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 الفصل األول 

 }التعريف بالبحث{

 Research Introductionمقدمة البحث: ـ 

تشكككككسنوات كككككاألاتوات كككككتواطألتكككككووحكككككحوة كككككاةواتطنكككككنوا ككككك وأل ةكككككرجوحرة ككككك وحكككككحوحراةكككككنواتاحكككككألو
ألاتتطككككألراوتككككذاوتةككككت وه  اككككاو  ح كككك و ككككذاواتحرة كككك ولككككرألرةوا  تحككككا واتحتألا ككككنو اتطنككككنوحككككحوسا كككك و

وحاهاوحالححواتةالروأل ألرواتح تق ن. تألةيو يواتحرة  واتتيواوجألاابواحألاوألتطألراا

تقكككككدو  ككككككرزواترد كككككدوحككككككحواتحكككككر  حوأله حككككككارواتكككككانسو  ح كككككك واتطنألتككككك واتح سككككككرةوألا ر كككككاو ككككككيو اككككككارو
ألاحكككككككألواتشال ككككككك  وأل كككككككالحتهاو كككككككيواتح كككككككتق ناو قكككككككدو سكككككككدتواظر كككككككاتواتتة  كككككككنواتان كككككككيو حوحكككككككاو

هككككككاو ككككككيوا ةظككككككلو ككككككيو كككككك ألطوات ككككككاتي حوبككككككدو ككككككرت طو تككككككوودرجكككككك وس  ككككككرةو ككككككاتال راتواتتككككككيو حككككككرألحو 
ات ككككككاألاتوات ككككككتواطألتككككككووحككككككحوطنككككككألتته او هككككككذاوات ككككككاألاتوحككككككحوهحككككككرواتطنككككككنوترككككككدوةا ككككككح و ككككككيو
تةد ككككدوحرككككات وشال كككك تلواتح ككككتق    وحككككاود ككككالواترد ككككدوحككككحوه حككككارواتطنككككنو حو ط قككككألاوه  هككككاوا كككك و

وات األاتواتتسأل ا  .و

ا  تحكككككككا و اتطنألتككككككك و كككككككألوا تحكككككككا و كككككككاتاحألواتط  ركككككككيوتةرسككككككك واحكككككككألوأل اكككككككاروه كككككككووذتكككككككطوسكككككككاحو
ألتطكككككألرااوألتحكككككاوسكككككاحواتحجتحكككككالوحة ككككك  وتحجحكككككألعواترالبكككككاتواتقا حككككك و ككككك حو  كككككراداوسكككككاحواتحجتحكككككالو

ا  تحككككا و كككككاتاحألوا جتحكككككاهيوت نكككككردوحاكككككذواتطنألتككككك وه كككككوو  ح ككككك و اتيككككك و كككككيوتةق ككككك واتاحكككككألوات ككككك   و
ت رالبككككاتو كككك حو  ككككرادواتحجتحككككالوأل اتتككككاتيو ككككيواتةنككككاظوه ككككووتحا ككككطوحسألااتككككلاوألذتككككطوحككككحوالككككالنو

اتحهككككككاراتوا جتحاه كككككك واحككككككيوتككككككداواتنككككككردوحاككككككذواتطنألتكككككك وتاتتككككككيوراتوات   كككككك واتيا كككككك و ككككككاتح  ته  كككككك و
ت ككككككه وات   كككككك و ككككككيو ذواوحجتحككككككالاتالزحككككك وتككككككلوحككككككحو جككككككنوا ككككككتحراراوألتس نككككككلو  كككككألرةوط  ر كككككك و ككككككيوات

هح  ككككك و هكككككدادواتطنكككككنوت ة كككككاةوا جتحاه ككككك وألتزأل كككككداو قككككك  وألحهكككككاراتواتحجتحكككككالاو حاكككككذواتكككككأل دةو  كككككد و
اوحككككككالواحككككككألوألواو وألاطبوأل ككككككابيو  ككككككرادواط ككككككرةاتطنككككككنو اتتناهككككككنوه ككككككوواطككككككا ولكككككك  و ككككككدرا وحككككككحواط

ر ككككاضوبككككراحوةتككككوو  ككككنو تككككوو ككككحودالككككألنودا ككككرةوتناه ككككلوا جتحككككاهيوتتشككككحنواتجككككألاروألاطتككككزدادو
وتل تناهككككككنوحككككككالوحع  كككككك وذاتوبألاهككككككدوتالت ككككككرواألهككككككا وحككككككاوهحككككككاو تنككككككلو ككككككيوحةكككككك طو  ككككككرواططنككككككانوت

 ركككككدووأل تركككككررو تكككككوو  كككككدباروجكككككددوأل  كككككد و تسكككككأل حوهالبكككككاتواجتحاه ككككك وحرهككككك اوأل تركككككرضواتطنكككككن
هكككككال و ذتككككطوأل ككككيوحراةكككككنو ةقكككك و تككككووحكككككع راتو الككككراوحكككككحو شككككالاصو قككككا  ه وألأل كككككا نوات ككككانوألا 
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 ست ككككككبو  هككككككاو قا كككككك وذتككككككطواتتككككككيووتككككككزألداوألتدر ككككككلوه ككككككووحهككككككاراتوجد ككككككدةاوت ككككككحوو ككككككذاواترح  كككككك 
 ككككيوهح  كككك واتككككتر  وألاتتر كككك  وألاتتر  كككك واتتككككيوتقككككأل وه ككككوواتتناهككككنوألوو اتتاشكككك  وا جتحاه كككك اواتحجتحككككال

وو س كككككابواتنكككككرداو ككككك ألسا وألحركككككا  روألاتجا كككككاتوحاا ككككك  وطدألارواجتحاه ككككك وا جتحكككككاهيوألتهكككككدرو تككككك
حر اكككككك وتحساككككككلوحككككككحوح ككككككا رةوجحاهتككككككلوألاتتألا كككككك وا جتحككككككاهيوحرهككككككااوألت  ككككككروتككككككلوا اككككككدحاجو ككككككيو

وي.اتة اةوا جتحاه  اوألتس  لواتطا الوا جتحاه

اتحهكككككاراتوا جتحاه ككككك واتالزحككككك ووتكككككطو  كككككدوحكككككحواترحكككككنوه كككككوواس كككككابواتطنكككككنألةتكككككوو تةقككككك وذوو
 ةقكككككا والا ككككك وألاةكككككحوارككككك شوزحاكككككا و كككككدتووت تس كككككرواتان كككككيوألا جتحكككككاهيوات ككككك   و كككككيواتحجتحكككككال

  ككككككلوأل ككككككا نوا ت ككككككانوألاتتألا ككككككنوحككككككحو.ااترا ككككككتوأل ألاتككككككروحةحألتكككككك وأل  ر ككككككا.... وتككككككع روه ككككككوو
 اتاحألوا جتحاهيوت نرد.

