة كغالبان تفاعؿ لكف التضميف العكسي لمتفاعؿ  ، التفاعؿ

في الكاقع كثير مف التفاعبلت ليست تكاصمية كيقترح أٌف  ، حان كالمعمكمة ال يككف بالضركرة صحي
الشرط الذم يجعمنا نقبؿ تحديد مجاؿ التكاصؿ الشفكم عند البشر ىك قبكؿ أف أحد أطراؼ 
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التكاصؿ عمى األقؿ متطكر بشكؿو كاؼو كفعاؿ عمى المستكل االجتماعي كالمعرفي كاإلدراكي 
 فيمتاز ىذا الطرؼ بػ : 

 مف قبؿ أىداؼ كنتائج . بأٌنو مدفكعان  -
قادر أف ينقؿ لآلخريف مستكل اجتماعي مناسب كمعمكمات في سياؽ التكاصؿ بكساطة  -

 مختمؼ قنكات التكاصؿ أك الكسطاء .
 قادر عمى تطبيؽ ما ىك نظرم كغير مؤكد . -
 قادر عمى التحكـ بتصرفاتو الخاصة كبتصرفات اآلخريف المنخرطيف معو في التكاصؿ. -
 (  M. Kassouha. 2008,p42عند مراعاة اآلخريف. ) مستقؿ بشكؿ كاؼً  -

 النظريات المفسرة لمتواصل االجتماعي: -ثانياً 
 : كفيما يمي عرض ألبرزىا تكاصؿ، رة لمدت النظريات النفسية المفسٌ تعدٌ  
 نظرية اريكسون  - 1
ييا أطفاؿ لقد تناكؿ أريكسكف في نظريتو ثمانية مراحؿ ، كسكؼ نقؼ عند المرحمة التي يمر ف   

( سنكات كتدعى المبادرة مقابؿ الذنب يستمر الطفؿ ليككف ٔ-ّمرحمة الرياض. كىي تمتد مف )
ذا لـ تتاح لو  ،فرد مستقؿ كليتخذ مبادرة أكثر كلكنو يحتاج إلى مساعدة عمى ىذه الميمة كا 

نمك كيؤكد أريكسكف في نظريتو عمى ال الفرصة فمف المحتمؿ أف يقكده ذلؾ إلى مشاعر الذنب.
باعتباره عممية مستمرة كال يتكقؼ خاصة في الطفكلة المبكرة كأف سمكؾ األطفاؿ يتشكؿ مف 
خبلؿ قدرتو عمى أف يكازنكا بيف الكفاءات كالمياـ البلزمة لكؿ مرحمة مف مراحؿ النمك كذلؾ 

 بيدؼ الكصكؿ إلى درجة مف الثبات كاالستقرار كالكفاءة. 
كحددىا بخمسة أبعاد لتكاصؿ عرؼ عمى أبعاد االمدخؿ بالتٌ ييتـ  حيث مدخؿ األبعادتيسٌمى    

 ، الغرض مف االتصاؿ، كسائؿ االتصاؿ، الصكرة الخمفية لمحدث، المرسؿك  ىي) الحدث
 . ( التشكيش

ادلة نتيجة عبلقات متب تكاصؿكقد تؤكد األبعاد عمى عممية التفاعؿ االجتماعي حيث يككف ال   
فالمستقبؿ غالبان ما يصبح  ، ينيما تفاعؿ متبادؿ في اتجاه مزدكجيكجد بف ، بيف المرسؿ كالمستقبؿ

 بمعنى أف االتصاؿ ال يسير في اتجاه كاحد.   ، مرسبلن لمرسالة بعد استقباليا
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 نظرية دينامية عممية االتصال:  - 2
 النظرية ثبلثكتركز عمى ديناميات عممية االتصاؿ : المرسؿ كالمستقبؿ كالرسالة كتتناكؿ    
  : ىي، قاتعبل
 :  إدراك الفرد لؤلشياء واألحداث -2/1
 ىذا جكىر التكازف.  دٌ يع ،إذا جاء السمكؾ متفقان مع االتجاه المحدد منطقيان    
 : اتجاه الفرد نحو ىذه األشياء واألحداث -2/2
 في إطار اتجاه الفرد نحكىما، ، العبلقات بيف األشخاص كاألشياء فير اإلدراؾ المعرفي يؤثٌ    

 ر في التكازف المعرفي أك عدمو. كىذا اإلدراؾ يؤثٌ 
 :إدراك الفرد التجاه اآلخر نحو ىذه األشياء -2/3
مف خبلؿ  ، فيحاكؿ الشخص التجنب أك التخفيؼ ، حالة عدـ التكازف التكتر كالقمؽتكلد    

ىذه األشياء ف ىؤالء األشخاص أك تغيير اتجاىو سمبان أك إيجابان، كذلؾ بتعديؿ إدراكو المعرفي ع
 بنكعيف مف العبلقات ىما: الفرد يتأثر ك 

 ، إلى بناء العبلقات بشكؿ متكازفيميؿ الشخص ت الكجدانية أك عبلقات المشاعر، فالعبلقا   
ذا ما حدث ذلؾ ، أك يميؿ إلى شيء يجده غير ذم قيمة ، حيث ال يحب شخصان ال يحترمو  ، كا 

 يكصؼ الكضع بعدـ التكازف.
فإذا كانت درجة الكحدة  ، يككف مع النمكذج في األسرة كالصؼ كالنادم....الخ كالتكحد ىنا   

ذا كانت درجة الكحدة منخفضة  دٌ بيف ىذه العناصر عالية فإف العبلقات تع  دٌ ا تعفإٌنيمكجبة، كا 
ز ىذه النظرية تأكيدىا عمى العكامؿ النفسية التي تحدث داخؿ األشخاص خبلؿ ما يميٌ ك سالبة. 
كال يككف التركيز عمى مككنات االتصاؿ االجتماعي كما ىك في  ، االجتماعي صؿتكاعممية ال

 (ُِ، ََُِ، )محمدمدخؿ األبعاد. 
 : النظرية الوظيفية-ّ
إلى ثبلث كظائؼ  تيشير ىذه النظريةك   كفؽ ىذه النظرية،البنية المعرفية لمتكاصؿ تيشكؿ المغة    

 ،كببنية الجممة  التركيبية كتيعنى بالتراكيب المغكية البنائية أكالكظيفة -ألمتكاصؿ اإلنساني ىي: 
المغكية في سياؽ  كتختص بالمعانيلمغة في مكاقؼ التكاصؿ االجتماعي كالكظيفة الداللية  -ب

الفائدة التي يحققيا التكاصؿ  ية لمتكاصؿمماجماتية كتيعنى بالنتائج العكالكظيفة البر  -التكاصؿ. ج
 مستكيات: ة ؿ يحدث في ثبلثصكاتفإف ال لذلؾ. بيف األطراؼ
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 .  كىك ما يدكر داخؿ الفرد التكاصؿ بيف الفرد كنفسو :  -المستكل األكؿ 
كىك ما يحدث بيف شخصيف أك أكثر بطريقة مباشرة. : التكاصؿ بيف األفراد  -المستكل الثاني 
 أك ، كىك ما يحدث بيف شخص ما كجماعة كبيرة : التكاصؿ الجماىيرم -المستكل الثالث

أربع مراحؿ  لمتكاصؿ اإلنساني ك .جماعات كبيرة مف األفراد بطريؽ غير مباشر ككسائؿ اإلعبلـ
التي تتأثر بالتبادؿ، كتتأثر  التأثيركمرحمة  ، ر بالمكاجيةتأثٌ ذم يكال التبادلثـ  المواجية: ىي 

 (ُٓ، ََُِ، . )محمدالتواؤم والضبطكؿ مرحمة مف المراحؿ الثبلث بمرحمة رابعة ىي مرحمة 
اجتماعية مع اآلخريف س إلقامة عبلقات تؤكد ىذه النظرية عمى المغة ككسيمة تعبيرية تؤسٌ    

البنية  األساسية المفظية لمتكاصؿ االجتماعي الذم يسعى  ، اليرمي بمراحميا ذات الترتيب كتشٌكؿ
تيجيتو في ع فيو عف االنفعاالت التي تتضمنيا استراالفرد لمكصكؿ إليو بأسمكب إنساني يترفٌ 

 الكبلـ .   
 : من قبل سوليفان النظرية الشخصية وتفسير السموك االجتماعي - 4
ىذه  كأفٌ  ، رات كالخكؼ كالكحدةالفرد بحكـ طبيعتو لمكثير مف االنفعاالت السمبية كالتكتٌ  يتعٌرؼ   
مف  ةرات كاالنفعاالت يمكف تجنبيا أك التقميؿ منيا بكاسطة االنضماـ في أنماط معينالتكتٌ 

قامة عبلقات بيف الشخص  كاآلخريف.  التفاعبلت كا 
نما يدخؿ منذ ميبلده في عبلقات متبادلة مع     فالفرد ال يعيش بمعزؿ عف اآلخريف، كا 

ىذه  قكـ ضمفكما تدخؿ العمميات العقمية التي ت ، سع دائرة ىذا االتصاؿتتٌ  ثـٌ  ، المحيطيف بو
العبلقات الشخصية ر في إطار تمؾ ر كنفكٌ نتذكٌ فنحف ندرؾ ك العبلقات الشخصية المتبادلة. 

 -الحناف" خمس حاجات ىي:  مف خبلؿ إشباعؽ أىدافنا. حاجاتنا كتيحقى  تيشبعى  المتبادلة كيؼ
)عطية . " االتصاؿ بأفراد آخريف مف جنس مخالؼ –األلفة  –التقبؿ مف اآلخريف  –الصحبة 
بلقات باآلخريف لدرجة أنو أكضح أف كأكد سكليفاف في نظريتو عمى أىمية الع (ّٔ، ص ََُِ

العبلقات الشخصية المتبادلة بيف األفراد ىي أساس كجكد الشخصية، فاإلنساف منذ المحظة 
 . األكلى لكجكده يدخؿ في عبلقات متبادلة عمى األقؿ مع شخص كاحد عمى األقؿ مثؿ )األـ(

لمفرد مف خبلؿ البيئة  يان ليذه النظرية ييصنؼ في سياؽ القبكؿ االجتماعفالتكاصؿ تبع   
كفي  ، فمف يذكر اآلخر في كربو كحزنو فيغدؽ عميو بحناف يينسيو معاناتو كآالمو ، المحيطة بو

مع  األلفة الداخمية  فيحقؽ بذلؾ ، مويجابيان عمى ما يقدٌ اتو يمقى الفرد الميعطي تعزيزان إالكقت ذ
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فالفرد الميطٍمئف  . و أك الجنس اآلخر سكاء مف أفراد جنس ،مكنكناتو كما يحقؽ األلفة مع اآلخر
 .  يساعد في تجاكز صعكبات التكاصؿ

 نظرية روبرت ويس في تفسير السموك االجتماعي :  - 5
في إعداد شبكة  باالعتماد عمىنظريتو عف اإلمدادات االجتماعية  ركبرت كيسصاغ    

ك أنكاع خاصة معينة مف األفراد يبحثكف عف إمدادات أ ض أفٌ اكافتر  ، العبلقات االجتماعية
إمدادات  ىناؾ ستيا مع اآلخريف. ككفقان لذلؾ نالدعـ االجتماعي في العبلقات التي يككنك 

 اجتماعية رئيسية ىي :
 العاطفة.  –األمف  -األلفة -أ 
قرار الكفاءة أك القيمة.  -ج –الرابطة كىي ليست مرتبطة بالجانب االنفعالي.  -ب  إثبات كا 
إتاحة الفرصة لمرعاية كلمحماية  -ك –التكجيو كالمساعدة  -قالخبرة .  الصحبة كمشاركة -د

  ( ّٖ، صََُِ)عطية، كاالعتناء باآلخر.  
كيككف الدعـ االجتماعي كفؽ النظرية ما يستمده الفرد مف مكارد بكاسطة اآلخريف في مكاقؼ     

صكؿ عمى الدعـ كىك يعني بذلؾ بحث اإلنساف في الح بو المتمقي ليذا الدعـ.كما يتطمٌ 
 ماعي ممف حكلو.  االجت

 المعرفية وتفسير السموك اإلنساني:  النظرية - 6
بالتزامف كيرتبط فيميـ  ، كف معارفيـ عف اآلخريفييطٌكر األطفاؿ  أفٌ تشير ىذه النظرية إلى    

د اتساقان كتنظيمان كتكامبلن بازديا يـ عف اآلخريفمفيكم كيزدادإدراكاتيـ عف ذكاتيـ،  مع نمك
ؿ مف كصؼ مظاىر اآلخريف إلى التركيز عمى أفعاليـ السمككية . كيمييا اطفالعمر. فينتقؿ األ

في نظرية / كيرت ليفيف /ثـ إصدار األحكاـ عمييـ . كيرل  ، التركيز عمى سمات الشخصية
 المجاؿ أف السمكؾ اإلنساني محصمة عكامؿ بيئية كشخصية. 

بيئة جغرافية  –)كقسمت البيئة إلى  ، صاالن بيف الكائف كالبيئةفترل انف  النظرية الجشتالتية أٌما   
 بأنو ال يمكف فيـ اإلنساف إال بالنظر إلى مجالو الكميالجشتالتية كترل ( كبيئة سمككية  -

كيتككف المجاؿ  ، انب االجتماعية(ك العكامؿ البيئية المرتبطة بو خاصة الج -)سماتو المختمفة
البيئة  –التاريخ االجتماعي لمشخص كخبراتو الماضية.  -) :ىي  الكمي مف أربعة عناصر

الحالة الصحية الراىنة الجسدية  -  الحالية المحيطة بالفرد سكاء المادية منيا كاالجتماعية .
 (ّٓ، ص ََُِعطية طبيعة المثير " الفعؿ" كنكع االستجابة " رد الفعؿ" . ) -كالنفسية
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 : تيةاآل اتعمى االفتراضالمعرفية لنظرية اكتقـك 
 ستقببلن نشيطان لممثيرات كالمعمكمات الحسية. ييعٌد الفرد مي   - أ

ميا ية المستقبمة في رمكز معينة، كيحفظيا في الذاكرة، كيحمٌ غ الفرد المعمكمات الحسٌ ك يص -ب 
 رىا كفقان لمعمكماتو الذاتية، كيمكف استعادتيا كاستعماليا في كقت الحؽ. كيفسٌ 
لمعرفية المتمثمة في: اإلدراؾ، كالتخيؿ، كالتذكر، كالتفكير كغيرىا، دكران العمميات ا تؤدم -ج 
ر تمؾ العمميات المعرفية كآليات عمميا، بثقافة الفرد تتأثٌ ك ة. دً ان في تكليد أشكاؿ سمككية محدٌ ميمٌ 

 ( . ُٔ،صََِْكحصيمتو المعرفية كالعبلقات االجتماعية بالمحيطيف )ناصر،
ية التي يقكـ بيا الفرد الستقباؿ المثيرات الحسية، تيشكؿ معارفو الجديدة، كىذه العمميات المعرف   

مف حيث النطؽ الصحيح لمحركؼ  ، التي تحتاج إلى كضكح المكاقؼ التعميمية كاالجتماعية
كالمفردات كارتباطيا بمعافو كدالالت بالنسبة لمفرد. ككذلؾ اإلنصات الجٌيد مع تكافر مثيرات 

 .هتركيز ك الفرد تضمف انتباه 
  نظرية الكفاءة التواصمية: - 7
يا" القدرة عمى اختيار السمكؾ التكاصمي المبلئـ لمكقؼ ما"، كالتي ؼ الكفاءة التكاصمية بأنٌ تيعرٌ    

تسمح لمفرد بأف يحقؽ أىدافو مف التكاصؿ دكف أف يسبب أية خسائر لمطرؼ الثاني. كالنمكذج 
 Spitzberg &Cupach) م صممو كؿ مفلشرح ىذه الكفاءة ىك الذ مان ااألكثر استخد
 يمي : القدرة عمى  ماتكاصؿ الفرد الراغب في ال لدل ككفتضركرة أف ال مفحيث  (1989.210,

 التعٌرؼ إلى السمكؾ المناسب.  :  )المعرفة(أ
 أف يككف قادران عمى أداء ىذا السمكؾ.  ب: )الميارة(
 ( َٔ،صََِٕب. )أميف،( أف يرغب في التكاصؿ بشكؿ فعاؿ كمناسج: )الدافعية

تعتمد النظريات المعرفية اإلدراؾ ثـ المعرفة كالدافعية كالميارة شركط أساسية لحدكث التكاصؿ    
 فآليات الدماغ تعمؿ عمى تحميؿ سمكؾ الفرد كسمكؾ اآلخريف ليحدث التكاصؿ.  ، االجتماعي

 اإلدراكية:  ةالنظري - ٖ
أشار فقد  ي يتفاعؿ فييا الفرد مع البيئة بكؿ عناصرىا .ييعٌد اإلدراؾ األداة الرئيسية الت      

الفرد يستقبؿ المثيرات الخارجية عف طريؽ الحكاس في صكرة إلى مثؿ "بياجيو " عمماء النفس 
دراكيا، حيث  تيار كيربائي يقكـ بتكصيميا لممخ، فيقكـ المخ في ضكء الخبرات السابقة بتفسيرىا كا 

كز العصبية بكاسطة مثيرات صبيان منعكسان ناتجان عف تنبيو المراالسمكؾ اإلنساني فعبلن ع ييعدٌ 
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تعتمد عمى اإلدراؾ الذم ينشئ اإلحساس بالتكتر، مما يدفع  ، خارجية أك داخمية كاستجابة لو
الفرد إلى خفضو أك تجنبو، كىذا اإلدراؾ كاإلحساس آليات ديناميكية تحدث عند تكاصؿ الفرد مع 

 (.ُٕ،ََِْو كمع اآلخريف )ناصر،نفس
 : االجتماعي لت عم مانظرية  - 9
أٌف ىناؾ أىمية كبيرة لمتعزيز في عممية  ، عف طريؽ التقميد لٌتعٌمـاد أصحاب نظرية يؤكٌ    
فرضياتو حكؿ نكع السمكؾ الذم يقكده لمكصكؿ إلى  ييطٌكرالفرد  ، كذلؾ يرل /باندكرا / أفٌ لٌتعٌمـا

فرضية عمى النتائج المترتبة عمى السمكؾ مثؿ الثكاب كيعتمد قبكؿ أك عدـ قبكؿ ىذه ال .أىدافو
يحدث عف طريؽ مراقبة سمكؾ اآلخريف كمبلحظة نتائج  اكثيران مكالعقاب، أم أف السمكؾ المتعٌمـ 

 أفعاليـ.
ىذه القكة تتغٌير تبعان لتغير العكامؿ  بالقكة النسبية لمسمكؾ التفاعمي، كأفٌ / باندكرا /كيعتقد    

أم يظير في مكاقؼ متنكعة بيف أناس  ، ـ يميؿ إلى التعميـمكؾ االجتماعي المتعمٌ البيئية ألف الس
 .(ُِٔ-ُِْ ،ُٖٗٗأبك جادك،نقبلن عف مختمفيف، كأيضان يككف ثابتان لفترات طكيمة نسبيان) 

 مف خبلؿ النمكذج كىي: مٌتعٌمـاالجتماعي إلى أربع مراحؿ ل لٌتعٌمـاكتشير نظرية 
خاصة  ، لٌتعٌمـا: كىك شرط أساسي لعممية  Attentional Phase مرحمة االنتباه -4/1

 النماذج التي تيتـ بحاجات الفرد الذم يقـك بالمبلحظة كالتي يعقبيا مكافأة لمنمكذج المبلحظ.
 كيتـٌ  ، بيذا المعنى يحدث بالمبلحظة لٌتعٌمـا:  Rtention Phase_ مرحمة االحتفاظ 4/2

دما يتـ تكرار التدريب عمييا ليساعد عمى إجراء مطابقة مماثمة بيف عن مةى تعمَّ االحتفاظ بالمادة المي 
 ـ كالسمكؾ النمكذج.عمَّ تى السمكؾ المي 

: بمعنى تكجيو الترميز المفظي  Reproduction Phase_ مرحمة إعادة اإلنتاج 4/3
ية الراجعة كىنا أىمية كبيرة لمتغذ ،مة حديثان مَّ تعى كالبصرم في ذاكرة األداء الحقيقي لمسمككات المي 

بالمبلحظة يككف أكثر دقة عندما  لٌتعٌمـاأم أف  ، التصحيحية في تشكيؿ السمكؾ المرغكب فيو
 ييتبع تمثيؿ الدكر السمككي التدريب العقمي.

 : Motivational Phase_ مرحمة الدافعية 4/4
مية التعزيز االجتماعي مع نظرية اإلشراط اإلجرائي في أى لٌتعٌمـانظرية  تتشابوفي ىذا السياؽ 

خبلؿ مف  يتـٌ تقميد السمكؾ المكتسب  ذا يعني أفٌ كالعقاب في تشكيؿ السمكؾ كاستدامتو، كى
 .Robert,2002,p156-159)) المبلحظة إذا ما تـ تعزيزه
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حيث تحميؿ عممية التكاصؿ كفؽ ما جاء في ىذه النظريات يقكـ عمى افتراضات كأسس  إفٌ    
عمى مككنات سيككلكجية أك اجتماعية أك فمسفية، كمجمميا يتفؽ  أٌمافي جكىرىا كؿ نظرية تعتمد 

كاألسمكب الذم يتمثؿ في الميارة التي يكتسبيا الفرد مف  ، عمى المحتكل المعرفي لمادة التكاصؿ
اكتسابيا بالمحاكاة كالتقميد كالمبلحظة أك باالعتماد عمى االستعدادات  سكاء تـٌ  ، البيئة المحيطة

لدكافع الشخصية العكامؿ المحفزة لمتكاصؿ التي تمثمت با إضافة إلى ، كيا الفردالفردية التي يمتم
تمٌثؿ التكاصؿ الفٌعاؿ في المكاقؼ االجتماعية كالتي تييئ  فيالتي تساعده  ، أك االجتماعية

 الفرص إلقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف.
تكمف فاعمية حيث جتماعي، تفسير عممية التكاصؿ االكبذلؾ يتضح تكامؿ النظريات في    

التكاصؿ االجتماعي، في تعبير الفرد عف حقيقة ما يعايشو في رسائؿ كاضحة كمباشرة بشكؿ 
، َََِ)غريب، ؿ إدراكان صحيحان بً لفظي كغير لفظي لتؤدم المعنى المٌعبر عنيا، ليدركيا الميستقٍ 

َُ) . 
فػي جػذكرىا إلػى مدرسػة مػف مػدارس  كاستنادان ألسس النظريات التكاصمية التػي تنتمػي كػؿو منيػا   

 ، لتكاصػؿ االجتمػاعي عمػى أنػو أحػد األنسػاؽ الثقافيػة كاالجتماعيػةإلػى ايمكف النظػر  ، عمـ النفس
 (المرسػؿ كالمسػتقبؿ كالرسػالة) :أساسية ىػي كلو مككنات  ، الذم ييراد منو المعرفة كالكجداف كالقيـ

 صغار.كلو أشكاؿ كأنماط عند ال ، كيخضع ألساليب ككسائؿ

 التواصل االجتماعي:  ذجانم -ثالثاً 
 ذج التواصل االجتماعي المفظي:نما – 1
  نموذج شانون لمتواصل  :  -أ

 ــــ ـــــ ـــ   ــــــــــــــ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   

ٌكرىهي   في ميندس كىك– األخير ىذا تصكر فقدShannon(1949 :1975 .)" شانكف" تىصى

 Wiener )"كينير" أعدىا التي كبالخطاطةLock "   ليكؾٍ " بالفيمسكؼ ميتأىٌثرن  التمغرافية االتصاالت
 مؤلَّؼ ففي. التمغراؼ في لمخبر الصكتي التشكيو تحميؿ فيو ييفترض الذم النمكذج ىذا–(1948
" التكاصؿ" عمى قوتطبي في كثيرا كبالغ النمكذج ىذاWeaver " كيفر" نشر ميما مرجعا أصبح

 الميرًسؿ ييرًسؿ ،ُ الرسـ مكضكع تشكؿ التي الخطاطة، ىذه كبحسب(.ُْٗٗ ككيفر شانكف)

 الهدف من التواصل   المستقبل  الوسيلة  المرسل  مصدر المعلومات 

 أو معوقات التواصل   –مصدر التشويش  
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(E)المتمقي إلى (R  )ما رسالة (M)قناة طريؽ عف كمتمقاة صادرة إشارة بكاسطة (C.)كيجيب 
 مصدر الضجيج، بسبب لمتشكيو معرضة اإلشارة تككف كقد. نفسيا بالطريقة بدكره المتمقي

مؽ كقد .سمفا معد – الحرارم القصكر- النسؽ فتشكيو. décodage شفيرالت فؾ في الغمكض  عي
 دكالبميار  كرة كبنمكذج كالمنعكس المزدكج بالنمكذج كصفو منيا مرات عدة النمكذج ىذا عمى

 ىك النمكذج كىذا مبلئمة، األكصاؼ ىذه فكؿ .السمكؾ استعارة عف المأخكذ الميسىنف كبالنمكذج
 ال الثاني أف بما بالتتابع يتحركاف مصدريف يستكجب ألنو مزدكج فيك نفسو؛ الكقت في ؾذل كؿ

 يؤثراف المصدريف ألف منعكس، كالتنشيط.دك البميار  كرة مثؿ األكؿ يصدمو أف بعد إال ييحرؾ
 القناة عمى ثـ كمف اإلرساؿ، صفاء عمى التركيز كيتـ .اآلخر تمك الكاحد تماثمية بطريقة

التي تحتمؿ الغمكض بسبب األخطاء أك التشكيشات. كينبغي أف  شفيرات/ كفؾ الت شفيراتكالت
 نعرؼ أف ىؤالء المؤلفيف لـ يدعكا أبدا بأف نمكذجيـ قابؿ لمتطبيؽ في التكاصؿ اإلنساني.

  ( :  Jakobson,1963نموذج التواصل عند جاكوبسون )   -ب
 كبسكف نظرية عامة لمتكاصؿ المغكماستميـ جاككبسكف التكاصؿ مف نمكذج شانكف افترض جاك

مف عكاممو  المختمفة غير الخطية كالكظائؼ المغكية المرتبطة بو بحيث تتطابؽ مع العناصر 
 الستة لمتكاصؿ كىذه الكظائؼ ىي اآلتي : 

أك المكضكع الذم تيرسؿ حكلو الرسالة كتيحدد بمصطمح : تتضمف السياؽ  الوظيفة المرجعية -1
 ضمف " إشارة" تتعمؽ بالكظيفة المعمكماتية الداللية أك المعرفية لمرسالة.غامض أحيانان قد يت

كيقترح جاككبسكف إضافة صيغة  ، : ييعبر خبلليا المتكمـ عف أحاسيسو الوظيفة التعبيرية -2
كتشمؿ كؿ المضاميف الصكتية كالقكاعدية  ، فيي الصيغة المغكية األكثر تميزان  ، "التعجب"

 بالميجة كالتي تيظير الطبقة التأثيرية لمغة.  كالمصطمحية المتعمقة
اكر ، : كيتمركز فييا االنتباه لممتمقيالوظيفية التخاطبية -3 الذم نريد منو أف نثير عنده  ، الميحى

تيديد...( ىذه الكظيفة تنقؿ إرادة المرسؿ لمتأثير فعمى ، تأثيران ما قد يككف ) تساؤؿ، إطراء، أكامر
 المرسؿ إليو. 

: يتركز االىتماـ حكؿ إبقاء التكاصؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ بما ييعرؼ بػ  فة الرمزيةالوظي -4
)المباقة ( كتقتضي أف تيبقي التكاصؿ مستمران كفعاالن  كتشمؿ صيغ كبلمية خالية مف المعنى مثؿ 

 ) ألك ىؿ تسمعني ( . 
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مستخدمة كالتي تككف : كتشمؿ الشيفرة أك القكاعد الخاصة بالمغة الالوظيفة ما بعد المغة -5
كتسمح ىذه الكظيفة بتطكير لغة منخفضة ) لغة النحكم( الذم يككف ىدفو  ، مكضكع االنتباه

الشيفرة كالمغة، في كؿ مرة ييقٌيـ فييا المرسؿ أك المتمقي فائدة تحديد معنى كممة أك مقطع مف 
 يفرة . حديث كيتحقؽ طرفي التكاصؿ خبلؿ فؾ التشفير أنيما يتشاركاف في نفس الش

: تتركز حكؿ الرسالة نفسيا مثبلن مف أجؿ البحث عف التباينات أك اآلثار  الوظيفة الشعرية -6
 ألسمكب ما، إٌنيا تكضح كؿ الظكاىر األسمكبية التي تؤكد مادية اإلشارة مثؿ 

" فأصبح Ilikeالسجع " كالشعار االنتخابي الذم كضعو جاككبسكف كمثاؿ "  ، العركض الجناس
"I ke " (M. Kassouha. 2008,p44-45 )  
 إلى نكعيف ىما :  التواصل االجتماعي (  Riggio,1986)ريجيو  نموذج  - ب

 ميارات التكاصؿ المفظي أك االجتماعي. :  األكؿ
 ميارات التكاصؿ غير المفظي أك االنفعالي.:  الثاني

 اسية ىي : ثبلث ميارات أسعمى يعتمد المفظي  االجتماعي أف التكاصؿ ريجيو كأكضح
 :  (Sending Skillsميارات اإلرسال ) -ُ
أم التعبير المفظي  - التعبير االجتماعيكبمغة أخرل تيدعى  ، كتتضمف الجانب التعبيرم   

بحيث ترتبط الدرجات  ، أنظار اآلخريف عند التحدث في المكاقؼ االجتماعية تكالقدرة عمى لف
لطبلقة المغكية، كالقدرة عمى بدء المحادثات، كالقدرة با ، العالية عمى مقياس التعبير االجتماعي

ؾ الميارة لديو فرد الذم يجيد تمدكف رؤية مقنعة، كعميو فإف المف كلكف  ، عمى التحدث بتمقائية
 عدد كبير مف األصدقاء. 

 ( :  Receiving Skillsميارات االستقبال ) -2
 ، اؿ الرسائؿ التي ترد مف االخريفحيث ميارات األفراد عمى استقب ، ف الحساسيةكتتضمٌ    

ؿ في القدرة عمى اإلنصات كاالستقباؿ تتمثٌ ك  الحساسية االجتماعيةكتيدعى كالقدرة عمى تفسيرىا. 
المفظي كالحساسية كالكعي بالقكاعد المستترة كراء أشكاؿ التفاعؿ االجتماعي، كالفيـ الكامؿ 

كالدرجات العالية جدان عمى  . لسمككيـكعي مناسب ك كلدييـ شعكر  ، آلداب السمكؾ االجتماعي
منخفضة عمى مقياس التعبير االجتماعي كمقياس الدرجات المقياس الحساسية االجتماعية ك 

كنقص المشاركة في التفاعؿ االجتماعي،  ، م إلى الكعي العالي بالذاتيؤدٌ  ، الضبط االجتماعي
 لقكاعد كاآلداب االجتماعية. ار إلى فيـ فيذه الميارة تشي
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  ( :Controlling Skillsميارات التنظيم أو الضبط ) -3
الضبط كتيدعى  تشير إلى ميارة األفراد عمى تنظيـ عممية التخاطب في المكقؼ االجتماعي .  

ىك عبارة عف ميارة لعب الدكر كتحضير الذات اجتماعيان، أم ك ( Social Control) االجتماعي
عمى القياـ بأدكار اجتماعية  ان قادر يككف ؾ ىذه الميارة أنو نكع مف التمثيؿ االجتماعي، فمف يمتم

قدرة ليكيفكا  ل األشخاصفيككف لد .كلديو ثقة بالنفس في كافة المكاقؼ االجتماعية  ، متنكعة
، ُْٗٗ ، السمادكني )قبكالن في أم مكقؼ اجتماعي معيف.م دٌ عسمككيـ الشخصي ليناسب ما يي 

ُْٓ-ْٖٕ ) 
 :  Social Verbal Communication  تماعي المفظيالتعبير التواصمي االج - 2
رسالألفكار كاآلراء كالمشاعر كالخبرات اىك إظيار     مف المرسؿ إلى المستقبؿ، بشكؿ يا كا 

 . مف إنصات كفيـ لما يتـٌ إرسالو كاستقبالوذلؾ كما يحتاجو  ، ككتابةن  ان ملفظي شفيي كبل
 :ظيمفيوم التعبير التواصمي االجتماعي المف - ُ-ِ

يشير ىذا المفيكـ بشكؿ خاص إلى التأثير المتبادؿ بيف طرفيف أك أكثر بشكؿ يجعؿ مف ك       
مف خبلؿ نظاميف:  ياجميعيان لسمكؾ اآلخر. كيحدث التكاصؿ في المكاقؼ سمكؾ أم منيما منبٌ 

كيشمؿ النظاـ المفظي كؿ ما يدخؿ في نطاؽ عمـ  ، النظاـ المفظي، كالنظاـ غير المفظي
) منظكمة اإلصغاء كالفيـ كالكبلـ. ات الكبلمية أك المغة المنطكقة بما تتضمنو مفاألصك 

 ( ِْٓ،ََِٔمحجكب،
مو مف البيئة بعد ىي ما يستطيع الطفؿ تعمٌ ك  ، مردافان مف مرادفات التكاصؿ المفظيالمغة تيعٌد ك    

ؿ األسرم كنمط ع خبراتو كمداركو، باإلضافة إلى عامؿ التدخكتكسٌ  ، نضج أجيزة الكبلـ لديو
لذلؾ ال بٌد مف التفصيؿ في التكاصؿ المغكم " المفظي" أىميتو،  ، التفاعؿ في الحياة األسرية
 كظائفو، أسسو، كأشكالو.

 : المفظي لدى الطفلاالجتماعي أىمية التواصل  -2-2
يشتمؿ التكاصؿ المفظي عند الطفؿ عمى قدرة الطفؿ عمى التعبير عف أفكاره كمشاعره    

 .حتياجات المختمفة لمفردىاتو، ككذلؾ القدرة عمى التأثير في اآلخريف كالتعبير عف االكاتجا
ؽ لمطفؿ الثقافية، حيث يحقٌ ك االجتماعية حياة الطفؿ مف الناحية السمككية ك أىمية في لو لتكاصؿ فا

مكز التكافؽ الشخصي كاالجتماعي، كما يربط بيف المغة كالفكر مف خبلؿ التعبير عف األفكار بالر 
كينٌمي التكاصؿ المفظي العمميات العقمية األساسية مف تفكير كتخيؿ، كما أنو يربط . المغكية 
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)كـر الديف،  ي االبتكار.كينمٌ  ، كاكتساب المعارؼ كالميارات لٌتعٌمـا فييساعد ك  ، األطفاؿ معان 
ََِْ ،ّْ-ْٕ  ) 

ىػػػذه  ، طفػػػاؿاألكتفػػػاىـ بػػػيف  تكاصػػػؿكمػػػف الناحيػػػة االجتماعيػػػة ييعػػػٌد التكاصػػػؿ المفظػػػي كسػػػيمة    
     .الكسيمة تربطيـ كتعطي ليـ طابع خاص كتساعدىـ في التحكـ في األشياء كالمكضكعات كالبيئة

كالطفؿ الػذم يعػاني مػف إعاقػة  ، بيئي قي أكمي في التكاصؿ بسبب خي لذلؾ نجد أف عجز الطفؿ    
ر بيئيػػة أدت إلػػى تػػأخٍ اب يكػػكف العجػػز ألسػػبأك قػػد  ، التعبيػػر عػػف نفسػػوسػػمعية يجػػد صػػعكبة فػػي 

ذا . عػاجزان عػف نقػؿ أفكػاره بػذلؾ ؿ الطفػؿ النمك المغكم عنػد الطفػؿ، كيظٌػ حػاكؿ الكػبلـ خانػو مػا كا 
النطػػؽ أك يثقػػؿ عميػػو أك يكػػكف كبلمػػو غيػػر مفيػػكـ، كمثػػؿ ىػػذا الطفػػؿ مػػف الممكػػف أف يعػػاني مػػف 

 (. ُِٖص   . ََِٗ. الكحدة ألنو غير قادر عمى التكاصؿ مع اآلخريف )الضبع كأميف
ل فطرتو فالتكاصؿ المفظي يرقى باإلنساف إلى مراتب عالية بيف الكائنات الحية، ألنو يتعدٌ    

صبح لمتكاصؿ كظائؼ مختمفة تمف محيطو االجتماعي، ك  لٌتعٌمـاىا بييطٌكر بالبقاء في دائرة الغريزة ف
شخصية كاجتماعية،  كىذه الكظائؼ سمككيةالتي يرغب اإلنساف في إشباعيا.  باختبلؼ الحاجات

الطابع المغكم كالشاعرم  معرفية أيضان، باإلضافة إلى كظيفتيكذلؾ استيبللية تكصيمية، ك ك 
 ر في اآلخر. التعبيرم المؤثٌ 

 المفظي: لمتواصل المفظي وظائف متعددة ىي االجتماعي وظائف التواصل -3
 :  الوظيفة السموكية الشخصية - 3-1
 ، كفييا يككف التكاصؿ مركزان حكؿ الذات.  عكاطؼالك  نفعاالتالكىي تعٌبر عف ا   
  : الوظيفة االجتماعية -ِ-ّ
ىي التي تجعؿ اآلخر يسمؾ كما نريد، حيث يركز التكاصؿ عمى الناحية االجتماعية    

كظيفة لنضج شخصية ماعية ك كلمتكاصؿ كظائؼ ثقافية كتعميمية، كما يعٌد كظيفة لمجماعات االجت
 .( ُْٖ-ُْٕص،ََُِ) شقير، الفرد
 : الوظيفة االستياللية التوصيمية -ّ-ّ
ر في يبكاليا األثر منشطة الترحيبية التي يقكـ بيا المتحدث في بداية حديثو، فكيقصد بيا األ   

 ِاجتماعية بيف المتحدث كالمستمع. تككيف عبلقات
 الوظيفة المعرفية:  -ْ-ّ
 د تكصيميا لممستمع. ث مف معمكمات كمعارؼ يريتعني ما يحممو المتحدٌ ك    
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 ن:اوليا مستوي -الوظيفة المغوية -3-5
 ث عف عالـ األشياء. ث بكاسطتيا المتحدٌ األكؿ: يسمى لغة األشياء التي يتحدٌ 

 يو لممستمع.ا يتكمـ عنو كيكجٌ ث في الحديث عمٌ المغة التي يكظفيا المتحدٌ بالثاني: يعرؼ 
 الوظيفة الشاعرية:  -3-6
يـ في خمؽ مضمكف الرسالة ية أك الناحية التي تستكاصمبالرسالة الترتبط بشكؿ مباشر ك    

عطاء ناحية جمالية لمحديث، كي يككف مؤثٌ  شترؾ في صياغتو كؿ مف العقؿ كالعيف كي ، ران كا 
 ( .ْْ ، ََِّ)حيمرم،  ث عمى اإلقناع ؼ قدرة المتحدٌ كاألذف كالمساف . فعمى ذلؾ تتكقٌ 

معايير لتصؿ باإلنساف إلى غاياتو ك بٌد مف اعتمادىا الالمفظي كىذه الكظائؼ لمتكاصؿ    
فر لو بيئة اجتماعية سكية تنضج لديو افاإلنساف الخالي مف العيكب الخمقية كالذم تتك  ، كأىدافو
كيتطٌكر تكاصمو المفظي، فتعٌمـ المغة بحاجة إلى التركيب الفيزيكلكجي السميـ كالمحيط  ، المغة

 قمية السميمة .  سكم كالبنية العاالجتماعي ال
 :  المفظياالجتماعي  أسس التواصل  -4

  ىناؾ ثبلثة أسس يجب تكافرىا لكي يحدث التكاصؿ المفظي كىي:
خبللو مرحمة  كتتـٌ  ، تركيب فيزيكلكجي:  يتضمف أجيزة الكبلـ لحدكث التكاصؿ المفظي -4-1

  االستقباؿ ثـ المعالجة ثـ إصدار الصكت بالكبلـ.
:  يساعد الطفؿ في تحقيؽ النمك المفظي، مف خبلؿ التفاعؿ بينو كبيف  يمحيط اجتماع -4-2

 المحيطيف في ىذا الكسط االجتماعي. 
و مف يمكنٌ  ماعمى الفيـ كاإلدراؾ كالتذكر بكؿ ما قد يسمعو الفرد ك قادر :  تركيب عقمي -4-3
 ( ُْٖ-ُْٕ،ََُِسمعو.) شقير، اممٌ  لٌتعٌمـا

فيناؾ الحكاس الخمس  ، ميارات التكاصؿ المفظي عند الطفؿ ة عكامؿ تتدخؿ في تنميةكثمٌ    
كالتذكر كالتقميد كاإليماءات كاإلشارات الجسدية، مع األىمية البالغة لمغة التعبيرية التي يستخدميا 

 الطفؿ في التعبير عف حاجاتو كمشاعره كمكنكناتو. 
أف يمتمؾ الطفؿ  ال بدٌ  ، ظي: الكتساب ميارات التكاصؿ المف التآزر بين الحواس المختمفة -أ 

حساس، فيجب أف  القدرة عمى استخداـ مجمكعة مف الحكاس، مف سمع كبصر كلمس كا 
 ، كمف الضركرم أف يفيميا كيستكعبيا.تكاصؿيستحضر الطفؿ الصكرة الذىنية لمكضكع ال
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التي ال يحدث تعٌمـ لمتكاصؿ إاٌل مف خبلؿ مخزكف مف الكممات  تنمية القدرة عمى التذكر:  -ب 
ة مٌ يمقدرة عمى التذٌكر مف العكامؿ التعٌبر عف مدلكالتيا التي تعمميا الطفؿ مف ذم قبؿ. كتيٌعد ال

 ميا.التي تٌسيؿ استقباؿ المعمكمات الجديدة التي يجب تعمٌ 
التكاصؿ مف خبلؿ تقميده لآلخريف في صكرة  يٌتعٌمـفالطفؿ يمكف أف  تنمية ميارة التقميد:  - ج

التعبير المغكم بتقميد األفعاؿ  يٌتعٌمـسيطة، كمف خبلؿ مبلحظتو لآلخريف بعض المكاقؼ الب
الطفؿ أف يعٌبر عف نفسو اعتمادان عمى القدرات السابقة  يٌتعٌمـكاألصكات كالكممات، كبعد ذلؾ 

 ميا. التي تعمٌ 
 : تنمية القدرة عمى استخدام أكثر من وسيمة من وسائل التواصل  -د 
ميارة التكاصؿ المفظي، باإلضافة لميارات أخرل مف تعبيرات الكجو  كفييا يستخدـ الطفؿ   

استخداـ الطبقة المناسبة لمصكت كالتي تدعـ التكاصؿ  مع ، كاإلشارة كالكممات كحركات الجسـ
 المفظي.  

د ترديد ببغائي لكممات اآلباء التكاصؿ المفظي ليس مجرٌ  : تنمية المغة التعبيرية األوليةىػ_ 
ٌنما مياراتو تتطٌمب أف يعٌبر الطفؿ عف الكممات بمفيكمو الخاص، كأف يربط بيف كاألميات، ك  ا 

تعميـ الطفؿ الكممات التي تصؼ األشياء كاألحداث كاألفعاؿ  عف أفكاره. كيتـٌ  ليعٌبرالكممات 
 (. ُٕ، ََِٗ كأميف، ،البسيطة الميمة لو  )الضبع

 ، بغي عمى المعممة التعامؿ معيـؤلطفاؿ ينل ة التعبيرية األكليةالمغ لتنميةتقنيات  كتكجد   
يـ أسئمة مركبة كمفتكحة معالمعممة  تستخدـفبكممة كاحدة، لمسؤاؿ يستجيبكف فيناؾ أطفاؿ 

ثكف غالبان، قد يككف الصمت تقنية جيدة لتشجيعيـ عمى األطفاؿ الذيف ال يتحدٌ  كىناؾ  ،النياية
عمـ مفردات التكاصؿ تكي ،لمكبلـالطفؿ لؾ يندفع كىؤالء ينفع معيـ التشجيع كالمديح، كبذ ، الكبلـ

دارة المناقشة تستغؿ مناسبات ليا ف .في رياض األطفاؿ بكساطة المعب الحر، تقنية االنتظار، كا 
حالة  ففيصمة بحياة األطفاؿ اليكمية، قد تككف حفمة عيد ميبلد لعدد مف األطفاؿ في الركضة. 

بكممة  د ميبلده في األسبكع القادـ، فتجيب الطفمةتسأؿ المعممة مف يككف عيطفمة صامتة . " 
بالتكسع في الكبلـ، مف يساعدني في تعميؽ البكاليف المعممة بدأ تأك تكمئ بجسدىا،  ، كاحدة

كالزينة ؟ مف يحضر معي طاكلة الحفمة؟ مف سيرتب األغراض عمى الطاكلة، مكجية الكبلـ ليا 
 . مف خبلؿ النظر إلييا
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تيطرح  ألسئمة المفتكحة حكؿ مكقؼ النشاط الذم ييتـ فيو الطفؿ اليدؼ. ككىكذا تيستخدـ ا    
ىذه األسئمة إلشباع حاجات الطفؿ اليكمية في الركضة، كما تيستخدـ تقنية المديح في  معظـ

أطفاؿ عمى  ةكيككف العمؿ مع أربع ، المحاكاة كتيقبؿ باإلشارة كالمفظ كظؼ فيوتي قؼ استثنائي مك 
ؼ"  تعمؿ المعممة بيا عمى الحديث مع األطفاؿ عف أسمكب األكؿ نية التكقٌ " تقكفي األكثر . 

  ( Venn,& et all, 1994, p 123-383 )كالشرب في كجبتي الفطكر كالغداء.
تـ تنمية الميارات التكاصمية المفظية باستخداـ أساليب كأنشطة حسية تعتمد اإلشارات تك    

اة كتقميد، كما تستخدـ تماريف لتدريب اإلدراؾ كالذاكرة دكار كمحاكاألكاإليقاعات الصكتية كلعب 
 كاالنتباه كالمشاعر كاألحاسيس التي يختبرىا األطفاؿ خبلؿ حياتيـ الميعاشة. 

 المفظي لدى األطفال: االجتماعي التنمية اإلجرائية لميارات التواصل  -5
 ة السمع:تنمية حاس    -5-1
اإلشارات الصكتية المختمفة كفيميا مف خبلؿ  ؼتعرٌ كذلؾ مف خبلؿ تدريب الطفؿ عمى     

 كيمييا التعبير عنيا لفظيان. ، األلفاظ المسمكعة
 : ة البصرتنمية حاس   -5-2
بحيث  ، كذلؾ مف إدراؾ االختبلفات كالتشابيات ما بيف صكر األشياء كاأللكاف  كالتمييز بينيا   

دراؾ الفرك  كىذا  كيمييا التعبير عنيا لفظيان. بينيا ؽيستطيع الطفؿ عقد المقارنات بيف األشياء كا 
في عبارات مختمفة  يانفسالكممة تكرار  مف خبلؿ تنمية ميارة التمييز البصريما يؤدم إلى 

 التآزر الحركي البصري. تدريب الطفؿ عمى تحقيؽ كذلؾ يتـ كقياـ الطفؿ باستخداميا.
دراك األو  وتركيز االنتباه ، تنمية اإلدراك المكاني  -5-3  :  شياء المحيطة بوا 
ثـ كصفيا كالتعبير ، مف خبلؿ عقد المقارنات بيف األشكاؿ كاألحجاـ كاأللكاف كمكاضع األشياء   

 عنيا بشكؿ صحيح.
 :  مساعدة الطفل عمى تحقيق التفاعل االجتماعي  -5-4
مية ميارة تنو، عمى القراءة كالكبلـ كالنطؽ لحثٌ كا ،مف خبلؿ التقميد كالمحاكاة كلعب األدكار   

تكفير البيئة المناسبة لمطفؿ  جبكىنا ي ، ية لمطفؿاستيعاب التعميمات كتنفيذ األكامر المكجٌ 
 ، ع التدعيـ المعنكم كالمادميالمثيرات كتنك  مف اإلكثارك  ،الكبلـ كالتفاعؿ مع اآلخريف فيلتساعده 

 كف. ستكل الطمكح كالتنافس كالتعازيادة ممع  ،كتككيف عبلقة حميمة مع الطفؿ
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 :  تنمية الميارات التعبيرية -5 -5
داخمو مف مشاعر كانفعاالت ليحقؽ التكاصؿ في ا ر عمٌ بحيث يستطيع الطفؿ أف يعبٌ    

( -دىشة -غضب -حزف -الكجدانيات المختمفة: )سعادة تعٌرؼب الطفؿ عمى ر تدٌ فيالكجداني. 
 ك بعض المشاىد.  ذلؾ مف خبلؿ عرض الصكر أ كيمكف أف يتـٌ  . كغيرىا كالتعبير عنيا

: كمف األفضؿ استخداـ التدعيـ االيجابي ألنشطة المختمفة التي يقوم بيا الطفلاتدعيم  -ٓ-ٔ
 ( . ُٕ كأميف .ََِٗ.  )الضبع السمبي التدعيـ أكثر مف 

العممية  فير مفيكـ التكاصؿ ككظائفو كأسسو تقـك عمى أركاف ثابتة ال تتغيٌ  فٌ كىكذا نجد أ   
كالبيئة المحيطة الغنية  ، كالعقؿ السميـ ، ىي: الفيزيكلكجية السميمة لمطفؿك يرية التكاصمية التعب

يجابي لمحتكاىا كالتي تمقى الدعـ اإل ، الجتماعيةبفرص كمكاقؼ التكاصؿ التي تعنى بالعبلقات ا
 بأسمكب حضارم يكاكب ما ىك مقبكؿ في المجتمع.  تقديـ كجدانيات كقيـ، ك المعرفي

 المفظي: االجتماعي التواصل أشكال ميارات  -6
يقكـ التكاصؿ االجتماعي المفظي عمى تبادؿ البيانات كالمعمكمات باستخداـ المغة كاأللفاظ    

ف ميارة حركية أك يدكية كقد تتضمٌ  ،كالكممات كالجمؿ الشفيية كالمكتكبة بيف المرسؿ كالمستقبؿ
لمفظي إلى )اإلنصات، التحدث، ا ـ ميارات التكاصؿ االجتماعيتقسك أك عقمية أك اجتماعية. 

( . كيعٌبر البحث عف ُُ، ََِٔ)أبك النصر، تككيد الذات، المبادأة كاإلنياء( التدعيـ، 
  (.اإلصغاء كالفيـ كالكبلـ ):  تتضٌمفالتكاصؿ االجتماعي المفظي بأشكاؿ متنكعة 

 : Listening Skill  ميارة اإلنصات واإلصغاء -ُ-ٔ
كتبدأ بتمييزىا كربطيا  ، كتمٌررىا عمى مراكز السمع في الدماغ  ،تستقبؿ األذف األصكات   

رىا كاستدعاؤىا الحقان. كيرتبط تعمـ بحيث يمكف تذكٌ  ، بداللتيا الرمزية، كتحتفظ بيا في الذاكرة
فقد معو القدرة عمى  ، المفردات لمكبلـ بحاسة السمع، فإذا فقد الطفؿ السمع بعد كالدتو مباشرةن 

بيف  ندماج كامبلن اللذلؾ ال بٌد أف يككف ا  ، كىذا يعيؽ التكاصؿ مع اآلخريف  ،النطؽ كالكبلـ
 . كىذا ما ييدعى باإلصغاء الجيد.كفاعميتو  المستمع كالمتكمـ ليحدث استمرار التكاصؿ

" فعؿ قصدم انتقائي يعكس حرص  ميارات التعبير المفظي ألنو ؿ اإلصغاء الجيد أىـٌ كيمثٌ      
كصكالن إلى المعنى المراد التعبير عنو، كما يعكس  هكتفسير  وكفيم كبلـ اآلخر ؿالفرد عمى استقبا

كلئلصغاء الجيد قيمتو في تقميؿ مكاقؼ سكء . مراعاة لمشاعر اآلخر كتعبيران عف االىتماـ بو 
ب العكامؿ التي تككف سببان في استثارة الصراع بيف طرفي التكاصؿ" الفيـ كتشكش الرسالة كتجنٌ 
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(person,1983كي .)اإلصغاء ميارة تستكعب مضمكف الحكار كتشجع اآلخر  أفٌ /ىارتمي/  رل
بداء اىتماـ مماثؿ كىي في حٌد ذاتيا ميارة تعكس ميارات أخرل كميارة  ، عمى التكاصؿ كا 

 ( . Hartley,1993الحضكر كميارة المتابعة كميارة التأمؿ كميارة عكس األفكار. )
ث د لمشاعر المتحدٌ ؿ إنساني مرٌكب يتألؼ مف : اإلدراؾ الجيٌ كيتٌمخص اإلصغاء الجيد في فع   

دراؾ االنفعاالت المصاحبة لمتابعة الحديث مع التركيز كاالنتباه ، أثناء حديثو كااللتزاـ بآداب  ، كا 
دراؾ معاني المفردات المغكية في ضكء سياؽ الكبلـ ، اإلنصات مما يعني أف اإلصغاء  ، كا 

 .شعكر بما كراء الكممات أكثر مف الكممات بحٌد ذاتيايتضمف تحريؾ العكاطؼ كال
مف الميارات التي تحتاج التطكير، كاإلصغاء الجيد يحتاج إلى تدريب اإلصغاء كبذلؾ ييعد    

كممارسة لكي تتكافر لدل الفرد الكفاية االنفعالية التي تجعمو يشعر بشعكر اآلخريف كيعٌبر عف 
 ( Collins., 2009,P30) رأيو مف غير إساءة أك تجريح .

كتسير عممية اإلصغاء في تداخؿ كاقعي يبدأ (  قبؿ، كأثناء، كبعد) كلئلصغاء أقساـ ثبلثة:    
كمف األفكار المسبقة إلى  ، رر مف الشكاغؿ الذىنيةكالتحٌ  ، بتييئة الفرد لنفسو كلمبيئة مف حكلو

تباه كالتركيز كالتكاصؿ عف االن ( ييعٌبرداخمي كخارجي)ي كيصاحبو فعؿ صمت كمٌ  ، حدٍّ ما
مع إعطاء اآلخر  ، كالقدرة عمى التقاط كافة اإلشارات غير المفظية ، ثوالبصرم بيف الفرد كمحدٌ 

كالتأكيد عمى الفيـ كعدـ المقاطعة كعدـ إطبلؽ  ، انطباعان قكيان باالىتماـ كالتعاطؼ كالمشاركة
لراجعة أساسي في استكماؿ العممية بعد اإلصغاء فيككف دكر التغذية ا أٌمااألحكاـ الباكرة . 

 (ِِٔ، ََِٔ، )جاب اهللالتكاصمية. 
م إلى إقامة عبلقة جيدة مع اآلخريف يؤدٌ  ، التدريب عمى اإلنصات كاإلصغاء الجيد لؤلطفاؿف   

تقانيا بشكؿ أفضؿ يعٌزز التكاصؿ االجتماعي  كىذا ما، أكاصرىا الفيـ الجيد لمغتيـ كاستيعابيا كا 
 ىـ كافةن. طفاؿ في مراحؿ نمكٌ األكفأ بيف األ

فالعناصػػر المفظيػػة  ، كاسػػتنادان لمػػا سػػبؽ نجػػد أف لئلصػػغاء عناصػػر لفظيػػة كأخػػرل غيػػر لفظيػػة   
المسػػػتمع. كىنػػػاؾ تكجيػػػو المناقشػػػة نحػػػك  فػػػير تيسػػػتعمؿ فييػػػا الكممػػػات كالجمػػػؿ كالفقػػػرات التػػػي تػػػؤثٌ 

عف المشاعر اليادئة، أك قد يككف األفكار الرئيسية، كالصكت الدافئ الذم يعطي انطباعان لمتعبير 
صػػكتان منخفضػػان أك مرتفعػػان يشػػكش عمميػػة االسػػتماع. كالعناصػػر غيػػر المفظيػػة لئلصػػغاء تتمثٌػػؿ فػػي 
حركػػات الجسػػـ كاأليػػدم فاسػػتخداميا مػػف قبػػؿ المتحػػٌدث تزيػػد مػػف فاعميػػة الرسػػالة. كىنػػاؾ تعبيػػرات 

نػػػاخ كالبيئػػػة الفيزيقيػػػة فػػػي عمميػػػة ر المفػػػي حديثػػػو، كيػػػؤثٌ  وأك تشػػػٌجعالمتحػػػٌدث الكجػػػو التػػػي تثػػػبط 
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ككضػع المتحػٌدث  ، فبقدر تكفير مدل الراحة فػي الجمسػة كاألثػاث كالحػرارة كالضكضػاء ، اإلصغاء
 تمع أك المتحٌدث عمى حدٍّ سكاء. بالنسبة لممستمع كٌميا عكامؿ ييمكنيا أف تؤثر في المس

 :  Comprehension Skillميارة الفيم   -ِ-ٔ
  الترتيب الثاني لعممية التكاصؿ االجتماعي المفظي إلقامة تفاعؿ مع اآلخريف. يأتي الفيـ في   

يصاليا إلى الدماغ لممعالجة  ، كتتمٌثؿ ىذه الميارة في القدرة عمى تمقي معمكمات البيئة الخارجية كا 
ـٌ ك   .تمييزىا كتصنيفيا مف ث

اسة كارلكس فقد أشارت در  ، كىناؾ دراسات كثيرة قامت بتحميؿ ىذه الميارة    
( إلى أف عممية الفيـ تتطمب عمميات تفكير ذىنية Carlos,et all & other,2001)كآخركف

كالتذكر كالتخيؿ كالتحميؿ كالتفسير، كما تشتمؿ عممية الفيـ عمى جكانب عقمية ميمة كالقدرة 
ؾ في مية ذلأىيتجٌمى ك  ، عمى تخزيف المعمكمات كاستخداميا بما يتكافؽ مع المكاقؼ المناسبة

كتيعٌد ميارة الفيـ األساس الذم  .، كأىميتو في تحميؿ المعمكمات كتفسيرىاالبناء المعرفي لمفرد
 (Collins., 2009,P34)تتكقؼ عميو الميارة اإلنتاجية لمغة. 

فالكممات التي  ، د إلدراكو( إلى أف ما ينتجو الطفؿ ىك انعكاس جيٌ Smith) قد أشار سميثك    
ضو لممكاقؼ التعميمية ه كتعرٌ ر نمكٌ لكممات التي ينطقيا، كمع تطكٌ يفيميا ىي أكثر مف ا

 ( . Smith ,1998,p396كاالجتماعية تزداد قدرتو عمى فيـ ما يسمع مف كممات  كجمؿ )
نتاجو مف قبؿ الطفؿ يؤكٌ     كر قدرتو عمى تكطيد عبلقتو باألطفاؿ اآلخريف د تطٌ إف فيـ الكبلـ كا 

كما يعطيو الجرأة عمى التكاصؿ مع الراشديف ألنو يثؽ بقدراتو عمى  ، الذيف ييتـ بالتكاصؿ معيـ
إقامة أكاصر العبلقة التي تيبنى عمى الفيـ الكامؿ لما يتحٌدث بو مع الراشديف في المنزؿ كالبيئة 

  المحيطة.
 :  Expression ميارة الكالم -ّ-ٔ
العممية بالمغة المنطكقة األكثر  يأتي الكبلـ في ىـر عممية التكاصؿ االجتماعي المفظي لييٌتكج   

 تصريحان في التكاصؿ بعد اعتماده اإلصغاء كالفيـ  عكضان عف  بقية الميارات الضركرية. 
فادةلذلؾ     كالمفظ ىك صكت مشتمؿ عمى بعض  ، ييعٌد الكبلـ ميارة إنتاجية لمغة، فيك لفظ كا 

كما ييعٌرؼ الكبلـ بأنو: ميارة نقؿ الحركؼ، كاإلفادة ما دٌؿ عمى معنى في ذىف الطفؿ المتكمـ . 
األحاسيس، كالمعاني، كاألفكار، كاألحداث، مف المتكمـ إلى اآلخريف بطبلقة كانسياب مع صحة في 

 ( ِْٖ-ِْٕ،ََِٗ، الفبلحالتعبير، كسبلمة في األداء )
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ا، كما كتنمك ميارة الطفؿ في الكبلـ عندما يمتمؾ ثركة لغكية فيزداد فيمو لمكممات التي يسمعي   
مف تزداد قدرتو عمى إنتاج الجمؿ ذات الدالالت كالمعاني التي تخدمو في التكاصؿ مع اآلخريف 

سع خبرتو ، كبزيادة نشاطو تتٌ كاىتماماتوففي البداية يتحدث الطفؿ عف نفسو،  .األطفاؿ كالراشديف 
 كتزداد قدرتو عمى الفيـ كالتعبير. 

 ثبلثة جكانب ىي:  كتتضمف تنمية ميارة الكبلـ عند الطفؿ   
 : حركي -جانب حسي  -أ

كالتمػػػريف عمػػػى التنغػػػيـ كاسػػػتخداـ النبػػػرات فػػػي  ، النطػػػؽ السػػػميـ لمحػػػركؼ إلػػػىرؼ الطفػػػؿ كفيػػػو يتٌعػػػ   
أشػػر إلػػى  : قػػكؿ لػػو المعممػػة كتدة كأشػػكاؿ متعػػدٌ  ألػػكافالصػػكت بشػػكؿ كاضػػح كمسػػمكع.  فتعػػرض عميػػو 

األصػػػفر. كتعػػػرض عميػػػو أشػػػكاؿ  ، خضػػػر األزرؽ األسػػػكدالبرتقػػػالي األ ، األرجػػػكاني)  األلػػػكاف التاليػػػة: 
المثمػػث. كتيعػػرض عميػػو بعػػض الخػػكاص الحسػػية كيسػػمي " حمػػك، مػػالح،  ، المربػػع ، كيشػػير إلػػى الػػدائرة

كراء  ، ـأٌمػا ، تحػت ، . كتيعرض عميو بعض الجيػات : " فػكؽ( حار ، بارد ، خشف ، ناعـ ،  حامض
فػػي  ، ىنػػا  فػػي القمػػة ، ؼ الطفػػؿ إلػػى معناىػػا :  ىنػػاؾتعػػرٌ كتيعػػرض عميػػو بعػػض الكممػػات المكانيػػة كي" 

    .(Hirsch,et all 2009,p176مرتفع ) ، داخؿ خارج، منخفض ، األسفؿ
  جانب معرفي: -ب 
ىك الذم يمٌكف الطفؿ مف تككيف عادات لغكية سميمة مثؿ: تنظيـ األفكار، كبناء المفردات،    

جراء ع ، دالالت األلفاظإلى ؼ كالتعرٌ   مميات التذكر كالتخيؿ كالتفكير. كا 
 جانب نفسي اجتماعي:  -ج 
اء كما يجمبو مف كتككيف جماعة األصدق ، ىك قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ االجتماعي السميـ   

 ( Collins., 2009,P30) جنبو االضطرابات النفسية كالمغكية.يي ك  ، شعكر بالثقة
أىمية كبيرة في ظٌؿ التٌفاعؿ االجتماعي بيف  االتكاصؿ المفظي ذكاستنادان لما سبؽ ييعٌد    

باحثيف مف تدريب األطفاؿ عمى ال ى أساليبو اإلجرائية التي تمٌكفبعد الٌتعرؼ إل السٌيماك  ، األطفاؿ
كطالما أف الطفؿ يفيـ أغمب ما  .التكاصؿ االجتماعي المفظي حتى في عمر الطفكلة المبكرة 

ف كاف ال يتمٌكف مف باستطاعتنا االعتماد ف ، التعبير عف ذلؾ  بجمؿ كاممة ييقاؿ مف الكبلـ كا 
ـٌ   ، المفظي عمى أيقكنات أخرل في التكاصؿ االجتماعي كىي أيقكنات ال ترل بسيكلة كال يت

شاراتنا فيي  ، تعٌمميا ببساطة بالرغـ مف عفكيتيا مكجكدة بشعكرنا كترسـ بأجسادنا كبإيماءاتنا كا 
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التكاصؿ  فيناؾ ،ؿ لو كجياف كعممة النقد كيفما قٌمبتيا تظٌؿ نقدان فالتكاص ، ةالتعبيرية غير المفظي
 غير المفظي.  المفظي كالتكاصؿ االجتماعي االجتماعي 

 : Social nonverbal Communication التواصل االجتماعي غير المفظي  -7
رسالىك إظيار لؤلفكار كلآلراء كالمشاعر كالخبرات     بشكؿ غير  مف المرسؿ إلى المستقبؿيا كا 

التي تشمؿ )إيماءات الرأس، كتعبيرات الكجو، كحركات الجسـ،  دخبلؿ: لغة الجسلفظي مف 
شارات األطراؼ( كتتمثؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي غير  أنماط تعبيرية ىي:  ةالمفظي بثبلث كا 

 (ِّٗصََِٗ،الفبلح) التعبير البدني، كاإلشارم، كالتصكيرم( .)
ب المعقدة لمتفاعؿ غير ييعٌد مف األساليالجسد، ك انعكاس لمغة  كالتكاصؿ غير المفظي   

ينا الصغير ا لو. ىذه المغة التي تككف في كعكيحدث أحيانان بعيدان عف سيطرتن ، الشخصي
رسائؿ تككف في سياؽ لالمحدكد، كتككف كظيفتيا إظيار العكاطؼ كالمشاعر حيث ترسؿ معاني 

فيي تيعٌد أكثر منيجية في تحسيف المساعدة  ، مكب تربكمإذا اعتيمدت لغة الجسد كأس .المكضكع 
كثر األشكاؿ (. كييعٌد ىذا الشكؿ مف التكاصؿ مف أLatino,2000,P82) الحاضنة النكعية

فتحضف األـ ىذا الكائف المطيؼ بيف ذراعييا  ، تككف الصرخة األكلىحيث شيكعان بعد الكالدة 
غير المفظي مع العاـ الخارجي كىكذا ركيدان ركيدان  كيبدأ أكؿ خطكةو في التكاصؿ  ، فييدأ ركعو

ميارات التكاصؿ غير المفظي المعقدة كالتي  يٌتعٌمـكابتسامةو ىانئة إلى أف  ، يينأ بنظرة دافئة
 ي في بيئتو االجتماعية الحاضنة.تمٌكنو مف كسب جكالت التفاعؿ االجتماع

الجسد كمميزاتو الجسدية أك  -الدعـ يستخدـ التكاصؿ غير المفظي عند ككراز ثبلث نماذج مف 
الكشـ، ركائح طقكس يكمية عند الفرد  ، المظير الذم يتمثؿ في " المبلبس -النفسية كالحركية، 

تشبث الفرد في المكاف  –تتعمؽ بالكسط البيئي كبكؿ الخدع اإلنسانية التي تخدـ التكاصؿ  ركأمك 
 يحيط بالجسد كيتصؿ بو . كالذم يرتبط بمكاف ثابت أك محمي أك بالمكاف الذم 

( Kassouha. 2008,p46 ) 
  غير المفظي:االجتماعي نماذج التواصل   -7-1
 ىناؾ نمكذجاف نمكذج ريجيك في التكاصؿ غير المفظي كنمكذج بكب.    
 ف  ثبلث ميارات أساسية ىي : يتضمٌ نموذج  ريجيو في التواصل غير المفظي  -ُ-ُ-ٕ
 :  (Sending Skillsميارات اإلرسال ) -أ 
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التعبير كتيدعى كتتضمف الجانب التعبيرم حيث قدرة اإلفراط عمى التكاصؿ أك التخاطب.    
تشتمؿ عمى إرساؿ الرسائؿ االنفعالية، كما تشتمؿ ك (  Emotional Expressivityاالنفعالي) 

متمؾ أيضان عمى التعبير المفظي لبلتجاىات، كالسيطرة كمبلمح التكجو الشخصي، كالفرد الذم ي
ر عف انفعاالت خبلؿ ما يعبٌ مف ىذه الميارة لديو قدرة عالية عمى جذب انتباه اآلخريف لو 

ر فييـ، كعدـ القدرة عمى التعبير االنفعالي عند الفرد صادقة،  كالتي يمكف أف تنتقؿ لآلخريف كتؤثٌ 
 تؤدم إلى حدكث خمؿ في صبلتو الكجدانية مع اآلخريف. 

 :  ( Receiving Skillsميارات االستقبال ) -ب
كالقدرة  ، ف الحساسية ميارات األفراد عمى استقباؿ الرسائؿ التي ترد مف االخريفتتضمٌ  حيث  

ميارة  بكصفيا ( Emotional Sensitivityالحساسية االنفعالية )كتيدعى بعمى تفسيرىا. 
يمتمؾ ىذه الميارة  كالفرد الذم ىا.كتفسير  استقباؿ انفعاالت اآلخريف كقراءة رسائميـ االنفعالية

ككف لديو ميارة تكما  ، مفظية الصادرة عف اآلخريفيككف لديو حساسية لمرسائؿ االنفعالية غير ال
 كبصفة خاصة ذلؾ المتعمؽ بالمشاعر كاالنفعاالت.  ، فائقة عمى تفسير التكاصؿ الصادر عنيـ

 : (Controlling Skillsميارات التنظيم أو الضبط ) -ج 
الضبط كتيدعى بتنظيـ عممية التخاطب في المكقؼ االجتماعي . يارة األفراد عمىتشير إلى م   

بالقدرة عمى ضبط التعبيرات غير المفظية  ور عنيعبٌ الذي  ( Emotional Controlاالنفعالي )
كالقدرة عمى  ، كيشمؿ القدرة عمى إخفاء المبلمح الحقيقية لبلنفعاالت.  ياكتنظيمكاالنفعالية 

بو الفرد مف انفعاالت، كالفرد الذم يمتمؾ ىذه الميارة يستطيع التكيؼ مع  يشعرالتحكـ فيما 
المكقؼ االجتماعي كرسـ الصكرة المناسبة لمتعبير، كرسـ صكرة الفرح بالرغـ مف شعكره بالغضب 

 يجيد ضبط التعبير الظاىرم لبلنفعاالت. أٌنو  أك الحزف أك القمؽ، أم
 :( Pope1986عند بوب ) نموذج السموك غير المفظي  -7-2-1

 : ثبلثة ىي إلى أف السمكؾ غير المفظي لو مظاىر  (Pope1986أشار بكب )
 : األفعال الحركية -أ

كتعبيرات الكجو كحركات الذراعيف  ، ؿ في المشاعر التعبيرية أثناء عممية التكاصؿكتتمثٌ    
 كحركة الجسـ ككؿ.  ، كطريقة السير ، كاأليدم

 : مظاىر النطق -ب
 كالمركنة كاليدكء عند الحديث. ، ف مستكل الصكت كنبرتوكتتضمٌ    
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  المسافات االجتماعية: -ج
مشاعر القمؽ خبلؿ  ل الشخصتككف لدك  ، ز الشخصي أثناء عممية التكاصؿؿ في الحيٌ كتتمثٌ    

الشخصي ز يرتفع مستكل استثارتو االنفعالية، كىذا يؤدم بدكره إلى زيادة الحيٌ ك عممية التكاصؿ، 
 .(ْٕٖ-ُْٓ، ُْٗٗالسمادكني، نقبلن عف )أثناء التفاعؿ االجتماعي

  مفيوم ميارات التواصل االجتماعي غير المفظي: -ِ-ٕ
يماءات الكجو التي تصدر عف الفرد     بشكؿ  ٌماإىك التكاصؿ الذم يقكـ عمى إشارات الجسـ كا 

ي لغة الكجو كاألصابع ف مفردات تتمثؿ فمخطط بيف المرسؿ كالمستقبؿ، كيتضمٌ أـ بشكؿ عفكم 
األفكار كاالنفعاالت  كحركات الجسـ كالمظير كاأللكاف كالمسافات التي تنقؿ ، كاليديف، كالصكت
يقـك  ، ( التكاصؿ غير المفظي بأٌنو شكؿ مف أشكاؿ التفاىـ,Hass)ىاس عٌرؼلآلخريف. لذلؾ 

انفعاالتنا لآلخريف عمى الحركات كاإلشارات كتعبيرات الكجو كأكضاع الجسـ بنقؿ أفكارنا ك 
و لغة اإلشارات كالحركات ( بأنٌ ََُِ،( . كعٌرفو )عبد الكريـ Hass,2000,p17)ىاس

كىي تحمؿ معاني كدالالت رمزية  ، كاإليماءات الصادرة عف أجزاء الجسـ في مكاقؼ مختمفة
، )عبد الكريـ سمبيةكالتأثير عمييـ بطريقة إيجابية أك  ، تساعد عمى التكاصؿ مع اآلخريف

ََُِ،ِٕ) . 
التصنيؼ  ،في تصنيفيف لرسائؿ السمكؾ تيكضع تكاصؿالسمكؾ غير المفظي كسيمة  ييعدٌ كلذلؾ    

كيككف مثؿ التمممؿ كنظرات االشمئزاز كأمثمة عف السمكؾ   ، األكؿ: ىك العمؿ اإلخبارم
 اإلخبارم الذم يشير بدكف قصد إلى القمؽ كعدـ الراحة أك اإلحساس بالذنب. 

كالقصػػػد لمسػػػمكؾ الصػػػريح ىػػػك نقػػػؿ  ، بقصػػػد كاعو العمػػػؿ الصػػػريح كيػػػتـ ٌ ىػػػك ؼ الثػػػاني: كالتصػػػني 
 ز السػػمكؾ غيػػر المفظػػي بميػػزات ثػػبلثالعكاطػػؼ مثػػؿ الغضػػب كاالستحسػػاف كعػػدـ المكافقػػة . كيتمٌيػػ

نقميػا  إلػى نػكع المعمكمػات التػي يػتـلمسمكؾ غيػر المفظػي : يشير االستخداـ  الميزة األولى- ىي: 
 ارم أك صريح.بشكؿ سمكؾ إخب

: ىػي أف بعػض السػمككات غيػر المفظيػة قػد تكػكف متجػذرة فػي الجيػاز العصػبي  والميزة الثانية -
كبعضػػيا اآلخػػر يػػتـٌ تعٌممػػو بشػػكؿ عػػاـ كاسػػتخدامو أثنػػاء التعامػػؿ ضػػمف  ، مثػػؿ األفعػػاؿ المنعكسػػة

 .غير المفظي  السمكؾ أنماط  لٌتعٌمـ ان اجتماعي ان تككف العائمة أك الثقافة مساعدك  البيئة المحيطة. 



52 
 

داخمػي : كالنظػاـ نكعػاف  ، المعنى المرتبط بالعمؿ غير المفظػي أك: ىي النظاـ  والميزة الثالثة -
عمػى يىػدؿي اعتبػاطي أك مػتقف، مثػؿ رفػع اإلبيػاـ لؤلعمػى بشػكؿ النظػاـ الخػارجي يظيػر  ، كخارجي

 تكضح المعنى بنفسيا.  كىذه يتـ تشفيرىا بشكؿ اعتباطي بما أنيا ، أف األمكر عمى ما يراـ
كالتشفير المحدد داخميان ىك ما  ، التشفير المتقف مثؿ حركة قطع الحنجرة بكاسطة اإلصبع أٌما   

تعنيو ىذه الحركة. إف ضرب شخص ما عمى سبيؿ المداعبة أك لكزه بالذراع العمكية ىما مثاؿ 
العدائية. ف الحركتاف عف شكؿ مف كتعٌبر ىاتا ، عف األعماؿ المشفرة داخميان 

((Kristine,2005,P215-216 
تبكبييا في أربع ميارات إف األىمية التي منحيا الباحثكف لمتكاصؿ غير المفظي دعاىـ إلى    

 العاطفي . ك كالتصكيرم،  ، كاإلشارم ، : التعبير البدني تشمؿ
   أشكال ميارات التواصل االجتماعي غير المفظي: -7-3
 : Body expression skillميارة التعبير البدني  -أ
بالتعبير البدني "الجسمي"  كؿ ما يصدر عف الجسـ مف حركات مثؿ تعبيرات الكجو  ييقصد  

ككضع الجسـ كاإليماءات، كالتعبير الصكتي، الذم يشٌكؿ الجانب الثاني في منظكمة التكاصؿ 
يقاع النطؽ كسرعتو كدرجة  ، غير المفظي كضكح كيتمثؿ في نغمات الصكت المختمفة، كا 

يقاع الكبلـ يككف عمييا المتخاطبكف مثؿ النحافة  ماتمٌثؿ التي كالييئة الجسمية  ، الصكت كا 
التجاكر أك أٌما تساىـ بدكرىا في التفاعؿ بينيـ. كالسمنة كالمبلبس كالطكؿ كالقصر، كالتي 

. التقارب فيك المسافة المتعارؼ عمييا بيف المتكمـ كالمستمع كتختمؼ مف ثقافة إلى أخرل
كالمبلمسة كىك ما يحدث بيف المتخاطبيف مف مبلمسة .  (ِْٗ-ِّٗ،صََِٔ)محجكب،

بالعيف كىك المعمكمات التي يمكف  تكاصؿكسمكؾ ال ، كدكره في عمميات التخاطب ان بعضيـ بعض
متميزان يماثؿ التخاطب المفظي نظامان ؿ يمثٌ  فالتعبير البدنيأف ترسؿ أك تستقبؿ مف خبلؿ العيف. 

 .  عو أثناء عممية التكاصؿ التي تتبايف باختبلؼ مكاقؼ التفاعؿ بيف األفرادكيتكامؿ م
( Christian,2002,428-437 )   

يماءات الرأس، كىذا النكع مف التكاصؿ المتمثؿ ب    التعبير عف طريؽ الكجو، كحركات الجسـ، كا 
تيعٌد  ، انطباعات كما ينتج عنيا مف ، كما تحممو مف معاني لمتعبير عف االنفعاالت المتنكعة

ر فيو سمبان أك إيجابان. فقد أكدت الدراسات في مجاؿ ذات أىمية في التكاصؿ االجتماعي، كتؤثٌ 
تيتاح أف المستمعيف يحصمكف عمى درجات أعمى في ميارة فيـ الرسائؿ المفظية عندما  ، التكاصؿ
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يؿ في التعبير التفصف.  (Richmond,et.all,1997,61)ث ليـ فرصة مشاىدة حركات المتحدٌ 
لذلؾ ال بٌد مف التكقؼ عند  ،الجسمي ييعطي دالالت ليا أىميتيا في عممية التكاصؿ االجتماعي

 ؼ إلى داللتيا التكاصمية.كؿ إيماءة أك حركة مف حركات الجسـ لمتعرٌ 
كتعمؿ اإليماءة عمى  ، ليا أىميتيا في التعبير التكاصمي بيف األطفاؿ مثبلن إيماءات الرأس ف    
كرة الرسالة كترسيخيا، كىي متنكعة فيناؾ : اإليماءات الكصفية لتكضيح الحديث كتأكيده، بم

لآلخريف يا تنقؿ الحماس كما أنٌ  ، إضافة إلى اإليماءات المشجعة لتحفيز اآلخريف عمى الحديث
 ( .ُُٕ،ََِٔ)أبك النصر،  مشاعرفي الكتضمف مشاركتيـ 

كف التي نرٌكز عمييا عند التحدث مع ٌما، كأكثر األالعضك األكثر تعبيران فيك الكجو  أٌما    
كمف ضمف تعبيرات الكجو . ألنو يقكـ بنقؿ الكثير مف المعمكمات لمف يبلحظو بدقة ،اآلخريف

عمى السعادة كالطمأنينة، كتقطيب الجبية الذم يدؿ عمى  استرخاء عضبلت الجبية التي تدؿٌ 
رفع  أٌماالستياء كالتشكيش أك التفكير العميؽ. الغضب أك االعتراض، كتقطيب الحاجبيف عبلمة ا

 عمى الدىشة كالريبة.  الحاجبيف فيدؿٌ 
مػف المعػاني تػأتي عػف طريػؽ العينػيف، ( % ٕٖ)أفك ميا أىميػة كبػرل فػي التكاصػؿ، فلغة العيكف أٌما    
 ركييعػػٌد إغمػػاض العينػػيف كفتحيمػػا بسػػرعة عبلمػػة عمػػى التػػكتٌ   ، األخػػرل عػػف طريػػؽ الحػػكاس( % ُّ)ك

عمػػػى إبػػػداء  ث فيعنػػػي محاكلػػػة عػػػدـ اإلنصػػػات، كالتقػػػاء النظػػػرات يػػػدؿٌ إغبلقيمػػػا عنػػػد التحػػػدٌ  أٌمػػػاكالقمػػػؽ، 
 (  Hass,2000,P17، )ىاس.  المتحدثيف ؽ األلفة كالمشاركة بيفالرغبة في التكاصؿ، كيحقٌ 

يقاعو كنغماتوف    يماءاتو كانفعاالتو ، الصكت كا  شاراتي ،كالكجو كا  ا كالعيكف ميا كلمساتمكاليديف كا 
د بميارات تتجسٌ يحمؿ بيف طٌياتو معمكمات كمعارؼ  ان تكاصمي ان ؿ نظامكٌميا تمثٌ  ، ككمضاتيا

 .نحتاجيا لمتخاطب المفظي الفٌعاؿ 
 :  Gesture expression skillميارة التعبير اإلشاري) اإليمائي(  -ب
 ا تحمؿ معنىن أم أنٌ  ، يفؿ اإلشارة االجتماعية في سمكؾ غير لفظي لمتكاصؿ مع اآلخر تتمثٌ    

 تعبير غير لفظي يمكف لآلخريف إدراكوب كأ ، ع سمكؾ مابحدث أك تكقٌ يتصؿ 
 ، (. كييصدر اإلنساف ىذه اإلشارات مف خبلؿ األصابع أك اليديف أك األرجؿٕٔ،ُٕٖٗ)السيد،

داء الرغبة عمى المكافقة، كاإلصبع المرفكع يشير إلى إب ان فمثبلن قد تككف إشارة رفع اإلبياـ مؤشر 
عمى نياية كاإلصبع عمى الفـ يشير إلى عدـ الكبلـ، كاإلشارة إلى الساعة دليؿ  ، في الكبلـ

باإلضافة إلى إشارات اليديف التي  ، اإلشارة باإلصبع في كجو اآلخر يٌدؿ عمى التيديدك  ، الكقت
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عمى الرأس بقصد ؾ اليديف أك تحرٌ  ، فتستخدـ اليد لمسبلـ كالتحية ، تحمؿ كثيران مف المعاني
ظ، ككضعيما بشكؿ ة التكتر، كما أف إمساؾ إحدل اليديف باألخرل يشير إلى التحفٌ تخفيؼ حدٌ 

ـ الصدر أٌماككضعيما متقاطعتيف  ، إلى الثقة كاالطمئنافعادةن ىـر مع تبلمس األصابع يشير 
لة الخكؼ أك كأحيانان تستخدماف في تغطية الكجو في حا ، عمى أف الفرد في حالة دفاعية يدؿٌ 

فكضع ساؽ عمى ساؽ بطريقة مستفزة في  ، الخجؿ . كما أف  حركة الرجميف ليا دالالت مختمفة
الساقيف مف أعمى كفتحيما  كفي حالة ضـٌ  ، كجو اآلخريف يدؿ عمى عدـ احتراـ الفرد لآلخريف

 الكقكؼ أٌمامؽ، مف األسفؿ ككضع القدميف بشكؿ جزئي تحت المقعد يدؿ عمى الخكؼ كالق
)أبك  ر عف الجمكس الرسمي أك كضعية االستعدادف فقد يعبٌ اكالقدماف متبلصقت

 ( .  ُُٖ -َُٕ،ََِٔالنصر،
كما أٌنيا تقمؿ مف   ، ـ إليصاؿ رسالتوفاإلشارة تقٌمؿ مف الجيد المعرفي الذم يبذلو المتكمٌ    

 تما أعطكمٌ  الكمماتيتذكر الطفؿ فالعبء المعرفي لممستمع، كتسيؿ كصكؿ المعمكمات إليو، 
 الطفؿ  كما تيعطي تنكعان ممحكظان في تفكير ، إليوكبالتالي تييسر فيـ الكبلـ المكجو  ،إشارات أكثر

 فيي تمنحو مركنة في التفكير كالتعبير. ، وككبلم
  Imagery expression skillميارة التعبير التصويري)بالرسوم واألشكال(  - ج
ؿ بالرسـ كالتشكيؿ كنكع مف المعب كككسيمة تعبيرية تنفيسية التعبير التصكيرم ىك الذم يتمثٌ    

  . عف طريؽ الرسـ كالتشكيؿ ، حاجاتويعٌبر الطفؿ عف ذاتو ك حيث  ،لطفؿ ىذه المرحمة
فقد استخدـ كثير مف الباحثيف رسكـ األطفاؿ كمؤشرات دالة عمى تكٌيؼ الطفؿ نفسيان    

كىناؾ مف يرسـ في  ، اح فيزيده الرسـ انشراحان كاجتماعيان، فيناؾ مف يرسـ كىك في حالة انشر 
ا يساعده في التخفيؼ ر مكآخر يرسـ في حالة القمؽ كالتكتٌ  ، حالة اكتئابية ليسيطر عمى حزنو

حساسان باالنجاز، كبعضيـ يرسـ ليؤكٌ مف تكتٌ   د ذاتو كىك في حالة إحباط . ره كيعطيو استرخاءن كا 
نكع مف المعب في كلحرية التعبيرية لمفرد عف النفس، كلمرسـ كالتشكيؿ أىمية تتمٌثؿ في ا   

يرسخ قيمة ك تكاصؿ مع اآلخر، ملكفيو تشجيع لمذات كزيادة  ، حالة إبداعيةك  ، التسمية كالمرح
 ( َٓ، ُٗٗٗ)المالح،.الجماؿ في كجداف األطفاؿ

د ؿ التعدٌ لخبرات إدراكية، فالنشاط العقمي الذم يحكٌ  ان كيككف الرسـ في معظـ األحياف إسقاط   
 ميان يؤدم إلى المعرفة البصرية. ية عمى كحدات بصرية مبتكرة داخفي االنطباعات الحسٌ 
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 ميارة التعبير العاطفي:   -د
الناس الذيف  فٌ أمى يناؾ دليؿ عف. يتضمف بشكؿ رئيسي التعابير الكجيية الخاصة بالعكاطؼ   

العاطفية الرئيسية) السعادة كالحزف  اتبير متعددة يتفقكف  بحكميـ عمى التع ينتمكف إلى ثقافات
ة ىذه كالغضب كالدىشة كالخكؼ كاالشمئزاز كاالىتماـ(، كلكٌنيـ ال يتٌفقكف عمى معدالت قكٌ 

ىا كقكانيف التكضيحات العاطفية ؤ ات عادة ما يتـٌ تحكيرىا أك إخفاىذه التعبير  ، كما أفٌ اتبير التع
في األكضاع االجتماعية مف الفرد  يتخفف أف ي ؾ مناسب، فظيكر العاطفة يمكتعٌمميا كسمك  يتـٌ 

إلدراؾ عدة ؽ ائ( كىناؾ طر Collins.,2009,p40-43 .) مقبكؿ أجؿ إظيار سمكؾ اجتماعي
 السمكؾ العاطفي غير المفظي ىي: طريقة ديتماف كطريقة ميرابياف كطريقة باترسكف.