اشكككككاتور كككككاضواططنكككككانوحاكككككذوزحكككككحو ر كككككدواجكككككدو اهكككككاواشكككككاتوسلكككككرألرةواجتحاه ككككك وأل كككككاترجألعوت
 س ككككروحاهككككاولككككرألرةوتر أل كككك او ذو حوااشككككيانواتألاتككككد حو ككككيواترحككككنو ككككيوس  ككككروحككككحو ككككيو ألنواطحككككرو

اتككككككدألنو داو تككككككوو اشككككككارور ككككككاضواططنككككككانو  ككككككت رابواططنككككككانو ككككككيواتنتككككككرةواتتككككككيو رحككككككنو  هككككككاو
اتألاتككككككد حاوألازدادتواتةاجكككككك و ت هككككككاوات جكككككك وت تطككككككألراتوا بت ككككككاد  وألا جتحاه كككككك واتحتالةقكككككك واتتككككككيو

لككككككطرتواط ككككككرةوت رحككككككنو شككككككق ها.اطبوألاط  .واطحككككككروتررلككككككتوتهككككككاو ككككككذاواتحجتحرككككككاتوألاتتككككككيوا
اتككككككذلودهككككككاوتال تحككككككا و هككككككاو س ككككككروةتككككككوو  كككككك ةتولككككككرألرةوتر أل كككككك ولككككككححوحع  ككككككاتواتحجتحككككككالو

و .8واوص8008ااتتر أل  ..ات  شي

حاه ككككككك وألتاح تهككككككاوة كككككككثو ست ككككككبواتطنكككككككنو ست كككككككابواتقكككككك  وا جتور كككككككاضواططنككككككانوألتع ككككككس
 جتحاه كككك واتتككككيوت ككككا  و ككككيوتاشكككك تلوهككككاو رككككضواتال ككككراتوألته ككككةوتككككلو ككككرصواتحشككككارس واهككككحوطر ق

ألتط  رككككلواجتحاه ككككا وت سككككألحوهلككككأل ا وااجةككككا و ككككيوح ككككتق نوة اتككككلاو اتطنككككنو ككككيو ككككذاواتنتككككرةو سككككألحو
ح ككككككتردا و  ككككككتق انوسككككككنوحككككككاو رطككككككووتككككككلوأل ت ككككككرو ألترككككككلو ككككككيوتق  ككككككدواتس ككككككاراوألحككككككاو اط ككككككالو ككككككيو

او8008ااتحال  كككككككك و ككككككككيوات ككككككككيرو  ككككككككربوةذ ككككككككلوحككككككككحوذاسككككككككرةواتطنككككككككنو  حككككككككاو رد.حةحككككككككداهاحر
و. 66ص

 ككككاتر  وحككككحو ككككذاواط ح كككك وتحرة كككك ور ككككاضواططنككككانوألدألر ككككاواتتر ككككأللوألاتان ككككيواتتككككيو ا يككككيوألووو
احوتط كككككالو كككككلو  و اهكككككاوحهحكككككاوسااكككككتو حساااتهكككككاوحكككككحو.حاكككككا  وألأل كككككا نوتر  ح ككككك وألتجه كككككزاتو دار ككككك و
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ألحات ككككككك وتكككككككحوتةقككككككك واط كككككككدارواتحرجكككككككألةو  و ذاوتكككككككألا روتهكككككككاوحر حككككككك وألاه ككككككك و ا كككككككدارواتحجتحكككككككالو
اط رككككادواتتككككيوتككككع رو ككككيواجككككاحواترح  كككك واتتر  ح كككك و وترطككككيو حار ككككاو ذاوتكككك ووأل حاتككككلاو ذو حوجح ككككال

تسكككككألحواتقكككككدألةوألاتح كككككانواتاحكككككألذجيوططناتهكككككاوطاهكككككاوتكككككع رو كككككيوتأللكككككالو ككككك حو كككككدلوحر حككككك وسكككككررو
 كككككككك ألسه وألتنس ككككككككر  وأل ككككككككيو ككككككككدألحوشككككككككطوحككككككككحواترألاحككككككككنواتحككككككككع رةو ككككككككيوتشككككككككس نوبكككككككك حه وألحكككككككك  ه و

أل حوأل  ككككرادواط ككككرةواتح اشككككر حوألاترحككككنواتككككذلوتقككككأل واتح ككككتق   إ او ذوتةتككككنواتحرت كككك وات اا كككك و رككككدواط كككك
 كككككلواتحر حككككك و كككككيور كككككاضواططنكككككانوتككككك سوهحكككككال وتر  ح كككككا و قكككككطو كككككنو كككككألوتألج كككككلوألرها ككككك وح كككككتحرةو

 ذو ةتككككاجواتطنككككنو ككككيو ككككذاواتحرة كككك و تككككووتككككأل  رواتحاككككاخو ا ككككتحراروألجككككألدواتطنككككنو ككككيواترأللكككك او
ظ واتهككككادراوسحككككاو ةتككككاجواتحال كككك واتككككذلو سشككككروهككككحوبككككدراتواتطنككككنوأل  ككككاهداوه ككككوواتتنس ككككرواتحككككا

تح ككككتحروحككككحوحر حككككاتو ككككذاواتر ككككاضوحككككحو جككككنوتاح كككك واطنككككنو ككككيو ككككذاواتحرة كككك و تككككوواتتشككككج الوات
ةككككككبواترحككككككنواتجحككككككاهياوأل ككككككرسورألحواتترككككككاألحوألاتحشككككككارس وا  جا  كككككك وألا هتحككككككادوه ككككككوواتككككككانسو

وألاست ابواتس  روححواتحهاراتوا جتحاه  .

 كككككيوهح  ككككك واتتر  ككككك وألاتتر ككككك  ووألحكككككحوألاظكككككرا وط ح ككككك واتكككككدألرواتكككككذلوتقكككككأل و كككككلوحر حككككك واترأللككككك و
 ذو حوحهاكككككك وحر حكككككك ور ككككككاضواططنككككككانو ككككككيو  ح كككككك واتحهحكككككك وألاتحرة كككككك واتتككككككيوتقككككككأل و اترحككككككنو  هككككككاو

حهاككككك و ا ككككك و كككككيواتة ا ككككك  وألتةتكككككاجو تكككككووال كككككا صوشال ككككك  وألتكككككدر بوألتا  كككككنوحرككككك حوألدب ككككك و
  اككككاروححار كككك واتحهاكككك اوة ككككثو حوحر حكككك واترأللكككك وتشككككارطوحككككالواط ككككرةو شككككسنور   ككككيو ككككيوب ككككنوألو
 اكككككككارواتقاهكككككككدةواتان ككككككك  وألاتحرر  ككككككك واط ا ككككككك  وت طنكككككككنوأل و  كككككككتط الو لوحاكككككككاو اسكككككككارو  ح ككككككك وو كككككككي

اتال ككككراتواتتككككيو حككككرواتنككككردو  هككككاو ككككيوحرة كككك واتطنألتكككك واتح سككككرةوألا ر ككككاوه ككككووة اتككككلواتح ككككتق    و هككككألو
و يو ذاواتحرة  و سألحو ر الواتتا رو حاو ة طو ل.

تحهكككككاراتو شكككككسنوهكككككا وأله كككككوواوه كككككوواحكككككتالطوجح كككككال  ح ككككك وأللكككككرألرةوتكككككدر  هاوأل سكككككذاوت كككككدألو
 لككككا  و تككككوو  ح كككك واتتككككدر بوسأل كككك   وت ككككدو يككككراتواقككككصواتحهككككاراتوا جتحاه كككك و شككككسنوالككككاصاو

اتحر اكككككاتو ر  كككككاوواإلهكككككدادوات كككككا  وت حر حككككك و ة ااكككككا وأل  ككككك حاو حوحرظككككك وحر حكككككاتور كككككاضواططنكككككان
بككككدو و ة كككك حوه ككككووا هككككدادواتتر ككككأللواتحاا ككككبو لككككال وهككككحوهككككد وحتا ركككك وو ككككيور ككككاضواططنككككان

شكككككسانواتتطكككككألراتواتتر أل ككككك وألاتحها ككككك و اإللكككككا  و تكككككوواتحر ألحكككككاتوألاتحهكككككاراتواتالزحككككك وتهكككككاو  اكككككارو 
واتالدح .



 التعريف بالبحث      الفصل األول

 
5 

 

حو هككككككداد اوألتككككككدر  هاو شككككككسنو رككككككانوأل كككككك   و ةقكككككك واتاحككككككألواتحتككككككألازحوت طنككككككنوأل جر هككككككاوحتس نكككككك و ألا 
وحالوحتط  اتوهح هاوألبادرةوه ووا  تحرارو حهحتهاوألا اتاجواتح دعو يواترحن.

 Research problemوغاتها: مشكمة البحث ومس-1

وات و ي واتةاتي وات ةث وحشس   واتحهاراتوتسحح واتطننا و.اتحر ح ا وحح وسن وتةت ل واتذل دألر
اوألححواتألابالواتذلواة اوححوجه وأل يوحرة  ور اضواططنانوال أل ا ووا جتحاه   و يواتة اةوهحألحا و
واطزح و و يوظنو ذا وححو لوةات ا  وتاا وتال نل واتألابالوا جتحاهيو.تي روألحا و  روحالوو يوط  ر  هدة

رةواوس لححو سحوألاةدودألحوبرا  وو رلهاوات رضولححوات  تواتألاةداوهدةو  روححو   اتوحالت ن 
وو  ر اوححاوارااوألار شل.ألوو.......اتحشاسنوات ج و  ابواتربا  وألا ال اطو.

 األاتو ة لوتال تطالعوألات ربوألتق  دواآلالر حاوسحاوأل تطألروو 6-5 تح زواتطننو يوهحرو.وأل
 يوسا  واألاة لاوححاو  اهداوه ووا ادحاجو يواتحجتحالواتجد دواتذلو اتقنو ت لاووح ةألظا وواحألاوتطألرا و

واتذلو واطحر وألألاج اتلا وةاجاتل وألتزداد وا جتحاهي وحة طل و ت ال وة ث وتر اضواططنان و دالألتل  ل
اهداو تط بوحالوتناهال واجتحاه ا وحالواآلالر حاوألاهتحادا وه ووان لو يوت    وحرظ وةاجاتلاوححاو  

وه وواتتس روحالوات    واتجد دةو اهت اراوسا حواجتحاهيو ط رلو و حسالواتر شو حنردا.
ترألإضواططنانوهحكاوححواتححسحو حوألوطس رول طاوترألاحنواتتاش  وا جتحاه  واألتشسنواترألل وات    و

تكيو قدألاو يواتحازنوألذتطوطاهاوتاقنوألتط ك و كراحواتطنكنوحكحودا كاواتس كارو تكووحجتحكالوات كيارو هكيوات
حكاو اش توححو ج لوألتشسنوحر ح ور اضواططنانواط اسوألاتدألرواتحرسزلو يوتةق  واتتر  ك وات ك  ح و 

حساااتوا داه   وطاباتواتطننواتداال   .وألتاح  واستشارألبدرةوه وووتح سلوححوبدراتوألا 

اتاحألذجواتذلو ةتذلو لواتطننو يو  راتلوأل بألاتلو هيواتح اهدةوتلوحر ح واترألل وتحاوسااتووأل
 طو لوألت ا  و يو س ا لواتحهاراتوألاتال راتواتحالت ن وألتشرراو اتراة وألتأل روت تألا  وحالوات    واتتيوتة

و. ااخواتان يواتحال  وترح   واتتر اتح

و هيأل ه وتوذا و ةد واتاحألشسن وهألاحن و   ووا    وساات وحشس   و ألجألد وات اة   و ة ت و اا حح
وح أل اتها:

أل ةس وونااضواططناات اة  والالنوز ارتهاواتحتسررةوتر و ةظتاتحالةظ واتشال   :وة ثو .6
 رضووتنر نواتحهاراتوا جتحاه  وتداولرروهاو يوح داحور اضواططناناووال رتهاوألهح 
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و تاا بوحالو اتحر حاتو واتتدر    اوحا و يو رضوجألاابواطدار وشد دا  وأللرنا  واتحرة  ا  ذا
 تداواتحر حات.وتراألحوألاتحشارس وألا تتزا و اطاظح وألاتقألاهداتتحهاراتوسااتوألححوت طوا