 :طريقة ديتمان في تفسير السموك العاطفي غير المفظي_ 
أربع  مف خبلؿ ، كالقدرة عمى نقؿ الرسالة ، تكاصؿعمى خصكصية الىذه الطريقة تيرٌكز     

 : تكاصؿأدكات رئيسية لم
ىذه األدكات  ديتماف حركات الجسد. كيناقش -ْ-الصكتيات-ّ-التعبير الكجيي -ِ-المغة-ُ

كات التي يعٌرفيا بأنيا: مقدار المعمكمات التي يمكف لكؿ كاحدة مف األد ، تحت مصطمح القدرة
) تكاصؿخصكصية ال -أ: أف تنقميا في أم لحظة معينة كيمكف كصؼ أداة القدرة ببعديف 

 ( . رابطةمتغير  ، قيمة المعمكمات)مترابطة –التعبير الصريح( ب
الشخص. فالتعابير  بو كتمتمؾ ىذه األدكات القدرة المنخفضة في نقؿ المعمكمات لما يشعر   

ع في قدرتيا عمى نقؿ التعبير العاطفي معتمدة عمى تكصيميا الكجيية كالصكتيات يمكف أف تتنكٌ 
ف كاف محممك السمكؾ المشفٌ  ، كعمى دكر الشخص في اإليضاح ككضع السمكؾ ر ىـ حتى كا 

 (Hargie, 2006, p86)العائمة كاألصدقاء أك الغرباء. )
 _ طريقة ميرابيان:

دراؾ السمكؾ     كحٌددىا في أبعاد  ،المفظي غير إٌنيا المدخؿ الفعاؿ الذم يستخدـ في فيـ كا 
ـٌ تثبلثة  يجابية كالنفكذ كالحماسة . تتٌضمف االيجابية : تقييـ كصيفيا كتكجيات اجتماعية فييا اإلت

ب االنحياز، كيتـٌ كصفيا عادة ضمف مصطمح الميؿ، كييعنى أشخاص آخريف مرتبطيف بتجنٌ 
كتظير مف خبلؿ  ان اجتماعي ان طؿ غير الصادؽ. كيمثؿ النفكذ : حالة أك ضبالمضمٌ  تكاصؿبال

كبسط الزكايا ككضع الساقيف  ،كاالستناد جانبان  ، : استرخاء اليديف كالعنؽككمثاؿ االسترخاء،
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فيك مفيد في فيـ األكضاع حيث تككف الحالة االجتماعية  ، كالذراعيف بكضعيات غير متناظرة
 بارزة ككاضحة. 

ـٌ التعبي    كتتضٌمف تفاعؿ المشاركيف.  ، بتكجيو السمكؾ مرتبطال مف خبلؿ النشاط :ر عف الحماسةكيت
يا ككمٌ ( النشاط الصكتي كنبرة الخطاب كالنشاط الكجيي )ىذه السمككات غير المفظية كمف أمثمة 

نظاـ ف، تكاصؿؿ في مكقؼ القبً ستى ؿ كالمي رسً كيرتبط الحماس باالقتناع مف جانب المي مؤشرات لمحماسة . 
األدلة  ، األمثمة المرافقة ، غير المفظي يتـ إدراكو مف خبلؿ ) األبعاد ميرابياف المتعمؽ بالتعبير

 ( Hargie, 2006, p87-49) لمسمكؾ غير المفظي عمى األمثمة( الخاصة
 طريقة باترسون في تفسير السموك غير المفظي:  -
 عنىن كيحمؿ م ،  اجتماعيان تكاصبلن  بكصفوىذا التفسير لمسمكؾ غير المفظي باترسكف  يناقش   

ـٌ إدراكو في ضكء تغٌير التعبير بيف المشاركيف في عممية التفاعؿ . كيصؼ الكظائؼ  عندما يت
كالتي تحدث  ، الرئيسية لمسمكؾ غير المفظي المرتبطة باإلدارة عند كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ

 ، لفةالتعبير عف األ ، ترتيب التفاعؿ ، ضمف إطار اجتماعي عمى التكالي: " التزكد بالمعمكمات
تسييؿ الخدمة أك أىداؼ  ، إدارة العاطفة ، كظيفة العرض ، التعبير عف الضبط االجتماعي

 الكاجب " .
. كيستخدـ الرمكز مثاالن تكاصؿتطكير ميارات ال فيكييعٌد ىذا المدخؿ ميمان مف أجؿ تطبيقو     

اركة تعبير كجيي ف مشجيدان لتكضيح السمكؾ غير المفظي. فمثبلن رمز الفعؿ "ال أعرؼ" يتضمٌ 
 كحركة الكتفيف كالذراعيف كحركة الرأس. 

ؿ إلى التعابير غير العاطفية غير المفظي اإلشارات الكجيية مف أجؿ االستدال تكاصؿكالميـٌ في ال   
 .ة مف أجؿ تشكيؿ االنطباعميمٌ  ، الكبلـ كالبصرية كانباألدكات األخرل مثؿ الكضعية كج كما تيعدٌ 

المفظية عادة آلية أك تحدث عند المستكيات الدنيا مف اإلدراؾ .  كىناؾ نكعاف  تككف السمككات غيرك 
 : مف السمكؾ ضمف تفاعبلت المكاءمة 

التي تبقى ثابتة بشكؿ نسبي عمى منيج التفاعؿ كتتضمف الجمكس  : التجميات البنيوية -األول
 و الجسد كالمسافة الشخصية عف اآلخريف. كتكجٌ 

مثؿ التعبير الكجيي كالتحديؽ  ، كتأثيرات التغيرات المؤقتة في التغير التحادثي  : والثاني الديناميكية
يجد صعكبة في  ، ث باألسمكب غير المفظي عادةن كنبرة الصكت كتغير كتيرة قكة الصكت . كالمتحدٌ 
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بينما مستقبؿ الرسالة يقبؿ منو ذلؾ. إف ىذه التنقية تتأثر بالضبط كتنقيتو ؿ كتنقية الشخصي تقبٌ 
 . (Hargie, 2006, p88 ) لذاتي لمميكؿ مع أىداؼ التمثيؿ الذاتيا

يا بأنٌ  ،تكصيفيا كباترسكف( كما تـٌ  ، كديتماف ، تيعٌد نماذج التكاصؿ غير المفظي لػ )ميربياف   
ؿ كتنقؿ رسالة ربما تككف غامضة أك مركبة أك رسً قدرات أك أدكات تمتمؾ لغة خاصة يكاجييا المي 

 ييطٌكرف ، أك قد تككف آلية ييضاؼ إلييا منيج ديناميكي حيكم ، لمميستىقًبؿ الكضكح كاضحة أشدٌ 
ميارات اجتماعية أكثر قبكالن في المجتمع تتضٌمف التعبير الصريح كالمعمكمات الدقيقة ألطراؼ 

فيككف حٌساسان لمنكاحي االجتماعية  ، ؽ في عبلقاتو االجتماعية كيخكض غمارىاالتكاصؿ فيتعمٌ 
 ران جيدان عف عبلقاتو االجتماعية كعف انفعاالتو التي يعايشيا. كما يككف معبٌ  ، كاالنفعالية

 (  Bubas, 2003اؿ في العكاطؼ ىك عنصر أساسي في األداء الميارم )التحكـ الفعٌ ف   
في تفعيؿ عكاطفيـ : األكلى  ، كاألشخاص ذكم الميارات العالية يمتمككف نكعيف مف الميارات

. (.Burleson,2003) التحميؿ المسؤكؿ بشكؿ مناسب لمحالة العاطفية لآلخريف : كالثانية ، الخاصة
مدركان لبلحتياجات العاطفية لآلخريف ىك العنصر الرئيسي لمعبلقات المؤثرة في  الشخص ككفيكأف 

      (   Clark, M., Fitness, J. & Brissette, 2004التكاصؿ االجتماعي )
ميارات ىامة لتطكير الصداقات كالعبلقات المكافئة الستنتاج  ةعاطفيف ميارة التعبير الكتتضمٌ    

ترميز المفاتيح غير المفظية المتمثمة في ك  ،عاطفية، كفيـ الحالة العاطفية لمشخص اآلخر حاالت
تعابير الكجو ف اكتساب الطفؿ القدرة عمى فيـ اإليحاءات كعمـ العركض الصكتي . كأك ،  تعبير الكجو
 ، يتكيؼ معيـ كفقان لذلؾاج اآلخريف كردكد أفعاؿ سمككيـ ك تسمح لو أف يفيـ مز  ، ىاز كتمييالمناسبة 

 (.singh et all, 1993,p7كىذا يساعد في تطكر قدراتو االجتماعية )
مف باكران في مرحمة رياض األطفاؿ كتطكرىا الميارات كجكد ىذه بٌد مف تكضيح  اللذلؾ ك    

حيث تسمح المركنة اإلدراكية  ،ذم لعمـ النفس العصبيارتباطيا بمصطمح كظائفي تنفيخبلؿ 
أف تككف فٌعالة بقدر ما يستخدميا الطفؿ كيطبؽ التعميـ  ، لمكظائؼ التنفيذية لحؿ المشاكؿ

        .  (Shewchuek et ALL, 2003,p734) وكفيم يحدث ما يؿحمتكالمركنة في 
إدارة سمكؾ كتنمية كجية نظر اآلخريف ،  يلتبنٌ  لٌتعٌمـاىذه الميارات القدرة عمى ف مٌ تتض ك   

تقدير كما تسمح لمطفؿ بتقييـ سمككو ك  ، القدرة عمى العمؿ بشكؿ تعاكني مع اآلخريفالطفؿ ك 
جراء التغيرات إذا لـز األمر )  (Damasio, ,2001, P106مبلءمتو كا 
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 إلى أدكاتالت نو مف انفعاالعاطفة كما تتضمٌ  لقد صنؼ الباحثكف في مجاؿ التعبير العاطفي،   
ؿ بالتعبيرات الجسدية كىك ما تتمثٌ غير مباشرة كعفكية ك  ، ؿ بالمفظ كالكبلـمباشرة تتمثٌ تعبيرية 

تحقيؽ المرغكبية االجتماعية لذم يسيـ في مؽ التفاعؿ االجتماعي االيجابي الخيحتاجو الطفؿ 
 ،اىا كيستجيب لياالطفؿ يتمق ما يعني أفٌ في مرحمة الرضاعة  كىك أكؿ ما يثير الطفؿ . لو

كىك ما ييشجع الباحثكف لتدريب  ، فتتككف لديو خبرات بدائية عف االنفعاالت كأثارىا في اآلخريف
ؿ مف االنخراط في تكاصؿ غير ىا السكم ييجنب الطفنمكٌ  ألفٌ  ، األطفاؿ عمى تنمية انفعاالتيـ

كضبط  ، ابية مف جيةمحاكاة االنفعاالت االيجببالتدريب تككف  العاطفية فالتنمية ميجدو .
كىذا ما ييعكؿ عميو الباحثكف في مجاؿ التنمية العاطفية التي  ، لبلنفعاالت السمبية مف جية ثانية

 تدعـ الصحة النفسية لمطفؿ في حياتو المستقبمية . 
 ميارات إدراك وجية نظر اآلخرين : - ه
باإلضافة لتفسيره آلية عمؿ  المككنة مف التجارب السابقة الطفؿ مشاريع فيـ اإلدراؾ فيتضمٌ    

تقكيـ الطفؿ لسمكؾ اآلخريف باإلضافة إلى إدراكو بقدرتو عمى احتراـ ك المشاكؿ االجتماعية ، 
دراسة العبلقة بيف الصحة العقمية لمطفؿ   عمميان  تـٌ تك . (Chang and Dzurilla, 1996)الذات 

ربطيا بتكجيو المشاكؿ الفعالة  ـ استخداـ استراتيجيات التعاكف لفيـتٌ يكما  ،كتكجيو المشكمة
(Shewchuek et all,2003,p725)  ة في مٌ يم. فاألخذ بكجية نظر اآلخريف ىي ميارة

عندما يمتمؾ الفرد استراتيجيات فعالة الكتسابيا لتصبح أسمكب السٌيما مجاؿ التكاصؿ االجتماعي 
 حياتو.في تفكير 

فعنػػدما يبػػدأ  ، فػػي مرحمػػة الطفكلػػة المبكػػرة  أآليػة تطػػكر إدراؾ الطفػػؿ لكجيػػة نظػػر اآلخػػريف تبػدف   
دراؾ أف اآلخػريف قػد ال يػركف عمػبلن مػا أك حالػة مػا  تطػكر إدراكػو إف ٌ ، فػنفسػو طريقتػو ك بالتطكر كا 

اسػػتخداـ كميػػة ك  . زيػػد مػػف نضػػج العبلقػػات االجتماعيػػةفػػي ىػػذا المجػػاؿ يشػػٌكؿي خطػػكةن حاسػػمةن لمم
شػػرط الـز كضػػركرم  ، التطػػكر فػػي كقػػت كاحػػد متزايػػدة مػػف المعمكمػػات باإلضػػافة إلػػى معمكمػػات

 لؤلخذ بكجية نظر اآلخريف .
 ،لتغيير سمككوأفعالو ك البالغ كممات ب التأٌثرف م بكساطتيا لطفؿا تمكفلي ىذه الميارة ىامة جدان    
دٌلت أبحاث استثنائية قد ك  ،في اآلخريف أفعالو يرثأت مدل فيـ يويصعب عم التأٌثرىذا  دكفمف ك 

 Walker et) . فيـ معتقداتيـأف يرغبات اآلخريف قبؿ ل الطفؿفيـ  ةإمكانيعمى 
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all,2004,p283-286)  قدرة عمى تطبيؽ المعارؼ ال و لآلخريففيمفي الطفؿ  نجاح. كيتطمب
  . كالمكتسبة لبلرتقاء بكفاءتو العاطفيةية المبلئمة كالتجارب الماض

عمػػى التعبيػػر عػػف مشػػاعر الفػػرد باإلضػػافة إلػػى مكاضػػيع التكاصػػؿ العػػاطفي المتمثمػػة فػػي القػػدرة  إفٌ    
تيشػػػٌكؿ حجػػػػر الزاكيػػػػة لمتكاصػػػؿ االجتمػػػػاعي كالقػػػػدرة عمػػػى تكاصػػػػؿ المشػػػػاعر  ، إدراؾ مشػػػاعر اآلخػػػػريف

 ييطػػٌكركلكػػف عميػػو أف  ، حسػػبالتكيػػؼ النفسػػي العػػاطفي ف ييطػػٌكر جػػدان لمفػػرد أالٌ  كمػػف الميػػـٌ  .كالرغبػػات
 .اعتمػادان عمػى البيئػة وع المكقػؼ الػذم يتصػاعد لتغييػر سػمككالتكيؼ االجتماعي كالقدرة عمى التعامؿ مػ

كفػػػي حػػػاؿ تعػػػٌذر مػػػع األكبػػػر سػػػنان ، فػػػإف الطفػػػؿ قػػػادر عمػػػى االسػػػتنتاج الشخصػػػي كالفيػػػـ العػػػاطفي ، 
مػػع اآلخػػريف،  باإلضػػافة لككنػػو مػػدركان  وإلػػى قػػدرة الطفػػؿ عمػػى فيػػـ عبلقاتػػيشػػير الشخصػػي االسػػتنتاج ف

إدراؾ المشػػػاعر داخمػػو كداخػػػؿ عمػػى قػػدرة الطفػػػؿ  إلػػػىالفيػػػـ العػػاطفي  بينمػػػا يشػػير ، كيػػؼ يفٌكػػػر بنفسػػو
    ( Bierman ,Welsh and, 2006,p9 )باإلضافة لتفسير المعنى في سياؽ المكقؼ. ،اآلخريف

في  الطفؿ  بدأيحيث  ،لتطكير أسس نظرية العقؿ الركضةكىذا يبدك كاضحان لدل الطفؿ في مرحمة    
ىذه ، إذ يبدأ األطفاؿ في  يكجد لديوعٌما كمعتقدات مختمفة دييـ أفكار اآلخريف قد يككف ل فيـ أفٌ 

معتمدة عمى تجارب اآلخريف كأنو يمكف لمغة أف المرحمة فيـ أف المشاعر كالرغبات ىي داخمية ك 
 . (Carpenter et all ,1998, p316)تكصؿ ىذه المشاعر 

درة عمى إدراؾ كجية نظر اآلخر الق فيكتسب ، التعاطؼ كالمساندة ل الطفؿنمي لدكىذا ما يي    
كيتطمب التعاطؼ حساسية فائقة، ككعيان بالذات كقدرة عمى فيـ  .انفعاالتو كالحكـ عميو ككعي 

 مف  االنفعاالت كتقدير المشاعر، كاستبصار يمٌكف الفرد مف فصؿ خبراتو الذاتية كاستيعاب اآلخر
ف إظيار الكدٌ  ٌدد إمكانات نجاح التكاصؿ كبمكغ أىدافو، كالتعاطؼ يح دكف إسقاط أك مغالطة. كا 

شريطة أف يككف ذلؾ في إطار مف الصدؽ كالحماس كالمشاركة العاطفية كسبان لمثقة ككقكفان عمى 
 ،ُُٗٗ)النابمسي،. ؿ إلى شفقة أك رثاء يضرب التكاصؿ في صميمولتجنب التحكٌ  ،الحياد

pearson,1983  ) 
ذم يجمع عناصر الصكرة الذىنية بكؿ أبعادىا كعف طريؽ عٌد اإلدراؾ منظار العقؿ اليي كىكذا    

ر ذاتو فيمتمؾ الطفؿ بذلؾ بدائؿ لحؿ مشاكمو كيتبصٌ  ، ؿ كيقٌكـر كيحمٌ ثـ يفسٌ  ، مجمؿ الحكاس
ليدرؾ بذلؾ كجية نظر   ، د انفعاالتو كترقى كجكىياتيا فتتصعٌ رىا كيثبٌ ييقدٌ  ، الكامنة بأبعادىا

إذا ما تكاصؿ مع اآلخر حتى في ظؿ  إيجابيان ظير الدعـ كيككف كيتعاطؼ كيي  اندٍ سى فيي  ،اآلخر
 ظركؼ غير آمنة .
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  الميارات اإلجرائية لمتواصل غير المفظي: -7-4
ىي مجمكعة الميارات التي يستخدميا الطفؿ في التعبير عف رغباتو كاحتياجاتو مف دكف    

البصرم، كالتقميد، كاالستماع كالفيـ، مة في: االنتباه المشترؾ، كالتكاصؿ استخداـ المغة، كالمتمثٌ 
 كنبرات الصكت الدالة عمييا. ،كاإلشارة إلى ما ىك مرغكب فيو، كفيـ تعبيرات الكجو كتمييزىا

 ىذه الميارات:مف كفيما يمي تعريؼ كؿ 
 االنتباه المشترك: -أ
تكزيع ىك قدرة الطفؿ عمى التعامؿ مع المثير البصرم المقدـ لو مف المعممة، عف طريؽ     

 . ( دقائؽٓالنظر بيف المثير كبيف المعممة أثناء أداء النشاط المشترؾ، في فترة زمنية أقصاىا )
 التواصل البصري: -ب
في فترة زمنية  ،ـ بشكؿ مستمرلمثير المقدٌ إلى المعممة أك إلى اقدرة الطفؿ عمى النظر ىك    

 .أـ متحركان  ، سكاء كاف المثير ثابتان ( ثكافو ّ)ثبلث أقميا 
 التقميد: -ج
مو تقميدان آليان، سكاء في طريقة أداء امأييعٌرؼ عمى أنو قدرة الطفؿ عمى تقميد حركات النمكذج     

 ات الجسدية )كاليديف، كالقدميف(.تقميد بعض الحركفي النشاط المعركض، أك 
 االستماع والفيم:  -د

الفيـ  أٌماكتية كاالستجابة ليا، يشير االستماع إلى قدرة الطفؿ عمى االنتباه لممثيرات الص   
( عٍ ف، ضى ، لكٌ عٍ مة لو ضمف النشاط )ارفى فيشير إلى قدرة الطفؿ عمى تنفيذ األكامر البسيطة المقدٌ 

   كالتي تعكس مدل فيمو لما ىك مطمكب منو.
  اإلشارة إلى ما ىو مرغوب فيو: -ه
 ـفي البيئة المحيطة بو، أ مثيران صبع لئلشارة إلى ما يريد سكاء كاف اإل ىي قدرة الطفؿ عمى مدٌ   

 (John ,2003,p291-294 ) ار لمتعبير عف حاجاتو كرغباتو.بصكرة مف صكر لكحة االخت
 فيم تعبيرات الوجو وتمييزىا ونبرات الصوت الدالة عمييا: -و

ىك قدرة الطفؿ عمى فيـ الحاالت العاطفية البسيطة اإليجابية كالسمبية )الفرح، الغضب(    
كتمييزىا بالصكرة الدالة عمييا، عف طريؽ  ،ت كجو المعممة كنبرات الصكت الدالة عمييابتعبيرا

 (.ّٗ-ٖ،ََِٕصكر معبرة عف حاالت عاطفية ) صديؽ، أربعاستخراجيا مف 
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ي التكاصؿ اإليمائي كاإلشارم كالتصكيرم تنمٌ  تياكأنشطتكاصمية التفاعمية اللبرامج ا أساليب إف  
كتطكير الخبرات كشحذ األذىاف لزيادة انتباه الطفؿ لما  ، كالمدارؾباستخداـ الحكاس الخمس 

 يحيط بو مف مثيرات بصرية كسمعية كحسية.
 الفرق بين السموك المغوي وغير المغوي: -7 -5
        بما في ذلؾ المحتكل الفعمي الحقيقي ياكميٌدؿ السمكؾ المغكم عمى مصطمحات الكبلـ      

إنشاء الرسالة المغكية. كيٌدؿ السمكؾ غير المغكم عمى طريقة الشيء  " الكممات المستخدمة" في
ؼ( المكنة كالتكقٌ  ة في الصكت،الحدٌ  السرعة، ؿ في) طبقة الصكت، النغمة،كالمتمثٌ  ،الذم قيؿ

التكاصؿ الجسماني، كتتحدد ىذه الحركات في ثبلثة أصناؼ : ب الخاصة  كيتككف مف الحركات
ية الجمكس كالكقكؼ، كالزمف المستغرؽ في عممية التكاصؿ، )التماس الجسمي كيتضمف كضع

كالدراسة المنظمة لحركات الجسـ كمعانييا كتكافقيا مع حركات األيدم، الرأس، األرجؿ، ككضعية 
محتكل، اليماء، : اإلف . فالسمكؾ غير المغكم يتضمٌ و كجالالدقيقة كتعابير  نظراتالالجسـ ك 

نؼ اقد كم السمكؾ المساني كالفعمي. ك السمكؾ المغف كيتضمٌ  تكتيؾ( .كال االجتماعي  تكاصؿلصي
 كؿ منيا مع اآلخر: يتقاطع تسعة أشكاؿ رئيسية،  في
عطاء األكامرالمسيطر والخاضع -2/7/1 يككنكا محكر ل ،: المسيطركف يحبكف السيطرة كا 

كبلـ يقاطعكف في ال ،االىتماـ في التفاعؿ االجتماعي. يستخدمكف في تصرفاتيـ نبرة عالية
كف بنظرات عيكنيـ، كيتكقفكف عف الكبلـ بشكؿ بسيط ليحققكا السيطرة في كبلميـ. كعمى يتحدٌ 

العكس فالناس الخاضعكف يفضمكف البقاء ساكنيف ىادئيف كالبقاء بعيديف عف األضكاء كيتمقكف 
 األكامر.

ستراتيجية المبالغة في ركاية القصص كالتكاصؿ غير الفعمي ىي االمفاجئ والمتحفظ :  -ِ/ٕ/ِ
ىك ك ظ لكف رسائميـ. كفي الطرؼ اآلخر الشخص المتحفٌ يستخدميا األفراد المفاجئكف الذيف ييكٌ 

 ـ .مياؿ إلى التفيٌ المتكاضع ك الىدأ ك األ
 ،:الشخص المثير لمنزاع يككف جدليان مستفزان كيعاكس اآلخريف المثير لمنزاع والمترابط -ّ/ٕ/ِ

 يحٌب السبلـ كالمكدة .الذم عمى العكس منو المترابط )المتكافؽ( 
بحركات اليديف  يقكـ: النمط الممتمئ بالحيكية  الممتمئ بالنشاط والخمول)البميد( -ْ/ٕ/ِ

ال البميد الذم لو حركات بطيئة  وعكسعمى ك كحركات الجسـ ليحصؿ عمى االنتباه كالحماس، 
 تثير االنتباه. 
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يف ال يخرجكف عف نطاؽ اإلثارة ، دائما الذالمسترخكف ىـ الناس  ر:المسترخي والمتوت   -ٓ/ٕ/ِ
ريف ، أٌما المتكٌتركف منيـ دائمان يفقدكف بسرعة السيطرة عمى النفس متحٌكمكف كال يككنكف أبدان متكتٌ 

 فكف بيياج.ركف بسيكلة كيتصرٌ يتأثٌ ك 
: األفراد شديدك االنتباه يتصفكف بالحذر  شديد االنتباه ومتشتت االنتباه)الشارد(  -ٔ/ٕ/ِ

يماءاتيا كتعبيرات الكجو المبلئمة  كفر كيظي بشكؿ كاضح إشارات لممجتمع كنظرات العيكف كا 
كال يبدكف أم محاكلة استماع لما  ، مستمعكف سيئكففيـ األفراد الشاردكف  أٌماككضعية الجسـ. 
 يقكلو اآلخركف .

يؼ إف أسمكب ترؾ االنطباع ىك تصن )الضال(: السمبيصاحب االنطباع االيجابي و  -ٕ/ٕ/ِ
كيترككف انطباعان في  ، زيف الذيف يعرضكف أسمكب تكاصؿ ممحكظ منطبع بالذاكرةلؤلفراد المميٌ 

الناس الذيف يرتدكف مبلبس صاخبة كلدييـ : الذيف يمتقكف معيـ. كىـ عمى سبيؿ المثاؿ 
تسريحات شعر غريبة، كيعرضكف بشكؿ جدم كأسمكب جذاب، كعمى العكس مف ىذا ىناؾ 

 .في بنيانيـالذيف يتبلشكف  سمبيكفاألفراد ال
  المنفتح والمنغمق: -2/7/8

صريحكف ك  ،كدكدكف كغير متحفظيف ىـالناس المنفتحكف يتحدثكف عف أنفسيـ بحرية، ك 
يكف، ال يعطكف أم معمكمات، سرٌ الذيف كمناقشكف بارعكف، كعمى العكس منيـ األفراد المنغمقكف 

 يـ .يبقكف أنفسيـ ألنفسك كال يرغبكف في إعطاء رأم 
ىذا النمكذج بيف الشخص الكدكد الذم يبتسـ بكضكح سعيدان يتراكح  الودود والعدائي: -ٗ/ٕ/ِ

 مجمبان لمسعادة ، أٌما الشخص العدائي فمنفعؿ جدان، تنافسي جدان، كغير مجمب لمسعادة كالرضا .
قاسيان جدان و ربما يككف فالمعمـ المسيطر في صفٌ  ، ر بالمكقؼإٌف نمط التكاصؿ يمكف أف يتأثٌ    

 .بينما الفرد الطبيعي الكدكد قد يصبح عدائيان عندما يدخؿ فريؽ الرياضة، خبلؿ مقاببلت المكاد
كىذا ما يظير عمى بعض  ،ؿ عبر المكاقؼيناؾ نمط مف عناصر التحمٌ فكعمى الرغـ مف ذلؾ 

األرجح ال فيك عمى ، ،مسعكرنا ، غير مكترثعدائيان شخص ما ينكم أف يصبح مسيطران ك، فراداأل
 أف يتزكج مف أخرل تساكيو في السيطرة  ال يحبٌ الذم المسيطر يشابيو يقكـ بعمؿ حكيـ . ك 

( Hargie, 2006, p88) . 
الكامنة في شخصية التناقضات  اعتمد عمىقد يؼ البشر إلى تسع أصناؼ رئيسة تصن إفٌ    

ادة لتظير التناقض في متضدىا الباحثكف في ثنائيات فحدٌ  ،إلى حدٍّ كبيرالكائف االنساني 
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المسيطر  ، العدائي كالكدكد، المنفتح كالمنغمؽ، شديد االنتباه كالشاردفكاف  ، الشخصية الكاحدة
أك ىذا التصنيؼ سمة قد يحمؿ الطفؿ ك تحكم السمكؾ المغكم كالسمكؾ غير المغكم . ، كالخاضع

التكاصؿ  لسمة لكف التدريب عمى النمط الصحيح ، قد يستمر عميو ليصبح طبعان ، ك ذاؾ
 يجٌنبو الكصؼ بالطبع السيئ في المستقبؿ .يجابي االجتماعي اإل

 العوامل المؤثرة في تطور التواصل االجتماعي عند األطفال : -رابعاً 
تشكؿ البيئة االجتماعية التي يعيش فييا الطفؿ البنية التنظيمية إلدراكو االجتماعي، كيشكؿُّ    

ماعي ر ىذه البيئة التي تسيـ في تطكير آلية التكاصؿ االجتاألىؿ كالمدرسكف كاألقراف جكى
 كالكفاءة االجتماعية لمطفؿ.

 _ دور األىل في تطور التواصل االجتماعي عند الطفل :1
أساليب ستخداـ عممية التنشئة االجتماعية ألطفاليـ داخؿ األسرة بادكران ميٌمان في األىؿ  يؤدم   
فمف  .جتماعي كتدعـ لدييـ مياراتيـ التكاصمية مع اآلخريفالنفسي كاال أطفاليـ  تكافؽ تؤثر
 كمف األسرة يستمدٌ  ، فراد أسرتو تتحدد عبلقتو بعالـ الراشديفأؿ العبلقات القائمة بيف الطفؿ ك خبل

لسمككو االجتماعي في مستقبمو القريب  ان أساسي ان يالطفؿ أساليبو التكاصمية التي ستككف مكجٌ 
 فيد ذلؾ كيتجسٌ  ، يبى أطفاليا الكٌد كالمحبة كالتفاىـ كاالحتراـسرة مف أف تى لذلؾ ال بٌد لؤل .كالبعيد

 عبلقة الطفؿ بأمو في عمر الطفكلة المبكرة. 
أمياتيـ بنػاءن ب األطفاؿ في الثانية كالخامسة مف العمر،عبلقة  (سايمكف ككبلرؾ )قٌيـ كؿ مف قد ك    

ى فيػػـ الشخصػػيات غيػػر المعركفػػة لمطفػػؿ كمكاقػػع كرقػػة األمكمػػة، باإلضػػافة إلػػ ، عمػػى ضػػمانة التػػرابط
األشياء المجيكلة لو. كتنبأت  نتائج امتحاف الرقة كعاطفة األمكمة عف أطفػاؿ الثانيػة مػف العمػر؛ كػـ 

أك مػػػػا يسػػػػمى نظريػػػػة العقػػػػؿ فػػػػي  ، سػػػػيككف الطفػػػػؿ ناجحػػػػان فػػػػي ميمػػػػة تبٌنػػػػي كجيػػػػة نظػػػػر اآلخػػػػريف
األطفػاؿ الػذيف  بأفٌ  ، إلنجاز األطفاؿ المتكقعةالحالة غير دراسة  كضحعمر/الخمس سنكات/ حيث تي 

ضػعؼ  ييعػادؿكػاف إنجػازىـ  ، يػةعػانيف مػف صػعكبات عاطفيف لدييـ أميات ضعيفات الحساسية كممٌ 
يظيػر الطفػؿ مسػتكيات ، حيػث أكلئؾ األطفاؿ الذيف لدييـ أميات بمعػدؿ مرتفػع مػف الحساسػية إنجاز

 (.Symon& Clark,2005,p57-60).نمكذجية مف العاطفة 
 تف يعانكف مف ضعؼ في ضبط النفس كانأف األطفاؿ الصغار ممٌ  بعض الدراسات تككجد    

ما يظيركف تصرفات كانت تكصؼ عمى أنيا نكبات غضب، تمثيؿ، لدييـ أميات ممٌحات، غالبان 
كف ييطٌكر ف غالبان ما اف كممحٌ امسيطر  افف لدييـ أبك ألطفاؿ المقاكمكف ممٌ كعدكانية ىٌدامة، كا
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كف التعاطؼ كالتكظيؼ االجتماعي ييطٌكر  ، فك داعمكالدكف الذيف لدييـ  طفاؿضب،  بينما األالغ
مزاج األـ مع مزاج الطفؿ عندما ( كبيذه الطريقة يتفاعؿ (Zhou et al , 2002,p899المبلئـ.

 ، لمطفؿالكفاءة االجتماعية سر تطكر يبكادر تي تظير ك  ، جد التناغـ كالتناسب بيف األـ كالطفؿيك 
قد ال تساعده  ، تصرفات عدكانية ييطٌكر فإٌنوعندما تجد األـ صعكبة في إنياء مشاكؿ الطفؿ  أٌما

 في تطكره االجتماعي. 
ؽ مختمفة لتفاعبلت ائ" ثبلث طر  ـ فيناؾ إيجابيان في حياة أطفاليحتى يككف دكر األىؿ ك    

كتنظيـ األىؿ  ، األصدقاء ) نصيحة األىؿ فيما يتعمؽ بعبلقات: ىي  ، تأثيرات األىؿ بالطفؿ
ربط نماذج تفاعبلت األىؿ بعبلقات األصدقاء مع نماذج تفاعبلت كدية ك  ، لنشاطات األصدقاء

كفي أبحاث . تتعمؽ بالنتائج اإليجابية كالنماذج السمبية أك التسمطية بالنتائج االجتماعية الضعيفة(
بيف الطفؿ كاألىؿ في مرحمة الرضاعة أنسكرث كستركؼ كبكلماف" فإف أشكاؿ الترابط لػ الترابط " 

كالذيف كاف لدييـ مظاىر ارتباطية محكمة تيظير كفاءة تطكرية أفضؿ في العبلقات مع 
  (Nicole, 2008,p4)األصدقاء

كقد يؤثر األىؿ مباشرة في عبلقة أصدقاء الطفؿ مف خبلؿ النصيحة التي تقدـ حكؿ     
كيؼ إلى يتحٌكؿ األىؿ مف اإلخبار عندما لطفؿ ر اتفاعبلت الطفؿ مع أصدقائو، بينما يتطكٌ 

 ( . (Mounts,2000,p176سمككو لتفكير حكؿ عكاقب بابعمؿ ما لتشجيع الطفؿ  فيقكمك 
 ،كقد يؤثر األىؿ بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية بيف األىؿ كالبالغيف   

 .يجابية في الفيـ مف قبؿ صديقو أكثر إيككف طفميـ ف ،األىؿ األكثر سعادة مع أصدقائيـ  حيث
يككف لدييـ أف عمى األرجح ف ، كاآلباء الذيف لـ يستمتعكا بالتفاعبلت االجتماعية مع األصدقاء

كٌف منعزالت يكاألميات المكاتي  .كسيككنكف عدكانييف  ، ميف مف قبؿ أصدقائيـأطفاؿ غير مفضٌ 
لحياة كسينسحبكف مف ا ، اقةأطفاؿ مستبعدكف في مجاؿ الصد فسيككف لديي ، اجتماعيان 

بؿ مف خبلؿ ما يبلحظو فيما  ، في الطفؿ ليس مف خبلؿ ما يريد ففاألىؿ يؤثرك  .االجتماعية 
ر يرتبط ر األىؿ فيك متغيٌ تكتٌ  أٌما . لعبلقاتيخص عبلقات أىمو االجتماعية كمدل ارتياحو ليذه ا

ير كفاءة الطفؿ االجتماعية الناتجة تظ فعندما يزداد التكتر كمصادره ، ةبكفاءة الطفؿ االجتماعي
كقد  (.(Sameroff &Bartko,Baldwin,&Seifer,1998,p165 غير إيجابية ؿ تسكيةلتشكٌ 

ف بشكؿ عاـ سيككنكف أكثر عدكانية كأقؿ تنشئة كأكثر تشكيشان في ك كجد بأف األىؿ المتكتر 
بة لمعائبلت بالنس أٌما أطفاليـ، تقااصدلترتبط مشاكؿ األىؿ بالعبلقات الضعيفة حيث التربية، 
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مزيدان مف  فييشٌكمكف عبلقات صداقة ضعيفة، كيعيشك نجد أف األطفاؿ ف، أصحاب الدخؿ المحدكد
 المستكيات العالية ككيمتمؾ األطفاؿ ذك  .قة األقرافادلمص قميمة يـكفرص العزلة االجتماعية، 

كميارات أكاديمية  ، يدةكما يمتمككف تربية ج ، اجتماعية كمشاكؿ سمككية أدنىارات مي الدخؿ
األطفاؿ مف المكاقع االقتصادية االجتماعية المنخفضة ممف لدييـ منازؿ  ككجد أفٌ  .مرتفعة 

مستقرة كمدارس يمتمككف الكقت كالميارات لتطكير الصداقات كالمعارؼ التي تمت مقارنتيا مع 
(. ( Patterson,1991,p450ر في المنازؿ. ف لدييـ تكتٌ األطفاؿ الذيف ينتقمكف كثيران كممٌ 

يـ العيف إن ، معو كففيـ النمكذج الذم يتكحدٌ  ، الطفؿكؿ لبمكرة شخصية األ مصدرالاألىؿ ىـ ف
               فيسٌجؿ ذلؾ في ذاكرتو ليصبح فيما بعد نيجان كأسمكبان في الحياة .                                                               نمكذجو ي يرل مف خبلليا تال
 في تطور التواصل االجتماعي عند الطفل :عممين دور الم  _2
كخمؽ ميارات  ،خمؽ تكاصؿ فٌعاؿ بيف األطفاؿىك الرياض  اتكاجيو معممتحدم الذم إف التٌ    

كتطكير  ، الطفؿ " انتظار اآلخر إلنياء كبلمو دكف مقاطعتو يٌتعٌمـف أف تكاصمية فٌعالة تتضمٌ 
ف طرح أسئمة كاالستماع إلى اآلخريف، كذلؾ تتضمٌ  ، رة كتطكير رغباتو كأفكارهالقدرة عمى إدا
 كاالستجابة ليـ.

القدرة عمى  كفظير يي  الركضةفي مرحمة  عمماتيـصمكف بشكؿ آمف مع مف األطفاؿ الذيف يتٌ إ   
 كمف ناحية أخرل يبدك أفٌ  ،اكتشاؼ بيئتيـ االجتماعية كالجسدية بسرعة بشكؿ أكثر مبلئمة

يعانكف مف مشاكؿ  عمماتعبلقات متضاربة مع الم ييشٌكمكفكالذيف  الركضةطفاؿ في مرحمة األ
يكاجو أكلئؾ ال كلدييـ مشاكؿ في التعميـ ، بينما  ، مبلئمةك عبلقات اجتماعية كافية في تككيف 
ة في تككيف العبلقات مع األقراف مشاكؿ ميمٌ معممات في عبلقاتيـ مع ال اإليجابيكف

((pianta,1997,p263-283 . 
اإلدراكي  لٌتعٌمـانجاز إلفي المعب الحٌر يتفاعؿ المعممكف بقدر كبير كىاـ مف الكقت مع األطفاؿ ف   
ر خبلؿ المعب الحٌ  عمميف% مف الكقت مع الم ُُأف معظـ األطفاؿ يتفاعمكف تقريبان  جدى كي فقد 

((vliestra ,1981,p615  .ييدفكف إلى أف ف،  عممييـع ماألطفاؿ الذيف يمضكف كقتان أكبر م أٌما
كييدفكف إلى أف يككنكا أكثر رفضان مف قبؿ أقرانيـ   ، يككف لدييـ المزيد مف التصرفات اإلشكالية

(Coie,& Dodge,1990,p,261-262 ) كاألطفاؿ الخجكلكف يكٌكنكف عبلقات اجتماعية ،
ة بمساعدة البالغ الذم األطفاؿ الميارات التكاصمي يٌتعٌمـكمف الممكف أف أضعؼ مف اآلخريف. 



66 
 

يزكدىـ بتقنيات التكاصؿ االيجابية مثؿ: " التعاكف، الحساسية، اإلدراؾ الذاتي، الطبلقة، كالتقميؿ مف 
 (. Aram , Shlak, 2008, p 865–884و مف اآلخر"  ) الرد عمى الفعؿ العدكاني المكجٌ 

الذيف يتفاعمكف  اعية لؤلطفاؿتقييـ الصفات العاطفية كاالجتمفي ( براكاش ك ككبمف )بحث قد ك    
األطفاؿ ذكم التكاصؿ األبكم المضطرب ييدفكف  يف ، ك بنكا دراستيـ عمى أفٌ عممكثيران مع الم

أكثر مف أكلئؾ الذيف كانكا  عممييـإلى تمقي المزيد مف التكاصؿ عف طريؽ التمقيف مف قبؿ م
ء األطفاؿ قد التفتكا إلى ىؤال أفٌ  ( ككبمف كبراكاش) أكضحك  ، مع األبكيف فأمامرتبطيف ب

كلـ  لكالديفبينما كانكا منبكذيف بشكؿ أكبر مف قبؿ ا ، التفاعؿ االجتماعيلبلنتباه ك  معمميفال
باالستجابة  عممكفحيث تـ تصنيفيـ بأنيـ األكثر قمقان مف نظائرىـ . كيبدأ الم ،يبدؤكا بالتكاصؿ 

اصؿ الممقف لحقيقة ىؤالء األطفاؿ ، لئلشارات السمككية كالنشطة مف األطفاؿ الخجكليف كالتك 
األطفاؿ الذيف لـ  ككجدت الدراسة أفٌ  . مف األطفاؿ اآلخريف عممييـألنيـ أكثر اعتمادان عمى م

سيطرة فسيـ كيمتمككف ميارات أكاديمية ك كا إلحدل ىاتيف المجمكعتيف كانكا كاثقيف بأنينضمٌ 
      ( Coplan and prakash 2003,p143-148) . سمككية أفضؿ

ىـ  قكيان كاف أـ  ضعيفان  ان األطفاؿ الذيف يعانكف اضطراب الدراسات األكاديمية السابقة أفٌ تؤكد ك    
بحاجة إلى معممييـ إلعطائيـ النصح كالتكجيو، كدعميـ بالتدريب المتبلؾ ميارات التكاصؿ مع 

 لٌتعٌمـالمعب ك في ا ة الطفؿيجابيإتككيف صداقات مع اآلخر، فل ان اآلخر، كىك ما يتيح ليـ فرص
                                                                                                                                     يعطيو درسان في الحياة االجتماعية.                                                                                            

 دور األقران في تطور التواصل االجتماعي في مرحمة الطفولة المبكرة :              -3
قد كجد أف البنات في ف ، تبدك العبلقات بيف األقراف متأثرة بالفيـ العاطفي كالجكدة في المعب   

مف التنظيـ  لدييف مستكيات عالية المعبممف استخدمف مستكيات عالية مف  الركضةمرحمة 
 فيمان  ،ظاىر المعبمف الذيف لدييـ مستكيات عالية مف العاطفي ك الكفاءة،  بينما يظير الصبيا

   (.Lindesy and Colwell ,2003,p19)إذ كاف جسديان بطبيعتو ،عاطفيان جيدان كلعبان مبلئمان 
دان لمعكاطؼ يمتمككف مٌمف يظيركف تنظيمان جي الركضةأثبتت دراسات أخرل أف األطفاؿ في مرحمة ك    

طؼ مٌمف يفيمكف العكا الركضةاألطفاؿ في مرحمة  ظيري كفاءات اجتماعية أفضؿ . إضافة إلى ذلؾ
كأكلئؾ الذيف يفيمكف أصدقاءىـ كغاضبيف عندما ال  ، صداقة عميابمستكيات  ان أنيـ يمتمككف أقران

 & Barth)اعيما يعانكف مف ضعؼ في السمكؾ االجتمغالبان  ،يككف ىناؾ داع لمغضب
Bastiani,1997,p116.) 
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تبادلية فعالة كمستكيات عميا مف عبلقات األطفاؿ الصغار بعمر ثبلث سنكات  ظيركيي     
تعاطفان مع  كيككف األطفاؿ الصغار أيضان أكثر ، التعاطؼ مع األصدقاء أكثر مف األقارب

األطفاؿ في عمر الرابعة  أٌمالمشاكميـ . كيقترحكف الحمكؿ   ، صديؽالغير مشاكؿ الصديؽ مف 
 ألعابيـ .عف مشاعرىـ ك  فيتحدثك ك  ،اعبلت اإليجابية بسيكلةالتففي مشاركة اليـ قادركف عمى ف

(Volling.,Mackinnon,Rabiner& Baradaran, 1997,p558 )  . 
لديػو ك  ، في ألعػاب أكثػر تعقيػدان معب لعمى ا ان قادر يككف  الركضةؿ في مستكيات مرحمة الطف فٌ إ   
 ,Jellesma ,2008,p2199) اجتمػاعي قبػكؿ كلديو اجتماعي فيك ، ءات اجتماعية أفضؿكفا

في سياؽ التفاعػؿ االجتمػاعي مػف خػبلؿ  تطكر الكفاءات لدل ىؤالء األطفاؿيأتي . ك   ( ,2205
ع الخبػػرات كالفػػرص ع األلعػػاب يعنػػي تنػػكٌ كتنػػكٌ  ،عػػة ليػػا طابعيػػا الخػػاصالمشػػاركة فػػي ألعػػاب متنكٌ 

 .االجتماعية 
فاأللعاب الحركية كالمغكية كاألغاني اإليقاعية كتكرار الكممات بالتتالي كمُّيا تكفر لؤلطفاؿ    

ىـ أقرب لمدلكالتيا ك  ، الفرص لييتمكا بما يكجد في البيئة مف ميف كمعمكمات كأدكار في الحياة
يحدث  فيعيش الطفؿ لحظات الفرح الجماعي التي ، بيذه األساليب الممتعة لٌتعٌمـامف خبلؿ 

يماءات الرأس كاليديف لمف يمقي المعمكمة  ينالعيالتكاصؿ خبلليا تبادؿ  كتعبيرات الكجو كا 
 كيتمقاىا. 

ـ السرد القصصي أك تو كىك يقدٌ ماامع نبرات صكتو كابتس المرسؿفيقكـ المتمقي بمتابعة    
فيتحرؾ  ، جامدلحيكاف أك نبات أك شيء  ان ؿ دكر يمثٌ كىك أك حتى  ، األغاني المنغمة كاأللعاب

إف ىذه  ، د  كالمشاركة في المزاج المرح بيف األطفاؿمما يساعد عمى التكحٌ  ، معو كيتابعو
األساليب زاخرة بالتعاطؼ كالعمؽ  االنفعالي . فيي تعمؿ عمى إحداث التكافؽ مع الجديد 

في كخاصة  ، كتمنح الطفؿ التنكع في أساليب المجاممة كالتكاصؿ ، كالمفاجئ مف األحداث
 .( Clikeman.2007,p64مكاجية التعارض كالمنافسة أثناء المعب الجماعي لتستمر المتعة )

ة اختبلفػػات ثقافيػػة متعمقػػ تكجػػدخػػر، حيػػث آلمجتمػػع  مػػع بعضػػيـ مػػف عبلقػػات األقػػراف كتختمػػؼ    
قػػد  الركضػػةف فػػي مرحمػػة األطفػػاؿ الكػػكرييف األمػػريكيي جػػد أفٌ ك فقػػد بػػالفكارؽ فػػي عبلقػػات األقػػراف . 

اكيتشػؼ أف االختبلفػات اإلدراكيػة ك  ،رككا في مظاىر لعػب اجتماعيػة أقػؿ مػف األطفػاؿ القكقػازييفشا
 الركضػػةنمػػاذج مػػف األطفػػاؿ الكػػكرييف األمػػريكييف فػػي مرحمػػة  لػػدلفػػي تفػػاعبلت األقػػراف اإليجابيػػة 

مسػػػػتكيات أعمػػػػى مػػػػف الكفػػػػاءة  فػػػػاؿ مٌمػػػػف كػػػػانكا أكثػػػػر عدكانيػػػػة قػػػػد يظيػػػػركفأيضػػػػان مػػػػع أكلئػػػػؾ األط
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فػػي سػػمكؾ  ظيػػرتاأللعػػاب الفرديػػة اإليجابيػػة فكػػذلؾ كجػػدت اختبلفػػات فػػي الجػػنس:  .جتماعيػػة اال
 اجتماعيػة أقػؿ مسػتكلن بكفػاءات   مصػبيافكارتػبط السػمكؾ االجتمػاعي ل ، الركضػةلبنات في مرحمة ا
(Farver,&Kim.&Lee,1995,p1088-1099 ).  كارتػػبط السػػمكؾ االجتمػػاعي لمبنػػات بالكفػػاءة

أٌما بالنسبة لؤللعاب الصبيانية الجسدية فقد ارتبطت بمستكيات أعمػى مػف القبػكؿ  ، االجتماعية فقط
المصػادر فػي خبػرتيـ  بينما كانت تصرفات االنسحاب ترتبط بعبلقػات رفاقيػة ضػعيفة ، االجتماعي

 كيػػػػػػػػػػػتـ تكظيفيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي اكتسػػػػػػػػػػاب خبػػػػػػػػػػػراتيـ الٌتعٌمميػػػػػػػػػػة. ، االجتماعيػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػتقبمية
(Jellesma,2008,p2203 )  

في مرحمة الطفكلة نبئ عف صعكبات في التكيؼ النفسي ركضة يالفي  لطفؿ آخررفض طفؿ  إفٌ      
كما ينبئ عف كجكد ميارات تعميمية أدنى في المدرسة.  كارتبط استخداـ الميارات التكاصمية  ، المبكرة

 ـ.حياتيط حياة صحي كاستقرار خبلؿ المقبكلة في الطفكلة المبكرة بالحصكؿ عمى عبلقات أليفة كنم
 إلىفي المحادثة كفاءة الطفؿ  شيرباإلضافة إلى نجاحيـ في تحقيؽ مستكل مرتفع في تعميميـ . كت

 . (Aram , Shlak, 2008, p 865–884ناضج مع أقرانو ) النجاحو بالتفاعؿ 
كتقدـ العبلقات المتكافئة مع األقراف ألطفاؿ الرياض فرصة المنافسة كالمشاركة في الخبرة.  

ككف ليؤالء األطفاؿ صمة تال بٌد أف  ، ضمف مجمكعات األقراف كف التكاصؿ فٌعاالن كلكي يك
 ليكضحكا مكانتيـ الخاصة.  ، كىـ يفيمكف اآلخريف بشكؿ فٌعاؿ ، بكجيات نظر اآلخريف

 ساب الطفل ميارات التواصل االجتماعي: والبيئة في اك لت عم مادور  -4
عف  ان ناتج ان سمكك ، االجتماعي لٌتعٌمـاف كجية نظر م ، تيعٌد ميارات التكاصؿ االجتماعي   
 لٌتعٌمـاالعديد مف استراتيجيات تعمـ ىذه الميارات في نمكذج  /كيمي/أكضح قد ، ك لٌتعٌمـا

التجارب المتنكعة القابمة لممبلحظة كالتغذية  ، االجتماعي منيا: التعزيز المباشر لمميارات
  . ( ( ,Kelly,J.1982الت الشخصيةالراجعة كتطكر التكقعات المرتبطة بالحا

ميارات التكاصؿ االجتماعي مثؿ أم سمكؾ عبر سمسمة مف التفاعبلت االجتماعية   رطكٌ تكت   
ميارات التكاصؿ االجتماعي إلى نتائج ايجابية تؤدم كخبلؿ ىذه التفاعبلت  .بيف الفرد كالبيئة

لى  ،قابمة لمتكرار ثبات تعزيز النتائج ر يؤثٌ نفسو  الكقت فيقؿ ميبلن لمتكرار، ك سمبية أنتائج كا 
عند تعزيز الميارة في مراحؿ  ال سٌيماالتكاصؿ االجتماعي، ك  اتيجابية في اكتساب ميار اإل

ألف  في التعٌمـ العكامؿ الشخصية كالبيئة يتىحدد دكرىا أفٌ / باندكرا /كقد اقترح  .تعٌمميا األكلى 
الناس ف فيـ كسمككيـ، كمف خبلؿ سمككيـ يساعدك لتصر  ان أساسي ان سبب أف يككنكا يمكف  طفاؿاأل
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ف أخطاء الميارة االجتماعية تنتج عف  عمى تكليد الظركؼ البيئية التي تحدد سمككيـ الحقان  . كا 
 ـ الميارة، أك فشؿ في تعزيز الميارة المكتسبة سابقان في البيئة الطبيعية. فشؿ في تعمٌ 

الميارة بسبب قد ال تستخدـ ك  ، لٌتعٌمـاالتدريب ك بفعؿ فمف الممكف أف تكتسب كفاءة الميارة    
نماذج السمكؾ  تيعد. ك كفاءةنخفاض الالذم يرتبط باؿ اإلدراؾ مثؿ االعتقاد الشخصي تدخ

كيفترض تصحيحيا أيضان  لٌتعٌمـايا ناتجة عف خطأ في لكنٌ  ، االجتماعي غير المتكيفة مشكبلت
 (  Bandoura,1993الجديدة. ) لٌتعٌمـامف خبلؿ خبرات 

كأف تككف  ،ؿ في شكؿ إليصاؿ معمكماتكتتمثٌ  ، كقد تككف التغذية الراجعة غير مباشرة   
شكؿ  عمى كقد يككف، عف طريؽ العيكف أك الصراخ أك الحركة بعيدان عف المتكمـ تكاصبلن 

نظريات ف ، بنغمة الصكت كالغضب الكاضح  كمف خبلؿ تعابير الكجو االمعمكمة معٌبران عني
ر بالنتائج البيئية، كفي معظـ كيتأثٌ  مٌتعٌمـالسمكؾ قابؿ ل االجتماعي تشترؾ في فكرة أفٌ الٌتعٌمـ 

 بشكؿ مباشر أك غير مباشر.  األحياف يحدث الٌتعٌمـ
 الداعمة عاطفيان تيشٌكؿ البيئة  لتنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي ة التٌعٌمـبيئكفي سياؽ تأثير    

الذم ينمك بالتعاطؼ  الراجعة لمتكاصؿ االجتماعي لمطفؿ شرطان ضركريان لمتعزيز كالتغذية
يجابي كاالنسجاـ شركط جكىرية لمتعاطؼ كاالىتماـ اال ثٌمةمف اآلخريف . ك  كاالىتماـ اإليجابي

 ،تطكير ميارات التكاصؿ االجتماعي ـ إطاران ميمان لدعـالتي تقدٌ تمؾ الشركط ، غير المشركط
 . ؿ الذاتي(قييميا، الثناء، كالتأمٌ كت ،كالحدكد، فيـ المشاعر )األدكار كالقكاعد ىيكىذه الشركط 

ىذه المبادئ تنطبؽ عمى لعب األطفاؿ  مع األطفاؿ بمفردىـ أك ضمف عائبلتيـ . كالبداية  إفٌ    
في مكاقؼ التفاعؿ تككف في تحديد األدكار كالقكاعد كالحدكد بشكؿ كاضح كي يشعر األطفاؿ 

 (   Deborah 2008,35-39) ف.امباأل
فسػكؼ يمتمكػكف أحاسػيس  ،فػي مجمكعػات فمف ىنا يجب أف ندرؾ بأف األطفػاؿ عنػدما يككنػك    

 ، األطفػػاؿ اآلخػػريف، فتنشػػأ البيئػػة المكاتيػػة التػػي يمكػػف فييػػا تقيػػيـ جميػػع مشػػاعر األطفػػاؿ كتقػػديرىا
مسػػػاعدة األطفػػػاؿ عمػػػى تنظػػػيـ مشػػػاعرىـ ضػػػمف المجمكعػػػة ككصػػػؼ طريقػػػة عممػػػة كيكػػػكف دكر الم

 (المعبػة )و يكػرهفقد يقػكؿ طفػؿ لديػو مشػكمة فػي السػمع بأٌنػ . لبلستجابة لظيكر مشاعر قكية ىادئة
مف لكف ك غير مفيـك مف قبؿ اآلخريف، ك أف نعطي تعميقات تحبط الطفؿ فنجعمو منعزالن  جكزفبل ي

ح الممكػػف القػػكؿ لػػو بػػأف الكقػػكؼ بجانػػب المعمػػـ سػػكؼ يشػػعره بمتعػػة أكبػػر، كسػػيؤدم عمػػى األرجػػ
كمػػف الميػػػـ تقػػػدير الطفػػؿ لمجػػػرد ككنػػػو عمػػى طبيعتػػػو كضػػػماف عػػػديبلت فػػي تقيػػػيـ ذاتػػػو. بعػػض الت
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إلى رفع اإلبياـ  كفيفعندما يجتمع األطفاؿ في مجمكعة ينبٌ . يختبر االىتماـ االيجابيالفرص لو ل
سػػػعادة شػػػعكر الكػػػؿ طفػػػؿ عمػػػى المجمكعػػػة كيضػػػفي  ، يـائسػػػمأب فأك إبػػػداء ابتسػػػامة عنػػػدما يينػػػادك 

لككنػو عمػى طبيعتػو كلػيس بسػبب مػا يقكلػو أك  ، مصدر إيجابي مؤثر فػي المجمكعػة وبيجة كأنٌ الك 
ف كيفصػحكف مػاات األطفاؿ فيشعركف باألك ال يفعمو. فيذا التقدير ييثٌمف ذما يفعمو أك ما ال يقكلو ك 

فيفخركف باختبلفيـ عف اآلخر، كقد يتمقكف ، عٌما يككنكف عميو مف عادات كتقاليد ضمف عائبلتيـ
ـ إيجابية لعادات اآلخر كثقافتػو .  فقػد نظيػر السػعادة لحػس نقمكا االختبلؼ الذم يقدٌ ما إذا  الثناء

الطفػؿ يػدرؾ  ألفٌ  ، الفكاىة كالمثابرة لدل طفؿ كىذا تحفيز كثناء ألمر كاقعي كىػك األىػـ فػي ذلػؾ
كيتػكه الطفػؿ فػي  األلػـلػو إذا كاف الثناء لمقدرة غيػر كاقعيػة فقػد يسػبب  أٌما ، مياالحقيقية كيقيٌ  وذات

 ( ِٗ، ََِٗ ، ) الفبلحتقييـ ذاتو. 
بيػاـ كيمكف أف تككف إشارات غير لفظية لبلستحساف كالتشجيع فعالة جدان، فيمكف أف يكحي اإل   

الغرفػػة لمطفػػؿ أنػػؾ الحظتػػو مػػف دكف أف تمفػػت انتبػػاه األطفػػاؿ اآلخػػريف  المرفػػكع أك االبتسػػامة عبػػر
طفػػاؿ القمقػػيف فيحمػػييـ مػػف االنسػػحاب أك اإلحبػػاط. كيكػػكف فػػي المجمكعػػة، كىػػذا النػػكع مناسػػب لؤل

التأكيػد  يػتـٌ ك مفتػاح الحػؿ لمشػكبلتو،  كىػ ،االلتفات إلى نقاط القكة كالمؤٌىبلت كالقدرات عند الطفػؿ
يجػػاد الحػػؿ ألنػػو يبػػدأ بخطػػكة صػػغيرة تيػػدعـ إلعمػػى المغػػة المركػػزة فػػي التعامػػؿ مػػع ىػػؤالء األطفػػاؿ 

 ضكعي مع الطفؿ مف قبؿ المربي.بحكار شخصي كاشؼ كشفاؼ كمك 
فػػنحف  ، فثمػػة نقػػاط يجػػب االلتفػػات إلييػػا عنػػدما نسػػاعد األطفػػاؿ لتطػػكير الميػػارات االجتماعيػػة   

لكيفيػة تػأثير  مػان اكنكػكف كاعيػيف تم ، يػا نفسػوفيفضكلييف حياؿ الطريقة التي يرل  بحاجة ألف نككف
 ؿ قيمػة ذاتػو ككفاءتػو. كنظيػر لػو حماسػةن أفعالنا كأقكالنا عمى مفيكمػو عػف ذاتػو كعػف أحاسيسػو حيػا

بإمكانػػو ارتكػػاب األخطػػاء فػػي المكاقػػؼ  أفٌ نظيػػر لػػو كمػػا حقيقيػػيف باعتبػػاره شخصػػان فريػػدان.  ان كاحترامػػ
دراؾ كيػػؼ يػػػؤثر فران. االجتماعيػػة كمػػع ذلػػػؾ يبقػػى محبكبػػان كمقػػػدٌ  نسػػاعده فػػػي تطػػكير كعػػي الػػػذات كا 

ر فػػي الشػػكؿ كالشػػدة ف المشػػاعر يمكػػف أف تتغٌيػػفيػػـ أأف ينسػػاعده ك  ، سػػمككو عمػػى النػػاس اآلخػػريف
كال يمكػػػف اعتبارىػػػا تجربػػػة مخيفػػػة . ىػػػذا مػػػا يحتاجػػػو الطفػػػؿ لبنػػػاء كفاءتػػػو  ، مختمفػػػةكفقػػػان لعكامػػػؿ 

 (Deborah 2008,35-39) .ناقضات كيعيش االنسجاـ كالسكاءاالجتماعية فيتجنب الت
ظياره ليا فيتضمٌ ألطفاؿ الركضة التطكير العاطفي ف   حيث تنمك  ، مكاجية  الطفؿ لمشاعره كا 

مشاعرىـ بسيكلة ييظيركف أطفاؿ الركضة  ف ، كاتخاذ القرار كالمبادرة يةاالستقبللميارات لديو 
كف القدرة لمفيـ كالتفريؽ بيف عكاطفيـ الخاصة كأكلئؾ اآلخريف الذيف يختمفكف ييطٌكر يـ إنٌ  ، كحٌدة
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يريدكف أف يعممكا أشياء ك  ، مبلئمة اجتماعيان إلظيار عكاطفيـ طرؽ كفيٌتعٌمم ىـك  ، عنيـ
 .  ران يـ يممككف االستعداد ألخذ مسؤكليات أكثر تطكٌ إنٌ  ، ألنفسيـ لعرض ثقتيـ المتزايدة كاستقبلليـ

فػػي ركضػػة األطفػػاؿ يشػػارؾ ف ، ـ المغػػة لعبلقػػات الطفػػؿ مػػع أفػػراد العائمػػة كاألصػػدقاءٌمػػكيؤسػػس تعٌ    
 عمى أٌنياـ الميارات الشخصية كاالجتماعية كينظر إلى تعمٌ  ، الطفؿ في االستماع المشترؾ كالقراءة

جديد ألنيـ فضكليكف  ـ كؿ شيءكاألطفاؿ الصغار ييقبمكف عمى تعمٌ  .ميارات الحياة  لٌتعٌمـضركرية 
فػػي بيئػػة  العػػاداتيبػػدأكف بقبػػكؿ القكاعػػد كيتعػػاممكف مػػع ف ، ؼ مػػع الحػػاالت الجديػػدةالتكٌيػػ فك يٌتعٌممػػك 

خريف في في غرفة مع عدد مف األطفاؿ اآل كجكدىـ سببأكثر األطفاؿ لـ يخبركا أٌف ك   .المدرسة 
فيػػذه المكاقػػؼ التكاصػػمية  ، غيففػػي االنتبػػاه إلػػى  شخصػػيف بػػال الطفػػؿ كقػػد ال يشػػترؾ ، العمػػر نفسػػو
السػمكؾ  يػٌتعٌمــ الصػداقة فػي الركضػة كمػا ٌمػتعٌ لطفػؿ ميارات االجتماعية . كقد يختبػر اتحتاج إلى ال

كا يٌتعٌممػألف ف فػي ىػذه المرحمػة العمريػة يحتػاجك  األطفاؿ لكفٌ  ، التعاكني كالسمكؾ المقبكؿ اجتماعيان 
بشػػػكؿ بيػػػـ  كفكييتمػػ لآلخػػػريف ان مػػااحتر  فكيظيػػػرك  ،ىـ بطػػػرؽ مقبكلػػة اجتماعيػػػان التعبيػػر عػػػف مشػػاعر 

أسػػػمكب األخػػػذ بك  ، ذلػػؾ بالتنػػػاكب فػػي النشػػػاطات كالمناقشػػات كالعمػػػؿ التعػػاكني مػػػكفيعمك  ، يجػػابيإ
 (  Alberta Education, 2012, p6-11. )كالعطاء كالمساعدة

ذا     األطفاؿ، دة حكؿ العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر في كعي ذكاتكانت الدراسات متعدٌ كا 
السكء في السمكؾ كليس في  فٌ إة النظر التي تقكؿ ي كجيرب الطفؿ عمى تبنٌ ينبغي أف يدٌ فإنو 

 راء اآلخريف في تقييـ ذاتو.عالمو الخاص الفريد دكف أف يسقط آفيدرؾ بذلؾ الطفؿ  ، الشخص
صداقة بناء  ليتمكف مف آخرمف أف يشجع كؿ مف األىؿ كالمعمميف تفاعؿ طفؿ مع طفؿ  كال بدٌ 

عكا كيكسٌ  ، ليجدكا حمكالن فاعمية كا استخداـ طرؽ أكثر يٌتعٌمممع اآلخر، كما يمكف لمصغار أف 
 . مخزكف سمككيـ االجتماعي

 : نيخالصة الفصل الثا
 يشير مفيـك التكاصؿ إلى العممية أك الطريقة التي تنتقؿ بيا األفكار كالمعمكمات بيف الناس   

: النظاـ المفظي، كيشمؿ كؿ ما ىما  قؼ مف خبلؿ نظاميففالتكاصؿ يحدث في جميع المكا
يدخؿ في نطاؽ عمـ األصكات الكبلمية أك المغة المنطكقة بما تتضمنو مف منظكمة اإلصغاء 

كالذم يعٌد أحد أنساؽ التخاطب  كيتضمف كؿ ما يدخؿ  ، النظاـ غير المفظيك كالفيـ كالكبلـ. 
كالييئة  ، كالتعبير الصكتي ، : التعبير الجسميفي نطاؽ منظكمة التكاصؿ غير المفظي كيشمؿ

 كسمكؾ العيف. ،كالتبلمس ، الجسمية كالتجاكر أك التقارب
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رساللؤلفكار كاآلراء كالمشاعر كالخبرات  ان التعبير التكاصمي االجتماعي المفظي إظيار كييعٌد      ياكا 
فيـ لما تاجو مف إنصات ك كما يح ، ككتابةن  ان مبشكؿ لفظي شفيي كبل ، مف المرسؿ إلى المستقبؿ

 يتـٌ إرسالو كاستقبالو. 
حتى في عمر  ، أىمية كبيرة في ظٌؿ التٌفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ كالتكاصؿ المفظي ذك    

ف كاف ال يتمٌكف مف التعبير  ، الطفكلة المبكرة كطالما أف الطفؿ يفيـ أغمب ما ييقاؿ مف الكبلـ كا 
عتماد عمى أيقكنات أخرل في التكاصؿ االجتماعي، كيسمى باستطاعتنا اال ، بجمؿ كاممة  وعن

يماءالذم يتضمٌ ذلؾ بالتكاصؿ غير المفظي  يقاعاتو الصكتية .اف لغة الجسد كا    تو كا 
تحميؿ عممية التكاصؿ مف خبلؿ  ، الثبلثالسمككية رت عف ذلؾ نظريات التكاصؿ عبٌ قد ك    

عمى مككنات سيككلكجية أك  ٌماإا كفؽ افتراضات كأسس كؿ نظرية كالتي تعتمد في جكىرى
كاألسمكب الذم يتمثؿ  ، عمى المحتكل المعرفي لمادة التكاصؿكميا تفؽ تك  ، اجتماعية أك فمسفية

بالمحاكاة كالتقميد  اكتسابيا سكاء تـٌ  ، في الميارة التي يكتسبيا الفرد مف البيئة المحيطة
العكامؿ المحفزة أٌف كما  ،ي يمتمكيا الفردباالعتماد عمى االستعدادات الفردية الت ـكالمبلحظة أ

الفٌعاؿ في  تمٌثؿ التكاصؿ فيتساعده   ، لمتكاصؿ التي تمثمت بالدكافع الشخصية أك االجتماعية
 التي تييئ الفرص إلقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف.المكاقؼ االجتماعية 

منيا في إلى مدرسة مف مدارس كؿو  جذكركاستنادان ألسس النظريات التكاصمية التي تنتمي    
، و أحد األنساؽ الثقافية كاالجتماعيةلتكاصؿ االجتماعي عمى أنٌ إلى النظر يمكف ا ، عمـ النفس

كيخضع  ، المرسؿ كالمستقبؿ كالرسالةىي كلو مككنات  ، الذم ييراد منو المعرفة كالكجداف كالقيـ
ة ر فيو عكامؿ عدٌ كتؤثٌ  ، في المجتمعكلو أشكاؿ كأنماط عند الصغار كالكبار  ،ألساليب ككسائؿ

 أىميا األقراف كاألىؿ كالمعمميف كالبيئة .
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 الثالث لالفص
 األساليب واألنشطة المستخدمة في بناء الميارات التواصمية

 األساليب المستخدمة في بناء الميارات التواصمية –أواًل    
 تعمـ ميارات كخبرات تككيد الذات االجتماعية -ُ
 لسمكؾ الغيرم عند الطفؿ مف خبلؿ القدكةتعمـ ا   -ِ
 المشاركة االجتماعية عند أطفاؿ الركضة  -ّ
 المشاركة الكجدانية ّ-ُ
 مع اآلخريف تعمـ آداب الحديث  -ْ
 المستخدمة في بناء الميارات التواصميةالمعب أنشطة  - ثانياً     

 مقدمة        
 األنشطة المغكية -ُ
 األنشطة الفنية كالجمالية -ِ
 الحركيةاألنشطة الحسية  -ّ
 األنشطة االجتماعية -ْ
 الثالث خـالصـة الفصل      
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 المستخدمة في بناء الميارات التواصمية : األساليب -أوالً 
كالمركنة  ، يساعد في تطكير السمكؾ المسؤكؿ لديو مركر الطفؿ بمرحمة مف النضج كالنمكٌ  إفٌ    

و ألنٌ  ، يشٌكبلف معان قدرة عمى تعديؿ أعمالوالتي يتمتع بيا الطفؿ كقدرتو عمى النمك كالرغبة فيو 
ر بيـ ر فييـ كيتأثٌ يمعب مع أفرادىا يؤثٌ  .ـ كينمك ضمف جماعة الركضة التي ينتمي إلييايتعمٌ 

يتعمـ اإليثار كتقديـ فيكتسب الثقة بنفسو ك  . بأساليب ممتعة كميشبعة لحاجاتو االجتماعية كالنفسية
كيكاسيو كيخفؼ عنو عند إحساسو باأللـ، كىذا ال يأتي  ،حوالمساعدة لآلخر، فيشاركو متعتو كفر 

بعفكية بؿ بحاجة إلى تدريب كاىتماـ مف الكبار، لذلؾ كاف البٌد مف تكضيح ىذه األساليب التي 
 ترتقي بالطفؿ اجتماعيان. 

 تعمم ميارات وخبرات توكيد الذات االجتماعية: -1   
النفس كتكجيو الذات".           اجتماعية مف مثؿ " ضبطؿ في تككيف عادات تككيد الذات يتمثٌ  إفٌ    

بشكؿ  يتحٌكؿفيك  ،لطفؿ في ىذه المرحمة عمى تنمية ىذه العاداتكيساعد النمك الجسمي ا
فحاجة  .االستقبللية ب لينعـالمحاكلة لتناكؿ طعامو بنفسو  إلىعمى األـ  تدريجي مف االعتماد

ره الجسمي كالعقمي كاالجتماعي ه كمطالب تطكٌ ع نمكٌ الستقبلؿ كالحرية متماشية مإلى االطفؿ 
لينمك  ، اؿ في األسرةدائمان إلى إحساسو بأنو فرد لو قيمتو كلو دكر فعٌ يحتاج الطفؿ ف .كاالنفعالي

  .كجدانو بشكؿ سكم 
كذلؾ لمتعبير عف مشاعره  ، يمكف تربية كجداف الطفؿ كترقيتو مف خبلؿ إثارة كعيو بإمكاناتوك    

حساسو الكعي االجتماعي عف طريؽ تكحيد نفسو مع اآلخريف  يٌتعٌمـالطفؿ ألف ٌ  ، باآلخريف كا 
بأنو منبكذ أك غير مرغكب فيو يدفعو إلى  هشعكر  ألفٌ ؿ . كالطفؿ بحاجة إلى التقبٌ  المحيطيف

تفاعبلتو االجتماعية  بالتالي قؿٍ تك  ، كيبتعد عف تككيف صداقات اجتماعية ، االنطكاء كالعزلة
  (ّٕ، ََُِ، )محمد عميو مع اآلخريف مف األقراف. عبلقاتك 

ـٌ تجاىػؿ . ىاكتغيير إلنشاء الصكر الذاتية عف نفسو  ان أساس الطفؿ مع ذاتوديث ؿ حكيشكٌ     فإذا تػ
ستككف نجكاه شبيية  بالحكار اآلتي  ، طفؿ مف قبؿ زمبلئو في الصؼ بسبب سذاجتو االجتماعية

قػد تتكمػؿ ك  ، ....الخ(ي غبػيّّ ننػي. الكػؿ يعتقػد بػأنأحد يحبٌ ال  ، ) لست قادران عمى تككيف صداقات
 ان استعماؿ صيغة الحاضر في التفكير تعطي شعكر  إفٌ ف لذلؾطبيعة ىذه النجكل بالنجاح الكامؿ. ك 

 ( Deborah ,2008, p48)فاىيـ كالمشاعر ىي حقائؽ ثابتةيتخممو اليأس ، كما لك أف ىذه الم
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ر، فعمى سبيؿ المثاؿ: إذا غٌير تغيٌ يكاألفكار كاألسمكب يمكف أف صكرة كلكف ىذا التفاعؿ بيف ال   
 ، ؿ سمككوالتي تشكٌ ك سيغٌير تدريجيان الصكر المكضكعة في كعيو  ،الطفؿ القصة التي يركييا لنفسو

معتقداتو الجديدة . كيبدك الحكار المرٌكز عمى الحؿ إحدل التفاعؿ بطرؽ تتبلءـ مع أفكاره ك كيبدأ 
كتبدك طريقة العبلج المكجز المرٌكز عمى الحؿ  ، حفز عمى التغيير في حديث الذاتؽ التي تائالطر 

طريقة مريحة تكظؼ الصكر البيانية لمساعدة األطفاؿ لمحديث عف األشياء بطريقة تبدك بعيدة عف 
 (  Deborah 2008, p48التجارب المؤلمة أك المصاعب التي يكاجيكنيا . )

 يجابية عف ذكاتيـإصكر ذاتية كالتدريبية تساعد األطفاؿ في بناء  ىذه األساليب العبلجية إفٌ    
صكر الذىنية فتنشط ال ، مف خبلؿ أنشطة محببة تطرح قضايا كخبرات يعيشيا األطفاؿ كتطكيرىا

لمساعدة األطفاؿ في إنشاء صكرىـ بطريقة  ساليبىناؾ العديد مف األو ،. لدييـ كينمك خياليـ
تتحدث  قصصل إصغائو أك ، مع أشخاص يدعمكنو نفسيان مكجية  تقياـ الطفؿ برحبلك ، بناءة

تشجيع األطفاؿ عمى التفاعؿ مع الشخصيات  ، حيث يتـٌ عف أطفاؿ يفخركف بما يمتمككنو
المشاكؿ أك تعكس ؿ تمثٌ عكف عمى خمؽ صكر خاصة بيـ شجى كاألغراض التي يصادفكنيا، كما يي 

 كالقضايا كاألسئمة التي تدكر في دكاخميـ . 
مساعدان في الغالب لؤلطفاؿ عمى  ، كيبدك الحديث العفكم عف ىذه الصكر بيذه الطريقة   

اكتشاؼ الحمكؿ كالمشاركة في تغيير استيعاب المفاىيـ عندما ال يصمح أم اقتراح، كمف خبلؿ 
بناء  فيمساعدتيـ  يمكف تزكيد األطفاؿ بالكسائؿ لممحافظة عمى االستخداـ الخبلؽ لمخيمتيـ

استيعاب األحداث كالمشاكؿ  فيمكحد لعكالميـ الداخمية كالخارجية، كمساعدتيـ استيعاب 
نيـ مف إيجاد الطريؽ األكثر مبلئمة لحاجاتيـ الشخصية. كالتحديات مف كجية نظر مختمفة تمكٌ 

(Deborah 2008,p49   ) 
يا مف أكثر الفرص المنيجية التي يحتاج ،كيككف التركيز عمى أىداؼ كاقعية كذات صمة   

تفادم لنيا، كلكف يجب تكفير ىذه الفرص ييطٌكر األطفاؿ الستخداـ ىذه الميارات المكتسبة التي 
فعمى سبيؿ المثاؿ: إذا الحظنا  . ان اليدؼ بعيد المناؿ أك مبيم إذا كاف ،ررحصكؿ فشؿ متكٌ 

عمى  نرل أنو بحاجة لمساعدة في مجاؿ التركيز ، ـ باالىتماـطفبلن لديو مشاكؿ في نطاؽ التحكٌ 
البطاقات التي : المغة التي تحتكم مشتتات صغيرة أك يككف بحاجة إلى تمقينات بصرية مثؿ 

فكضع أىداؼ كاقعية لمعمؿ عمييا مع األطفاؿ  .لمساعدة األطفاؿ عمى التركيز ان ر تحتكم صك 
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يمكنيـ تكظيفيا في األطفاؿ بفرص الستكشاؼ مدل مف الميارات كاالستجابات التي  تزكيديعني 
 (Mathieson, 2005,p16-17)ؼ مختمفة. ظرك 
 كيتضمف االستكشاؼ تدريب الطفؿ بأسمكب يحقؽ لو أىداؼ ثبلثة ىي:     
تدريب الطفؿ عمى االستجابات االجتماعية المبلئمة بما فييا التحكـ بنبرات صكتو، كاستخداـ  -

 اإلشارات، كاالحتكاؾ البصرم المباشر. 
عف المشاعر كاألفكار بحسب متطمبات المكقؼ بما فيو تدريب القدرة عمى التعبير الحر  –

 التدريب عمى االستجابة بإعجاب ككد، أك التراضي كغير ذلؾ مف المشاعر. 
، الدخيؿ، )ابراىيـتدريب الطفؿ عمى الدفاع عف حقكقو دكف أف يتحكؿ إلى طفؿ عدكاني. –

 ( ُُّ، ُّٗٗ، كابراىيـ
إٌف  ، رات يصبح حديثو الداخمي عف ذاتو مقبكالن كعندما يكتسب الطفؿ بعض مف ىذه الميا    

الحديث الداخمي لمطفؿ عف ذاتو صكرة ترافقو مدل الحياة فإف كانت إيجابية اطمأف داخمو كقٌدرىا 
ف كانت صكرتو عف ذاتو منخفضة  ،أعمى تقدير مف الممكف لممحيطيف بو في األسرة فكا 

كسكؼ التي تشٌكؿ معرفتو عف ذاتو الخارجية  في القراءات ففيبدؤك  ، المساعدة لوكالركضة تقديـ 
ز ثقتو النجاح الذم يعزٌ  ؛ تيبدؿ كتهعدؿ مف خبلؿ قيامو بحؿ مشكبلت تناسب قدراتو بنجاح 

ب الخبرات كاآلالـ التي رافقتو فيشعر كيتجنٌ  ، نجاح بعد آخر ما كاف عميويينسيو كىكذا  . بنفسو
 بالغبطة كيستمتع بما يعمؿ .

القياـ بأعماؿ كخدمات بسيطة لغيره ممف  إلىلطفؿ إلى التقدير عندما يبادر كتظير حاجة ا   
مو كبما قدٌ  ،عندما يمقى قبكالن لمبادرتو تظير لديو ثقة بنفسوك ـ ما باستطاعتو لآلخر. حكلو، فيقدٌ 

فيشعر باالستقبللية في أعمالو كقراراتو التي يطمح مف خبلليا إلى تأكيد ذاتو االجتماعية 
مع كالنجاح ىك ما يحتاجو الطفؿ ليشعر بالثقة الممنكحة لو، كيزيد تكافقو مع نفسو ك  .كالشخصية 

كضع الطفؿ في مجاؿ يشعر فيو بالفشؿ كما ال ينبغي تعريضو  كزبل يجف ،اآلخر كيشعر باألمف
 ( ٖٔ-ٔٔ،ََِٓلئلحباط. . )السناد كمعمكلي،

كأكبر عكنان لو يككف في أسرتو كبيف  ،يحتاج الطفؿ دائمان لمف يأخذ بيده لينمك كيكبرلذلؾ ك    
ـٌ ك  ،أخكتو كأقربائو ؿى ما يحتاجو أـه دافئة كأبه  . مع أقرانو في الركضةمف ث رءـك كمعممةه ذك كجي
 . خبرة في التربية
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 م السموك الغيري عند الطفل من خالل القدوة:م  تع   -2
كجكد قدكة فعمية أك شخص  أىميا : تتكقؼ فاعمية القدكة لتعمـ سمكؾ ما عمى شركط لعؿٌ    

يؤدم النمكذج السمككي المطمكب إتقانو، أك قدكة رمزية مف خبلؿ فيمـ أك مجمكعة مف الصكر 
مف قبؿ الطفؿ لسمكؾ معيف  كلكي ييتقفالمسمسمة بطريقة تكشؼ عف خطكات أداء السمكؾ. 