يوسدتو  ح  واتحر حاتوألسنا تهحو اتا  واتدرا اتوات ا ق واتتيواط رتوه  هاوات اة  وألاتتيو  .8
وسدرا  و واتشاحن واتاحأل وحح وبدر و س ر وتةق   و ي واترألل ا و  دار اجاح وألا  واتطنن احأل

وو-8008ات  شي.و-8009.هأل س. و حوو-8002 ا  ح.و-8005 رساتو. واهت ار وأله و  
اتحر ح وحسألحو  ا يوت رح   واتتر  ح  و يور اضواتطناناوأله  هاو  تادواجاحو ذاواتحرة  و

و هيواتحر   وأل هذاو يوتةق  واتهدروحاهاا واططنانا واتتيو ق د ا وألاتقدألة وألاتحشر   وألاتحألجل  
  هيواتتيوت ا  و يو ااروج نواتح تق نوألتا   ل.و

و .2 وت ي واتذل وا جتحاهي وألاتألابال واطزح  و ذا وهاهاظن وا جتحاه  وواالض واتحهارات  دت
وااو-اتحشارس و-أل اطالصو.اتتراألح وحح وألاتقألاهد  و اطاظح  واتتي تتزا  واتحهارات ه  ااوو  

حاهيوألواتتس روت اهدوه وواهادتواتتحا طو يواتا   وا جتتوهحنوه ووتطأل ر اوألتنر  هااوا
 .حالواتظرألرواتةات  

و .4 واتحأللألع و ذا وةألن واتدرا اتوات ا ق  وادرة وححوجه ا ور اضواططنان ألا تقارووأل يوحرة  
واتتيوتااألتتو ات ةثو وت درا اتوات ا ق  وات ألر   ا وحر حاتور اضواططنانو شسنوهاتحست  

 ألاتحهاراتوا جتحاه  وت حر حاتوألس ن  وتاح تهاوهادواتطننو شسنوالاصوححوجه واالرا.

وححو .5 و ح احا وألا  ور اضواططنانا وحرة   و ي وتال   ا  وتا  ال وحع الت وحر حات وألجألد هد 
وأل طناتهااو واتحرة   و ال ا صو ذا و تحاحه  وهد  وألجد وحا وأل ذا وات را وحر   وب   الر جي

 احنوحالواططنانوألحألاجه وحتط  اتواتحها .وألحألاجهته وت رأل اتو يوطر واتتر

و    واتحهاراتووححا وتتاح   واططنان ور اض وحر حات وتتدر ب وتدر  ي و رااح  و اار ولرألرة ارا
واتتاتي:وا جتحاه  وألتذتطوتتةددوحشس  وات ةثو ات عان

وا جتحاه  و - واتحهارات و رض وتاح   وه و واططنان ور اض وحر حات وتتدر ب و رااح  و اه    حا
وا تتزا و اتقألاهدوألاطاظح  وتداو طنانواترألل و؟وو-اتتراألحو–س و.اتحشارو

  Research Importance أهمية البحث:-2

وتا الو  ح  وات ةثواتةاتيوحح:
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ه وو  ح  واتجألاابواتتيوت ةثو  هاواتدرا  واتةات  وألاارسا اتهاوه ووشال   واتطننواتح تق    وألو .6
ة ثو حواتطننو يوجح الو واتطنناوحر ح واترألل واتحهاراتوا جتحاه  ا ي:و.اتحر ح وألاتحجتحالوألو

وألاتهدروو-ات دا  و-اط راد.اتان    واترألل  وحهح  ح وألا  واجتحاهيا و طار وداالن و سألح اتنسر   
ا  ا يوتهاو ألو هدادواتطننوت ة اةاوألذتطو إس ا لوألتاح  واتحهاراتوا جتحاه  واتالزح وتالادحاجو

وألذتطو تط بوحر ح و رات وحدر  وت وألاتح انواتاحألذجيواتذلو  اهدوه وواحألو اتة اةا سألحواتقدألة
وححو وحالححوحجتحراا ور   وحهح  واترألل  وت قووه ووحر ح  وأل اتتاتي وححسحا اتطننوطب ووةد

 الالنوتا  سوشال  اتو  راداوحاذوطنألتته .

اتحهاراتوا جتحاه  و  ح  واتاتا  واتتيو تألبالو حو تأل نو ت هاوات ةثاوستأل  روباهدةو  اااتوةألنو .8
 ن  واتتدربوه  هاوألتاح تهاوتداواتحر حاتوألاططناناوألتأل  روحادةوه ح  وهح   وتال تنادةوحاهاوألس

اوت ت وا رتسازوه  هاو يو اارو رضواتحالةظاتو ألواتتألج هاتواتتر أل  وت ألاتد حوألاتحر حاتو ةقا و
  يواترألل .

و .2 وألاتتيوترات  واط ةاثو يو ألر ا واتاألعوحح و ذا وتح ن واتا  إ   وااتةدا    يووتحهاراتوا جتحاه  
و.اترألل وألس ن  وتاح تهاوتداواتحر حاتوألاططنان

  Research objectives أهداف البحث: -3

و:ويو تو  رووات ةثواتةات

 األهداف العامة:-أواًل 

 اارو رااح وتتدر بوحر حاتور اضواططنانوه ووتاح  و رضواتحهاراتوا جتحاه  وتداوطننو .6
واترألل .

ا تتزا وو-اتحشارس و-رألل وه ووتاح  و رضواتحهاراتوا جتحاه  و.اتتراألحتدر بوحر حاتوات .8
و و األات.6-5 اتاظا  وتداوطننواترألل .

ر الوح تألاو دارواتحر حاتوححوالالنواتتط   واتنر يوت حهاراتوا جتحاه  وحالواطنانواترألل و .2
رواتق  يو وا الت ا يوحألابروةق ق  وألب اسوح تألاوتة   هحو يوات رااح وححوالالنوتط  

ونوألتط   و طاب واتحالةظ وه  هح.جألات ردلوألاتحعو
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و .4 وا جتحاه   وت حهارات واترألل  و طنان واست اب وحدا ا تتزا وو-اتحشارس و-.اتتراألحب اس
ات اة  وولو هدتل حهاراتوا جتحاه  واتذهحوطر  وحرر  واتا  وا الت ارواتح ألروت اتاظا  و

 .لوألاتحعجنوتالالت ارحواتق  يوألات ردتألطنانو يوسنوححواتتط  ق 

تقد  وجح  وححواتحقترةاتوت حرا حو يوحع  اتورها  واتطنألت كاوألالا  و يور اضواططنانو .5
  يوس ن  وتدر بواتحر حاتوه وواتحهاراتوا جتحاه  وألس ن  وتاح تها.و

 Research Hypothesesفرضيات البحث:   -4

و ةاألنوات ةثواتتةق وححوجح  و رل اتو ي:

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05.و ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت  ووول::األ الفرضية 
تة  نواتحر حاتو يوا الت ارواتق  يوألحتأل طودرجاتوتة   هحو يوا الت اروات ردلو ردوات اههحو

 ات رااح واتتدر  ي.

اتو و  حوحتأل طودرج0.05.و ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت  ووثانية:الالفرضية 
 دارواتحر حاتو يو طاب واتحالةظ واتق    وألحتأل طودرجاتو دا هحوه وو طاب واتحالةظ وات ردلو ردو

 ات اههحوات رااح واتتدر  ي.

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05.و ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت  ووثالثة:الالفرضية 
حوات رااح واتتدر  يوترزاوتحتي روهددو األاتوتة  نواتحر حاتو يوا الت ارواتق  يوات ردلو ردوات اهه

 اتال رة.

رجاتو و  حوحتأل طود0.05 ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت و. وورابعة:الفرضية ال
وا الت ار واتحر حاتو ي واتدألراتووتة  ن وهدد وتحتي ر وترزا واتتدر  ي وات رااح  وات اههح و رد ات ردل

وطنان.اتتدر    واتحت ر و يوحجانور اضواط

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05.و ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت  ووخامسة:الالفرضية 
تة  نواتحر حاتو يوا الت اروات ردلوألحتأل طودرجاتوتة   هحو يوا الت ارواتحعجنو ردوشهروححو

 تط   وات رااح واتتدر  ي.
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 و  حوحتأل طودرجاتو0.05اود ت و. ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألو ووسادسة:الالفرضية 
و يو و دا ه  ودرجات وألحتأل ط واتق  ي واتح ألر وا الت ار و ي واتتجر     واتحجحأله  و ي واططنان  دار

وا الت ارواتح ألروات ردل.

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05 ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت و. ووسابعة:الالفرضية 
 ياوألحتأل طودرجاتو دارو طنانواتحجحأله واتتجر    وه ووا الت ارو دارو طنانواتحجحأله واتتجر    وب 

وا تتزا و اتاظا وألاتقألاهد .و-اتحشارس و-اتح ألروات ردلوت حهاراتوا جتحاه  و.اتتراألح

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05.و ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت  ووثامنة:الالفرضية 
واتتجر     واتحجحأله  و طنان وا الت ارو دار وه و واتلا ط  واتحجحأله  و طنان و دار ودرجات وألحتأل ط ا

 اتح ألروات ردلوت حهاراتوا جتحاه  .

 و  حوحتأل طودرجاتو0.05 ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت و. ووتاسعة:الالفرضية 
وه ووا الت ارو د واتلا ط  واتحجحأله  و طنان وألحتأل طودرجاتو دار وا واتتجر     واتحجحأله  و طنان ار

وح واتحشارس ا وحهارة واتتراألحا و يو.حهارة وات ردلوت حهاراتوا جتحاه   و اطاظح واتح ألر وا تتزا  هارة
  .ألاتقألاهد

  حوحتأل طودرجاتوو 0.05 ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت و. ووعاشرة:الالفرضية 
 دارو طنانواتحجحأله واتلا ط وب  ياوألحتأل طودرجاتو دارو طنانواتحجحأله واتلا ط و ردلوه وو

وا الت ارواتح ألروت حهاراتوا جتحاه  .
 و  حوحتأل طو0.05 ألجدو ر وذألود ت و ة ا   وهادوح تألاود ت و. ووحادية عشر:الالفرضية 

واتتجر     واتحجحأله  و طنان و دار وه ووودرجات واتلا ط  واتحجحأله  و طنان و دار ودرجات وألحتأل ط ا
وح واتحشارس ا وحهارة واتتراألحا و.حهارة و ي وا جتحاه   وت حهارات واتق  ي واتح ألر وا تتزا وا الت ار هارة

و . اطاظح وألاتقألاهد

  Research Methodologyمنهج البحث:  -5

وات ةثو توواتتررروه وو  رو اضواططنانوتتاح  و رضو رااح وتدر  يوتحر حاتور   روو ذا
واترألل  وتداوطنن واتحهاراتوا جتحاه   وات رتوات اة  ا واتتجر  يواتحاه ووألبد و تلححوواش ل أل أل

 ذاواتحاه وححووحراتج وحاتظح وت شرألطواتتجر    وتل طو  هاواتحع راتواتالارج  و ألوُت ت رداوأل اط  
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و ألو و يوحتةألت و الراوبح د  وحتةألت  وت تق يوهحوطر  وهزنو ات ح حواتتا  راتواتتيوتةد ها وا   
و .694اوص6996اتحتةألتت حاوألدرا تهحا.ةح يا

  وات ةثوه ووحر حاتور اضواططنانوححوالالنوتدر  هحوه ووتاح  واتحهاراتوا جتحاه  وأل  وألطُو
واترألل او وطنن واحأل و.ال ا ص وات رااح  و ذا وأل شتحن و ت ح حلا وات اة   وباحت وتدر  ي  رااح 

وا واتحهارات وحح وسذتطوألحجحأله  وتاح تهاا وألطرا   واترألل ا وطنن وتدا وتاح تها واتألاجب  جتحاه  
 تلححوات رااح وتدر  ا وهح  ا وه وو ذاواتطرا  وألاط ات بوححوالالنوحجحأله وححواتال راتواتتر أل  و

واتحتاأله وألاتتيوُانذوات رااح وححوالالنوات اعواتحر حاتو ان هحوا   أل  حواتتات  ح:و

ترتحدوه ووحجحأله وححواتنرات اتوألاطاشط واتتيوباحتوات اة  و اتتراألحوحالواتدرا  واتجحاه  :وألوو- 6
وهحنو. وححوالالنوألرش  وححواتطرا  وتحاابش وWorkshopاتحر حاتو تان ذ ا واتتيوتلحاتوهددا   

وو-اتحر حاتوحأللألعواتحهاراتوا جتحاه   وتحجحأله وححواتال راتوو–طرا  وتاح تها ألتط  قاتوهح   
واتتر أل  .

ألبوات ااي:واتدرا  واتذات  وت  رااح واتتدر  يوححوالالنوحجحأله وسرا اتوُبدحتوت حر حاتوا   و- 8
وألتلحاتوج  اتوات رااح وجح رها.