متساكية لما  فاألطفاؿ ال يستجيبكف بدرجة ، نمكذج يجب أف يككف النمكذج مقبكالن مف الطفؿ
ات منيا: التشابو في يشاىدكنو كتتكقؼ معايير قبكليـ ىذا النمكذج أك ذاؾ عمى كثير مف المحكٌ 

 العمر، الجاذبية، تكافؽ القيـ، كالتماثؿ في بعض الخصائص الشخصية بيف الطفؿ كالنمكذج .
 (َُُ-َُٗ، ُّٗٗ، ـالدخيؿ، كابراىي ، )ابراىيـ  
مف أكثر السمككات قبكالن لبلكتساب عند األطفاؿ فيـ يمتمككف كالسمكؾ الغيرم اإليثارم    

األطفاؿ في  ظيرىااالبتساـ كالمعاممة المطيفة التي ي إفٌ  ، استعدادان فطريان لقبكؿ اآلخر كمساعدتو
عمر مبكر يينبئ بأف األطفاؿ لدييـ استعداد كامف لتقدير مشاعر اآلخريف كاالعتراؼ بحاجاتيـ 

الخاص فمف خبلؿ المعب مع األقراف كتقاسميـ األلعاب كالطعاـ معيـ  ٌتعٌمـلالممساعدة مف خبلؿ 
 يا انفعاالت كجدانية تظير عند األطفاؿ. كعدـ إيذائيـ كمٌ 

الخاصة التي يمر بيا الطفؿ مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية ىي التي  لٌتعٌمـاخبرات  إفٌ    
االجتماعي كاألدكار االجتماعية  مو لمسمكؾمٌ تؤدم إلى نشكء السمكؾ الغيرم لديو مف خبلؿ تع

كيشكؿ االرتباط العاطفي باآلخريف أىمية في اكتساب السمكؾ الغيرم كذلؾ  .بأساليب متعددة 
المباشر أك مف خبلؿ اتخاذ اآلخريف كنماذج في السمكؾ أك مف خبلؿ المكاقؼ  لٌتعٌمـامف خبلؿ 
األطفاؿ أظيركا أنماطان سمككية مشابية لسمكؾ  أثبتت الدراسات المخبرية أفٌ قد ك  .االجتماعية 

األطفاؿ ف .النمكذج المحبكب لدييـ بعد مشاىدتيـ لو، كىك يقـك بأعماؿ المساعدة كالعطاء كالكـر 
 ( .   ٓٔ، ََِٕـ سينمائي )سميماف، ركف بالنمكذج سكاء كاف في الحياة الكاقعية أك في فيميتأثٌ 
سمكؾ المطيؼ المراعي لحقكؽ اآلخريف كمشاعرىـ، كىي تظير ز الة سمة ايجابية تميٌ كالغيريٌ    

لذلؾ نرل بعض الناس أكثر غيرية بدرجات متفاكتة.  ، بعض الثبات في الزماف كالعمكمية
ض عف طريؽ المبلحظة، فمشاىدة األطفاؿ لمسمكؾ الغيرم في ة كأم سمة إنسانية تيحرَّ كالغيريٌ 

فيظير دكر القدكة في  ، ف أكثر عطاءن كمساعدةكضعيات المختبر تجعؿ مف األطفاؿ المشاىدي
 اكتساب السمة التي تتحكؿ بكساطة التشجيع إلى عادة سمككية. 
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كازم فعؿ تأك يرددكف كممات  ،يفعمكف أعماالن  منيـكيسمعكف  أباءىـ فاألطفاؿ الذيف يشاىدكف   
معنى ذلؾ أف ك  . اراةكسبكىا في مبييككنكف أكثر كرمان في تقاسـ الحمكل التي  ، السمكؾ الغيرم

ع لو عمى مشاىدة الطفؿ لما يقكـ بو كالداه مف سمكؾ قيمي في الحياة الكاقعية ىك أكبر مشجٌ 
 ( ٖٔ-ٔٔ،ََِٓ)السناد كمعمكلي،  .و ذات االقتداء بيما في المجاؿ

يكاسي فإذا كاف الحاضف  ، ويٌتعٌمميسعى لذلؾ ف ان حاضنو كريمإذا كاف  ، الطفؿ ابف بيئتوف    
يتقاسـ معيـ مصركؼ جيبو كألعابو كطعامو  ، فيمحظ طفمو كيتعاطؼ مع أخكتو كأقرانو ف يحبٌ م

 ٌمـ كاكتسب. ر كأيقف كتعٌ النمكذج السحرم الذم رآه الطفؿ فصكٌ  إٌنوإذا ما رآىـ في عكز، 
 المشاركة االجتماعية عند أطفال الروضة:  -3
 ، كثيرة تكاصؿليا ييتاح لؤلطفاؿ فرص فمف خبل ، المشاركة نكع مف التكاصؿ مع اآلخريف   

المشاركة أحد عناصر التدريب في برامج أنشطة الركضة، فعند تنظيـ ألعاب جماعية أك كتيعٌد 
مكانتو بيف أقرانو، يعرؼ قدره ك  ، مناسبات اجتماعية مف قبؿ معممة الركضة، يشارؾ الطفؿ فييا

ة االجتماعية مف حيث تشكيميا كتعميقيا المنيجية التي تيطكر آلية المسؤكلي المشاركة تيعدٌ ف
 -ٗٗ،ََِٓر الفيـ كينميو )السناد كمعمكلي،كتنقيتيا فالعمؿ يعمؽ االىتماـ كيدعمو كما يحرٌ 

يجب عمى العامميف في مجاؿ رعاية الطفكلة المبكرة مراعاة الكقت المسمكح بو لذلؾ ( . ك َُِ
أكقات الراحة كالمعب كاألكقات ؼ ك صرالجكانب النشاط اليكمي، كتحديد أكقات الحضكر كاالن

 الجماعية. 
فيسمح  ، حاجاتيـ التكاصميةر كتطكٌ األطفاؿ  دعـ نمكٌ بما يتنسيؽ المكاف  كىذا يتطمب   

لؤلطفاؿ فرصة تاح ف يي مف خبلؿ االندماج الفاعؿ كالنشط في بيئتيـ، كما يجب أ لٌتعٌمـالؤلطفاؿ ب
شعكر  بحيث يتعٌززغرفة المعب أك الصؼ الدراسي  كتخطيط ، إجراء االختيارات كاتخاذ القرارات

    . كقدرتيـ عمى اختيار المعب الحرٌ  ، ف االجتماعياماألطفاؿ باأل
ر فرصان لكي يتفاعؿ األطفاؿ في مجمكعات صغيرة أك كينبغي تنظيـ أسمكب المعب بحيث يكفٌ    

 ألفٌ مى الكبلـ . ك عة ععمى أساس فردم طفؿ مع طفؿ أك طفؿ مع بالغ، مع كجكد أنشطة مشجٌ 
سيراج )كتحسينيا ية تكاصمدافعان حقيقيان لمعمؿ عمى تنمية أدكات األطفاؿ التٌكفر مكاقؼ المعب 

ؼ األطفاؿ قيمة المشاركة االجتماعية ( فيتعرٌ ُِٔ -ُِْ، ََِٓ، ترجمة إصبلح، ببلتشفكردك 
مؿ كالمعب، كيكتسب التعاكنية كاحتراـ جيكد اآلخريف، كيعكف أىمية التعاكف كالتفاعؿ في الع

تقانيا كالتعاكف مع اآلخريف  إيجابيان األطفاؿ اتجاىان  نحك العمؿ الجماعي، كقبكؿ فكرة األدكار كا 
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أىداؼ المشاركة فتتحقؽ في أدائيا، فتنمك ميارات التكاصؿ، كالمركنة كالصبر كالتركيز كالتخيؿ. 
ك إكساب األطفاؿ القدرة  ، يفتقدير عمؿ الفريؽ الجماعي كاحتراـ جيكد اآلخر  في االجتماعية

)السناد عيـ كالخضكع لممعايير االجتماعيةاآلخريف كالتكيؼ م عمى تقدير الذات كتقدير
يا األطفاؿ لتغني خبرتيـ، لذا فيكتتنكع األنشطة التي يخكض (. َُِ-ٗٗ،ََِٓكمعمكلي،

يفكا الفترات بالحساسية لحاجات األطفاؿ الفردية كأف يكفي الركضة صؼ العاممكف أف يتٌ  جبي
 الزمنية بما يتناسب مع طبيعة المعب كتطكره.

 المشاركة الوجدانية: -4
كا كيؼ يراعكف مشاعر بعضيـ يٌتعٌمماألطفاؿ إلى مساعدة الكبار المحيطيف بيـ لكي  يحتاج

أف مراعاة مشاعر اآلخريف  حيث ، كىذا يبدأ منذ سف مبكرة جدان  ، بعضان كيتشارككف في األشياء
 يقكـ المربكف بشكؿ كاعو كمقصكد بما يمي: حيث  ، تيعٌمـينبغي أف 

تشجيع االىتماـ  ، تشجيع مناقشة مشاعرىـ كمشاعر اآلخريف –يجابية تشجيع التفاعبلت اإل
أساليب  األطفاؿ محاكلة ضماف تيعٌمـ –ع اآلخريف تشجيع التكاصؿ م –بكجيات النظر األخرل 
 ( فإذاِّ،ص ََِٓيراج كآخركف،سإيراـ ال التنافس. ) تنمية التعاكفك  ، بٌناءة لتسكية الخبلفات

دكف ىذا كعناية باآلخريف فسكؼ يقمٌ  ان ماكاحتر  ،كمشاركة كجدانية ان كصبر  ان عطفاألطفاؿ  تمٌقى
 السمكؾ. 

في ىذا النشاط عف المشاركة الكجدانية كمشاركة اآلخريف في أفراحيـ كأحزانيـ تتحدث المعممة    
كا بيا كتدؿ مب منو ذلؾ، كتطمب مف األطفاؿ عرض بعض المكاقؼ التي مرٌ كتقديـ المشاركة إذا طي 

المنزؿ، كتترؾ الفرصة لؤلطفاؿ لعرض المكاقؼ في  ـعمى المشاركة الكجدانية سكاءن في الركضة أ
ا يكجد تعرض المعممة لكحة فييا بعض المكاقؼ لمحزف كالفرح، كتسأؿ األطفاؿ عمٌ  ثـٌ  .كالمناقشة فييا
بعد ذلؾ تطمب المعممة إلى األطفاؿ ك ر ؟ كما رأم األطفاؿ في المكاقؼ؟ ا تعبٌ عمٌ في المكحة ك 

التي فقدت  ،كقصة الدجاجة كفراخيا التسعة ،ف مشاىد لممشاركة الكجدانيةاالستماع إلى قصة تتضمٌ 
أحدىـ أثناء رحمتو في الحقكؿ. كتطرح في نياية القصة بعض األسئمة التي تدكر حكؿ فكرة القصة . 

و. فيمكاف المعممة أيضان في ىذا المجاؿ أف تشرح لؤلطفاؿ عف عيد الميبلد كالمشاركة كبإ
(Blatchford, 1998,16-18 ) 

مػػع األطفػاؿ فػػي بدايػػة النشػػاط عػف المشػػاركة داخػػؿ األسػػرة، ككيػػؼ المعممػػة ث تتحػػدٌ كيمكػف أف    
عمػػى  ا كتػػدؿٌ كا بيػػيمكػػف أف أشػػارؾ أسػػرتي، كتطمػػب مػػف األطفػػاؿ عػػرض بعػػض المكاقػػؼ التػػي مػػرٌ 
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المريضة التػي تعمػؿ بالخياطػة كأكالدىػا الثبلثػة الػذيف ألـ تدعكىـ إلى سماع قصة ا ثـٌ  ، المشاركة
إذ  ،ككزعػػكا العمػػؿ فػػي المنػػزؿ  كتعػػاكنكا فيمػػا بيػػنيـ ، يػػـكجػػدكا أنفسػػيـ كحيػػديف عنػػدما مرضػػت أمٌ 

بعػػد مػػركر ك  ، مػػةيػػـ حتػػى تماثمػػت لمشػػفاء كعػػادت إلػػى عمميػػا تخػػيط مبلبػػس جميقػػامكا برعايػػة أمٌ 
ع تٌػتمركا مسػاعدتيا باسػتمرار لتركا التعػب الميضػني لػؤلـ  كقػرٌ أسابيع عمى قياميـ بأعباء المنزؿ قدٌ 

بطػػػػػرح أسػػػػػئمة تػػػػػدكر حػػػػػكؿ فكػػػػػرة كبعػػػػػد االنتيػػػػػاء مػػػػػف القصػػػػػة تقػػػػػـك المعممػػػػػة  ، بصػػػػػحتيا دكمػػػػػان 
 (Vygotsky, 2007,p82)القصة.

بأمثمة كمكاقؼ حيكية ييعمـ الطفؿ ضبط النفس  إف تكضيح المعممة لمكاقؼ المشاركة الكجدانية   
فيتعاكنكف مع  ، ؿ المركنة في التعاطي مع اآلخريفاطفـ األكما ييعمٌ  ، كقراءة مشاعر اآلخريف

ر عف إيجابيتيـ في يعبٌ كيتحدثكف بكبلـ لطيؼ  ، األخذ كالعطاء فيتسامحكف كايٌتعٌمماآلخريف ل
 ة يكمي . التعامؿ الذم يصبح في المستقبؿ أسمكب حيا

 مع اآلخرين: م آداب الحديثم  تع   -5
ية إلييـ بصفة إذا كانت مكجٌ  يقةقدادسة أف يتمقكا المعمكمات بصكرة ؤلطفاؿ دكف السل يمكف   

شخصية كأفراد، كىذا ما يحدث عندما يدكر حديث بيف المعممة كأحد األطفاؿ أك مجمكعة 
التكاصؿ بالعيف.  حينيا يتـٌ ك اء الحكار كيجرم تفاعؿ كجداني حقيقي بينيـ أثن ، صغيرة منيـ

كىـ  ، إلجراء حكارات مع األطفاؿ كأفراد أك في مجمكعات صغيرةأكثر الفرص مناسبةن ك 
تجد أف المعممة فإٌف عمى  ، أف المعب أنسب الكسائط في تعميـ األطفاؿ كبما. يمارسكف لعبيـ 
ذم عادةن ما يستجيب لو األطفاؿ. بالتكجيو كالتعميـ غير المباشر ال تقكـ ل ، الفرصة سانحة

ما عف شيء  ليعٌبرفي تنمية التفكير، حيث أف الفرد يحتاج ألف يفكر  مان االحكار دكران ى يؤدمك 
يقيا. كتبدأ المعممة رد فعؿ اآلخريف كأسئمتيـ عمى بمكرة األفكار كتعم ه في ذلؾبالكبلـ . كيساعد

 ( ٓٓ، صُٖٗٗستراتيجية الحكار. )الناشؼ،افي استخداـ 
كلكف بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تنظيميا  ، و الطفؿيٌتعٌممكتحٌدد المعممة إلى حٌد كبير ما    

كما تقدمو مف أنشطة كخبرات يختار مف بينيا الطفؿ ما يتناسب كنمط تعٌممو في  ،لمبيئة التعميمية
  .األدكار كالتمثيؿ الدرامي كتقمص اشقالحكار كالن ففٌ  باالعتماد عمى  ،إطار محٌدد مسبقان 

أتعامؿ مع أصدقائي كأىمي كيؼ يمكف أف  .تتحدث المعممة مع األطفاؿ عف آداب الحديث   
في  فتسأؿ األطفاؿ: ماذا أفعؿ عندما أريد شيئان مف أصدقائي؟ ككيؼ أتحدث إلييـ  ؟كأخكاني

طعيا المعممة أـ نقاإلى مع تس؟ ماذا أفعؿ عندما تسأؿ المعممة سؤاالن؟ ثـ تسأؿ ىؿ نالركضة 
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األطفاؿ بأف يحدثكا ضكضاء كشغب في بعض ؟ كتككف المعممة عمى اتفاؽ مع حينما تتحدث 
ؿ األطفاؿ أثـ تس ، مكاف الذم تقؼ فيو المعممةغرفة الصؼ كخركج بعض األطفاؿ إلى ال

عف رأييـ في ىؤالء األطفاؿ؟ كتستمع المعممة إلى رأم األطفاؿ بالتصرؼ الخاطئ. اآلخريف 
ألفضؿ سمكؾ األطفاؿ الذيف أحدثكا ضكضاء؟ أـ سمكؾ األطفاؿ الذيف شرحكا رأييـ كتسأؿ أييما ا

 ، (حسف مع أخيو أحمد كأمو كأبيو)ؼ الخاطئ؟ ثـ تطمب منيـ االستماع إلى قصة في التصرٌ 
فأخكه أحمد مثاالن لنمكذج الطفؿ الذم يسمع كبلـ الكبار كيستأذنيـ إذا أراد الحديث بعكس أخيو 

تعميمات أبيو كأمو فيقاطع كبلـ الكبار كيحدث الضكضاء بحضرتيـ، فتككف  حسف الذم ينسى
تدريب ك  ،أىداؼ النشاط : معرفة الطفؿ آلداب الحديث مع اآلخريف ) كيؼ يبدأ ككيؼ ينتيي(

ظيار ذلؾ مف خبلؿ الممارسة الفعمية  الطفؿ عمى احتراـ اآلخريف كالتعامؿ بمباقة مع الكبار، كا 
عبد )ب الطفؿ أف يعتذر عندما يخطئ مع اآلخريف ككيفية قيامو بذلؾ.درٌ مف خبلؿ السمكؾ. كيت

 َُٕ-ُٗٔص،ََِِالمقصكد
:  االعتػػػذار عنػػػد الخطػػػأ كالكػػػبلـ المطيػػػؼ كاالسػػػتئذاف قبػػػؿ د آداب الحػػػديث فػػػيكتػػػتمخص أبعػػػا   

كاإلصػغاء دكف مقاطعػة  ، كالشكر عند تأدية خدمة ما مػف  قبػؿ اآلخػريف ، خراستخداـ أدكات اآل
 ؾ النظر لآلخر عند تبادؿ الحديث ككؿ ذلؾ يمثؿ ميارات التكاصؿ الفٌعاؿ لمفرد .كذل

 المستخدمة في بناء الميارات التواصمية: المعب  نشطةأ -ثانياً 
 مقدمة  
النشاط الحر الذم يشترؾ فيو الطفؿ مع اآلخر  كفي ، المعب حاجة أساسية عند األطفاؿ ييعدٌ 

يتكفر في لعب ك يؿ مبلحظتو سٍ كىرية، كالمستكل البسيط لمعب تى دكف النظر إلى فائدة مادية أك ج
   كاستخدامو ككسيمة لمتطبيع االجتماعي .  أف يتدخؿ المجتمع في تنظيمو األطفاؿ الصغار قبؿ

ككثيران ما يخبرننا األطفاؿ بما  ، أبعادىا المختمفةبعمى تشكيؿ شخصية الطفؿ المعب كيعمؿ    
لعبيـ التمثيمي الحر، كأنشطتيـ الحركية كاستعماليـ لمدمى  كف كيشعركف بو مف خبلؿر يفك

 كالكرات كالمكعبات كغيرىا مف أدكات المعب األخرل. 
ـٌ المجكء لمعب كطريقة ميمة في ضبط سمكؾ الطفؿ فيك يزكده بمعايير اجتماعية كيضبط     كيت

إلى المعب نفسو حيف انفعاالتو، كيستخدـ المعب في إشباع حاجات الطفؿ المتعددة : مثؿ حاجتو 
تو إلى التممؾ حيف يشعر بأف ىناؾ أشياء يمتمكيا، كحاجتو إلى السيطرة حيف كحاج ، يمعب
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يشعر أف ىناؾ أجزاء مف بيئتو يستطيع السيطرة عمييا، كحاجتو إلى االستقبلؿ حيف يمعب بحرية 
 كحيف يعبر عف نفسو بالطريقة التي يفضميا ىك دكف تكجيو مف اآلخريف. 

ف التحاؽ الطفؿ بالركضة يفيده في تكجيو لعبو الذم يتنكع بتنكع األنشطة التي تينظـ كفؽ لك   
ـ في الركضة مف أفَّ ما يقدٌ مربك الطفكلة المبكرة  أيقفمف ىنا ، البرنامج اليكمي لو لتشبع حاجاتو

تمنع الممؿ  ياأساليب تعميـ ممتازة كفاعمة ألنٌ  ،كالمسرح كلعب األدكار كاألناشيد القصصاأللعاب ك 
ع مفردات فتتكسٌ  ،، كتشجع عمى الحركة كالمحادثة بالمغة المفظية كغير المفظيةعند األطفاؿكالتعب 

كيدرؾ ما يريده اآلخر مف حركات جسده  ،البيئة المحيطةإلى ؼ الطفؿ المغكية كمياراتو في التعرٌ 
 التعبيرية الكجو كاليديف كالجذع. 

ساعد في ي وألنٌ  ، ادة كالمرححديث أساسان عمى شعكر األطفاؿ بالسعالٌتعٌمـ اللذلؾ يجب أف يقـك    
 االستمتاع بعممية الٌتعٌمـ.

 ر لؤلطفاؿيا أنشطة تكفٌ كمٌ  ،فاأللعاب الحركية كالمغكية كاألغاني اإليقاعية كتكرار الكممات   
التيا مف مدلك  درككفلييتمكا بما يكجد في البيئة مف ميف كمعمكمات كأدكار في الحياة يالفرص 

خبلؿ الٌتعٌمـ بيذه األساليب الممتعة، فيعيش الطفؿ لحظات الفرح الجماعي التي يحدث خبلليا 
يماءات الرأس كاليديف لمف ييرسؿ المعمكمة كيستقبميا.  تبادؿ مبلحظة العيكف كتعبيرات الكجو كا 

ي أك األغاني ـ السرد القصصصكتو كابتساماتو كىك يقدٌ ك المرسؿ فيقكـ المتمقي بمتابعة نبرات 
كىذا ، ؾ معو كيتابعويمثؿ دكر لحيكاف أك نبات أك شيء جامد، فيتحرٌ  كىك ، مة كاأللعابالمنغٌ 

ىذه األساليب زاخرة بالتعاطؼ  إفٌ  .التكٌحد  كالمشاركة في المزاج المرح بيف األطفاؿ فييساعد 
األحداث، كتمنح  فيي تعمؿ عمى إحداث التكافؽ مع الجديد كالمفاجئ مف ،كالعمؽ  االنفعالي

في مكاجية التعارض كالمنافسة أثناء المعب  السٌيماكع في أساليب المجاممة كالتكاصؿ، الطفؿ التنٌ 
 ( Lippit,J.2000,p64ر المتعة. )الجماعي لتستمٌ 

 األنشطة المغوية :  –1
عمى األنشطة المسرحية كالدمى المتحركة كاألغاني كاألناشيد لتعميـ الطفؿ القصص ك تستخدـ    

ذف دل الطفؿ لكجكد اتصاؿ ما بيف األكذلؾ عف طريؽ سرعة التأثر كاالنفعاؿ ل ، المفظ الصحيح
 ( ّٔ، ُٓٗٗالكسطى التي تكرد الصكت كالمركز السمعي عند الطفؿ . ) حنا، 

 



83 
 

 القصص:  -أ
 دة مف اإلجراءات كالنماذج البصرية لتطكير حبٌ مجمكعة محدٌ لخضع  برنامج قكاعد القصة ي   
بإمكاننا طرح األسئمة اآلتية حكؿ دكر القصة ك القصة .  ياإضافةن إلى فيـ عميؽ لبنيان ، صةالق

كف االستماع إلى األطفاؿ الصغار يحبٌ  ىؿيذه الميارات ؟ نيتـ بالتعميمي كالتربكم: لماذا 
 فيـ قكاعد القصة ؟ فيالقصص المخيفة ؟ كيؼ نساعد األطفاؿ 

ة عمى  إبقاء بنياف القصة في الذىف، ثـ نستخدـ عممية إف جكىر ركاية القصة ىي المقدر    
أحداث القصة كتحديد فيـ تتابع  فيى النمكذج البصرم لمساعدة األطفاؿ الصغار فعالة جٌدان تسمٌ 

النمكذج البصرم عممية معٌقدة ألٌف األطفاؿ يستخدمكف تتابعان ف العبلقات بيف الشخصيات.
 ،ا النشاط لو فائدة كبيرة في تطكير ميارات التفكير المجردكا عف تتابع مؤقت، كىذليعٌبر منفصبلن 

 لمقصة ثـٌ  بصريان  القصة . فاألطفاؿ يكٌكنكف نمكذجان تحميؿ األحداث األساسية في  فييساعد  ألٌنو
األطفاؿ دعمان إعطاء  كىذا يتٌطمبتذكر القصة كركايتيا . فييستخدمكف ىذا النمكذج لمساعدتيـ 

ساعدىـ عمى تدة سدىـ بمكاد محدٌ بذلؾ نزكٌ ك  ،كير انتباىيـ ك تفكيرىـمممكسان ك عمميان في تط
 (  Vygotsky, 2007,p81إبقاء بنية القصة في ذىنيـ. )

ألطفاؿ، يحٌمؿ كيحٌدد عمى اأدكارىا  تكزيعكعندما يقكـ المعمـ باختيار القصة التي ينكم    
كينبغي أف يجمس األطفاؿ  .دة فييا مكاقؼ التعميمية المتعدٌ كصياغة ال ، شخصياتيا، لبناء الحكار
كىذه الطريقة محببة لدل األطفاؿ  .جمسة مريحة متحٌررة مف القيكد  ، أثناء أداء ىذا األسمكب

كيمكف  .كالتفاعؿ معيا ،كلعب األدكار كتقمصيا ، يا تدخميـ في عالـ الخياؿ كالتفكير الخبلؽألنٌ 
ىذه الطريقة  فٌ أ، حيث كاقؼ التعميميةاستخداـ أسمكب الدمى كالعرائس في إعطاء بعض الم

 (ٕٓ،ََِٓبة لدل األطفاؿ كيتفاعمكف معيا بشكؿ تمقائي كعفكم )نكاصرة،محبٌ 
بالمقػػػػدرة الػػػػكعي المتعمػػػؽ  أداة نفسػػػػية لحػػػثٌ  تيعػػػدُّ كالقصػػػص التػػػي تختبػػػػر مكاقػػػؼ اجتماعيػػػػة مختمفػػػة    

صػػػص يحكييػػػا األطفػػػاؿ تنشػػػرىا شػػػركات أك ق ان فػػػي ككنيػػػا قصصػػػ ةعػػػتنكٌ ماالجتماعيػػػة. ىػػػذه القصػػػص 
بأنفسيـ أك بمساعدة أحد الراشديف أك مف خبلؿ مجمكعات األقراف. كىي تناسػب كػؿ األعمػار كتغػكص 

أك مقابمػة أنػاس  عتداءمكقؼ التعرض لبل: في مجاالت المشاعر كالمحاكرات االجتماعية المختمفة مثؿ 
المدعكمػة صػص المركيػة فػدعـ الق ( Deborah 2008,p46) ـ األقػرافاأمػأك أداء عػركض  ، جػدد

لمغكية كالتراكيب برسكـ كاضحة ييبعد األطفاؿ عف الغمكض كاإلبياـ، كييفضؿ أف تككف المفردات ا
 األطفاؿ مف قبؿ.  يعرفيا ،قصصالمستخدمة في 
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 التقنيات اآلتية:ويستخدم في األسموب القصصي    
 : تقنية المقعد المثير لالنتباه  -
كجية نظر أك مشاعر شخص آخر، مف اؿ عمى سبر أكجو التعاطؼ تشٌجع ىذه التقنية األطف   

حيث تستمع المجمكعة إلى قصة قصيرة تحكم كصفان لحدث ما، كيجمس الطفؿ في المقعد المثير 
القياـ بسؤاؿ اآلخريف كييطمب مف األطفاؿ  ، م دكر إحدل الشخصيات مف القصةلبلنتباه ليؤدٌ 

ف منظكر الشخصية في القصة، كيمكف لؤلسئمة أف الطفؿ أسئمة متعمقة بمشاعر أك مكاقؼ م
ـٌ ترتيبيا بشكؿ مكجز مف قبؿ الم  منذ البدء بالنشاط.   عممةتككف عفكية أك يت

  :تقنية تتبع األفكار -
كىػػػػذه طريقػػػػة لمتحفيػػػػز عمػػػػى التجػػػػاكب العػػػػاطفي عػػػػف طريػػػػؽ استكشػػػػاؼ األخطػػػػاء "الخاصػػػػة"    

ــاق ى لشخصػػية فػػي قصػػة . كمػػف الممكػػف اتبػػاع تقنيػػة تسػػم ــاق الضــمير أو زق ــار )زق بنفــق األفك
ــــرار(  ص أحػػػػد األشػػػػخاص دكر أحػػػػد ، كيػػػػتقم متكاجيػػػػافكفػػػػي ىػػػػذا األسػػػػمكب ييشػػػػٌكؿ صػػػػفاف  الق

فػي حػيف تبػدأ بقيػة  ،، كتمشي ىذه الشخصػية باتجػاه مركػز النفػؽمشكمةالتي تكاجييا الشخصيات 
بي القػػرار )مثػػاؿ : عػػف أفكػػار تماشػػي جػػاننفسػػو الكقػػت  فػػيالمجمكعػػة فػػي الكػػبلـ بصػػكت مسػػمكع 

عمػػػٌي االبتعػػػاد عػػػف ىػػػذا الشػػػخص ألنػػػو.....( كبعػػػد أف  عمػػػٌي اإلصػػػغاء ليػػػذا الشػػػخص ألنػػػو.....،
ر مػػا سػػمع مػػف األفكػػار التػػي سػػيبقى الشخصػػية ضػػميره كفقػػا ليػػذه الطريقػػة يقػػرٌ صػػاحب يستشػػير 
 نيايػة النفػؽ  ى عنيا، ك بعد ذلؾ يٌتخذ قراره مف خبلؿ اإلكماؿ إلػىمف األفكار التي سيتخمٌ ك عمييا 

 . (ٓٓ، ََِٓ ، ) نكاصرة
أساليب لركاية  ، ياعكتتبٌ مقعد المثير لبلنتباه األفكار كنفؽ األفكار القصة كىكذا تككف تقنيات    

تحقيؽ غاياتيا فيـ الطفؿ البنية المعرفية التي تتضمف المفردات كالتراكيب ل تحتاجك  .القصة
 ،يات يعرفيا الطفؿ بكؿ مكنكناتيا ككجدانياممكنة كشخص ان كما تتطمب صكر  ، المغكية ليا

 فيكتسب ميارات التعاطؼ كاإلصغاء كالكبلـ كالتكاصؿ البصرم كالتفكير الخبلؽ. 
السرد القصصي: منيا رسـ أحداث القصة عمى بطاقات كبيرة كعرضيا تتنكع طرائؽ عرض ك    

كعرضيا عمى األطفاؿ،  حكاية القصة باستخداـ األلبكـ ، عمى المكحة الكبرية، مسرح العرائس
 تمثيؿ لقصة بارتداء مبلبس كأقنعة تمثؿ شخصيات القصة كتكزع األدكار عمى األطفاؿ.
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 المسرح:  - ب
كيمكف أف يطمب مف األطفاؿ  ، يالمدرسالتعٌمـ تستعمؿ تقنيات المسرح بشكؿ كاسع في مجاؿ    

ييزكا بأذرعيـ كأيدييـ نيـ أف بالطمب مذلؾ أف يسمكا أك يضعكا جانبان أم شيء كاف يساعدىـ، ك 
 أك أف يعٌدكا حتى ثبلثة كيستديركا. كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ المكقفيف اآلتييف: ، يـائسمأكينادكا ب

 االرتجال المزدوج : -
لفترة محٌددة الحٌر يتبادالف الحكار ك  ،كريف لشخصيتيف مختمفتيف في قصةص شخصاف ديتقمٌ    

نان يخطط لو مسبقان،" كىذا األسمكب يتطمب مف الطفؿ دكف تخطيط مسبؽ، كأحيامف مسبقان ك 
 (ٕٓ،ََِٓؼ كالقياـ بأفعاؿ كحركات كحكار مف مخزكنو المعرفي كالمغكم" )نكاصرة،التصرٌ 

 دي :المسرح التعد    -
 كالعمػؿ كفريػؽ  ، يعتمد نجاح ىذا النشاط عمى قدرة أفراد المجمكعػة لمتنػاغـ بعضػيـ مػع بعػض   

سػػتمثؿ بدايػػة نػػػص السػػيناريك كمنتصػػفو كنيايتػػػو  ، ث مجمكعػػات فرعيػػػةتقسػػـ المجمكعػػة إلػػػى ثػػبل
)مثاؿ: إف كنت عائدان مف المدرسة إلى المنزؿ مشيان مع أصػدقائؾ كرأيػت تمميػذان جديػدان فػي صػفؾ 

( حيػث تعطػى المجمكعػة األكلػى بضػع مػاذا تفعػؿ ض لبلعتداء مف قبؿ أطفاؿ أكبر منػو سػنان يتعرٌ 
فػػػػي حػػػػيف تشػػػػاىدىـ  ،بينيػػػػا كتقػػػػـك بتمثيػػػػؿ أكؿ قسػػػػـ مػػػػف المسػػػػرحية دقػػػػائؽ لتكزيػػػػع األدكار فيمػػػػا

التكسػػػع فػػػي لمجمكعػػػة الثانيػػػة بالبػػػدء بػػػدكرىا ك كفػػػي مرحمػػػة محػػػٌددة تقػػػكـ ا .األخػػػرل المجمكعػػػات 
ؿ بنفسػػػػػػػػػػػيا نيايػػػػػػػػػػػة مبلئمػػػػػػػػػػػة لممكقػػػػػػػػػػػؼ ثٌػػػػػػػػػػػتمفلممجمكعػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػة  الػػػػػػػػػػػدكركيعػػػػػػػػػػػكد  ،القصػػػػػػػػػػػة

  (    Mathieson,2005, p49)القصة.ك 
يشبو إلى حدٍّ كبير التمثيؿ في المسرح اإلبداعي الذم كتكزيعيا بيف األطفاؿ دكار كتناكب األ   

ظيار المشاعر كاستخداميا ، يتضمف أنشطة المشاركة كالتعاكف كالتكاصؿ  .كاالنتظار في الدكر، كا 
اعدة بناء ق في ستند أساسان إلى الحياة الميعاشة التي تيساعد ىؤالء األطفاؿي أسمكب المسرح االبداعيك 

في الميارات  إيجابي فيحدث تغيير ، أساسية ضركرية كىامة لتطكير ميارات التكاصؿ االجتماعي
اكتساب صبح بإمكاف األطفاؿ الذيف يتدربكف بكساطتو عمى يي ك  ، االجتماعية كميارات التكاصؿ المفظي

كيشكركا اآلخريف ، اآلخريف في المقابمة األكلىمكا أنفسيـ إلى أف يقدٌ  ، ميارات التكاصؿ االجتماعي
يستخدـ حيث  ، في إدراكيـ االجتماعي كالعاطفيتطكر بالتالي كيحدث  ، عند تقديـ المساعدة ليـ

   (  Filiz,2010,p 4479األطفاؿ إمكاناتيـ كتخيبلتيـ االبداعية )
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التعبير فييا عف طريؽ الكجو  دكف كبلـ حيث يتـٌ مف يستخدـ الطفؿ فييا حركات صامتة  كقد   
اء الجسـ األخرل، كبإمكانو استخداـ الصكت كاإللقاء لمنطؽ الصحيح لمحركؼ أثناء كأعض

 ( . ٓٓ، ََِٓالتعبير المفظي كاإللقاء الخطابي كالتمثيمي )نكاصرة،
 لٌتعٌمـاألساليب  عكتقمص الشخصيات المجتمعية مف أنجالتمثيؿ الدرامي كلعب األدكار كييعٌد    

فيـ سيتعرفكف مشاعر اآلخريف كأفكارىـ كسمككاتيـ في  ، خريفاألطفاؿ التكاصؿ مع ذكاتيـ كاآل
 ، الجنسفي ما مكاقؼ اجتماعية لـ يختبركىا بعد في الحياة مع أطفاؿ يشبيكنيـ في السف كربٌ 

 معيـ عمى العمؿ كما يعمؿ الراشدكف .  فمنيـ إذا أخطأكا ألنيـ يتدربك  فك فبل يخش
 األنشطة الفنية والجمالية  –2

ف الفضيمة ىي جماؿ أل ، في تنمية قدرات الطفؿ الفنية كالجماليةكالمكسيقى كالغناء  ـ يسيـ الرس
التفاعؿ ؿ عمى اطفعمى اآلالت اإليقاعية األالغناء كالعزؼ أنشطة  تساعد،  النفس كالركح

ألطفاؿ ااع تالستمفرصان كبيرة تيكٌفر ك ( ِْٓ،َُِّالخفاجي، )االجتماعي مع األخريف . 
جياز تسجيؿ كسماعات لمرأس، ) : تكافر فيياي ينبغي أفلذلؾ ندماج فييا، ك كاالباأللحاف 

 ، كمكسيقى راقصة ، كأغاني لمحضانة ، كقصصان مسجمة كأناشيد كأشعار، كمكسيقى كبلسيكية
 .  (كمكسيقى معزكفة بآالت النقر

غالبان األنشطة ف ييستخدـ في األكقات الجماعية المنتظمة كتكك  كما ،لؤلنشطة ان يستخدـ الغناء مصاحب
ر لتشجيع كما تيستخدـ مع مجمكعات أصغ ، ف لبعض األطفاؿاممع األطفاؿ لتكفر اإلحساس باأل

 ، ككف ىناؾ خطط لقضاء أكقات جماعية لبلستماع إلى مكسيقى النقرتك  ، األطفاؿ عمى الكبلـ
 (  َُْ، ترجمة إصبلح ، ََِٓ،كببلتشفكردكالرقص كالحركة عمى أنغاـ المكسيقى. )سيراج 

نشاده    صبح فيي  ، كيككف ىذا النشاط ذا فاعمية عندما تيزكد بو األسرة لتشارؾ الطفؿ في غنائو كا 
مما ييشعر الطفؿ بالطمأنينة عند سماع  ، ة قاسـ مشترؾ ما بيف الطفؿ كاألسرة كالركضةثمٌ 

أىـ ما مف ىدىدة أىمو ليذه األغاني معو في غرفة األلعاب أك في غرفة نكمو، كىذه المشاركة 
 ييٌدعـ حاجات الطفؿ  النفسية . 

 األنشطة الحسية الحركية:  –3
كىذه األنشطة تتمثؿ بالتماريف الرياضية التي تستخدميا معممة الركضة عف طريؽ قراءة القصة 

ـٌ الطمب منيـ تمثيميا حركيان مثبلن تقميد مشي القطة أك تقميد حركة جناح الفراشة  .لؤلطفاؿ كمف ث
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 المعب: -أ
كيتبادلكف معيـ األفكار كالخبرات،   ، يقؼ األطفاؿ في األلعاب الجماعية عمى حياة أقرانيـ   

فالمعب  .تياكيكتسبكف الخبرة في اختيار األصدقاء كالتعامؿ معيـ كالحفاظ عمى صداقتيـ كمدٌ 
 ةميبان درااعألفعندما يمعب األطفاؿ  ، كفيميا تجريب أدكار اجتماعية مختمفة فييساعد الطفؿ 

ا يسيـ في ممٌ  ، ال بٌد أف يعممكا مع بعضيـ كيشارككا في األفكار كيتناكبكا األدكار ةاجتماعي
فيأخذ رؤية اآلخريف لؤلمكر  ، تنمية قدرة الطفؿ عمى رؤية العالـ مف كجية نظر اآلخريف

ف المعممة مف تكفير فرص كمكاقؼ (  كتتمكٌ ْٓ، ُٖٗٗلناشؼ، خيالو .)ا يكاألشياء، كيينمٌ 
مثؿ المشاركة كالتعاكف كالمناقشة  ،الطفؿ األسمكب األمثؿ لتككيف عبلقات متبادلة يٌتعٌمـاتية لحي

ف  ، كتقبؿ رأم غيره  كاحترامو ، كالتشاكر مع اآلخريف كاالشتراؾ في اتخاذ قرار جماعي حتى كا 
 كاف مخالفان لكجية نظره الخاصة. 

يمكف تنميتو عف طريؽ القياـ بأعماؿ عف طريؽ المعب إدراؾ الكاقع، ك الطفؿ يستطيع  ك   
يجاد أكجو التشابو  ، كبيف األدكات كالمكاد ،حركية كاسعة مثؿ التمييز بيف األصكات كاأللكاف كا 

ؼ إلييا كالتعرٌ  ، كاالختبلؼ بيف األشكاؿ كالحجـك كالمكاقع، كالتمييز بيف األنغاـ كاأللحاف
ت األربع كالتمييز بينيا، ثـ التمييز بيف كالتمييز بيف ظرفي الزماف كالمكاف، كمعرفة الجيا

كٌميا ىذه حسب مكقعيا في الكممة. ك ك عف طريؽ المقارنة، كاختبلفيا أصكات الحركؼ كأشكاليا 
    .نشاطات يتعٌرؼ الطفؿ بكساطتيا الكاقع الذم يعٌممو فف اإلصغاء لآلخريف كالتعامؿ مع الجماعة

نشاء قصص كالقياـ بأعماؿ درامية،  تككيفعمى مف خبلؿ اإلصغاء الطفؿ كيتدرب     أسئمة كا 
 تيحرض لديو التفاعؿ الكجداني كاالجتماعي الذم يتمقاه بشكؿ عفكم كتمقائي في األكقات

المتدربيف األطفاؿ فعمييا إثارة دافعية  ، في تعزيز ىكذا تفاعؿ ـٌ يمكلممعممة دكر . المختمفة
كتييئة مناخ اجتماعي يمارس فيو التدريب  ي اتجاىات ايجابية نحك التدريب،كتشجيعيـ عمى تبنٌ 

كتدعيـ التدريب ببرنامج تدريبي، يبدأ بالشرح لمميارات المطمكبة قبؿ  ،بالمزج بيف المتعة كالجدية
ـ معممة الركضة بعض المسابقات الرياضية، أك مشاىدتيا . كمف كقتو آلخر ينبغي أف تنظٌ 

كبير لعمؿ ثبلجة أك تمفاز أك مسرح تمثيؿ أدكار قصة أك عمؿ جماعي مثؿ تمكيف صندكؽ 
البيئة المحيطة كمينيا، كؿ ذلؾ في  الناسؼ أك تنظـ رحبلت قصيرة تفيدىـ في تعرٌ  ،عرائس

 (ٖٓ-ٕٗ،ََِٓقية لمطفؿ. )السناد كمعمكلي،مي يفيد في تطكير الخبرة االجتماعية كالخي 
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ك في المكاف كالكقت : أ كىناؾ أشكاؿ مف مناطؽ لعب األدكار ال تقدـ في أماكف مألكفة   
فيناؾ األماكف التي تنقؿ الطفؿ إلى الماضي، مثؿ القبلع كالمراكب كالمنازؿ  ، المناسبيف

كأماكف المنازؿ الخيالية مثؿ ككخ  ، القديمة، لمبدء بإعطاء صغار األطفاؿ االحساس بالماضي
ياؿ مثؿ الغرفة ذات الرداء األحمر، كمطبخ ساندريبل، أك منزؿ األقزاـ السبعة، كأماكف الخ

 ، غرفة األحبلـ ، الخضراء التي تحتكم كؿ شيء أخضر، الغرفة المقمكبة رأسان عمى عقب
كبيذه الطريقة ييصبح  ، كغيرىا مف األماكف التي تينمي قدرة الطفؿ عمى الحديث كاالستماع

 ، أنفسيـتزاـ، كنحدد ما الذم ال يستطيع األطفاؿ عممو ببناء الثقة كااللاألطفاؿ قادريف عمى 
حتى ننتقؿ إلى مكضكع يستدعي مف األطفاؿ األسئمة كالتحميؿ مف قبؿ األطفاؿ أنفسيـ فيتحكؿ 

 (  Vygotsky, 2007,p93)المعب إلى تعمـ كنمك . 
فالمعب حياة الطفؿ كعممو يفيده في اكتساب الخبرات االجتماعية كالصداقات كتبادؿ األخذ    

سكاء كانكا صغاران أـ  ، إلى قمبو ان بكمحبٌ  ان قريبان ة كنمكذجىـ قدك كالعطاء كالتعمؽ بأشخاص يعدٌ 
 يٌتعٌمـ .ألعاب الكتركنية في في أفبلـ تمفزيكنية أك  أبطاالن  ـشخصيات كاقعية في الحياة أ ، كباران 

ييتـ ك يصغي لآلخر  ، الطفؿ المغة فيسأؿ كيجيب كيستجيب لمتعميمات عند تمثيؿ دكر في قصة
زف كيتألـ معو عندما يقكـ بدكر المعممة أك األـ أك الطبيب في المعب يكاسيو كيح ، لمشاعره
فاحتراـ لعب الطفؿ كتقديره مف قبؿ الراشديف كاجب ينبغي االلتزاـ بو في بيئة الطفؿ  .الدرامي
 مة في المنزؿ كالركضة.المتمثٌ 

 األنشطة االجتماعية :  - 4

كتعمؿ  ، كما أنيا ترسخ القيـ ، تكاممةتيدؼ األنشطة االجتماعية إلى بناء شخصية الطفؿ الم
 عمى تعكيد الطفؿ  تحمؿ المسؤكلية كتكسبو خبرات كميارات. 

 الركن المنزلي: –أ
يحتكم عمى عمب طعاـ فارغة مكتكب  عمييا  حيث ، كع في الدمىيعكس الركف المنزلي التنٌ    

 .بلعؽ كشكؾ كسكاكيفكأطباؽ عميقة كم ، كقبعات ، كمعمقات جدارية ، مفردات يألفيا الطفؿ
كمف الممكف تغيير ىذا الركف باستمرار لرفع مستكل فضكؿ األطفاؿ كمستكل المعب لدييـ. 

كمقاىي كعيادة لجراحة األسناف،  ، كيمكف أف تصبح األركاف المنزلية مطاعـ مف ثقافات مختمفة
رد ، ترجمة ببلتشفك لبيع الصحؼ كالمجبلت أك مستشفى. )سيراج ك  تمحبلأك أك مكاتب لمسفر، 
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كقد يتضٌمف أف تككف األركاف المنزلية في الغرفة الصفية خاصة ( ُّٗ، ََِٓ، إصبلح
لكف يمكف  ، كفي معظـ األحياف يككف مف الميـ السماح لؤلطفاؿ بالمعب بمفردىـ ، لؤلطفاؿ فقط

قت بشرط أف يككنكا عمى عمـ بالك  ، لمبالغيف في أحياف أخرل أف يدخمكا إلى المكاقؼ الخيالية
كىذا يتطمب  ، ككيؼ  يدخمكف بشكؿ بٌناء بدكف أف يشعر األطفاؿ أف المعمـ يتطٌفؿ عمييـ

مف خبلؿ مشركع ييتـ الطفؿ لو  ، كيككف المركر أكالن عبر محادثة قصيرة ، حساسية كيقظة
قد يككف نشاط الركف المنزلي مكاقؼ اجتماعية ك  ، كمكاف لمشراء ييرىغب الطفؿ إلجراء المحادثة

ي خيالو كيكتسب معرفة عمؿ حقيقية مف كأدكات ككسائؿ إعبلـ تثير فضكؿ الطفؿ كتنمٌ  ان كمين
 (  Vygotsky, 2007,p90معب فيو بمفرده أك مع مجمكعة مف أقرانو. )الخبلؿ 

كيمكف أف يمتد النشاط ليدخؿ لعب األدكار كالذم يتداخؿ في أنشطة البرنامج اليكمي لمركضة    
ء فيستخدـ فييا الطفؿ الرياضيات كتكنكلكجيا المعمكمات إلتاحة الفرصة ليدخؿ في صناعة األشيا

 فييشجعكا ليمعبكا المعب الخاص بيـ في تنكع كطريقة بنائية.  ، لؤلكالد ليصبحكا جزءان مف التككيف
 لعب األدوار:  -ب
فاعؿ فعبارة "لعب دكر اآلخريف" المشيكرة تركز عمى االرتباط بيف مفيكـ الدكر كمفيكـ الت   

بيا أك يخضع التي ما يزاؿ يتطمٌ قكؽ كالكاجبات الممنكحة لؤلنا أك الرمزم. فالدكر ىك مجمكع الح
كتحت مراقبتيـ. فميس ىناؾ تفاعؿ  –ليا. كعمى أم حاؿ، فيك يمثَّؿ الدكر مف أجؿ اآلخريف 

"ميد"  بيف الممثميف مف دكف حد أدنى مف الفيـ. كيقكـ ىذا الفيـ الذم نادران ما يككف في نظر
حدسيان كعمى معرفة بالغير، عمى مجمكعة مف الفرضيات كاإلستباقات أم عمى تكقعات إدراكية 
ثابتة إلى حد ما، تسعى مف خبلليا األنا كاآلخر إلى تحديد مكاقفيما المتشابية أكثر فأكثر عبر 

ليا األنا إحكاـ دقيؽ. فالتفاعؿ كما يفيمو "ميد" ىك مجمكع االستراتيجيات التي تتطابؽ مف خبل
 ( َٗ -ُٖ، ت: مريني، ُٗٗٗ، بكديشكف«)كاآلخر الكاحد تمك اآلخر

يعٌد لعب األدكار منيجان مف مناىج التعٌمـ االجتماعي ييدرب بمكجبو الطفؿ عمى تمثيؿ جكانب    
 مف الميارات االجتماعية حتى يتقنيا أك يحاكؿ تعديؿ سمككو بمقتضاىا بالتدريج. 

كثير مف فرص الممارسة المفيدة لمطفؿ بشكؿ خاص كالذم بدكنيا لف يؤمف ىذا األسمكب ال   
يفكر بتجربة أم ميارات جديدة. كتتضٌمف ىذه التقنية تييئة مكاقؼ متخيمة ييعطى فييا األطفاؿ 
دعمان فكريان لنجاحاتيـ كأفكارىـ اإلبداعية التي تمنحيـ الفرصة لكيفية التكسع في مياراتيـ 

اقؼ اإلبداعية مرحمية يمكف إيقاؼ تقنية لعب األدكار في أم كقت بغية الحالية. كألف ىذه المك 
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إدخاؿ عناصر جديدة أك تبادؿ األدكار، أك تركيز االىتماـ عمى جكانب معينة مف التكاصؿ. 
(Deborah 2008,p47   ) 

أك إلنقاذ طفؿ أك قٌط  ، كقد يككف المكقؼ المتخيؿ استخداـ سيارة مطافئ إلطفاء حريؽ كىمي   
أك القياـ بزيارة إلى المستشفى أك مكتب بريد، أك محٌؿ لمعب األطفاؿ.  ، عالؽ في طابؽ مرتفع

مكانيات معٌدة مسبقان  فقد يركب الطفؿ  ، كىناؾ العديد مف األنشطة التي ال تحتاج إلى مكاد كا 
فيك يجد متعة في ذلؾ أكبر مف المتعة التي يجدىا في رككب لعبة  ، عصا عمى أٌنيا حصاف

باإلضافة إلى أنو يعمؿ عقمو كخيالو البتكار ما يحتاج إليو ليقـك  ، حصاف التي ال تتحرؾال
 ( ِٓٔ-ِْٔ، ُٖٗٗبالتمثيؿ الدرامي. )الناشؼ، 

 كىناؾ أربع مراحؿ لمتعٌمـ أك تعديؿ السمكؾ كفؽ استراتيجية لعب األدكار ىي:    
قبؿ الطفؿ المتدرب مف خبلؿ  عرض السمكؾ المطمكب تعممو أك التدريب عميو كاكتسابو مف-ُ

 نماذج تمفزيكنية مرئية أك تسجيبلت صكتية.
 تشجيع الطفؿ عمى أداء الدكر مع الكبير أك مع طفؿ آخر أك مع لعبة عرائس. -ِ
 تصحيح األداء كتكجيو انتباه الطفؿ لجكانب القصكر فيو، كتدعيـ الجكانب الصحيحة منو. -ّ
 ف لممعالج إتقاف الطفؿ لو.إعادة األداء كتكراره إلى أف يتبي-ْ
، ُّٗٗ، الدخيؿ، كابراىيـ ، الممارسة الفعمية في مكاقؼ حية لتعمـ الخبرة الجديدة. )ابراىيـ-ٓ

(  إف اتباع ىذه المراحؿ مف قبؿ المدرب في إكساب الطفؿ ميارات اجتماعية َُُ-َُٗ
تي تيعٌد مف  األساليب كتقمص الشخصيات المجتمعية، ييعطي أىمية الستراتيجية  لعب األدكار ال

النفسية كالتربكية الفاعمة في تعٌمـ األطفاؿ التكاصؿ مع ذكاتيـ كمع اآلخريف، فيـ سيتعرفكف 
 مشاعر اآلخريف كأفكارىـ كسمككاتيـ في مكاقؼ اجتماعية لـ يختبركىا بعد في حياتيـ اليكمية .

 د:  من خالل التقميد والتوح   النمذجة – ج
طرم كعفكم بعد إدراكو لجسده كحكاسو إلى تقميد األشخاص الذيف يرافقكنو يميؿ الطفؿ بشكؿ ف   

كتتـ مكافأة الطفؿ بطريقة  ، يكتسب نمط سمكؾ مرغكب مف النماذج المحيطة بوك بشكؿ دائـ، 
 .ما) ربما عف طريؽ زيادة االىتماـ أك التصحيح المغكم المباشر( لمسمكؾ االجتماعي االيجابي

الخكاص األساسية لمميارات كمكافأة  إلىؼ قؿ السمكؾ الخاص التعرٌ ف صكمف جية أخرل يتضمٌ 
 كىذا يمكف أف يفيد الطفؿ كثيران كيحفزه  ، الخطكات المتبلحقة المؤدية الكتساب ىذه الميارات

فيككف  ، عدـ المبالغة كاإلفراط بيذا األسمكب كي ال يفقد فعاليتو ةطيشر لكي يثابر عمى التعٌمـ، 
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كلكي يككف  .يعيا كمكافأتيا بطريقة كاقعية تخمؽ التكازف بيف ىاتيف العمميتيفتقييـ الذات كتشج
عمينا التفكير في ميارات معينة ، التعزيز ذا فعالية قكية في تعزيز المعمكمات الداخمية كالخارجية

ـٌ بشكؿ  ، ؿ لمتعٌمـ كاستخداـ ميارات التكاصؿاطفٌف تحفيز األألالطفؿ لتعزيزىا. بذات صمة  يت
 (Deborah 2008,p45-46. )ذا التعٌمـؿ إذا أمكنيـ مبلحظة الفائدة العائدة عمييـ مف ىأمث
مف النمكذج عمى الصكر الذىنية بقدر ما يعتمد عمى المبلحظة المباشرة  لٌتعٌمـاال يعتمد ك     

كلكف ما إف يصؿ الطفؿ إلى سف السنة كالنصؼ أك السنتيف، )عندما يككف  ، كتقميدهلمفعؿ 
ع حتى تتسٌ  ، تككيف صكر ذىنية لما يقع حكلو، كاالحتفاظ بتمؾ الصكر كاسترجاعيا( بإمكانو

كؿ  دفالطفؿ في ىذه المرحمة يقمٌ  ، ممكف دائرة األفعاؿ التي يمكف أف يقكـ بتقميدىا إلى أبعد حدٌ 
 ( .ّٕ،َُِِ،الجروانى) ، شيء يقع تحت مبلحظتو

التأثير المتبادؿ بيف سمكؾ التقميد عند  خبلؿ مف ، األـ دكران أساسيان في سمكؾ التقميد ؤدمتك    
األـ كنظيره عند الطفؿ. كيرتفع ارتفاعان جكىريان تكرار سمكؾ التقميد عند الطفؿ عندما يبدأ في 

ز بصفتيف أساسيتيف : كران كبيران حيث يتميٌ كيتطكر التقميد تطٌ  ،التفاعؿ مع األقراف في عامو الثالث
مكف الطفؿ مف تقميد نمكذج جديد بشكؿ صحيح كىك) التقميد فيت ، المؤجؿالتقميد المباشر كالتقميد 

، ََِٓ، أبؿف مف التقميد بعد غياب النمكذج كىك) التقميد المؤجؿ( )قنطار ك المباشر( كما يتمكٌ 
ـ بسمككو في المكاقؼ ( ككبل النمكذجيف يكسباف الطفؿ ميارة معينة تساعده في التحكٌ ُّّ-ُُّ

 االجتماعية. 
لميارات عف طريؽ التقميد ال يتناقض مع نزعتو إلى تنمية شخصية ااكتساب الطفؿ  إفٌ    

ة ذلؾ التناقض الظاىرم عندما يصؿ التقميد إلى أعمى ذاتية النشاط ؛ كقد تصؿ حدٌ  ، استقبللية
د كؿ أم عندما يتكحٌ  ، كيتقمص الكلد شخصية أبيو ، ياتتقمص البنت شخصية أمٌ  حيثمراحمو، 

 .د ىك أعمى مراحؿ التقميد . كالتكحٌ  ونفسالجنس مو مف منيما مع مث
 آخر . مبلحظة الطفؿ أنو يشبو شخصان  األولى :  -د إلى عمميتيف كيشير مفيكـ التكحٌ    
ىػػذا الشػػخص بالنسػػبة لمطفػػؿ ىػػك ك مشػػاركة الطفػػؿ ليػػذا الشػػخص اآلخػػر فػػي انفعاالتػػو، الثانيــة :  

 ، عػػػف طريػػػؽ المبلحظػػػة كالتقميػػػد ( الػػػذم يػػػتـٌ لػػػٌتعٌمـا)ىػػػك الفػػػرؽ بػػػيف  ىػػػذاأحػػػد الكالػػػديف بػػػالطبع . ك 
مػا فإٌني ، كلكػف بػالرغـ مػف االخػتبلؼ بػيف التقميػد كالتكٌحػد ، ( الػذم يػتـ عػف طريػؽ التكٌحػدلٌتعٌمـاك)

 فيما يؤدياف مف كظيفة في نمك شخصية الطفؿ.اف يمتقي
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فػػي ىػػذه المرحمػػة،  ييػػايسػػعى إلؿ الحاجػػات األساسػػية التػػي ؽ لمطفػػإف التكٌحػػد مػػع أحػػد الكالػػديف يحٌقػػ   
. كبالتػػػالي مػػػف شػػػعكره بػػػاألمف كاالطمئنػػػاف  ، سػػػكؼ تزيػػػد مػػػف شػػػعكر الطفػػػؿ بالسػػػيطرة عمػػػى البيئػػػةك 

 ، بيف الطفؿ كأحد كالديو عندما يدرؾ الطفػؿ أكجػو تشػابو بينػو كبػيف كالػده التكٌحد يتـٌ  أفٌ  كالمبلحظ ىنا
 .أف يممػػػؾ الكالػػػد صػػػفات جذابػػػة بالنسػػػبة لمطفػػػؿمػػػف  كلكػػػي يػػػتـ التكٌحػػػد بدرجػػػة قكيػػػة مػػػع الكالػػػد البػػػدٌ 

، يكػػكف أسػػرع كأقػػكل منػػو ى بالػػدؼء العػػاطفي كالرعايػػة كالحػػبفاسػػتعداد الطفػػؿ لمتكٌحػػد مػػع كالػػد يتحمػػ
كالػػذم  ، كػػذلؾ فػػإف الكالػػد الػػذم يكػػكف عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة ، بالنسػػبة لكالػػد رافػػض أك ميمػػؿ

نمكذجػا لمتكٌحػد أقػكل مػف ذلػؾ الكالػد الػذم يكػكف ضػعيفان  يمكف أف يشػكؿ ، يككف في نظر الطفؿ قكيان 
 (.ٕٓ-ْٕ، َُِِ،الجروانى ) فؤكأك غير 

فإٌف دت األساليب كاألنشطة في تعميـ الطفؿ بطريقة عفكية أك بطريقة مقصكدة ؛ ميما تعدٌ ف   
 . نمك طفؿ سكم مف الناحية النفسية كاالجتماعية كالمعرفية كالقيميةفي النتيجة  ىك الميـٌ 
الطفؿ تتسامى قدراتو كترتفع  يٌتعٌمـفعندما  ، كمبلحظة اآلخر كالتكحد معو تعٌمـ، فالمعب تعٌمـ    

فيرل ذاتو في عيكف  ، الصغير كالكبيرلو  أصغىث و إذا تحدٌ يحتـر ذاتو ألنٌ  ، عف الدكنية
ياتو يثابر في حك  ، يتسامحك يعتذر عند الخطأ ك يتحدث بمطؼ ال يقاطع اآلخريف . اآلخريف 

سرحية كالمعبة كالكتاب القصة كالم اليدؼ مف تعميـ الطفؿ عف طريؽىك ىذا ك  ، كتعٌممو بنجاح
 كالرسـ.  

 : ثالثال خالصة الفصل
يبدأ الطفؿ حياتو االجتماعية منذ النظرة األكلى التي يبدييا كردة فعؿ عمى مناغاة أمو لو أك    

 ان فشيئان تعٌممو الخاص القائـ عمى الفعؿ كردٌ مف ىنا يظير شيئ. جسده الصغير  داعبةمك ىدىدتو 
 ـ عمى ردكد أفعالو. الفعؿ كأساليب الثكاب التي تقدٌ 

في  راسخال لٌتعٌمـاكىك  ،الخاص لٌتعٌمـاأف يدرككا أنو بات جاىزان لتمقي لممحيطيف بو ىنا ينبغي ك    
ب اآلخريف ليصٌكر يراقك  ، مراحؿ الطفكلة المبكرة . نشجعو فيستمتع عند استمتاع اآلخريف

تصرفاتيـ في الترحيب كاالبتساـ كالكبلـ كالتعامؿ مع الناس كاألشياء لقضاء حاجاتو كحاجاتيـ 
 ، لٌتعٌمـاد أساليب كينمك . يدخؿ عالـ األطفاؿ اآلخريف كالراشديف في الركضة فتتعدٌ  يٌتعٌمـف

مات فيتبع التعمي ، ليكميكيصبح لحديث المعممة كاألقراف في الغرفة الصفية داللتو في سمككو ا
لحديث كأثناء تكزيع الطعاـ كعند الصعكد إلى حافمة الركضة  في اكيستجيب لمسؤاؿ كينتظر دكره 

، كيكتسب مفرداتو اإلصغاء يٌتعٌمـكيستمع ألصكات أقرانو كأصكات األشياء الجديدة مف حكلو ف
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د كيستمع عمى أف يبلحظ كيقمٌ يصبح قادران ك  ، ا يريد كيجكؿ في خاطرهيعٌبر فييا عمٌ لالمغكية 
 فيما يحدث مف تغٌير في سمككو.  امجيا دكرىنا يصبح لنشاطات الركضة كبرنك  ، ثكيتحدٌ 
في قصة  ليتقمص أدكار اآلخريف مف خبلؿ تمثيؿ دكرو تطمبو منو المعممةالطفؿ ينطمؽ    

حد الشخصيات التي فيتذكر كالديو أك أحد أقربائو أك أ ، عمى أدائيا وتركييا أك مسرحية تدٌرب
ف يرغب في االقتداء بيـ ممٌ  يـىؤالء جميع كيككف ، الكرتكنية التي يشاىدىايراىا في األفبلـ 

 تحيف الفرصة ليتكٌحد معيـ في دكرو يكٌمؼ بأدائو.يك  ، لطالما شٌكمكا جزءان كبيران  مف ذاتو
ا ر بحاجات اآلخريف كعمٌ ا يشعمٌ عكيعٌبر كيتحدث عف حاجاتو  يستمع ف ، آداب الحديث يٌتعٌمـ   

ككؿ ذلؾ يقترف كؿ ذلؾ برعاية  ، كيساعدىـيفيـ حزنيـ كفرحيـ كيتعاطؼ معيـ  ، يريدكنو
  ةن قك ك  ان تاثب أكثر فيصبح تعٌمـ الطفؿ ، راشديف ممارسيف لتربية األطفاؿ في مراحؿ الطفكلة المبكرة

 في طفكلتو كحياتو المستقبمية.  يسعدففيمقى الدعـ كالرعاية  ، يحتـر حاجاتيـك ف ير ذاتو كاآلخر يقدٌ 
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 رابعالفـصـل الـ
 التدريب النشطمن خالل  ميارات التواصل االجتماعي الروضةأطفال إكساب 
 مقدمة         

 .الركضةالخصائص االجتماعية كالعاطفية ألطفاؿ  -أكالن   
 ة الطفكلةالقكاعد األساسية لميارات التكاصؿ االجتماعي المتمركزة في فتر  –ثانيان   
 آلية التكاصؿ االجتماعي  عند األطفاؿ.  -ثالثان  

 تطكر ميارات التكاصؿ االجتماعي في الطفكلة المبكرة  -رابعان 
 ساب الميارات السمعية.كالتدريب النشط إل -خامسان 
 ساب الميارات البصرية.كالتدريب النشط إل -سادسان 
 . غير المفظية ساب الميارات العاطفيةكالتدريب النشط إل -سابعان 
 تدريب األطفاؿ عمى حؿ النزاع كالدخكؿ في التفاعؿ. -ثامنان 
األثر السمبي لنقص الميارات االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي عمى الحياة االجتماعية  -تاسعان 

 لمطفؿ.

 الرابعخالصة البحث 
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 مقدمة : 
ه فػي التكاصػؿ مػى التفكيػر الػذم يسػعديتميز اإلنساف عف باقي المخمكقات األخرل فػي قدرتػو ع   

بقدر امتبلكو لمميارات االجتماعية التي يكتسػبيا  ان كيككف ىذا التكاصؿ ناجح ، مع الناس االخريف
تعػػرض عميػػو فػػي جمسػػات تدريبيػػة تتضػػمف أنشػػطة مثػػؿ  التػػيعبػػر التػػدريب كالمبلحظػػة كالمحاكػػاة 

شػػطة المكسػػيقية تتمثػػؿ فييػػا الخبػػرات المسػػرحية كالقصػػة كمشػػاريع لبػػرامج تعاكنيػػة  باإلضػػافة لؤلن
 السمعية كالبصرية كالمغكية كالعاطفية كاالجتماعية .

تؤدم البرامج كاألنشطة التربكية دكران ىامان في تنمية الميارات المغكية كالتعبيرية لطفؿ    
ح كتأتي أىمية تحريض إمكانات األطفاؿ كاستعداداتيـ لتقبؿ مكاقؼ الٌتعٌمـ ببيجة كمر  ،الركضة

مج عمى عكس البرا ، ا يساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميميةممٌ  ، مف خبلؿ برامج األنشطة
ماع كالترديد مف قبؿ الطفؿ، قائمة عمى التمقيف مف قبؿ المعممة كاالستالتقميدية الطريقة الالمقدمة ب

 .مطفؿل الممؿ كالضغط النفسيغالبان تسبب ك 
صاحبيا مف مشاعر ايجابية تؤدم إلى تنمية القدرة كما ي التربكية التفاعمية إف األنشطة    

االستيعابية لممكاقؼ التكاصمية كالتفاعؿ االيجابي معيا، فتمنح الطفؿ خبرة كاعية كمشاعر مركبة 
 (ِّٕ، صََِٗكاتساع في إدراؾ أكثر ألدؽ التفاصيؿ فيزيد معيا الفيـ. )الفبلح، 

دكف مف اصؿ ألطفاؿ الركضة ال يكتمؿ كالحديث عف األنشطة المناسبة لتعميـ ميارات التك 
 الكقكؼ عند الخصائص االجتماعية كالعاطفية ليؤالء األطفاؿ. 

 :الروضةالخصائص االجتماعية والعاطفية ألطفال  -أواًل 
يحتاج الطفؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة أف يٌتعٌمـ كيؼ يمعب مع اآلخريف ، كىذا يتطمب    

تصبح العبلقات مع الرفاؽ فرار، المشاركة، تنظيـ المشاعر، ميارات في إدارة المصاعب ، اإلص
أكثر تكيفان في إدارة استجاباتو العاطفية الخاصة ، كتصبح العبلقات مع الرفاؽ أكثر سيكلة ، 
حيث يككف الطفؿ قادران عمى تقييـ حاجاتو الخاصة باإلضافة إلى إحداث البديؿ لمتصرفات 

 كالخيارات المبلئمة .
مرحمة ية قصيرة ، يحتاج الطفؿ في نجاز الميمات المككمة لمطفؿ ضمف فترة زمنكمف أجؿ إ   

إلى أف يككف قادران عمى تقديـ المعمكمات بسبلسة كسرعة كأف يستخدـ المحتكل البيئي الركضة 
ة جدان لبلندماج مٌ يمإدارة ىذه المشاعر ىي كجية نظر مرحمة تككف ىذه اللتكييؼ سمككو . كفي 
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ا كربمٌ   ، غالبان ال يتـ اختياره لمعب ، الطفؿ غير القادر عمى تكييؼ ردكد أفعالوفي المجتمع.  ف
  .ينبذ مف قبؿ أقرانو كميان 

 ليتمٌكف مفلذلؾ ينبغي عمى الطفؿ أف يككف قادران عمى تعديؿ الحاالت العاطفية بشكؿ جيد    
لمشاعر، فيفيـ الطفؿ كتطبيؽ ميارات التعاكف في حالة مشابية إلدارة ا ، العمؿ مع اآلخريف

نتائج أعمالو كعكاطفو، كيبدأ بفيـ مدل قدرتو عمى تكيؼ عكاطفو التي تؤثر في المشاعر 
 Denham, Salisch ,Olthof ,Kochanoff) باإلضافة إلى القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف

& Caverly,2004 P322)   . 
تطكر التكاصؿ االجتماعي بيف  عف الفرؽ فيدراسة ( Diner& Kimدنير ككيـ ) قد أجرلك    

مستخدميف  ،( أطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة مع أمياتيـَُُالجنسيف عمى عينة قدرىا )
كدٌلت النتائج أٌف  ، تقارير عف طريؽ مبلحظات األىؿ كالمعمميف لمدة تزيد عمى خمس سنكات

كانت الفتيات أعمى  مات السمكؾ بينماينكا أعمى تجسيدان بشكؿ كبير لتقياألطفاؿ الذككر كا
تجسيدان بشكؿ كبير لمعدالت السمكؾ المحترؼ اجتماعيان.  كلـ تبلحظ أم فركؽ بيف الجنسيف 

   ككفؽ مقاييس لمكفاءة االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي.  –االجتماعي  لتجنبضمف مقاييس ا
التنظيـ الذاتي ، عبلقة ذات قيمة بيف معدالت المزاجية ك أفٌ ىناؾ إلى : كأشارت النتائج    

باإلضافة إلى العبلقة االيجابية لؤلـ الداعمة خبلؿ مبلحظات الصؼ المدرسي مف جانب آخر ، 
كاف السمكؾ المتجسد لدل الفتيات بمستكيات منخفضة مف الدعـ األمكمي اإليجابي. أٌما ك 

باإلضافة  ،اتيبشكؿ كبير مرتبطة بالتنظيـ الذفكانت الكفاءة االجتماعية عندىـ األطفاؿ الذككر 
عمى أىمية تطكير التنظيـ الذاتي كخطكة  ةإلى قمؽ االبتعاد األمكمي . كدٌلت تقارير األـ كالمعمم

 أساسية لمنجاح في البيئة األكاديمية فضبلن عف تحقيؽ اليدؼ الثقافي.
كبشكؿ مماثؿ يؤكد معممك المرحمة التحضيرية باستمرار أىمية السمكؾ لدل األطفاؿ في القدرة  

تباع التعميمات، كأاٌل يقكمكا بالفكضى في الصؼ  ,Diner & Kim ,2003. )عمى اتخاذ أدكار كا 

23-24 ) 
فالطفػػؿ فػػي عمػػر الرابعػػة ييفضػػؿ المعػػب مػػع أقرانػػو لكػػف  ،لكػػف المكقػػؼ يختمػػؼ مػػف عمػػر آلخػػر   

 ، ككثيػػران مػػا يتشػػارؾ مػػع األطفػػاؿ فػػي ىػػذا العمػػر بالػػدمى التػػي لػػدييـ ، ضػػمف مجمكعػػات صػػغيرة
كيشترؾ الطفؿ فػي . يقكمكف بحماية أقرانيـ مف األذل الذم يمكف أف يمحؽ بيـ ك  يمعب الجميع،ف
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فيتعاكف مع أقرانو كيمعب معيـ كيسػتمتع  ، عامو الخامس في كثير مف أنماط السمكؾ االجتماعي
مكؾ فمػػـ يعػد يميػػؿ إلػى المعػػب المنفػرد كال الجمػػكس فػي مكػػاف معػيف لفتػػرة طكيمػة. فيػػٌتعٌمـ السػػ ،بػذلؾ

 (               ٓٔصََِٕالغيرم مف خبلؿ تعممو لمسمكؾ االجتماعي كاألدكار االجتماعية. )سميماف،
باط العاطفي بينيـ كبيف كالكبار ىـ مف يحٌددكا عمميات تعٌمـ السمكؾ الغيرم مف خبلؿ االرت   

كلذلؾ كاف ال االرتباط الذم يساعدىـ في إقامة عبلقات تكاصمية ناجحة مع اآلخريف .  ، الطفؿ
 أساسية لميارات التكاصؿ االجتماعي في فترة الطفكلة.  بٌد مف كضع قكاعد

 القواعد األساسية لميارات التواصل االجتماعي في فترة الطفولة:  -ثانيًا 
تؤدم دكران حاسمان في  ،إف نماذج التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ كالمسؤكليف عف رعايتيـ   

 لمتكاصؿ االجتماعي قكاعد أىميا :ؿ االجتماعي. ك تطكير ميارات التكاص
كما تتعمؽ  ؽ بتركيبة دماغ الطفؿ العصبية كالكيميائيةشركط معينة تتعمٌ اجتماعي لكؿ سمكؾ  -

، فعندما يككف الكالدكف حساسيف الحتياجات بطبيعة العبلقة التكاصمية مع بيئة الطفؿ المحيطة
ٌزز الميارات طبيعي في التفاعبلت التي تع بشكؿيكف معنليا فيـ كيستجيبكف أطفاليـ العاطفية 

 ، ، كالنظر إلى األشخاص اآلخريف باىتماـ أثناء حديثيـرالتكاصمية ألطفاليـ) كالتكمـ بالدك 
 كعكس تعابير الكجو كالقدرة عمى بدء تفاعبلت ممتعة مع اآلخريف ( .

ع عمى تأسيس نظاـ عاطفي يشج ، إف تربية األطفاؿ بأسمكب يمٌبي احتياجاتيـ العاطفية -  
يزيد مف قدرة األطفاؿ عمى تنظيـ أنفسيـ كتيدئتيا، لكي ال يتأثركا سمبيان بشكؿ دائـ ك فٌعاؿ معيـ، 

ضبط مشاعرىـ كمكازنتيا  فيبالمشاعر القاسية مف حكليـ . فالكالدكف الذيف يساعدكف أبناءىـ 
االطمئناف لمذيف يقٌدمكف ليـ بليـ بشكؿ تمقائي بالراحة كالممسة التي تسمح  دعمكىـيكؼ س

 (   Deborah ,2008,p21-23الرعاية خارج الرعاية األسرية )
في تمبية  امف خبلؿ أسمكبيم ،فالكالداف ىما مف يقرراف كيؼ يككف طفميـ في المستقبؿ   

دافئان كمطمئنان كاف الطفؿ ىادئان متعاطفان كمنضبطان في تفاعمو مع األسمكب فإف كاف  ، حاجاتو
ف كاف األسمكب نابذان كمتسمطان شٌب الطفؿ غاضبان كمتكتران اآل غير قادرو عمى ضبط ، خر. كا 

كمف ىنا تنطمؽ آلية تكاصمو مع  ، المستقبمية طفؿالالحكـ األكؿ لؤلسرة في حياة ف انفعاالتو .
 اآلخر.
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 آلية التواصل االجتماعي عند األطفال :  -ثالثًا 
متيا المغػػة كالقػػدرة عمػػى إجػػراء عي عناصػػر عػػدة تػػأتي فػػي مقػػدٌ تتٌضػػمف عمميػػة التكاصػػؿ االجتمػػا   

         تعتمػػػػد عمػػػػى اكتسػػػػاب المغػػػػة  ، المحادثػػػػة . فالقػػػػدرة عمػػػػى فيػػػػـ العػػػػالـ مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر اآلخػػػػريف
                    التفاعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػريفمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػٌمى بػػػػػػػػالتطكر عبػػػػػػػػر المحادثػػػػػػػػة ك ك النمػػػػػػػػك االجتمػػػػػػػػاعي كىػػػػػػػػك 

 (Clikeman , 2007,p14-17 فميارات اكتساب المغة كاالنػدماج االجتمػاعي ال يمكػف أف  ).
تككنػػا منفصػػمتيف كىمػػا مطمكبتػػاف معػػان لتطػػكر التكاصػػؿ االجتمػػاعي . فاألطفػػاؿ يعطػػكف معنػػى لمػػا 

ميػػػـ لمغػػػة كقبػػػكؿ الممارسػػػات االجتماعيػػػة فػػػي ثقافػػػة يفعػػػؿ اآلخػػػركف فػػػي حػػػدكد العبلقػػػة بػػػيف تعمٌ 
ـٌ تطكيرىػػا لمسػػاعدة األطفػػاؿ ك  ، مجػػتمعيـ . فالمغػػة ميػػارة مكتسػػبة غالبػػان مػػا تكػػكف كسػػيطان لفظيػػان يػػت

 (  Saarni,1999, p6في فيـ تجاربيـ الفعالة الخاصة كتجارب اآلخريف االجتماعية .) 
، فػػػي التفػػػاعبلت االجتماعيػػػة لؤلطفػػػاؿ المعتقػػػدات كالحاجػػػات كالرغبػػػات كمػػػف العكامػػػؿ المػػػؤثرة    

لمتغيػػػػرات  ي الصػػػػفة المنسػػػػكبةلمغػػػػة كتػػػػؤدم دكران فػػػػككٌميػػػػا تجػػػػارب معاشػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ اكتسػػػػاب ا
ـٌ تعميميػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػػة.   ،االجتماعيػػػػػػػػػػػة                              كالسػػػػػػػػػػػمككيات المبلئمػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػت

 ((Chang & Dizurilla, 1996,189 
جتماعية، فعندما تككف ميارات المغة سميمة ، يككف الطفؿ أكثر قدرة عمى تفسير التبادالت اال   

ف تضاربت المفاتيح غير المفظية سيعتمد الطفؿ عمى مفا  حيث      ،تيح المغة بدالن مف تعابير الكجوكا 
كلكٌنيا ال تككف ذاتيا لدل كؿ طفؿ في   ، تبدأ القدرة عمى تمٌثؿ العالـ كفيمو في الطفكلة المبكرة

ظر اآلخر كتطٌكر المغة عمر الرابعة . فيناؾ خٌط مباشر بيف قدرة الطفؿ عمى فيـ كجية ن
كىناؾ تأسيس لمصفة المنسكبة لمشاعر اآلخريف كأفكارىـ مف خبلؿ تدريب  ، االجتماعية

يشٌكبلف عممية تبادلية  ، األطفاؿ. فالكعي االجتماعي المحدكد لمطفؿ كالكعي االجتماعي لآلخر
 ( Joseph and Tager & Flusberg,2004,P155) لتطكر المغة االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي

تتآزر المغة كالتعبيرات الكجيية كالجسدية ك كىكذا تنمك آلية التكاصؿ االجتماعي عند الطفؿ     
 فؿ قيدمان باتجاه نضج عبلقاتو . الط يمضيفي بمكرة نمط التكاصؿ االجتماعي ل

 تطور ميارات التواصل االجتماعي في الطفولة المبكرة:  -رابعًا 
ييظيركف اىتمامان متزايدان باليافعيف كاألطفاؿ  ، سنتيف كبشكؿ عاـإف األطفاؿ قبؿ عمر ال

كيشارككف في التفاعبلت االجتماعية مثؿ  اآلخريف، يتعاكنكف معيـ في النشاطات اليكمية، 
كفي فترة زمنية قصيرة نسبيان ييطٌكر األطفاؿ المقدرة عمى المشاركة بشكؿ فٌعاؿ فييا،  ، المعب
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اعمية معقدة كمنظمة بشكؿ ية بسرعة كبيرة. كتصبح السمككات التفكيبدؤكف تفاعبلت اجتماع
 متزايد.