أل يواها  واتتدر بوتةققتوات اة  وححو  روات رااح و يوتة  حوحهاراتواتحر حاتواتحتدر اتوأل دا هحو
واتحهاراتوا  وتتاح   وححوالالنو يواست ابواتحرارروألاتطرا  واتالزح  وتداو طنانواترألل  جتحاه  

وتدر بواتحر حاتوه ووات رااح و يواست ابوو- ردل–تط   واالت اروب  يو وب  تو اه    حعجنوسحا
وت حهاراتو وح ألر واالت ار وتط    والالن وحح وات رااح  و ي واتحةددة وا جتحاه   واتحهارات اططنان

وحعجن.و- ردلو–ا جتحاه  وب  يو

 The limits of researchحدود البحث: -6

 اه   و رااح وتتدر بوحر حاتو"و: ةحنو ذاوات ةثوهاألااا و ألو:الحدود الموضوعية والبشرية 
وا جتحاه   واتحهارات و رض وتاح   وه و واططنان واتتراألحر اض ا تتزا وو-اتحشارس و-.

ات رااح واتتدر  يوأل طاب وحالةظ وألاالت اراتواو ا تالدا وتداوطننواترألل و اطاظح وألاتقألاهد 
وقأل ح  .ت
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 والحدود المكانية واتة: وحع  اتور اضواططنان و ي وات ةث و ذا و جرار وحد ا وت  و ي سألح  
 .8064-8062ترا وودحش 

 8062اتحألا  وت را واتدرا يوو ااياتاتدرا يوت وتط   وات ةثو يواتن نو:والحدود الزمنية-
و .8064

 يور اضواططنانووحاتح ج  وحر حاتور اضواططنانوأل طناته ه ا وححوو:الحدود البشرية 
و. و األاتو لو طنانواتن  وات ات  6-5رو.اتةسألح  وهح

 Research Community and sampleمجتمع البحث وعينته: -7

حححو و8604-8062ت را و.حر حاتواترأللاتواتةسألح  و شحنواتحجتحالواط  يوت  ةثوجح الو
واوألاتذلو  غوهدد  واض و األاتو لا  وططناته واتح ج  حو يواتر 6-5 در ألحواتن  وات ات  .

و يوحد ا ودحش .طنالو و2744. وحر ح وأل455.

وات ةثوححوب ح ح:وألتاتنتوه ا و

و وحر ح وححوحر حاتواترأللاتواتةسألح  و يوحد ا ودحش .20ه ا واتحر حاتوأل  يتو.-6

و وطننوألطن  وححو طنانوحر حاتوه ا وات ةث.200ه ا وححواططنان:وألبدو  يتو.و-8

 Research Toolsأدوات البحث:-8

اهتحدتوات اة  و يوت ح  و دألاتو ة هاوه ووحجحأله وححواإلجراراتواتتيوةدد اوسنوححو تحوو
  وألاتتيو حسحوت ال  هاو حاو اتي:6979 و يوها وAllen & Yenأل حو.
واتتالط طوهحوطر  وتةد دواتحجا تو يولألرواتترار روألاتحقا  سوات ا ق .  6

توأل  ا  واتنقراتوألححو  وتقد حهاو تووتجا وستا  وهددوحاا بوححواتنقراتوتتيطيواتحجا   8
جرارواتترد التو يولألروآرا ه . واتحةسح حوألا 

وت  احو  2 وألذتط وه  ل واتاها    وات  ي  واتذلو تط   وت حجتحال وحح    واتنقراتوه ووه ا  تط   
  .66اوص8004اتأللألحوألاتنه اوأل ال را وااتقارو  لنواتنقراتو.آنوحراداو

وات ةثوألاتأل ألنوط دا لواطدألاتواتتات  :ا تالدحتوات اة  وإلجرارو ذاوألو
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و .6 وتاح   وه و وتتدر بوحر حاتور اضواططنان وتداوطننو رضو رااح  اتحهاراتوا جتحاه  
 اترألل .

  طاب وحالةظ وتر دو  ألطواتحر ح و يوس ن  وتاح تهاواتحهاراتوا جتحاه  .و .8
 نواترألل .حعجنوتق اسواتحهاراتوا جتحاه  وتداوطنو– ردلوو–ب  يوواالت اروح ألر .2
 حعجنوت حر حاتوتق اسو اه   وات رااح .و- ردلو–االت اروتة   يوب  يو .4

و. يواتن نواتالاحسوألبدوهرلتوات اة  وهرلا وحن الوتس ن  و هدادوات رااح 

 statistical treatment used المعالجة اإلحصائية المستخدمة في البحث: -9

in the search 
تالا و اتدرا  وألاتتة  نوألذتطو ا تالدا واتقألاا حواإلة ا   واتالوتااألتتوات اة  وات  اااتوألاتدرجاتوا

وحر ح لوألذتطوترد وتأل روشرألطوا الت ارواتحر حي:

 Cronbach Alphaحرادت و تناوسرألا اخ .6

 حراحنوا رت اطو  ر ألح. .8

 االت ارو.تو تألدات وت نرأل و  حواتحتأل طات. .2

  Research variable متغيرات البحث: -11

وي راتواتتات  :تلححو ذاوات ةثواتحت

وتداو المتغيرات المستقمة: .1 واتال رة وأل األات واتتدر     وألاتدألرات واتتدر  ي وات رااح  أل ي
 اتحر حات.

أل يواتتي راتواتااجح وتداواتحر حاتو ردوتط   وات رااح وألتقاسو اتنر و  المتغيرات التابعة: .2
 ات رااح وأل ردا.ألاتحعجنوب نوتط   وو-ات ردلو–  حودرجاتواتحر حاتو يوا الت ارواتق  يو

ات ردلوو-ألححواتحتي راتواتتا ر و  لا اواتحتي راتواتااجح وهحو دارواتطنانو يوا الت ارواتق  ي
 است  هاو طنانواترألل و.اتن  واترحر  وات ات   .اتتيوألاتحعجنواتذلو ق سواتحهاراتوا جتحاه  و

 مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية: -11
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اتاجاحو يوتةق  واط داروأل ألو درو  ا يوححو  داروحدالنواتاظ وو:ألتررروالفاعمية:  -1أواًلـ
و .25او8009وا.هأل س

 ألوت ألروحقترحوذألوحالططو لرلوات اةثو ألواتدار ألحو ألواتحر  و ألواتحتر  والبرنامج التدريبي: -2
 ا وةألنوظا رةوتر  ح  و ساد ح  و ألوظا رةو  ز ق  و ألواجتحاه  اوأل  دو حو سألحوتهذاوات رااح و  سوحر

حتح   و يواتت ح  واتذلو  تررضوا طارواترا اوألتتط بوهح   واتت ح  و     وحاطق  وحترا ط وححو
اتالطألاتو  دوححواتتحه دوتهااوألتتح نو يوا طالعوألاتقراراتوةتووتت وهح   واتتاظ  و شسنوه حياو

و .647او8005واألتسألحوحاطق  .اتحشر ي

ألاتتط  قاتواترح   اواتحتلحا واتحهاراتوورارروألاتال راتحواتح االوحجحأله وحووُيعرف البرنامج إجرائيًا:
وتد ه وححو.اتتراألحاواتحشارس اوا تتزا و اتقألاهدوألاطاظح  اوألطرا  واتتر   واتتيو ا جتحاه  وألتاح تها
تاحيواتحهاراتوا جتحاه  وتداواتحر ح وألاتطننوألذتطو اتتدربوه  هاواظر ا وألهح  ا وه ووس ن  وتط  قهاو

وطنانواترألل وححوالالنوتان ذواتال راتواتتر أل  اوألاطاشط واتتر أل  .ه وو 

وتترد نوتدريب معممة الروضة:  -3 واتالزح  وألاتال رات و اط ات ب واتحتدر ات واتحر حات وتزأل د  أل
اتجا اتهحوألتاح  وحهاراتهحوألز ادةوحرار هحوححوالالنوب احهحو ادألار حو نرات  وتتةق  وواتتس روحالو

او8004واحرتلووا تحرارو حهاحهحوألتةق  وا اتاجواتح دعو يواترحنو.  ألواتاألرحتط  اتواترحنوأل 
و .66

أل ررروتدر بوحر ح واترألل و جرا  ا :و ااهاوهح   وتر  ح  وتهدرو توو س ابواتحر حاتوألاظر ا وألهح  ا و
وتاح  و و جن وحح وأل دا هح وألبدراتهح وحهاراتهح وتتطأل ر واتلرألر   وألاتحر ألحات واتال رات وحح حجحأله 

هاراتهحوا جتحاه  وألتاح  واتحهاراتوا جتحاه  وططنانواترألل اوأل حسحوب ا هاوححوالالنواتدرج وح
وات ردلو طاب وحالةظ واططنان.وو–اتس   واتتيو تة نوه  هاواتحر ح وو يواالت ارواتتة  نواتق  يو

و لمهارات االجتماعية:ا -4 و  اح ها واتتي وات نظ   وأل  ر وات نظ   واتحهارات وحجحأله  ات رااح و ي
واتتدر  يواتحرادوتط  قلو يو ذاواتدرا  وتداوحر حاتوأل طنانواترألل .

ووSkillالمهارة احوح ط ح وا حاه نا واتنردوه ووتان ذوهحنو6996أل راو.حجدلوا را    وبدرة و اها  
وحر حوححواطهحانواتحالت ن و يو بنوزححوححسحوأل  هألت وألدب وألسنارة.
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و و راجا وا حاه ن و.ا را    وب اسو6990أل رر ها واتتيو حسح واطدا    وا تجا اتواتنرد وحجحأله  و ااها  
واتا جهاوححوة ثوات ره وألاتدب وألا بت ادو يواتجهدوألاتألبت.

 و ااهاو راه واتاحألو اتتر   وألبدوتسألحوةرس  و ألوتنظ  و ألوهق   و6986أل رر هاو.حةحدوه يواتالألتيا
و ألوحز جا وححو س روححواألع.

و وحر ح وحرقد واشاط واتحهارة وألاتال رةوألتررر واتحاظح  وألاتححار   واتحق ألد واتتدر ب وحح و ترة  تط ب
و 66او8007وااتحل ألط و.ز راحوألآالرألح

وا تقاحووالمهارات االجتماعية: ودرج  و تو واتطنن وه  ها و تدرب واجتحاه ا  وحق ألت  وأل  ألس ات هادات
ابرواتة اةوألاتتحسحوححوالالنواتتناهنوا جتحاهيواتذلو ردوهح   وحشارس و  حواططنانوححوالالنوحألو

و و.وو886وا8006ات ألح  .. ةشا

 ااهاوحجحأله وا احاطوات  ألس  وات نظ  ووالمهارات االجتماعية وRinne&Makllألهررور حوألحارسنو.
وا6995أل  روات نظ  واتتيو  تج بو هاواتنردوتآلالر حو يوحألابرواتتناهنوو.  ألوه ااوأله دواترةححاو

و 662

 ااهاوبدرةواتطننوه وواتح اد ةو اتتناهنوحالووجتماعيةالمهارات االألهررو.حةحدوه دواترةحح و
واتتناهنو وحألابر و ي واانرا تل وألل ط و زا ه  وألا  جا    وات      واتحشاهر وهح وألاتتر  ر اآلالر ح

و و802وا8005او تاا بوحالوط  ر واتحألبر.تطنيوأله دواتنتاحووا جتحاهيوأل حا

نواتتيو   سهاواتنردوتتةق  و  داروحر أل  و يوحجحأله وححوات  ألساتوألاط راوالمهارات االجتماعية:
واتحاا   و واترحن وهادات و ي و  راد و ال   و ي وتتحةألر وألاتتي وألا جتحاهي واتشال ي وات ر د ح ه و

وألحهاراتواتتألا نوا  جا   وأل ا تتزا و تط   واطاظح واتحت ر و يوات ر.

 يوة حوتردووHerbert,86) اتحهارةووترررو ااهاوتان ذوت    وححوات  ألساتو هدرو اجازوحهح وحاو.
وتشسنواط اسوت  ألس اتواتسنا  و اتحهاراتوا جتحاه  وححوحاظألرواتتر  وا جتحاهيوحهاراتوحةددة

وا جتحاه  .
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 يواتحسألااتواتحرر   وألاتراا روات  ألس  واتالزح وت نردوت ة ألنوه وواألات وووالمهارات االجتماعية
توو  دارواآلالر حو ةساحاوألتق  حاتو  جا   وه وو ذاو  جا   وهادواتتناهنوحالواآلالر حوححاو عدلو 

و وSpencer,1991, 149ات  ألطو.