كفي عمر السنتيف كالنصؼ يككف األطفاؿ قادريف عمى لفت انتباه اآلخريف، يتبادلكف األدكار،    
 كيقكمكف بجيكد متكٌررة ليحصمكف عمى انتباه اآلخر.  ، المعب المشترؾ كيركزكف عمى

Rubin,2006,p656)( السنكات يمضكف كقتان متزايدان مع  ٔ-ِطفاؿ بيف األعمار)( . فاأل
تفاعبلت ف .كتزداد مياراتيـ التفاعمية االجتماعية ، اآلخريف، كبشكؿ خاص مف العمر نفسو

كتزيد الفيـ الشخصي، كتشجع مشاعر األىمية  ، األقراف المبكرة تشٌكؿ تطكر الميارات األساسية
 ( .Hrtup,French,Laursen,Johoston,Ogawa, 1995 )االجتماعية   الذاتية
ؿ في الطفكلة نة مف تمؾ التي تتشكٌ ك مر تككف أكثر كيبلحظ أٌف الصداقات خبلؿ ىذه الفترة    

المتكسطة، كالتي تسمح لؤلطفاؿ بفرصة أفضؿ في معالجة األخطاء االجتماعية مف دكف اإلساءة 
نكات األخيرة. إلى سمعتيـ االجتماعية التي تحدث بشكؿ متٌكرر خبلؿ الس

Bierman&Erath,2006,p155) ) 
كعمى الرغـ مف عدـ كجكد تعريؼ متكامؿ لممقدرة االجتماعية، يكجد اتفاؽ عاـ عمى المعالـ    

 كتتضمف ىذه المعالـ:  ، التي تمٌيز التطكر االجتماعي في الطفكلة المبكرة
 القدرة عمى التفاعؿ بشكؿ فعاؿ كتطكر العبلقات االيجابية. -ُ
 رة عمى إنشاء عبلقات مع الشركاء االجتماعييف كالحفاظ عمييا.القد -ِ
 كمشاعرىـ مع اآلخريف.  األطفاؿ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف نشاطات  -ّ
 مف المعب المشترؾ كالمتظاىر.عمى االرتباط التقدمي في مستكيات أ -ْ
 الراحة األكثر عند مكاجية تجارب اجتماعية في المكاقؼ الجماعية .  -ٓ
 مى التحكـ بمشاعرىـ كنشاطاتيـ خبلؿ التفاعبلت االجتماعية. عاألطفاؿ قدرة   -ٔ
كتعكس عبلقات الطفؿ مع األقراف في الطفكلة المبكرة تطكر حياتو االجتماعية الناضجة، فإف    

كانت عبلقاتو االجتماعية ضعيفة مف الممكف أف يقكده ذلؾ إلى رفض األقراف لو كينكفئ في 
كيميؿ  تالي إلى سيطرة مشاعر الكحدة كانعداـ األمف كالغربةكىذا يقكده بال ، اجتماعية عزلة

األطفاؿ المرفكضكف إلى أف يككنكا أكثر تكازنان في الحاالت االجتماعية مع الكقت، كيمجأكف إلى 
 ، التأقمـ المدرسي الضعيؼ ، مثؿ الكحدة ، حمكؿ عدكانية كيختبركف مشاكؿ اجتماعية مستمرة

 (Eisenberg,et all, 2006,p204 )صعكبات أكاديمية أكبر.
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لمغة يتعاكف في الفكرة التي تدكر حكؿ قضايا مستقمة عف الفعؿ المباشر مع  كبعد تعٌمـ الطفؿ   
تغدك سمات المرحمة  ، كعندما تحصؿ مبادالت كتفاعبلت بيف أطفاؿ مف سف كاحدة ،اآلخر

تككف المعمكمات التي كالتي تمتد إلى السابعة. ك  ، األعمى ظاىرة لدل الطفؿ في سف الخامسة
ه يفيـ كؿ شيء رى ألف الطفؿ في ىذه المرحمة يعتقد أف ميحاكً  ، ه غامضةرً ينقميا الطفؿ إلى ميحاكً 

كعندما يسيطر ىذا االعتقاد ال يتمكف الطفؿ مف إقامة تكاصؿ  ، كيعرؼ ما يدكر بداخمو
 .مغة االجتماعية كتؤدم األسرة  كاألقراف دكران  في اكتساب الطفؿ ل .اجتماعي مع محيطو 

 التدريب النشط إلكساب األطفال الميارات السمعية: -خامساً 
في مرحمة ما قبؿ المدرسة، أف ىناؾ نشاطات معينة  السٌيما يبلحظ في حياة األطفاؿ العادية    

تجذب انتباىيـ إلى عالـ األصكات الشائعة في الطبيعة، مثؿ: صكت الريح، كالمطر كالطيكر، 
لكممات، فتنمك عندىـ القدرة عمى فيـ الكممات كاستخداميا، كيزدادكف إدراكان ككذلؾ أصكات ا
كعندما يستٌمر الطفؿ في النمك كيدخؿ المدرسة ييبلحظ فركقان كبيرة بيف خبرات . لطبيعة أصكاتيـ

 األطفاؿ مف حيث اإلحساس باألصكات. 
اتيـ عف األصكات عمى ييعطي فرصة تطبيؽ معمكماألطفاؿ  لكف مف المبلحظ أف القميؿ مف   

اختبلؼ المغة التي سيستخدمكنيا، أك حتى المقارنة بيف حركؼ الكممات مف حيث التشابو 
كاالختبلؼ، أك يستمعكف إلى الحرؼ األكؿ كاألخير. كمف المعركؼ أف األصكات تختمؼ بعضيا 

غير عف بعض، مف حيث النبرات كارتفاع الطبقات أك انخفاضيا، كقد تككف األصكات رقيقة 
المغة المنطكقة ال تسير مف حيث عمؽ أصكاتيا عمى كتيرة كاحدة، فمسمكعة، كقد تككف عالية، 

تنطؽ بصكت أعمى، كفي الجممة الكاحدة بعض التي ففي الكممة الكاحدة يكجد بعض األجزاء 
الكممات التي يتطٌمب نطقيا قكة أكبر. كتعريؼ األطفاؿ بيذه الفركؽ بيف األصكات ذات الذبذبات 

 العالية كاليادئة يساعدىـ في إدراؾ ىذه الصفات في المغة. 
ٌما أف تككف عالية أك منخفضة، ككثيران ما يحمك لؤلطفاؿ أف يقمدكا صكتان مف طبقة إفاألصكات    

منخفضة، كاألصكات مف الطبقة الرفيعة العالية، كلبلنفعاالت النفسية صمة كثيقة أك غميظة 
لعالي الحاد ىك أداة لمتعبير في حاالت الفزع، أٌما النغمات بتغيير طبقة الصكت، فالصكت ا

اليادئة المنخفضة فتككف في حاالت الثقة كاالطمئناف. كالصكت المرف الذم ترتفع نبراتو 
دكف عناء مف شأنو أف يجذب انتباه السامعيف، كيجعميـ يحتفظكف بو فترة طكيمة.  مف كتنخفض

 ( ُِْ-ُِّ، صَََِ)أبك معاؿ،



111 
 

األطفػاؿ تسػاعد  ، ميػا معممػة الطفػؿ فػي المراحػؿ األكلػىممارسة التماريف المغكيػة التػي تنظٌ  إفَّ    
أك تيدؼ أحيانان إلػى تػدريبيـ عمػى كشػؼ بػدايات  ، عمى سماع الكممات مف خبلؿ الجممة الكاحدة

 .األصكات كنياياتيا في نطاؽ األثر السمعي العػاـ. كاأللعػاب مػف شػأنيا تنميػة الميػارات السػمعية
كتبدأ عادةن األلعاب مف المقارنات البسػيطة بػيف األصػكات التػي ال عبلقػة ليػا بالمغػة ثػـ تسػير بعػد 

يمٌيػػز الفػػكارؽ الدقيقػػة المكجػػكدة بػػيف  أفٍ ذلػػؾ تػػدريجيان حتػػى تصػػؿ بالطفػػؿ إلػػى كضػػع يمكنػػو مػػف 
مػثبلن كلتنمية إحسػاس األطفػاؿ بالصػفات التػي تيميػز األندكات المنطكقػة، يمكػف لممعممػة . األصكات

كػػأف تػػدؽ جرسػػان، أك تػػدؽ عمػػى المنضػػدة بأصػػابعيا، أك تػػدؽ  ، أف تيحػػدث ثبلثػػة أصػػكات مختمفػػة
عمػػػى إنػػػاء زجػػػاجي فػػػارغ، كتطمػػػب مػػػف أحػػػد األطفػػػاؿ تقميػػػدىا، ثػػػـ تسػػػأؿ آخػػػر عػػػف أم األصػػػكات 

 ( ْٖ - ْٓص ، ََِٓ، . ترجمة إصبلح سيراج كببلتشفكرد الثبلثة سمعو أكالن. )
لعبة سير األطفاؿ في صفكؼ   ، تجذب انتباه الطفؿ إلى عمؽ األصكاتكمف األلعاب التي    

ما عبل صكت المكسيقى، بحيث يضربكف األرض بشدة كمٌ  ،منتظمة عمى نغمات المكسيقى
 كيمشكف عمى أطراؼ أقداميـ عندما ييدأ صكتيا. 

القصص أف ألناشيد أك فيمكف لممعممة بعد االنتياء مف درس ا ، كأٌما لمعرفة عمؽ األصكات   
بو بعض الكممات مف ضغط كتشديد في نطقيا نظران ألىميتيا الخاصة لممعنى، يتطمٌ  تشير إلى ما

ؿ في قدرتيـ عمى التحكـ في أصكاتيـ كالتمييز بيف حيث يكتسب األطفاؿ ميارات سمعية تتمثٌ 
ارىا ي األغاني كاألناشيد إحساس الطفؿ باألصكات مف حيث استمر طبقاتيا كدرجاتيا، كما تنمٌ 

ييطمب منيـ التمييز بيف األصكات  ، ؿ بأصكات الكمماتاطفكلتنمية إحساس األ .كتتابعيا 
كطبقة الصكت يعرفيا الطفؿ مف خبلؿ سرد قصة أك صكت إغبلؽ باب،  ، مفة كاليمسالمخت

 ييقمد فييا أصكات بعض الحيكانات التي تدكر حكليا القصة. 
 ؟(  ،ىذا مف قاؿ)فيمكف أف تجرم المعممة لعبة   ،كلمتمييز بيف الفركؽ في طبيعة الصكت   

حيث تختار أربعة أك خمسة مف األطفاؿ يقفكف في صؼ كاحد أٌماـ أطفاؿ الصؼ الذيف ييغطكف 
عيكنيـ، كبعد ذلؾ تممس المعممة بيدىا أحد األطفاؿ في المقدمة فيقكؿ مثبلن " الحمامة بيضاء" 

ىـ صكت المتكمـ بعد أف يككف كؿ طفؿ في بعد ذلؾ يرفع أطفاؿ الصؼ أيدييـ ليعرؼ أحد
المقدمة قد قاؿ " الحمامة بيضاء" بصكتو الطبيعي. كلمكشؼ عف الفركؽ اإلجمالية بيف أصكات 

حيث تختار  ، خميف( كالتي تقكـ عمى الت؟الكممات يمكف لممعممة أف تجرم لعبة )مف الذم قاؿ
سعر "  -فخاخ ػ شعر -مثؿ كممتي" زجاج المعممة أزكاجان مف الكممات القريبة الشبو في أصكاتيا
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صكر كتكتب سطران  ممات تتشابو في الصكت فترسـ أربعكبإمكاف المعممة استخداـ صكر لك
معنى الجممة ذات الكممات  ؿة ليكمؿ الكممة الناقصة حتى يكتمتنقصو كممة يختار الطفؿ صكر 

 ( Mathieson, 2005,p98)المتشابية في األصكات . 
األفضؿ بعد األسمكب عمى سماع األصكات في الطبيعة كالتمييز بينيا قد يككف  إف التدريب   

ثـ صكت فيذا صكت أمي كذاؾ صكت أخي  ، بينيافيما يز يتممسماع الطفؿ ألصكات الناس ل
يأتي التدرب عمى أصكات الحركؼ كالكممات ألنيا البداية لٌتعٌمـ  ثـٌ  . أبي كأقاربي كالمحيطيف بي

عف طريؽ األناشيد كالغناء كاأللعاب المغكية كالقصة كالمسرح كالتمثيؿ الدرامي  كيككف ذلؾ ،المغة
اكتساب ميارات المغة التي تفيده ف الطفؿ مف استيعاب األصكات كفيميا يساعده في فتمكٌ  ، لمغة

 في تطكر التكاصؿ االجتماعي .  

 التدريب النشط إلكساب األطفال الميارات البصرية:  -سادساً 
القدرات البصرية عند األطفاؿ في سف الخامسة كالسادسة، كقد يرجع ذلؾ إلى  تختمؼ   

لى اختبلفيـ فيما قد يككف مرى بيـ مف خبرات بصرية. كيمكف  اختبلفيـ في تركيب عيكنيـ، كا 
لؤلطفاؿ جميعيـ أف يستفيدكا مف األلعاب كالتمرينات التي تزكدىـ بميارات بصرية يحتاجكف إلييا 

لقراءة، كتزكدىـ بخبرات تنمي قدرتيـ عمى التحكـ في عيكنيـ كفقان لؤلبعاد عندما يبدأكف ا
المطمكبة، كتمدىـ في الكقت نفسو بقدرة خاصة عمى التمييز الدقيؽ لمتعامؿ في األحجاـ كاأللكاف 

 كالشكؿ العاـ. كتبدأ قدرة الطفؿ عمى تكييؼ عينيو لمرؤية عف قرب منذ الطفكلة األكلى.
 ( ُُّ، َََِ)أبك معاؿ،

 ،كتينمى الذاكرة البصرية كمياراتيا لدل األطفاؿ بكساطة المعب الذم يزداد شغؼ األطفاؿ بو   
 كبالحركة كالتعقب بالنظر في مرحمة رياض األطفاؿ. 

تنشأ لدييـ القدرة عمى تكييؼ عيكنيـ بحيث  ، الركضةاألطفاؿ في مرحمة  فمف خبلؿ لعب   
رب، ككذلؾ النشاط الذم يتطمب تآزر حركة اليد مع العيف يستطيعكف التطمع إلى األشياء عف ق

في حركات تستيدؼ االنتباه إلى األشياء القريبة، يفيد كثيران في تنمية استعداد الطفؿ لما تتطٌمبو 
قراءة حركة جسد الراشديف عندما يتطمب التكاصؿ معيـ فيـ االيماءات الحركات اإلشارية 

ة التي تنٌمي الميارات البصرية لمطفؿ ىي تعميـ مٌ يمتماريف الكالجسدية ليؤالء األشخاص. كمف ال
مرسكـ عمى صفحة مف صفحات الكتاب، تدريب الطفؿ عمى نقطي حركؼ منقطة أك تتبع خط 

نظر إلى الفي تنمية قدرة التحكـ في عينيو، حيث تآزر حركة اليد كالعيف، كمما يفيد الطفؿ 
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عمى تنمية قدرة األطفاؿ عمى التمييز بيف الفركؽ كال بٌد مف التركيز  . رات الممكنةالمصكٌ 
البصرية، كبكاسطة تدريبيـ عمى لعبة لكحة المربعات التي تقسـ إلى ستة أك ثمانية مربعات، في 
كؿ منيا صكرة زاىية المكف لشيء معركؼ لمطفؿ، ثـ يقـك األطفاؿ بكضع الصكر المتشابية 

   ( Mathieson,2005,p16-19)بعضيا مع بعض عمى المكحة.
طفاؿ لكف يكمف الفرؽ بيف األ ، الميارات البصرية تنمك جنبان إلى جنب مع الميارات السمعيةف   

السمع قد يككف بحكـ العادة أك خبرة الٌتعٌمـ الخاصة بٌما بالبصر أك إفي تفضيؿ استجابتيـ لآلخر 
اه لذلؾ، بحيث بو مف المحيط االجتماعي . لذلؾ يجب عمى المعممة في مرحمة الركضة االنتب

التي ة األطفاؿ الذيف يحتاجكف إلى التدرب عمى الميارات الخاصة البصرية كالسمعي تدرؾ أمٌ 
كما تعينيـ في اكتساب خبراتيـ المعرفية كالكجدانية  ،تييسر ليـ تكاصميـ االجتماعي مع اآلخر

 األىداؼ.فيبقى العبء األكبر عمى معممة الركضة مف خبلؿ تكييؼ المنياج ليذه  ، أيضان 
 التدريب النشط إلكساب األطفال الميارات العاطفية غير المفظية:  -سابعاً 

تطكير ميارات التكاصؿ العاطفية غير المفظية ل إلى األطفاؿ الصغار قٌدـ ىذا البرنامجيي    
ي ىذا البرنامج اإلبداع كيطمب مف األطفاؿ استخداـ بمساعدة الحركات كالتعبير الكجيية . كينمٌ 

كعف الحيكانات المكجكدة قربيـ.  ، يـ لييعٌبركا عف الحاالت العاطفية عف الناس المحيطيفأجسام
فاألطفاؿ يبدأكف باستخداـ لغة  ، عف طبيعة الطفؿ كاستعداده لمٌتعٌمـ ان غريبليس  كىذا التدريب

ية اإليماء مف لحظة كالدتيـ كحتى قبؿ قدرتيـ عمى الكبلـ ، فيستخدمكف نظاـ اإلشارات اإليمائ
 (.    Mathieson, 2005,p62)كلغة التعبير الكجيي في التكاصؿ الفعمي في الحياة اليكمية 

إذ  ،كتجدر اإلشارة إلى أىمية التعبيرات الكجيية في التكاصؿ بيف الطفؿ كاآلخريف بدءان باألـ   
كالحزف تيعٌد ىذه التعبيرات قاعدة الحياة االنفعالية) المذة كالكدر كالخكؼ كالغضب كالفرح 

كتندمج  ،ز التعبيرات الكجيية بدرجة مف النضج العصبي العضميكتتميٌ . كاالشمئزاز أك الرفض( 
 . في بعض االستجابات لتأخذ داللة اجتماعية فيما بعد في التكاصؿ مع اآلخريف 

كتظير الفركؽ بيف الصغار في التعبيرات الكجيية المبكرة كتؤثر ىذه الفركؽ  في سمكؾ    
ر ذلؾ عمى يؤثٌ لتكاصؿ مع محيطو االجتماعي. كما عند الطفؿ كفي قدرتو عمى االتكاصؿ 

المثيرات االجتماعية التي يتمقاىا الطفؿ، إذ أف اإلدراؾ المبكر لشخصيتو يتـ استنادان إلى 
 ( ُّٓ-ُِٓ، صََِٓ، ، كأبؿخصائص التعبيرات الكجيية. )قنطار
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ي نقؿ معمكمات ىامة لآلخريف . فيناؾ مشاعر كتعدُّ تعبيرات الكجو طريقة ىامة تساعدنا ف   
أساسية يصعب التعبير عنيا كحتى إذا أردنا كصفيا، كتكجد مشاعر أك أحاسيس ال يمكف 
كصفيا باستخداـ حركات الجسـ كيمكننا كضع معايير لضبط التكاصؿ غير المفظي عبر تنمية 

طة بنا. ألف تعٌمـ ميارات قراءة ميارة اإلدراؾ الذاتي كالميارات المعرفية كفيـ األشياء المحي
 اآلخريف كتحريؾ أجسامنا بطريقة معٌبرة ييعٌد عنصران جكىريان في تٌككف الذكاء العاطفي .

تتضمف الحركات التعبيرية نشاطات تساعد األطفاؿ في اكتساب مخزكف كبير مف الحركات و   
 ئيـ أيضان . التي يمكف لؤلطفاؿ استخداميا في التكاصؿ مع البالغيف كمع أصدقا

ؽ مقبكلة اجتماعيان لمتعبير عف الحاجات ، الرغبات ، كالمزاج ، ائفاألطفاؿ يٌتعٌممكف طر    
ر كيٌتعٌممكف أيضا أف يقمدكا نغمات الصكت . كيٌتعٌممكف أف ينٌكعكا سرعة الحركة ، التكتٌ 

خاص لمجمكعة مف كاالسترخاء العضمي ، يٌتعٌممكف أف يستخدمكا ىذه المفردات ليقدمكا تمثيميـ ال
دراؾ الذاتالميمات ، كىذه الميمات تقدـ فرصة لمتنظيـ الذا الٌتعٌمـ عف ك  ،تي ، الثقة بالنفس كا 

طريؽ العمؿ مع اآلخريف كاكتساب الميارات المطمكبة لقراءة المشاعر، المزاج كالمكاقؼ، كتطكير 
 ( Mathieson, 2005,p64-69اإلبداع عف طريؽ إنتاج أداء تخيمي. )

فمغة الجسد كانت قديمان كحديثان ليا الدكر الكبير في ظيكر االندماج الثقافي بيف المجتمعات    
في نقؿ الرسالة المعرفية أك االنفعالية كالكجدانية إلى اآلخريف. كما أنيا المغة  ان ناجح ان ؿ أسمكبكتمثٌ 
مع  فيتكاصؿ  ،يتقنيا الطفؿ كيتمكف مف التعبير بكساطتيا عف حاجاتو كرغباتويجب أف التي 

 يحاكرىـ كيمعبكف معو .ك اآلخريف لمحصكؿ عمى ما يريد 

 تدريب األطفال عمى حل النزاع والدخول في التفاعل -ثامنًا 
ؿ الحمكؿ التفاكضية لحؿ النزاع في مكىبة الكسيط الذم يستطيع أف يمنع كقكع المنازعات تتمثٌ    

يممككف القدرة التفاكضية يتفكقكف في  كاألطفاؿ الذيف ، نزاعاتأك يستطيع إيجاد الحمكؿ لم
عبلقاتيـ كيتمكنكف مف حؿ الخبلفات عمى أرض الممعب كينجحكف في التفاعؿ مع اآلخريف 

فالتعٌرؼ عمى عكاطؼ  .كرىا تسيؿ القدرة عمى المكاجيةكىذه بد ، إلقامة عبلقات شخصية
ـ طيبة كيسيؿ عمى أقرانيـ تظؿ عبلقاتي حيث ، العبلقات بيف الناس اآلخريف كمشاعرىـ ييعٌد ففٌ 

ألنيـ  ، كيشعركف بالسعادة كىـ يقكمكف بذلؾ، كىـ المحبكبكف بيف أقرانيـ ، مشاركتيـ في المعب
عف قراءة العكاطؼ كالتعبير  كاألطفاؿ الذيف يعجزكف. يكتشفكف مشاعر اآلخريف ببصيرة نافذة 

 م يحدث حكليـ.دائمان باإلحباط الدائـ ألنيـ ال يفيمكف ما الذ يشعركف عنيا،
 (  كىؤالء يبدأكف التفاعؿ لكنيـ ال يتمكنكف مف إنيائو بكٌد كمحبة.َْ،صََِْخكالدة، )
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 يتضمفكىذا  ، كيؤسس التطكير االجتماعي كالعاطفي مف خبلؿ عبلقات األطفاؿ مع أقرانيـ   
الذيف ال ضبط النفس(  كغالبان ما يككف األطفاؿ –االستقبلؿ  -الكعي الذاتي -) التطكير اآلمف

ييطٌكركف ىذه المفاىيـ عرضةن لفشؿ مبكر في المدرسة، فالطفؿ الذم يتقدـ اجتماعيان كعاطفيان 
ية كاثقة كجيدة مع أقرانو، يككف أكثر جاىزية كاستعدادان لممدرسة، كأكثر استعدادان لٌتعٌمـ عبلقات كدٌ 
غتو بشكؿ جيد، فيتمكف كبالتالي يستمر في التركيز عمى المياـ الصعبة، كتساعده في تطكير ل

( Huffman&Mehling,& Kerivan.,2000,432كيستمع لؤلكامر، ) ، يجابيمف التكاصؿ اإل
بقاءىا مع اآلخريف،  كيقترح  ، عمميان الطفؿ يتصؿ فكتتضمف ىذه الميارات القدرة لبدء العبلقات كا 

بلفات بيف كيصؼ أساسان القكاعد، كيتناكب، كيشترؾ في النشاطات كيٌحؿ الخ ، النشاطات
كطريقة إنياء التفاعؿ(  ، ألف لكؿ تفاعؿ ثبلث مراحؿ) بداية التفاعؿ، استمرار التفاعؿ ، األقراف

 . 
فدخكؿ طفؿ في نشاط ما مع صديقيف ينبغي أف يبدأ بسؤاؿ ىؿ أستطيع المعب؟ أريد    

لطمب. عمى ا ر بالردٌ االنضماـ لمعب. كقد تكجد بعض تعبيرات الكجو كلغة الجسد التي تؤثٌ 
المعب أـ ال، يسمح بكقت لتدريب األطفاؿ حتى في فاؿ عمى قكليا إذا كانكا يرغبكف فتشجيع األط

ال ينتيي التفاعؿ بنزاع . كبالرغـ مف أف التدريب قد ال يغٌير استجابات األطفاؿ تجاه بعضيـ 
ألطفاؿ لكٌنو يؤسس تدريجيان لممفردات كمدل االستجابات التي يستطيع ا ، بشكؿ أكتكماتيكي

كمف الميـٌ التدقيؽ في جانبي التكاصؿ. فما ىك الشعكر الذم يثيره قكؿ العبارة؟ كما  ،استعماليا
ىك الشعكر الذم يثيره تمقييا؟ ىذا يعني أف يقكـ الراشدكف بتكضيح استجابات األطفاؿ غير 

  .الراغبيف بالمعب مع بعضيـ أك الراغبيف بقضاء بعض الكقت مع  صديؽ محٌدد
كف أكثر المقاربات فعالية في التشديد عمى أف لدينا أصدقاء مختمفيف مرتبطيف بنشاطات كتك   

كغيرىـ نغٌني معيـ.  ، مختمفة، فمثبلن: لدينا أصدقاء نبني معيـ مكعبات، كآخركف نقرأ معيـ
(Mathieson, 2005,p32 ) 

لفترة قصيرة كيحدث  قد يستمرك يجابية يدخؿ في التفاعؿ إعندما يرل الطفؿ الجديد استجابة ف   
ىنا ينبغي عمى المربي التخفيؼ مف عدد مرات النزاع التي تحدث، كامتصاصو بأال  ، النزاع

يطمؽ صفات عمى الطفؿ تصفو بصفات سمبية، مثؿ: ) إٌنؾ طفؿ مشاكس، صاخب مثير 
اشد ؼ بما يتناسب مع ىذه الصفة، كما تدفع بالر لممشاكؿ( ألف تمؾ المفردات تدفع بالطفؿ لمتصرٌ 

لمبحث عف دليؿ ليثبت ىذه الصفة في سمكؾ الطفؿ. كلمكصكؿ إلى حؿ لممشكمة المتكقعة بيف 
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ميارات حؿ النزاع باالشتراؾ مع شخص مف خبلؿ : )االستماع األطفاؿ تعميـ  مف األطفاؿ ال بدٌ 
التعبير عف الحاجات كالرغبات بكضكح لمطرفيف، الفيـ، القدرة عمى تقدير كجية نظر اآلخر،  –

 (   Mathieson, 2005,p35التعاكف، القدرة عمى نقؿ االحتراـ( )
فيستطيع األطفاؿ التٌدرب عمى  ، النزاع كتيكفر البيئة الداعمة عاطفيان فرصان لؤلطفاؿ لتٌعٌمـ حؿٌ    

فيصبحكف جاىزيف لمتعامؿ مع حاالت النزاع  ، النزاع في بيئة آمنة عاطفيان  استخداـ ميارات حؿٌ 
 السٌيما ، كتساعد لغة البالغيف الكاضحة كجمميـ القصيرة في إيصاؿ الرسالة عندما يكبركف،

تأجيؿ الشرح الطكيؿ حتى يعـٌ فيككف مف الضركرم  ، عندما تككف المشاعر متدفقة كجياشة
 اليدكء مف جديد كتيدأ المشاعر.

المناقشة كلكي يٌتعٌمـ الطفؿ الرسائؿ اإليجابية ينبغي عمى البالغ أف يككف قد خبر فرصة  
: )طرح أسئمة مكجية لمٌتعٌمـ مثبلن "  النزاع، منيا ؽ التي سيعتمدىا في عممية حؿٌ ائكالمقاربة لمطر 

بعض." ىذا ما أظنو أنؾ قد قمتو، لبعضكـ تناكبكا في المعب، استمعكا  ، حصؿأخبرني ما الذم 
دمة؟ ماذا سنفعؿ ىؿ ىذا صحيح؟ كيؼ نستطيع أف نحٌميا، ما الذم يمكننا فعمو في المرة القا

 اآلف؟  
كمف بعض القضايا التي ينبغي عمى الراشديف االتفاؽ عمييا ىي: )تعميـ األطفاؿ االعتذار    

أكبر مف السمكؾ غير المبلئـ في عممية إيجاد  ان ماة ما، إعطاء السمكؾ المبلئـ اىتمبعد حادث
رسائؿ متجانسة عف الحؿ، ما الطريقة التي يستطيعكف مف خبلليا تعميـ األطفاؿ إعطاء 

سمككيـ؟ ىؿ يجب عمى األطفاؿ التشارؾ دائمان بكؿ األلعاب التي يستخدمكنيا؟ ىؿ يجب عمى 
 ( Deborah ,2008,p31-32جميع األطفاؿ أف يككنكا أصدقاء في كؿ األكقات؟ )

ة "ػ القدر كتتمٌثؿ في القدرات الثبلث إٌف ميارات التكاصؿ ىي التي تسيـ في الحديث المتماسؾ    
عمى تكجيو الحديث التمقيني بشكؿ كاضح ػ القدرة عمى الرد بشكؿ عفكم عمى تمقيف اآلخريف ػ 

كتسيـ بشكؿ أساسي في  ، القدرة عمى االستجابة عمى ردكد اآلخريف كالتي تستخدـ كتمقيف جديد
فاعؿ كىذه الميارات تؤثر في قبكؿ األقراف لمطفؿ، كتؤثر في التكاصؿ كالت ، التفاعؿ االجتماعي "

كمف يمتمؾ ىذه  . ( ,Bierman & Furman,1984,p37-46) .  االجتماعي في الركضة
 الميارات مف الممكف أف يككف ذا قبكؿ اجتماعي في مرحمة الطفكلة المتكسطة مف قبؿ األقراف. 

أك استعماؿ دمى كي تمثؿ  ، الخبلفات استعماؿ قصة لتطرح فكرة حؿٌ  لممعممة فمف الممكف   
تستطيع مف خبلليا الشخصيات إيجاد حؿ  ؽائالمجاؿ لؤلطفاؿ كي يقترحكا طر  فساحكا   ، الكضع
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 ، لمشاكميا، كاستعماؿ كممات مع عرض خطكتيف مف خطكات العممية، )كالتحدث عما حصؿ
كاالستماع لما قيؿ ( . لذلؾ ينبغي أف يككف البالغكف كاقعييف كأف يككف ىدفيـ تعريؼ األطفاؿ 

ع منيـ جميعان القدرة عمى تعٌمـ استخداـ العممية بمفردىـ. كأىـ خطكة بالنسبة ال أف نتكق ، بالعممية
لؤلطفاؿ الصغار بأف يستخدـ الراشدكف العممية بانسجاـ كيقكمكا بتشجيعيـ عمى استكشاؼ المغة 
المناسبة التي يحتاجكنيا لجعؿ العممية ناجحة. لذلؾ مف المفيد إعطاء األطفاؿ الفرص لممارسة 

ينما ال يككنكف طرفان في النزاع. كأفضؿ األساليب الفعالة ىي لعب األدكار كسرد العممية ح
القصص كمساعدة األطفاؿ القتراح الحمكؿ لؤلطفاؿ تدريجيان بحيث يفيمكف بأنو ال يكجد جكاب 

 Deborah) صحيح بؿ يكجد العديد مف الطرؽ لمتعامؿ مع المشكمة مف كجية التعزيز كالعقاب.
,2008,p41-4 4 ) 

ة قشانالعممية المثمى لتعميـ الطفؿ المكالحكار في أجكاء المعب التعاكني كالتنافسي ىك    
كىذا الٌتعٌمـ ييتٌكج بنجاح  .كتقمص األدكار يمٌثؿ أسمكبان أساسيان في ذلؾ  ، كالتفاكض كحٌؿ النزاع

 ، لجنسيففتيزيد مف فاعميتو أثناء المعب ضمف جماعات مف ا ، الطفؿ في تجنب مشكبلت تكاجيو
كتحكيميا مف صكرتيا السمبية  ، فيعتاد ضبط انفعاالتو ، كيصبح قادران عمى كسب كٌد اآلخريف

كاالكتساب الفٌعاؿ الذم يجنيو األطفاؿ يككف بمساعدة راشديف مٌيالكف في طبعيـ . إلى اإليجابية 
 إلى اليدكء في تناكؿ مشكبلت الحياة  .

لتواصل االجتماعي عمى الحياة االجتماعية ميارات انقص األثر السمبي ل -تاسعاً 
 لمطفل: 

ف تطكرىا كالحفاظ عمييا يعٌد مف مصادر     تيعٌد العبلقات االجتماعية جانبان رئيسان في حياتنا، كا 
فالتفاعبلت االجتماعية تخمؽ السعادة عندما تسير األمكر بشكؿ  الشعكر القكم خبلؿ فترة الحياة،

عندما تسير األشياء بشكؿ سيء. إف مقدرتنا عمى التفاعؿ مع جيد، كىي مصدر األسى كالحزف 
كانت فعمية أك غير إف  ، اآلخريف كاستخداـ المغة لمحصكؿ عمى األىداؼ الشخصية ىي ميارة

ف اكتساب كتطكير الميارات كالحفاظ عمييا يبقى عمبلن  ، فعمية  خبلؿ فترة الحياة. ىامان كا 
في البمكغ المبكر كالمتكسط  ميٌمةاحؿ الحياة لتؤدم دكران كالتفاعبلت االجتماعية تستٌمر عبر مر 

 كالمتأخر 
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فاألفراد الماىركف االجتماعيكف يمتمككف المقدرة عمى التعامؿ مع األشخاص اآلخريف بشكؿ    
فٌعاؿ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة، كيمكف أف تبلحظ عمى أنيا مٌيزة عالية ألكلئؾ الذيف 

( . كغالبان ما يعكد عجز ميارات التكاصؿ االجتماعي (Kelly,2009,p1775يتفاعمكف معيـ 
األكلية إلى مشاكؿ التأقمـ الطكيمة األمد كنتيجة لمطبيعة االنتقائية كالمزدكجة التجاىات التفاعؿ 

كلذلؾ فإف عجز الميارات االجتماعية المناسبة تحٌدد غالبان اإلمكانيات مف  ، بيف األفراد كبيئاتيـ
 .Hansen& Lawrence& Christoff ) كتحٌدد بالتالي تطكران مياريان  ، ت المستقبؿأجؿ تفاعبل

1995p,443 .)   
الذم يمتمؾ ميارات تكاصمية ايجابية يتكقع منو النجاح في حياتية األكاديمية  طفؿال إفٌ    

ؼ كيحتـر اآلخر كيقدر الخبل ، ألنو يتحٌدث بشكؿ صريح كيصغي باىتماـ ، كالمينية كاألسرية
كيتسامح ليحافظ عمى عبلقاتو  ، يتعاطؼ في المكاقؼ التي تستدعي ذلؾف ، بينو كبيف اآلخريف

كيعتذر عندما يخطئ .  ، ر ليـ أخطاءىـيكتشؼ مشاعر اآلخريف فيبرٌ  ؛االجتماعية كصداقاتو 
 ييعٌد صفات إيجابية يستخدميا الطفؿ في التكاصؿ مع اآلخريف .  وذلؾ كمٌ  ك

 بع : الرا خالصة الفصل
الحديث عف التكاصؿ االجتماعي كتدريب األطفاؿ الكتساب مياراتيـ التكاصمية  في  إفٌ    

الطفكلة المبكرة ال بٌد مف أف يتضٌمف  الخصائص المغكية االجتماعية كالعاطفية ألطفاؿ ما قبؿ 
ف تشارؾ مع اآل، المدرسة خر في كخاصة فيما يتعمؽ بمغة الطفؿ المتمركزة حكؿ ذاتو . فالطفؿ كا 

إال إذا كاف الحديث بخصكص  ، قاـ بمناجاة اآلخر ال يقيـ كزنان لكجية نظره فالمخاطبة  كا  
أك إذا تحٌدث إلى اآلخر حيف يتحدث عف ذاتو أماـ اآلخر بقصد  ، شيء لو عبلقة بذات الطفؿ

 إشراكو في الحديث . 
سئمة كاألجكبة.  فعند تبادؿ األ ، كما يميز لغة الطفؿ االجتماعية األكامر، الترجي التيديد    

كعندما يريد التأثير في اآلخر يستخدـ لغة  ، الخكاطر يراعي الطفؿ كجية نظر اآلخر كسمككو
ييا بعض األطفاؿ إلى أٌما األسئمة كاألجكبة فيي التي يكجٌ  ، التيديدات كاألكامر كالرجاءات

في  مطفؿ إشراؾ الطفؿ بيف الحاضنيف لكيككف مف كاجب المر  ، نيابعضيـ اآلخر ليجيبكا ع
المعب مع أقرانو لتنمية كبلمو االجتماعي الذم ينمك بالحكار. كعندما يتحاكر األطفاؿ في مرحمة 

 ،رحاكً متقدمة يتكٌممكف عف أفعاليـ الخاصة كأفكارىـ دكف حدكث تجاكب فعمي مف جانب المي 
خامسة إلى السابعة حيث . كاألمر ال يبقى عمى حالو فيك يتطكر في سف ال ان كىنا ال نجد تعاكن
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تحصؿ تفاعبلت كتبادالت بيف األطفاؿ في السف الكاحدة . كىذا ال ينفي جيكد الباحثيف في 
مجاؿ الطفكلة المبكرة  كالذيف استخدمكا أساليب متعددة لتنمية المغة الذاتية لمطفؿ إلى لغة 

عبلقات مع األقراف  كالمغة االجتماعية تيدخؿ الطفؿ في ، اجتماعية في سف الطفكلة المبكرة
 ليكٌكف صداقات قد تككف دائمة أك مؤقتة . 

كتعكس عبلقات الطفؿ مع األقراف في الطفكلة المبكرة تطكر حياتو االجتماعية الناضجة التي    
يستخدمكف  ، تأتي إال بالتٌدرب عمييا مف قبؿ مربيف ميتميف بالتنمية االجتماعية لؤلطفاؿال 

كأنشطة التمييز  تطكيرىا بكساطة القصة كلعب األدكار كالمعب الحرٌ جميع األساليب كاألنشطة ل
إلتقاف ميارات لغة الجسد كالتعٌرؼ إلى الكضعيات الجسدية كالتعبيرات  ، السمعي كالبصرم

 الكجيية كاألصكات المقبكلة اجتماعيان. 
يف بعيدان عف تعٌمـ ميارات اجتماعية تساعده في التكاصؿ مع اآلخر ف الطفؿ مف كعندىا يتمكٌ    

كيتعٌمـ اإلصغاء كالحكار كعدـ مقاطعة اآلخر،  ، تعٌمـ المساكمة كالتفاكضيفيك  ، النزاعات
كيتعٌمـ االعتذار عند الخطأ كالتسامح كالتعاطؼ ، كىذه الميارات كٌميا تؤسس لشخصية سكية مف 

 الناحية النفسية كاالجتماعية كالكجدانية.
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 : منيج البحث  - 1
التجريبػػػي بتصػػػميمي التجربػػػة ذات القياسػػػيف القبمػػػي كالبعػػػدم شػػػبو اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج    

التػػأثيرات التػػي  المنػػاىج ألنػػو ينطمػػؽ مػػف مبػػدأ ىػػك أفٌ كاسػػتخدـ ىػػذا النػػكع مػػف  ، لمجمكعػػة كاحػػدة
ر آخػػر قابػػؿ لمتقصػػي، كمػػا أف االختيػػار العشػػكائي لممجمكعػػات التجريبيػػة ر فػػي متغٌيػػيحػػدثيا متغٌيػػ

  ؽ التعادؿ بينيا.قٌ يح
ساب الميارة كتعٌمميا لؤلطفاؿ ، كاستقصاء اككبما أف عينة البحث ىي أطفاؿ الركضة   

بالتجربة الطبيعية، كالمبلحظة المباشرة لسمككاتيـ في بيئة يا إال ال ييمكف ضبط ،الصغار
كما ييمكف الرجكع إلى سمككات األطفاؿ التفاعمية في بيئة اجتماعية متنكعة  ، اجتماعية مكجية

لذلؾ كاف ال بٌد مف تطبيؽ البرنامج التدريبي لتعميـ األطفاؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي   .كغنية
كضبط ىذه الميارات لدل األطفاؿ قبؿ البرنامج كبعده باستخداـ  ، كغير المفظيبنكعييا المفظي 

استخداـ استبانة مكجية  ك  ، مقياس التكاصؿ االجتماعي المصٌكر المناسب ليذه المرحمة العمرية
ميارات التكاصؿ اؿ لرصد امتبلؾ األطف الباحثةاستخدمتيا مبلحظة  بطاقةك  ، ألميات األطفاؿ

ـٌ تطبيقيا ضمف برنامج زمني مؤلؼ مف ثبلث مراحؿ: مرحمة قبمية ك  ، االجتماعي كٌؿ األدكات ت
كمرحمة بعدية طيبقت  ، كمرحمة تطبيؽ البرنامج ، طيبقت فييا األدكات قبؿ تطبيؽ البرنامج

األدكات نفسيا مف أجؿ حساب الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في امتبلكيـ لميارات 
 بيؽ البرنامج كبعده. التكاصؿ االجتماعي قبؿ تط

 :ةعينوصف اللمبحث و المجتمع األصمي  - ِ
( سنكات الفئتيف العمريتيف الثانية كالثالثة ٔ-ْالبحث األطفاؿ في المرحمة العمرية مف ) شمؿ   

طفبلن  ( ِٕـ )لبلذقية كالبالغ عددىاألطفاؿ في ركضة عركس الساحؿ بمدينة اكطيبؽ عمى 
ية بعد تطبيؽ مقياس التكاصؿ االجتماعي عمى قصدبحث بطريقة اختيار عينة ال كتـٌ  ، كطفمة

( طفبلن كطفمة في الفئة الثالثة َْ( سنكات ككاف عددىـ )ٔ-ْجميع أطفاؿ الركضة في عمر )
 فة ذات الدرجات العاليةحيث استبعدت الحاالت المتطرٌ  ، ( طفبلن كطفمة في الفئة الثانيةِّك)

( ٓ( طفبلن كطفمة )ُِككاف عددىـ ) ،صؿ االجتماعيعمى مقياس ميارات التكاكالمنخفضة 
% ( مف ّٖ‚ّّأم بنسبة) ( طفبلن كطفمة َٔ)لمعينة كأصبح العدد اإلجمالي  ، ( إناثٕذككر ك)

 اختيارىـ تبعان لتكافؤىـ في درجات التقييـ القبمي، كركعيٌ كتـ ٌ  ، عركس الساحؿ مجتمع ركضة
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( سنكات ْالتطبيؽ عمى فئتيف عمريتيف بعمر) فكاف ، التنكع في الجنس كالتفاكت في العمر
 مكزعة كما في الجدكؿ اآلتي: ( سنكاتٓكعمر )

 ( توصيف أفراد العينة.1)جدول رقم 
 اجملؿوع اؾـسبة% اجلـس اؾـسبة اؾعدد اؾعؿر

 اإلـاث اؾذؽور إـاث ذؽور
 %455 %05 % 05 44 44 %46.64 82 دـوات4
 %455 %46 .240 %480.02 40 44 %02.22 28 دـوات0

 %455 42.22 %04.64 82 24 %455 65 اجملؿوع

 

 
 العينة االستطالعية: -3 

 كبطاقة المبلحظة ، المصٌكر البرنامج كمقياس التكاصؿ االجتماعي) تـ تطبيؽ أدكات البحث    
عمى عينة مف األطفاؿ في ركضة اليرمكؾ التي يطبؽ فييا  (ـالخاصة بالباحثة، كاستبانة األ

نيج الخبرات المعٌد لمتجريب مف قبؿ كزارة التربية كىك المنيج الذم قارب منو برنامج األنشطة م
( في الفترة َُِِ-َُُِالمتعددة الذم أعدتو الباحثة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي)

ي ف األطفاؿ فيجابية حيث تمكٌ إجاءت نتائج الدراسة االستطبلعية الكاقعة بيف) نيساف ك أيار( ك 
( طفبلن مف التعامؿ مع مضمكف البرنامج " األلعاب ُٓعمر الفئتيف الثانية كالثالثة كىـ )
ف األطفاؿ كمعمماتيـ مف التعامؿ مع محاكر كذلؾ تمكٌ  ، كالقصص كاألغاني كلعب األدكار"

 ، كتـٌ معظـ األطفاؿعندىا مت النقاط السمبية كالغامضة التي تكقؼ جٌ المقياس كمفرداتو، كسي 
ككٌف  ؼ عمى رأم المعممات المكاتي شاركف الباحثة في التطبيؽ االستطبلعي ألدكات البحثالكقك 

فحذفت بعض األلعاب التي ال  ، تمقيف دكرات تدريبية في المناىج الجديدة لرياض األطفاؿ

دـوا ت  4توزع أرػال بعؿر( 4اظشؽل رضم )

 .حسب عتغري اجلـس 

دـوا ت حسب عتغري  0توزع أرػال بعؿر( 8اظشؽل رضم ) 

 .ساجلـ
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ف األطفاؿ مف كبعض بنكد المقياس التي لـ يتمكٌ  ، تناسب األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية
  ا . اإلجابة عني
 ( التوصيف اإلحصائي نتائج تطبيق العينة االستطالعية 2جدول رقم )

 ؼقؿة ؿعاؿل االرتباط س5= 2ؿج س4=1ؿج املتغريات
اؾتطبقق اؾؼبؾي واؾبعدي 

الختبار ؿفارات اؾتواصل 

 االجتؿاعي

694 1392 997** 
678 1393 

 **999. 757 101 اؾتواصل اؾؾػظي

 99 748 
**982. 340 355 ظياؾتواصل غري اؾؾػ

 

 344 340 

 
 املفارات اؾشخصقة

 
238 295 .879** 

235 305 

 
  2785 1372 إمجاؾي املؼقاس

 : حدود الدراسة - 4
 : الحدود البشرية -
مدينة البلذقية. تتراكح أعمارىـ بفي ركضة عركس الساحؿ ( طفبلن كطفمة َٔعمى )اقتصر    
 ( سنكات.ٔ-ْبيف)
 ية :الحدود الزمان -
 ( َُِّ-َُِِالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )   

  :أدوات البحث -5
دىا الميقاربة كالمقارنة  في اليدؼ مف تعدٌ ك  ، ثبلث منيا لمتقييـ البحث أربع أدكات  في تخدـاسي    

أك فيـ عتمد تقديرات كاحدة بعينيا ال سٌيما) الباحثة أك األـ حيث ال ت ، النتائج اإلحصائية لمبحث
 : اآلتي  ىي( كاألدكات  الطفؿ لما يقدـ لو في محاكر المقياس

ممحؽ  إعداد الباحثة. مف ؿ الركضةاطفألالمصٌكر مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي  -
ييدؼ إلى قياس ميارات  ،( سنكاتٓ( سنكات ك)ْمكجو لمطفؿ في الركضة في عمر ) (ّرقـ)

 ركضة عينة البحث قبؿ البرنامج كبعده . عند األطفاؿ في الالتكاصؿ االجتماعي 
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ىدفيا رصد  ، استخدمت مف قبؿ الباحثة (ِممحؽ رقـ ) إعداد الباحثة.مف  بطاقة مبلحظة  -
 ميارات التكاصؿ االجتماعي عند األطفاؿ في الركضة عينة البحث قبؿ البرنامج كبعده .

ىدفيا رصد األـ ميارات التكاصؿ  (ُممحؽ رقـ )إعداد الباحثة. مف لؤلـ  االستبانة المكجية - 
 االجتماعي عند األطفاؿ عينة البحث قبؿ البرنامج كبعده . 

ىدفو تنمية ميارات  (ْممحؽ رقـ ). المصمـ مف قبؿ الباحثة األنشطةمتعدد  برنامج تدريبي -
 التكاصؿ االجتماعي عند األطفاؿ في الركضة . 

رمقياس ميارات التواصل االجتماعي  - 5-1  ألطفال الروضة :  المصو 
 تصميم المقياس :  -5-1-1
محتكاىا مف بيئة أف يككف  هتـ إعداد المقياس في صكرتو األكلية، كركعي في تصميـ بنكد   

كجية نظر المتخصصيف  الحسباف ، كما كضع فيكالمكاقؼ في الصكر مألكفة لؤلطفاؿالطفؿ 
ة لممحاكر الرئيسية لميارات التكاصؿ األساسي دكا العناصركالدارسيف في ىذا المجاؿ كالذيف حدٌ 

غير  كاصؿكميارات الت المفظي كاصؿتحديد مستكل ميارات التإلى  ىدؼ الذم ،االجتماعي
الثانية عمى بنكد المقياس في الفئتيف مف خبلؿ استجابة األطفاؿ  ،المفظي لدل طفؿ الركضة

 كالثالثة . 
  :ثالثة محاور المقياسويتضم ن _ 
 :  المفظي التواصلمحور  -أ 
 ، مكقؼ (َُ)إدراؾ الحركة كالمثيرات ، ان مكقف (ِِ )إدراؾ االختبلفات كالتشابيات  : يتضمف   

( ُْ )ميارة التعبير المغكم كالتمييز المكاني ، قؼامك ( ٗ)إدراؾ العبلقات الزمانية كالمكانية 
 . كتتكزع في مفردات كاآلتي:  ان مكقف

بلؿ تعرؼ الطفؿ اإلشارات الصكتية المختمفة كفيميا مف كذلؾ مف خـ ميارة التمييز السمعي: 
 خبلؿ األلفاظ المسمكعة كيمييا التعبير عنيا لفظيان.

بيات بػػػيف صػػػكر األشػػػياء إدراؾ االختبلفػػػات كالتشػػػاخػػػبلؿ : كذلػػػؾ مػػػف ميـــارة التمييـــز البصـــريػػػػ 
دراؾ الفػركؽ ، كالتمييز بينيا كيمييػا التعبيػر  ، بحيث يستطيع الطفؿ عقد المقارنات بيف األشػياء كا 
 عنيا لفظيان.

  كالتعبير عنيا لفظيان. (األعيادكالمناسبات ك ) :  ـ ميارة إدراك مفيوم الزمان

تقػػيس قػػدرة الطفػػؿ عمػػى إدراؾ العبلقػػات المكانيػػة كالتعبيػػر عنيػػا : ـــ ميــارة إدراك مفيــوم المكــان
 .لفظيان 
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االت لػػدل اآلخػػريف كالتعبيػػر عنيػػا االنفعػػ تكقػػع: تقػػيس قػػدرة الطفػػؿ عمػػى االنفعــاالت إلــى فالتعــر  -
 لفظيان. 

ــــى المالحظــــة- ــــدرة عم ؼ عمػػػػى األشػػػػياء المحيطػػػػة بػػػػو كمػػػػدلكالتيا تعػػػػرٌ رة الطفػػػػؿ : قيػػػػاس قػػػػدالق
 لفظيان.  ياكالتعبير عن ، كاستخداماتيا

ككيؼ يمكف  ،ؼ عمى مككنات البيئة المحيطة بوتعرٌ : تقيس قدرة الطفؿ معرفة مصادر األشياء-
 االستفادة منيا.

ممارستو لؤلنشطة اليكمية ككذلؾ  خبلؿ : تقيس قدرة الطفؿمعرفة ما يحدث في بيئة الطفل-
  بعض األسئمة البسيطة. فقدرتو عمى اإلجابة ع

 : محور التواصل غير المفظي  -ب 
قػػراءة حركػػة مفػػردات  عمػػىعػػت تكزٌ (  ان مكقفػػ ُٔ)يشػػمؿ  قػػراءة مشػػاعر اآلخػػريف كلغػػة الجسػػد ىػػك

 ، الغضػػب، األلػػـ ، الحػػزف ، االبتسػػامة ، رض عمػػى الطفػػؿ " نظػػرات العػػيفالجسػػد لمصػػكر التػػي تيعػػ
 ؼ الطفؿ عمى الشخص الذم يبدأ الحديث" قراءة حركة اليد ليتعرٌ 

 :محور الميارات الشخصية _ ج
 (  Douglas,&NangelK&David,&Hansen,&Cynthia,2010)كضعو دكغبلس كآخركف

 : فكتضمٌ البحث  العينة ىدؼي بيئة ا يناسب األطفاؿ فتكليفو كترجمتو بم تـٌ ك 
مػف يكسػب ثقػة األسػد   -الزرافة المعممة ىي )بثبلثة قصص  ياتقييم تـٌ ميارة الفيـ الشخصي  - 

 .(أصدقاء العنزة 
البقػػرة  -سػػامكالػػدب ىػػي )ثبلث قصػػص بػػ اتقييميػػ كتػػـٌ  ميػػارة التعػػاطؼ كالمسػػاندة كالمشػػاركةك  -  

 (الجرك الرطب  -كالطباشير
تجػػاكز التمسػػاح  -البكمػػة كالقطػػة ) مػػاىبقصػػتيف  تقييميػػا تػػـٌ اكض كفػػض النػػزاع التفػػميػػارة ك   - 

   (لمدكر
مػػػف كجيػػػة فػػي كػػػؿ قصػػػة عمػػػى األطفػػاؿ الختيػػػار السػػػمكؾ األفضػػػؿ محػػػكر ت قصػػػص العيرضػػ   
طػػػبلع عمػػػى بعػػػد أف تػػػـ االدرجػػػات تصػػػحيحو  تككضػػػعكتػػػـ تكليػػػؼ المقيػػػاس كتصػػػميمو . رىـنظػػػ

 .المقاييس في نفس المجاؿ
ؿ الدرجة العميا كتمثٌ ( درجة ُِٗ)في البعديف المفظي كغير المفظي غت درجات المقياس بم   

  .  ( درجةّٕ) بمغت ف الدنياأما الدرجة لممقياس، 
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. كتصبح ( درجةٖ) الدنيادرجة كال( ِّ)العميا الميارات الشخصية فبمغت الدرجة  محكرا أمٌ 
 ةدرج( ُٖك) ، كىي الدرجة العميا( درجة ُِٓ) الكمي بمحاكره الثبلثةمقياس ملالدرجة الكمية 

 .  كتمثؿ الدرجة الدنيا لممقياس
 : الخصائص السيكومترية لممقياس -5-2-1
التحقؽ مف ثبات المقياس كصدقو، مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف األطفاؿ في  تـٌ    

قيف بالركضة في سنكات الممتحخمس سنكات ك أربع  في عمرطفبلن ( َِ)قكاميا مرحمة الركضة 
ـٌ ( في مدينة البلذقية َُِِ-َُُِالعاـ الدراسي ) حساب ثبات المقياس بالطريقتيف  كت

 اآلتيتيف: 
لممقياس كبمغت نسبة االرتباط بيف التطبيقيف األكؿ  : ايختبر قياس الثبات بالتكرارالطريقة األولى

 (  **783.كالثاني )
انت قيمة معامؿ ألفا لمجزء األكؿ مف ك : معامؿ ألفا كركنباخ  طريقة الثانيةوال

كقيمة معامؿ االرتباط بيف  ، (**844.كقيمة معاممة ألفا لمجزء الثاني ) (**595.المقياس)
 (.  **667.يف )الجزء
كعرض المقياس في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المتخصصيف في مياديف التربية كعمـ    

عيدلت بعض الصكر كما عبارات في ضكء آرائيـ. تعديؿ بعض ال كتـٌ  ، (ٓممحؽ رقـ) النفس 
(  كالجدكؿ اآلتي  ّالممحؽ  رقـ ) مرحمة رياض األطفاؿل كالعبارات بما ييناسب عبارات المقياس 

 ييكضح قيـ ثبات المقياس .
 سنوات . 5عمر  لمطفل في الروضة بالتكرار لمقياس التواصل االجتماعيثبات التوزع قيم ( 3جدول رقم ) 

 بالتكرار لمقياس التواصل االجتماعي الثبات

 **783. والبعدي متطبيق القبميل قيمة معامل االرتباط
 الصدق بالتجزئة النصفية

 **595. 1إلفا كرونباخ  الجزء 
 **844. 2نباخ الجزءرو إلفا ك

 **667. ينقيمة معامل االرتباط بين الجزء

 سبيرمان براون
 Split-Half Coefficient  غوتمان

.637** 
 

.617** 

 **79. واالختبار الكمي لتواصل المفظياالرتباط بين محور ا
االرتباط بين محور التواصل غير  المفظي واالختبار  
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 **77. الكمي
 **86 . االرتباط بين محور الميارات الشخصية واالختبار الكمي

 بطاقة المالحظة  -2 –5
ات التكاصؿ االجتماعي في المقياس الذم طيبؽ عمى بناء بطاقة المبلحظة بعد اعتماد مفرد تـٌ    

معمكمات ميدانية  كجمعاالستفادة مف الجانب النظرم كالدراسات السابقة  بعدك  ، عينة البحث
حكؿ التكاصؿ االجتماعي لدل األطفاؿ في فترة تطبيؽ الدراسة االستطبلعية كفي فترة  

حتكل بطاقة المبلحظة كفيما إذا كانت المبلحظة القبمية لمعينة اليدؼ . كلمتأكد مف صدؽ م
 يف في مجاؿ تربية الطفؿعرض البطاقة عمى مختص تـٌ  ،ؿ االجتماعيتيقيس ميارات التكاص

ذفت بنكد ٓممحؽ رقـ ) ليصبح المضمكف الكمي لمبطاقة في صكرتيا  ، كأيضيفت بنكد( فحي
 ِ( الممحؽ رقـ ) ُكدة تأخذ كغير مكج ِكمعيارىا الميارة  ) مكجكدة تأخذ    ان ( بندِِالنيائية )

كبمغ قيمة االرتباط بيف  ، تكرار المبلحظةحساب الثبات ب كتـٌ ( بندان، َّبعد أف كاف عددىا )( 
( كبمغت قيمة ارتباط صدقيا بطريقة  **768.التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المبلحظة )

 ط لثبات كصدؽ البطاقة. ( يكضح قيـ االرتباّ( كالجدكؿ رقـ ) **591.التجزئة النصفية )
 ( ثبات وصدق بطاقة المالحظة4جد ول رقم ) 

 لبطاقة المالحظةالثبات بالتكرار 

.768
 قيمة معامؿ االرتباط لمتطبيؽ القبمي كالبعدم لبلستبانة **

.591
**

 الصدؽ بالتجزئة النصفية 

 استبانة األم :  –5-3
اصؿ االجتماعي في المقياس كبطاقة المبلحظة بعد اعتماد مفردات التك استبانة األم بناء  تـٌ    

كفيما إذا كانت تيقيس استبانة األم كلمتأكد مف صدؽ محتكل  ، التي طيبقت عمى عينة البحث
ذفت بنكد في مجاؿ تربية الطفؿ مختصيف عمى  ترضعي  ،ميارات  التكاصؿ االجتماعي فحي

في صكرتيا  ستبانة األـي الليصبح المضمكف الكم ، بندان (  َّ )ككاف عددىاكأيضيفت بنكد 
ف لـ تكف الميارة ك درجة  ( ِ)مكجكدة تأخذ  كانت الميارة  إذا كمعيارىا ان ( بندِِالنيائية )  ا 

كبمغ  ستبانةالتطبيؽ اتكرار ( كتـ حساب الثبات ب ِ( الممحؽ رقـ ) ُدرجة كاحدة )مكجكدة تأخذ 
( كبمغت قيمة ارتباط صدقيا **713.) ألـستبانة اقيمة االرتباط بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم ال

( يكضح قيـ االرتباط لثبات كصدؽ  ْ( كالجدكؿ رقـ )**879.بطريقة التجزئة النصفية )
 االستبانة المكجية لؤلـ . 
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 االستبانة الموجية لؤلم( ثبات وصدق 5جدول رقم ) 
.713**

 قيمة معامل االرتباط لمتطبيق القبمي والبعدي الستبانة األم   

 الصدؽ بالتجزئة النصفية **879.

 

  

           
 توزع أميات األطفال عينة البحث تبعًا لممستوى التعميمي. ( 6)رقم  جدول

ر برنامج -5-4  ميارات التواصل االجتماعي المصو 
 أىداف البرنامج:  -5-4-1
ييدؼ برنامج األنشطة المتعددة "الحركية كاالجتماعية كالمغكية كالتشكيمية" إلى تنمية كتحسيف    

ميارات التكاصؿ االجتماعي )المفظي كغير المفظي ( عند األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ، 
( سنكات " كالتعاكف كالتفاكض" كتعديؿ بعض السمككات ٓ( سنكات ك)ْكذلؾ في عمر )

 االجتماعية غير المناسبة لدييـ.
ي الحرك يسلطفؿ االجتماعي، كالكجداني، كالحنبثؽ منو مجمكعة أىداؼ في مجاالت نمك اتك 

 :كاألدائي كاإلشارم كالمغكم كىي

 إشباع حاجة األطفاؿ لممتعة كالسركر كالعمؿ في جماعات. -
 لتكاصؿ المفظي عند األطفاؿ.تنمية ميارة ا -
 تنمية ميارة التعبير المفظي بطبلقة عف حاجاتو كمشاعره. -
 تنمية ميارة التكاصؿ البصرم." اإلدراؾ كالتمييز البصرم لؤلشكاؿ كالرمكز البصرية".  -
 .تنمية ميارة التكاصؿ السمعي. اإلدراؾ كالتمييز السمعي لؤلشكاؿ كالرمكز السمعية  -

 .عمى المساكمة كالتفاكض كفض النزاعاتتنمية ميارات لطفؿ  -

المستوى التعليمي 
 ألمهات األطفال 

 المجموع بعدي جامعي فما فوق ثانوي   أساسي 

 22 11 11 6 سنوات  4العدد 
 32 13 11 2 سنوات  5العدد 

دـوات حسب  0توزع أعفات األرػال يف سؿر 

 " 2ادلستوى اظتعؾقؿي ذؽل رضم "

دـوات حسب  4توزع أعفات األرػال يف سؿر 

 ادلستوى اظتعؾقؿي 

" 4ذؽل رضم    "
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تنمية ميارات الطفؿ عمى التعاكف مع اآلخريف في إنجاز حاجاتو كحاجاتيـ  -
 االجتماعية

تنمية ميارات الطفؿ الحركية، كتدريبو عمى األداء الحركي كاإلشارم المصاحب  -
 ـ.لكبلمو المنغٌ 

عبلقات اجتماعية ؼ، كتككيف تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية مف مشاركة كتعاط -
 .  فيـ مشاعر اآلخريف كحاجاتيـك  ،ناجحة

 أسس وضع البرنامج:  -5-4-2
 البحث كحاجاتيـ.المقصكدة في مع طبيعة المرحمة العمرية  _ أف يتناسب محتكاه

 _ أف يشبع حاجة األطفاؿ لمتركيح كالمتعة كالسركر.
ف محتكل البرنامج أنشطة حركية اجتماعية لغكية كتشكيمية مشكقة تستثير دافعية _ أف يتضمٌ 

 ة كتحقؽ أداء كاندماج اجتماعي.ياألطفاؿ لممشاركة العال
 ع كالتغيير تجنبان لممؿ أطفاؿ عينة البحث.سـ محتكل البرنامج بالتنكٌ _ أف يتٌ 

داء فرص النجاح لؤلطفاؿ في األ ر_ تقديـ الميارات كاأللعاب الباعثة عمى الحركة كالتي تكفٌ 
 كتزيد مف درجة التكاصؿ البصرم كالسمعي كالمكاني. 

 _ مراعاة عامؿ األمف كالسبلمة.
 محتوى البرنامج :  -5-4-3
لغكية ك  ،اجتماعيةك  ،أنشطة حركية تو ليتضٌمفكصاغمحتكل البرنامج قامت الباحثة بتحديد    

 مف إنشاء الباحثة.مسح المرجعي ؿ عمييا عف طريؽ الالحصك  تـٌ  ، ككتشكيمية
 تصنيؼ أنشطة البرنامج التكاصمي كما يمي:  كتـٌ    

كالتكاصؿ المغكم)  ، ( أنشطةُُكالتكاصؿ البصرم ) ، أنشطة( ٔالتكاصؿ السمعي مؤلفة مف ) 
( أنشطة التفاكض ٓكالتكاصؿ البلشفكم ) ، ( أنشطةْأنشطة التكاصؿ الحسي ) ، ان ( نشاطُِ

كبالرغـ مف التصنيؼ لؤلنشطة في محاكر تبقى ىذه األنشطة متداخمة ففي  نشاطان ( ُِكالتعاكف )
 كؿ نشاط نجد غالبان كؿ أنكاع التكاصؿ المفظي كغير المفظي .

 البرنامج. بمحاكر_ تـ تصنيؼ كترتيب محتكل األنشطة 
مجاؿ عة مف المحكميف في عرضو عمى مجمك  إعداد البرنامج بصكرتو األكلية تـٌ  _ بعد أف تـٌ 

في تربية الطفؿ كلدييـ الخبرة العممية بالتعامؿ  المختصيفمرحمتيا المبكرة، كبعض في التربية 
 ( كذلؾ الستطبلع آرائيـ فيما يمي : ِ(  ممحؽ رقـ ) َُعددىـ) ك معو 

 _ صدؽ محتكل البرنامج لما كضع مف أجمو.
 اسبة محتكاه لمعينة مكضكع البحث._ مدل من
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 كضع مف أجمو بعد مراجعة محتكاه كفقان آلراء الخبراء. _ مناسبة البرنامج لما
 ( سنكات .ٔ_ْ_ مناسبة البرنامج ألفراد العينة مكضكع البحث )

 عدد شيكر التطبيؽ شيريف كنصؼ._ 
 عدد مرات الممارسة أربع مرات أسبكعيان. 

 . ( دقيقةَْ-َِتتراكح بيف )المغكية ( دقيقة كاالجتماعية َُ_ زمف الكحدة اليكمية الحركية) 
 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج:  -5-4-4

دة منيا األلعاب كالتي تعتمد أنشطة متعدٌ  ، استراتيجيات التكاصؿ لؤلطفاؿ العادييفاستخداـ  تـٌ    
بعض  كاسيتخدمتكلعب األدكار .  ، قصة، كالتمثيؿالالمغكية ك الحركية كاأللعاب االجتماعية، ك 

كاألشياء التي يراىا الطفؿ  ، ف بعض الميفكىي صكر ألبكـ تتضمٌ  ، عدةالكسائؿ البصرية المسا
عمى األقؿ مف جميع أك اثنيف ستراتيجية كاحدة ااستخداـ  تـٌ كالجدير بالذكر أنو  ، في البيئة

كذلؾ بما يتناسب مع ىدؼ الجمسة كالنشاط الرئيسي المطبؽ  ، االستراتيجيات المذككرة سابقان 
 فييا. 

 دوات : بناء األ -5-5
 : بناء المقياس -5-5-1
جػػػػػاؿ النمػػػػػك بعػػػػػد االطػػػػػبلع عمػػػػػى المقػػػػػاييس كاألدكات المتخصصػػػػػة فػػػػػي م بنػػػػػاء المقيػػػػػاس تػػػػػـٌ    

ىدفػػو تحديػػد مسػػتكل ميػػارات التعبيػػر ( ََِٗ) الضــبع وأمــينمقيػػاس ىػػي كػػاآلتي : االجتمػػاعي ك 
ي، كاإلشػػػػػارم،، المفظػػػػػي) اإلنصػػػػػات، كالفيػػػػػـ، كالكػػػػػبلـ( كميػػػػػارات التعبيػػػػػر غيػػػػػر المفظػػػػػي ) البػػػػػدن

 Manuel,A.Khomsi,Elo Evaluation duمقيــاس )و  .كالتصػكيرم( لػػدل طفػؿ الركضػػة
langage Oral, ) االسػػتقباؿ كاالسػػػتيعاب  أبعػػػادلؤلطفػػاؿ فػػي  الشػػػفكية يقػػػٌيـ الميػػارات المغكيػػة

تقيػػيـ ميػػارات التكاصػػؿ االجتمػػاعي ل(  ََِٓ Rebecca ,ريبكػػا ) مقيػػاس( ك كاالنتػػاج المغػػكم 
 -ٕٓ%( كصػػدقو يتػػراكح بػػيف )ْٗ)( سػػنكات الػػذم بمػػغ ثباتػػو ٓ-ّ) الركضػػة مػػف عمػػرألطفػػاؿ 

 .Merrell, Kكمقيػاس) بشكؿ جيد لقياس النمك االجتمػاعي بصػكرة أساسػية. ان كاف ميعٌير ك %( ٖٗ
W,1994   ) شػػكؿ كالميػػػارات االجتماعيػػة عنػػد الطفػػؿ مػػف عمػػػر لتقيػػيـ السػػمكؾ المي  مقيػػاسكىػػك

اسي يمكػف أف يسػتخدـ مػف قبػؿ تقػدير األـ المنزلػي أك تقػدير المعمػـ ( سنكات كىك معيار قئ-ّ)
التػػػي تراكحػػػت فػػػي مقيػػػاس ك ايختبػػػرت ثقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي بمعامػػػؿ ألفػػػا كركنبػػػاخ  ، فػػػي المدرسػػػة

 .  " ٕٗ-ٖٖشكؿ بيف"الميارات االجتماعية كالسمكؾ المي 
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شكؿ التي ايختبرت كالسمكؾ المي  بمغت ثقة االتساؽ الداخمي أيضان لمقياس الميارات االجتماعيةك    
كبقيت الثقة ثابتة بغض النظر عف متغير العمر الذم  ، "ٕٗ -ٔٗبمعامؿ براكف كسبيرماف بيف"

 .  ( سنكاتٔ-ّتراكح بيف )
كنظػػاـ تقيػػيـ السػػمكؾ لؤلطفػػاؿ كتقػػدير قائمػػة تػػدقيؽ سػػمكؾ الطفػػؿ كػػذلؾ اسػػتفادت الباحثػػة مػػف    

" ِ" -" نمػػػكذج كالػػػدمُؽ التقيػػػيـ "ائػػػعػػػرض ثبلثػػػة مػػػف طر  الركضػػػة.الميػػػارات االجتماعيػػػة لطفػػػؿ 
كالسػػػمكؾ التككيػػػدم، كالمسػػػؤكلية، كضػػػبط  السػػػمكؾ التعػػػاكني) " نمػػػكذج الطالػػػبّنمػػػكذج المعمػػػـ "

ختبار الطفؿ مػف خػبلؿ ال( Hirsch, 2009 ) ىيرسش مقياسكذلؾ تـ االطبلع عمى  ، (النفس
أك يػرد عمػى تعميقػات الشػريؾ فػي المحادثػة فقد يبدأ بتعميقػات  ، حكار أك محادثة مع شخص راشد

تيعػرض أمامػو سمسػمة مػف أك أك قد يكاصؿ حكار أك محادثة مػع طفػؿ فػي ذات المسػتكل العمػرم، 
أك يصػؼ مراحػؿ لحػدث مػف ىػذه الصػكر، أك قػد ييطمػب منػو كصػؼ  ، منيا ان الصكر كيصؼ ثبلث

لممكػف اختبػار الطفػؿ بمرحمػة كمػف ا  .حدث متميز كحفمة عيد ميبلد، أك زيارة بابػا نكيػؿ لمركضػة
لحػديث كاالركضػة فيمػا إذا كػاف بمقػدكره التحػدث بمفػردات تيشػير إلػى الظػركؼ الزمانيػة كالمكانيػة" 

 األلكاف .عف الحكاس ك 
 المستوى الثاني في الروضة :في 

الدائرة كالمربع  أشكاؿ الطفؿ عمى يدؿٌ ك  ، يياكيسمٌ الطفؿ عمى األلكاف في الصكرة  يدؿٌ    
، ناعـ بشدة، المالح، الحمك الالطفؿ عمى خكاص )  يدؿٌ ك يا، كيسمي ث كالمستطيؿكالمثم يدكء عاؿو

 ، ان جاف يئان ي الطفؿ شيسمٌ ك   ، يسمي الطفؿ شيء حمك المذاؽك  ،  رطب جاؼ، بارد حار(
عمى مكاف  يستخدـ الطفؿ كممات تدؿٌ ك يستعمؿ الطفؿ الكممات التي تدؿ عمى مكاف بيتو؟ ك 

  .  وصفٌ 
، ة محاكر رئيسة ىي التكاصؿ المفظيثبلثالتكصؿ لمصيغة النيائية لممقياس المؤلؼ مف ) تـٌ ك    

( كمحكر الميارات الشخصية  ، قراءة مشاعر اآلخريف كلغة الجسدمف كالتكاصؿ غير المفظي 
مستكيات، فأما أف يستطيع الطفؿ فيـ  ةكلتصحيح المقياس قيسمت استجابات الطفؿ إلى ثبلث

و كالتعبير عنو بشكؿ صحيح ككاضح كيناؿ " ثبلث درجات" أك يستطيع التعبير يلإ السؤاؿ المكجو
عنو لفظيان كلكف بشيء مف القصكر في عممية النطؽ كترتيب الكبلـ كيناؿ " درجتيف" أك يصمت 

 كال يستطيع التعبير لفظيان عنو كيناؿ " درجة كاحدة" . 
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 :  البرنامج بناء -5-5-2
ميارات التكاصؿ االجتماعي ألطفاؿ الركضة في الفئة الثانية كالثالثة مف  تكليؼ برنامج تـٌ    

ذات الصمة بالمكضكع أك اليمقاربة لو كالتي تتعمؽ بمكضكع البرامج  عمى العمر بعد االطبلع 
تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي كالميارات االجتماعية لؤلطفاؿ العادييف كغير العادييف في 

تسيـ في تييئة المكاقؼ المساعدة لتنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي عند  تيكال ، عمر الركضة
 االستفادة منيا:  تالبرامج التي تمٌ  كمفالمرحمة العمرية مكضكع البحث، 

 :  يتضمف :  (2112برنامج حسنية غنيمة عبد المقصود )_  
   .ميارات المشاركة ، ميارات االعتماد عمى النفس -ميارات آداب السمكؾ_ 
      بعض الميارات االجتماعية يتضمف  ( :2119برنامج محمد الحسن لؤلطفال المعوقين ذىنيًا)_ 
ميارة  - ميارة التعبير عف المشاعر -ميارة التعبير عف الذات  - ميارة أداء التحيةمثؿ :    

 خريف .ميارة التفاعؿ مع اآل - ميارة التعبير عف االعتذار -التعبير عف الشكر كاالستئذاف
 : يتضٌمف الميارات اآلتية (2115)برنامج منى عبد الفتاح لطفي محمد _  

" األنشطة التركيحية الحركية بكساطة ميارات التكاصؿ االجتماعي: تدريب الطفؿ عمى _   
 -ميارة التكاصؿ المكاني  -يارة التكاصؿ السمعي.م -صؿ البصرم.اميارة التك  - االجتماعية".

   ميارة قراءة مشاعر اآلخريف. - ميارة التعاكف مع اآلخريف.  - ميارة التفاكض.
 : فيتضمٌ   (2119برنامج فاطمة مفتاح مفرج الفالح ) _ 
" التعبير المفظي  األنشطة التعبيرية التربكية الفكاىية تدريب األطفاؿ في الركضة عمى -   

اإلدراؾ كالتمييز السمعي  - ـكاإلشارم المصاحب لكبلمو المنغٌ  األداء الحركيكغير المفظي" 
تعاطؼ، المشاركة ك كالميارات االجتماعية ال -كالبصرم لؤلشكاؿ كالرمكز السمعية كالبصرية

 .  كتككيف عبلقات اجتماعية ناجحة
 :مف يتضٌ ( 2119برنامج ثناء يوسف الضبع وسيير محمود أمين )_ 
ت الخجؿ كاالنطكاء في ذكم مشكبللتدريب أطفاؿ الركضة عمى ميارات التكاصؿ المفظي  -   

التعبير بالكبلـ "   -االستقباؿ السمعي كالبصرم " ميارات لغكية استقبالية"   -مجاالت : 
 ميارات لغكية تعبيرية" . 

     (Research Base for Good Talking Words,w.yبرنامج )_   
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ر االجتماعي تدريب أطفاؿ الركضة عمى ميارات التكاصؿ االجتماعي " التطكييتضمن :    
 ضبط النفس.  –االستقبلؿ  –الكعي الذاتي  –التطكير اآلمف  -كالعاطفي" كيتضمف: 

تدريب األطفاؿ عمى ميارات التكاصؿ : يتضمن ( HAZEN, 1989)ىازن برنامج 
 :ف ع( دقائؽ أك أكثر َُ) تقنية التصكير بالفيديك لمدة ، كيستخدـاالجتماعي 

القدرة عمى الرد العفكم  -جيو الحديث التمقيني بشكؿ كاضحتك  -ميارات الحديث الصريح  -   
القدرة عمى االستجابة عمى ردكد اآلخريف المبادرة الكاضحة كاالستجابة  -عمى تمقيف اآلخريف

 .التكاصؿ االيجابي -العفكية
 يتضمف : (   Dorit and Shlak,2008)دوريت وشمق_ برنامج 

انتظار اآلخر إلنياء  -ميارات االجتماعية في إطار تدريب أطفاؿ الركضة عمى التكاصؿ كال   
طرح أسئمة كاالستماع  -تطكير القدرة عمى إدارة كتطكير رغباتو كأفكاره -كبلمو دكف مقاطعتو 

تقنيات التكاصؿ االيجابي " التعاكف، الحساسية، اإلدراؾ الذاتي،  -إلى اآلخريف كاالستجابة ليـ
 عؿ العدكاني. عمى الف الطبلقة، التقميؿ مف الردٌ 

تقييـ ميارات التكاصؿ االجتماعية في : (  Rebecca J. Landa,2005) ريبكابرنامج _ 
( سنكات ييقيس النمك ٓ-ّييقيس الحالة االجتماعية كاالنفعالية لؤلطفاؿ مف عمر) .الركضة

المباشرة  ةيقٌيـ النكايا التكاصميٌ  ، إتقاف ميارات آداب الحديث ييقٌيـ ، االجتماعي بصكرة أساسية
دارة المناقشةك  ، كغير المباشرة  .  ا 

 إجراءات تطبيق البحث:  -5-7
الجانب العممي مف البحث في مدينة البلذقية لتطبيؽ ( عركس الساحؿ )اختيار ركضة  تـٌ    

فر اإلمكانات المادية "المساحة الفضائية الجانبية في الركضة كغرفة األنشطة التي اتك حيث ت
مع ميسجؿ في  الفيديك كاميرا تصكير)التقنية اإلمكانات ك  ، بكؿ ميعطياتيا كيضعت لخدمة البحث

كؿ يـك حكالي  ،اإلدارة لتفريغ برنامج األطفاؿ أبدتوباإلضافة إلى التعاكف  الذم  ، (إدارة الركضة
كتفريغ معممة لممساعدة في ضبط األطفاؿ. كاحتاج البحث ثبلث مراحؿ  الساعتيف كالنصؼ

 .( َُِّ-َُِِالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ )عمى شكؿ تقريبي امتدت ب لتطبيقو
 طفبلن  ( ِٖ)  بكاقعطيبقت األدكات عمى عينة البحث في الركضة المذككرة   : المرحمة األولى_ 

 .سنكات ( ٓ) بعمر  طفبلن  (ِّسنكات ك) (ْ)بعمر 
 : القبمية  فترة المالحظة -أ 
كتسجيؿ  ـألطفاؿ عينة البحث كجمع بيانات عف سمككيا إلى فييا التعرؼ  تـٌ  ، مدتيا أسبكع   

كعف ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي  ، المبلحظات في استمارات المبلحظة الخاصة بذلؾ
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في لعبيـ العفكم كفؽ برنامجيـ اليكمي فييا تصكير األطفاؿ في  تـٌ ك  .ـكغير المفظي لديي
كقامت .  يجتماع الصباحال، كاالمعب الحرٌ ـ، ك أكضاع مختمفة: كالركف الفردم، كالمعب المنظٌ 

صة لرصد ميارات التكاصؿ االجتماعي لدل األطفاؿ في الباحثة بضبط بطاقة المبلحظة المخصٌ 
 األطفاؿ مبلحظةبعد لمبلحظات ا كسجمت ، ( سنكات قبؿ تطبيؽ البرنامجٓ( سنكات ك)ْعمر )

اقيا لتقدير مدل تكافر ىذه الميارات مباشرة كمشاىدة التصكير بالفيديك لتعبيرات األطفاؿ في سي
 .  ألطفاؿ العينة

 : فترة التقييم القبمي -ب 
عمى جميع األطفاؿ  المصٌكر خبلليا تطبيؽ مقياس التكاصؿ االجتماعي تـٌ  ، كمدتيا أسبكع   

اختيار  كتـٌ كطفمة ( طفبلن ِٕفي الركضة في الفئتيف الثانية كالثالثة مف العمر كالبالغ عددىـ )
مقياس في كضعيفة درجات عالية د األطفاؿ الذيف نالكا اسيتبعك  ، فاؿ  ذكم الدرجات المتقاربةاألط

عرض المقياس المصكر يي حيث  أف أسمكب التطبيؽ فردمعممان  .رالتكاصؿ االجتماعي المصكٌ 
عمى شاشة محمكؿ كيستجيب الطفؿ لمسؤاؿ عف الصكرة كالمكقؼ المعني باإلجابة عنو، 

طحاب الباحثة لنسخة كرقية لممقياس المصكر ممٌكنة ييستعاف بيا إذا كاف ىناؾ باإلضافة إلى اص
كبعد أف تـ التأكد مف عينة األطفاؿ . ممؿ مف المشاىدة عمى شاشة المحمكؿ مف قبؿ الطفؿ 

أخذ البيانات التي تخدـ البحث مف سجبلت  تـٌ  ، التي سييطبؽ عمييا برنامج التكاصؿ االجتماعي
كقامت اإلدارة بإرساؿ االستبانة التي ستقكـ األـ  ، األطفاؿ عينة البحثالركضة الخاصة ب

باإلجابة عنيا قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج لرصد معمكمات األـ حكؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي 
 التي يقـك بيا طفميا قبؿ مشاركتو في فترة التطبيؽ الفعمي لمبحث. 

 :  مجفترة تطبيق البرنا - المرحمة الثانية_ ج
(  َّعػػدد الجمسػػات)  ميػػا، حيػػث بمػػغتكزيعيػػا تبعػػان لمميػػارات المػػراد تعمٌ  أسػػابيع تػػـٌ  سػػتةمػػدتيا    

( جمسات جماعية بكاقع خمس جمسات شبو جماعية كجمسػة ٓ( جمسة شبو جماعية ك)ِٓ) جمسة
 جماعية أسبكعيان. 

 جمسات البرنامج:  -أ 
عيف مف الجمسات: جمسات لمجمكع أفراد تقسيميا عمى نك  ( جمسة، تـٌ َّطبؽ البرنامج في )

 (ٔ-ْ )كجمسة كاحدة أسبكعيان لعدد يتراكح بيف ، ـ أربعة أياـ في األسبكعتقدٌ  ، العينة التجريبية
 ف الجمسة ما يمي: ( دقيقة تتضمٌ َْ-َّأفراد مف العينة التجريبية مدة الجمسة بيف )

الجمسة، كتحديد ككصؼ النشاط  كصؼ ألنشطة التييئة المطبقة في األنشطة المستخدمة: -ب
الرئيسي المستخدـ في تحقيؽ اليدؼ مع العمـ أف كؿ ىدؼ يمكف تحقيقو ضمف األنشطة 

 ـ اختيارىا كفقان لرغباتأك الحركية كالتشكيمية( ليتٌ  ، الرئيسية األربعة) االجتماعية أك المغكية
 .كميكلو الطفؿ
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ألكلى مف في الدقائؽ ا تيعطىسات التدريبية، كىي األنشطة التي تبدأ بيا الجم أنشطة التييئة:-
ميا في الجمسة عف طريؽ استخداـ المثيرات الطفؿ لمميارة المراد تعمٌ  يأالجمسة، فمف خبلليا يي

ية، أك عف طريؽ ممارسة بعض األنشطة الصفية البيئية الطبيعية كالمتكفرة داخؿ الغرفة الصفٌ 
 المناسبة.

الباحثػػػة فػػػي التػػػدريب عمػػػى ممارسػػػة ميػػػارات  كظُّفػػػتالتػػػي كىػػػي األنشػػػطة  األنشـــطة الرئيســـية:-
سػتغرؽ تطبيػؽ اكاجتماعية، كفنية، كحركية. ، كيةالتكاصؿ االجتماعي، حيث استخدمت أنشطة لغ

 ( ْ( دقيقة. الممحؽ رقـ )َٔ -َُاألنشطة الرئيسية في الجمسة بيف )
اصػػػؿ المفظػػػي كميػػػارات ميػػػا مػػػف ميػػػارات التك : كيقصػػػد بػػػو الميػػػارة المػػػراد تعمٌ  ىـــدف الجمســـة-ج

التمييز  تنمية مياراتلالجمسات العشر األكلى  ، ( جمسةَّ)دت التكاصؿ غير المفظي، حيث حدٌ 
أمػا الجمسػات العشػرة الثانيػة  فقػد  ، كتنميػة المبلحظػةاالنتباه كميارات التمييز البصرم ك   السمعي

  ، يػػػػػد التعػػػػػابير الكجييػػػػػةكتقم اسػػػػػتيدفت تنميػػػػػة الميػػػػػارات المغكيػػػػػة  كقػػػػػراءة األحاسػػػػػيس كالمشػػػػػاعر
كفيػػػػـ كاسػػػػتخداـ  ، الحركػػػػات الجسػػػػديةب ؼ الطفػػػػؿ يػػػػكالجمسػػػػات العشػػػػر األخيػػػػرة ىػػػػدفت إلػػػػى تعر 

 اإليماءات كالتعاكف كالتفاكض كالغيرية.
ة التي يستغرقيا الطفؿ في تحقيؽ اليدؼ أثناء تطبيؽ أنشطة كيقصد بيا المدٌ  مدة الجمسة: -د

 انت جمسات جماعية أك شبو جماعية.التييئة كاألنشطة الرئيسية سكاء ك
 التي سيتـ استخداميا أثناء تطبيؽ البرنامج.  ىي المكاد المواد المستخدمة: -ه
: كيقصد بيا تحديد نكع استراتيجيات التكاصؿ المراد تنميتيا لدل االستراتيجيات المستخدمة -و

 ـ استخداميا في تحقيؽ كؿ ىدؼ. التي سيتٌ ك  ،األطفاؿ
إتباعيا في تدريب الطفؿ عمى الميارة  يتـٌ ف الخطكات التي يتضمٌ  :  الجمسةآلية تطبيق  -ي

دة فييا " األلعاب كالقصص  أنشطة متعدٌ البرنامج ف تضمٌ مف خبلؿ النشاط المستخدـ في الجمسة. 
كاألغاني"  التي يدكر محتكاىا حكؿ تعميـ األطفاؿ في الفئتيف العمريتيف  ، كالرسكـ، كالتمثيميات

بشكؿ يكمي تقريبان صباح كؿ يـك  يتـٌ ككاف التطبيؽ  ، كالثالثة ميارات التكاصؿ االجتماعيالثانية 
( دقائؽ تككف َُ-ٓ) بيفكمدتيا  ،ف جمسات تمييديةكتضمٌ  صباحان  (ُِ‚َّ -َُبيف الساعة )

نشيط األطفاؿ لجذبيـ كتحفيزىـ لمعمؿ تحركية ل ان أك ألعاب ،بما عممناه في اليكـ الماضي ان تذكير 
ىكذا حتى ك  ، تبدأ الجمسات األساسية المقررة في كؿ يكـ ثـٌ  ، جددان ضمف برنامج التجريبم

في كؿ يكـ مبلحظات عف تيسجؿ الباحثة  تكان. ياجميعانتيت األنشطة كالميارات المقررة 
ىناؾ محاكلة لتسجيؿ كتصكير الجمسات بكاميرا إدارة الركضة  تكانالكقت نفسو سمكؾ الطفؿ ك 
 . ة لذلؾ ي غرفة اإلدارة كمما أيتيحت الفرصالمكضكعة ف
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 : فترة التقييم البعدي - المرحمة الثالثة_ 
عػػادة تطبيػػؽ مقيػػاس ميػػارات  تػػـٌ  ، فامػػدتيا أسػػبكع    خبلليػػا تقيػػيـ كػػؿ طفػػؿ كمراقبػػة سػػمككو، كا 

تػػـ فييػػا تسػػجيؿ سػػمككات األطفػػاؿ ضػػمف برنػػامجيـ اليػػكمي فػػي جميػػع كمػػا  التكاصػػؿ االجتمػػاعي.
أك بأخػػذ شػػريط تسػػجيؿ الفيػػديك  ، لؤلطفػػاؿسػػكاء بالمشػػاىدة المباشػػرة  ، مػػف قبػػؿ الباحثػػة  األنشػػطة

فػػػي بطاقػػػة المبلحظػػػة  كتفريغػػػو شػػػريط الفيػػػديكالكمشػػػاىدة سػػػمكؾ األطفػػػاؿ فػػػي  ،اليػػػكمي لمركضػػػة
ر عمى أطفاؿ عينة مقياس التكاصؿ االجتماعي المصكٌ كفي الكقت نفسو طيبؽ  .الخاصة بالباحثة 

المكجيػػة أرسػػمت إدارة الركضػػة االسػػتبانة ك سػػنكات . خمػػس سػػنكات كعمػػر  أربػػع  رفػػي عمػػالبحػػث 
الفػركؽ بػيف ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي لؤلطفػاؿ لى األميػات لئلجابػة عنيػا مجػددان الستقصػاء إ

كىكػػذا انتيػػت فتػػرة تطبيػػؽ البرنػػامج فػػي  .قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػده  يػػاتكمػػا عٌبػػرت عنيػػا األم
(ُّ/ٓ /َُِّ ) . 
 تطبيق برنامج ميارات التواصل االجتماعي جمسات (  توزع 7رقم ) دولج

 اسم الميارة عدد الجمسات الفعمية األنشطة

التمييز السمعي تنمية  ساعات 11                        جمسات 3  (  5أنشطة التواصل السمعي) 
 المالحظة واالنتباه

تنمية التمييز البصري  ساعة 25                          جمسات 7 (7أنشطة التواصل البصري)
 المالحظة واالنتباه

 تنمية الميارات المغوية  ساعة  15                          جمسات7  (5أنشطة التواصل المغوي )
 ير الوجييةقراءة التعاب ساعة 15                             جمسات 3 ( 4أنشطة التمثيل الحسي )

أنشطة اإليماءات  
 (6الجسدية)

 قراءة اإلشارات الجسدية ساعة  17                                 جمسات 4

تنمية ميارة التعاون  ساعة  18                                  جمسات 6   (8أنشطة التعاون والتفاوض)
 والتفاوض

 القوانين اإلحصائية المستخدمة : 
 ( الرزمة اإلحصائية المعتمدة عالميان .  SPSSبرنامج ) - ُ
أقؿ مف ( كمجاالتو التي تتراكح بيف )  df+N²=  t²\ t²قانكف قيمة مربع إيتا الذم ييحسب)  -ِ

يككف حجـ األثر متكسط. أكبر مف  0.5حتى  0.3يككف حجـ األثر منخفض أكبر مف  0.3
 .  ( ّٖر،( ) الشعاع لمنش يككف حجـ األثر مرتفع  0.5
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 عرض النتائج وتفسيرىا -أواًل 
ـٌ التعامؿ معيا إحصائيان مف خبلؿ اختبارات لداللة  ، لتيابعد استخراج معطيات األدكات كجدك  ت

 ككانت النتائج عمى النحك اآلتي:  ، الفركؽ
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى نتائج الفرضية األولى :   - 1

 غير العمر. تمقياس ميارات التواصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج استنادًا لم
 الفرؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ تبعان لمتغير العمر عمى T.test ( نتائج اختبار ٖرقـ)  جدكؿ

 مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج. 
" سنكات في ميارات ٓ( أف قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في عمر "ٖيبيف الجدكؿ رقـ )

" سنكات في ْة المتكسط الحسابي في عمر "( كبمغت قيم122.906التكاصؿ االجتماعي بمغت )
حرية  ( عند درجة12.819) المحسكبة )ت(( كبمغت قيمة94.392ميارات التكاصؿ االجتماعي )

 –كبدرجات حرية تساكم )حجـ العينة  (2.00الجدكلية ))ت( قيمة "، كىي أكبر مف ٖٓقدرىا "
ة إحصائية نعتبر أنو تكجد فركؽ ذات دالل(، كبما أف احتماؿ الداللة ِ

سنكات في  (ٓ )سنكات كمتكسط درجات األطفاؿ في عمرْبيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر
متكسطيا  سنكات ألفٌ (  ٓ) ميارات التكاصؿ االجتماعي، كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر

كد بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكج ،بالتالي  ىك األعمى.
فركؽ في متكسط درجات العينة في ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج تبعان لمتغير 

 العمر. 
جتماعي قبل عمى مقياس ميارات التواصل االبين متوسط درجات األطفال  فرقال T.test ( نتائج اختبار  8جدول رقم)

 تطبيق البرنامج .

اؿ األكبر سنان في ( التي كجدت بأف األطفََِٔكىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة محجكب )
المتأخرة تفكقكا في تفسير الياديات البصرية عمى كؿ مف عينتي الطفكلة المتأخرة  المراىقةمرحمة 
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كالمراىقة المبكرة كتأتي نتائج البحث الحالي كاقعية كضمف إطار الفرضية المطركحة ، فكمما 
العمر كخصكصان  اكتسب الطفؿ صكر بصرية كمخزكف لغكم كميارات اجتماعية كشخصية بتقدـ

عندما يتعرض ليذه الميارات في مكاقؼ اجتماعية متعددة كاف أكثر قدرةن كاستعدادان لمتكاصؿ 
االجتماعي كإلقامة صداقات مع أقرانو مف األطفاؿ كعبلقات اجتماعية مع الراشديف معمميف 

صمي مع ىؤالء ايجابييف في الفعؿ كرد الفعؿ التكا يككنكفككالديف كأخكة كخصكصان عندما 
 األطفاؿ . 

 في األطفال درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد:  الثانيةالفرضية نتائج  – 2
 تطبيق قبل االجتماعي التواصل ميارات مقياس عمى( سنوات 6- 4) عمر بين ما الروضة
 .وبعده البرنامج

متكسط الحسابي لؤلطفاؿ بيف قيمة ال مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية    
( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي في 119.6سنكات في التطبيؽ القبمي بمغت ) (ٔ-ْ)عمر 

 ، "( ٖ‚ِِٕ) المحسكبة)ت( كبمغت قيمة ( ُِٗ‚ّّٖ)سنكات  (ٔ-ْ)التطبيؽ البعدم بيف عمر
يكضح ( ٗكالجدكؿ )  ،ٗٓعند درجة حرية قدرىا " (ِالجدكلية ) )ت(  كىي أكبر مف قيمة

  .النتائج
( سنوات عمى مقياس 6-4لفرق بين متوسط درجات األطفال ما بين عمر )ا T.test ( نتائج اختبار  9جدول رقم)

 ميارات التواصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبعده.

فركؽ  فيذا يعني كجكد ، أف احتماؿ الداللة ( ٗيف الجدكؿ رقـ ) يبٌ    
سنكات في التطبيقيف ( ٔ-ْ)ما بيف عمر  ط درجات األطفاؿذات داللة إحصائية بيف متكسٌ 

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية  القبمي كالبعدم في ميارات التكاصؿ االجتماعي،
البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في متكسط درجات العينة في ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ 
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 طيامتكسٌ  ألفٌ ، طفاؿ في التطبيؽ البعدمكىذه الفركؽ لصالح درجات األ تطبيؽ البرنامج كبعده .
كتتفؽ نتائج  ،إذ جاءت متكسطة( َ‚ٓ)كىك ماتؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت األعمى. ىك

تفكؽ أطفاؿ المجمكعة التجريبية في ( 1996) نقوال  اآلتية البحث الحالي مع كؿٍّ مف الدراسات
التسمسؿ البصرم الحركي، كالتعيير اإلدراؾ السمعي كالبصرم، كالتسمسؿ السمعي الصكتي، ك 

المفظي كغير المفظي، كالترابط السمعي الصكتي، كالترابط البصرم الحركي نتيجة لفاعمية 
دٌلت عمى  التي( 2117ودراسة )صديق  ، البرنامج في تنمية ميارات التكاصؿ المفظي لمطفؿ

 ، كدراسة )الضبع.  ةكجكد فركؽ في ميارات التكاصؿ غير المفظي لصالح المجمكعة التجريبي
عمى أبعاد ميارات التكاصؿ  ان أف المجمكعة التجريبية سٌجمت فركق أظيرت( التي  ََِٗكأميف 

كدراسة  .المفظي في الدرجة الكمية لممقياس عند مقارنة درجاتيا مع درجات المجمكعة الضابطة
ميارة الكبلـ كسٌجؿ لدل المجمكعة التجريبية في تنمية  كاف لمبرنامج أثرحيث  (ََِٗ)الفبلح 

ككاف القياس البعدم لصالح  ، األطفاؿ درجات مرتفعة في الدرجة الكمية لميارات التعبير المفظي
،  كسٌجؿ األطفاؿ في المجمكعة نفعاالت كالدرجة الكمية لممقياسالمجمكعة التجريبية في إدارة اال

دراسة نسرف سنف . ك التجريبية درجات أعمى عمى مقياس التعبير التكاصمي غير المفظي 
(Nesrin Sinan2010 )كجدت زيادة ذات داللة إحصائية في مستكيات التكاصؿ لدل  التي

 األطفاؿ . 
أف كؿ ميارة يكتسبيا الطفؿ تزيد د تؤك   ، إن نتائج البحث الحالي ونتائج الدراسات السابقة   

تتطكر مثؿ ميارات التكاصمية الف   ، مف شعكره بالكفاءةمف شعكره بالسيطرة عمى البيئة كما تزيد 
 أم سمكؾ عبر سمسمة مف التفاعبلت االجتماعية، بيف الفرد، كالبيئة مف كجية نظر الٌتعٌمـ 

ـ ىذه االجتماعي ىذه الميارات ىي سمكؾ ناتج عف الٌتعٌمـ، كتيتبع العديد مف استراتيجيات تعمٌ 
ميارات، كالتجارب المتنكعة القابمة كالتعزيز المباشر لم ،الميارات في نمكذج الٌتعٌمـ االجتماعي

فٌ  .كتطكر التكقعات المرتبطة بالحاالت الشخصية ،لممبلحظة كالتغذية الراجعة ثبات تعزيز  كا 
عند تعزيز  السٌيما ، الميارة االجتماعية التكاصميةر في اكتساب يجابية ىك ما يؤثٌ النتائج اإل

ـ الميارة التي تيكتسب عبر التدريب مٌ تعٌ  فيكىك ما يساعد  ،ميا األكلىالميارة في مراحؿ تعمٌ 
 .كالتغذية الراجعة مف اآلخريف كالبيئة 
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى  : الثةالفرضية الثنتائج  -3
 غير العمر.تلمتبعًا تطبيق البرنامج  بعدمقياس ميارات التواصل االجتماعي 

قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ائية لإفَّ نتائج المعالجة اإلحص   
 ( كُِِ‚916بمغت )قبؿ تطبيؽ البرنامج سنكات في ميارات التكاصؿ االجتماعي ( ٓ)عمر 

كىي أكبر مف  ، (ُِ‚819المحسكبة) )ت(( كبمغت قيمة ْٗ‚392سنكات ) (ْ)في عمر توقيم
االختبار البعدم لمقياس  نتائج أٌما في ، (58)درىا عند درجة حرية ق( 2الجدكلية ))ت( قيمة 

درجات المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ عمى فبمغت قيمة  ، ميارات التكاصؿ االجتماعي لؤلطفاؿ
في  قيمتو( ك ُٕٓ‚51سنكات ) (ٓ)ميارات التكاصؿ االجتماعي بعد تطبيؽ البرنامج في عمر 

قيمة كىي أكبر مف  ، (ُٕ‚َٖٗ) المحسكبة)ت( كبمغت قيمة ( ٖٗ‚ُِْ)سنكات  (ْ)عمر 
 احتماؿ الداللة  كبما أفٌ ( ٖٓ)عند درجة حرية قدرىا (2الجدكلية ))ت( 

سنكات ( ْ)فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر فيذا يعني كجكد
 يفسنكات في ميارات التكاصؿ االجتماعي في التطبيق( ٓ)كمتكسط درجات األطفاؿ في عمر 

كىك  سنكات ألف متكسطيا ىك األعمى.( ٓ)كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمرالبعدم مي ك القب
بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ( إذ جاءت مرتفعة،  َ‚ٖما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت )

كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في متكسط درجات العينة في ميارات التكاصؿ 
 . ( يكضح النتائجَُكالجدكؿ رقـ )البرنامج تبعان لمتغير العمر . بعدعي االجتما

الفرق بين متوسط درجات األطفال تبعًا لمتغير العمر عمى مقياس  T.test ( نتائج اختبار 11جدول رقم)
 ميارات التواصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبعده.

العبلقػػة بػػيف  التػػي أكػػدت( Espinosa,2001)ايسبينكسػػامػػع نتػػائج  دراسػػة نتػػائج البحػػث  كاتفقػػت
القراءة كالكتابة كالتطكير العاطفي كاالجتماعي، كاالنجاز األكاديمي، بأنو ييحدد الكفاءة فػي معرفػة 

ز تعمٌػػػـ اآلخػػػر، كتعمٌػػػـ القػػػراءة كالكتابػػػة، كاالنجػػػاز الدراسػػػي كالسػػػمكؾ الجيػػػد، كتعمٌػػػـ كػػػؿ كاحػػػدة يعػػػزٌ 
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 ، ) (Walker,Ramsey,&Gresham,2004ان .  ؽ بفعؿ أفضؿ أكاديميػيجابي متعمٌ السمكؾ اإل
ر العمػر أم تػأثير فػي التكاصػؿ ( حيث لـ يكػف لمتغٌيػNancy,1989كلـ تتفؽ مع دراسة نانسي )

ما اكتسب فكمٌ  ، بيف األطفاؿ. كتأتي نتائج البحث الحالي كاقعية كضمف إطار الفرضية المطركحة
يػػة كشخصػػية بتقػػدـ العمػػر كػػاف أكثػػر قػػدرةن كميػػارات اجتماع ان لغكيػػ ان بصػػرية كمخزكنػػ ان الطفػػؿ صػػكر 

كاسػػتعدادان لمتكاصػػؿ االجتمػػاعي كإلقامػػة صػػداقات مػػع أقرانػػو مػػف األطفػػاؿ كعبلقػػات اجتماعيػػة مػػع 
الفعػؿ  ىػؤالء ايجػابييف فػي الفعػؿ كردٌ  الديف كأخػكة كخصكصػان عنػدما يكػكفمعمميف كك مف الراشديف 

 التكاصمي مع األطفاؿ . 
ة مف العمر تفكقكا عمى أطفاؿ الرابعة في التكاصؿ المفظي المتبلكيـ أطفاؿ الخامس بما أفٌ ك    

تككف الفرص ميتاحة حيث ك  ، يؤكد أىمية معرفة الطفؿ لمقراءة كالكتابة فيذا ، ان لغكي ان مخزكن
 ،ألف مناىجيـ تيتـ بتعميـ القراءة كالكتابة ،ألطفاؿ الركضة في سف الخامسة أكثر مف غيرىـ

أكثر مف  ،عمى مقياس التكاصؿ االجتماعي اليةعدرجات  لتحصيؿ ان كىك ما يعطييـ فرص
األطفاؿ في سف الرابعة لقدرتيـ المتكاضعة في القراءة كالكتابة بالمقارنة مع أطفاؿ سف الخامسة 
كالفرؽ في مجمكع الدرجات الكمي لكبل العمريف يؤكد ذلؾ فأطفاؿ في األربع سنكات كانت 

( كالفرؽ 5141نت مجمكع درجات أطفاؿ الخمس سنكات )( في حيف كا3265درجاتيـ الكمية)
 كاضح  كتيثبت صحة النتيجة ىذه مف خبلؿ مقارنتيا مع نتائج دراسات في ذات السياؽ.

 تسػػبكاككيتمكنػػكف مػػف خػػبلؿ المعػػب أف ي ، كأطفػػاؿ الخمػػس سػػنكات اعتػػادكا المعػػب مػػع اآلخػػريف   
 ، ركف مػػػا يممكػػػكف مػػػف ميػػػاراتفيقػػػدٌ  ، مػػػكف ضػػػبط الػػػنفس كيعػػػكف ذكاتيػػػـفيتعمٌ  ، ميػػػارات التعامػػػؿ

فيختبػػػركف مفيػػػـك الصػػػداقة فتنشػػػأ  ، مػػػدة ممكنػػػة ف إلبقػػػاء عبلقػػػاتيـ مػػػع اآلخػػػريف أطػػػكؿكينػػػدفعك 
يـ لػو ركف عػف حػبٌ فيعٌبػ ، عيـ عمى تبادؿ الكبلـ الصريح كالمباشر مع اآلخػريفعبلقات كدية تيشجٌ 

شخصػػياتيـ مػػػف الجانػػػب االجتمػػػاعي  كاإلشػػػارة كالتعامػػؿ كىػػػك مػػػا يينضػػػج بأسػػاليب متنكعػػػة بػػػالمفظ
ف ىػػذه الميػػارات تيمكػػنيـ مػػف إنجػػاز أىػػدافيـ الشخصػػية. كتتضػػمٌ  فتنمػػك قػػدراتيـ االجتماعيػػة، التػػي

 فالنشػاطات، كيصػفك  فكيقترحػك  ، عمميػان  فمػع اآلخػريف، كيتصػمك كاسػتمرارىا العبلقػات القدرة لبػدء 
الخبلفػػات بػػيف األقػػراف. كالطفػػؿ  فك مٌػػفػػي النشػػاطات كيح فكيشػػتركك  ، كيتنػػاكبكف ، القكاعػػد أساسػػان 

كيػػػرتبط ىػػػذا بشػػػكؿ ثابػػػت  ، الػػػذم يكضػػػع مبكػػػران فػػػي مؤسسػػػات اجتماعيػػػة، يمتمػػػؾ القػػػدرة المغكيػػػة
 .كيكاصؿ في لعب دكر ضركرم في تطكير جكانب الطفؿ كافة
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى : الرابعة الفرضية نتائج  –4
 تبعاً اإلصغاء والكالم( قبل تطبيق البرنامج التواصل االجتماعي المفظي محور )ت مقياس ميارا

 . العمر رلمتغي  
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  ف أفٌ مفرضية المذككرة تيبيٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية    

  قيمتو( ك  ٖٔ‚ّْْسنكات في بيعد ميارات التكاصؿ المفظي في التطبيؽ القبمي بمغت )( ٓ)عمر 
( كىي أكبر مف قيمة ٗ‚ٖٗٔالمحسكبة ))ت( كبمغت قيمة . (  ُٕ‚َّٔسنكات ) (ْ)في عمر

 كبما أف احتماؿ الداللة  ،(ٖٓ)(عند درجة حرية قدرىا 2)الجدكلية)ت( 
سنكات ( ْ)فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر فيذا يعني كجكد

 ، في التطبيؽ القبمي سنكات في ميارات التكاصؿ المفظي (ٓ)ي عمركمتكسط درجات األطفاؿ ف
 طيا ىك األعمى. متكسٌ  سنكات ألفٌ ( ٓ)كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في متكسط    
 تبعان لمتغير العمرقبؿ تطبيؽ البرنامج  فظيالم درجات العينة في ميارات التكاصؿ االجتماعي

لدرجات األطفاؿ في التكاصؿ  ح قيـ )ت( في التطبيؽ القبمي كالبعدميكض (ُُ)كالجدكؿ رقـ 
 . المفظي

الفرق بين متوسط درجات األطفال تبعًا لمتغير العمر عمى ُبعد ميارات  T.test ( نتائج اختبار 11جدول رقم)
 .البرنامج المفظي قبل تطبيق التواصل 

لدل المجمكعة  اف لمبرنامج أثركحيث (  ََِٗدراسة الفبلح)الحالي مع نتائج   كتتفؽ نتائج البحث
التجريبية في تنمية ميارة الكبلـ كسجؿ األطفاؿ درجات مرتفعة في الدرجة الكمية لميارات التعبير 

عف أىمية ممارسة طفؿ الركضة لؤلنشطة ا أسفرت نتائجيالتي  (2113خميل ودراسة ) . المفظي
تزايد  التي أظيرت ( Lesley Am,2009) كدراسة ليسمي  ، مكه اجتماعيان كلغكيان كتعبيريان المتنكعة لن

د أكٌ حيث ( (Rezan 2012كدراسة ريزاف  ، ؿ كالتعميـالنمك المغكم الميركب عند األطفاؿ نتيجة التدخٌ 
تتفؽ كلـ  يجابية.إيا حممت أفكاران األطفاؿ استفادكا مف الرسـك ضمف فعاليات الكبلـ كبأنٌ  المعممكف أفٌ 
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ر العمر أم تأثير في لـ يكف لمتغيٌ  إذ( Nancy,1989مع دراسة نانسي )النتائج الحالية لمبحث 
 .  التكاصؿ بيف األطفاؿ

كيتـ يناؾ عبلقة مباشرة بيف قدرة الطفؿ عمى فيـ كجية نظر اآلخر كتطكر المغة االجتماعية ف   
فالكعي االجتماعي  ، كارىـ مف خبلؿ تدريب األطفاؿتأسيس لمصفة المنسكبة لمشاعر اآلخريف كأفال

ر المغة االجتماعية ك التكاصؿ المحدكد لمطفؿ كالكعي االجتماعي لآلخر يشكؿ عممية تبادلية لتطكٌ 
كلكنيا ال تككف ذاتيا لدل  ،  العالـ كفيمو في الطفكلة المبكرة ؿدأ القدرة عمى تمثٌ حيث تباالجتماعي 

فيناؾ خط مباشر بيف قدرة الطفؿ عمى فيـ كجية نظر اآلخر كتطكر  كؿ طفؿ في عمر الرابعة ،
  (Joseph and tager –flusberg,2004).  المغة االجتماعية

ميارات المغة السميمة ، يككف الطفؿ أكثر قدرة عمى تفسير التبادالت  يؤكد أفٌ  كىذا ما   
 .االجتماعية 

ائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى ُبعد توجد فروق دالة إحصنتائج الفرضية الخامسة :  -5
 لمتغير العمر. تبعاً ميارات التواصل المفظي محور )اإلصغاء والكالم( بعد تطبيق البرنامج 

" سنكات في بيعد ٓ( أف قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في عمر " ُِيبيف الجدكؿ رقـ )   
( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي في 87.97ميارات التكاصؿ المفظي في التطبيؽ البعدم بمغت )

كبمغت قيمة ،  (86.536" سنكات في بيعد ميارات التكاصؿ المفظي في التطبيؽ البعدم )ْعمر "
 (ِ)الجدكلية )ت( كىي أكبر مف قيمة (، ٖٓ)( عند درجة حرية قدرىا 53.57المحسكبة) )ت(

05.0000.0احتماؿ الداللة  كبما أفٌ   P فركؽ ذات داللة إحصائية  جكد،  فيذا يعني ك
سنكات  (ٓ)سنكات كمتكسط درجات األطفاؿ في عمر ( ْ)بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر

( ٓ)في ميارات التكاصؿ المفظي في التطبيؽ البعدم،  كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر
( إذ جاءت  َ‚ٗكىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت ) متكسطيا ىك األعمى. سنكات ألفٌ 
بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في مرتفعة، 

تبعان لمتغير  تطبيؽ البرنامج المفظي بعد متكسط درجات العينة في ميارات التكاصؿ االجتماعي
 . العمر
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اؿ تبعان لمتغير العمر الفرؽ بيف متكسط درجات األطف T.test ( نتائج اختبار  ُِجدكؿ رقـ)

 عمى بيعد ميارات التكاصؿ المفظي بعد تطبيؽ البرنامج.

(  كاف لمبرنامج أثران لدل ََِٗ)الفبلح  دراسةكتتفؽ نتائج البحث الحالي مع الدراسات اآلتية : 
كمية المجمكعة التجريبية في تنمية ميارة الكبلـ كسجؿ األطفاؿ درجات مرتفعة في الدرجة ال

عف أىمية ممارسة طفؿ  اكأسفرت نتائجي (2113خميلودراسة )لميارات التعبير المفظي ، 
 Lesley Am,2009) كدراسة ليسمي مكه اجتماعيان كلغكيان كتعبيريان،الركضة لؤلنشطة المتنكعة لن

 Rezan( ليكحظ تزايد النمك المغكم الميركب عند األطفاؿ نتيجة التدخؿ كالتعميـ ، كدراسة ريزاف 
( أكد المعممكف أف األطفاؿ استفادكا مف الرسكـ ضمف فعاليات الكبلـ كبأنيا حممت (2012

كأىـ نتائج الدراسة تحسف ممحكظ في  (Justice 2113دراسة )جوستس أفكاران ايجابية. 
 ميارات لغة الطفؿ المفظية كالقراءة كالكتابة لصالح المجمكعة التجريبية.

ندما تككف ميارات المغة السميمة ، يككف الطفؿ أكثر قدرة عمى تفسير كؿ ما سبؽ يؤكد أٌنو ع   
ف تضاربت المفاتيح غير المفظية سيعتمد الطفؿ عمى مفاتيح المغة بدالن  التبادالت االجتماعية ، كا 
مف تعابير الكجو ، حيث تبدأ القدرة عمى تمثيؿ العالـ  كالفيمو في الطفكلة المبكرة كلكنيا ال 

دل كؿ طفؿ في عمر الرابعة ، فيناؾ خط مباشر بيف قدرة الطفؿ عمى الفيـ كجية تككف ذاتيا ل
نظر اآلخر كتطكر المغة االجتماعية كىناؾ تأسيس لمصفة المنسكبة لمشاعر اآلخريف كأفكارىـ 
مف خبلؿ تدريب األطفاؿ ، فالكعي االجتماعي المحدكد لمطفؿ كالكعي االجتماعي لآلخر يشكؿ 

 كر المغة االجتماعية ك التكاصؿ االجتماعي .عممية تبادلية لتط
 (goseph and tager –flusberg,2004). 
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى :  نتائج الفرضية السادسة - ٔ
)قراءة مشاعر اآلخرين ولغة الجسد( بعد تطبيق  ُبعد ميارات التواصل االجتماعي غير المفظي

 . لمتغير العمر تبعاً البرنامج 
" سنكات في بيعد ٓ( أف قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في عمر "ُّيبيف الجدكؿ رقـ ) 

( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي 39.81ميارات التكاصؿ غير المفظي في التطبيؽ البعدم بمغت )
كبمغت ( 50.21" سنكات في بيعد ميارات التكاصؿ غير المفظي في التطبيؽ البعدم )ْفي عمر "

الجدكلية  )ت( قيمة " ، كىي أكبر مفٖٓحرية قدرىا " ( عند درجة7.17المحسكبة ))ت( قيمة 
(، كبما أف احتماؿ الداللة ِ-كبدرجات حرية تساكم)حجـ العينة( 2.00)

نعتبر أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ 
سنكات في ميارات التكاصؿ غير المفظي  ٓسنكات كمتكسط درجات األطفاؿ في عمر ْفي عمر

.  متكسطيا ىك األعمى سنكات ألفٌ ْفي التطبيؽ البعدم ، كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر
بالتالي نرفض الفرضية ، إذ جاءت متكسطة ( َ ‚4وىوما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت ) 

ي متكسط درجات العينة في ميارات الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ ف
تبعان  تطبيؽ البرنامج بعد) قراءة مشاعر اآلخريف كلغة الجسد( المفظي غير  التكاصؿ االجتماعي

 . لمتغير العمر
الفرق بين متوسط درجات األطفال عمى ُبعد ميارات التواصل غير  T.test ( نتائج اختبار 13جدول رقم) 

 .تبعًا لمتغير العمر ( بعد تطبيق البرنامجولغة الجسد) قراءة مشاعر اآلخرين المفظي 
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حيث تمٌكف األطفاؿ مف ( ََِٗكقد اتفقت نتيجة البحث الحالي مع ما أكدتو دراسة الفبلح )
إدارة انفعاالتيـ كتسجيؿ درجات مرتفعة عمى مقياس التعبير التكاصمي غير المفظي،  ككذلؾ 

كيقكؿ  ميارات التكاصؿ غير المفظي، ( جدكل تعميـ أطفاؿ التكٌحدََِٕت دراسة صديؽ )أثبت
( بأف اإلنساف يٌتعٌمـ االلتزاـ بقكاعد المعبة االجتماعية، ىذه القكاعد التي ََُِ Nelsonنيمسف )

 تتضٌمف االستعماؿ الفضائي القريب لمحركات الجسمانية، كالمكقؼ كالتعابير الكجيية، كالبكادر
 التي تحٌدد عادة لتحسيف الحركات .

( ألٌنيا لـ تجد أم تأثير Hazen,1989لكٌف نتيجة البحث الحالي لـ تتفؽ مع دراسة نانسي ) 
الطفؿ اليدؼ في التصكير يمفت انتباه الطفؿ اآلخر لمتغٌير العمر في التكاصؿ غير المفظي،  ف

فيي أك األسمكب غير الشفيي" لكف لـ يكجو التمقيف بشكؿ كاضح  لآلخر عبر األسمكب الش
كىذا ييفسر أف األطفاؿ في عمر ،  (Nelson, 2001. )تصاؿ العيني أك االتصاؿ الطبيعي"كاال

أربع سنكات كانكا أقدر عمى استقباؿ التعميمات كمفردات البرنامج التي تشبعت بألعاب متنكعة 
تصبح ميارة كعادة سمككية في ، كىـ اكتسبكىا للغة الجسد كقراءة مشاعر اآلخريف بيذه المفردة 

تابعتيـ . ألنيـ إذا ما تمت م فتصرفاتيـ االجتماعية التي ستبلقي القبكؿ مف قبؿ األقراف كالراشدي
لتمثيؿ فيـ يتعاممكف مع اآلخر كفؽ قدراتيـ عمى اال يحتاجكف في فيميا إلى مخزكنيـ المغكم 

دراكيـ لمشاعر اآلخريف بالنظر  ـفيميعبير عف ، ربما يكتفكف في التاإلشارم كالبدني كالعاطفي كا 
إلييـ أك التقرب منيـ مكانيان أك مقاسمتيـ ما يممككنو أك مبلمستيـ كىي سمككات محببة ليـ في 

 مثؿ ىذا السف. 
كاألطفاؿ بشكؿ عاـ كمما تعرضكا لخبرات كمكاقؼ تتضمف صكر لمتكاصؿ غير المفظي كاف    

 الت اآلخريف كتفسيرىا. لدييـ االستعداد كالقدرة إلدراؾ انفعا
كىنا تكمف فاعمية برامج التكاصؿ االجتماعي المخصصة لؤلطفاؿ الصغار، كالتي تينٌفذ مف    

قبؿ معمميف محترفيف في مجاؿ الكفاءة االجتماعية،  كيىعيكف طبيعة ىذه المرحمة كخصائصيا 
االختبار القبمي كالبعدم  المعرفية كاإلدراكية كالعاطفية كاالجتماعية . كالفارؽ الذم كيجد بيف 

لعينة البحث يؤٌكد فاعمية التدريب في مرحمة الطفكلة المبكرة،  كما يؤٌكد االستعداد الفطرم 
كالعفكم الذم ييبديو الطفؿ الستقباؿ الٌتعٌمـ عبر بكابات الحكاس الخمس، كالتي تيكظؼ فيما بعد  

 إلدارة المشاعر.    
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روق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى توجد ف:  ضية السابعةنتائج الفر  –7
 لمتغير العمر. تبعاً الميارات الشخصية بعد تطبيق البرنامج  محور

" سنكات في بيعد ٓ( أف قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في عمر "ُْيبيف الجدكؿ رقـ ) 
سابي في عمر ( كبمغت قيمة المتكسط الح29.32الميارات الشخصية في التطبيؽ البعدم بمغت )

 )ت(( كبمغت قيمة 14.43" سنكات في بيعد ميارات الميارات الشخصية في التطبيؽ البعدم )ْ"
( 2.00الجدكلية ))ت( قيمة " ، كىي أكبر مف ٖٓحرية قدرىا "( عند درجة 2.45المحسكبة)

 ( ، كبما أف احتماؿ الداللة ِ –كبدرجات حرية تساكم )حجـ العينة 
سنكات  ْذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر نعتبر أنو تكجد فركؽ

 سنكات في بيعد الميارات الشخصية في التطبيؽ البعدم(  ٓ )كمتكسط درجات األطفاؿ في عمر
كىك ما  األعمى.المتكسط متكسطيا ىك  سنكات ألفٌ  (ٓر)، كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عم

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية إذ جاءت مرتفعة. (  َ ‚ٕتؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت )
محكر كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في متكسط درجات العينة في ميارات 

 . تبعان لمتغير العمر تطبيؽ البرنامج بعدالميارات الشخصية 
الميارات الشخصية بعد  حورم الفرق بين متوسط درجات األطفال عمى T.test ( نتائج اختبار 14جدول رقم)

 .تبعًا لمتغير العمر تطبيق البرنامج

شير النتائج إلى أٌف تجارب سنة كاحدة يقضييا الطفؿ في الركضة مع األقراف كالمعممة في بيئة تي 
الركضة االجتماعية تيغني ذاكرتو بمكاقؼ تكاصمية تيكضح قدرتو عمى التعاكف كحؿ الخبلفات مع 

ريف . فيؤالء األطفاؿ اعتادكا الحياة االجتماعية مع األقراف كالمعمميف بفعؿ التدريب كتمقي اآلخ
التعميمات كربما يككف التعٌكد عمى ذلؾ بفعؿ الدخكؿ إلى الركضة كقد يككف األطفاؿ في عمر 

( سنكات قد خبركا الركضة قبؿ فترة مف أطفاؿ األربع سنكات كامتبلكيـ لممفردات المغكية ٓ)
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مكنيـ مف ذلؾ فيككنكف أكثر استعدادان لبلستجابة كالتفاعؿ مع مفردات البرنامج التكاصمي في يي 
البحث الحالي كالتي تناكلت بيعد "الميارات الشخصية" . فالفيـ الشخصي لمخبرات كالسمككات 

مي كالتعاطؼ مع اآلخريف،  كالقدرة عمى التفاعؿ معيـ بكٌد كمحبة يقتضي التطٌكر في النضج العق
كالمعرفي كاالجتماعي كالعاطفي،  كييفترض تفكؽ أطفاؿ في عمر الخمس سنكات في ذلؾ عمى 
األطفاؿ في عمر األربع سنكات،  ألٌف متغٌير العمر في الطفكلة المبكرة بفارؽ سنة كاحدة ييحدث 

في فرقان كبيران في نتائج األبحاث في جميع جكانب النمك،  حيث كتيرة النمك في تصاعد متسارع 
 ىذه المرحمة العمرية.

فعندما يأخذ األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة بالتطكر يبدؤكف بإدراؾ أف اآلخريف قد ال    
يركف عمبلن ما أك حالة ما بنفس طريقتيـ ، فتطٌكر إدراؾ الطفؿ في ىذا المجاؿ يشٌكؿ خطكة 

درة عمى تطبيؽ المعارؼ حاسمة لممزيد مف نضج العبلقات االجتماعية لمطفؿ، كىذا يتطمب الق
كالتجارب الماضية المبلئمة لمكضع الحالي،  لكي يتعٌمـ الطفؿ ميارات لمكفاءة العاطفية التي 

إدراؾ الحالة العاطفية مع  -)تيظير ضركرة تصعيد التكاصؿ االجتماعي، كىذه الميارات ىي : 
القدرة  -ح غير المفظية القدرة عمى فيـ مشاعر الشخص اآلخر مف خبلؿ المفاتي –الحكافز لآلخر

فيـ التعابير الخارجية ك الداخمية قد ال  -التعاطؼ مع اآلخر -عمى استخداـ لغة العكاطؼ 
التكيؼ  -فيـ أف العبلقات ترتبط بشكؿ كدم -التغمب عمى المشاعر المحزنة  -تنسجماف معان 

 .  (SAARNI ,1999) .( النفسي العاطفي لمشخص
بين متوسط درجات األطفال في دالة إحصائيًا فروق وجد ت :الثامنةنتائج الفرضية  – 8

 .  سنوات( عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي المفظي قبل تطبيق البرنامج وبعده 4عمر)
بػػػيف متكسػػػط درجػػػات ال بػػػٌد مػػػف الكقػػػكؼ عمػػػى قيمػػػة المتكسػػػطات الحسػػػابية فػػػركؽ كإليضػػػاح ال   

لتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي المفظػػػي قبػػػؿ تطبيػػػؽ سػػػنكات( عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات ا ْاألطفػػػاؿ فػػػي عمػػػر)
 محػػػكرسػػػنكات عمػػى  (ْ)قيمػػػة المتكسػػط الحسػػػابي لؤلطفػػاؿ فػػػي عمػػربمغػػت قػػػد ف  البرنػػامج كبعػػده

( 86.54البرنػػامج ) بعػػد تطبيػػؽ تػػو( كبمغػػت قيم71.14التكاصػػؿ المفظػػي قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج )
عنػػػد  ،(2.15)يػػػةالجدكل )ت( كىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة ، (28.287المحسػػػكبة) )ت( كبمغػػػت قيمػػػة 

05.0000.0كبمػا أف احتمػاؿ الداللػة   ، (ِٕ)درجة حريػة قػدرىا   P ،  فيػذا يعنػي كجػكد
 محػػػػكرسػػػػنكات عمػػػػى ( ْ)فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات األطفػػػػاؿ فػػػػي عمػػػػر

عػدم القبمػي كالبعػدم كىػذه الفػركؽ لصػالح األطفػاؿ فػي التطبيػؽ الب يفالتكاصؿ المفظي في التطبيق
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إذ جػاءت  ( َ‚ٗكىك ما تؤكػده قػيـ مربػع إيتػا التػي بمغػت )  . متكسطيا ىك المتكسط األعمى ألفٌ 
بالتػػػالي نػػػرفض الفرضػػػية الصػػػفرية كنقبػػػؿ الفرضػػية البديمػػػة التػػػي تقػػػكؿ بكجػػػكد فػػػركؽ فػػػي مرتفعػػة. 

قبػػػؿ  المفظػػػي فػػػي ميػػػارات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي ( سػػػنكاتْاألطفػػػاؿ فػػػي عمػػػر )متكسػػػط درجػػػات 
  .  النتائجيكضح  (ُٓكالجدكؿ رقـ)  . لبرنامج كبعدهتطبيؽ ا

( سنوات عمى ُبعد 4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 15جدول رقم) 
 التواصل المفظي قبل تطبيق البرنامج وبعده.

لفطرية األطفاؿ اإفن النتائج المذككرة تؤكد أىمية التدريب باألساليب كاألنشطة القريبة مف طبيعة  
ف لمتعاطي مع األشخاص الذيف يمتحمسيككف األطفاؿ  حيث ، لمخبرات الجديدة تكؽالتي ت
التي   ف الخبرات االجتماعية في برنامج البحث الحاليأصكصان خ ، فكف إلييـ لممرة األكلىيتعرٌ 

جمؿ  استخداـك  ، كاالستجابة لياالتي تيمقى عمييـ فيـ التعميمات  كػ " ان لفظي ف تكاصبلن تتضمٌ 
عمى اكتسابيا مف خبلؿ أنشطة  ديربكامعظـ ىذه الخبرات ف ،مألكفة ليـ ليست كمفردات جديدةن 

محببة لو فالغناء كالتخميف كالرسـ كالتشكيؿ كالتمكيف كالقفز كالمعب برفقة المكسيقى كاالنتظاـ في 
شيء جديد ينسجـ لتعٌمـ كؿ النفسية كالحركية المتحمسة الطفؿ  ةأنشطة محببة لبنيكٌميا  ، الدكر

 ة.مع طبيعتو الطفكليٌ 
 4)وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األطفال بعمرت نتائج الفرضية التاسعة: - 9
 التواصل المفظي. محورسنوات في مفردات ( 
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ائج المعالجة اإلحصائية لإفَّ نت   

( ِٖ‚617) قبؿ تطبيؽ البرنامجمفردة" الفيم " التكاصؿ المفظي  "نكات عمى بيعد س (ْ)عمر
( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي في ذات العمر ّّ‚6786)بمغت قيمتو  بعد تطبيؽ البرنامجو

بعد تطبيؽ ( و 42‚8214" قبل تطبيق البرنامج )االستماع   مفردةعمى بيعد" التكاصؿ المفظي 

 املتغري

 ؾػظي
 دتودـتT االحنراف املعقاري اجملؿوع املتودط اؾعدد

 احملسوبة
 ت احلريةدرجا

 
N² اؾدالؾة

 

حجم 
 ِٕ األثر

اؾؼقؿة  ِٖ‚ِٕٖ ْ‚ُٔ ُٖٗٗ ُٕ‚َْ ِٖ ؼبؾي

 االحتؿاؾقة
 َ‚ٕٔٗ دالة

 دتودـتT ْ‚ٗٔ ِِّْ ٖٔ‚ْٓ ِٖ بعدي

  اجلدوؾقة
َََ‚َ 

َٓ‚ِ 
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عند درجة حرية  (ٖٓ‚ْْٕ) المحسكبة لمتطبيؽ القبمي )ت(( كبمغت قيمة 51‚2143البرنامج )
 ككمتا القيمتيف ، (ٕٔ‚َّٖالمحسكبة في التطبيؽ البعدم) )ت(  "، كبمغت قيمة اختبارُّقدرىا "

حرية ة درجعند ( َٓ.ِالجدكلية ))ت( في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمبرنامج أكبر مف قيمة 
05.0000.0احتماؿ الداللة  كبما أفٌ  ،(ِٕتساكم )  P ، فركؽ ذات  فيذا يعني كجكد

 سنكات عمى بيعد " التكاصؿ المفظي ( ْ)داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر
كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في مفردة  ،في التطبيؽ القبمي كالبعدم " مفردتي الفيـ كاالستماع

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ    ىك المتكسط األعمى. متكسطيا "االستماع"  ألفٌ 
سنكات في  ْبعمر في األطفاؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ في متكسط درجات 

 .التكاصؿ المفظي محكرمفردات 
كبالرجكع لقيمة المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لمفردة االستماع التي    

قيمة   ىذه الإذا ما قيكرنت  فييا بأف األطفاؿ قد حققكا تفكقان ممحكظان (  نجد 51‚2143بمغت)
( كالمتكسط الحسابي لمفردة "  16‚5357قيمة المتكسط الحسابي لمفردة "اإلدراؾ" التي بمغت)ب

 .( يكضح النتائجُٔكالجدكؿ رقـ )( .  36‚3214) بمغتالتي  كبلـ "
( سنوات في مفردات 4بين متوسط درجات األطفال في عمر )لفروق ا T.test ( نتائج اختبار 16جدول رقم) 

 التواصل المفظي. محور
يف  اؾػروق 

ؿػردات حمور 

اؾتواصل اؾؾػظي 

يف اؾتطبقق اؾؼبؾي 

واؾبعدي ألرػال 

"4" 

 

االحنراف  املتودط اؾعدد

 املعقاري

Tدتودـت 

 احملسوبة

Tدتودـت 

 اجلدوؾقة

درجات 

 احلرية

اؾؼقؿة 

 االحتؿاؾقة

 اؾدالؾة

ؾي   ؿفارة ؼب

 وؽالم ػفم

ِٖ َٕٔ‚ِٖ ِْْْٕ‚ّ -58‚447- 
 

 دال 1‚َََ 27 2.15

ؿفارة ؼبؾي 

 االدتؿاع
ُِْٖ‚ِْ 

 
 

ُّٔٔٗ‚ّ 
بعدي  ؿفارة 

 ػفم وؽالم
ِٖ ٕٖٔٔ‚ّّ ََُٕٔ‚ُ -67‚813- 

 

 دال 1‚َََ 27  2.15

ؿػردة االدتؿاع 

 بعدي

ُِّْ‚َٓ ُِِٗٔ‚ّ 

 ُ‚ِٖٖٗٔ ُْ‚ُِّْ ِٖ ؼبؾي إدراك ؽالم
 

-211‚44- 

 دال 1‚َََ 27 2.15 

 ّ‚ُّٗٔٔ ِْ‚ُِْٖؿػردة االدتؿاع 



142 
 

 ؼبؾي

ؿػردة إدراك ؽالم 

 بعدي

ِٖ ّٕٓٓ‚ُٔ َِْٖٗ‚ُ 
-62‚712- 

 دال 1‚َََ 27 2.15

ؿػردة االدتؿاع 

 بعدي

ُِّْ‚َٓ ُِِٗٔ‚ّ 

 ِ‚َْٖٗ ِٖ‚ُِّْ ِٖ ؼبؾي اؾػفم وؽالم
 
-21‚148- 

 دال 1‚َََ 27 2.15

 ّ‚3ُّٔٔٗ ِْ‚ُِْٖ بؾي االدتؿاعؼ

بعدي اؾػفم 

 وؽالم

ِٖ ُِّْ‚ّٔ َّْٖٓ‚ِ 
-21‚265- 

 دال 1‚َََ 27 2.15

 ّ‚ُِِٔٗ َٓ‚ُِّْ بعدي االدتؿاع

االجتماعي  ىذه النتائج أف األطفاؿ قد نجحكا في االستفادة مف ألعاب كأنشطة البرنامجتيشير    
ميارات التكاصؿ المفظي  محكر التكاصمي التي اىتمت بتنمية ميارة االستماع بشكؿ أفضؿ في

 أكثر مف الميارات األخرل " اإلدراؾ كالكبلـ ".
 ( 6(                            الشكل رقم )5الشكل رقم )              

   
 

دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال في توجد فروق  نتائج الفرضية العاشرة: –11
اإلصغاء والكالم( قبل التواصل االجتماعي المفظي محور) سنوات( عمى مقياس ميارات 5عمر)

 . تطبيق البرنامج وبعده
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  ف أفٌ مفرضية المذككرة تيبيٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية    

عد ب تو( كقيم86.344بمغت ) بيعد التكاصؿ المفظي قبؿ تطبيؽ البرنامج" سنكات عمى ٓعمر "

صل اللفظي عند الفرق في مفردات محور التوا

 سنوات قبل تطبيق البرنامج4األطفال في عمر 

الفرق في مفردات محور التواصل اللفظي عند 

 تطبيق البرنامج بعدسنوات 4األطفال في عمر 



143 
 

مف قيمة)ت(  أصغركىي  ، (1.355) ت( المحسكبةكبمغت قيمة )( 87.969تطبيؽ البرنامج )
بيف  ان داللة إحصائيكجكد فركؽ عدـ فيذا يعني  ، (ُّ)عند درجة حرية قدرىا (2.14الجدكلية )

لمفظي في التطبيؽ القبمي التكاصؿ ا محكرسنكات عمى  (ٓمتكسط درجات األطفاؿ في عمر)
بالتالي نرفض  إذ جاءت منخفضة،  ( َ ‚َٓ)كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت . كالبعدم

فركؽ في متكسط درجات األطفاؿ في الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد 
كالجدكؿ رقـ  .قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  ؿ المفظيسنكات في مفردات محكر التكاص(  ٓ )عمر

 ( يكضح النتائج : ُٕ)
( سنوات عمى ُبعد 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )اT.test  ( نتائج اختبار 17جدول رقم)

 التواصل المفظي قبل تطبيق البرنامج وبعده.

ىي حصيمة ، إلصغاء كالكبلـأف الفيـ كاالستيعاب كا إلى األرقاـ في الجدكؿ السابؽشير تي    
ر في شير أك في أسابيع إذا فالمخزكف المغكم لطفؿ في عمر خمس سنكات ال يتغيٌ  تدريب طكيؿ

فيمو لنمط زداد المفردات المغكية في سياؽ فيـ الطفؿ لمتعميمات ك قد تفحسابو إحصائيان .  ما تـٌ 
الطفؿ ف .ا أك االستفياـ حكليانفييكاف الغرض منيا إعطاء معمكمة أك إذا  ،الجممة المكجية لو

ك ييسمي بعض األعياد  ، لٌتعٌمـيربط بيف أكقات الطعاـ بعد التدريب كا( سنكات ٓفي عمر )
ؿ عاداتيـ كيؼ تمثٌ ك الناس ىذه األعياد التي يحتفي بيا  طقكس ؼبعد أف يتعرٌ  داللتيافيـ يك 

الذم يساعده  لمخزكنو المغكم نكعية داعمةالكتككف ىذه الحصيمة المغكية  ، في المجتمع كقيميـ
 . مع اآلخريف وفي تكاصم

 
 

 تكاصؿ لفظي
 )الفيـ كبلـ(

االنحراؼ  المجمكع المتكسط العدد
 معيارمال

Tستكدنت 
 المحسكبة

 

درجات 
 الحرية
 

N² الداللة
 

 حجم األثر

ّٓٓ‚ُ ُّ 

 ستكدنتT ٕ‚ُُٓ ِّٕٔ ٖٔ‚ّْْ ِّ قبمي
 الجدكلية

القيمة 
 االحتمالية

غير 
 دالة

َٓٓٗ‚َ 

 َ‚ُٖٓ ِ‚َْ َُ‚ٕٖ ُِٖٓ ٕٖ‚ٗٔٗ ِّ بعدم



144 
 

 درجات روق ذات داللة إحصائية في متوسطوجد فت نتائج الفرضية الحادية عشرة:  – 11
 التواصل المفظي. محورسنوات في مفردات (  5)األطفال بعمر 

الحسابي لؤلطفاؿ في قيمة المتكسط  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   
( 25‚6563" سنكات عمى بيعد " التكاصؿ المفظي مفردة الفيـ" قبؿ تطبيؽ البرنامج )ٓعمر "

( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي في ذات العمر عمى 38‚1313) بعد تطبيؽ البرنامجقيمتو ك 
بيؽ البرنامج ( كبعد تط44‚6563بيعد" التكاصؿ المفظي مفردة االستماع  " قبؿ تطبيؽ البرنامج )

( كبمغت 52‚186المحسكبة لمتطبيؽ القبمي ) )ت(( كبمغت قيمة 52‚5313)
ككمتا القيمتيف في التطبيقيف القبمي كالبعدم  ، (61‚128المحسكبة في التطبيؽ البعدم ))ت(قيمة

احتماؿ  كبما أفٌ  ، (ُّ)عند درجة حرية قدرىا ( ِ‚َٓلمبرنامج ىي أكبر مف القيمة الجدكلية )
05.0000.0لة الدال  P ، فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط  فيذا يعني كجكد

الفيـ كاالستماع " " " التكاصؿ المفظي  مفردتي محكر سنكات عمى( ٓ)درجات األطفاؿ في عمر
في التطبيؽ القبمي كالبعدم كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في مفردة "االستماع"  ألف متكسطيا ىك 

فركؽ بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد ألعمى. المتكسط ا
كبالرجكع  سنكات في مفردات محكر التكاصؿ المفظي. ( ٓ)عمر في متكسط درجات األطفاؿ في 

( نجد بأف 52‚5313لقيمة المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لمفردة االستماع التي بمغت )
إذا ما قيكرنت القيمة بكؿ مف قيمة المتكسط الحسابي  ، فيياكا تفكقان ممحكظان ققٌ األطفاؿ قد ح

( 43‚3125كبلـ " )كال( كالمتكسط الحسابي لمفردة " الفيـ 19‚11لمفردة "اإلدراؾ" التي بمغت )
 (ُٖكالجدكؿ رقـ ) 

( سنوات في مفردات 5لفروق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار  18جدول رقم)
 التواصل المفظي. محور

المتغير الفروق 
 بين
 

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

Tستودنت 
 المحسوبة

Tستودنت 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة

 داؿ َ‚َََ ُّ ِ‚َْ -َٖٔ‚ِٓ- ّ‚ِِّْٓ ِٓ‚ّٔٓٔ ِّ قبمي  الفيـ
قبمي ميارة 
 االستماع

ّٔٓٔ‚ْْ َُّٕٓ‚ّ 

 داؿ َ‚َََ ُّ ِ‚َْ -َِٖ‚ُٔ- ُ‚ََُٕٔ َُّّ‚ّٖ ِّ بعدم الفيـ
 ّ‚ُِِٔٗ ِٓ‚ُّّٓ بعدم االستماع

 داؿ َ‚َََ ُّ ِ‚َْ -ّٕٓ‚َٔ- ُ‚َّْْْ ُْ‚ََٓ ِّ قبمي اإلدراؾ
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 ّ‚َُّٕٓ ْْ‚ّٔٓٔ قبمي االستماع

 ُ‚َِْٖٗ ُٗ‚ََ ِّ بعدم اإلدراؾ

-ٕٓ‚ُِٖ- 

 داؿ َ‚َََ ُّ ِ‚َْ

 ّ‚ُِِٔٗ ِٓ‚ُّّٓ بعدم االستماع

 ْ‚َُّٗٔ ّّ‚ُِٖٓ ِّ قبمي الفيـ ككبلـ

-َّ‚ِٖٖ- 

 داؿ َ‚َََ ُّ ِ‚َْ

 ّ‚َُّٕٓ ْْ‚ّٔٓٔ ؼبؾي االدتؿاع

 ِ‚َّْٖٓ ّْ‚ُِّٓ 28 بعدي اؾػفم وؽالم

-1‚132- 

 غري دال 311‚َ 31 2‚َْ

 ّ‚ُِِٔٗ ِٓ‚ُّّٓ بعدي االدتؿاع

في نشطة األلعاب ك األاألطفاؿ قد نجحكا في االستفادة مف  أفٌ إلى ير ىذه النتائج تيشإٌف   
البرنامج االجتماعي التكاصمي التي اىتمت بتنمية ميارة االستماع بشكؿ أفضؿ في بيعد ميارات 

 ؾ كالكبلـ ".التكاصؿ المفظي أكثر مف الميارات األخرل " الفيـ كاإلدرا
 (           ٖالشكؿ رقـ )                               ( ٕالشكؿ رقـ ) 

   
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال في نتائج الفرضية االثنا عشرة:  -12

ميارات التواصل االجتماعي غير المفظي محور )قراءة مشاعر سنوات( عمى مقياس  4عمر)
 ن ولغة الجسد( قبل تطبيق البرنامج وبعده.اآلخري

قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   
بمغت  قبؿ تطبيؽ البرنامج" "قراءة مشاعر اآلخريف كلغة جسد محكر" سنكات عمى ْعمر "

بعد تطبيؽ البرنامج  ذات المحكرى كقيمة المتكسط الحسابي في ذات العمر عم (214,12)
 (15,2) الجدكلية)ت(كىي أكبر مف قيمة  ،(881,12)المحسكبة  )ت(كبمغت قيمة  (75,15)

الفرق في مفردات محور التواصل اللفظي بين األطفال في 

 سنوات قبل تطبيق البرنامج 5عمر 

الفرق في مفردات محور التواصل اللفظي بين 

 تطبيق البرنامجسنوات  بعد  5ألطفال في عمر ا
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05.0000.0كبما أف احتماؿ الداللة  ، (ِٕ)عند درجة حرية قدرىا  P ،  فيذا يعني
 " محكر سنكات عمى (ْ) فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر كجكد

القبمي كالبعدم كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في  يففي التطبيق " قراءة مشاعر اآلخريف كلغة جسد
كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت  ط األعمىطيا ىك المتكسٌ متكسٌ  التطبيؽ البعدم ألفٌ 

البديمة  التي تقكؿ  بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية .( إذ جاءت مرتفعةَ,ٖ)
( سنكات عمى مقياس ميارات التكاصؿ ْفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمر )كجكد ب

  .( يكضح النتائجُٗكالجدكؿ رقـ )االجتماعي غير المفظي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده . 
ات عمى ُبعد ( سنو 4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار  19جدول رقم)

 "قراءة مشاعر اآلخرين ولغة جسد " قبل تطبيق البرنامج وبعده.

ب كالتغذية المباشرة كغير ياألطفاؿ لٌتعٌمـ الميارة مف خبلؿ التدر  ىذا يعني بأٌف استجابة    
كأف تككف اتصاؿ إليصاؿ المعمكمة ة عدٌ أشكاؿ ؿ في كالتي تتمثٌ  ، لمميارة غير المفظيةالمباشرة 

الصراخ أك الحركة بعيدان عف المتكمـ، كقد يككف شكؿ المعمكمة معبران عنو  عف طريؽ العيكف أك
 نظريات الٌتعٌمـ االجتماعيما جاء في بنغمة الصكت كالغضب الكاضح كمف خبلؿ تعابير الكجو، 

ٌتعٌمـ كيتأثر بالنتائج متشترؾ في فكرة أف السمكؾ قابؿ لالتي  ، يتكافؽ مع نتيجة الفرضية المذككرة
فيذا النكع مف الٌتعٌمـ . كفي معظـ األحياف يحدث الٌتعٌمـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر ، البيئية

 ، يينبو األطفاؿ إلى أسمكب جديد كانكا قد استخدمكه في مرحمة الرضاعة لمتكاصؿ مع اآلخريف
ـ كبدأكا يبتعدكف عنو بفعؿ الحماس لٌتعٌمـ المغة كالجمؿ كالمفردات المغكية بفعؿ التقميد لعال

. لكف التعرض ليذه الخبرات مجددان كبأسمكب احترافي محبب ليـ الراشديف كاألطفاؿ األكبر سنان 
ا قكرنكا باآلخريف أك الراشديف مكا أعمى نسبة فيو إذا ممو كاكتسابو ليسجٌ يجعميـ يرغبكف في تعمٌ 
ف ع لـ يبتعدكا فترة زمنيةك  ( سنكات لـ يترككا أحضاف أمياتيـ بعدْفاألطفاؿ في عمر )

 المتغير
المشاعر كلغة 

 الجسد

االنحراؼ  المجمكع المتكسط العدد
 المعيارم

Tستكدنت 
 المحسكبة

 

N² الداللة درجات الحرية
 

حجم 
 األثر

ُٖٖ,ُِ ِٕ 

 ستكدنتT ِ,ْٖٗ ِّْ ُِ,ُِْ ِٖ قبمي
 الجدكلية

 القيمة
 االحتمالية

 َ,َٖٔ داؿ

 َ,َََ ِ,َٓ ِ,َّٕ ُْْ ُٓ,ٕٓ ِٖ بعدم
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ـ ليـ مف معارؼ كمعمكمات عف االلتصاؽ بيا لذلؾ يحممكف شحنات انفعالية إيجابية تجاه ما ييقدٌ 
 . طريؽ التعبيرات الجسدية

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال في نتائج الفرضية الثالثة عشرة:  -13
)قراءة مشاعر  محور سنوات(عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي غير المفظي 5عمر)

 اآلخرين ولغة الجسد( قبل تطبيق البرنامج وبعده.
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   

بمغت   قبؿ تطبيؽ البرنامج"  قراءة مشاعر اآلخريف كلغة جسد"سنكات عمى بيعد  (ٓ)عمر 
 ، (124,15المحسكبة) )ت(( كبمغت قيمة 81,39تطبيؽ البرنامج )بعد  توقيم( ك 844,21)

كبما أف احتماؿ  ، (ُّ)عند درجة حرية قدرىا ( 14,2الجدكلية ) )ت(كىي أكبر مف قيمة
05.0000.0الداللة   P ، فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط  فيذا يعني كجكد

في التطبيؽ  "قراءة مشاعر اآلخريف كلغة جسدسنكات عمى بيعد "( ٓ)درجات األطفاؿ في عمر
طيا ىك المتكسط متكسٌ  التطبيؽ البعدم ألفٌ في القبمي كالبعدم كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ 

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية (،  َ,ٖكىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا )األعمى. 
( سنكات عمى مقياس ٓت األطفاؿ في عمر )البديمة  التي تقكؿ بكجكد فركؽ بيف متكسط درجا

( ييكضح ُٖكالجدكؿ رقـ )ميارات التكاصؿ االجتماعي غير المفظي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده . 
 النتائج:

( سنوات عمى ُبعد 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 21جدول رقم) 
 بل تطبيق البرنامج وبعده."قراءة مشاعر اآلخرين ولغة جسد " ق

فيػـ الكجػو المناسػبة تسػمح لمطفػؿ أف يفيـ كتمييز تعػابير أف القدرة عمى تشير ىذه النتائج إلى    
كىذا يسػاعد فػي تطػكر قدراتػو االجتماعيػة   .كالتكيؼ كفقان لذلؾ يـمزاج اآلخريف كردكد أفعاؿ سمكك

قراءة 
مشاعر 
اآلخرين 
ولغة 
 الجسد

االنحراؼ  المجمكع المتكسط العدد
 المعيارم

Tستكدنت 
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

N² الداللة
 

حجم 
 ُٓ,َِْ األثر

 

 ستكدنتT ٔ,ُِْ ٗٗٔ ُِ,ْْٖ ِّ قبمي
 الجدكلية

ُّ َََ,َ 
 

 َ,ٕٖٗ ةدال
 

 ٕ,َّ ُِْٕ ّٗ,ُٖ ِّ بعدم
 

َْ,ِ 
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(singh et all, p7 ) . لتكػكف مكجػكدة فػي مرحمػة ريػاض األطفػاؿ كلتطػكر ىػذه الميػارات بػاكران ، 
كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ  ي كجيػػة نظػػر اآلخػػريف ،القػػدرة عمػػى االكتسػػاب كالػػٌتعٌمـ لتبٌنػػ فأف تتضػػمٌ  ال بػػدٌ 

تسػمح المركنػة اإلدراكيػة بحيػث  (raughn and haager ,1994)بشػكؿ تعػاكني مػع اآلخػريف 
حػػؿ المشػػاكؿ كتكػػكف ىػػذه الكظػػائؼ فٌعالػػة سػػـ بيػػا الطفػػؿ لمعمػػؿ عبػػر الكظػػائؼ التنفيذيػػة ليتٌ  التػػي

 . (,Shewchuek et, 2000)بقدر ما يستخدميا الطفؿ 
ألٌنػػو  ، الصػػغار مػػع أقػػرانيـ كمػػع الكبػػار بأسػػمكب إشػػارم أك جسػػدمكثيػػران مػػا يتفاعػػؿ األطفػػاؿ    

األسػػمكب األمثػػؿ لمطفػػؿ الػػذم يفػػتح مػػف خبللػػو قنػػكات التكاصػػؿ مػػع األخػػريف، فقػػد يكػػكف الصػػمت 
مػػف قبػػؿ الكبػػار لفيػػـ  رأس كاألكتػػاؼ أك إغمػػاض العينػػيف تقنيػػة تمقػػى المقبكليػػة االجتماعيػػةكىػػز الػػ

 عالـ الصغار أك يككف الصغار أقدر عمى فيـ عالـ اآلخريف  بيذه الحركات كاإلشارات . 
 توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال في نتائج الفرضية الرابعة عشرة:  -14

 الميارات الشخصية قبل تطبيق البرنامج وبعده. محور ( عمى سنوات 4عمر)
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   

كبمغت  (ُُ,ُّْ)بمغت  قبؿ تطبيؽ البرنامج"  الميارات الشخصية "سنكات عمى بيعد  (ْ)عمر
( ىي ٗ,889المحسكبة) )ت( كبمغت قيمة( ُْ,ُِّ)مجؽ البرنابعد تطبي في ذات العمر توقيم

كبما أف احتماؿ الداللة  ، (ِٕ)عند درجة حرية قدرىا ( ِ,َٓ)الجدكلية  )ت(أكبر مف قيمة
05.0000.0  P ، فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  فيذا يعني كجكد

 ، القبمي كالبعدم يففي التطبيق " ت الشخصية" الميارا محكرسنكات عمى ( ْ)األطفاؿ في عمر
كىك ما متكسطيا ىك المتكسط األعمى. كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في التطبيؽ البعدم ألفٌ 

بالتالي نرفض الفرضية الصفرية ( إذ جاءت مرتفعة،   َ,ٕتؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت )
( سنكات ْتكسط درجات األطفاؿ في عمر )فركؽ بيف مكجكد كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ ب

 ( يكضح النتائج:ُِكالجدكؿ رقـ ) قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده . محكر الميارات الشخصيةعمى 
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( سنوات عمى ُبعد 4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 21جدول رقم) 
 ."الميارات الشخصية قبل تطبيق البرنامج وبعده

فيميـ كازداد  ، صي لممكضكعات ذات الصمةفيميـ الشخـ األطفاؿ في تقدٌ  تيشير النتائج إلى   
فيـ مكا في ما تقدٌ كربٌ  ، ميـ عاطفيان لمشاعر اآلخريف فأصبحكا أكثر قدرةن عمى مساندتيـ كدع

 بو حكؿ التفاكض كالمساكمة كالتعاكف. مشاكميـ كحٌميا ألف ىذا اليبعد استفاض في ألعا

ىذا  ،فيـ اآلخركاصمي العاطفي الذم يساعدىـ في تعٌممكا في الغالب النمكذج التفاألطفاؿ لذلؾ 
 ،التشارؾ في الممتمكاتك الفيـ الذم يأخذ النمكذج المفظي كالتقارب المكاني كالتماس الجسدم 

رياض األطفاؿ اليدؼ عمؿ ييعٌد جكىر ك  ،يكىك الغاية مف البرنامج التكاصمي في البحث الحال
   .المغة كالكبلـ تنمية تنمية الجانب االجتماعي كالنفسي لمطفؿ قبؿ إلى 
وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات تنتائج الفرضية الخامسة عشرة:  -15

  .وبعدهقبل تطبيق البرنامج  الشخصيةالميارات  محور سنوات في مفردات(  4)األطفال بعمر
ط الحسابي لؤلطفاؿ في قيمة المتكسٌ  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   

بعد تطبيؽ البرنامج قد " مفردة الفيم الشخصي الميارات الشخصية "" سنكات عمى بيعد ْعمر "
 )ت(( كبمغت قيمة ّ,ّْٔٗبعد تطبيؽ البرنامج )تو كبمغت قيم (ٓ,ِٓ)بمغت 

، (ُّعند درجة حرية قدرىا )( ِ,َٓالجدكلية ) )ت(كىي أكبر مف قيمة ، (ْ,ََٓسكبة)المح
05.0000.0كبما أف احتماؿ الداللة   P ، فركؽ ذات داللة إحصائية  فيذا يعني كجكد

مفردتي الفيـ  سنكات عمى بيعد " الميارات الشخصية (ْ)ط درجات األطفاؿ في عمربيف متكسٌ 
مفردة البعدم كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في بيؽ في التط " اكض كفض النزاعالشخصي كالتف

 المتغير 
الميارات 
 الشخصية

االنحراف  المجموع المتوسط العدد
 المعياري

Tستودنت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

N² الداللة
 

 حجم األثر
27 

 ُُ ,ُّْ ِٖ قبمي
 

ُِّ َٖٓ,ِ 
 

ٖٖٗ,ٗ 
Tستودنت 

 الجدولية

القيمة 
 االحتمالية

 َ,ْٖٕ ةدال
 

َٓ,ِ 
 ُْ ,ُِّ ِٖ بعدم

 
َُْ ُ.ِّٔ Tستودنت 

 َ,َََ الجدولية
 َٓ,ِ 
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بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ  ط األعمى.طيا ىك المتكسٌ متكسٌ  ألفٌ الفيـ الشخصي 
محكر  في مفردات( سنكات ْالفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ بيف األطفاؿ في عمر )

 . بيؽ البرنامج كبعده قبؿ تط الميارات الشخصية
مفردة التعاطؼ محكر "الميارات الشخصية،  كبمغت قيمة المتكسط الحسابي لنفس العينة عمى   

( كعند حساب الفركؽ مع ميارة الفيـ ّ ,ِْٖٔكالمساندة " في التطبيؽ البعدم لمبرنامج )
 ، (ْ,ََٓة)المحسكب )ت(بمغت قيمة ك ( ٓ,ِٓ)بمغت قيمة متكسطيا في نفس االختبار الشخصي

احتماؿ الداللة  كبما أفٌ  (، ُّعند درجة حرية قدرىا) ( ِ,َٓ)كىي أكبر مف قيمة)ت( الجدكلية 
05.0000.0  P ،متكسط درجات  فيذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

الفيم الشخصي مفردتي  " الميارات الشخصية محكر" سنكات عمى ْاألطفاؿ في عمر"
كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في مفردة الفيـ  ، في التطبيؽ البعدم والمساندة " والتعاطف

   ط األعمى.طيا ىك المتكسٌ متكسٌ  الشخصي ألفٌ 
ة داللة عند أٌما الفركؽ بيف مفردتي "التعاطؼ كالمساندة كالتفاكض كفض النزاع " فمـ يكف ثمٌ    

د المقارنة في القيـ االحتمالية المحسكبة حساب الفرؽ بيف قيمة ) ت( المحسكبة كالجدكلية أك عن
  .( يكضح النتائجِِكالجدكؿ رقـ ) . ( َ,َٓ) مع احتماؿ الداللة

( سنوات في مفردات 4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 22جدول رقم)
 الميارات الشخصية. محور

 املتغري اؾػروق بني

 
 االحنراف املتودط اؾعدد

 املعقاري

Tدتودـت 

 احملسوبة

Tدتودـت 

 اجلدوؾقة

درجات 

 احلرية

اؾؼقؿة 

 االحتؿاؾقة

 اؾدالؾة

اؾػفم ؼبؾي  

 ذخصي

ِٖ ّْٗٔ, ّ َْْٕٕ, ُ ِ,  ّْٓ  
 
 

ِ,  َٓ  
 

ِٕ َ,  َِِ  
 

 دال

تػاوض وػض ؼبؾي 

 ـزاع
ُٕٖٔ, ّ ُِْٓٔ, ُ 

بعدي اؾػفم 

 ذخصي
ِٖ ٓ,  ِٓ  

 
ََّٕٓ, َ ْ,  ََٓ  

 
ِ,  َٓ  

 
ِٕ َ,َََ 

 
 دال

بعدي اؾتػاوض 

 وػض ـزاع

ّْٗٔ, ّ ََُٕٔ, ُ 

اؾػفم ؼبؾي  

 ذخصي

ِٖ ّْٗٔ, ّ ُّٕٕٗ, ُ ْ,  ٓٗٗ  ِ,  َٓ  
 

ِٕ َ,َََ 
 

 دال

تعارف ؼبؾي 

 وؿساـدة

ََٕٓ, ِ ّْْٖٕ, َ 

بعدي اؾػفم 

 ذخصي
ِٖ ٓ,  ِٓ  ََّٕٓ, َ ٗ,  ْْٔ  ِ,  َٓ  

 
ِٕ َ,َََ 

 
 دال
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بعدي تعارف 

 وؿساـدة

ِْٖٔ, ّ ُّٖٕٓ, َ 

تػاوض ؼبؾي  

 وػض ـزاع

ِٖ ُٕٖٔ, ّ ُِْٓٔ, ُ ُ,  ِْٔ  
 
 

ِ,  َٓ  
 

ِٕ َ,ُِٕ 
 

 غري دال

تعارف ؼبؾي 

 وؿساـدة

ََٕٓ, ِ ّْْٖٕ,َ 

بعدي تػاوض 

 وػض ـزاع
ِٖ ّ,  ّّْٗٔ  ََُٕٔ, ُ ُ,  ََٖ  ِ,  َٓ  

 
ِٕ َ,َّٖ 

 
 غري دال

بعدي تعارف 

 وؿساـدة

4286, 3 83571, 1 

 
البرنامج االجتماعي قد نجحكا في االستفادة مف ألعاب أف األطفاؿ إلى  ىذه النتائجتيشير    

الميارات  "التي اىتمت بتنمية ميارة الفيـ الشخصي بشكؿ أفضؿ في بيعدكأنشطتو التكاصمي 
 ندة كالتفاكض كفض النزاع " التعاطؼ كالمساب "الخاصة أكثر مف الميارات األخرل  "الشخصية

كىي  ،ـ األكلكيات لؤلطفاؿ في المرحمة العمريةقد تككف في سمٌ  (الفيـ الشخصي)فمفردة     
كىك ما أكضحتو القصص التقيمية في  ، تيقيس في األصؿ الحكـ عمى عبلقة الطفؿ باآلخريف

 . (الميارات الشخصية) محكرفي مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي المصٌكر 
 

 ( 11(                         الشكل رقم )9الشكل رقم )          

   

الفرق في مفردات محور المهارات 

طفال في عمر الشخصية عند األ

 سنوات قبل تطبيق البرنامج4

الفرق في مفردات محور المهارات 

طفال في عمر خصية عند األالش

 تطبيق البرنامج سنوات بعد4
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال  نتائج الفرضية السادسة عشرة: -16
 الميارات الشخصية قبل تطبيق البرنامج وبعده.  محور سنوات( عمى 5في عمر)

قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ل إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية   
( كبمغت 719,14بمغت ) قبؿ تطبيؽ البرنامج"  الميارات الشخصية "" سنكات عمى بيعد ٓعمر "
كىي أكبر مف  ، (621,9المحسكبة) )ت(كبمغت قيمة  (719,29بعد تطبيؽ البرنامج ) قيمتو
احتماؿ الداللة  أفٌ (، كبما ُّ)ة قدرىاعند درجة حري( 14,2)الجدكلية)ت(قيمة

ط درجات فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسٌ  كجكد فيذا يعني ، 
 ، القبمي كالبعدم يففي التطبيق " سنكات عمى بيعد " الميارات الشخصية( ٓ)األطفاؿ في عمر

ط المتكسٌ  طيا ىكمتكسٌ  سنكات في التطبيؽ البعدم ألفٌ ( ٓ)كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر
بالتالي نرفض ( إذ جاءت مرتفعة،  7,1كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت ) األعمى.

( ٓالفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ بيف األطفاؿ في عمر )
( يكضح ِّكالجدكؿ رقـ ). قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  سنكات عمى محكر الميارات الشخصية

  .لنتائج ا
 محور( سنوات عمى 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 23جدول رقم) 

 "الميارات الشخصية" قبل تطبيق البرنامج وبعده.

فسر جدكل بناء البرامج كتطبيقيا لتنمية الميارات تي  الفركؽ في التطبيؽ القبمي كالبعدمإٌف   
كمكاساتو ليـ  ، تعاطفو مع اآلخريفك د مبلمح شخصية الطفؿ المستقبمية دٌ الشخصية التي تح

رات منطقية لما يبدكف ضع مبرٌ ك ك  يافيمك انفعاالتيـ المبادرة إلدراؾ ك  ، ـ كأحزانيـحضكره أفراحيك 
الفيـ الشخصي لممكضكعات ذات الصمة ككذلؾ عميو أثناء نكبات الغضب كالحزف كالفرح . 

05.0000.0  P

 المتغير 
الميارات 
 الشخصية

االنحراؼ  المجمكع المتكسط العدد
 المعيارم

Tستكدنت 
 المحسكبة

 

درجات 
 الحرية

القيمة 
 اليةاالحتم

مستكل 
 الداللة

N²
 

 حجم األثر

621,9 

 ,719 ِّ قبمي
14 

 

471 235,3 Tستكدنت 
 الجدكلية

 

 749,1 ةدال 111,1 31

 ,719 ِّ بعدم
29 

 

951 117,8 
 

14,2 
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ؼ ذلؾ في اتخاذ القرارات الصائبة لفض النزاع كالخبلفات ككيؼ يكظٌ  ، ميةبحياتو كنشاطاتو اليك 
بمكرة كتطكير  ذات فائدة كبيرة فيمع اآلخريف. فتدريب األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة 

 الشخصية .  يـميارات
ؿ لكف الميارة قد ال تستخدـ بسبب تدخؿ اإلدراؾ مث ، فمف الممكف أف تكتسب كفاءة الميارة   

الفيـ الشخصي يعني تقدير الطفؿ ذاتو كقدراتو فلذلؾ  ، االعتقاد الشخصي بانخفاض القدرة
كيتطمب التعاطؼ  ، ان شخصي ان فيمييعٌد التعاطؼ مع اآلخر ف لنمك،كيككف اإليماف بالٌتعٌمـ مفتاح ا

 ان استبصار المشاعر، ك  ان نفعاالت كتقدير لبلكترجمة  ،حساسية فائقة ككعيان بالذات كقدرة عمى الفيـ
ف إظيار الكدٌ مكٌ يي   ف الفرد مف فصؿ خبراتو الذاتية كاستيعاب اآلخر دكف إسقاط أك مغالطة. كا 

أف يككف ذلؾ في إطار مف  شريطةد إمكانات نجاح التكاصؿ كبمكغ أىدافو، كالتعاطؼ يحدٌ 
 لى شفقةكسبان لمثقة ككقكفان عمى الحياد لتجنب التحكؿ إ ، الصدؽ كالحماس كالمشاركة العاطفية
 . (ُُٗٗ)محمد النابمسي،أك رثاء يضرب التكاصؿ في صميمو 

وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات األطفال ت نتائج الفرضية السابعة عشرة: -17
 .قبل تطبيق البرنامج وبعده الميارات الشخصيةمحور سنوات في مفردات  (5 )بعمر
قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ في  مذككرة تيبيف أفٌ مفرضية الإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   

قبؿ تطبيؽ البرنامج ) مفردة الفيم الشخصي"  الميارات الشخصية "" سنكات عمى بيعد ٓعمر "
( كبمغت قيمة المتكسط الحسابي  ُُ‚3751)بعد تطبيؽ البرنامج  قيمتوكانت ( و 5‚ 2813

قبل تطبيق "التفاكض كفض النزاع لشخصية مفردةفي ذات العمر عمى بيعد" الميارات ا
المحسكبة لمتطبيؽ  )ت(كبمغت قيمة  ( 7‚3438)بعد تطبيؽ البرنامج ( و 3‚5313البرنامج)
 7‚177)في التطبيؽ البعدم المحسكبة )ت(ختبار لقيمةاالكبمغت قيمة مؤشر ،( 4‚287)القبمي 

( 2.15مف القيمة الجدكلية )ىي أكبر  ككمتا القيمتيف في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمبرنامج ،(
05.0000.0احتماؿ الداللة  كبما أفٌ  ، (ُّ)عند درجة حرية قدرىا "  P ،  فيذا يعني

سنكات عمى بيعد "  (ٓر)فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ في عم كجكد
القبمي  قيفتطبيفي ال " مفردتي الفيـ الشخصي كالتفاكض كفض النزاع الميارات الشخصية

ط طيا ىك المتكسٌ متكسٌ  ألفٌ  "الفيـ الشخصي"كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في مفردة  ، كالبعدم
بالتالي نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بكجكد فركؽ بيف  .األعمى

  .نامج كبعدهقبؿ تطبيؽ البر  محكر الميارات الشخصيةفي مفردات ( سنكات ٓاألطفاؿ في عمر )
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ط الحسابي في التطبيؽ البعدم لمفردة الفيـ الشخصي نجد بأف األطفاؿ قد كبالرجكع لقيمة المتكسٌ 
إذا ما قيكرف بالمتكسط الحسابي لمفردة التفاكض كالنزاع  التي  فييا قكا تفكقان ممحكظان حقٌ 

  .(7‚3751)كالمتكسط الحسابي لمفردة التعاطؼ كالمساندة التي بمغت  ( 7‚3438)بمغت
أٌما الفركؽ بيف مفردتي "التعاطؼ كالمساندة كالتفاكض كفض النزاع " فمـ يكف ثمة داللة عند    

عند المقارنة في القيـ  أك، الجدكليةقيمة ) ت(  حساب الفرؽ بيف قيمة ) ت( المحسكبة ك
  .( يكضح النتائجِْكالجدكؿ ) . ( 1‚15)االحتمالية المحسكبة مع احتماؿ الداللة 

( سنوات عمى في 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 24دول رقم) ج
 مفردات ُبعد الميارات الشخصية.

المتغير 
 الفركؽ بيف

 

االنحراؼ  المتكسط العدد
 المعيارم

Tستكدنت 
 المحسكبة

Tستكدنت 
 الجدكلية

درجات 
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة

قبمي  الفيـ 
 شخصي

ِّ ُِّٖ ‚ٓ 
 

 داؿ َ‚َََ ُّ َْ.ِ ِٖٕ‚ْ ُ‚َٕٖٔٓ

قبمي 
تفاكض 

 كفض نزاع

ُّّٓ‚ّ ِّٓٔ‚ُ 

بعدم الفيـ 
 شخصي

ِّ ُُ‚َّٕٓ 
 

 داؿ َ‚َََ ُّ َْ.ِ ُٕٕ‚ٕ ّ‚ّْٕٓٗ

بعدم 
التفاكض 
 كفض نزاع

ّّْٖ‚ٕ ّْٕٕٓ‚ِ 

قبمي  الفيـ 
 شخصي

غير  َ‚ََّ ُّ َْ.ِ ِٗٔ‚ّ ُ‚َٕٖٔٓ ٓ‚ ُِّٖ ِّ
 داؿ

قبمي 
تعاطؼ 
 كمساندة

َّٗٔ ‚ّ ِّٕٖٔ‚ُ 

بعدم الفيـ 
 شخصي

ِّ ُُ‚َّٕٓ ّْٕٗٓ‚ّ ٔ‚ٕٕٔ 
 

 داؿ َ‚َََ ُّ َْ.ِ

بعدم 
تعاطؼ 
 كمساندة

ٕ‚َّٕٓ 
 

ْٕٓٔٗ‚ِ 

قبمي  
تفاكض 

 كفض نزاع

ِّ ُّّٓ‚ّ ِّٕٓٔ‚ُ -َ‚ّّٗ- 
 

غير  َ‚ِّٖ ُّ َْ.ِ
 داؿ
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قبمي 
تعاطؼ 
 كمساندة

َّٗٔ ‚ّ ِّٕٖٔ‚ُ 

بعدم 
تفاكض 

 كفض نزاع

غير  َ‚َٓٗ  ُّ َْ.ِ -َْٔ‚َ- ِ‚ّْٕٕٓ ّّْٖ‚ٕ ِّ
 داؿ

بعدم 
تعاطؼ 
 كمساندة

7‚َّٕٓ 
 

ْٕٓٔٗ‚ِ 

األطفػػػاؿ قػػػد نجحػػػكا فػػػي االسػػػتفادة مػػػف ألعػػػاب البرنػػػامج االجتمػػػاعي  أفٌ إلػػػى ىػػػذه النتػػػائج  تيشػػػير  
الميػارات ) محػكرالتي اىتمت بتنميػة ميػارة الفيػـ الشخصػي بشػكؿ أفضػؿ فػي  نشطتوكأ التكاصمي
 .أكثر مف الميارات األخرل "التعاطؼ كالمساندة كالتفاكض كفض النزاع  (الشخصية

 (ُِالشكؿ رقـ )                         ( ُُالشكؿ رقـ )

  
ط درجات األطفال عمى مقياس توجد فروق بين متوس: الفرضية الثامنة عشرةنتائج  -18

 لمتغير الجنس.تبعًا ميارات التواصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبعده 
لؤلطفاؿ قيمة المتكسط الحسابي  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية ل   

( كبمغت 118‚56الذككر قبؿ تطبيؽ البرنامج عمى مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي بمغت)
(، 111‚759قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ اإلناث عمى مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي )

عند درجة حرية  .(2الجدكلية) )ت(( كىي أصغر مف قيمة 1‚517المحسكبة ) )ت(كبمغت قيمة 
بمغت قيمة المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ الذككر بعد تطبيؽ البرنامج عمى  كذلؾ ، ( ٖٓقدرىا) 

ة عند األطفال في عمر الفرق في مفردات محور المهارات الشخصي

 سنوات قبل تطبيق البرنامج 5

 5الفرق في مفردات محور المهارات الشخصية عند األطفال في عمر 

 سنوات قبل تطبيق البرنامج
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المتكسط الحسابي لؤلطفاؿ اإلناث بعد تطبيؽ  ةقيم( ك 131ياس ميارات التكاصؿ االجتماعي )مق
( كىي  1‚141) في التطبيؽ البعدم المحسكبة ت(كبمغت قيمة (   129‚655البرنامج )

، كبما أف احتماؿ الداللة  ( ٖٓعند درجة حرية قدرىا) . (2الجدكلية) )ت(أصغر مف قيمة
05.0421.0  P ، طال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسٌ  فيذا يعني أنو 

ط درجات األطفاؿ اإلناث في ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ درجات األطفاؿ الذككر كمتكسٌ 
( إذ جاءت منخفضة، َ‚ََْكىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت) .تطبيؽ البرنامج كبعده

التي تقكؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف درجات األطفاؿ عمى مقياس بالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية 
( ِٓكالجدكؿ رقـ ). كنرفض الفرضية البديمة الجنس ميارات التكاصؿ االجتماعي تبعان لمتغير

  يكضح النتائج : 
الفرق بين متوسط درجات األطفال تبعًا لمتغير الجنس عمى مقياس T.test ( نتائج اختبار 25جدول رقم)

 واصل االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبعده.ميارات الت

 ،مػف تطبيػؽ البرنػامج كااإلنػاث قػد اسػتفادك مػف الػذككر  تيفسر األرقاـ فػي الجػدكؿ أعػبله أٌف كػبلِّ    
يف مقارنػة بػاللػو  أشػارتكىك ما  ،تكاصؿ االجتماعي البعدمعمى مقياس ميارات ال ـفتحسف أداؤى
 التطبيؽ البعدم لكؿ مف الذككر كاإلناث. ك القبمي  يفقيـ التطبيق

دالػػة إحصػػائيان  ان جػد فركقػػحيػػث لػػـ ت (1986)الطــواب  دراسػػة كتتفػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػة مػػع    
( Nancy,1989دراسػة نانسػػي )ك .  بػيف األطفػاؿ الػذككر كاإلنػاث فػي اسػتخداـ المغػة أثنػاء المعػب

 Nesrinراسػػػػة نسػػػػرف سػػػػنف )دك تػػػػأثير فػػػػي التكاصػػػػؿ.  لػػػػو ر الجػػػػنسمتغٌيػػػػلػػػػـ تيثبػػػػت أف  التػػػػي
Sinan2010)  ر الجنس أم داللة فػي الفػركؽ بػيف مسػتكيات األطفػاؿ فػي لمتغيٌ أف  تجدلـ حيث

 الميارات االجتماعية أك مستكياتيـ في ميارات التكاصؿ االجتماعي.
جػػاءت الفػػركؽ فػػي حيػػث ( ََُِفػػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة محمػػد عطيػػة )كلػػـ تت   

صالح اإلناث مف خبلؿ العبلقة مع كؿٍّ مػف )األـ كاألب كاألخ األكبػر كاألخػت الصػغرل كاألقػراف 
ر الجػػػنس، تيشػػػير النتػػػائج إلػػػى كجػػػكد أثػػػر داؿ لمتغٌيػػػحيػػػث (  ََِٔدراسػػػة محجػػػكب )ك ، البنػػػيف( 

املتغري 

ؿفارات 

 تواصل

اؾعدد + 

 اجلـس
االحنراف  اجملؿوع املتودط

 املعقاري
Tدتودـت 

 احملسوبة
T 

 دتودـت

 اجلدوؾقة

درجات 

 احلرية
اؾؼقؿة 

 االحتؿاؾقة
اؾدال 

 ؾة
N²

 

حجم 
 َ‚ُٕٓ ُٔ‚ِٕٖ  َُٖ‚ُٕٓ ُّ ذؽر ؼبؾي األثر

 
غير  َ‚ِّّ ٖٓ   ِ‚ََ

 ةلدا
 ُٕ‚ُّْ  َُُ‚ٕٗٓ ِٗ أـثى

 َ‚َُْ ّّ‚ُٖٖ  َُّ ُّ ذؽر بعدي
 

غير  َ‚َٓٓ ٖٓ   ِ‚ََ
 ةدال

ََْ‚َ 

 ُّ‚ِّٔ  ُِٗ‚ٓٓٔ ِٗ أـثى
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 البصػرم ميػارات التمييػزالذككر الكمية عمى مفردات عينة اإلناث في تفسػير تفكؽ مفردات عينة ك 
اإلنػػاث فييػػا سػػٌجمت التػػي ( Catherine 2007 دراسػػة )كػػاثريف ك .  السػػمعي ميػػارات التمييػػزك 

كػػذلؾ كػػاف األطفػػاؿ الػػذككر كاإلنػػاث  ، درجػػة أعمػػى مػػف الػػذككر فػػي الميػػارات االجتماعيػػة الشػػفيية
فػػػي  ةكاألكاديميػػػ ةى درجػػػات أعمػػػى عمػػػى مقيػػػاس الميػػػارات االجتماعيػػػاألكبػػػر سػػػنان قػػػد حصػػػمكا عمػػػ
   البيئتيف المفتكحة كالمغمقة .

كخصكصػان عنػد المعػب مػع األقػراف فػي كػؿٍّ مػف  ، في الغالػب تيسػجؿ البنػات كفػاءة اجتماعيػةك     
ييسػػٌجؿ فػػي فز لؤلطفػػاؿ الػػذككر األلعػػاب الفرديػػة كالجماعيػػة إذ ييظيػػرف إيجابيػػة فػػي ذلػػؾ . أٌمػػا التمٌيػػ

فيػػػـ قٌممػػػا يتعػػػاكنكف ألنيػػػـ يميمػػػكف إلػػػى المنافسػػػة مػػػف أجػػػؿ  ، تفػػػكقيـ باأللعػػػاب الفرديػػػة الجسػػػدية
المجتمػػػع ييػػػتقف فػػػي تنمػػػيط السػػػمكؾ االجتمػػػاعي لكػػػؿٍّ مػػػف  باإلضػػػافة لمػػػا كرد نجػػػد أفٌ ك   ،الكسػػػب

ع أحػػػدىـ كالتكٌحػػػد مػػػ ، وفالتقميػػػد لسػػػمككات الراشػػػديف مػػػف الجػػػنس نفسػػػ ، األطفػػػاؿ الػػػذككر كاإلنػػػاث
 ر فػػي قكلبػػة سػػمكؾيػػؤثٌ فيػػك  ، عاطفيػػان  مػػف الطفػػؿ قػػربيفالماألشػػخاص مػػف عنػػدما يكػػكف كالسػػٌيما 
 .أك السمبي االيجابي التعزيز تكرارتبعان ل كىذا النمط أك ذاؾ يستمرٌ  ، االجتماعي الطفؿ
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال  :الفرضية التاسعة عشرةئج نتا -19
( سنوات قبل تطبيق البرنامج 4مى مقياس ميارات التواصل االجتماعي لؤلطفال في عمر )ع

 . لؤلم وبعده تبعًا لمتغير المستوى التعميمي
ليست المحسكبة (  Fاختبار فيشر)قيمة  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ل إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية

  (،1’232المجمكعات كداخؿ المجمكعات بمغت ) ،  كالقيمة االحتمالية قبمي بيفدالة إحصائيان 
كالقيمتيف غير ( 1’752)كالقيمة االحتمالية بعدم بيف المجمكعات كداخؿ المجمكعات بمغت 

كىذا يشير إلى أنو ال تكجد فركؽ في ميارات التكاصؿ (،  ِٕدالتيف إحصائيان عند درجة حرية )
لممستكل التعميمي  ؽ البرنامج كبعده تبعان ( سنكات قبؿ تطبيْفي عمر ) االجتماعي بيف األطفاؿ

بالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية التي تقكؿ بعدـ كجكد فركؽ بيف درجات األطفاؿ عمى .  لؤلـ
. كنرفض الفرضية البديمةالمستكل التعميمي لؤلـ مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي تبعان لمتغير 

 .( يكضح النتائج ِٔكالجدكؿ رقـ )
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ي قبل تطبيق البرنامج وبعده تبعًا لممستوى التعميمي ععمى مقياس ميارات التواصل االجتما( 26جدول رقم )
 ( سنوات4في عمر )متوسط المجموع الكمي لميارات التواصل االجتماعي عند األطفال  لؤلم.

ر بمستكل األـ التعميمي سكاءو يعني أف العناية بالطفؿ كفقان لمعينة المختارة لمبحث لـ تتأثٌ  كىذا  
فقد تكجد عكامؿ  .فما فكؽ  ان جامعي ان تعميم ـأ ان ثانكي ان تعميم ، أـ كافكما دكف ان أساسي ان كاف تعميم
المستكل التعميمي  غيرفي الركضة  كجكدهي ظؿ رة في تطٌكر الطفؿ بشكؿ مستمر فأخرل مؤثٌ 

ىـٌ الطفؿ  أفٌ  التي أكضحت (ََُِعطية )دراسة كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع    لؤلـ .
ما ف حكلو. أم كمٌ بالتدريج يطمح نحك القبكؿ االجتماعي ممٌ  ثـٌ  ،القبكؿ األسرمفي البداية يككف 

ايجابي عمى نجاح  ان مؤشر  دٌ فيذا ييع ، خريف تدعميـعبلقاتيـ االجتماعية باآل أدرؾ األطفاؿ أفٌ 
( ََِٗ)الفبلح دراسة  كذلؾ تأتي مف كجية نظر األطفاؿ أنفسيـ . تياكفاعميعبلقاتيـ باآلخريف 

نمك كفاءة الطفؿ النفسية كاالجتماعية مف خبلؿ مكاجيتو مشكبلتو بطريقة مقبكلة التي تؤكد 
 Sopris West Educational services ية )مؤسسة الخدمات الغرب دراسةك  اجتماعيان.

Acambiu Learning company.  ) ان ر مؤثٌ  عامبلن طفاليـ نشاطاتيـ تأتي مشاركة الكالديف أإذ 
ف اؽ الكالدحقٌ حيث  (Kurato 2006) دراسة كوراتوكىك ما أكدتو  لؤلطفاؿفي فيـ األىؿ 

 .تجاه أطفاليـ  ان ابيايج ان تفكير  أيضان  اكما حقق ، المتعة بالتكاصؿ مع األطفاؿ
أطفاؿ الثانية مف  دامتحاف الرقة كعاطفة األمكمة عنبأٌف  (,Symon& Clark,2000)ككجد    

في عمر الخمس  ، نبأ كـ سيككف الطفؿ ناجحان في ميمة تبني كجية نظر اآلخريفيي العمر؛ 
عؼ ( أف األطفاؿ الصغار ممف يعانكف مف ضُٖٗٗككجد ركبف كآخركف في عاـ ) ، سنكات

في ضبط النفس كاف لدييـ أميات ممٌحات، غالبان ما يظيركف تصرفات كانت تكصؼ عمى أنيا 
كاألطفاؿ المقاكمكف ممف لدييـ أبكيف مسيطريف كممٌحيف  ، كعدكانية ىٌدامة ، نكبات غضب

 سنواتANOVA  4اختبار 
مجموع  مصدر التباين المتغير 

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 الداللة  Fة قيم

تواصل اجتماعي 
 قبلي

 0’307 1’232 37’522 2 97’163 قبلي بين المجموعات

قبلي ضمن 
 المجموعات

515’303 25 515  ’203  

 29 332’676 المجموع

تواصل اجتماعي 
 بعدي

بعدي بين 
 المجموعات

315’52 2 159’26 952’0 474’0 

بعدي ضمن 
 المجموعات

367’702 25 075’36  

    27 954’679 المجموع
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بينما األكالد الذيف لدييـ أبكيف ( .  Matthew et al . , 1996) غالبان ما ييطٌكركف الغضب
 ( .  (Zhou et al . , 2002   ييطٌكركف التعاطؼ كالتكظيؼ االجتماعي المبلئـداعميف 

كبيذه الطريقة يتفاعؿ مزاج األـ مع مزاج الطفؿ عندما يتكاجد جكدة في التناغـ كالتناسب بيف    
أٌما عندما تجد األـ صعكبة في إنياء  ، تظير الكفاءة االجتماعية لتتطكر بسيكلة ، األـ كالطفؿ

تكاصمو  قد ال تساعده في تطك غير مقبكلة اجتماعيان الطفؿ عندئذو ييطٌكر الطفؿ تصرفات  مشاكؿ
 ( . Hock & Schirtzinger,1992)االجتماعي 

: توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات األطفال عمى نتائج الفرضية العشرون -21
ت قبل تطبيق البرنامج وبعده ( سنوا4مقياس ميارات التواصل االجتماعي لؤلطفال في عمر )

    تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لؤلم. 
ليست المحسكبة (  Fاختبار فيشر)قيمة  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ل إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية

 ، (َٔ.َكالقيمة االحتمالية قبمي بيف المجمكعات كداخؿ المجمكعات بمغت ) ، دالة إحصائيان 
كالقيمتيف غير ( ُِٕ.َ)مالية بعدم بيف المجمكعات كداخؿ المجمكعات بمغت كالقيمة االحت

كىذا يشير إلى أنو ال تكجد فركؽ في ميارات التكاصؿ  ، (ُّعند درجة حرية )دالتيف إحصائيان 
بالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية التي تقكؿ لممستكل التعميمي لؤلـ.  تبعان  االجتماعي بيف األطفاؿ

كؽ بيف درجات األطفاؿ عمى مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي تبعان لمتغير بعدـ كجكد فر 
 . كنرفض الفرضية البديمةالمستكل التعميمي لؤلـ 

( سنوات عمى 5في عمر )( متوسط المجموع الكمي لميارات التواصل االجتماعي عند األطفال 27جدول رقم )
 ج وبعده تبعًا لممستوى التعميمي لؤلم.ي قبل تطبيق البرنامعمقياس ميارات التواصل االجتما

ر بمستكل األـ التعميمي سكاءو يعني أف العناية بالطفؿ كفقان لمعينة المختارة لمبحث لـ تتأثٌ  كىذا
فقد تكجد عكامؿ  .فما فكؽ  ان جامعي ان تعميم ـأ ان ثانكي ان تعميم أـ كاف، كما دكف ان أساسي ان كاف تعميم

 سنواتANOVA  4اختبار 
مجموع  مصدر التباين المتغير 

 المربعات
درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة  Fقيمة 

تواصل اجتماعي 
 قبلي

 0’742 0’06 6’795 2 13’750 قبلي بين المجموعات
قبلي ضمن 
 المجموعات

766’3333 72 254  ’116 

 31 3402’716 موعالمج

تواصل اجتماعي 
 بعدي

بعدي بين 
 المجموعات

929’153 2 273’96 291’0 965’0 

بعدي ضمن 
 المجموعات

213’2234 72 732’223  

    31 8388 المجموع
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المستكل التعميمي  غيرفي الركضة  كجكدهرة في تطٌكر الطفؿ بشكؿ مستمر في ظؿ أخرل مؤثٌ 
 لؤلـ . 

ك فيما  رة .طبيعة العبلقة كالترابط كنمط المعاممة ىي عكامؿ مؤثٌ  يمكف تفسير ىذه النتيجة بأفٌ 
، لـ دكر األميات في تعميـ األطفاؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي كغير المفظي يخٌص 

كٌظؼ األميات الكفاءة االجتماعية كاألكاديمية التي يمتمكٌنيا في ىذا المجاؿ لتسجيؿ الفركؽ بيف ت
 أطفاليف . 

في ىـٌ الطفؿ يككف  أفٌ  التي أكضحت (ََُِعطية )دراسة كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع    
ما أدرؾ ف حكلو. أم كمٌ بالتدريج يطمح نحك القبكؿ االجتماعي ممٌ  ثـٌ  ،القبكؿ األسرمالبداية 

ايجابي عمى نجاح  ان مؤشر  دٌ فيذا ييع ، عبلقاتيـ االجتماعية باآلخريف تدعميـ األطفاؿ أفٌ 
( ََِٗ)الفبلح دراسة  أتيكذلؾ ت مف كجية نظر األطفاؿ أنفسيـ . تياكفاعميعبلقاتيـ باآلخريف 

نمك كفاءة الطفؿ النفسية كاالجتماعية مف خبلؿ مكاجيتو مشكبلتو بطريقة مقبكلة التي تؤكد 
 Sopris West Educational services مؤسسة الخدمات الغربية ) دراسةك  اجتماعيان.

Acambiu Learning company.  ) ان ر مؤثٌ  عامبلن طفاليـ نشاطاتيـ تأتي مشاركة الكالديف أإذ 
ف اؽ الكالدحقٌ حيث  (Kurato 2006) دراسة كوراتوكىك ما أكدتو  لؤلطفاؿفي فيـ األىؿ 

 .تجاه أطفاليـ  ان ايجابي ان تفكير  أيضان  اكما حقق ، المتعة بالتكاصؿ مع األطفاؿ
أطفاؿ الثانية مف  دامتحاف الرقة كعاطفة األمكمة عنبأٌف  (,Symon& Clark,2000)ككجد    

في عمر الخمس  ، كـ سيككف الطفؿ ناجحان في ميمة تبني كجية نظر اآلخريفنبأ يي العمر؛ 
( أف األطفاؿ الصغار ممف يعانكف مف ضعؼ ُٖٗٗككجد ركبف كآخركف في عاـ ) ، سنكات

في ضبط النفس كاف لدييـ أميات ممٌحات، غالبان ما يظيركف تصرفات كانت تكصؼ عمى أنيا 
كاألطفاؿ المقاكمكف ممف لدييـ أبكيف مسيطريف كممٌحيف   ،كعدكانية ىٌدامة ، نكبات غضب

بينما األكالد الذيف لدييـ أبكيف ( .  Matthew et al . , 1996) غالبان ما ييطٌكركف الغضب
 ( .  (Zhou et al . , 2002   داعميف ييطٌكركف التعاطؼ كالتكظيؼ االجتماعي المبلئـ

اج الطفؿ عندما يتكاجد جكدة في التناغـ كالتناسب بيف كبيذه الطريقة يتفاعؿ مزاج األـ مع مز    
أٌما عندما تجد األـ صعكبة في إنياء  ، تظير الكفاءة االجتماعية لتتطكر بسيكلة ، األـ كالطفؿ

تكاصمو  قد ال تساعده في تطك غير مقبكلة اجتماعيان مشاكؿ الطفؿ عندئذو ييطٌكر الطفؿ تصرفات 
 ( . Hock & Schirtzinger,1992)االجتماعي 
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وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ت نتائج الفرضية الواحد والعشرون: -21
األطفال في ميارات التواصل االجتماعي كما عب رت عنيا األميات من خالل االستبانة الموجية 

 .  سنوات( 4)لين قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال عينة البحث في عمر 
متكسط درجات مبلحظة األميات  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ لج المعالجة اإلحصائية إفَّ نتائ   

سنكات قبؿ تطبيؽ البرنامج ( ْ)لميارات التكاصؿ االجتماعي لدل أطفاليف في عمر
كازداد متكسط درجات مبلحظة األميات ألطفاليف بعد تطبيؽ البرنامج ليككف  ، ( 13‚251كاف)

(  1‚793االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني الستبانة األميات )كما بمغت قيمة  ، (16‚136)
كالقيمة االحتمالية  ، ر عف عبلقة طردية قكية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لممبلحظةكىي تعبٌ 

. كبمغ متكسط الفركقات بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني  (%َ‚َٓ)دالة إذا ما قيكرنت بمستكل داللة
كما أف االنحراؼ المعيارم ليذه الفركقات  ، (1‚518بخطأ معيارم )  ( ك 2‚786لبلستبانة )
، % (ٓٗباحتماؿ قدره ) ثقةو  جاؿي ؿ لدينا م( كبذلؾ يشكٌ  2 ‚741طيا الحسابي يبمغ ) عف متكسٌ 

ط درجات مبلحظة األميات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده ألطفاليف متكسٌ بيف حيث يتراكح الفرؽ 
)ت( المحسكبة قيمة مؤشر االختبارك . أقصى كحدٌ  (1‚723أدنى ك) كحدٌ  (3‚848بيف )

كبما أف قيمة    .(ِٕ)الحرية  جةدر عند  ، (2‚15)قيمة مؤشر)ت( الجدكلية ك  ( ٓ‚381)
يمكننا  ، أكبر مف )ت( الجدكليةبقيمتيا المطمقة )ت( المحسكبة قيمة ك %( َ‚َٓاالحتماؿ )

ؽ بيف متكسط درجات ك فر  بكجكدتقكؿ  التيكنقبؿ الفرضية البديمة رفض الفرضية الصفرية 
كفؽ تقييـ  كبعدهفي ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج ( سنكات ْبعمر )األطفاؿ 

 كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغتكالنتيجة لصالح متكسط درجات التقييـ البعدم. ، األـ 
  .تائج المذككرة يكضح الن ( ِٖكالجدكؿ رقـ )إذ جاءت متكسطة،  ( َ‚5)

لمتواصل  ( سنوات4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 28جدول رقم) 
 قبل تطبيق البرنامج وبعده.  استبانة األم عمى  االجتماعي

التواصل 
 االجتماعي

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 االرتباط 

متوسط 
 الفروق

Tستودنت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 N² الداللة

حجم 
 األثر

 َ‚517 دالة ِٕ -ٓ‚381- ِ ‚ْٕ َ‚ّٕٗ ّ‚ُْٕ ُّ‚َِٓ ِٖ قبمي 
T ستكدنت

 الجدكلية
القيمة  ِ‚ َٓ  ْ‚ّْٗ ُٔ‚َّٔ ِٖ بعدم 

 االحتمالية
111‚َ 
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حيث ، طفاليفبرنامج التكاصؿ الذم طيبؽ عمى أجدكل  فاألميات قد الحظ يعني أفٌ كىذا    
ارات كرصد مي ، فات الطفؿ في بيئة المنزؿ االجتماعية مف قبؿ األمياتالتركيز عمى تصرٌ تـ ٌ 

كأصبحت مف األكلكيات في التنمية ، لدل األمياتح مفيكميا ضى التكاصؿ االجتماعية التي تك 
ككاف  .نامجبدليؿ الفارؽ الذم سيجؿ قبؿ كبعد تطبيؽ البر  ، االجتماعية لبمكرة شخصيات أطفاليف

تنمية ميارات باىتماـ األميات مستكل ع لمغاية القصكل مف ىذا البحث رف ان كبير  ان ىذا تحقيق
كاألميات ىٌف أكثر األشخاص تأثيران في عبلقة الطفؿ في التكاصؿ االجتماعي لدل أطفاليف. 

مكف ككبلرؾ بيئتو، كىك ما أثبتتو دراسات الترابط األمكمي بيف األـ كالطفؿ، ففي دراسة لػ ساي
حكؿ عبلقة الـ بالطفؿ تنبأت نتائج امتحاف الرقة كاألمكمة بأف أطفاؿ الثانية مف العمر الذيف 
تربطيـ بأمياتيـ عبلقات إيجابية سكؼ يككنكف ناجحيف في تبني كجية نظر اآلخريف، كىذا ما 

دت ككج (.Symon& Clark,2005,p57-60) ييشكؿ خطكة كبيرة في التكاصؿ اإليجابي معيـ.
بعض الدراسات أف األطفاؿ ممف يعانكف مف ضعؼ في ضبط النفس كانت لدييـ أميات  
ممٌحات غالبان ما يظيركف تصرفات كانت تكصؼ عمى أنيا نكبات غضب، كعدكانية ىٌدامة، 
كاألطفاؿ المقاكمكف ممف لدييـ أبكاف مسيطراف كمٌمحاف غالبان ما يطركف الغضب، بينما األطفاؿ 

 , Zhou et alالمبلئـ.  لدكف داعمكف، ييطكركف التعاطؼ كالتكظيؼ االجتماعيالذيف لدييـ كا
2002,p899)) . 

 ( ُّالشكؿ رقـ )                                     

 

الفرق في متوسط استبانة األمهات لمهارات التواصل االجتماعي 

 سنوات قبل البرنامج وبعده .  4عند األطفال في عمر 
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وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ت-نتائج الفرضية اإلثنا وعشرون -22
ت عنيا األميات من خالل االستبانة الموجية األطفال في ميارات التواصل المفظي كما عب ر 

 سنوات.( 4)قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال عينة البحث في عمر  لين  
متكسط درجات مبلحظة األميات  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ ل إفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية   

كازداد  ، (4‚821كاف ) لميارات التكاصؿ المفظي لدل أطفاؿ عينة البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج
كما بمغت قيمة االرتباط  ، (5‚617بعد تطبيؽ البرنامج ليككف ) األـمتكسط درجات مبلحظة 

ر عف عبلقة طردية قكية بيف ( كىي تعبٌ 1‚382)الستبانة األـ بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني 
%(. 1‚15ستكل الداللة)كالقيمة االحتمالية دالة إذا ما قيكرنت عند م  .التطبيقيف القبمي كالبعدم

 ( كبخطأ معيارم 1‚664كبمغ متكسط الفركقات بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبلستبانة )
 (،2‚564) كما أف االنحراؼ المعيارم ليذه الفركقات عف متكسطيا الحسابي يبمغ ، (1‚314)

جات مبلحظة ، حيث يتراكح الفرؽ لمتكسط در % (ٓٗقدره) باحتماؿ ثقةن  ؿ لدينا مجاؿي كبذلؾ يشكٌ 
( كحد أقصى . كما أف 1‚141)أدنى ك كحدٌ ( 1‚431الباحثة قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده بيف)

كبما .  (ِٕحرية )ال عند درجة، (2‚14)قيمة )ت( الجدكلية ( ك 2‚499))ت( المحسكبة قيمة 
 )ت(كقيمة  ،%( ىي أكبر مف القيمة االحتمالية المبينة في الجدكؿ 1‚15أف قيمة االحتماؿ )
فيمكننا رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة  ،)ت( الجدكليةقيمة المحسكبة أكبر مف 

في ميارات التكاصؿ ( سنكات ْبعمر )ؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ ك فر بكجكد التي تقكؿ 
ح متكسط درجات التقييـ كالنتيجة لصال ،المفظي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ تقييـ األـ

إذان الفرؽ لو داللة لكف حجـ األثر لـ كاف صغير ان،  كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي  البعدم.
   .( يكضح النتائج ِٗكالجدكؿ )( إذ جاءت منخفضة.  َ‚ُبمغت )

( سنوات لمتواصل 4فرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )لا T.test ( نتائج اختبار 29جدول رقم) 
 قبل تطبيق البرنامج وبعده. المفظي عمى استبانة األم 

التواصل 
 المفظي 

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 االرتباط 

متوسط 
 الفروق

Tستودنت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 N² الداللة

حجم 
 األثر

 َ‚ُٖٖ دالة ِٕ -ِ‚ْٗٗ- ُ‚ْٔٔ َ‚ِّٖ ُ‚ُِْ ْ‚ُِٖ ِٖ قبمي 
T ستكدنت

 الجدكلية
القيمة  2‚ 15  1‚729 5‚617 28 بعدي 

 االحتمالية
َُٗ‚َ 
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كالذم  ،ذلؾ ييفسر فاعمية برنامج التكاصؿ االجتماعي الذم طيبؽ عمى أطفاؿ عينة البحث إفٌ    
لمغاية القصكل مف   ان ككاف ىذا تحقيق ، ـ األطفاؿ في اكتساب ىذه المياراتكاف لو أثر في تقدٌ 

طفاؿ بميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي . كىذا ييعطي اىتماـ األمستكل ع رف كىيىذا البحث 
ـ مٌ لتقييـ تعٌ  مصداقية لنتائج األدكات األخرل الميطبقة ألجؿ ىذا اليدؼ أم مقياس االختبار الميعدٌ 

في  ففاألىؿ يؤثرك  األطفاؿ ميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده .
، بؿ مف خبلؿ ما يبلحظو فيما يخص عبلقات أىمو االجتماعية الطفؿ ليس مف خبلؿ ما يريد 

التي تساعده عمى تككيف ميارات تكاصمو المفظي، فعندما يسمع  لعبلقاتكمدل ارتياحو ليذه ا
االيجابية في الكبلـ كالدقة كالمكضكعية بالضركرة سيقـك بمحاكاة ما يسمع كما يبلحظ ألف أجدل 

كغير مباشر في تككيف ميارات الطفؿ الحياتية ىي التعٌمـ األساليب التي تؤثر بشكؿ مباشر 
ة ، فعندما ر يرتبط بكفاءة الطفؿ االجتماعير األىؿ فيك متغيٌ أٌما تكتٌ  بالتقميد كالنمذجة كالمحاكاة.

كمف  غير إيجابية ؿ تسكيةتظير كفاءة الطفؿ االجتماعية الناتجة لتشكٌ  يزداد التكتر كمصادره
 (.(Sameroff et al ., 1998,p165في ميارات تكاصمو المفظي  الممكف أف يظير اضطراب

وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات تنتائج الفرضية الثالثة والعشرون:  -23
كما عب رت عنيا األميات من خالل االستبانة ميارات التواصل اإليمائي الجسدي األطفال في 

 سنوات.( 4)ألطفال عينة البحث في عمر ية لين قبل تطبيق البرنامج وبعده الموج  
متكسػػط درجػػات مبلحظػػة األميػػات  مفرضػػية المػػذككرة تيبػػيف أفٌ ل إفَّ نتػػائج المعالجػػة اإلحصػػائية   

( ٖ‚ِْٗ)لميػػػػارات التكاصػػػػػؿ اإليمػػػػػائي لػػػػػدل أطفػػػػػاؿ عينػػػػػة البحػػػػػث قبػػػػػؿ تطبيػػػػػؽ البرنػػػػػامج كػػػػػاف 
ألميػػات بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج كازداد متكسػػط درجػػات مبلحظػػة ا ، (ّ‚ِّٕ)كاالنحػػراؼ المعيػػارم 

 كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة االرتبػػػاط بػػػيف التطبيػػػؽ األكؿ كالثػػػاني لبطاقػػػة المبلحظػػػة  ، ( َُ‚ِْٗ) ليكػػػكف 
ر عػف عبلقػة طرديػة قكيػة بػيف التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم . كالقيمػة االحتماليػة كىي تعبٌ ( َ‚ٖٔٗ)

لفركقػػػات بػػػيف التطبيػػػؽ األكؿ . كبمػػػغ متكسػػػط ا%(َ‚َٓذا مػػػا قيكرنػػػت عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة)دالػػػة إ
، كمػػا أف االنحػػراؼ المعيػػارم ليػػذه الفركقػػات عػػف (َ‚ُّْ)كبخطػػأ معيػػارم (ِ)كالثػػاني لبلسػػتبانة

حيػث  ، % (ٓٗ) باحتماؿ قدره ثقةن  ؿ لدينا مجاؿي كبذلؾ يشكٌ   (ُ‚َٖٓ) متكسطيا الحسابي يبمغ 
( كحػد ِ‚ٕ)مج كبعػده بػيف متكسػط درجػات مبلحظػة األميػات قبػؿ تطبيػؽ البرنػابػيف يتراكح الفػرؽ 

قيمة)ت( ك  (ٓ‚ِٖٔ)ت( المحسكبة )كحد أقصى . كما أف قيمة مؤشر اختبار(  ُ‚ِٗٗ)أدنى ك 
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% ( ىػػي أكبػػر َ‚َٓكبمػػا أف قيمػػة االحتمػػاؿ)    . (ِٕ)الحريػػة  ةدرجػػعنػػد  ، (ِ‚َٓالجدكليػػة )
    ، )ت( الجدكليةمة قي)ت( المحسكبة أكبر مف كقيمة  ، المبٌينة في الجدكؿمف القيمة االحتمالية 

ؽ بػػػيف ك فػػػر  بعػػػدـ كجػػػكدؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تقػػػكؿ ك رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية كقبػػػ فيمكننػػػا   
قبػػؿ تطبيػػؽ  يمػػائي الجسػػدمفػػي ميػػارات التكاصػػؿ اإل( سػػنكات ْبعمػػر )متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ 

كىػك مػا تؤكػده  م.كالنتيجة لصالح متكسط درجػات التقيػيـ البعػد ، كفؽ تقييـ األـ ، البرنامج كبعده
 . ( يكضح النتائجَّكالجدكؿ ) ( إذ جاءت متكسطة. 1‚5قيمة مربع إيتا التي بمغت )

( سنوات لمتواصل 4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 31جدول رقم) 
 األم  قبل تطبيق البرنامج وبعده.اإليمائي عمى استبانة 

التكاصؿ 
 االجتماعي

االنحراؼ  المتكسط ددالع
 المعيارم

قيمة 
 االرتباط 

متكسط 
 الفركؽ

Tستكدنت 
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

N² الداللة
 

 حجم األثر
 1‚559 دالة 27 5‚ـ862 2‚111 1‚896 3‚327 8‚429 28 قبمي 

T ستكدنت
 الجدكلية

القيمة  2‚ 15  4‚113 11‚429 28 بعدم 
 االحتمالية
111‚1 

كالذم ، ييفسر فاعمية برنامج التكاصؿ االجتماعي الذم طيبؽ عمى أطفاؿ عينة البحث كىذا ما  
لمغاية  ان كبير  ان ككاف ىذا تحقيق، التكاصؿ اإليمائي األطفاؿ مياراتإكساب كاف لو أثر في 

ي اىتماـ األطفاؿ بميارات التكاصؿ االجتماعي اإليمائمستكل ع رف يالقصكل مف ىذا البحث  كى
كىذا ييعطي مصداقية لنتائج األدكات األخرل الميطبقة ألجؿ ىذا اليدؼ أم مقياس  ،الجسدم

الجسدم قبؿ تطبيؽ البرنامج ـ األطفاؿ ميارات التكاصؿ اإليمائي مٌ لتقييـ تعٌ  االختبار الميعدٌ 
مما يعني أف األىؿ كخصكصان األـ التي تؤثر في صياغة شخصية أطفاليا تؤثر بشكؿ . كبعده

م في إكساب األطفاؿ ميارات تكاصميـ اإليمائي، فإذا كجد الطفؿ حساسية أمو تجاه حركات قك 
الجسد كتعبيرات الكجو فيك بالضركرة سكؼ يتمثؿ الحساسية تجاه ىذه الميارات. ككجدت بعض 
الدراسات أف األطفاؿ ممف يعانكف مف ضعؼ في ضبط النفس كانت لدييـ أميات  ممٌحات 

تصرفات كانت تكصؼ عمى أنيا نكبات غضب، كعدكانية ىٌدامة، كاألطفاؿ غالبان ما يظيركف 
المقاكمكف ممف لدييـ أبكاف مسيطراف كمٌمحاف غالبان ما يطركف الغضب، بينما األطفاؿ الذيف 

 , Zhou et alلدييـ كالدكف داعمكف، ييطكركف التعاطؼ كالتكظيؼ االجتماعي المبلئـ. 
2002,p899)) 
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 وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجاتتالرابعة والعشرون: نتائج الفرضية  -24
األطفال في ميارات التواصل االجتماعي كما عب رت عنيا األميات من خالل االستبانة الموجية 

 .سنوات ( 5)لين قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال عينة البحث في عمر 
متكسػػط درجػػات مبلحظػػة األميػػات  ذككرة تيبػػيف أفٌ مفرضػػية المػػل إفَّ نتػػائج المعالجػػة اإلحصػػائية   

كازداد  ، ( 16‚531لميػػػارات التكاصػػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػػدل أطفػػػاليف قبػػػػؿ تطبيػػػؽ البرنػػػػامج كػػػػاف )
كمػػا بمغػػت قيمػػة  ، ( 19‚125متكسػػط درجػػات مبلحظػػة األميػػات بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج ليكػػكف  )

ر عػف عبلقػة طرديػة ( كىػي تعٌبػ 1‚713االرتباط بيف التطبيػؽ األكؿ كالثػاني السػتبانة األميػات )
قكيػػػػة بػػػػيف التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم . كالقيمػػػػة االحتماليػػػػة دالػػػػة إذا مػػػػا قيكرنػػػػت بمسػػػػتكل داللػػػػة 

(  - 2‚ْٗٓ -% (  . كبمػػػػغ متكسػػػػط الفركقػػػػات بػػػػيف التطبيػػػػؽ األكؿ كالثػػػػاني لبلسػػػػتبانة )َ‚َٓ)
ركقػػات عػػف متكسػػطيا الحسػػابي كمػػا أف االنحػػراؼ المعيػػارم ليػػذه الف ، (1‚ْٖٕكبخطػػأ معيػػارم )

بػيف راكح الفػرؽ حيػث يتػ ، (%ٓٗ)ؿ لدينا مجاؿ ثقة باحتماؿ ثقػة قػدره( كبذلؾ يشكٌ ْ‚ّْٓيبمغ  )
أدنػػػػػى  ( كحػػػػدٌ  ْ‚ُّٗمتكسػػػػط درجػػػػات مبلحظػػػػة األميػػػػػات قبػػػػؿ تطبيػػػػؽ البرنػػػػامج كبعػػػػػده بػػػػيف )

)ت(  قيمػػػػةك ( ّ‚َّٖ))ت( المحسػػػػكبة أقصػػػػى . كمػػػػا أف قيمػػػػة مؤشػػػػر اختبػػػػار ( كحػػػػدٌ َ‚ٓٗٗك)
%( ىػػي أكبػػر مػػف َ‚َٓقيمػػة االحتمػػاؿ) كبمػػا أفٌ  .( ُّ) الحريػػة  ةدرجػػعنػػد ، (ِ‚َْ)الجدكليػػة 

 ، )ت( الجدكليػػػةقيمػػػة )ت( المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف كقيمػػػة  ، المبٌينػػػة فػػػي الجػػػدكؿالقيمػػػة االحتماليػػػة 
فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط  كجػػػكدب ؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تقػػػكؿك فيمكننػػػا رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية كقبػػػ

في ميارات التكاصؿ االجتماعي كفؽ تقييـ األميات ألطفػاليف ( سنكات ٓبعمر )جات األطفاؿ در 
إذان الفػرؽ داؿ لكػف حجػـ األثػر كىذه الفركؽ لصالح التقييـ البعػدم .  ، قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده

( يكضػػػح ُّكالجػػػدكؿ رقػػػـ ).(َ‚261جػػػاء صػػػغيران كىػػػك مػػػا تؤكػػػده قيمػػػة مربػػػع إيتػػػا التػػػي بمغػػػت )
 ائج : النت

( سنوات لمتواصل االجتماعي عمى استبانة 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 31جدول رقم) 
 قبل تطبيق البرنامج وبعده.

التواصل 

 االجتماعي

 ستودنتT متوسط الفروق قيمة االرتباط  االنحراف المعياري المتوسط العدد

 المحسوبة

 N² اللةالد درجات الحرية

 حجم األثر

 1‚261 دالة 31 -3‚318- -2‚593- 1‚713 6‚324 16‚531 32 قبمي 

Tستودنت الجدولية 

القيمة  2‚ 14  4‚535 19‚125 32 بعدي 

 االحتمالية

111‚1 
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ي بالتالي كاف لبرنامج التكاصؿ الذم طيبؽ عمى أطفاليف أثر في التركيز عمى تصرفات الطفؿ فك 
بيئة المنزؿ االجتماعية مف قبؿ األميات كرصد ميارات التكاصؿ االجتماعية التي تكضح 

كأصبحت مف األكلكيات في التنمية االجتماعية لبمكرة شخصيات  ، مفيكميا  لدل األميات
لمغاية القصكل  ان كبير  ان . ك ىذا تحقيقهكبعدبدليؿ الفارؽ الذم سيجؿ قبؿ تطبيؽ البرنامج  ،أطفاليف

تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي لدل باىتماـ األميات  كىي رفع مستكلىذا البحث مف 
 أطفاليف. 

 (ُْالشكؿ رقـ )

 
وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ت نتائج الفرضية الخامسة والعشرون: -25

الموجية األطفال في ميارات التواصل المفظي كما عب رت عنيا األميات من خالل االستبانة 
 سنوات.( 5)لين قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال عينة البحث في عمر 

متكسط درجات مبلحظة األميات  مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية     
كازداد  ، (ٓ‚ُٕٗ)لميارات التكاصؿ االجتماعي المفظي لدل أطفاليف قبؿ تطبيؽ البرنامج كاف 

كما بمغت قيمة االرتباط بيف  (،ٕت مبلحظة األميات بعد تطبيؽ البرنامج ليككف )متكسط درجا
ر عف عبلقة طردية قكية بيف كىي تعبٌ (  َ‚ُِٕ)التطبيؽ األكؿ كالثاني الستبانة األميات 

% ( .  َٓ.َالتطبيقيف القبمي كالبعدم . كالقيمة االحتمالية دالة إذا ما قيكرنت بمستكل داللة )
( َ‚ُُٖ)كبخطأ معيارم ( ُ‚ُِٖ)الفركقات بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبلستبانة  كبمغ متكسط

الفرق في متوسط استبانة األمهات 

لمهارات التواصل االجتماعي عند 

سنوات قبل  5األطفال في عمر 

 ده . البرنامج وبع
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ؿ كبذلؾ يشكٌ   (ُ‚َِّ)كما أف االنحراؼ المعيارم ليذه الفركقات عف متكسطيا الحسابي يبمغ 
حيث يتراكح الفرؽ لمتكسط درجات مبلحظة األميات  ، % (ٓٗباحتماؿ قدره ) ثقةن  لدينا مجاؿي 

 كحد أقصى . ( َ‚ُِٗ)كحد أدنى ك( ُ‚َٓٔ)رنامج كبعده بيفقبؿ تطبيؽ الب
 ةدرجعند ، (ِ‚َْ)  قيمة )ت(الجدكليةك (  ٕ‚َِٖ)ت(المحسكبة )كما أف قيمة مؤشر اختبار   

% ( ىي أكبر مف القيمة االحتمالية المبينة في َٓ.َكبما أف قيمة االحتماؿ )  (ُّ) الحرية 
فيمكننا رفض الفرضية الصفرية  ،)ت( الجدكليةقيمة )ت( المحسكبة أكبر مف  كقيمة، الجدكؿ

في ( سنكات ٓبعمر )ؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ ك فر  كجكدؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ بك كقب
كىذه الفركؽ  ،قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ تقييـ األميات ألطفاليفٌ  المفظيميارات التكاصؿ 

(إذ جاءت مرتفعة  َ‚618قيمة مربع إيتا التي بمغت )كىك ما تؤكده .  لصالح التقييـ البعدم
 .( يكضح النتائج ِّكالجدكؿ رقـ)
( سنوات لمتواصل 5فرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )لا T.test ( نتائج اختبار 32جدول رقم) 

 المفظي عمى استبانة األم قبل تطبيق البرنامج وبعده.
التكاصؿ 

 االجتماعي
راؼ االنح المتكسط العدد

 المعيارم
قيمة 

 االرتباط 
متكسط 
 الفركؽ

Tستكدنت 
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

N²
 

حجم 
 األثر

 َ‚618 دالة ُّ   -ٕ‚َِٖ- -1‚281- َ‚ُِٕ ُ‚ّّٕ 5‚719 32 قبمي 
T ستكدنت

 الجدكلية
القيمة  2‚ 14  ُ‚َِّ 7 32 بعدي 

 االحتمالية
111‚َ 

 

كاف لبرنامج التكاصؿ الذم طيبؽ عمى أطفاليف أثر في التركيز عمى تصرفات الطفؿ في  بالتالي
اعية المفظية التي كرصد ميارات التكاصؿ االجتم ،بيئة المنزؿ االجتماعية مف قبؿ األميات

كأصبحت مف األكلكيات في التنمية االجتماعية لبمكرة شخصيات  ،لدل األمياتتكضح مفيكميا 
ؿ الفارؽ الذم سيجؿ في درجات المبلحظة لؤلميات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده. ىذا بدلي أطفاليفٌ 
تنمية ميارات باىتماـ األميات  كىي رفع مستكللمغاية القصكل مف ىذا البحث  ان كبير  ان تحقيق

 التكاصؿ االجتماعي المفظي لدل أطفاليف. 
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حصائية في متوسط درجات وجد فروق ذات داللة إتنتائج الفرضية السادسة والعشرون:  -26
األطفال في ميارات التواصل اإليمائي الجسدي كما عب رت عنيا األميات من خالل االستبانة 

 .سنوات( 5)ية لين قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال عينة البحث في عمر الموج  
ة األميات متكسط درجات مبلحظ مفرضية المذككرة تيبيف أفٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية    

كازداد  ، (َُ‚813لميارات التكاصؿ اإليمائي الجسدم لدل أطفاليف قبؿ تطبيؽ البرنامج كاف )
كما بمغت قيمة  ، (ُِ‚125متكسط درجات مبلحظة األميات بعد تطبيؽ البرنامج ليككف)

 ر عف عبلقة طردية( كىي تعبٌ  َ‚762االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني الستبانة األميات )
القيمة االحتمالية غير دالة إذا ما قيكرنت بمستكل داللة  لكفٌ  ، قكية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم

( كبخطأ ُ‚313% ( . كبمغ متكسط الفركقات بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبلستبانة)َ‚َٓ)
(، كما أف االنحراؼ المعيارم ليذه الفركقات عف متكسطيا الحسابي يبمغ  َ‚693معيارم)

متكسط درجات مبلحظة األميات قبؿ تطبيؽ البرنامج بيف حيث يتراكح الفرؽ  ، ( ُ‚1234)
)ت( أقصى . كما أف قيمة مؤشر اختبار ( كحدٌ َ‚112أدنى ك ) ( كحدٌ ِ‚727كبعده بيف )
كبما أف قيمة  .( ُّ) الحرية  ةدرجعند  ، ( ِ‚14)قيمة)ت( الجدكلية ك  (ُ‚893)المحسكبة 
)ت( كقيمة  (َ‚168ي أكبر مف القيمة االحتمالية المبينة في الجدكؿ )% ( ىَٓ.َاالحتماؿ )
ؿ الفرضية الصفرية التي تقكؿ بعدـ ك فيمكننا قب ، ( أصغر مف )ت( الجدكليةُ‚893المحسكبة)

بيف متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ اإليمائي الجسدم كفؽ تقييـ كجكد فركؽ 
كرفض الفرضية البديمة ( سنكات ٓفي عمر ) نامج كبعده األميات ألطفاليف قبؿ تطبيؽ البر 

( ّّالجدكؿ رقـ )( إذ جاءت منخفضة. ك  َ‚114كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت ).
 .يكضح النتائج
( سنوات لمتواصل 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 33جدول رقم)

 ألم  قبل تطبيق البرنامج وبعده.االيمائي عمى استبانة ا
التواصل 

 االجتماعي
االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري
قيمة 

 االرتباط 
 ستودنتT متوسط الفروق

 المحسوبة
درجات 
 الحرية

N² الداللة
 

 حجم األثر
 َ‚114 غير دالة ُّ ُ‚893 -ُ‚ُّّ- َ‚ِٕٔ ٔ‚َِٗ َُ‚ُّٖ ِّ قبمي 

T ستكدنت
 الجدكلية

القيمة  2‚ 14  ْ‚ِْٖ ُِ‚ُِٓ ِّ بعدم 
 االحتمالية

168‚َ 
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ف كانت الفركؽ غير دالة ا يقصده أطفاليف بإشارات مات عمٌ سؤاؿ األميات لممعمٌ فإٌف  إحصائيان  كا 
ىذا يشير إلى اىتماـ األميات ، مكىا في برنامج التكاصؿ االجتماعيمٌ كحركات جسدية كانكا قد تعٌ 

 اصؿ االجتماعي اإليمائي الجسدم لدل أطفاليف.تنمية ميارات التك ب
وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ت:  نتائج الفرضية السابعة والعشرون -27

قبل تطبيق البرنامج وبعده ألطفال  في بطاقة المالحظةاألطفال في ميارات التواصل االجتماعي 
 .   سنوات( 4)عينة البحث في عمر 

متكسط درجات مبلحظة الباحثة  ف أفٌ مفرضية المذككرة تيبيٌ للمعالجة اإلحصائية إفَّ نتائج ا   
 ، (ُٔ‚143)لميارات التكاصؿ االجتماعي لدل أطفاؿ عينة البحث قبؿ تطبيؽ البرنامج كاف 

كبمغ االنحراؼ ( ُٔ‚893)كازداد متكسط درجات مبلحظة الباحثة بعد تطبيؽ البرنامج ليككف
مغت قيمة االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبطاقة المبلحظة كما ب( ٓ‚715)المعيارم

القيمة لكٌف ر عف عبلقة طردية قكية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم . كىي تعبٌ ( َ‚834)
% ( . كبمغ متكسط الفركقات بيف َ‚َٓاالحتمالية غير دالة إذا ما قيكرنت عند مستكل الداللة) 

كما أف االنحراؼ  ، ( َ‚899)كبخطأ معيارم  ( َ‚751) انةالتطبيؽ األكؿ كالثاني لبلستب
 ثقةن  كبذلؾ يشكؿ لدينا مجاؿي (  ْ‚758)المعيارم ليذه الفركقات عف متكسطيا الحسابي يبمغ 

متكسط درجات مبلحظة الباحثة قبؿ تطبيؽ بيف حيث يتراكح الفرؽ  ، % (ٓٗ) باحتماؿ قدره
أقصى . كما أف قيمة مؤشر كحد ٌ ( ُ‚195)أدنى ك  كحدٌ  ( ِ‚595)البرنامج كبعده بيف

 ( . ِٕ)الحرية  ةدرجعند  ، ( ِ‚15قيمة )ت( الجدكلية )ك  (َ‚834)ت( )اختبار
 ، نة في الجدكؿ% ( ىي أكبر مف القيمة االحتمالية المبيٌ َ‚َٓكبما أف قيمة االحتماؿ)    
الفرضية  قبكؿ افيمكنن ( ِ‚15قيمة )ت( الجدكلية )أصغر  (َ‚834))ت( المحسكبة قيمة ك 

في ميارات ( سنكات ْبعمر )ؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ ك فر  كجكدبعدـ الصفرية التي تقكؿ 
. كرفض الفرضية البديمة ، بطاقة المبلحظةقبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ  االجتماعيالتكاصؿ 

( يكضح ّْكالجدكؿ رقـ )( إذ جاءت منخفضة.1‚11كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت )
  .النتائج 
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ميارات ( سنوات ل4لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 34جدول رقم) 
 لتواصل االجتماعي عمى بطاقة المالحظة  قبل تطبيق البرنامج وبعده.ا

التواصل 
 االجتماعي

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمة 
 االرتباط 

متوسط 
 الفروق

Tتودنتس 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

N²
 

 حجم األثر
 1‚1125  27 -1‚834- -1‚751- -1‚834- 5‚148 16‚143 28 قبمي 

T ستودنت
 الجدولية

القيمة  2‚ 15  5‚715 16‚893 28 بعدي 
 االحتمالية

412‚1 

ٌمميـ كاكتسابيـ لميارات التكاصؿ تعٌ سنكات كاف ( ْ )عمرفي  كىذا ييشير إلى أٌف األطفاؿ
االجتماعي قميؿ كما جاء في المؤشرات اإلحصائية لبطاقة المبلحظة . كيمكف تفسير ذلؾ أف 
السمكؾ الكاقعي لمطفؿ يتناقض في غالب األحياف مع ما يشاىده أك يستجيب لو عف طريؽ 

سنكات  (ٓ )لطفؿ في عمراأٌما ف لو مف قبؿ اآلخريف . التعميمات أك المبلحظات التي تيمقٌ 
يٌتعٌمـ بشكؿ حرىفي فإٌنو كخصكصان إذا كاف مكاظبان عمى االلتزاـ في الدكاـ اليكمي في الركضة 

 سنكات .  ( ْ )أكثر مف الطفؿ في عمر
 (ُٔالشكؿ رقـ )

 
 
 

( سنوات لميارات 4) الفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر
 التواصل االجتماعي عمى بطاقة المالحظة  قبل تطبيق البرنامج وبعده
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وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات ت : نتائج الفرضية الثامنة والعشرون -28
قبل تطبيق البرنامج  في بطاقة المالحظة جاءتيارات التواصل االجتماعي كما األطفال في م

  سنوات.( 5)وبعده ألطفال عينة البحث في عمر 
ط درجات مبلحظة الباحثة متكسٌ  ف أفٌ مفرضية المذككرة تيبيٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصائية    

 ، (16‚131)يؽ البرنامج كاف لميارات التكاصؿ االجتماعي لدل أطفاؿ عينة البحث قبؿ تطب
كما بمغت قيمة  ، (2 1‚969)ط درجات مبلحظة الباحثة بعد تطبيؽ البرنامج ليككفكازداد متكسٌ 

ر عف عبلقة طردية كىي تعبٌ ( 1 ‚768)االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبطاقة المبلحظة 
 إذا ما قيكرنت عند مستكل الداللة. كالقيمة االحتمالية دالة بعدمقكية بيف التطبيقيف القبمي كال

(َٓ‚َ )% . 
كبخطأ معيارم (  5‚938)كبمغ متكسط الفركقات بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني لبلستبانة    
( 3‚911)، كما أف االنحراؼ المعيارم ليذه الفركقات عف متكسطيا الحسابي يبمغ(1‚691)

متكسط درجات بيف يتراكح الفرؽ حيث  ، % (ٓٗقدره)باحتماؿ  ثقةن  كبذلؾ يشكؿ لدينا مجاؿي 
 كحدٌ ( 7 ‚347) أدنى ك كحدٌ  (4‚529)مبلحظة الباحثة قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده بيف 

 .(ُّ)الحرية  ةدرجعند  (2‚14) قيمة)ت(ك  (8‚591)ت( ). كما أف قيمة مؤشر اختبارأقصى
قيمة ك في الجدكؿ  % ( ىي أكبر مف القيمة االحتمالية المبينةَ‚َٓكبما أف قيمة االحتماؿ)    

ؿ الفرضية ك فيمكننا رفض الفرضية الصفرية كقب ، )ت( الجدكليةقيمة )ت( المحسكبة أكبر مف 
في ميارات ( سنكات ٓبعمر )البديمة التي تقكؿ باختبلؼ الفرؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ 

بحث لصالح ألطفاؿ عينة القبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  الباحثةكفؽ تقييـ  الجتماعيالتكاصؿ ا
كالجدكؿ رقـ إذ جاءت مرتفعة. (  َ‚7كىك ما تؤكده قيمة مربع إيتا التي بمغت ). التقييـ البعدم

 ( يكضح النتائج : ّٓ)
ميارات ( سنوات ل5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 35جدول رقم) 

 ق البرنامج وبعده.لتواصل االجتماعي عمى بطاقة المالحظة  قبل تطبيا
التواصـــــــــــل 
 االجتماعي

االنحــــــــــــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

ــــــــــــــــة  قيم
 االرتباط 

متوســــــــط 
 الفروق

Tستودنت 
 المحسوبة

درجـــــات 
 الحرية

مســــــــــتوى 
 الداللة

N² 
حجم 
 األثر

 َ‚714 دالة ُّ ٖ‚ُٗٓ ٓ‚ّٖٗ َ ‚ٖٕٔ ٓ‚ِّٗ ُٔ‚َُّ ِّ قبمي 
T سػػػػػػػػػػػػتكدنت

 الجدكلية
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القيمــــــة  ِ‚ َْ  ٓ ‚ِْٗ ِ ُ‚ٗٔٗ ِّ بعدي 
االحتمــــا

 لية
111‚َ 

ذلؾ ييفسر فاعمية برنامج التكاصؿ االجتماعي الذم طيبؽ عمى أطفػاؿ عينػة البحػث  كالػذم  إفٌ    
كىػذا تحقيػؽ كبيػر لمغايػة القصػكل مػف  ، ـ األطفػاؿ فػي اكتسػاب ىػذه الميػاراتكاف لو أثر في تقدٌ 

ألطفػاؿ بميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي  . كييعطػي مصػداقية اىتمػاـ ا كىي رفع مسػتكلىذا البحث 
ـ األطفػػػاؿ ميػػػارات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي قبػػػؿ تطبيػػػؽ لتقيػػػيـ تعمٌػػػ لنتػػػائج مقيػػػاس االختبػػػار الميعػػػدٌ 

  البرنامج كبعده .

 
 

وجد فروق ذات داللة إحصائية فـي متوسـط درجـات تنتائج الفرضية التاسعة والعشرون:  -29
قبل تطبيق البرنامج وبعده  جاءت في بطاقة المالحظةتواصل المفظي كما األطفال في ميارات ال

 سنوات.  ( 5)ألطفال عينة البحث في عمر 
ط درجػات مبلحظػة الباحثػة لميػارات متكٌسػ ف أفٌ مفرضػية المػذككرة تيبػيٌ لإفَّ نتائج المعالجة اإلحصػائية    

ط كازداد متكٌسػػػػ ، ( 6‚375)اف التكاصػػػؿ المفظػػػي لػػػدل أطفػػػػاؿ عينػػػة البحػػػث قبػػػؿ تطبيػػػػؽ البرنػػػامج كػػػ
كما بمغػت قيمػة االرتبػاط بػيف التطبيػؽ  ، (8‚594) درجات مبلحظة الباحثة بعد تطبيؽ البرنامج ليككف

يػػة بػػيف التطبيقػػيف القبمػػي ر عػػف عبلقػػة طرديػػة قك كىػػي تعٌبػػ( 1‚781)األكؿ كالثػػاني لبطاقػػة المبلحظػػة 
% ( . كبمػغ متكسػط الفركقػات َ‚5َند مستكل الداللة). كالقيمة االحتمالية دالة إذا ما قيكرنت عكالبعدم

( سنوات لميارات التواصل االجتماعي عمى بطاقة 5الفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )(  17الشكل رقم  )
 وبعده. المالحظة  قبل تطبيق البرنامج



174 
 

كمػػػػػا أف االنحػػػػػراؼ  ، (2‚891)كبخطػػػػػأ معيػػػػػارم ( 2‚219)بػػػػػيف التطبيػػػػػؽ األكؿ كالثػػػػػاني لبلسػػػػػتبانة 
 ثقػػةن  ؿ لػػدينا مجػػاؿي كبػػذلؾ يشػػكٌ  (1‚329)المعيػػارم ليػػذه الفركقػػات عػػف متكسػػطيا الحسػػابي يبمػػغ 

متكسػػط درجػػػات مبلحظػػة الباحثػػػة قبػػؿ تطبيػػػؽ بػػيف فػػػرؽ حيػػػث يتػػراكح ال ، % (ٓٗباحتمػػاؿ قػػدره)
أقصػػػى . كمػػػا أف قيمػػػة مؤشػػػر  كحػػػدٌ  ( 6‚741)أدنػػػى ك  كحػػػدٌ ( 1‚547) البرنػػػامج كبعػػػده بػػػيف 

( .  ُّ) الحريػػػة  ةدرجػػػعنػػػد (، 2 ‚14)قيمػػػة )ت( الجدكليػػػة ك  (6‚741)المحسػػػكبة )ت( اختبػػػار
قيمػػة ك  المبينػػة فػػي الجػػدكؿ% ( ىػػي أكبػػر مػػف القيمػػة االحتماليػػة َ‚َٓقيمػػة االحتمػػاؿ)  كبمػػا أفٌ 

ؿ الفرضػػية ك كقبػ فيمكننػػا رفػض الفرضػية الصػفرية ، )ت( الجدكليػةقيمػة )ت( المحسػكبة أكبػر مػف 
فػي ميػػارات ( سػنكات ٓبعمػر )ؽ بػيف متكسػط درجػات األطفػاؿ ك فػر بعػدـ كجػكد  البديمػة التػي تقػكؿ

لصػػػالح ك نػػػة البحػػػث كفػػػؽ تقيػػػيـ الباحثػػػة قبػػػؿ تطبيػػػؽ البرنػػػامج كبعػػػده ألطفػػػاؿ عي مفظػػػيالتكاصػػػؿ ال
كالجػػدكؿ ( إذ جػػاءت متكسػػطة.  َ‚ٓكىػػك مػػا تؤكػػده قيمػػة مربػػع إيتػػا التػػي بمغػػت ) .التقيػػيـ البعػػدم

 ( يكضح النتائج : ّٔ) رقـ
( سػنكات ٓلفرؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في عمػر )ا T.test ( نتائج اختبار ّٔجدكؿ رقـ) 

 رنامج كبعده.لمتكاصؿ المفظي عمى بطاقة المبلحظة  قبؿ تطبيؽ الب
التواصـــــــــــــل 
 االجتماعي

االنحــــــــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

متوســــــــــــــــــــط  قيمة االرتباط 
 الفروق

Tستودنت 
 المحسوبة

درجــــــــــــات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

N²
 

 حجم األثر
 َ‚ْٗٓ دالة ُّ -ٔ ‚ُْٕ- -ِ‚ُِٗ- َ ‚َٕٖ ِ ‚ُْٖ ٔ‚ّٕٓ ِّ قبمي 

T سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكدنت
 الجدكلية

القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ِ‚ َٓ ِ ‚َْٖ ٖ‚ْٗٓ ِّ بعدم 
االحتمػػػػػػػػال

 ية
َََ‚َ 

ييفسػػر فاعميػػة برنػػامج التكاصػػؿ االجتمػػاعي الػػذم طيبػػؽ عمػػى أطفػػاؿ عينػػة البحػػث  كالػػذم  كىػػذا   
لمغايػة القصػػكل مػػف ىػػذا كىػػذا تحقيػػؽ  ، ـ األطفػػاؿ فػي اكتسػػاب ىػػذه الميػاراتكػاف لػػو أثػػر فػي تقػػدٌ 

رات التكاصػػؿ االجتمػػاعي المفظػػي . كىػػذا ييعطػػي اىتمػػاـ األطفػػاؿ بميػػامسػػتكل  ي رفػػعالبحػػث كىػػ
ـ األطفػاؿ ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي المفظػي مٌػلتقيػيـ تعٌ  مصداقية لنتائج مقياس االختبػار الميعػدٌ 

 قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده .
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وجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـط درجـات األطفـال تنتائج الفرضية الثالثون:   -31
قبل تطبيـق البرنـامج وبعـده   بطاقة المالحظةصل اإليمائي الجسدي كما عب رت في ميارات التوا

  سنوات.( 5)ألطفال عينة البحث في عمر 
ط درجػػػات مبلحظػػػة الباحثػػػة متكٌسػػػ ف أفٌ مفرضػػػية المػػػذككرة تيبػػػيٌ لإفَّ نتػػػائج المعالجػػػة اإلحصػػػائية    

كازداد  ، (6‚375)نػامج كػاف لميارات التكاصؿ اإليمائي لدل أطفاؿ عينة البحث قبؿ تطبيػؽ البر 
كما بمغت قيمة االرتباط  ، (8‚594)ط درجات مبلحظة الباحثة بعد تطبيؽ البرنامج ليككف متكسٌ 

ر عػف عبلقػػة طرديػة قكيػػة بػػيف كىػػي تعٌبػػ( 1‚759)بػيف التطبيػػؽ األكؿ كالثػاني لبطاقػػة المبلحظػة 
% ( . َ‚15كرنت عند مستكل الداللة)التطبيقيف القبمي كالبعدم . كالقيمة االحتمالية دالة إذا ما قي 

كبخطػػػػػػػػػػػأ  ( 3‚937)ط الفركقػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػيف التطبيػػػػػػػػػػػؽ األكؿ كالثػػػػػػػػػػػاني لبلسػػػػػػػػػػػتبانة كبمػػػػػػػػػػػغ متكٌسػػػػػػػػػػػ
كمػػػا أف االنحػػػراؼ المعيػػػارم ليػػػذه الفركقػػػات عػػػف متكسػػػطيا الحسػػػابي يبمػػػغ  ، (2‚891)معيػػػارم

بػػػيف لفػػػرؽ حيػػػث يتػػػراكح ا ، % (ٓٗ) باحتمػػػاؿ قػػػدره ثقػػػةن  كبػػػذلؾ يشػػػكؿ لػػػدينا مجػػػاؿي  ( 2 ‚862)
 ‚916)أدنػى ك كحػدٌ ( 4‚969)متكسط درجات مبلحظػة الباحثػة قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج كبعػده بػيف 

قيمػػػة )ت( الجدكليػػػة ك  (7 ‚783)ت( المحسػػػكبة )أقصػػػى . كمػػػا أف قيمػػػة مؤشػػػر اختبػػػار كحػػػدٌ (2
% ( ىػي أكبػر مػف القيمػة َ‚َٓقيمة االحتماؿ)  أفٌ كبما  ، (ُّ) الحرية  ةدرجعند  ، ( 2‚14)

فيمكننا رفض  ، )ت( الجدكليةقيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة نة في الجدكؿ ك تمالية المبيٌ االح
ط درجػػػات ؽ بػػػيف متكٌسػػػك فػػػر  بعػػػدـ كجػػػكدؿ الفرضػػػية البديمػػػة التػػػي تقػػػكؿ ك الفرضػػػية الصػػػفرية كقبػػػ

كفػؽ تقيػيـ الباحثػة قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج  يمػائيفي ميارات التكاصػؿ اإل( سنكات ٓبعمر )األطفاؿ 
كىػػك مػػا تؤكػػده قيمػػة مربػػع إيتػػا التػػي بمغػػت  .لصػػالح التقيػػيـ البعػػدمك ه ألطفػػاؿ عينػػة البحػػث كبعػػد

 ( يكضح النتائج :ّٕكالجدكؿ رقـ )( إذ جاءت مرتفعة.   َ‚6)
( سنوات لمتواصل 5لفرق بين متوسط درجات األطفال في عمر )ا T.test ( نتائج اختبار 37جدول رقم) 

 .قبل تطبيق البرنامج وبعدهاإليمائي عمى بطاقة المالحظة  
التواصــــــــــــل 
 االجتماعي

االنحــــراف  المتوسط العدد
 المعياري

قيمـــــــــــــــــة 
 االرتباط 

متوســـط 
 الفروق

Tستودنت 
 المحسوبة

مســـتوى  درجات الحرية
 الداللة

N²
 

حجم 
 األثر

- َ‚ٕٗٓ ِ‚ُْٖ ٔ‚ّٕٓ ِّ قبمي 
ّٖٗ‚ّ

- 

 َ‚661 دالة ُّ -ٕ‚ّٖٕ-
T سػػػػػػػػػػػػػتكدنت

 الجدكلية
 اليةالقيمة االحتم

 َ‚111 ِ‚ َْ  ِ ‚َْٖ ٖ‚ْٗٓ ِّ بعدي 
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ذلػػؾ ييفسػػر فاعميػػة برنػػامج التكاصػػؿ االجتمػػاعي الػػذم طيبػػؽ عمػػى أطفػػاؿ عينػػة البحػػث  كالػػذم  إفٌ 
لمغايػة القصػػكل مػػف ىػػذا كىػػذا تحقيػػؽ  ، ـ األطفػػاؿ فػي اكتسػػاب ىػػذه الميػاراتكػاف لػػو أثػػر فػي تقػػدٌ 

ارات التكاصؿ االجتماعي اإليمائي الجسدم . كىذا اىتماـ األطفاؿ بميرفع مستكل  يكى ، البحث
ـ األطفػػاؿ ميػػػارات التكاصػػػؿ اإليمػػػائي لتقيػػػيـ تعمٌػػػ ييعطػػي مصػػػداقية لنتػػػائج مقيػػػاس االختبػػار الميعػػػدٌ 

 جسدم قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده .ال
 النتائج العامة لمبحث: ثانيًا: 

 العامة اآلتية: تكصؿ البحث إلى النتائج  ، بعد تحميؿ النتائج كتفسيرىا
ط بػيف األطفػاؿ فػي متكٌسػ  كجػدت فػركؽ ، بالنسبة لميارات التكاصؿ االجتماعي بشػكؿ عػاـ – 1

كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ فػي عمػر  ، درجاتيـ  تبعان لمتغير العمر قبؿ تطبيؽ البرنامج  كبعده
 خمس سنكات. 

ط درجػػاتيـ  تبعػػان فػػي متكٌسػػ كجػػدت فػػركؽ بػػيف األطفػػاؿ ، بالنسػػبة لميػػارات التكاصػػؿ المفظػػي -ِ
 كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر خمس سنكات.  ، لمتغير العمر قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده

سػػنكات( عمػػى محػػكر ميػػارات التكاصػػؿ  ْككجػػدت فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات األطفػػاؿ فػػي عمػػر)
كىػػي لصػػالح  ، هاالجتمػػاعي المفظػػي محػػكر)الفيـ، كاإلصػػغاء كالكػػبلـ( قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػد

مان بمفػردة االسػتماع فػي محػكر التكاصػؿ المفظػي  فػي الفئتػيف ؽ األطفػاؿ تقػدٌ التطبيؽ البعدم. كحقٌػ
عنػػد المقارنػػة بػػيف الفػػركؽ فػػي ( سػػنكات ٓكفػػي عمػػر ) ( سػػنكاتْ؛ أم فػػي عمػػر )كالثالثػػة  الثانيػػة

 مفردات المحكر ) الفيـ كالكبلـ كاالدراؾ كاالستماع( . 
كجدت فركؽ بيف األطفاؿ في متكسط درجاتيـ   ، ات التكاصؿ اإليمائي الجسدمبالنسبة لميار  -ّ

 كىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر خمس سنكات.  ، تبعان لمتغير العمر قبؿ تطبيؽ البرنامج
 ا في التطبيؽ البعدم لمبرنامج فجاءت الفركؽ لصالح األطفاؿ في عمر أربع سنكات. أمٌ 
ط درجػػاتيـ  تبعػػان كجػدت فػػركؽ بػػيف األطفػػاؿ فػي متكٌسػػ ، ات الشخصػػيةبالنسػبة لمحػػكر الميػػار  -ْ

ا كىػػذه الفػركؽ لصػػالح األطفػاؿ فػػي عمػر خمػػس سػنكات. أٌمػػ ، ر العمػػر قبػؿ تطبيػػؽ البرنػامجلمتغٌيػ
ؽ فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمبرنػػػامج فجػػػاءت الفػػػركؽ لصػػػالح األطفػػػاؿ فػػػي عمػػػر أربػػػع سػػػنكات. كحقٌػػػ

لفيـ الشخصي محكر" الميارات الشخصية"  عند مقارنة الفػركؽ مان كاضحان في مفردة ااألطفاؿ تقدٌ 
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بػػيف مفرداتػػو )الفيػػـ الشخصػػي كالتفػػاكض كفػػض النػػزاع كالتعػػاطؼ كالمسػػاندة( فػػي الفئتػػيف الثانيػػة 
 .  ( سنكاتٓ( سنكات كفي عمر )ْأم في عمر )كالثالثة 

(عمى مقيػػاس سػػنكات ٓط درجػػات األطفػػاؿ فػػي عمػػر)كجػػدت فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكٌسػػ -ٓ
ميارات التكاصؿ االجتماعي غير المفظي محكر )قراءة مشاعر اآلخريف كلغة الجسد( قبؿ تطبيػؽ 

 كىي لصالح التطبيؽ البعدم.  ، البرنامج كبعده
سػػنكات( عمػػى محػػكر  ٓط درجػػات األطفػػاؿ فػػي عمػػر)كجػػدت فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان بػػيف متكٌسػػ -ٔ

 كىي لصالح التطبيؽ البعدم. ، هالميارات الشخصية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعد
ط درجػػػات األطفػػػاؿ عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف متكٌسػػػ ان البحػػػث فركقػػػ ظيػػػرلػػػـ يي  -ٕ

 لمتغير الجنس . تبعان التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده 
( ٓط درجػػات األطفػػاؿ فػػي ميػػارات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي عمػػر )كجػػدت فػػركؽ بػػيف متكٌسػػ -ٖ

كىػػذه الفػػركؽ لصػػالح التقيػػيـ  ، ت كفػػؽ تقيػػيـ األميػػات ألطفػػاليف قبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػدهسػػنكا
 البعدم.

( سػنكات ٓط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصػؿ المفظػي فػي عمػر )كجدت فركؽ بيف متكسٌ -ٗ
 كفؽ تقييـ األميات ألطفاليف قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  .

ت األطفػػاؿ فػػي ميػػارات التكاصػػؿ اإليمػػائي الجسػػدم فػػي ط درجػػافػػركؽ بػػيف متكٌسػػ ظيػػرلػػـ ت -َُ
 ( سنكات كفؽ تقييـ األميات ألطفاليف قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده .ٓعمر )

( ٓط درجػات األطفػاؿ فػي ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي عمػر )كجدت فركؽ بيف متكسٌ - ُُ
ككانػػت  ، عينػػة البحػػثقبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػده ألطفػػاؿ  نتػػائج بطاقػػة المبلحظػػةسػػنكات كفػػؽ 

 الفركؽ لصالح التقييـ البعدم .
ط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ اإليمائي الجسدم في عمػر كجدت فركؽ بيف متكسٌ  -ُّ
قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج كبعػده ألطفػاؿ عينػة البحػث ككانػت نتائج بطاقػة المبلحظػة ( سنكات كفؽ ٓ)

 الفركؽ لصالح متكسط درجات التقييـ البعدم .
( ْط درجػات األطفػاؿ فػي ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي فػي عمػر )كجدت فركؽ بيف متكسٌ  -ُْ

 كالنتيجة لصالح التقييـ البعدم. ، سنكات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ تقييـ األـ
( ْط درجػػػات األطفػػػاؿ فػػػي ميػػػارات التكاصػػػؿ المفظػػػي فػػػي عمػػػر )كجػػػدت فػػػركؽ بػػػيف متكٌسػػػ -ُٓ

 كالنتيجة لصالح التقييـ البعدم. ، كبعده كفؽ تقييـ األـسنكات قبؿ تطبيؽ البرنامج 
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ط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ اإليمائي الجسدم في عمػر كجدت فركؽ بيف متكسٌ  -ُٔ
 كالنتيجة لصالح التقييـ البعدم. ، ( سنكات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ تقييـ األـْ)

ؿ في ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي لؤلطفػاؿ فػي فركؽ بيف متكسط درجات األطفا ظيرلـ ت -ُٕ
 . نتائج بطاقة المبلحظة( سنكات قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده كفؽ ْعمر )

 
   مقترحات البحث : -ثالثاً 
 استنادان إلى النتائج العامة التي تكصؿ إلييا البحث، يمكف اعتماد المقترحات اآلتية:   
كتشػػجيع أم مبػػادرة أك مشػػاركة اجتماعيػػة  ، إتاحػػة التمقائيػػة لحركػػة الطفػػؿ كتعبيػػره االجتمػػاعي-ُ

 لمطفؿ.
فػػػي الركضػػػة تصػػػميـ بػػػرامج تربكيػػػة مػػػف قبػػػؿ المػػػربيف كالييئػػػات المسػػػؤكلة عػػػف تعمػػػيـ الطفػػػؿ  -ِ

ىػػػػدفيا تعمػػػػيـ األطفػػػػاؿ ميػػػػارات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي، لتطػػػػكير الميػػػػارات االجتماعيػػػػة  ، كتنميتػػػػو
مر اكتساب الطفؿ ليذه الميارات في عٌف أل ، لؤلطفاؿ ضمف البرنامج اليكمي في رياض األطفاؿ

 لتنمية الكفاءة االجتماعية لمطفؿ.   ـٌ مييالطفكلة المبكرة أمر ضركرم ك 
إقامػػة دكرات تدريبيػػة لكػػؿ مػػف األىػػؿ كمعممػػات األطفػػاؿ فػػي عمػػر الركضػػة حػػكؿ تعمػػيـ الطفػػؿ -ّ

 ميارات التكاصؿ االجتماعي. 
فػػي  (قسػػـ تربيػػة الطفػػؿ )( فػػي كميػػات التربيػػة ) بقسػػميو النظػػرم كالعممػػيدراسػػي ر كضػػع مقػػرٌ  -ْ

ؼ الطالػػػب المعمػػػـ بشػػػكؿ مكسػػػع عمػػػى بغػػػرض تعػػػرٌ  ، التعمػػػيـ النظػػػامي ك برنػػػامج التعمػػػيـ المفتػػػكح
 .  ميارات التكاصؿ االجتماعي

تعمػيـ األطفػاؿ ميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي التػي تعتمػد عمػى كيفيػة تدريب معممات الركضػة  -ٓ
ىذا  لتحقيؽكتستثمر كؿ الخبرات االجتماعية في منياج رياض األطفاؿ ة المتعٌددىج األنشطة امن

 الغرض.
جتمػػاعي فػػي دة لتنميػػة ميػػارات التكاصػػؿ االدراسػػات مماثمػػة عػػف بػػرامج األنشػػطة المتعػػدٌ إجػػراء  -ٔ

 مراحؿ عمرية مختمفة. 
ريػػػاض القيػػػاـ بأبحػػػاث ميدانيػػػة تيصػػػمـ بػػػرامج لتنميػػػة ميػػػارات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي ألطفػػػاؿ ال -ٕ

رات أخػػػرل مثػػػؿ نمػػػط المعاممػػػة الكالديػػػة، التػػػرابط الكالػػػدم، العبلقػػػة مػػػع متغٌيػػػ فػػػي الحسػػػبافكتأخػػػذ 
 القريف. 
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 البحث بالمغة العربيةخالصة  -رابعاً 
 : مقدمة      

 .أطفػاؿ الركضػة  يػافي خبلؿ عمميات النمػك التػي يمػرٌ  مكانة مييمةاالجتماعي يشغؿ التكاصؿ    
ؿ تػػدخٌ ىػػذه الحاجػػة ال بػػٌد أف ي كإلشػػباع ، االجتماعيػػةالطفػػؿ  حاجػػاتحاجػػة أكليػػة مػػف  فالتكاصػػؿ

يسػػتجيب لممثيػػرات . ف تحسػػيف الميػػارات المغكيػػة كالحركيػػة كاإلشػػارية الكامنػػة لػػدل الطفػػؿكل الكبػػار
إقامػػة فيػػنجح فػػي  ، ر بجسػػمو كلغتػػو كصػػكتو لػػيفيـ ذاتػػو كالعػػالـ مػػف حكلػػوالحسػػية المتباينػػة كيعٌبػػ

كىػػػك مػػػا يسػػػمى  ، فعػػػاالن اتصػػػالية شػػػفكية مثػػػؿ اإلصػػػغاء كالفيػػػـ كالكػػػبلـف أيتضػػػمٌ  الػػػذم التفاعػػػؿ
كىػك مػا يسػمى  ،بالتكاصؿ المفظي، أك أفعػاالن إيمائيػة جسػدية ييعٌبػر عنيػا بحركػات الجسػد المختمفػة

ييشكبلف بنية أساسػية لمتكاصػؿ االجتمػاعي الػذم  بجزأيوالتكاصؿ  ييشٌكؿبالتكاصؿ غير المفظي . ك 
ر المعممػػة كاألقػػراف كالبرنػػامج فتػػؤثٌ  ، الركضػػة بكػػؿ مككناتيػػا منيػػاكثيػػرة كامػػؿ يتػػدخؿ فػػي تنميتػػو ع

الخػػػػاص  لٌتعٌمـاعػػػػكض بػػػػلػػػػدل الطفػػػػؿ تي نقػػػػص ميػػػػارات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ك  .اليػػػػكمي لمركضػػػػة
 كبأسمكب ينسجـ مع طبيعة الطفؿ الفطرية التي تميؿ إلى الحركة كالمعب كالتقميد 

 :  البحثمشكمة  -
مى ميارات التكاصؿ االجتماعي في مرحمة رياض األطفاؿ عف طريؽ األلعاب ييعٌد التدريب ع

خطكة عممية لنقؿ الطفؿ مف التقيد بكرسي المقعد الجامد إلى  ، كالقصة كالغناء كالرسـ كالتشكيؿ
 ييحقؽ  فاعميةح رً المعب االجتماعي الممتع كالمى فالمعب مع الكبار في فضاء الركضة الخارجي . 

       اإليجابي الذم يتركو في سمكؾ األطفاؿ في الركضة كالمنزؿ عمى حدٍّ سكاء . مف خبلؿ األثر
اىتماـ الباحثة بأطفاؿ مرحمة الرياض ككنيـ مجاؿ العمؿ الميداني  لؤلبحاث التي تقكـ  إفٌ    

بإعدادىا كاطبلعيا عمى أساليب معممات الرياض الفعمي في تعميـ الخبرات االجتماعية التي 
عداد الطفؿ لمتكاصؿ االجتماعي مع اآلخريف ) صغاران ككباران (. كمف خبلؿ تكاصميا تسيـ في إ

مع ىذه الرياض بزيارات ميدانية متكررة، رصدت الباحثة عدـ االىتماـ ك الضعؼ في تقديـ 
الخبرات االجتماعية لؤلطفاؿ بأسمكب يتكامؿ كطبيعتيـ الٌتكاقة لمفضكؿ المعرفي كاالجتماعي 

إلى المعب كالحركة الذم ييعٌد بكابة الطفؿ لمتكاصؿ مع العالـ الخارجي. كألف  كميميـ الفطرم
التكاصؿ االجتماعي عمى درجة مف األىمية، كاضطرابو عمى درجة كبيرة مف الخطكرة، فعندما 
يفقد اإلنساف قدرتو عمى التكاصؿ مع اآلخريف يصؿ إلى العزلة االجتماعية كيفقد  قدرتو عمى 

 ألدكاره المختمفة. األداء الكظيفي 
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كنظران لحاجة الطفؿ إلى تنميػة تعبيػره التكاصػمي المفظػي كغيػر المفظػي، كأىميتيػا فػي تحقيػؽ فعاليػة 
تكاصػػػمو كمرسػػػػؿ كمسػػػػتقبؿ، كألىميتيػػػػا التعميميػػػػة كالتكاصػػػمية، رأت الباحثػػػػة أنػػػػو مػػػػف الممكػػػػف أف تسػػػػيـ 

كنيػا تشػكؿ شػكبلن مػف أشػكاؿ المعػب األلعاب كاألغػاني كالقصػة كلعػب األدكار فػي تنميػة تعبيػر الطفػؿ ك
 كالمرح، فتشجع حركتو بالمفظ أك بالتمثيؿ بجسمو كلغتو، فيزداد فيمو لذاتو كلعالمو.

كلذلؾ ركزت الباحثة عمى تنمية ميارات التعبير التكاصمي االجتماعي المفظي كغير المفظي    
كعة أنشطة تربكية مف خبلؿ تطبيؽ مجم ، سنكات (ٓسنكات كْلدل أطفاؿ الركضة في عمر) 

مسٌمية كممتعة كتكجو تربكم  ييدؼ إلى تحقيؽ ايجابية كمرغكبية الطفؿ االجتماعية في حاضره 
كمستقبمو مف خبلؿ امتبلكو لمميارات االجتماعية التكاصمية في عمر الطفكلة المبكرة. كبناءن عمى 

 ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ اآلتي : 
ة البرنػػػػامج التربػػػػكم القػػػػائـ عمػػػػى األنشػػػػطة المتعػػػػددة فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات التكاصػػػػؿ مػػػػا مػػػػدل فعاليػػػػ

 سنكات (  ٓ- االجتماعي لدل أطفاؿ الركضة في عمر ) سنكات 
 : بحثأىمية ال -
ؼ كالتفاعػػػػػؿ التكٌيػػػػػتحقيػػػػػؽ تنطمػػػػػؽ أىميػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػف أىميػػػػػة التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي فػػػػػي  - 1

اض ميػػػارات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي المفظػػػي كغيػػػر تعمػػػيـ األطفػػػاؿ فػػػي مرحمػػػة الريػػػك ، االجتمػػػاعي
تع بيا الطفؿ كيحيا ليصبح عادة سمككية مكتسبة يستم ،ةالحيٌ  طبيعتيـالمفظي بأسمكب ينسجـ مع 

 تحية اآلخر بمغة الكبلـ كلغة الجسد . ٌتعٌمـحيث  ، مف خبلليا
معرفيػػػػػة اطػػػػػبلع إدارات كمعممػػػػػات ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ بشػػػػػكؿ كاقعػػػػػي عمػػػػػى المتعػػػػػة كالفائػػػػػدة ال -ِ

بأسػػػاليب ممتعػػػة كمرحػػػة تتجػػػاكز طاكلػػػة الطفػػػؿ  لػػػٌتعٌمـاكاالجتماعيػػػة التػػػي يكتسػػػبيا األطفػػػاؿ مػػػف 
 ككرسيو، كخصكصان أٌف األطفاؿ في ىذه المرحمة يتكقكف إلى الحركة كالمحاكاة كالتقميد. 

ارات التكاصػػػػؿ االجتمػػػاعي كنظرياتػػػػو النفسػػػية كاالجتماعيػػػػة، ر نظػػػرم لبنيػػػػة ميػػػتقػػػديـ تصػػػػكٌ _ ّ 
 التربكية كاالجتماعية كالنفسية في حياة اإلنساف عمكمان كالطفؿ خصكصان. أىميتوك 
تعمػػػيـ األطفػػػاؿ ميػػػارات التكاصػػػؿ  ىدة ييػػػدؼ إلػػػف أنشػػػطة تربكيػػػة متعػػػدٌ بنػػػاء برنػػػامج يتضػػػمٌ _ ْ

 االجتماعي.
 بناء مقياس لتقييـ درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ البرنامج كبعده.-ٓ
 
  



181 
 

  : يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية_  بحثداف الأى -
سنكات ( ألكجو النشاط ٓسنكات كْالضكء عمى أىمية ممارسة األطفاؿ في ) عمر  تسميط  - 1

األطفػػاؿ كال سػػٌيما األلعػػاب كاألغػػاني كالقصػػة كلعػػب األدكار، كأثرىػػا فػػي تعمٌػػـ  ، الممتػػع كالمسػػمي
  .ياكاكتساب ميارات التكاصؿ االجتماعي

األطفػاؿ  لػٌتعٌمـتجريب برنامج إثرائي يقكـ عمى المعب كاألغاني كالمرح كالقصة كلعب األدكار  -ِ
 . سنكات ( ٓسنكات ك ْ)ميارات التكاصؿ االجتماعي في عمر 

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ فػي امػتبلكيـ لميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي  -ّ
 . سنكات ( ٓسنكات ك ْ)قبؿ البرنامج كبعده في عمر 

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ فػي اكتسػابيـ لميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي  -ْ
 ر الجنس.لمتغيٌ تبعان قبؿ البرنامج كبعده 

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ فػي اكتسػابيـ لميػارات التكاصػؿ االجتمػاعي  -ٓ
 . ر المستكل التعميمي لؤلـلمتغيٌ تبعان 

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ االجتماعي كما عٌبرت  -ٔ
أطفػػاؿ عينػػة عمػػى بػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػده عنيػػا األميػػات مػػف خػػبلؿ االسػػتبانة المكجيػػة ليػػف ق

 سنكات.( ٓ)البحث في عمر 
تماعي كما عٌبرت الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصؿ االج -ٕ

أطفاؿ عينة البحث عمى ابعة  قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده عنيا الباحثة مف خبلؿ المشاىدات المتت
 سنكات.  ( ٓ)في عمر 

الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط درجات األطفاؿ في ميارات التكاصػؿ االجتمػاعي مػف خػبلؿ  -ٖ
( ْ)أطفػػاؿ عينػػة البحػػث فػػي عمػػر مػػى عقبػػؿ تطبيػػؽ البرنػػامج كبعػػده  ؤلميػػاتيػػة لاالسػػتبانة المكجٌ 

 سنكات.
مشػاىدات مػف خػبلؿ الكشؼ عف الفركؽ بػيف متكسػط درجػات األطفػاؿ فػي ميػارات التكاصػؿ  -ٗ

 سنكات.  ( ْ)أطفاؿ عينة البحث في عمر عمى قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده  ،المتتابعةالباحثة 

 : %( 5عند مستوى الداللة) اآلتية ستختبر الفرضيات : البحث فرضيات
 ٔ- ْتكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػاؿ فػػػي الركضػػػة بػػػيف عمػػػر)  - ُ

 سنكات( عمى مقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده.



182 
 

تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػاؿ عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات التكاصػػػؿ  - ِ
 ر العمر. غيٌ تان لمتبعكبعده   االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج

تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػاؿ عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات التكاصػػػؿ  - ّ
االجتماعي المفظػي محػكر )الفيػـ، كاإلصػغاء كالكػبلـ( قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج كبعػده اسػتنادان لمتغيػر 

 العمر. 
عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات التكاصػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػاؿ  - ْ

االجتماعي غير المفظػي محػكر )قػراءة مشػاعر اآلخػريف كلغػة الجسػد( قبػؿ تطبيػؽ البرنػامج كبعػده 
 ر العمر. ان لمتغيٌ تبع
تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػائيان بػػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػػاؿ عمػػػى مقيػػػػاس ميػػػارات التكاصػػػػؿ  -ٓ

 ج كبعده استنادان لمتغير العمر. االجتماعي بيعد الميارات الشخصية قبؿ تطبيؽ البرنام
تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػاؿ عمػػػى مقيػػػاس ميػػػارات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي قبػػػؿ  -ٔ

 ان لمتغير الجنس.تبعتطبيؽ البرنامج كبعده 
تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػائيان بػػػػيف متكسػػػط درجػػػات األطفػػػػاؿ عمػػػى مقيػػػػاس ميػػػارات التكاصػػػػؿ  -ٕ

 ان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ.تبععده االجتماعي قبؿ تطبيؽ البرنامج كب
يكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي متكسػػػػػط درجػػػػػات األطفػػػػػاؿ فػػػػػي ميػػػػػارات التكاصػػػػػؿ  -ٖ

طفػػػاؿ عينػػػة المتتابعػػػة  قبػػػؿ تطبيػػػؽ البرنػػػامج كبعػػػده ألالباحثػػػة مشػػػاىدات مػػػف خػػػبلؿ االجتمػػػاعي 
 سنكات. ( ْ)البحث في عمر 

سػػػػػط درجػػػػػات األطفػػػػػاؿ فػػػػػي ميػػػػػارات التكاصػػػػػؿ يكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػي متك  -ٗ
بلحظة قبؿ تطبيؽ البرنػامج كبعػده المتتابعة في بطاقة المالباحثة  مشاىداتمف خبلؿ االجتماعي 

 سنكات.  ( ٓ)أطفاؿ عينة البحث في عمر عمى 
جراءاتو البحث منيج  : وا 

  كاحػدة لمجمكعػة دمكالبعػ القبمي القياسيف ذات التجربة بتصميمي التجريبي المنيج البحث استخدـ
) ( طفػبلن كطفمػة تضػمنت َٔعينة مؤلفة مػف ) عمىكطيبؽ البحث  .البحث طبيعة لمبلءمتو كذلؾ
(  ِّ)كمػػف العمػػر  الثانيػػة الفئػػة فػػي كطفمػػة طفػػبلن ( ِٖ) مػػنيـ نػػاثمػػف اإل( ِٗ)ك ذكػػكرمػػف ( ُّ

ة ( كفػػػي فػػػي الركضػػة )ركضػػة عػػػركس السػػاحؿ فػػي مدينػػػة البلذقيػػ الثالثػػة الفئػػة فػػػي كطفمػػة طفػػبلن 
 التكاصػػػؿ ميػػػارات كمػػػا اسػػتخدـ مقيػػػاس. ـ(  َُِّ/ َُِِالفصػػؿ الثػػػاني مػػػف العػػاـ الدراسػػػي )
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لػػػػؤلـ،  المكجيػػػػة كاالسػػػػتبانة ، لمباحثػػػػة الركضػػػػة، كبطاقػػػػة المبلحظػػػػة المصػػػػكر لطفػػػػؿ االجتمػػػػاعي
 .الباحثة يا مف إعدادالمكجو لمطفؿ ككمٌ   دةالمتعدٌ  األنشطة كبرنامج

معػػػت (   spssباسػػػتخداـ البرنػػػامج اإلحصػػػائي) لخػػػاـ لمدراسػػػة معالجػػػة البيانػػػات ا تكتٌمػػػ التػػػي جي
 . كتنميتيا ميارات التكاصؿ االجتماعيمت لغرض قياس أدكات صمٌ بكساطة 

 :  مبحثل النتائج العامة
  البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿ العمػػر لمتغيػػر تبعػػان   درجػػاتيـ متكسػػط فػػي األطفػػاؿ بػػيف  كجػػدت فػػركؽ– 1

 . سنكات خمس عمر في ألطفاؿا لصالح الفركؽ كىذه كبعده
 العمػر رلمتغٌيػ تبعػان  ميػارات التكاصػؿ المفظػيب درجاتيـ متكسط في األطفاؿ بيف فركؽ كجدت -ِ

 . سنكات خمس عمر في األطفاؿ لصالح الفركؽ كىذه كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ
 التكاصػػؿ ميػػارات عمػػى محػػكر( سػػنكات ْ)عمػػر فػػي األطفػػاؿ درجػػات متكسػػط بػػيف فػػركؽ ككجػػدت

 لصػػالح كىػػي ، كبعػػده البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿ( كالكػػبلـ كاإلصػػغاء الفيػػـ،)محػػكر المفظػػي االجتمػػاعي
مان بمفػردة االسػتماع فػي محػكر التكاصػؿ المفظػي  فػي الفئتػيف ؽ األطفػاؿ تقػدٌ كحقٌػ .البعدم التطبيؽ

كاالدراؾ الثانيػة كالثالثػػة مػػف العمػر عنػػد المقارنػػة بػيف الفػػركؽ فػػي مفػردات المحػػكر ) الفيػػـ كالكػػبلـ 
 كالكبلـ كاالستماع( . 

 تبعػػان ميػػارات التكاصػػؿ اإليمػػائي الجسػػدم ب  درجػػاتيـ متكسػػط فػػي األطفػػاؿ بػػيف فػػركؽ كجػػدت -ّ
ا فػي أٌمػ. سػنكات خمػس عمػر فػي األطفاؿ لصالح الفركؽ كىذه البرنامج تطبيؽ قبؿ العمر رلمتغيٌ 

 . سنكات ربعأ عمر في األطفاؿ لصالح الفركؽ فجاءت البعدم لمبرنامج التطبيؽ
 رلمتغٌيػ تبعػان محػكر الميػارات الشخصػية عمػى  درجػاتيـ متكسط في األطفاؿ بيف فركؽ كجدت -ْ

ا فػػػي أٌمػػػ. سػػػنكات خمػػػس عمػػػر فػػػي األطفػػػاؿ لصػػػالح الفػػػركؽ كىػػػذه ، البرنػػػامج تطبيػػػؽ قبػػػؿ العمػػػر
 ؽ األطفػاؿحقٌػك التطبيؽ البعدم لمبرنامج فجػاءت الفػركؽ لصػالح األطفػاؿ فػي عمػر أربػع سػنكات. 

عنػػد مقارنػػة الفػػركؽ بػػيف  الشخصػػية"  الميػػارات" محػػكرمفػػردة الفيػػـ الشخصػػي فػػي  مان كاضػػحان تقػػدٌ 
فػي الفئتػيف الثانيػة كالثالثػة مفرداتو )الفيـ الشخصي كالتفاكض كفض النػزاع كالتعػاطؼ كالمسػاندة( 

 . مف العمر
 مقيػػاس عمػػى(سػػنكات ٓ)عمػػر فػػي األطفػػاؿ درجػػات متكسػػط بػػيف إحصػػائيان  دالػػة فػػركؽ كجػػدت -ٓ

 تطبيػؽ قبؿ( الجسد كلغة اآلخريف مشاعر قراءة) محكر المفظي غير االجتماعي التكاصؿ ميارات
 . البعدم التطبيؽ لصالح كىي ، كبعده البرنامج
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 محػػكر عمػػى( سػػنكات ٓ)عمػػر فػػي األطفػػاؿ درجػػات متكسػػط بػػيف إحصػػائيان  دالػػة فػػركؽ كجػػدت -ٔ
 .البعدم التطبيؽ لصالح يكى ، كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ الشخصية الميارات

 ميػػػارات مقيػػػاس عمػػػى األطفػػػاؿ درجػػػات متكسػػػط بػػػيف إحصػػػائيان  دالػػػة ان فركقػػػ البحػػػث يظيػػػر لػػػـ -ٕ
 . الجنس رلمتغيٌ  تبعان  كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ االجتماعي التكاصؿ

( ٓ) عمػػر فػػي االجتمػػاعي التكاصػػؿ ميػػارات فػػي األطفػػاؿ درجػػات متكسػػط بػػيف فػػركؽ كجػػدت -ٖ
 التقيػػيـ لصػػالح الفػػركؽ كىػػذه ، كبعػػده البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿ ألطفػػاليف األميػػات يػػيـتق كفػػؽ سػػنكات
 .البعدم

 سػنكات( ٓ) عمػر فػي المفظػي التكاصػؿ ميارات في األطفاؿ درجات متكسط بيف فركؽ كجدت-ٗ
 .  كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ ألطفاليف األميات تقييـ كفؽ
 فػػي الجسػػدم اإليمػػائي التكاصػػؿ ميػػارات فػػي األطفػػاؿ درجػػات متكسػػط بػػيف فػػركؽ ظيػػرت لػػـ -َُ
 . كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ ألطفاليف األميات تقييـ كفؽ سنكات( ٓ) عمر
( ٓ) عمػر فػي االجتمػاعي التكاصػؿ ميػارات فػي األطفػاؿ درجػات متكسط بيف فركؽ كجدت- ُُ

 ككانػػت  ،البحػػث عينػػة ألطفػػاؿ كبعػػده البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿنتػػائج بطاقػػة المبلحظػػة  كفػػؽ سػػنكات
 . البعدم التقييـ لصالح الفركؽ

( ٓ) عمػػػر فػػػي المفظػػػي التكاصػػػؿ ميػػػارات فػػػي األطفػػػاؿ درجػػػات متكسػػػط بػػػيف فػػػركؽ كجػػػدت -ُِ
 ككانػػت ، البحػػث عينػػة ألطفػػاؿ كبعػػده البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿنتػػائج بطاقػػة المبلحظػػة  كفػػؽ سػػنكات
 . البعدم التقييـ لصالح الفركؽ

 عمػر في الجسدم اإليمائي التكاصؿ ميارات في طفاؿاأل درجات متكسط بيف فركؽ كجدت -ُّ
 ، البحػػث عينػػة ألطفػػاؿ كبعػػده البرنػػامج تطبيػػؽ قبػػؿنتػػائج بطاقػػة المبلحظػػة  ت كفػػؽ سػػنكات( ٓ)

 . البعدم التقييـ لصالح الفركؽ ككانت
( ْ) عمػر فػي االجتمػاعي التكاصػؿ ميػارات فػي األطفػاؿ درجػات متكسط بيف فركؽ كجدت -ُْ

 .البعدم التقييـ لصالح كالنتيجة ، األـ تقييـ كفؽ كبعده البرنامج ؽتطبي قبؿ سنكات
( ْ) عمػػػر فػػػي المفظػػػي التكاصػػػؿ ميػػػارات فػػػي األطفػػػاؿ درجػػػات متكسػػػط بػػػيف فػػػركؽ كجػػػدت -ُٓ

 .البعدم التقييـ لصالح كالنتيجة ، األـ تقييـ كفؽ كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ سنكات
 عمػر في الجسدم اإليمائي التكاصؿ ميارات في األطفاؿ درجات متكسط بيف فركؽ كجدت -ُٔ
 .البعدم التقييـ لصالح كالنتيجة ، األـ تقييـ كفؽ كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ سنكات( ْ)
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 فػي لؤلطفػاؿ االجتمػاعي التكاصػؿ ميػارات في األطفاؿ درجات متكسط بيف فركؽ ظيرت لـ -ُٕ
 . قة المبلحظةنتائج بطا كفؽ كبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ سنكات( ْ) عمر

   : البحث مقترحات
 اجتماعيػػة مشػػاركة أك مبػػادرة أم كتشػػجيع ، االجتمػػاعي كتعبيػػره الطفػػؿ لحركػػة التمقائيػػة إتاحػػة-ُ

 .لمطفؿ
فػػػي  كتنميتػػػو الطفػػػؿ تعمػػػيـ عػػػف المسػػػؤكلة كالييئػػػات المػػػربيف قبػػػؿ مػػػف تربكيػػػة بػػػرامج ـيصػػػمت -ِ

 االجتماعيػػػة الميػػػارات تطػػػكيرك  ،عياالجتمػػػا التكاصػػػؿ ميػػػارات األطفػػػاؿ تعمػػػيـ ىػػػدفيا ، الركضػػػة
 عمر في الميارات ليذه الطفؿ اكتسابألٌف  ، األطفاؿ رياض في اليكمي البرنامج ضمف لؤلطفاؿ
 .  لمطفؿ االجتماعية الكفاءة لتنمية ـكمييمٌ  ضركرم أمر المبكرة الطفكلة

 الطفػػؿ مػػيـتع حػػكؿ الركضػػة عمػػر فػػي األطفػػاؿ كمعممػػات األىػػؿ مػػف كػػؿل تدريبيػػة دكرات إقامػػة-ّ
 . االجتماعي التكاصؿ ميارات

 فػػي (الطفػػؿ تربيػػة قسػػـ) التربيػػة كميػػات فػػي(  كالعممػػي النظػػرم بقسػػميو) دراسػػي  مقػػرر كضػػع -ْ
 عمػػػى مكسػػػع بشػػػكؿ ـالمعمٌػػػ الطالػػػب ؼتعػػػرٌ  بغػػػرض ، المفتػػػكح التعمػػػيـ برنػػػامج ك النظػػػامي التعمػػػيـ
 . االجتماعي التكاصؿ ميارات

 تعتمػد التػي االجتمػاعي التكاصػؿ ميػارات األطفػاؿ تعمػيـكيفيػة عمػى  الركضػة معممات تدريب -ٓ
 لتحقيػػؽ األطفػػاؿ ريػػاض منيػػاج فػػي االجتماعيػػة الخبػػرات كػػؿ كتسػػتثمر المتعػػٌددة  األنشػػطة ىجامنػػ
 .   الغرض ىذا
 فػػػي االجتمػػػاعي التكاصػػػؿ ميػػػارات لتنميػػػة المتعػػػددة األنشػػػطة بػػػرامج عػػػف مماثمػػػة دراسػػػات - -ٔ

 . مختمفة عمرية مراحؿ
 كتأخذ الرياض ألطفاؿ االجتماعي التكاصؿ ميارات لتنمية برامج تيصمـ ميدانية بأبحاث القياـ-ٕ

 . القريف مع العبلقة الكالدم، الترابط الكالدية، المعاممة نمط مثؿ أخرل راتمتغيٌ  في الحسباف
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 مراجع البحث
 : المراجع العربية     

دار المسيرة لمنشر  : عماف . كمعمـ النفس الترب .( ُٖٗٗصالح ) .أبك جادك - ُ
 .ُِٔ-ُِْص.كالتكزيع 

لغة الجسد، سمسمة في نظرية االتصاؿ  . (ََِٔ) . مدحت محمد ، أبك النصر  - ِ
 .ُُٕ، سمسمة المدرب العممية، القاىرة، مجمكعة النيؿ العربية،صغير المفظي

عمػػاف ػ ، تنميػػة االسػػتعداد المغػػكم عنػػد األطفػػاؿ( َََِأبػػك معػػاؿ، عبػػد الفتػػاح ) - ّ
 .ُاألردف دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ط

ميػػارات التكاصػػؿ غيػػر المفظػػي كعبلقتيػػا بالكفػػاءة . ( ََِٕ). مػػركة محمػػد أمػػيف .  - ْ
. قسػػـ تربيػػة  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة .االجتماعيػػة لػػدل أطفػػاؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة

 . َٔجامعة عيف شمس ص الطفؿ، كمية البنات. 
"  ما ىك التكاصؿ : " العمميات النماذج، التطبيقػات( . ُٗٗٗبكديشكف . جانيف . ) - ٓ

<  n88_09marini.htm> ُص ، (َٗ-ُٖترجمػػػػػة. مرينػػػػػي . عبػػػػػد العػػػػػالي . )ص
_table.htm>*81-90  . 

التنشػػػػػػػئة  ( . َُِِ.)انشػػػػػػػراح إبػػػػػػػراىيـ . كالمشػػػػػػػرفى . ىالػػػػػػػة إبػػػػػػػراىيـ  الجركانػػػػػػػى. - ٔ
القػػػرل جميػػع الحقػػكؽ محفكظػػػة االجتماعيػػة كمشػػكبلت الطفكلػػػة، دار النشػػر جامعػػة أـ 

 ./http:/uqu.edu.sa كتاب الكتركني. ، جامعة أـ القرل© َُِِ
دراسػػة لػػبعض ميػػارات االتصػػاؿ األساسػػية لػػدل . ( ََِّ). ياسػػر عبػػده  .حيمػػرم  - ٕ

، رسالة معدة الستيفاء الدراسات المقػررة المرشديف الزراعييف المحمييف بمحافظة سكىاج
إلرشػػاد الزراعػػي . جامعػػة المنيػػا. مصػػر. رسػػالة الكتركنيػػة ة الماجسػػتير فػػي النيػػؿ درجػػ

 . ُٔص.
دمشػؽ: دار  – . الطفؿ كتعمـ القراءة( ُٓٗٗحنا. فاضؿ .  كالشماس. عيسى . )  - ٖ

 .ُمشرؽ كمغرب ط
فاعمية برنامج في األنشػطة التعبيريػة لتنميػة بعػض   .(ََِّ). إيماف أحمد  .خميؿ - ٗ

معيػػد الدراسػػات العميػػا، جامعػػة  ، رسػػالة دكتػػكارةالميػػارات المغكيػػة لػػدل طفػػؿ الركضػػة، 
 عيف شمس. 

.  دار الذكاء العاطفي الذكاء االنفعػالي . (ََِْ).  خكالدة، محمكد عبد اهلل محمد - َُ
 . ُْ-َْالشركؽ ص
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تػػػػو بالكفػػػػاءة السػػػػمكؾ الغيػػػػرم عنػػػػد األطفػػػػاؿ كعبلق ( .ََِٕ. ) . فريػػػػا ؿ سػػػػميماف - ُُ
جامعػػة دمشػػؽ  ، فػػي عمػػـ الػػنفس، كميػػة التربيػػةرسػػالة ماجسػػتير  .االجتماعيػػة لمكالػػديف

 . ٓٔص
 . الخبػػػػػرات االجتماعيػػػػػة كالكجدانيػػػػػة .(ََِٓكمعمػػػػػكلي ريمػػػػػكف،).  السػػػػػناد جػػػػػبلؿ  - ُِ

 مركز التعميـ المفتكح قسـ رياض األطفاؿ.  : منشكرات جامعة دمشؽ
( . ترجمػػة عػػبل أحمػػد إصػػبلح . ََِٓببلتشػػفكرد برسػػيبل كػػبلرؾ .) -سػػيراج إيػػراـ  - ُّ

التنكع، المغة" سمسمة دعـ التعمـ  ، ؿ في السنكات المبكرة ككيؼ ندعميـ " اليكيةاألطفا
 .ُّٗ. ص ُط .القاىرة  .مجمكعة النيؿ العربية ، المبكر

(اإلحصػػػاء فػػػي اسػػػتخداـ ََِٕالشػػػعاع لمنشػػػر كالعمػػػـك ، لجنػػػة التػػػأليؼ كالترجمػػػة ) – ُْ
(spss حمب: ص )ّٖ . 
 -غػػػة كالتكاصػػػؿ لػػػدل الطفػػػؿ الفصػػػامياضػػػطرابات الم ( .ََُِ. )زينػػػب  .شػػػقير  - ُٓ

 القاىرة، دار النيضة العربية.  -صعكبات التعمـ -التخمؼ العقمي -الكفيؼ –األصـ 
 .دار المسػيرة  الركضػة.الميػارات الحركيػة لطفػؿ . ( ت) د..  ابتيػاج محمػكد .طمبة – ُٔ

 .  ِٖٔ -ُٖٗص 
المغػػػكم لػػػدل  أثػػػر المعػػػب التمثيمػػػي فػػػي النمػػػك. (ُٖٔٗ).  سػػػيد محمػػػكد .الطػػػكاب   - ُٕ

أطفػػاؿ الحضػػانة، حكليػػة كميػػة التربيػػة، جامعػػة اإلمػػارات، العػػدد األكؿ، السػػنة األكلػػى، 
 .ّٗ-ُّص 

 ، أىميػػػة لغػػػة الجسػػػد فػػػي االتصػػػاؿ مػػػع اآلخػػػريف.( ََُِ). اهلل عبػػػد  .الكػػػريـعبػػػد  - ُٖ
 .ِٕص  ْػ ّ، العدداف ّّمجمة اإلدارة، القاىرة، المجمد 

أثػػػر اسػػػتخداـ .  ( . )د.ت سػػػعاد أحمػػػد .زيػػػانيال .حسػػػنية غنيمػػػي .عبػػػد المقصػػػكد  - ُٗ
األنشػػػطة المكسػػػيقية فػػػي إكسػػػاب طفػػػؿ مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة بعػػػض الميػػػارات االجتماعيػػػة" 

 دراسة تجريبية" جامعة عيف شمس.
فاعميػػة اسػػتخداـ الكسػػائط المتعػػددة فػػي  عبػػد المقصػػكد. حسػػنية غنيمػػي.  )د.ت( .  - َِ

 ما قبؿ المدرسة، جامعة عيف شمس.إدراؾ المشاعر في المكاقؼ المختمفة لدل طفؿ 
لطفػؿ مػا قبػؿ االجتماعية  المسؤكلية .  (ََِِ) .  حسنية غنيمي عبد المقصكد . - ُِ

 .ُطربي القاىرة  دار الفكر الع. المدرسة دليؿ عمؿ
االتصػاؿ االجتمػاعي . ( ََِّ) .محمد محمػكد . ميدلي عطيو. السيد عبد الحميد.– ِِ

 .ُِتب الجامعي الحديث، االسكندرية، صالمك .كممارسة الخدمة االجتماعية
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(. إدراؾ األطفػػػػػػػػاؿ لشػػػػػػػػبكة عبلقػػػػػػػػاتيـ ََُِسػػػػػػػػميحة عمػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد . ) عطيػػػػػػػػو . - ِّ
الدراسػػػات  االجتماعيػػػة " دراسػػػة كصػػػفية مقارنػػػة" : معيػػػد الدراسػػػات العميػػػا لمطفكلػػػة قسػػػـ

 جامعة عيف شمس . النفسية كاالجتماعية
يػػػػة المدرسػػػػية بػػػػيف " األصػػػػالة النشػػػػاطات التربك ( . ُٖٗٗعمػػػػي رسػػػػمي. عابػػػػد . )  - ِْ

 .ُاألردف : دار مجدالكم لمنشر . ط –عماف  كالتحديث"
اختبػػػار مػػػدل فاعميػػػة برنػػػامج فػػػي تنميػػػة . ( َََِ). زينػػػب عبػػػد الػػػرزاؽ  .غريػػػب  - ِٓ

قسـ عمػـ  العاـ. رسالة دكتكراه غير منشكرة .ميارات االتصاؿ كعبلقتيا بالجك األسرم 
 .َُشمس ص جامعة عيف ، كمية البنات ، النفس

األنشػػػػػػطة الصػػػػػػػفية كتكظيػػػػػػؼ الكتػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػي  ( .ََِٓ). . ىػػػػػػػادم  الفراجػػػػػػي – ِٔ
 : كزارة التربية كالتعميـ . دائرة اإلشراؼ التربكم. . عمافكالسبكرة

األردف: دار  - . تنظػػػػيـ بيئػػػػة الطفػػػػؿ عمػػػػاف( ََِٕفيمػػػػي . عػػػػاطؼ عػػػػدلي  . ) - ِٕ
 .ُالمسيرة . ط

ات الميارة في األدب التربكم . شاه عمـ  قطب. إيماف محمد مبركؾ )د.ت( تعريف – ِٖ
 .Emanماليزيا. كمية التربية. جامعة المدينة العامية . عف االنترنت. 

Koto@Mediu.edu.my  . تاريخ البحث  /َِ/ٓ /َُِْ / 
جيػة لمسػمكؾ األسػس البيكلك . ( ََِٓ). كػاظـ عبػاس أبػؿ .  فايز نػايؼ ك .قنطار  - ِٗ

 .ُش المثنى ط حكلي : دار العمـ لمنشر كالتكزيع . . اإلنساني
المغػػػػة عنػػػػد طفػػػػؿ مػػػػا قبػػػػؿ المدرسػػػػة نمكىػػػػا السػػػػميـ  .( ََِْ). ليمػػػػى  .كػػػػـر الػػػػديف - َّ

 .ْٕ-ّْص .ُط .دار الفكر العربي: القاىرة  كتنميتيا
جػػػزء ال :دمشػػػؽ . سػػػكريا . الطػػػب النفسػػػي كالحيػػػاة. ( ُٗٗٗ).  حسػػػاف  .المػػػالح   - ُّ

 . َٓص. الثالث
العبلقػػػة بػػػيف شػػػبكة االتصػػػاؿ داخػػػؿ  ( . ََُِ. )سػػػيير ابػػػراىيـ ابػػػراىيـ  محمػػػد . - ِّ

 .رسػػالة ماجسػػتير منشػػكرة  .لمراىػػؽ لجماعػػة الرفػػاؽ غيػػر السػػكيةاألسػػرة كبػػيف اختيػػار ا
قسػػـ عمػػـ الػػنفس  .الكتركنيػػة جامعػػة عػػيف شػػمس كميػػة البنػػات لػػآلداب كالعمػػـك كالتربيػػة 

 . ُٓ -ُِص
أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ بػػػػػرامج باأللعػػػػػاب الحركيػػػػػة . ( ََِْ). نبػػػػػراس  مػػػػػد آؿ مػػػػػراد . مح - ّّ

كاأللعػػاب االجتماعيػػػة كالمختمطػػة فػػػي تنميػػػة التفاعػػؿ االجتمػػػاعي لػػدل أطفػػػاؿ الريػػػاض 
 .( ٔ-ٓبعمر )

مقيػاس الميػارات االجتماعيػة لػدل األطفػاؿ .  (ََُِ. )محمد النكبى  .محمد عمي - ّْ
 .ََُ-ّٕص.  ُ: طعماف  –زيع نشر كالتك دار صفاء لم. ذكم صعكبات التعمـ

mailto:Koto@Mediu.edu.my
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أتعمػػػـ باأللعػػػاب التربكيػػػة المتكاممػػػة، سمسػػػمة التربيػػػة . ( ت)د. .محمػػػد مرعػػػي .مرعػػػي – ّٓ
    . ِٕ-َٔص :  دار ربيع لمنشر .. سكريا حمب"ُْ" المتميزة

 .رقيػػػػة محمػػػػد . ترجمػػػػة كتعريػػػػب الزغػػػػارم (.  ََِٕ. )  ميػػػػؾمػػػػارم آف  .المػػػػكرم – ّٔ
كؿ اإلصػػدار األ. عمػػاف :  دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع  التكاصػػؿسمسػػمة تطػػكير القػػيـ" 

 .ْٓص .ُط
. بيػػػػركت . االتصػػػػاؿ اإلنسػػػػاني كعمػػػػـ الػػػػنفس ( .ُُٗٗمحمػػػػد أحمػػػػد . ). النابمسػػػػي - ّٕ

 لبناف:
 دار النيضة العربي.  

دار  عاصرة في تربية الطفكلة المبكرة .قضايا م .( ُٖٗٗ). ىدل محمكد . لناشؼا – ّٖ
 الفكر العربي.

التكاصػػػؿ غيػػػر المفظػػػي بػػػيف الػػػزكجيف كعبلقتػػػو  .( ََِْ) .عائشػػػة أحمػػػد  .ناصػػػر – ّٗ
معيػػد  جامعػػة القػػاىرة :  ، بسػػمات الشخصػػية كالتكافػػؽ الزكاجػػي رسػػالة غيػػر منشػػكرة .

 . ُٔالدراسات كالبحكث التربكية. ص
مػػػدل فاعميػػػة برنػػػامج فػػػي تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات ( . ُٔٗٗ). نػػػرميف لػػػكيس  .نقػػػكال – َْ

. معيد الدراسات العميػا . رسالة دكتكارة  . ظي لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسةالتكاصؿ المف
 .جامعة عيف شمس 

مػػػػؤتمر عبلقػػػػػة  ( . عبلقػػػػة المسػػػػرح بالتربيػػػػػة. ََِٓ. جمػػػػاؿ محمػػػػػد  . )نكاصػػػػرة  - ُْ
ة الفنيػػػة مػػػف الطفكلػػػة حتػػػى الشػػػباب . دمشػػػؽ:  جامعػػػة المسػػػرح بالتربيػػػة كتنميػػػة الذائقػػػ

 . ّٖ-ّٕص  دمشؽ.
 الت العربية : المج       

ابراىيـ . عبد الستار . كالدخيؿ .عبد العزيز بف عبداهلل . كابراىيـ رضكل .  - ُ
. سمسمة عالـ المعرفة. العبلج السمككي أساليب كنماذج مف حاالتو( . ُّٗٗ)

. سمسمة شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  َُٖالككيت:  العدد
 كاآلداب. 

( . الثقػػػػة بالػػػػذات ََُِبػػػػد الخػػػػالؽ. عػػػػبلـ. شػػػػادية يكسػػػػؼ .)جػػػػاب اهلل . منػػػػاؿ ع - ِ
باآلخر كعبلقتيا بميػارات التكاصػؿ دراسػة فػي سػيككلكجيا العبلقػات االجتماعيػة. مجمػة 

 نيساف. ٖكمية بنيا . العدد 
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( . الميػػارات االجتماعيػػة كدالػػة لكػػؿ مػػف الجػػنس ََِّالحسػػانيف. محمػػد محمػػد . ) - ّ
سػية األخػرل، القػاىرة : مجمػة دراسػات نفسػية،  المجمػد كاالكتئاب كبعض المتغيػرات النف

 الثالث عشر، العدد الثاني.
( فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي يقػػـك عمػػى مفػػاىيـ  َُِِخطػػاب، رأفػػت عػػكض السػػعيد)  - ْ

نظرية العقؿ لتنميػة التكاصػؿ االجتمػاعي فػي تطػكير ميػارات التفاعػؿ االجتمػاعي لػدل 
، كػػػانكف َّ، مركػػػز اإلرشػػػاد النفسػػػي، العػػػددالطفػػػاؿ التكحػػػدييف، مجمػػػة اإلرشػػػاد النفسػػػي

 الثاني.
( . األنشطة التربكية في دكر الحضانات الحككمية َُِّالخفاجي . زينب محمد ) - ٓ

كعبلقتيا ببعض المتغيرات،  مجمة البحكث التربكية كالنفسية العدد الثبلثكف،   جامعة  
  .ِْٓبغداد . كمية التربية لمبنات . قسـ االقتصاد المنزلي ص

( . مفيػـك الػذات لػدل أطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة ُْٗٗالسمادكني . السػيد إبػراىيـ . ) - ٔ
فػػػي عبلقتػػػو بالميػػػارات االجتماعيػػػة لمكالػػػديف . مجمػػػة دراسػػػات نفسػػػية . المجمػػػد الرابػػػع. 

 .ْٕٖ-ُْٓالعدد الثالث، القاىرة . ص 
ـ الػػنفس . مجمػػة عمػػاإلشػػارات االجتماعيػػة( . ُٕٖٗالسػػيد . عبػػد الحمػػيـ محمػػكد . ) - ٕ

 .ٕٔ. ص ُالييئة المصرية العامة لمكتاب. العدد 
(، فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات التكاصؿ غيػر ََِٕصديؽ،  لينا عمر بف ) - ٖ

المفظي لدل أطفػاؿ التكحػد كأثػر ذلػؾ عمػى سػمككيـ االجتمػاعي، مجمػة الطفكلػة العربيػة 
 -العػػدد الثالػػث كالثبلثػػكف -اسػػع الجمعيػػة الككيتيػػة لتقػػدـ الطفكلػػة العربيػػة، المجمػػد الت –

 .ّٗ-ٖديسمبر،  ص 
( . فاعميػػػة برنػػػامج أنشػػػطة ََِٗالضػػػبع. ثنػػػاء يكسػػػؼ. أمػػػيف. سػػػيير محمػػػكد . )  – ٗ

تربكية في تحسيف ميارات التكاصؿ المفظي لدل أطفاؿ الركضة ذكم مشػكبلت الخجػؿ 
 .ُِٗ-ُِٓنيساف. ص  ٖكاالنطكاء. مجمة كمية التربية. جامعة حمكاف العدد 

( . الفكاىػػة كتنميػػة التعبيػػر التكاصػػمي عنػػد ََِٗالفػػبلح . فاطمػػة مفتػػاح مفػػرج . ) - َُ
 .َِٕ. صّ. جّّأطفاؿ بنغازم. مجمة كمية التربية. جامعة عيف شمس العدد

( . تنميػػػة الميػػػارات االجتماعيػػػة كخفػػػض ََِٓلطفػػي محمػػػد. منػػػى عبػػػد الفتػػػاح . ) - ُُ
ـ الجػػامعي، العػػدد التاسػػع . ص الشػػعكر بالخجػػؿ لػػدل األطفػػاؿ. مجمػػة دراسػػات التعمػػي

ُِّ_ُِٕ. 
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( . ارتقػػػاء التخاطػػػب غيػػػر المفظػػػي فػػػي ََِٔمحجػػػكب . عمػػػاد عبػػػد المقصػػػكد . ) - ُِ
 ُمرحمتػػػي الطفكلػػػة المتػػػأخرة كالمراىقػػػة . مجمػػػة دراسػػػات عربيػػػة فػػػي عمػػػـ الػػػنفس. عػػػدد

 .ِْٗ-ِّٗص
( لغػػػة الجسػػػد كالحػػػكار الصػػػامت. ترجمػػػة، محمػػػد أحمػػػد عبػػػد  َََِىػػػاس جػػػكف )  - ُّ

 .ُٓحمف. مجمة الكعي االجتماعي.  دبي: جمعية تكعية كرعاية األحداث. العدد الر 
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 مالحق البحث 
 (     استبانة األم 1رقم )ممحق 

 ( بطاقة المالحظة 2ممحق رقم )
ر ألطفال الروضة3ممحق رقم )  ( مقياس ميارات التواصل االجتماعي المصو 
 ( برنامج التواصل االجتماعي ألطفال الروضة 4ممحق رقم )
 ( أسماء المحكمين ألدوات البحث 5ممحق رقم )
 تواصل االجتماعي( مفتاح تصحيح مقياس ميارات ال6ممحق رقم )
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 (1ممحق رقم )
 استبانة األم تيدف إلى التعرف عمى نمط التواصل االجتماعي الذي يوجد عند الطفل .

( أمام العبارة Xاألم العزيزة يرجى قراءة عبارات االستبانة واإلجابة عنيا بدقة ووضع عالمة ) 
 التي تعبر عن سموك طفمك بشكل عام . 

  ة أية مالحظات بخصوص تواصل طفمك  معك أو مع اآلخرين.يمكنك كتاب

 غير مكجكد مكجكد استبانة األم لرصد ميارات التواصل االجتماعي لمطفل في البيت
   كممات لطيفة.ب_ يبادر طفمؾ إلى الترحيب بأفراد األسرة ُ
   في البيت.أحد األفراد يبتسـ  طفمؾ في كجو -ِ
   .مالمساعدة  في عمؿ يطمب طفمؾ مف أحد أخكتو ا-ّ
   يطمب  طفمؾ مف أحد أفراد األسرة أف يشاركو بمعبة يحبيا. -ْ
   أحد األشخاص في البيت.بدغدغة طفمؾ  يقـك-ٓ
   يتعقبؾ طفمؾ بنظراتو عندما تنشغميف عنو بالقياـ بعمؿ ما.-ٔ
   يعبر طفمؾ عف حبو ألحد ما بمعانقتو. -ٕ
   التي اصطحبيا إلى الركضة . زمبلئوييخبرؾ طفمؾ عف ألعاب أحد  -ٖ
   يصؼ طفمؾ ما يشاىده مف أشياء كأشخاص.  -ٗ

   يقكؿ طفمؾ باستمرار كممة "أنا بحبؾ" ماما. - َُ
   يحدث طفمؾ فكضى بحركاتو .  - ُُ
   .ييحدث طفمؾ فكضى بصكتو  - ُِ
   أحد أفراد األسرة. بكجوطفمؾ يعبس  – ُّ
   ؼ في البيت.ضيبيد طفمؾ  يمسؾ - ُْ
   أحد أفراد األسرة.كجو  يبتسـ طفمؾ في – ُٓ
   ب. . .يستمع طفمؾ إلى ما يتابعو عمى التمفاز - ُٔ
   ييصغي طفمؾ إلى كبلمؾ.   - ُٕ
   يستمع طفمؾ إلى كبلمؾ دكف النظر إليؾ.  - ُٖ
   يمسؾ طفمؾ بثيابؾ عندما يريد التكمـ معؾ.  - ُٗ
   . ةالمفضم ثيابو ألكاف يذكر طفمؾ– َِ
   ألعابو. لكف طفمؾ يحدد – ُِ
   صفحات الممكنة فقط .عمى ال يركزعندما ييقمب طفمؾ صفحات كتاب  – ِِ

 مبلحظات يمكف إضافتيا: 
.................................... 
.................................. 
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بطاقة المالحظة لطفل الروضة.( 2ممحق رقم )  

 غير مكجكد مكجكد اقة المبلحظة لمباحثة لرصد ميارات التكاصؿ االجتماعي لمطفؿ في الركضة بط
   كممات لطيفة.بيبادر الطفؿ إلى الترحيب بمعممتو  -ُ
   .صديقويبتسـ  الطفؿ في كجو  -ِ
   يطمب الطفؿ مف صديقو المساعدة  في عمؿ شيء يقـك بو. -ّ
   ة يحبيا.يطمب  الطفؿ مف صديقو أف يشاركو بمعب - ْ
   دغدغدتو.بإضحاؾ صديقو بالطفؿ  يقـك- ٓ 
   .باستمرارينظر الطفؿ إلى معممتو  - ٔ
   يعانؽ الطفؿ معممتو. - ٕ
   التي اصطحبيا مف البيت. مشاىدة ألعابوصديقو ليتحدث الطفؿ إلى  - ٖ
   صديؽ لو بمعانقتو.ليقـك الطفؿ بالتعبير عف حبو  - ٗ

   استمرار لمعممتو كممة "أنا بحبؾ" .يقكؿ الطفؿ ب - َُ
   يحدث الطفؿ فكضى بحركاتو .  - ُُ
   .ييحدث الطفؿ فكضى بصكتو  - ُِ
   .طفؿ آخرفي كجو الطفؿ  يعبس - ُّ
   .ليمعب معو صديقو بيدالطفؿ  يمسؾ- ُْ
   صديقو. في كجوالطفؿ يبتسـ  – ُٓ
   ي غرفة الصؼ. يستمع الطفؿ إلى ما ييعرض عمى التمفاز ف - ُٔ
   ييصغي الطفؿ إلى كبلـ معممتو.   - ُٕ
   لو في المعب دكف النظر إليو. شريؾيستمع الطفؿ إلى كبلـ  -ُٖ
   يمسؾ الطفؿ بثياب معممتو لمتكمـ معيا. - ُٗ
   . ليجيب عف سؤاؿ طرحتو المعممةيكتفي الطفؿ برفع إصبعو  - َِ
   أغنية تيعرض عميو في التمفاز.يينصت الطفؿ عندما يستمع إلى  - ُِ
   .في التمفاز  مع مف يغنييغني الطفؿ كممات  - ِِ
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 (3ممحق رقم ) 
 ر ألطفال الروضة . مقياس التواصل االجتماعي المصو  

ن عمى الطفل وقراءة ما يتضمنو كل الزميمة معممة الروضة أرجو عرض صور المقياس الممو  
 مطموب من الطفل . عممًا أن المقياس يتضمن ثالثة أبعاد ىي : القراءة و  ، مشيد أو صورة

 : التواصل المفظي  - ُ
 مكقؼ ( ِِ )إدراؾ االختبلفات كالتشابيات 

 ، قؼامك  (َُ )إدراؾ الحركة كالمثيرات 
 .قؼامك  ( ٗ)إدراؾ العبلقات الزمانية كالمكانية  
 .مكقؼ  (ُْ )التعبير المغكم كالتمييز المكانيميارة  
 : التواصل غير المفظي  -ِ
 . مكقؼ  (ُٔ)قراءة مشاعر اآلخريف كلغة الجسد 
 :الميارات الشخصية  -4
 :ميارة الفيم الشخصي -
 .أصدقاء العنزة -مف يكسب ثقة األسد  -الزرافة المعممة " ثبلث قصص  
 : ميارة التعاطف والمساندة والمشاركة -

  .ك الرطب الجر  -البقرة كالطباشير  -سامك" الدب ثبلث قصص
 :ميارة التفاوض وفض النزاع 

 تجاكز التمساح لمدكر"  -" البكمة كالقطة  تاف" قص
  أسمكب االستجابة لمقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي.

 الدرجة  أسموب االستجابة لممحور المفظي وغير المفظي
 ّ لمتعبير المفظي الصحيح

 ِ لمتعبير المفظي غير المرتب
 ُ لـ يعبر لفظيان إذا صمت الطفؿ ك 

  أسموب االستجابة لمحور الميارات الشخصية
 ْ تقدير جيد جدان 

 ّ تقدير جيد
 ِ تقدير كسط
 ُ تقدير سيء

 ُِٓ الدرجة العميا لممقياس
 ُٖ الدرجة الدنيا لممقياس
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 محور التواصل المفظي : 

دراك مفرداتيا :   يئيةإدراك الحركة والمثيرات الب -التعرف عمى الصور وا 
 أكالن: مف ىك البلعب في ىذه الصكرة أشير إليو؟ 

 كيؼ عرفت أنو البلعب؟  

 

 ثانيان: كيؼ نصكر بالكاميرا؟ عٌبر عف ذلؾ لفظيان.

                                                        

 ثالثان: ماذا تعني حركة األيدم في ىذه الصكر؟

   

 

 لمثيرات البيئيةإدراك الحركة وا

 كيؼ عرقت ذلؾ؟رابعان: أشير إلى صكرة الساعة التي تمبس في اليد. 

3 

1 

2 

2 

3 

1 
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 خامسان: ما اسـ الناقمة التي تمشي في الماء؟. كعبر عنيا لفظيان.

     

 كـ عددىما؟  كيؼ عرفت ذلؾ ؟ سادسان: أشير إلى الطفميف المذيف يمعباف عمى الشاطئ. 

 

     

 

 

 

 

 

4 

3 2 
1 

3 

4 

2 1 

2 
1 
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 إدراك المثيرات البيئية

 : أشير إلى الحيكانات التي يعتني بيا الناس كتعيش في المزرعة .  اذكر اسمياسابعان 

  

 

 

                

 

 

 

 

3 

1 

6 

4 

2 

5 
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 إدراك المثيرات البيئية

 اذكر اسمو : ما اسـ الطير الذم نأكؿ بيضو في ىذه الصكرة ؟ ثامنان 

 

                            

 

 

 

 

2 

1 

4 

3 
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 صفو كما تراه:  اذكر اسـ الحيكاف الذم يعيش في الماء كيمشي في اليابسة. تاسعان 

 صفو كما تراه. : اذكر اسـ الحيكاف الذم يعيش في الصحراء. عاشران 
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  إدراك العالقات الزمانية
 أكالن : ما اسـ العيد في ىذه الصكر؟ 
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 المكانيةإدراك العالقات الزمانية 
 ثانيان : بماذا تذكرنا ىذه الصكر ؟ 

 

 ثالثان : بأم فصؿ مف السنة تذكرنا ىذه الصكر؟ 
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 أين نذىب عندما ُنحضر ىذه األغراض؟إلى 

 

 
 ؟في ىذه الصكر يفعؿ ىؤالء األشخاص: ماذا سادساً 

 

 كيف عرفت ذلك؟ : في أم فصؿ نحف في ىذه الصكرة؟  ثامناً 
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 ذلؾ؟ تؼ عرفكي  تاسعان : في أم فصؿ نحف في ىذه الصكرة؟

                  

  

 ميارة التعبيري المغوي والتمييز المكاني .    

 أكالن : ما اسـ المكاف الذم يكجد فيو األطفاؿ؟  

 
 ثانيان : : ما اسـ المكاف الذم يكجد فيو األطفاؿ؟  
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 ثالثان : ما اسـ المكاف الذم يكجد فيو األطفاؿ؟ 

 
 لذم يكجد فيو األطفاؿ؟ رابعان : ما اسـ المكاف ا

 
 خامسان : صؼ مف يبدأ المحادثة في كؿ صكرة بيف الطفميف  مف خبلؿ حركة األيدم.

4 

2 

3 
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 سادسان : صؼ مف يبدأ المحادثة في كؿ صكرة بيف الطفميف  مف خبلؿ حركة األيدم.

 
 سابعان : صؼ مف يبدأ المحادثة في كؿ صكرة بيف الطفميف  مف خبلؿ حركة األيدم.

 

3 

 أيف يتكاجدكف ؟ ة  في ىذه الصكرة ؟  كيؼ عرفت ذلؾ ؟ مف يبدأ المحادث

 

 أيف يتكاجدكف ؟   مف بدأ الكبلـ البنت أـ الصبي ؟ ماذا قاؿ؟
 

 أيف يتكاجدكف ؟  إلى ماذا يشير؟  ماذا يقكؿ؟ الصبي أـ البنت ؟   مف بدأ المحادثة؟ 



214 
 

 
: صؼ مف يبدأ المحادثة في كؿ صكرة بيف الطفميف  مف خبلؿ حركة األيدم.  ثامنان ن

 
 تاسعان  : صؼ مف يبدأ المحادثة في كؿ صكرة بيف الطفميف  مف خبلؿ حركة األيدم.

 

 عاشران : أيف يكجد األطفاؿ في ىذه الصكرة ؟ 

4 

 أيف يتكاجدكف ؟ ماذا يفعؿ األطفاؿ ؟ إلى مف يتحدثكف ؟ ماذا يقكلكف؟ 
  

5 

 أيف يتكاجدكف ؟ ماذا يسأؿ؟   ؟ مف يبدأ المحادثة في ىذه الصكرة
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 ؟  إحدل عشرة : أيف يكجد الطفؿ في ىذه الصكرة

  

 

 ؟  اثنا عشرة :  أيف يكجد الطفؿ في ىذه الصكرة

 
 ؟  ثبلث عشرة  :  أيف يكجد الطفؿ في ىذه الصكرة

1 

2 

3 
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 ؟  أيف يكجد الطفؿ في ىذه الصكرةأربع عشرة  :   

 

 
 

 ولغة الجسد .  -محور قراءة مشاعر اآلخرين : إدراك االنفعاالت
 صكرة ؟ عٌبر عف المحادثة لفظيان بجممة.الشاعر الطفؿ في أكالن: مف يبدأ المحادثة في ىذه الصكرة؟ ما ىي م 

 
 صكرة ؟ عٌبر عف المحادثة لفظيان بجممة.في ال: مف يبدأ المحادثة في ىذه الصكرة؟ ما ىي مشاعر األطفاؿ ثانياً 

4

 "في المنزل" ينبهه أبيه إلى الساعة لينام.
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 جممة.صكرة ؟ عٌبر عف المحادثة لفظيان بالمف يبدأ المحادثة في ىذه الصكرة؟ ما ىي مشاعر األطفاؿ ثالثًا : 

 
 

 صكرة ؟ عٌبر عف المحادثة لفظيان بجممة.ال:  مف يبدأ المحادثة في ىذه الصكرة؟ ما ىي مشاعر األطفاؿ رابعًا 
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 صكرة ؟الما ىي مشاعر الطفؿ في  ماذا يفعؿ الطفؿ؟   : أيف يتكاجد الطفؿ ؟خامسًا 
 

 
 أيف تكجد الفتيات؟ ماذا يفعمف؟ ما ىي مشاعرىف؟سادسًا : 

 
 أيف يكجد ىؤالء األطفاؿ؟ ماذا يفعمكف ؟ ما ىي مشاعرىـ؟  :سابعاً 
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 أيف يكجد األطفاؿ ؟ ماذا يفعمكف؟ ما ىي مشاعرىـ؟ ثامنًا : 

 
 الطفمة التي برفقة أميا حزينة أـ سعيدة؟ ىؿ:تاسعًا 

 
 عاشران : كيؼ يعبر ىذا الطفؿ عف حبو لرفيقو؟ 
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 . 2أو الصورة  1يدين في الصورةالطفل والطفمة غير السع إلىإحدى عشرة : دل  

 

 

 
  -بكاء –ألـ  –حزف –غضب اثنا عشر : ما مشاعر الطفل في ىذه الصورة ؟ 

ُ 

ِ 
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  -بكاء –ألـ  –حزف –غضب ثالث عشر : ما مشاعر الطفل في ىذه الصورة ؟ 

 
 أربع عشر: ماذا تفعل الطفمة في ىذه الصورة ؟ 

 
 مقاء رفيقو؟ خمس عشرة : كيف يعبر الطفل عن فرحو ب

 يصرخ وال يسمع ما تقوله أمه ." ردة الفعل لفظي"

 يصمت كيعبر عف انزعاجو بنظرات غاضبة."" 
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.(2) الصكرة أك -(ُرقـ)الصكرة  .الطفمين المبتسمين في ىذه الصورست عشرة: أشير إلى   

 

 
 سبع عشرة: كيف يعبر الطفل عن محبتو لمصغير ؟ 

ُ 

 ِ       
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 عند وداع والدييا؟  ةثماني عشرة : ماذا تقول الطفم
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 فل الروضة محور الميارات الشخصية : تقييم الميارات الشخصية لدى ط
تدكر أحداثيا  ، يتألؼ ىذا المحكر مف قصص تتضمف مكاقؼ حياتية تيقارب إلى حدٍّ ما المكاقؼ التي تحدث مع األطفاؿ

 كعمى ألسنة الحيكانات.  ، في مدرسة الحيكانات
 ، عد انتيائياب ؿاطفألعف طريؽ السرد كييختبر ا ةقصحيث تقدـ ال: ينفذ االختبار بشكؿ فردم  االختبار تعميمات تنفيذ

لمطفؿ كضع  يحؽٌ  اإلجابةكفي  ، رؼ مف تصرفات الحيكانات في كؿ قصةكؿ تصٌ ل ان أف ييعطي تقدير  عمى كؿ طفؿينبغي ك 
 كاحد فقط. دير تق

 :( درجةُ-ْ) تتراكح درجات التقدير بيف
 ٖ عدد القصص  التقدير بالكجكه  التقدير بالدرجات

 ْ الدرجة العميا لمقصة الكاحدة  ْ
 ُ الدرجة الدنيا لمقصة الكاحدة  ّ
 ِّ الدرجة العميا لممحكر  ِ
 ٖ الدرجة الدنيا لممحكر  ُ
تطبيؽ االختبار نقـك بحكاية قصة لتدريبيـ عمى االستجابة لمتعميمات أثناء البدء بالتقييـ  كيفيةرؼ األطفاؿ عمى حتى يتعٌ  

 الحقيقي.
 : الجرس قصة تمرين 

 لتعميمات التي تيعطى مف قبؿ المعمـ. االلتزاـ با :األىداف
 جرس أف يصطؼ كينتظر بيدكء تكجييات المعمـ.: صكت العمى كؿ حيكاف عندما يسمع 

 صكر مٌمكنة لشخصيات القصة.  الوسائل:
 (األرنب -رالخنزي –الدجاجة  –الثعمب ) الشخصيات:

 لمحيكانات _حنكنة : المدرسة ال المكان
 . المدرسة:  جرس األدوات 

 أسرع الثعمب ( األرنب -رالخنزي –الدجاجة  –الثعمب ) ، الجرس ةكم ....كم كم.... سمعت الحيكانات األربعالجرس  رفٌ 
في   كقفت "بؽ بؽ بؽ" صديقتنا الدجاجةأٌما صؼ الحيكانات إلى قاعة الدرس. متجاكزان  كأصدر صكت أككك ..أككك،

األرنب . اصطؼ مع الحيكانات ثـٌ إلى الصؼ  "ىـ ىـ ىـ" الخنزيرركض ك  .الصؼ بيدكء كانتظرت تكجييات المعمـ 
 (   Douglas , David J. Hansen ,2010p432)مشى إلى الصؼ كىك يتكمـ كيثرثر. 

)مبلحظة: بدكره يحكـ عمى سمكؾ الحيكانات. كفي النياية نعطييـ اإلجابات الصحيحة. كؿّّ  .نناقش القصة مع األطفاؿ   
 يا بشكؿ محبب لؤلطفاؿ(.يرافؽ حركة الحيكانات صكت

تكجو األسئمة إلى األطفاؿ عمى الشكؿ اآلتي: بعد أف تكضع كرقة اإلجابة الخاصة بالقصة أماـ األطفاؿ، كالتي تيذٌكره    
 بحيكانات القصة.

 ما الكجو المناسب لسمكؾ الثعمب؟-
 ما الكجو المناسب لسمكؾ الدجاجة؟-ِ
 ما الكجو المناسب لسمكؾ الخنزير؟-ّ
 لكجو المناسب لسمكؾ األرنب؟ ماك -ْ

 -درجاتّاألرنب جيد سمكؾ الحيكانات في القصة ىي اآلتي : ) الثعمب سمككو سيء كيأخذ درجة كاحدة _ كتككف درجات 
 درجات ( .  ْالدجاجة جيد جدان كتأخذ  -درجتافالخنزير كسط 

 لزرافة المعممة ااألولى :  قصة اال 
 طفاؿقياس الفيـ الشخصي عند األاألىداف: 
 .لحيكانات القصة صكر:الوسائل 
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  البطة(، )العنزة، القطة، فرس النير:  الشخصيات
 : المدرسة الحنكنة لمحيكانات.المكان
 كقت الظييرة.الزمن: 

  ىيا نستمع إلى ما سيقكلكف: شيئان جيدان في معممتو يرلطالب  كؿٌ  ،مة جيدةالزرافة المعممة يقكؿ عنيا طبلبيا بأنيا معمٌ 
 كنة نمصقيا عمى دفاترنا. ممٌ  ان يا تيعطي كؿ الطبلب صكر ألنٌ  .ع العنزة  ما رأيؾ بمعممتنا الزرافة ؟ معممتنا الزرافة جيدة نبدأ م

تقـك بإعطائي كؿ ما أطمبو منيا كي أبقى جيدة  ألٌنيا .كأنت أيتيا القطة ما رأيؾ بمعممتنا الزرافة ؟ معممتنا الزرافة جيدة 
 في الصؼ. 
 تبتسـ كثيران لكؿ طبلبيا. ألٌنيا  .ما رأيؾ بمعممتنا الزرافة ؟ معممتنا الزرافة جيدة  ،النيركأنت يا فرس 

 ,, Douglas)تيعمـ كؿ األطفاؿ القراءة.  ألٌنيا .ما رأيؾ بمعممتنا الزرافة ؟ معممتنا الزرافة جيدة : كأخيران صديقتنا البطة 
David J. Hansen ,2010,p433   ) 

 التقويم : 
 ؟عنزةالكجو المناسب لسمكؾ الما -ُ
 ؟قطةما الكجو المناسب لسمكؾ ال-ِ
 ؟فرس النيرما الكجو المناسب لسمكؾ -ّ
 ؟ بطةماكلكجو المناسب لسمكؾ ال-ْ
 
 من يستطيع كسب ثقة األسد؟  الثانية : قصة ال

 أف يتعٌرؼ الطفؿ معنى الصداقة. .قياس الفيـ الشخصياألىداف : 
  في القصةصكر الحيكانات الوسائل :  

 النمر(، )األسد، الفيؿ، الحصاف، الحمار الكحشيالشخصيات:
 المدرسة الحنكنة لمحيكانات المكان:
 جمسة سمر مسائيةالزمن: 

 ؼ إلى الطبلب في المدرسة ليتخذ أحدىـ صديقان لو.كيريد األسد أف يتعرٌ  ، كاف اليـك األكؿ لؤلسد في مدرستو الجديدة   
 سأعمؿ دائمان كؿ ما تقكلو لي.   ، ف صديقي أييا الفيؿ؟ يرد الفيؿ كىك يفخر بنفسويسأليـ األسد: كيؼ ستكك  

ألنني سأجمس دائمان إلى جانبؾ  ،لو: دعؾ مف الفيؿ، سأككف أنا صديقؾ المفضؿ قائبلن يرد الحصاف عمى سؤاؿ األسد    
 في مقعد الدراسة. 

 سأككف صديقؾ المفضؿ أييا األسد، فمف أخبر أسرارؾ إلى أحد . يرد الحمار الكحشي عمى سؤاؿ األسد كيقكؿ لو: أنا ثـٌ    
 Douglas, David J. Hansen)ألنني سأعطيؾ ىدايا كثيرة. ،يتقدـ النمر مف األسد كيقكؿ لو أنا صيقؾ المفضؿ   

,2010,p434   ) 
 التقويم: 

 ؟الفيؿما الكجو المناسب لسمكؾ -ُ
 ؟ الحصاف ما الكجو المناسب لسمكؾ-ِ
 ؟ الحمار الكحشيلكجو المناسب لسمكؾ ما ا-ّ
 ؟ لنمرماكلكجو المناسب لسمكؾ ا-ْ
 تجاوز التمساح لمدورالثالثة: قصة ال

 ."االلتزاـ بنظاـ الدكر"تكجييات المعممةل االستجابة .فض النزاع .يالشخص فيـ: قياس الاألىداف
 صكر الحيكانات في القصة :الوسائل
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 الغزال( ير، الجمل،الخنز  ، الشخصيات: )التمساح، الديك
 لمحيكانات  الحنكنة مدرسةال المكان:
  كقت الغداء :الزمن

لذلؾ نٌبو المعمـ الحيكانات بأف يصطفكا كيتراصفكا ليأخذكا طعاميـ.  ، لقد كاف كقت الغداء كؿ حيكانات المدرسة جائعة
ماذا فعمت الحيكانات التي  ف . لنرى خريفحاكؿ تجاكز الصؼ كقطع أماـ اآل ،تراصفت الحيكانات جميعيا ما عدا التمساح

 .أماـ الخنزير فشكاه إلى المعمـ  كقؼ التمساح .ماـ الديؾ فدفعو الديؾ مف أماموكقفت بنظاـ في الصؼ! كقؼ التمساح أ
أف  فيذا ليس عدالن  :ؾ طالب غشاش! كقؼ التمساح أماـ الغزاؿ فقاؿ لو الغزاؿنٌ إ :كقؼ التمساح أماـ الجمؿ فقاؿ لو الجمؿ

  (   Douglas ,, David J. Hansen ,2010,p434). أمامي كأنت متأخر قطع الدكر كتصطؼت
 التقويم: 

 الديؾ ؟ما الكجو المناسب لسمكؾ -ُ
 الخنزير؟ما الكجو المناسب لسمكؾ -ِ
 الجمؿ؟ما الكجو المناسب لسمكؾ -ّ
  الغزاؿ؟ما الكجو المناسب لسمكؾ -ْ
 أصدقاء العنزة  الرابعة: صة الق
 أف يتعٌرؼ الطفؿ معنى الصداقة.قياس الفيـ الشخصي عند األطفاؿ. داف : األى

 : صكر لحيكانات القصةالوسائل
 الخركؼ، القرد(، : )العنزة، الكمب القطةالشخصيات

 : المدرسة الحنكنة لمحيكانات المكان
 : جمسة سمر مسائيةالزمن

 لماذا ىك صديؽ العنزة ؟  :منيـ كؿ كاحدو  أخبررد" قال ، كؼخر ال قطة،ال، " الكمب العنزة جميعان في بيتيا اجتمع أصدقاء
 يا بنفس األلعاب. المعب مثمي  : أنا صديؽ العنزة فأنا أحبُّ قائبلن  بدأ القرد

 نفس الشارع.  قاؿ الكمب : أنا صديؽ العنزة ألننا نسكف في
 ا في المعب .العنزة ألنني أتشارؾ معي ة: أنا صديقت القطةقالثـٌ 

 Douglas)كمتى يككف حزينان.   ، : أنا صديؽ العنزة فكبلنا يخبر اآلخر عف مشاعره متى يككف سعيدان خركؼاؿ الكأخيران ق
,, David J. Hansen ,2010,435   ) 

 التقويم: 
 الكمب؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ-ُ
 القرد؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ--ِ
 القطة؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ--ّ
 الخركؼ؟  مناسب لسمكؾما الكجو ال--ْ
  والبطة الحزينة سامو الدبالخامسة : قصة ال

 : قياس التعاطؼ كالمساندة العاطفية لدل األطفاؿ.األىداف 
 صكر ممٌكنة لحيكانات القصةالوسائل: 

 :)البطة، العصفكر، البقرة، الغزاؿ، الحمامة(الشخصيات
  المدرسة االبتدائية لمحيكاناتالمكان : 
 البطة ميبلد عيد: المناسبة
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 -بقرةال -العصفكربذلؾ "  اىؤ أصدقا تكقد أخبر سامك  المفضمة التي تيدعى الدب العبتي تقد أضاع بطةال تكان   
الدب  افقداف لعبتي اضيلتعكٌ  افي اليدايا التي سيقدمكىا  ليك  ايفكر أصدقاءى البطة" كفي ليمة عيد ميبلد  لحمامةا -غزاؿال

 . سامك
 ياتسميت في أكقات يالتككف لعبة جميمة ل لمكعباتلعبة ا ياأنا سأىدي: كقاؿ   ، زؽ.. زقزؽ زقزؽ زقزؽ"العصفكر" زقفبدأ    

بدالن  لمبطةليككف صديقان  سامكيشبو الدب  ان جديد ان أنا سأشترم دبٌ  ت:كقالبطة ألـ ال تفيم بقرة الضائع. لكف البيا بدالن مف د
كقالت: أما  لحمامةترم ما يخبرني أىمي بو ألنيـ يعرفكف ما يريده األبناء. قامت اسأشأنا  قاؿ:ف الغزاؿا القديـ. أمٌ  امف دبي

 Douglas ,, David J. Hansen)المعب بالدمى .  ألنني أحبُّ  البطةىدية لعيد ميبلد  دميةأنا فسأشترم 
,2010,p435   ) 

 التقويم : 
 ؟العصفكر  ما الكجو المناسب لسمكؾ-ُ
 البقرة؟  ما الكجو المناسب لسمكؾ-2
 الغزاؿ؟  ما الكجو المناسب لسمكؾ-ّ
 ؟الحمامة  ما الكجو المناسب لسمكؾ-ْ
 الجرو الذي غرق بماء المطرالسادسة: قصة ال

 قياس التعاطؼ كالمساندة األىداف: 
 صكر ممٌكنة لحيكانات القصة :الوسائل

  الخركؼ، الديؾ الركمي، الفقمة، النمر، الغزاؿ() :الشخصيات
  -لمحيكاناتالحنكنة درسة الم :المكان
 : فصؿ الشتاء في بيت الخركؼ ىكلي.الزمان

 األىداف : 
كذىب إلى السكؽ بعد أف أخبر ىكلي أف  ،اجتمع أصدقاء الخركؼ ىكلي في بيتو ليمعبكا معو. فاطمئف كالده لكجكدىـ معو

كلـ يعرؼ ىكلي  ،سقط المطرفجأة ن  فٍ يضع جركىـ الجديد )الكمب الصغير( في ساحة المنزؿ. سمع ىكلي ما قالو كالده، لك
كيؼ سيتصرؼ مع الجرك بقكةن عمى الباب ليختبئ مف المطر. فسأؿ أصدقاءه الجرك الصغير ماذا يفعؿ بعد أف طرؽ 

   : الصغير
يدخؿ نريد أف نمعب معو. قالت الفقمة : دعو يدخؿ فأبكؾ ال يعني أف تتركو ...دعو دعو  :بدأ الديؾ الركمي كقاؿ   

.  كقاؿ مبمبلن ا النمر فقاؿ لو : دعو يدخؿ فأبكؾ يعرؼ كـ يحبؾ الكمب كال يريده أف يككف كالجك ماطر كبارد.  أمٌ  خارجان 
 (   Douglas ,, David J. Hansen ,2010,p436) كىك يريد أف يدخؿ . مبمبلن الغزاؿ دع الجرك يدخؿ فقد أصبح 

 التقويم: 
 يؾ الركمي؟دال ما الكجو المناسب لسمكؾ-ُ
 الفقمة؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ -2
 النمر؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ -ّ
 الغزاؿ؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ -ْ
 البومة والقطة السابعة:  قصةال

 النزاعفض قياس ميارة  األطفاؿ في التفاكض ك األىداف : 
 صكر ممٌكنة لحيكانات القصة الوسائل:

 : ) البكمة، القطة( الشخصيات
 ت البكمة: بيالمكان
 : فصؿ الشتاء كقت الظييرةالزمن
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 أف تمعب خارج البيت حيث تكجد بركةن البكمة فأرادت  ، معباف معان في بيت البكمةتفي يـك ماطر كانت البكمة كالقطة    
ف تبتؿ يد أالتمفاز. كال تر  شاشة تشاىد فيممان عمى الدافئالقطة فٌضمت البقاء في البيت  مف الماء المميء بالتراب . لكفٌ 

: آه...آه كيؼ سأتصرؼ مع القطة كفكرت البكمة بصكت مرتفع ،المشكمةىذه  ستطيعا الكصكؿ لحؿٌ تككبلىما لـ  ، بالماء
سمح ليا بمشاىدة فيمـ التمفاز مرة أخرل أفي الخارج مقابؿ أف  يالقطة أف تمعب معبعد أف رفضت المعب معي؟ سأيخبر 

 بى قمّْ تي بأف  ج لمعب بالبركة متأممةن أف تنضـ إلييا القطة.  كفكرت في المرة الثالثةأف تخر البكمة ثانيةن : . كفكرت يفي بيت
. ثـ فكرت البكمة في المرة األخيرة بأف تقكؿ لمقطة ىذا بيتي لذلؾ يجب أف تمعبي معي  اقطعة معدنية لتككف الحكـ بينيم

 (   Douglas ,, David J. Hansen ,2010,p437)معي في البيت.  البقاءى  في الخارج إذا أردتً 
 التقويم: 

  البكمة في المرة األكلى؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ-ُ
 البكمة في المرة الثانية؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ-2
 البكمة في المرة الثالثة؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ-ّ
 البكمة في المرة الرابعة؟  ما الكجو المناسب لسمكؾ-ْ
 
 نوالطباشير الممو  البقرة الثامنة : قصة ال

 قياس ميارة المساندة كالمشاركة لدل األطفاؿ في الركضة. األىداف: 
 صور لمحيوانات القصة.الوسائل: 

  (الحمار الكحشي كالبقرة كالخركؼ كالفأر الشخصيات:)
  غرفة الصؼالمدرسة الحنكنة لمحيكانات المكان : 
  درس الرسـكقت الظييرة  الزمان: 

الكحشي كالبقرة كالخركؼ كالفأر في صؼ كاحد في المدرسة . كضعت المعممة في حصة الرسـ قمـ  مف الحمار كؿّّ    
فذىبت لتشرب .  ف لتستخدمو أكالن لكنيا شعرت بالعطشأخذت البقرة القمـ الممكٌ  ، طباشير ممكف تحتاجو جميع الحيكانات

.! أثناء غياب البقرة ف أخذ قمـ الطباشير الممكٌ بشي لتشرب . فكر الحمار الكحالقمـ في كقت ذىابيا  كيؼ فكر رفاقيا أخذ
 :ف لينيي رسمو قبؿ نياية الدكاـ المدرسي. كالخركؼ الكديع قاؿعمى البقرة أف تعطيو قمـ الطباشير الممكٌ  أما الفأر فقاؿ أفٌ 

ينتظر البقرة لتستخدـ قمـ ينيي رسمو. أما الكنغر ففكر أف لف بقمـ آخر أف بإمكاف البقرة أف تبادلني قمـ الطباشير الممكٌ 
 Douglas ,, David J. Hansen).  الرسـ بالقمـ الممٌكفف تسرع فييطمب منيا أف بعد أف الطباشير الممكٌ 
,2010,p433   ) 

 التقويم: 
 الحمار الكحشي؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ-ُ
 الفأر؟ ما الكجو المناسب لسمكؾ -ِ
 ؟الخركؼ الكديع ما الكجو المناسب لسمكؾ-ّ
 الكنغر؟  ما الكجو المناسب لسمكؾ-ْ
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 تمرين الجرس

 صف الحيوانات
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 المعلمة الزرافة

 صف الحيوانات
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 (4ممحق رقم )
 برنامج التواصل االجتماعي المتعدد األنشطة ألطفال الروضة.

 أىداف البرنامج:  

ييدؼ برنامج األنشطة المتعددة "الحركية كاالجتماعية كالمغكية كالتشكيمية" إلى تنمية كتحسيف ميارات التكاصؿ    
( ٓ( سنكات ك)ْلمفظي كغير المفظي ( عند األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ، كذلؾ في عمر )االجتماعي )ا

 سنكات " كالتعاكف كالتفاكض" كتعديؿ بعض السمككات االجتماعية غير المناسبة لدييـ.
 كتنبثؽ منو مجمكعة أىداؼ في مجاالت نمك الطفؿ االجتماعي، كالكجداني، كالحي الحركي كاألدائي كاإلشارم

 كالمغكم كىي:
 إشباع حاجة األطفاؿ لممتعة كالسركر كالعمؿ في جماعات. -

 تنمية ميارة التكاصؿ المفظي عند األطفاؿ. -
 تنمية ميارة التعبير المفظي بطبلقة عف حاجاتو كمشاعره. -
 تنمية ميارة التكاصؿ البصرم." اإلدراؾ كالتمييز البصرم لؤلشكاؿ كالرمكز البصرية".  -
 صؿ السمعي. اإلدراؾ كالتمييز السمعي لؤلشكاؿ كالرمكز السمعية .تنمية ميارة التكا -
 تنمية ميارات لطفؿ عمى المساكمة كالتفاكض كفض النزاعات. -
 تنمية ميارات الطفؿ عمى التعاكف مع اآلخريف في إنجاز حاجاتو كحاجاتيـ االجتماعية -
 المصاحب لكبلمو المنٌغـ.تنمية ميارات الطفؿ الحركية، كتدريبو عمى األداء الحركي كاإلشارم  -
كفيـ  تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية مف مشاركة كتعاطؼ، كتككيف عبلقات اجتماعية ناجحة، -

 مشاعر اآلخريف كحاجاتيـ .
 .اجتماعيان  مقبكؿ بأسمكب مشاعره عف الطفؿ تعبير -
 .  المجمكعة مع العمؿ خبلؿ مف الطفؿ عند المشاركة سمكؾ تنمية -

 طبيق البرنامج : استراتيجيات ت      

 التقميد  -ُ
 لعب األدكار  -ِ
 المحاكاة  – -ّ
 التعزيز  – -ْ
 المعب التمثيمي – -ٓ

 أسس وضع البرنامج:      
 أف يتناسب محتكاه مع طبيعة المرحمة العمرية المقصكدة في البحث كحاجاتيـ. -

 أف يشبع حاجة األطفاؿ لمتركيح كالمتعة كالسركر. -

اجتماعية لغكية كتشكيمية مشكقة تستثير دافعية األطفاؿ أف يتضٌمف محتكل البرنامج أنشطة حركية  -
 ة كتحقؽ أداء كاندماج اجتماعي.يلممشاركة العال
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 أف يٌتسـ محتكل البرنامج بالتنٌكع كالتغيير تجنبان لممؿ أطفاؿ عينة البحث.  -

زيد مف تقديـ الميارات كاأللعاب الباعثة عمى الحركة كالتي تكٌفر فرص النجاح لؤلطفاؿ في األداء كت -
 درجة التكاصؿ البصرم كالسمعي كالمكاني. 

 مراعاة عامؿ األمف كالسبلمة. -
 

   

 اسم الميارة عدد الجمسات الفعمية األنشطة

التمييز السمعي تنمية  ساعات 11             جمسات 3  (  5أنشطة التواصل السمعي) 
 المالحظة واالنتباه

تنمية التمييز البصري  ساعة  25               جمسات 7 (7صري)أنشطة التواصل الب
 المالحظة واالنتباه

 تنمية الميارات المغوية  ساعة 15              جمسات7  (5أنشطة التواصل المغوي )
 قراءة التعابير الوجيية ساعة  15               جمسات 3 ( 4أنشطة التمثيل الحسي )

 قراءة اإلشارات الجسدية ساعة  17                 جمسات  4 (6) يماءات  الجسديةأنشطة اإل

تنمية ميارة التعاون  ساعة   18                    جمسات 6   (8أنشطة التعاون والتفاوض)
 والتفاوض
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 مضمون البرنامج في محاوره الرئيسية والفرعية
أنشطة التواصل  أنشطة التواصل الحسي

 مغوي ال
 

 أنشطة التواصل البصري 
 

 التواصل السمعي أنشطة

لعبة بطاقات -1 لعبة تمثيل المشاعر -1
 النداء

لعبة الدوائر  - 1
 السريعة      

 ـ التعارف وكسر الجميد1

أغنية ) فرشاة  لعبة تعابير الوجو -2
 األسنان(

نشاط أوراق  - 2
 ورسوم   

 ؟لعبة ما اسمي -2

تمثيمية لعبة -2 النفسية لعبة تجميد الحالة -3
 البطاقات

 أغنية " عائمتي" لعبة محامي الدفاع -3

لعبة الشيء  – 3 أغنية عن الحيوانات
 المفقود

 ن الصوتلعبة خم   -3 لعبة األنماط-4

لعبة األبطال  -4 لعبة أقنعة الوجو -4
 الثالثة

عات لعبة المرب   - 5
 السحرية     

 اذكرني -لعبة  -4

ـ  مسرحية أبو 5 ات والتعاونميارات المفاوض
 الحروف

 لعبة األسماء الميمة -5 لعبة األلوان - 6

 ؟لعبة ماذا يأكل - 1
 ـ لعبة الكاريكاتير2

أغنية بطة تسبح 
 في البركة

 

م بتنمية لعبة التحك    - 6 أغنية  " الحواس "
االستماع الفعال 
 والمالحظة الفعالة

 لعبة لنرسم سوياً  -3
 ياة والنجاة  ـ لعبة سفينة الح4

معجم الصور -6
   )ألبوم(

أنشطة التواصل الالشفوي  ثالجة الفمين   -7
 اإليماءات الجسدية

لعبة معرفة  - 7 قصة الفأرات الثالث - 5
أنواع التحية 

 لآلخرين

لعبة التحيات   - 1 لعبة أبقو مشغوالً  -8
 الصامتة

ـ أعرفيا من 8 ـ لعبة أين سنذىب  6
 وصفيا

 أغنية التحيات -2 الدائرة لعبة تحريك -9

   لعبة المنديل الموسيقي -7
 لعبة أعرف حذائي   -8

ميارات  -ـ معجم 9
 الحياة

لتكن آمنًا ارسم  –11
 ولون إشارات المرور

 لعبة الدببة النائمة -3

 أغنية األصدقاء  -9
 لعبة أسافر وأحمل معي                 -11

 لعبة األضداد -11
لعبة نعم أو  -11
   ال

لعبة أحمر  - 11
 برتقالي، أخضر

   لعبة االبتسامة العابرة -4

 لعبة صرخة المجموعة   -11
 لعبة المنديل-12

 لعبة نحت النموذج   -5  
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 أنشطة التواصل السمعي:  -أواًل 
 اإلصغاء –عنوان الجمسة  ـ 1
 التعارف وكسر الجميد -عنوان المعبة   
 " د 11مدة المعبة "  

 لمجمسة : تنمية ميارات التواصل السمعي . اليدف العام
 : الخاصة  األىداف

 ـ الطفؿ اإلصغاء الجيد لتعميمات المعبة األساسية.أف يتعمٌ -
 د الطفؿ في تنفيذ التعميمات. أف يتقيٌ -
 المعبة.أداء في  ـ الطفؿ انتظار دكره يتعمٌ  أف-
 .أف يبلحظ األطفاؿ التغيير في تعميمات المعبة-

 التعزيز  -: لعب الدورالنشاطاستراتيجيات 
 األدوات : 

  كرات ناعمة . -دكاليب ببلستيؾ مممكءة باليكاء
 )مبلحظة تتغير نبرة صكت المعممة عند تغيير اسـ البلعب(. 

 سير النشاط : 
كتكضع كرة ناعمة في منتصؼ الدكالب  ، عمى شكؿ دائرةكىـ يقفكف  يحمؿ األطفاؿ الدكالب في مستكل الخصر   

 كد حكؿ خصر الطفؿ ليبادليا مع كرة رفيقو المقابؿ لو في الدائرة.  المكج
أثناء آخر العب حيث يحمؿ البلعب الكرة إلرساليا إلى  ،اسـ كؿ العب تباعان بدءان مف البلعب األكؿ : المعممة تنادم   

يجمس البلعبكف كالدكالب في كبعد االنتياء مف تبادؿ الكرة مع جميع األطفاؿ في مجمكعة المعب  ، الدائرة كقكفيـ في
-ِ-ُبالعد "  المعممةبدأ تك  ، لظيره فقط كىك مبلمسالدكالب ثـ تيعطي المعممة تعميمات ليرفع الطفؿ  مستكل خصرىـ، 

 أثناء تشكيؿ المظمةطفؿ قفزات  يقفز كؿٌ ك  ، ؿ مظمةيرفع األطفاؿ دكاليب اليكاء لتشكٌ .  " ىيا الجميع فكؽ المظمةّ
كىـ  مف خبلؿ الركض بسرعة  ـأماكني كابدللي أسماء البلعبيف المعممةدعك تفي اليكاء الطمؽ، ك المظمة  عمى شكؿ لينتشركا

 (Deborah , 2008)الطفؿ األسرع في تنفيذ التعميمات يشارؾ منسؽ المعبة في إدارة المعبة التالية.عمى شكؿ المظمة 
 التقويم : 

 ؟ ؿ اسمؾ بفرح د بتعميمات المعممة عندما تسمعيا تقك ىؿ تتقيٌ -
 ؟ غضبد بتعميمات المعممة عندما تسمعيا تقكؿ اسمؾ بىؿ تتقيٌ -
 ىؿ تكافؽ أف يناديؾ أحدىـ بغير اسمؾ؟-
  متى نحمؿ المظمة ؟-

 ميارة اإلصغاء –عنوان الجمسة 
 ما اسمي -عنوان المعبة 

 د. 21المدة
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل السمعي

               : الخاصة  األىداف
 ـ الطفؿ االستماع االيجابيأف يتعمٌ 

 في أداء المعبةالخاصة   بتنفيذ التعميمات الطفؿ دتقيٌ أف ي 
جراءاتياأف يركٌ   ز الطفؿ عمى تعميمات المعبة كا 
 الطفؿ ذاتو. رقدٌ أف يي 
 .كييسميياالحيكانات بعض الطفؿ د يقمٌ أف 
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 التقميد. -: لعب الدكر استراتيجيات النشاط
  :األدوات

 . كرة  –ببلستيكية  ةعمب - اتصكر حيكان
 سير النشاط:  

الفراشة البيضاء، القطة  ، األسد القكم : )أسماءىـ أك العبلمة التي تميزىـ ختاركفيجمس األطفاؿ عمى شكؿ دائرة ي   
بإخفاء  األطفاؿ ثـ يقـك ، كتشرح المعممة صفات كؿ شخصية قاـ الطفؿ باختيارىا  ، ( األرنب الذكي .. الخ ، السريعة

حسب حجـ المجمكعة  لمتخميف تحدد ميمة زمنية . في قمة جكاربيـ ، العبلمة في مكاف ما عمى مبلبسيـ الخاصة
 .ف عنيايسألك التي  مف صفاتيا األسماء كتشاؼال
، تبدأ ستيكيةكيسحب كرقة مف العمبة الببل ، يبدأ بالمعبة كرةالذم يمسؾ بال لطفؿاك  ، المجمكعة باتجاه  الكرةرمي ت   

؟ حيكاف أليؼ  ، ىؿ ىكالذم سحبو مف العمبة عف العبلمة المميزة لبلسـلمطفؿ الذم أمسؾ بالكرة  المجمكعة بطرح أسئمة
 ، تككف الميمة لمتخميف مكضكعة عمى يد البلعبىؿ يأكؿ الجزر؟ ؟ يقفز؟ ىؿ  شعره طكيؿ؟ ىؿ يعيش في الغابةىؿ 

 (Deborah , 2008) .مف أكؿ العب في الدائرة إلى آخر العب كيتناكب كؿ األطفاؿ في المعبة بدءان 
 شروط المعبة:

 الدائرة منتصؼ يجمس في  أمسؾ الكرةالبلعب الذم -
كؿ العب عبلمة  ختارلي ، ببلستيكية عمبةكأخرل تكضع في  ، أك ييخبئيا نضع نسختيف لمصكر كاحدة يمبسيا البلعب -

 عبكف في المجمكعة لمف العبلمة المميزة .البلف يخمٌ ـ ث ، عندما يأتي دكرهمميزة 
 تكضع ميمة زمنية لمتخميف. -
 . ( أطفاؿَُال يتجاكز عدد مجمكعة المعب عف ) -

 التقويم: 
 ىؿ تتذكر ما  قالكه عنو؟  ؟ىؿ سمعت جيدان ما قالو أصدقاؤؾ عف األسد -
 صفات الفراشة البيضاء؟  ىؿ تتذكر ما -
  قٌمٍد األرنب كىك يأكٍؿ الجزر. -
 ما اسـ الحيكاف الذم يقفز؟ -
 ىؿ تشعر بالسعادة إذا كصفؾ أصدقاؤؾ بأنؾ "قكم أك سريع أك جميؿ" ؟ -
  ىؿ أنت راضو عف الصفة التي ذكرت زمبلئؾ باسمؾ؟ -

 " " عائمتي كييغني األطفاؿ أغنية
 أنا صكصه بيتي خـه     كأبي ديؾه كـ ييتـ

 كككك كككك  كك         أمي دجاجة
 ب             عند الحاجةلحميا طيٌ 

 أنا ميره                أنا جميؿ
 أمي فرسه             صكتي صييؿ

 كأبي أصيؿه           ابف أصيؿ
 أنا ميره              كأبي حصاف

 أنا شبؿه              أبي ممؾ الغابة
 أسده يزأر            يا أصحاب
 أمي المبكة           بيتي عريف 

 ي الغابة  فرحيفنحيا ف
 عائمتي تحيا بأماف   عائمتي حبه كحناف         تأليؼ )عفاؼ سميماف عمي( 
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 تنمية االنتباه والمالحظة –عنوان الجمسة 
 ن الصوتخم   -عنوان المعبة 

 د. 21 المدة 
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل السمعي 

 :الخاصة  األىداف
 ـ الطفؿ اإلصغاء.أف يتعمٌ  -
 .ه أثناء تنفيذ المعبةدكر نتظار ـ الطفؿ ايتعمٌ أف -
 ـ الطفؿ التركيز.أف يتعمٌ  -
 .منافس لوـ الطفؿ بأف ىناؾ أف يتعمٌ -
 ر األصكات مف ذاكرتو.استحضاالطفؿ ـ تعمٌ أف ي -

 التقميد -رادك لعب األاستراتيجيات النشاط: 
 :سير النشاط

أك يغني أغنية، يقؼ طفؿ كاحد في مركز خاصان بو  صكتان فريدان  كؿ العب اريخت ، في دائرة فاألطفاؿ أك يجمسك  يقؼ    
 ييغني  اتصالو بطفؿ آخر،الطفؿ المختار ف، يختار منسؽ المعبة طفؿ ما بشكؿ سرم ليجرم نيالدائرة كىك معصكب العي

ت الطفؿ في الدائرة محاكال الطفؿ المتصؿ مقطع مف أغنية مشيكرة أك عبارة بإمكاف كؿ البلعبيف قكليا أك تذكرىا، كتنصبٌ 
 " أنا" مف ىناؾ ؟ يتناكب جميع أطفاؿ المجمكعة بقكؿ  الدائرة لمعرفة الطفؿ المتصؿ، يصرخ البلعب الذم في مركز

الطفؿ الفائز يختار بدكره الطفؿ السرم الثاني  معبة.في الييعدُّ فائزان  الطفؿ في المركز عمى صكت الطفؿ السرم  ؼعرٌ تإذا  
كىك معصكب  ، الطفؿ الذم يمسكيا في منتصؼ الدائرةيقؼ ، كتقذؼ المعممة مرة أخرل بالكرة الذم سيصدر صكتان 

 (Deborah , 2008). العينيف . كىكذا تستمر المعبة حتى يشارؾ جميع أطفاؿ المجمكعة 
 شروط المعبة: 

 عندما يختار الطفؿ الصكت الخاص بو أك األغنية ييخبر اختياره لمعممتو فقط. -
 فقط . مرة كاحدة  شارؾ في المعبةلمطفؿ أف يحؽٌ  ي -
 يجب عمى األطفاؿ االلتزاـ بالصمت عندما يتحدث الطفؿ السرم. -
 م مرة كاحدة بعد تخمينو الخاطئ.يحٍؽ لمطفؿ طمب إعادة الصكت مف الطفؿ السرٌ  -

 التقويم: 
 ىؿ تتذكر أصكات أصدقائؾ في الصؼ؟  -
 إذا أصدرنا أصكاتان كثيرة عندما يتحدث. ىؿ تتمكف مف معرفة المتكمـ في الصؼ  -
 )الجكاب المتكقع ال نميز مف يتحدث معنا( ماذا يحدث إذا كانت أصكاتنا متشابية؟ -
  ؟قمد صكت المعممة كىي فرحة -
 قمد صكت الماما كىي غضبة؟ -

 إذا لـ يتمكف التمميذ مف اإلجابة ييعطى اإلجابة الصحيحة. 
 ه والمالحظةتنمية االنتبا –عنوان الجمسة 
 األسماء الميمة -عنوان المعبة 

 د 21 -المدة
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل االجتماعي

 : الخاصة األىداف
 ـ الطفؿ اإلصغاء االيجابيأف يتعمٌ 

 ـ الطفؿ أداء الدكر.أف يتعمٌ -
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 .الطفؿ ذاتو درؾأف ي-
 ـ الطفؿ احتراـ اآلخريف.أف يتعمٌ -
 ات الشخصيات.ـ الطفؿ تعرؼ صفأف يتعمٌ -

 التعزيز - التقميد -لعب الدكراستراتيجيات النشاط: 
 :سير النشاط

مكسيقى ضيفان ليا مؤثر صكتي كػ )م مع صفة مختارة اسـ كؿ طفؿ ؽ المعبةييحدد منسٌ يجمس األطفاؿ عمى شكؿ دائرة ك    
تبدأ  ، ا باستبلـ الكرة الناعمة مف المنسؽ" تقـك مايمايا سعيدة" تبدأ المعبة بأن يذكر منسق المعبة اسم وليكن  ، ميشكقة(

كتيبقيو ساكنان حتى  ، في الدكرة الثانية تستمـ الجرس مف منسؽ المعبة ، دكرتيا األكلى حكؿ المجمكعة ميقمدةن حركات السعادة
دان ألرض ميردٌ تختار طفبلن ترمي الكرة بقربو كترٌف الجرس فكؽ رأسو عندىا عمى الطفؿ أف يمتقط الكرة كالجرس بسرعة عف ا

  .كىكذا تستمر المعبة حتى يشارؾ جميع أطفاؿ المجمكعة  ، اسمو الخاص كالصفة المختارة ليكرر نفس األداء
 : شروط المعبة

 يبقى الجرس ساكنان بيد الطفؿ أثناء دكرتو األكلى. -
 يفكز الطفؿ الذم يمتقط الكرة بسرعة كيستمـ الجرس.  –
 أثناء المعبة كجيان لكجو. يبقى األطفاؿ في كضع الدائرة –
 ييفضؿ اختيار األسماء كالصفات التي تيعبر عف المشاعر في ىذه المعبة.  -

 التقويم: 
 ؟ـ تيحبو مثؿ " مايا الحمكة " " أحمد الجميؿ" ماذا تفعؿاسعندما تسمع أحد ييناديؾ ب-
 تقميد حركات الطفؿ السعيد؟ يمكنؾ ىؿ  -
 ؿ النسر القكم؟ىؿ تتمكف مف الطيراف بأجنحتؾ مث -
  ىؿ تحٌب أف ييناديؾ أصدقاؤؾ باسـ النسر كالنمر كاألسد؟ لماذا؟  -
  عنؾ؟  ماياتميز ما  اسـ الصفة التي  -
 تنمية االنتباه والمالحظة  –عنوان الجمسة ـ 5

 اإلصغاء بدون مشاىدة.  -عنوان المعبة
 د 21مدة المعبة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل السمعي
 ىداف المعبة: أ
 خر مف خبلؿ اإلصغاء لو فقط. آطفؿ مع ث يحدالأف يفيـ الطفؿ  -
 .يفر في التكاصؿ الجيد مع اآلخر بصالحاسة الطفؿ أىمية  درؾأف ي -

 التعزيز -ةالتقميد كالمحاكا:  استراتيجيات النشاط
 "عصابات قماشية لتغطية العيكفاألدوات: " 

 سير النشاط : 
مجمكعة تقـك بالنشاط ألكؿ مرة، كالمجمكعة األخرل تيراقب مع التقيد باإلصغاء لما يقكلو  ،مكعتيفاألطفاؿ إلى مجكزع ي

 اآلخركف .
يقـك كؿ اثنيف ، المعبة عمى أال يتجاكز عددىـ أربعة أطفاؿان لو في كيشر كٌؿ طفؿ ؽ األطفاؿ حكؿ المعممة كيختار يتحمٌ 

لمدة الحديث في ثنائية  تستمر ، شانقمالمعصكبة العينييف مكضكعان لعمى الثنائية المعممة  تطرح ، ابعضيم نيبعصب عي
النقاش في  ثنائيةفرد في  التعميؽ عمى كؿٌ  ااألخرل مستمعة فقط مع التزاميا بالصمت كيمكنيثنائية دقائؽ كتككف ال خمس

مكضكعان  بحيث يختاركفيكنيـ لممجمكعة التي تمتـز اإلصغاء القياـ بأدكار األطفاؿ المعصكبة ع حؽٌ نياية المعبة، كما ي
 ( 45،.ص2117الموري،  )آخر لمحديث فيو.
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 شروط المعبة: 
 .مع بعض  تشرح المعممة تعميمات المعبة بأف تيغمض عيكف البلعبيف بأقمشة سكداء قبؿ البدء بالحديث بعضيـ- 
 كيراقب األطفاؿ ذلؾ.  تقـك المعممة بتمثيؿ المعبة مع طفؿ-
 ديث يمكنيـ تبادليا أثناء المعب. تقترح عمى األطفاؿ أحا-

 التقويم: 
 ؟ العينيف مغمضأنت ىؿ تشعر باالرتياح لمحديث مع اآلخر ك -
 ىؿ تستطيع أف تفيـ اآلخر كأنت تصغي إليو فقط دكف أف تراه؟ -
 ة لنفيـ اآلخريف عندما نجرم حديثان معيـ؟ مٌ يمىؿ ترل بأف العيكف -

 (  أذني   بغناء أغنية )بعد االنتياء مف المعبة يقـك األطفاؿ 
 بـ بـ بـ     أنا أسمعؾ بأذنيٌ 

 بـ بـ بـ      أنت صديقي غالي عميٌ 
 بـ بـ بـ      الضجة جدان تزعجني
 تأليؼ) عفاؼ سميماف عمي(        بـ بـ بـ      حدثني بمطؼو تيفرحني

 
 

 :  أنشطة التواصل البصري -ثانيًا 
 مالحظةتنمية االنتباه وال –عنوان الجمسة  – 1

 الدوائر السريعة       -عنوان المعبة 
 د15 -مدة المعبة

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري
 األىداف: 
 ؼ الطفؿ مفيـك الدائرة يتعرٌ أف  -
 ـ الطفؿ العدٌ يتعمٌ أف  -
 ـ الطفؿ صفة السرعة كاألداء.يتعمٌ أف  -
 .التآزر الحركي البصرمعمى  ب الطفؿأف يتدرٌ  -

 التعزيز -التقميد:  لنشاطاستراتيجيات ا
  رة.فاأكياس حبكب كصاألدوات المستخدمة: 

 طفؿ كطفمة. ُٓعدد المشتركين: 
 سير المعبة: 

يقـك العبك كؿ دائرة بتمرير  صافرةاألطفاؿ إلى دكائر متساكية األعداد يككف مع كؿ دائرة كيس حبكب، عند سماع ال كزعي
) تيعرض ساعة حائط كبيرة ليتأمؿ األطفاؿ دكراف لمعممة مع عقارب الساعةالكيس فيما بينيـ في االتجاه الذم تحدده ا

في  دئفي إعادة الكيس إلى الطفؿ المبتأك عكس اتجاه عقارب الساعة، تفكز الدائرة التي تنجح  عقارب الساعة الثبلث(
 (   ِٖٔ -ُٖٗ، ص ، د.تالدائرة قبؿ الدكائر األخرل كبدكف سقكط الكيس عمى األرض. )طمبة

 التقويم: 
 ما اسـ الشكؿ الذم كقفت فيو كؿ مجمكعة؟-
 الساعة؟ عقارب في أم اتجاه تدكر -
 ( ؟الصغير المتكسط، ، أمُّ مف عقارب الساعة ىك األسرع ) الكبير-
 صكت دقات الساعة؟  قٌمد -
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 تنمية االنتباه والمالحظة –عنوان الجمسة   - 2
 نشاط أوراق ورسوم    -عنوان المعبة 

  د11-المدة 
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري

 :الخاصة ىدافاأل
 .أف ييركز الطفؿ في تتبع خط منقط كتعميمو بقمـ ممٌكف -
 .الطفؿ أسماء الحيكانات كيكتبيا بشكؿ منقط ييسمي أف -
 .في الكتيب ةؼ الطفؿ أسماء األشياء كاألشخاص المكجكديتعرٌ أف  -

 التعزيز -المحاكاة  -:  استراتيجيات النشاط
 :  سير النشاط

يكزع كتيب فيو عدد مف األكراؽ عمى األطفاؿ لتنفيذ نشاط الرسـ . كييدؼ النشاط لتتبع خط منقط في الصفحات حيث 
كالصفحات األخرل ينفذ فييا األطفاؿ تمكيف الحيكانات كاألشياء  ، ف أك رصاصييطمب مف الطفؿ تعميمو بقمـ ممكٌ 

 ييطمب مف األطفاؿ تسمية ما يقكمكف بتمكينو. ثـ  ، كاألشخاص المكجكدة فييا
 التقويم: 

 سمي األلكاف التي قمت بالتمكيف بيا. -
 ىؿ أعجبؾ تمكيف الخط في الصفحة األكلى؟-
 ما اسـ الحيكاف الذم قمت بتمكينو؟-
 ما اسـ األشياء التي قمت بتمكينيا؟ -
 تنمية االنتباه والمالحظة  -عنوان الجمسة   -3

 لعبة األنماط - عنوان المعبة
 د15 –المدة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري
 :الخاصة  األىداف

 أف يتعٌكد الطفؿ االنضباط كالنظاـ.-
 ز الطفؿ صكر األشياء كفقان لخصائص ميعينة بالنظر مف حيث ) المكف كالشكؿ كالحجـ كالنكع(.أف يميٌ -

 استراتيجية النشاط : المحاكاة
 .اؿ ىندسية كرتكنية ممٌكنة، أك بطاقات ريسـ عمييا أشكاؿ ىندسيةأشكاألدوات: 

 سير النشاط:
ـ شرح المطمكب مف قبؿ المعممة كىك حفظ النمط المعركض عمييـ ثـ اكتشافو ييعرض النمكذج األصمي أماـ األطفاؿ كيتٌ 

نمكذج األصمي المعركض خبلؿ عمى كٌؿ طفؿ أك مجمكعة ترتيب األشكاؿ التي بيف أيدييـ كفؽ ال ، مف بيف عدة أنماط
 ـ النتيجة الصحيحة بأقؿ مف الكقت الميخصص لمحؿ.فترة زمنية محددة. كالفائز ىك الذم يقدٌ 

 " مثال النمط أ"
 "    النمط ب"
 " النمط ج"

 
 دائرة مثمث (.االنتباه إلى ترتيب النمط ، النمط "أ" ) دائرة مثمث

 حمراء (.االنتباه إلى المكف كالشكؿ-خضراء-حمراء-النمط "ب دكائر" )خضراء 
 ر( االنتباه إلى رسـ الفـالنمط "ج" )كجو حزيف مبتسـ غير معبٌ 

    

أأح
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 التقويم:
 سـٌ األشكاؿ كما ىي مرتبة في النمط األكؿ. -
 سـٌ ألكاف الدكائر كما ىي مرتبة في النمط الثاني.  -
 . صؼ مشاعر األكجو مف اليميف إلى اليسار في النمط الثالث -
 تنمية االنتباه والمالحظةعنوان الجمسة – 4

 المربعات السحرية      -عنوان المعبة 
 د11المدة  

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري
 : لخاصةىداف ااأل
 .بكساطة العيف الصكر الميتشابية ز الطفؿميٌ أف يي -
 ب الطفؿ عمى التآزر الحركي البصرم. تدرٌ أف ي-

 التعزيز  -: المحاكاة  لنشاطاستراتيجيات ا
 : سير النشاط

فييا صكر متشابية في المكف  ، تكزع كرقة مربعة عمى األطفاؿ فييا مربعات لصكر متحركة مكضكعة بشكؿ عشكائي
حيث ييطمب مف األطفاؿ ترتيبيا بجانب بعضيا حسب التشابو في المكف كالشكؿ. كيفكز الطفؿ الذم يقـك بترتيبيا  ، كالشكؿ
 ، كييقدـ لو صكر ممكنة كيدية لمفكز.كقت المحددضمف ال

 التقويم:  
 كاجيت صعكبة في اختيار الصكر المتشابية؟  -
 (ُُّ، صَََِ)أبك معاؿ،كيؼ تعٌرفت الصكر المتشابية؟  -
 تنمية االنتباه والمالحظة  –عنوان الجمسة  – 5

 الحيوانات(  -الفواكو -لعبة األلوان) لعبة الخضراوات
 د41المدة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري
 : الخاصة  األىداف

 الحيكانات(  -الفكاكو -) لعبة الخضراكاتعمى األلكاف  الطفؿ  ؼيتعرٌ أف -ُ
 ز الطفؿ األلكاف.أف يميٌ  -ِ
 صائد حيكانات( -بائع فكاكو -بائع خضراكات -عمى الكظائؼ ) الرساـ الطفؿ ؼيتعرٌ  – ّ
 .فيـك التعاكفم أف يتعٌمـ الطفؿ –ْ
 .ر الطفؿ عف شعكره بالفرحأف ييعبٌ  – ٓ
 .الطفؿ بذاتو ثؽي أف – ٓ

 التعزيز -المعب التمثيمي  -لعب الدكر : استراتيجيات النشاط
 األدوات: ال يوجد
 مفتكح، ألم عدد حسب عدد الحاضريف.عدد المشاركين: 

 ـ األلكاف في الرسـ.: األـ، كىي تحمي األطفاؿ، الرساـ الذم يستخدالشخصيات في المعبة
 بائع الفكاكو، صائد الحيكانات. )األلكاف، الفكاكو، الخضار، الحيكانات( ، بائع الخضراكات

 المعبة:  سير
يتـ اختيار األـ ك)الرساـ( أك )بائع الخضراكات( أك )بائع الفكاكو( أك )صائد الحيكانات( مف خبلؿ القرعة كيقؼ مجمكعة    

قؼ أماميـ األـ كتسمي كؿ طفؿ )بمكف( أك )خضراكات( أك )فاكية( أك )حيكاف( ثـ يقؼ مف األطفاؿ في صؼ كاحد كت
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الرساـ أك البائع بعيدان كتبدأ المعبة. يقـك الرساـ أك البائع أك صائد الحيكانات بالطرؽ عمى الباب، تجيب األـ: ميف عمى 
ماذا تريد؟ يرد الرساـ المكف األخضر، يرد الصياد األسد،  الباب، يرد أحدىـ أنا الرساـ، أك أنا الصياد أك البائع، تسأؿ األـ:

يرد البائع برتقاؿ أك بطاطا. كعندما يقع االختيار عمى طفؿ. يقـك الرساـ بالركض كراء المكف، كالصياد كراء الحيكاف، 
ذا لمس الطفؿ األـ يف كز بالمعبة، كتشبؾ األـ مع كالبائع كراء الفاكية أك الخضراكات، فإذا مسككا بالطفؿ يخرج مف المعبة، كا 

الرساـ كالصياد كالبائع أيدييـ كيحضنكا الطفؿ الفائز كيككف ىذا بمثابة مكافأة لمطفؿ الفائز.  كيتغير دكر األطفاؿ في المعبة 
 بالتناكب مف أـ إلى بائع إلى لكف إلى خضراكات كفكاكو. 

 الصغيرة.  : االقتصار عمى مكضكع كاحد في المعبة مع األعمار شروط المعبة
 التقويم : 

 ما اسـ الرجؿ الذم يرسـ لكحة ؟
 صؼ الطفؿ نكعان مف أنكاع الفاكية التي تحب.
  الشكؿ، الحجـ، الطعـ(  ، ما الفرؽ بيف المكز كالخيار مف حيث ) المكف

 سمي نكعيف مف الخضراكات كنكعيف مف الفكاكو. 
 (  ِٕ-َٔص ، ) مرعي د.ع

 كاس "ثـ ييغني األطفاؿ أغنية  " الح
مكي مالحه     حامضه    مير  حي
 ىذم طعكـه     فييا     سٍر 

 بمساني أتذكقيا
 حمكه حامض   مالح مير

   *       *       * 
 أبيض أحمر أصفر أخضر 

 ألكافه ما أحمى ىا
 عيني تراىا    عيني تراىا             تأليؼ ) عفاؼ سميماف عمي( 

 مالحظةتنمية االنتباه وال –عنوان الجمسة -6
 أبقو مشغوالً  -عنوان المعبة

 د 11المدة  
 اليدف العام: تنمية ميارات التواصل البصري

 :الخاصة األىداف 
 ـ الطفؿ المبلحظة.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ التركيز.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ التكاصؿ البلشفيي.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ معنى التسمسؿ في الدكر.أف يتعمٌ -
 .أف يستخدـ الطفؿ الذاكرة-

 التعزيز -لعب الدكر -التقميد:  استراتيجيات النشاط
 سير النشاط:

 التي يقـك بيا اثناف.أزكاج كينقمكف سبلسؿ اإليماءات  بعض باستقامة، كيعمؿ البلعبكف فيكراء يجمس البلعبكف بعضيـ 
كؿ الذم يككف في حالة ينقر البلعب األكؿ عمى كتؼ البلعب الثاني، كىذا البلعب بدكره يدكر لمكاجية البلعب األ   

ىنا يجب عمى  ، تمثيؿ صامت لمشيد قصير؛ قد يككف زراعة بذرة في كعاء كسقييا، أك قطع قطعة خبز محشكة بالزبدة
إلى البلعب المعب  كىكذا حتى نصؿ في ، البلعب الثاني أف يتذكر المشيد التمثيمي الصامت لينقمو إلى البلعب الثالث
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عب األكؿ يقمد في حقيقة األمر بشكؿ صحيح. يفكز الطفؿ الذم يقمد البلعب األكؿ كالذم النيائي لنخمف ماذا كاف البل
 (Deborah , 2008)يكضح ما يقـك بو بحركات جسده. 

 التقويم: 
 ىؿ أعجبؾ المشيد التمثيمي  الصامت ؟ -
 عندما تتكمـ مع اآلخريف؟  أك عيكنؾ أك تحرؾ جسدؾ  تيشير بيدؾىؿ  -
 ؟ففي تقميد ما يقـك بو اآلخرك اؾ نىؿ تساعدؾ عي -
 تنمية االنتباه والمالحظة -عنوان الجمسة –7

 ن إشارات المرور لتكن آمنًا ارسم ولو  
 دقيقة 31المدة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل البصري
 :الخاصة األىداف 

 ؼ األطفاؿ ألكاف إشارات المركر.يتعرٌ أف  -
 كالمستطيؿ. شكؿ الدائرة بيف الطفؿ  زيميٌ أف  -
 الطفؿ بيف األلكاف. زأف ييميٌ  -
 شارؾ الطفؿ أقرانو في نشاط الرسـ التعاكني. يي أف  -
 العبكر اآلمف لمشارع. الطفؿ ؼ يتعرٌ أف  -

 المحاكاة  استراتيجية النشاط :
 ألوان.   –:  ألواح كرتونية األدوات

 إجراءات النشاط : 
كالمجمكعة  ، كؿ مجمكعة ثبلثة أطفاؿ تسمي المجمكعة البرتقالية ، تضـاتتقـك المعممة بتكزيع األطفاؿ إلى مجمكع   

كالمجمكعة الخضراء . كتعرض عمى األطفاؿ أشكاؿ ممكنة بيذه األلكاف لتذٌكرىا . تكزع بطاقة كرتكنية كألكاف لكؿ  ، الحمراء
ترسـ المجمكعات الثبلث ك بالعمؿ تشرح التعميمات لمبدء  ، تعرض عمييـ شكؿ المستطيؿ كالدائرة بشكؿ كاضح ، مجمكعة
كتكتفي كؿ مجمكعة بتمكيف الدائرة  ، داخؿ المستطيؿ دائرة األطفاؿ  يرسـ ثـٌ   . مستطيبلن  بالتعاكف مع المعممة الشاخصة

كتضعيا في منتصؼ ساحة الركضة عمى عمكد  المعممة رسكمات المجمكعات الثبلثحسب لكف المجمكعة . ثـ تجمع 
ثـ يينيي  ، لمحاكاة عبكر الشارعمقابؿ إشارات المركر التي قامكا برسميا يقؼ األطفاؿ ؿ أثناء المعب. ك لتنظيـ مركر األطفا

 األطفاؿ النشاط بترديد األغنية اآلتية:  لتكف آمنان انظر كتعٌمـ 
    تييؤ كاستعداد                برتقالي بـ بـ بـ _ 
   اراتلسيا لعبكر                 أحمر  بـ بـ بـ  -
 الٌناس لعبكر                 أخضر بـ بـ بـ  -

 " إشارات المركر لمسيارات تختمؼ عف إشارات المركر لممشاة"مالحظة
 التقويم: 

 المكف الذم نستعٌد عندما نراه لعبكر الشارع؟  سـٌ _ 
 المكف الذم نعبر الشارع عندما نراه؟  سـٌ _
 ندما نراه؟ قؼ عف عبكر الشارع عالمكف الذم نتكٌ سـٌ _ 

 :  أنشطة التواصل المغوي -ثالثًا 
  تعم م مفردات الجممة  – 1عنوان الجمسة-1

 بطاقات النداء  -لعبة 
  -. د 15المدة  
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 اليدف العام: تنمية ميارات التواصل المفظي
 : الخاصة  األىداف

 ـ الطفؿ االستماع الفٌعاؿ.أف يتعمٌ  -
 يمات.أف يستخدـ الطفؿ حكاسو في تنفيذ التعم -
 ـ الطفؿ التركيز.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ التعاكف .أف يتعمٌ -
 .الكممات في الجممة ـ الطفؿ حجـأف يتعمٌ -

 : بطاقات ألشياء مألكفة لؤلطفاؿ فرشاة أسناف كمعجكف أسناف، رسالة كصندكؽ بريد كبطاقات لكممات متضادة فكؽاألدوات
 " صندوق لمبطاقات" بارد. ساخف-سعيد حزيف– تحت
 التعزيز - المعب التمثيمي:  تيجيات النشاطاسترا

 سير النشاط: 
يقؼ البلعبكف في  ،تقـك المعممة بقراءة الكممة المرسكمة عمى البطاقة ، يقـك األطفاؿ بسحب بطاقاتيـ مف الصندكؽ   

يكو يقؼ كمف يمتقي بشر  دائرة ككؿ كاحد يصيح بنداءات لشريكو بذات الكقت كاليدؼ مف ذلؾ أف يجد كؿ العب شريكو
 .مقاببلن لو في الدائرة مرددان الكممات التي ريسمت عمى بطاقتي الشريكيف

معجكف  -بارد، فرشاة أسناف  ساخفصغير،  -كبير ، تحت -يقـك البلعبكف بإيجاد نظرائيـ مثاؿ عمى ذلؾ " فكؽ   
 اب المغكية( )األلعمتحمس مبتيج.  -يجد البلعبكف اثنيف آخريف مف الصنؼ نفسو مثاؿ" سعيد ، أسناف

 التقويم: 
 شريكؾ في المعب؟  لتجدى استخدمت  ماذا

 ىؿ أحببت طريقة المعب؟ ما الذم أعجبؾ في الدكر؟
 ما فائدة عيكننا  أثناء المعب مع اآلخريف؟ 

 ( فرشاة األسنانكيقـك األطفاؿ بغناء أغنية ) 
 فرشاة األسناف  تينادم     ال تنساني ال تنساني

 جدان تيكاؾ أسناني       كأنا أقكؿ يا فرشاتي
 لف أنساؾ كؿ اليـك       بعد األكؿ كقبؿ النـك     تأليؼ) عفاؼ سميماف عمي( 

 تعمم مفردات الجممة  -1عنوان الجمسة– 2
 الشيء المفقود -عنوان المعبة 

  د15المدة: 
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل المفظي

  :الخاصة ىداف األ
 . البصرم بيف األشياء التمييز ىب الطفؿ عمأف يتدرٌ  -
 . ب الطفؿ عمى تركيب جممةأف يتدرٌ  -
 .ويلإمكجو عمى سؤاؿ  أف يرٍد الطفؿ ردان ايجابيان  -

 التعزيز -المعب التمثيمي  -المعب المكجو:  استراتيجيات النشاط
 أشياء مألكفة لمطفؿ، غطاء قماشي.  ، صينيةالمواد: 

 سير المعبة: 
شياء عمى صينية كتغطييا بقطعة مف القماش، كفي كؿ مرة تأخذ منيا شيئان قبؿ أف ترفع الغطاء، تضع المعممة بعض األ

 ثـ تطمب مف األطفاؿ ذكر اسـ الشيء الناقص. 
 المعممة: تيظير كؿ األشياء في الصينية لؤلطفاؿ كتسمييا معيـ ثـ تبدأ المعبة. 
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 المعممة: ما الذم أخذتو مف الصينية؟ 
  محمكد: المفتاح.

 المعممة: أحسنت . اآلف جاء دكرؾ يا ساندرا " ال تجيب ساندرا" 
 رأسيا"  ساندراالمعممة: ىؿ كاف كتابان؟  " تيز 

 تيز ساندرا رأسيا .  ؟المعممة: ال يا ساندرا. ىؿ كاف عمبة ألكاف
 محمكد: لقد كاف برتقالة. 

حتى تنيي أخذ معظـ األشياء كتشارؾ غالبية األطفاؿ  المعممة: ىذا صحيح ... إنو برتقالة. كىكذا تستمر المعممة بالمعب
 (137ص2115، سيراجفي المعبة . )
 شروط المعبة:

تقـك المعممة بشرح تعميمات المعبة كتنفذىا مرة كاحدة مع عدد مف األطفاؿ الجيديف في التكاصؿ مع الكبار، ثـ تبدأ مع بقية 
 أطفاؿ المجمكعة. 

 كييشجع األطفاؿ الذيف ييفضمكف الصمت بالمحاكلة معيـ مرة أخرل.  ، ستجيبكفييقدـ تعزيز لفظي لؤلطفاؿ الذيف ي
 التقويم : 

 في الصينية؟ ان مف الفكاكو كاف مكجكد ان كـ نكع -
 ما لكف األقبلـ التي كانت في الصينية؟  -
 تعمم صياغة السؤال -2عنوان الجمسة -3

 األبطال الثالثة -عنوان المعبة
 د 11المدة  

 ام: تنمية ميارات التواصل المفظياليدف الع
 :الخاصة  األىداف

 ـ الطفؿ إلقاء سؤاؿ كاإلجابة عف سؤاؿ .أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ إعطاء معمكمات شخصية عف نفسو.أف يتعمٌ  -
 ـ الطفؿ اإلصغاء.أف يتعمٌ -
 في الدكر. االلتزاـ ـ الطفؿأف يتعمٌ -
  ـ الطفؿ احتراـ اآلخريف.أف يتعمٌ -

 التعزيز -  المحاكاة -المعب التمثيمي -لعب الدكر:   طاستراتيجيات النشا
 : سير النشاط

تبدأ المعممة تخيمكا أنكـ في حفمة كال أحد منكـ يعرؼ اآلخر، ىيا سكؼ نتعمـ كيؼ سنجرم حديث مع شخص نمتقي بو    
 ألكؿ مرة.

إيجاد ثبلثة أشياء  ف، كيحاكلك يـأطفاؿ يجمسكف بجانب بعض البلعبكف إلى مجمكعات مؤلفة مف أربعة أك ثبلثة كزعي   
)أنا أحمد أخي مركاف، لدم لعبة قطار،  يشترككف جميعيـ فييا، في البداية يقدـ كؿ كاحد نفسو لآلخريف في المجمكعة.

كأنت مرحبان أنا فادم كأخي سعيد كلدم سيارة سباؽ، كيقكؿ الطفؿ الثالث أىبلن بكـ أنا سمير أختي لميا كلعبتي المفضمة 
يتجكؿ األطفاؿ حكؿ الغرفة لمدة ثبلث دقائؽ، كيقدمكف أنفسيـ إلى ثبلثة أطفاؿ آخريف، يسأؿ كؿ طفؿ ثبلثة ت( المكعبا

أسئمة لثبلثة أطفاؿ، قد يككف اسمو كامبلن، أك شيء يكرىو، أك شيء يحبو، عف أفضؿ عيد ميبلد لو، أغمى شيء يممكو، 
ينكب طفؿ كاحد في الكبلـ عف  المجمكعة  ، دكره في الكبلـالدائرة. كينتظر عندما ينتيي الكقت يجمس كؿ طفؿ في 

 (Deborah , 2008)  . كيخبر المجمكعة كاممة عف األشياء المشتركة بينيـ ، الصغيرة
ىذه الجمسة يتـ تنفيذىا في  ، تينفذ المعبة مف قبؿ المعممة كشريؾ آخر في المعب، ليحاكي األطفاؿ النمكذجمالحظة: 

 البرنامج.  الجمسات األخيرة مف
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 التقويم: 
 ىؿ تذكر ما قالو اآلخركف لؾ عف أنفسيـ ؟

 ؟ كـ معمكمة عرفيا اآلخركف عنؾ
  ؟حتى ييجيب اآلخريف عمى سؤالؾاالنتظار تستطيع ىؿ 
 تعمم صياغة السؤال -2عنوان الجمسة ـ  4
 أبو الحروفمسرحية  
 د 11المدة  

 اليدف العام : تنمية ميار ات التواصل المفظي
 :الخاصة  دافاألى
 ـ الطفؿ إلقاء سؤاؿ كاإلجابة عف سؤاؿ .أف يتعمٌ -
 مـ الطفؿ إعطاء معمكمات شخصية عف نفسو.أف يتعٌ  -
 ـ الطفؿ اإلصغاء.أف يتعمٌ -
 في الدكر. لتزاــ الطفؿ االأف يتعمٌ -
 .ذاتوأف يثؽ الطفؿ ب-

  المعب التمثيمي –لعب الدكر  : استراتيجيات النشاط
 رسي مع بطانية أو قماش بألوان زاىية. ك -األدوات: ستارة
  :سير النشاط

 تيقدـ الشخصية نفسيا مف كراء ستارة عمى الشكؿ اآلتي:
كتراني مرتيف في كممة بابا( فيؿ عرفتـ  ، أنا ثاني الحركؼ اليجائية تراني في أكؿ كممة)بندكرة تيمفظ ميمحنة بانادكرة  بانادكرة

لحرؼ اليجائي، كيجمس مقابمة ليحزر الشخصية، كىكذا تستمر المعبة مع تغيير مف أنا؟  يخرج متطكع لتخميف شخصية ا
 الحركؼ، ثـٌ يقدـ أبك الحركؼ أغنية لمفائزيف ييغنييا الجميع.  

 التقويم: 
 كـ حرؼ ذيكر بمعبة أبك الحركؼ؟ 

 سـٌ الحركؼ التي تمت مقابمتيا؟
 أمُّ الحركؼ تيحبيا أكثر؟  كلماذا؟ 

 اني ىؿ تيخبر اآلخريف بما تحفظو؟ لماذا؟ عندما تحفظ حركؼ كأغ
 كممات األغنية: 

 بطة تسبح في البركة
 بطة بيضاءه كالكردة

 بابا ناداني يا باسؿ/ بابا ناداني يا باسؿ
 ىيا اسبٍح مثؿ البطة 
 تأليف ) عفاف عمي(        ىيا اسبٍح مثؿ البطة

 النطق السميم -3عنوان الجمسة - 6
   )ألبوم( معجم الصور -عنوان المعبة 

 د21 
 اليدف العام: تنمية ميارات التواصل المفظي

 :  الخاصة األىداف
 مع اآلخريفالطفؿ تعاكف أف ي-
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 السميـ.الطفؿ بشكؿ نطؽ أف ي_
 إلى اآلخريف. أف يينصت الطفؿ_

  –معجـ صغير  –أك )حصى ممكنة(  ةصغير الص اقر األ عدد مف: األدوات
 كتاب صكر مصنكع باليد

 التعزيز -المحاكاة كالتقميد:  لنشاطاستراتيجيات ا
 سير النشاط:  

 أقراص لكؿ منيـ. (ٓ )كزعت، ك عممةاألطفاؿ عمى شكؿ دائرة حكؿ الم يجمس
عدـ  . كفي حاؿعممة شير إلييا المتء المكجكدة في كتاب الصكر كالتي يتعيف عمى األطفاؿ، كؿ حسب دكره، تسمية األشيا

 لـ يجيب . الفائزكف ىـ األطفاؿ الذيف يتبقى لدييـ أكبر عدد مف األقراص.الجكاب يتـ سحب قرص مف الطفؿ الذم 
عمى سير النشاط  يتـٌ أقراص (ٓ)المجمكعة إلى فريقيف. يتسمـ كؿ فريؽ كزيع(، يمكف تّمع األطفاؿ الكبار )المستكل    

ذا عجزكا بدكرىـ يمكنو االستعانة بزمبلئ عجز الطفؿ عف اإلجابة غير أنو في حاؿ ،نفس المنكاؿ السابؽ و في الفريؽ، كا 
) .. الفريؽ الفائز ىك الذم ينجح في الحفاظ عمى أكبر عدد مف األقراصكاحدان  عف اإلجابة، يفقد الفريؽ عندئذ قرصان 

 األلعاب المغكية( 
 التقويم : 

 ؟ ىؿ تيفضؿ المعب بمفردؾ أـ مع المجمكعة  -
 ؟ قـ بإعادة الجممة التالية يمتقط العصفكر الحبَّ  -
 تعم م النطق السميم -3عنوان الجمسة -6
  أنواع التحية لآلخرين  -عنوان المعبة 
 د21المدة  

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل المفظي
 الخاصة :  األىداف

 مفردات تتعمؽ بتحية اآلخريف. أف ييعيد الطفؿ-
 التكاصؿ مع اآلخريف.أف يستجيب الطفؿ ألسئمة تساعد في -
 .ان سميم ان نطقلطفؿ الجمؿ كالكممات أف ينطؽ ا-
 اإلنصات إلى اآلخريف.أف يتعمـ الطفؿ -

 التعزيز -لعب األدكار -: النمذجة استراتيجيات النشاط
 صغيرة )حصى( أك قطع ببلستيكية صغيرة(. )أك أحجار ةصغير الص اقر عدد مف األ األدوات:

 سير النشاط: 
لعبة  حتى تسير مثؿ باقي األطفاؿ. افي المعبة، مثمي اشارؾ بدكرىتي ي تال عممةيجمس األطفاؿ عمى شكؿ دائرة حكؿ الم    

دكف أف ييعيد أٌم  يتعيف عمى البلعبيف، بالتناكب، ذكر تحية الصباح أك المساء أك الظير ، معرفة أنكاع التحية لآلخريف
مساء النكر، تصبح –الخير مساء  ، صباح النكر –.) صباح الخير طفؿ تحية ذيكرت مف أصدقائو في مجمكعة المعب 

ال  ، أىبلن كسيبلن (  ك ال يسمح بتكرار نفس التحية –كعميكـ السبلـ، تفضؿ  –السبلـ عميكـ  ، عمى خير ػ كأنت مف أىمو كا 
    عدـ اإلجابة، يتمقى البلعب قرصا أيضا "جزاء".  ى المخالؼ قرصا "كجزاء". كفي حاؿتمق
لتحية لآلخريف التي يعرفيا األطفاؿ. ك الفائزكف ىـ األطفاؿ الذيف لـ يتمقكا أم كيستمر المعب إلى غاية ذكر أنكاع ا   

 قرص كجزاء )أك تمقكا أقؿ عدد منيا(.
في األسرة مع األب كاألـ  –كيتـ تدريب األطفاؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ لعب األدكار ) في الصؼ مع األقراف كالمعممة    

 (Deborah , 2008)كاألخكة( 
 التقويم : 
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 ؟ذا تقكؿ لمعممتؾ في الصباح عندما تدخؿ إلى الركضةام-
 كيؼ تكدع أىمؾ عندما تأتي إلى الركضة؟ -
 ماذا تقكؿ ألىمؾ عندما تذىب إلى النـك مساءن؟-
 تعمم مفردات الجممة – 2عنوان الجمسة -7

 لعبة األضداد  -عنوان المعبة 
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل المفظي

 :ة الخاص األىداف
 اإلنصات.أف يتعمـ الطفؿ -
 تراكيب جممية بسيطة. أف يستعمؿ الطفؿ-

 لعب الدكر  استراتيجية النشاط:
 األدوات:

 صكر ألشياء متضادة عدد مف األقراص الببلستيكية الصغيرة.
 تنظيم النشاط:

 المعبة. عممةقكد المتأقراص.   ٓيجمس األطفاؿ عمى شكؿ دائرة، كيتمقى كؿ كاحد منيـ   -
 يرالنشاط:س
تشرح المعممة في حالة عدـ الجكاب، ك . الطفؿ مف األطفاؿ، بالتناكب، أف يذكركا ضد كؿ كممة ينطقيا عممةطمب المت

ذا سئؿ عنو مرة ثانية كلـ ييجيب  ، لمتمميذ المعنى كضده  مع عرض نمكذج عنو إذا أمكف ذلؾ  يفقد الطفؿ المعني قرصان كا 
 ف احتفظكا بأكبر عدد مف األقراص.. الفائزكف ىـ األطفاؿ الذيكاحدان 

 صفات مضادة
 أنا قصير     أنا طكيؿ         -
 أشعر بالبرد         أشعر بالحرٌ  -
 أنا جميؿ      أنا غير جميؿ   -
 أنا حزينة     أنا فرحة         -
 أنا نحيفة     أنا بدينة         -
 أنا غير نظيؼ      أنا نظيؼ        -
 أنا سريع      أنا بطيء        -
 أنا في الخمؼ      أنا في األماـ     -
 أنا عمى اليسار      أنا عمى اليميف   -
 أنا مبمؿ      أنا جاؼ         -
 الباب مغمؽ      الباب مفتكح     -
 :أضداد في جمل نمطية -

 ال أشاىد التمفاز       أشاىد التمفاز                 -
 ال أذىب إلى حديقة الحيكاف       أذىب إلى حديقة الحيكاف     -
 ال أحب القطط       أحب القطط                  -
 ال أتكمـ بيدكء       أتكمـ بيدكء                   -

 ومدحيم (  دعم اآلخرين -قراءة المشاعر -التعاطف -أنشطة التواصل الحسي )التعبير عن المشاعر -رابعًا 
 ر عن المشاعرالتعبي  - عنوان الجمسة - 1

  تمثيل المشاعر  -عنوان المعبة 
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 د 11المدة   
 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل الحسي

 :الخاصة  األىداف
 المعب.استمتاع الطفؿ ب -
 استعماؿ النبرة المناسبة لمتعميمة. -
 تمثيؿ الطفؿ ألكاف المشاعر بإيقاع لفظي ميعبر. -

 الدكر لعب -التعزيز:   استراتيجيات النشاط
 سير النشاط:

كيككف عمى  ، جمبلن يستخدميا األطفاؿ لمتعبير عف حاجاتيـ ؽ المعبةمنسٌ يجمس األطفاؿ عمى شكؿ دائرة. يختار    
الجممة ليردَّ عميو بقية األطفاؿ بكممة مناسبة استجابةن لطمبو. فتككف الجمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ) محف البلعب المختار أف يي 

أنا ، أنا أشعر بالخكؼ ،الغثيافبأنا أشعر  ،أنا أشعر بالنعاس ، أنا أشعر بالجكع ، أنا أشعر بالحزف، رحماما أنا أشعر بالف
  د األطفاؿ، حسب الدكر، الكممة أك الجممة كىـ :يردٌ ( أنا أشعر برغبة في الذىاب في نزىة ، أشعر بالبرد
 (Deborah , 2008) " كؼخبيصرخكف  –يتثاءبكف  -ينادكف –يبككف  –" يضحككف 

 شروط المعبة: 
ر عف بعض المشاعر مع طفؿ أك شخص كبير، كيراقب األطفاؿ في المجمكعة التمثيؿ تقـك المعممة بتمثيؿ مكاقؼ تيعبٌ -1

 لمحاكاة مكاقؼ مشابية. 
 ( أطفاؿ. َُينبغي أال يزيد عدد األطفاؿ عف) -ِ

 التقويم: 
 ؟كيؼ تقكؿ ألمؾ أنؾ جائع-
 ؿ أعجبتؾ المعبة؟ ه-
 ستمعبيا مع إخكتؾ؟ىؿ  -
 التعبير عن المشاعر -عنوان الجمسة -2

 تعابير الوجو 
 د21المدة   

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل المفظي
 األىداف : 

 ؼ الطفؿ مبلمح الكجو الغاضب. أف يتعرٌ  -
 ؼ الطفؿ مبلمح الكجو الفرح .أف يتعرٌ  -
 ؼ الطفؿ مبلمح الكجو الحزيف. أف يتعرٌ  -
 باستخداـ تعابير الكجو.ر الطفؿ عف غضبو بٌ أف يع -
 .باستخداـ تعابير الكجور الطفؿ عف فرحو أف يعبٌ  -
 . باستخداـ تعابير الكجو ر الطفؿ عف حزنوأف يعبٌ  -

 التعزيز -لعب الدكر  -النمذجة:  استراتيجيات النشاط
 سير النشاط : 

بطريقة  ىـالتعبير عف مشاعر  يـل بأنو يحؽٌ  ، مع األطفاؿ ناقشكت  دة االنفعاالتلكجكه متعدٌ  ان تعرض المعممة صكر    
صكرة كجو  المعممةحتاج فييا التعبير عف مشاعرنا . كتعرض نألف ىناؾ مكاقؼ في حياتنا  ،ىاؤ صحيحة كال يجب إخفا

 ألنو ساعد صديقو في الصعكد . كصكرة كجو طفؿ مسركرألنو استغرؽ في النـك كتأخر عف سيارة الركضةغاضب لطفؿ 
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ثـ تقـك بتشجيع األطفاؿ  ، . تظير المعممة الكجو الغاضبألنو لـ يسمع كبلـ أمو كصكرة كجو طفؿ حزيف ، لمعبة التزحمؽ
 (Deborah , 2008)عمى إظيار تعبيرات الكجو الغاضب كالكجو المسركر كالكجو الحزيف. 

 التقويم : 
 يدية . صكرة الصقة كيناؿ د الطفؿ شعكر كاحد فقط عمى األقؿ. كمف ينجح في التقميد يقمٌ 
 التعبير عن المشاعر –عنوان الجمسة -3
 لعبة تجميد الحالة النفسية 

 د 5المدة 
  اليدف العام: تنمية ميارات التواصل الحسي

 :الخاصة  األىداف
 الطفؿ ذاتو. درؾأف ي-
 الطفؿ مبلمح المشاعر. زميٌ أف ي-
 مـ الطفؿ االتصاؿ البلشفيي.أف يتعٌ -
 طفؿ مبلمح المشاعر.ؿ الأف يتخيٌ -

 التعزيز -المعب التمثيمي:  استراتيجيات النشاط
 :  سير النشاط

كيحاكؿ أفراد كؿ مجمكعة إظيار  ، مختمفة لكؿ مجمكعةمشاعر يقترح ثـٌ  ، يكزع منسؽ المعبة األطفاؿ إلى مجمكعات   
طريقة المشي  -األسد أك زئير -فز األرنبحركة قالركا عنيا قد  تككف "كف أف يعبٌ بأسمكب الشفيي كما يحبٌ  مشاعرىذه ال

كينٌبو األطفاؿ بأف  ، يختار األطفاؿ في كؿ مجمكعة نكع المشاعر التي يرغبكف بتمثيميا  كالبطة أك النعامة أك الطاككس .
ى ؽ المعبة بعد ميضي دقيقة عمإشارة البدء مف قبؿ منسٌ  يحٌسكف بو الخركج  مف أجسادىـ . تيعطىلمشعكر الذم  كاسمحي

كيبدك كأنو الشيء كالتمثاؿ  كؼمف خبلؿ الكق مشاعرر كؿ طفؿ عف ال" فيعبٌ مثاؿت "ؽ المعبة  لعب األطفاؿ يقكؿ منسٌ 
 ليـ متابعة المعبة بمرحمتيا الثانية.  . األطفاؿ الذيف ينجحكف في تقميد التمثاؿ يحؽٌ  الميقىمد لبضع ثكاني

تمثيؿ بعض األعماؿ مع المشاعر المرافقة ليا كما ىي في الجممة التي ؽ إكماؿ المعبة بالطمب مف األطفاؿ كيمكف لممنسٌ  
تناكؿ  ، كأنت تعب" اككم المبلبس المنسؽ  قكؿيؿ األعماؿ كالمشاعر سكيةن بشكؿ عفكم، كأف اطفيمثؿ األ  ، تيعٌبر عنيا
عابؾ كالنعامة كأنت . ابحث عف ألكىي ميسرعةامشي كالبطة  –. صافح رفيقؾ كأنت سعيد كأنؾ جائع جدان السندكيش 
 . ( Deborah, 2008)متحمس  

 كتمثؿ بالحركات بما يناسب المعنى.  الحيكانات كيينيي األطفاؿ المعبة بأغنية عف
  ىيا نمعب         كالتمثاؿ

 ثبلث قفزات   قفز األرنب   
 أربع زأرات   زأر األسد     
 بط بط بط    قالت البطة   
  بستاففي ال  ركضت النعامة

  ريشو الجميؿ    الطاككس ٌز  ى
 صامتكا كالتماثيؿ      فرحيف  كاكقف

  التقويم:
 متى تشعر بالغضب؟  -
 غاضب؟ قـ بتمثيؿ الكجو -
 متى تشعر بأنؾ سعيد؟ -
 سعيد؟ال قـ بتمثيؿ الكجو-
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 ىؿ أنت راضن عف مشاركتؾ في ىذه المعبة؟  -
 التعبيرات الوجيية -عنوان الجمسة-4

 أقنعة الوجو
 د5مدة ال  

 اليدف العام: تنمية ميارات التواصل الحسي
 : الخاصة  األىداف

 الطفؿ نفسو.  ييدرؾأف -
 الطفؿ المشاعر. زميٌ أف ي-
 ؿ الطفؿ مبلمح المشاعر.أف يتخيٌ -
 ـ الطفؿ كيفية المبلحظة.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ االتصاؿ البلشفيي مع اآلخريف. أف يتعمٌ -

 لمعب التمثيميا -التقميد:  استراتيجيات النشاط
  :سير النشاط

يمارس كؿ  -غاضب -سعيد –العدد المحدكد مف الخيارات لتمرير الدائرة مثاؿ" حزيف  ليـ ـيجمس األطفاؿ في دائرة، كيقدٌ  
العيكف كييفضؿ تعابير الكجو ) ، مثيموالقناع الذم تستطيع ت شكؿطفؿ الخيارات قبؿ أف يبدأ المعبة. باإلمكاف تحديد 

 ( . قط الفـفك كالحكاجب 
، كيمررىا لبلعب الكجو بيديو كما لك أف ىذا قناعثـ ييزيؿ  مندىشقكم، مثؿ ال انفعاؿلييظير  ان يرسـ البلعب األكؿ كجي

ييغير عندئذ التعبير كيمكف لبلعب الثاني أف الذم إلى يساره، يضع ىذا البلعب القناع كيقمد التعبير بدقة قدر اإلمكاف، 
 لي، كىكذا حتى تنتيي الدائرة.كيمرره إلى الطفؿ التا

 التقويم: 
 ؟كجيؾكأقنعة عمى لبستيا التي  اسـ المشاعرما  -
  (Deborah , 2008قـ بتمثيمو) ؟إذا سمعت أٌف صديقؾ مريض ما القناع الذم تضعو عمى كجيؾ -

 أنشطة التواصل الالشفوي اإليماءات الجسدية:  -خامسًا 
   ضبط النفس -عنوان الجمسة - 1

 ة النائم دببةال
 د  11المدة  

 اليدف العام: تنمية ميارات التواصل الالشفوي
 :الخاصة  األىداف

 ـ الطفؿ كعي ذاتو.أف يتعمٌ  -
 ـ الطفؿ ضبط النفس.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ االنتظار.أف يتعمٌ  -

 التقميد -: لعب الدور  استراتيجيات النشاط
  :األدوات

 موسيقى صاخبة. -وسيقى ىادئةم -أشرطة كاسيت-مسجمة -خف بقياسات كبيرة 
 سير النشاط:  

 عندما تسمع . تككف إشارة البدء مع )الدببة ( فالدببةاف ككأناس يتحرككف في الم دببة :  األطفاؿ إلى قسميفكزع ي   
 ، ةيضع منسؽ المعبة مكسيقى ىادئ ، حكؿ الغرفة عبلمة لخطكات كبيرة فتيطٌبع ، جكؿ في المكافتتالمكسيقى العالية صكت 

األطفاؿ اآلخريف بشكؿ ىادئ  المنسؽ معيمشي كي  ، عند سماع المكسيقى اليادئةا قميبلن عيكنيفتسترخي الدببة كتيغمض 
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 ةحساس دببةألف ال يايتكمـ المنسؽ كال يمسٌ  ألٌف الدببة في ىذه األثناء ميسترخية.حكؿ الغرفة مع نغمات المكسيقى اليادئة 
ييعطي إشارة بعد دقيقتيف لتكقؼ المكسيقى فتناـ الدببة ألم حركة تبدر عف اآلخريف، ك  ظرفي الن رستمكتقؼ ت يلمحركة، في

كتيغمؽ عيكنيا، كيمعب األطفاؿ في المكاف لحيف تمقي اإلشارة مف المنسؽ أم عند سماع المكسيقى العالية التي تيكقظ الدببة 
 (Deborah , 2008) .النائمة

 شروط المعبة: 
 ان كما ىي أدكارىـ كفؽ خياراتيـ دكف أف يفرض عمى أحد مف األطفاؿ دكر  ، فاؿ تعميمات المعبةيشرح المنسؽ لؤلط - ُ

 .ان محدد
يفيـ األطفاؿ أف صكت المكسيقى العالية ييكقظ الدببة، كصكت المكسيقى اليادئة يجعميا تسترخي، كتكقؼ المكسيقى  - ِ

 يجعميا تناـ بعمؽ كتغمؽ عيكنيا. 
 التقويم : 

 ؟ لمعبالتمقي إشارة  طكيؿ صعب أـ سيؿالاالنتظار -
 كىـ يطبعكف خطكات في الغرفة؟ لدببةىؿ مف الصعب االحتكاؾ با-
 ؟طفاؿعندما يحدث اصطداـ مع األ دببةفعؿ التماذا -
 ترقب إشارة مف اآلخر.أـ  لآلخر  االستماع  أم النشاطات أصعب؟-
 ضبط النفس  -عنوان الجمسة -2

 االبتسامة العابرة
 د5المدة  

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل الالشفوي
 : الخاصة  األىداف

 الطفؿ ذاتو. يدرؾ أف -
 ـ الطفؿ ضبط النفس.أف يتعمٌ -
 ـ الطفؿ التكاصؿ البلشفكم.أف يتعمٌ -
 مـ الطفؿ التناكب في أداء الدكر.أف يتعٌ  -

 المحاكاة -لعب الدكر: استراتيجية النشاط 
 سير النشاط : 

عمى  فإلى فئتيف "أ" ك"ب" بحيث يبقك  كزعكففاؿ عمى شكؿ أزكاج مف األقراف باتجاه بعضيـ بعضان، ييجمس األط   
كىكذا )ىا ىا( يبدأ الشخص األكؿ مف الفئة "أ" بقكؿ "ىا" كالثاني يقكؿ   اتصاؿ عيني كيحاكلكف إبقاء كجييـ بشكؿ مستقيـ

تظر كؿ طفؿ دكره بصمت قبؿ أف يبدأ البلعب اآلخر يذىب بأسرع ما يمكف حتى يقـك شخص ما بالضحؾ الحقيقي. كين
كقت أف  ينادم أحدان باسمو كيقكؿ " تغيير فيقيقو بضحكة في أم كيستطيع منسؽ المعبة  ، فئةكؿ بقكؿ  "ىك أك ىا " في 

 ىا ىا" مرة ثانية كتتبدؿ األدكار بيف البلعبيف.
 ىي باتجاه المركز كتككف األقداـ خارج الدائرة، كيريحيضطجع البلعبكف عمى األرض حيث تتبلمس الرؤكس تقريبان ك    

 (Deborah , 2008) .أيدييـ عمى معدتيـ بمطؼ األطفاؿ
 شروط المعبة: 

بجانب شخص ىادئ كبعد ذلؾ يقكؿ تغيير " يقيقو الطفؿ بصكت كأف يقكؿ )ىا(  كتككف المحاكالت منسؽ المعبة يمر  -
 .ليقكؿ )ىك( لجعؿ الطفؿ في الفئة "ب" يقيقو بأم طريقة

تينفذ المعبة بأكثر مف طريقة )اضطجاع األطفاؿ عمى األرض بشكؿ تقابؿ رأسي، أك الكقكؼ كالجمكس بشكؿ أقكاس  -
 متقابمة(.

 ( أطفاؿ(  ٔحجـ المجمكعة ال يتجاكز ) -
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 التقويم : 
 ما األشياء التي تيضحكؾ؟ -
 كيؼ تشعر عندما تككف في نكبة الضحؾ؟ -
 تعبيرات الجسديةال -عنوان الجمسة -3

   نحت النموذج
 د15المدة  

 اليدف العام : تنمية ميارات التواصل الالشفوي
 : الخاصة األىداف 

 تنمية المقدرة عمى تقميد أكضاع النمكذج، المحاكاة االجتماعية. -
 التقميد -النمذجة:  استراتيجيات النشاط

  سير المعبة:
مثاؿ حات كالثاني دكر التٌ ضعان معينان، كتختار طفميف كي يمعب األكؿ دكر النٌ تقـك المعممة بأداء النمكذج بأف تأخذ ك    

الذم يشبو كضع النمكذج الذم تؤديو المعممة، بحيث يطمب الطفؿ النحات مف الطفؿ التمثاؿ القياـ ببعض الحركات التي 
األطفاؿ اآلخريف لنحت نمكذجيا مف ر المعممة كضعيا كنمكذج كتتغير أدكار مع كضع النمكذج، ثـ تغيٌ فييا يتطابؽ كضعو 

 (ٔٔ،صد.ع ، ) مرعي خبلؿ حركات الطفؿ التمثاؿ. تكرر المعممة المعب كي يشارؾ جميع األطفاؿ.
 كتمثؿ بالحركات بما يناسب المعنى.  الحيكانات كيينيي األطفاؿ المعبة بأغنية عف

  ىيا نمعب         كالتمثاؿ
 ثبلث قفزات   قفز األرنب   

 أربع زأرات   د     زأر األس
 بط بط بط    قالت البطة   
  بستاففي ال  ركضت النعامة

  ريشو الجميؿ    الطاككس ىٌز  
 كا  كقفكا فرحيف      كقفصمتكا صمتكا كالتماثيؿ   ك 

 التقويم : 
 تمثاؿ؟ الدكر  تؤدم ما شعكرؾ كأنت -
 ىؿ استمتعت بالمعبة؟  -
 لتمثاؿ؟ ىؿ يساعد اليدكء عمى تقميد نمكذج ا -

 ميارات المفاوضات والتعاونأنشطة  –سادسًا 
 التعاون -عنوان الجمسة  ـ 1
 لعبة الكاريكاتير -
 د 45المدة  

 اليدف العام: تنمية ميارات التعاون وفض النزاع
 : الخاصة  األىداف

 أف يتعاكف الطفؿ مع اآلخريف في حؿ المشكمة. -
 ـ.أف يشارؾ الطفؿ مع اآلخريف في صنع األحكا -
 ـ الطفؿ التفاكض مع اآلخريف.أف يتعمٌ  -

 : المعب التمثيمي استراتيجيات النشاط
 : سير النشاط
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البلعبكف إلى مجمكعات صغيرة تتعاكف كؿ مجمكعة لجعؿ صكرة متحركة أك مشيد تصكيرم يصكر تفاعبلن في ع كزٌ ي
"، ثـ تتكالى  لمعب ء مع المجمكعة متميفان مكقؼ اجتماعي " عمى سبيؿ المثاؿ طفؿ يبدك مطركدان مف المعب كيريد البقا

ر تصكٌ يبتكركف مسرحية صامتة لمدة دقيقة كاحدة،  .ـ المشاىد لمجمكعات أخرل كيشترؾ الجميع في تخميف صكر بعضي
 (Deborah , 2008) بحاجة إلى حؿ، بعدئذو يمثمكف مسرحياتيـ لبقية المجمكعة إذ يككف عمييـ تخميف الحالة. حالة 

 التقويم: 
 المشاىد التصكيرية؟معرفة  ىؿ تعاكنت مع رفاقؾ في -
 ؟المعب معيـ كيؼ تتصرؼ لتمعب معيـرفاقؾ  إذا لـ يسمح -
 التعاون -عنوان الجمسةـ 2

   سفينة الحياة والنجاة
 د 31المدة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التعاون وفض النواع
 : الخاصة  األىداف

 .أف يبتكر الطفؿ األفكار إبداعية-
 أف يتعاكف الطفؿ مع اآلخريف في حؿ المشكمة.-
 أف يتفاكض الطفؿ مع اآلخريف لمكقكؼ عمى النجاة بأركاحيـ.-
 أف يساـك الطفؿ اآلخريف عمى إبقاء األكلكيات في سفينة النجاة.-

 : المعب التمثيمي استراتيجيات النشاط
 النشاط:  سير
أك األزكاج الصغيرة، يتخيؿ أفراد كؿ مجمكعة صغيرة بأنيـ عمى  عاتاألطفاؿ إلى قسميف متساكييف مف المجمك  عيكزٌ    

، كلدييـ قارب نجاة يسمح ليـ بأخذ عشرة أغراض فقط مف كىـ يمثمكف حركة التمايؿ مع األمكاج سفينة أكشكت أف تغرؽ
جمكعات الصغيرة كىي دقيقة تيحدد فترة زمنية لمتفاكض لمم .كعمييـ التفكير فيما بينيـ بعشرة مكاد ألخذىا معيـ  ، السفينة
تجتمع كتتفاكض  تنضـ ىذه المجمكعات إلى بعضيا الكاحدة تمكل األخرل لمبحث في أخذ األغراض العشرة، ثـٌ كاحدة ل

تضع المعممة مكسيقى صاخبة كسريعة االيقاع  .لمدة ثبلث دقائؽ  المجمكعة كاممة في مكضكع المكاد العشرة بشكؿ نيائي
كمكسيقى ىادئة في فترة التشاكر . بعد تكقؼ المكسيقى يصعد األطفاؿ  ، عالية التي تضرب السفينةالتي تيمثؿ األمكاج ال

إلى قارب النجاة كمعيـ األغراض التي سيأخذكنيا إلى اليابسة القريبة التي تكجد فييا جزيرة مف يتأخر عف الصعكد يخسر 
 . (Deborah , 2008)كيخرج مف المعبة 

 التقويم:
 األغراض العشرة؟ كارؾ في اختيارساعدت أفىؿ  -
 ؟  النجاة  قاربب يمكف أخذىاالتي العشرة األغراض  كاجيت صعكبة في التشاكر مع رفاقؾ بخصكصىؿ  -
 ؟ما األغراض التي تخميت عنيا لتنجك أنت كرفاقؾ -
 اإليثار –عنوان الجمسة  – 3

 قصة الفأرات الثالث 
 د31المدة 

 عاون وفض النزاعاليدف العام : تنمية ميارات الت
 : الخاصة  األىداف

 تكضيح مفيـك األنانية -
 كالمساعدة اإليثارتكضيح مفيـك  -
 إثراء الحصيمة المغكية. -
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 التعزيز : استراتيجيات النشاط
 بطاقات مصكرة تبيف مراحؿ القصة، كعاء عميؽ. األدوات: 

 سير القصة: 
، كفي أثناء ستسرد المعممة لؤلطفاؿ القصة كما يمي: ذات يـك ال    يرىف كجدف تقت ثبلث فأرات جائعات يبحثف عف طعاـو

األخرل مف ذيميا بفكرت كؿو منيف، كاقترحت إحدل الفأرات: ما رأيكما أف تمسؾ كؿ منا  ، يحكم حميبان لكنو عميؽه  كعاءن 
: حسنان، ككؿو منيما تفكر ما يكفييا ثـ تعكد لتأخذ األخرل دكرىا، أجابت الفأرتاف الحميبكي تنزؿ إلى الكعاء كتشرب مف 

، لحميببمفردىا كي تشرب امنيما بأف تككف األكلى في العممية، تقدمت الفأرات الثبلث إلى طرؼ الكعاء كىجمت كؿ 
. تطمب المعممة مف األطفاؿ إعادة ترتيب أحداث القصة المصكرة. يفكز كؿ طفؿ يتمكف تبممتفسقطت الفأرات في الكعاء ك 

  ( ٖٔص، ت)مرعي، د. .بشكؿ صحيح عف طريؽ الصكرمف ترتيب أحداث القصة 
 التقويم: 

 ىؿ تكافؽ عمى تصرؼ الفأرات الثبلث؟  -
 ما النصيحة التي تقدميا لمفأرات لمخركج مرة أخرل مف المشكؿ؟  -
 تنمية روح المنافسة االيجابية  -عنوان الجمسة – 4

    أعرف حذائي
 د11المدة 

 ن وفض النزاعاليدف العام: تنمية ميارات التعاو
 : الخاصة  األىداف

 الشخصية وحاجاتالطفؿ تمييز  -
 تفاعؿ مع اآلخريف ي -
 تنمية ركح المنافسة اإليجابية.  -

 التعزيز -: المعب بالدكر استراتيجيات النشاط
 أحذية األطفاؿ في الصؼ الدراسي، عشب أخضر لتغطية األحذية.  األدوات:

  إجراءات المعبة:
طفاؿ إلى مجمكعتيف تمعب كؿ منيما الكاحدة بعد األخرل، ثـ تطمب منيـ أف يخمعكا أحذيتيـ، ككضعيا في ع المعممة األتكزٌ 

ككمة كخمطيا في منتصؼ الغرفة، أك في الحديقة كتغطيتيا بالعشب األخضر، تصٌؼ المعممة أطفاؿ المجمكعة المتسابقة 
 كانتعاليا   اؿ المجمكعة نحك الككمة لمتعرؼ إلى أحذيتيـبشكؿ دائرة حكؿ ككمة األحذية، كعندما تقكؿ انطمؽ، يجرم أطف

ه أكالن ييعٌد فائزان. تكرر المعبة عمى أطفاؿ المجمكعة الثانية كبالتناكب بيف المجمكعتيف ءحذانتعؿ بأسرع كقت، الطفؿ الذم ي
 إلى حيف االنتياء مف المعبة. 

 شروط المعبة: 
 لمعب األحذية كتككف الغرفة مفركشة بالسجاد. عند تنفيذ المعبة داخؿ غرفة النشاط يستخدـ-
 عند تنفيذ المعبة في الحديقة يستخدـ الطفؿ أم غرض مف أغراضو لمعب. -

 التقويم: 
 ( .  72-61ص ، ت)مرعي، د.كيؼ تمكنت مف إيجاد حذاءؾ؟  

 التعاون -عنوان الجمسة –5
 أغنية األصدقاء 

 د21
 اليدف العام: تنمية ميارات التعاون 

 ينظـ الطفؿ المكاف قبؿ تكاجده فيو.  :الخاصة  افاألىد
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 عدد األطفاؿ المشتركيف: جميع األطفاؿ
 المحاكاة -التقميد -:  استراتيجيات النشاط
 أقنعة لحيكانات ) أرانب، ضفدعة، فأر، سمحفاة(  األدوات المستخدمة:

 كممات األغنية: 
 كالعادةكمريح أكمنا بيتنا نظيؼ نحنا األصدقاء عايشيف بسعادة              
 بمعب كبحب التنظيؼ  األرنب: أنا أرنكب الظريؼ                
 كدايمف مسركر أقفز   الضفدعة: كأنا الضفدكع الحمك الشطكر   

 بدكف تأجيؿ بحب العمؿالفأر: كأنا فرفكر ذيمي طكيؿ               
 ة شكيةالسمحفاة: أما أنا زحمفة عشرية             أمشي كأدب شكي

 عايشيف بسعادة.  نحنا األصدقاء                           
 ( .   ِٖٔ -ُٖٗص  ، ت) طمبة،  د.

 فض النزاع -ن الجمسةواعن - 2
            أسافر وأحمل معي  

 د21المدة 
 اليدف العام : تنمية ميارات التعاون وفض النزاع

 : الخاصة  األىداف
 .ميا المسافراألشياء التي يحمتعريؼ الطفؿ إلى مفيـك السفر ك  -
  تنمية الحصيمة المغكية، تنمية المقدرة عمى التعبير. -

 المعب التمثيمي : استراتيجيات النشاط
 إجراءات المعبة: 

ع المعممة األطفاؿ إلى مجمكعتيف كتبدأ المعبة مع المجمكعة األكلى بقكليا، أسافر كأحمؿ معي حقيبةن، كتطمب إلى تكزٌ    
ي المجمكعة األكلى أف يكمؿ أسافر كأحمؿ معي حقيبةن كمنشفة، كيقكؿ الثالث: أسافر كأحمؿ معي حقيبة أكؿ طفؿ ف

كمنشفة كصابكنان، أسافر كأحمؿ معي حقيبة كمنشفة كصابكنان كفرشاة كمعجكف أسناف، كالرابع .....كىكذا حتى انتياء أطفاؿ 
ثانية بنفس األسمكب. تكرر المعممة المعب كي يشارؾ األطفاؿ المجمكعة األكلى، ثـ تبدأ المعب مع أطفاؿ المجمكعة ال

 ( .  ِٕ-َٔص ،  ت) مرعي، د.جميعيـ. 
 شروط المعبة: 

تقـك المعممة بشرح تعميمات المعبة كتؤدم الدكر مع أحد األطفاؿ أك الكبار في الركضة كيغكف األطفاؿ لمحاكاة المكقؼ 
 التمثيمي.

مة تخسر مجمكعتو كيمكنو االستعانة بأحد مف المجمكعة لمرة كاحدة كيمكف لممجمكعة عندما يتمكأ الطفؿ في إتماـ الجم-
 أف تقـك بتشجيع أفرادىا.

 تفكز المجمكعة التي أتمت العمؿ بكقت محدد.  -
 التقويم: 

 ىؿ سافرت إلى مكاف بعيد؟  -
 مف ىك الشخص الذم ترغب بمرافقتو في السفر؟  -
  ة فقط كتضعيا في حقيبتؾ الخاصة؟ىؿ تستطيع تذكر األشياء المفرح -
 ضبط النفس  -عنوان الجمسة -7

 لعبة الدليل
 د11المدة   
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 اليدف العام : تنمية ميارات التعاون 
 : الخاصة  األىداف

 تنمية المقدرة عمى المحاكاة -
 تعزيز النظاـ االجتماعي -

 التعزيز -التقميد:  استراتيجيات النشاط
 سير المعبة: 

مة األطفاؿ بشكؿ رتؿ أحادم، كتطمب مف الطفؿ األكؿ في الرتؿ) الدليؿ( أف يسير باالتجاه الذم يراه المعم تصؼٌ    
تباعو حيث يمشي أك يتكقؼ أك يتميؿ، أك القياـ ببعض الحركات باأليدم أك الرأس مقمدان امى األطفاؿ مناسبان. يتكجب ع

، كيقـك الدليؿ بالعكدة إلى آخر الرتؿ بعد حكالي خمس الحيكانات أك الطيكر. كؿ طفؿ يخطئ التقميد يخرج مف الرتؿ
 .  كافة األطفاؿحركات كيميو الطفؿ الذم يقؼ خمفو كىكذا. تكرر المعممة المعب كي يشارؾ 

 التقويم: 
 ىؿ تستطيع تقميد حركة حيكاف لـ يقـ بيا زميمؾ؟  -
 .   (  72-ص  ، ت) مرعي، د.ىؿ تحب أف تككف أكؿ طفؿ يشارؾ في المعبة؟  -

  -عنوان الجمسة - 8
  أغنية حيوانات المزرعة 

 اليدف العام : تنمية ميارات التعاون
 :الخاصة األىداف 

 ييسمي الطفؿ حيكانات المزرعة. -
 ييقمد الطفؿ صكت حيكانات المزرعة. -

افسة مع العصفكر تسرد المعممة مقدمة عف حيكانات المزرعة كيؼ اجتمعت لتستعرض كؿٍّ منيا صكتيا الجميؿ كبدأت المن
كالبمبؿ كالحماـ كالغراب كالكمب كالحصاف كالير كاخيران الذئب الذم جاء جائعان فاستفاقت الحيكانات مف غفكتيا عمى صكتو 

 الغٌدار كنعؽ الغرابي تنبيو الخطر.
 استراتيجية النشاط: المحاكاة

 قاؿ العصفكر: 
 صكت العصفكر األمكر          زؽ زؽ  زقزقة

 : قاؿ الحماـ
 صكت الحماـ الحماـ              ىد ىد ىديؿي 

 قاؿ البمبؿ:
 صكت البمبؿ يا أصحاب         تغ   تغ   تغريدي 

 قاؿ الغراب: 
 صكت الغراٍب يا أصحاب         نع نع   نعيؽي 

 قاؿ الكمب:
 صكت الكمًب عند الباب        نك  نك   نيباحي 

 قاؿ الحصاف:
 و  صو صييؿي       كحصافه بيف األشجار          ص

:  قاؿ اليري
 كممات األغنية  )عفاف سميمان عمي(      ىري يمعبي باألزىار            مك   مك    مكاءي 
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 التقويم: 
 سْـّ طيكر المزرعة . -
 سْـّ الحيكاف الذم تخاؼ منو حيكانات المزرعة؟  -
 ما اسـ الحيكاف الذم يحرس المزرعة؟  -
 

  ة المحكمين لؤلدواتأسماء الساد (5ممحق رقم )

 لمبرنامج السادة المحكمين أسماء

 جامعة حمب. اإلرشاد النفسي)نمائي تربكم( قسـ أستاذ مساعد في  صفاء صبح        . د
 جامعة تشريف. مدرس في قسـ اإلرشاد النفسي )تربكم( د. لبنى جديد        

 تشريف.جامعة  مدرس في قسـ أصكؿ التربية    .أحبلـ ياسيف       د
 جامعة تشريف مدرس في قسـ اإلرشاد النفسي     د. ساـ صقكر

 جامعة تشريف مدير أعماؿ قسـ الناىج .ياسميف كنكس د
مشػػرؼ باألعمػػاؿ فػػي قسػػـ اإلرشػػاد النفسػػي ماجسػػتير  ندل الساحمي     أ . 

  في التقكيـ كالقياس
 جامعة تشريف

فػػػػػػي عمػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع  ماجسػػػػػػتير -باحثػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة  أ. فتاة صقر        
 التربكم.

 جامعة تشريف

مػػػػػػػػػػػػديرة تربيػػػػػػػػػػػػة  مديرة ركضة ماجستير في أصكؿ التربية كعد محمد       أ . 
 دمشؽ

   معممة ركضة في مدرسة اليرمكؾ إجازة في التربية عصفكر        ربا
عفاؼ سميماف 

 عمي
معدة برامج كأنشطة تربكية في الفضائية التربكية 

 السكرية 
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 ( 6لممحق رقم )ا
 : لمقياس ميارات التكاصؿ االجتماعي المصٌكر ألطفاؿ الركضة.  مفتاح التصحيح

 احملور اؾؾػظي

إدراك االختالػات 

 واؾتشابفات

إدراك  رؼم اإلجابة

االختالػات 

 واؾتشابفات

 إدراك اؾعالؼات اؾزؿاـقة رؼم اإلجابة

اظتػاحة 2+ص8ص 48ادلوضف 2+ص4ص      4ادلوضف 

 األرضقةواظؽرة 
سقد ادلقالد وبابا       4ادلوضف 

 غوؼل

 حػؾة سقد عقالد 8ادلوضف اظذبابة 2ص 42ادلوضف 2ص 8ادلوضف

)ضبعة+ 8+ص2ص 44ادلوضف سؾى اظطاوظة4ص 2ادلوضف

 ضػازات+ سصا (
صصل اظربقع صقه  2ادلوضف

أزػار واظشجر 

 أخضر

 دون اظسؿكؼصطا 4ادلوضف 8+ص4ص 40ادلوضف ؼضع ؼده وراء أذغه 2ص 4ادلوضف

يف بقت دائري ختتبئ  46ادلوضف 4ص 0ادلوضف

 صقه
 عشوار عع اظعائؾة 0ادلوضف

 ُتصدر أصوات 6ادلوضف

 تعؿل سؾى اظؽفرباء

 ؼرطضون ؼتسابؼون 6ادلوضف اظضػدع 2ص 44ادلوضف

ترصع  2+ص4ص 42ادلوضف عودقؼا 4ادلوضف

جـاحقفا وسقـقفا 

 ظألسؾى

ؼؼوم بشواء اظؾحم  4ادلوضف

 ؾبهحيضر رعام ط

 2ادلوضف

 

 

 2ادلوضف 

 أعام ادلؽتب

 

 2ص

تؾبس -اظصقف  2ادلوضف 4+ص8ص 42ادلوضف

ادلرأة  واظرجل 

 ثقاب صقػقة

 45ادلوضف

 

 

 44ادلوضف 

 اهلواء -اظرؼح

 

 ؼزؼن وجفه بشؽل عضحك

 85ادلوضف

 84ادلوضف 

 

 88ادلوضف 

 4ص

 اظبطرؼق 4ص

 درران اظبحر6ص

رجل  –اظشتاء  2ادلوضف 

اظرجل  -اظثؾج

اظغقؿة اظيت  -ؼتزجل

 حتؿل ادلطر

 إدراك احلرؽة واملثريات

 اؾبقئقة
ؿفارة اؾتعبري  رؼم اإلجابة

اؾؾغوي واؾتؿققز 

 املؽاـي

ؿفارة اؾتعبري  رؼم اإلجابة

اؾؾغوي واؾتؿققز 

  املؽاـي

 رؼم اإلجابة

ؼؾعبون بؽرة  2ادلوضف ؼؾعبون يف اظروضة      4ادلوضف  عن ثقابه ورضؿه 8ص      4ادلوضف 

ؼسأظون  -سؾةاظ

-اظصيب دلاذا تأخر

 يف ادلؾعب
 8ادلوضف

 

 2ادلوضف

غضعفا سؾى اظعني ومنسؽفا 

 باظقدؼن

 ترحقب4ص

دلاذا ػي  -اظصيب 2ادلوضف يف باحة اظروضة 8ادلوضف

وحقدة وؼدسوػا 

يف  -ظؾعب ععه



259 
 

 ترحقب 8ص

 وداع2ص
 احلدؼؼة

روضة يف شرصة يف اظ 45ادلوضف ؼتعؾؿون يف اظروضة 2ادلوضف صقفا ضشاط8ص 4ادلوضف

 األذغال
ؼراصؼون ادلعؾؿة يف  4ادلوضف اظسػقـة 4ص 0ادلوضف

 اظروضة
ؼغسل  -يف ادلـزل 44ادلوضف

 وجفه
ؼؾبسان ثقاب  8سددػؿا 4ص 6ادلوضف

 اظسباحة وؼؾعبان باظرعل
يف -صباح اخلري-اظصيب 0ادلوضف

 احلدؼؼة

 ؼستقؼظ -يف ادلـزل 48ادلوضف

   -ضطة2حصان ص8بؼرة ص4ص 4ادلوضف

 طؾب0ص
عاذا  -اظصورة-اظصيب 6ادلوضف

 يف احلدؼؼة -تؼرأؼن
  -يف باص اظروضة 42ادلوضف

عن حرطة ؼدؼه  -اظصيب 4ادلوضف دجاجة 8ص 2ادلوضف

 يف احلدؼؼة -وسقـقه
ؼـبفه  -يف ادلـزل 44ادلوضف 

 أبقه ظقـام باطرًا
 2ادلوضف

 

 

 45ادلوضف

جسؿه  -ظه أدـان طبرية-اظتؿساح

سبح خشن ؼزحف سؾى األرض وؼ

 .يف ادلاء

زفره -ؼرطب سؾقه اظـاس-اجلؿل

 عرتػع.

ــــــــــــــــــــ

 ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 .ت اخآخرين وؾغة اجلسدحمور اؾتواصل غري اؾؾػظي ؼراءة ؿشاعر اـػعاال

 رؼم اإلجابة املوؼف رؼم اإلجابة                        املوؼف رؼم اإلجابة املوؼف

ؼساسده يف ربط  45ادلوضف دعقد ؼردم -ادلـزل 0ادلوضف دعقد صباح اخلري -اظطػل 4ادلوضف 

 حذائه

 -اظطػل اظذي ؼؼف جباغب ادلعؾم 8ادلوضف

 ػقا غؾعب ععًا-دعداء
 ذعر ؼشدون -ادلدردة 6ادلوضف

 شاضبني -رصقؼتفم

اظطػالن يف ظصورة  44ادلوضف

 شاضبان 8رضم 

اظطػل اظذي ؼؾبس طـزة وظون ذعره  2ادلوضف

عا ادم احلقوان   -دعقد -أصػر

 يف اظؽتاب

 ؼؾعبون – احلدؼؼة يف 4ادلوضف

 -صرحني

 48ادلوضف

 

 

 42ادلوضف

 شاضب

 

 حزؼن وسابس

 -دعقد -اظطػل اظذي ؼؼف مبػرده 4ادلوضف

 ػقا غؾعب دلاذا أغت حزؼن
 2ادلوضف 

 

 

 2ادلوضف

 ؼؾعبون -اظروضة يف

 صرحني. -بأظعابفم

 حزؼـة

 44 ادلوضف

 

 40ادلوضف 

 46ادلوضف 

 8 رضم اظصورة

 

 حيضـه -ؼعاغؼه

 أغا أحبك

 حمور املفارات اؾشخصقة

 اؾؼصة اؾتجريبقة 

 اجلرسمترين 
 ؼصة جتاوز اؾتؿساح ؾؾدور دداؾؼصة ؿن يؽسب ثؼة األ اؾؼصة اؾزراػة املعؾؿة

 اؾشخصقات اؾشخصقات اؾشخصقات اؾشخصقات
 رأي اظدجاجة

4 
 رأي اظبطة

4 
 رأي احلؿار اظوحشي  

  4 
 رأي اظغزال

4 
 رأي اخلـزؼر

2 
 رأي صرس اظـفر

 2 
 رأي احلصان

2 
 رأي اخلـزؼر

2 
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 رأي األرغب

8 
 رأي اظعـزة

8 
 رأي اظـؿر

8 
 رأي اجلؿل

8 
 رأي اظثعؾب

4 
 اظؼطةرأي 

4 
 رأي اظػقل

4 
 رأي اظدؼك

4 
 ؼصة اؾبوؿة واؾؼطة ؼصة اجلرو اؾررب ؼصة اؾدب داؿو ؼصة أصدؼاء اؾعـزة

 اؾشخصقات اؾشخصقات اؾشخصقات اؾشخصقات
 رأي اخلروف

4 
 رأي اظبؼرة

4 
 رأي اظػؼؿة

4 
 صؽرة اظبوعة اظثاغقة

4 
 رأي اظؼطة

2 
 رأي اظغزال

2 
 رأي اظغزال

2 
 صؽرة اظبوعة األوىل

2 
 رأي اظؼرد

8 
 رأي اظعصػور

8 
 رأي اظـؿر

8 
 صؽرة اظبوعة اظثاظثة

8 
 رأي اظؽؾب

4 
 رأي احلؿاعة

4 
 رأي اظدؼك اظروعي

4 
 صؽرة اظبوعة اظرابعة

4 
 ؼصة اؾبؼرة واؾطباذري

 املؾون

 اؾشخصقات 
 

 رأي اخلروف اظودؼع

4 
 رأي اظػأر

8 
 رأي اظؽـغر

2 
 رأي احلؿار اظوحشي

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