 وفيما يمي تعريف لكل مهارة اجتماعية يتضمنها البرنامج:

وحالوومهارة التعاون و اترحن واتطنن والالتها وحح و قأل  واتتي وا  جا    و ةداواتحهاراتوا جتحاه    ي
و 64وا8004ازواطهحانوألاتحها واتحط أل  و.حةرزاتجحاه و رألحو  جا   وألحشارسته و يو اجا

 حسحوترر رواتتراألحو االوهح   وتساحنواطدألاراوة ثو راواتحتراألحو يواآلالر حو اا ا وحالت ن حوألو
و  حو و  حا و  داروحشترس  وتتةق   وألبدراته  وتتألظ روحقألحاته  و   رو واتحقألحاتوألاتقدراتا و ي هال

وبدراتلوألبدراته .

و سألحواتتراألحوحظ وححو احاطوات  ألطواإلا اايوأل هذا هرا وححوحظا رواتتناهنوا جتحاهيوألاحطا 
وألتتساحنوتتةق  واط دارو واتتراألحوة ثوتتساترواتجهألد وححو ألر و ألنو ألرة واط رة وألترد اتشا الا

و. 656-654وا8002ااتحشترس اوألبدو سألحواتتراألحوح اشرا و ألو  روح اشر. حشرل

ةوزحال لو يوحألابرواتة اةوا جتحاه  واتحالت ن وح ن:و ر لوات اة  و هيوحهارةواتطننو يوح اهد
وا شتراطوحره و يواطاشط واتجحاه  و يواترألل وإلتحا وهحنوحا.

و ذاو و ي وات اة   واهتحدتل واتذل واتحدر   وب ن وحا وتطنن وحق اسواتحهاراتوا جتحاه   و ق  ل وحا أل ي
وات ةثو يوحهارةواتتراألح.

ت  وا جتحاه  اوححوة ثو اهاوتشس هاوألترحقهاوألتاق هااو اترحنواتحشارس وآت واتح  ألو:  المشاركة هارةم
و ةرطوا  تحا وأل دهحلاوسحاو ةررواتنه وأل أل رل.

و.اتةح لي واتنردوه ووتسأل حوهالباتو  جا   وحالواآلالر حوألاتتق نو68او8004األُ رر ها وبدرة و ااها  
و.ا جتحاهيوححواطبراحوألا ة اسو حشاهر  وألحشارسته واطاشط 

وح و ذاوأل ي و ي وات اة   واهتحدتل واتذل واتحدر   وب ن وحا وتطنن وحق اسواتحهاراتوا جتحاه   و ق  ل ا
وات ةثو يوحهارةواتحشارس .
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ألحساالوحالووأل هحاتلو يوبدرةواتطننوه ووترت بوألتا   و دألاتل  نظمة والقواعد: االلتزام باأل مهارة 
و 66او8005وااتحةا ظ وه ووبألاهدواتاظا و يو لوحساحوها و.ات طألةي

و
و ذاووأل ي و ي وات اة   واهتحدتل واتذل واتحدر   وب ن وحا وتطنن وحق اسواتحهاراتوا جتحاه   و ق  ل حا

وات ةثو  حاو تر  و حهارةوا تتزا و اطاظح وألاتقألاهد.

 Kindergartenرابعاًـ رياض األطفال: 

 ا ق وحع   وتر أل  واجتحاه  وت تق نواططنانوححوهحروات ات  وألةتووات اد  وأل يوحرة  و..
ت حرة  وا  تدا   وأل ةق وتحرة  واتةلاا اوت روو تووتأل  رواتشرألطواتتر أل  واتحاا   وألاتجألواتحال  و
وألاتان   و وألاترق    واتج د   واتاألاةي وحح واحأل كا و  ن وألت ه ن و  قاظها و ي   واتساحا  واتقألا ترها  

و .7 او6986.حرتلواوو  ألا جتحاه  

   واجتحاه  وتر أل  وتر  ح  وتهدرو توواتحةا ظ وه ووحعو.. هي:و.ةاألرةاوه اس أل يوترر رو
واتراداتوا جتحاه  وألات ة  وألاتحر ألحاتواتالزح و س ا ل ش اعوةاجاتلوألتاح  وا ترداداتلوألا  اتطننوألا 

و .و65 او6996.ةاألرةاوه اساوو  تححار  و ذاواترادات

  Children Kinde rgartenخامساًـ أطفال الرياض: 

واتذ ح.. واططنان وححووأل   وألتتراألحو هحار   واتتر    وتألزارة واتتا ر  و6-2 اتحألحوتر اضواططنان
و .7\او6997.ألزارةواتتر   او . 6-5اوأل5-4اوأل4-2 األاتولححو الثو  اتوهحر  و.

 و األاتو يو ذاوات ةث:و  واططنانواتذ حو اتحألحوتر اضواططنانواتةسألح  و يو5-4أل طنانو.
  و األات.5-4حد ا ودحش ولححواتن  وات اا  و.
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 الفصل الثاني

 }الدراسات السابقة{

 عربية:الدراسات الأواًلـ 

 ث الحالي،بعد العودة إلى العديد من الدراسات السابقة، وتحميميا، بيدف اإلفادة منيا في البح
وقد حصمت الباحثة عمى جممة من الدراسات التي اطمعت عمييا لالستفادة منيا في ىذا البحث وعمى 

 : لألحدثوقد تم عرضو تبعا  الحصول عميوأىم ما استطاعت ىذه حد عمم الباحثة كانت 
 :(1111) ، ابراىيم واخرونجميعان دراسة -1

دور المشرف التربوي في تحسين أداء معممات رياض األطفال في تنمية ميارات : عنوان الدراسة
 األطفال المغوية من وجية نظر معممات رياض األطفال في األردن.

 البحث الحالي إلى التعرف عمى:يحاول  :ىدف الدراسة

دور المشرف التربوي في تحسين أداء معممات رياض األطفال في تنمية ميارات األطفال المغوية من 
 وجية نظر معممات رياض األطفال في األردن..

 ( معممة.312روضة بعدد )( 111) تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 

اء معممات رياض األطفال بدور المشرف التربوي في تحسين ممارستين استبانة لمعرفة آر 
 التعميمية فيما يتعمق بتنمية ميارات األطفال المغوية.

 : أىم نتائج الدراسة
أن درجة قيام المشرف التربوي بدوره في تحسين أداء معممات رياض األطفال جاءت متدنية 

ود فروق دالة إحصائيًا بين رأي عمى معظم المجاالت، كما أظيرت النتائج عدم وج
  المعممات في دور المشرف التربوي تعزى لممؤىل العممي وسنوات الخبرة، والموقع.
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 :(1111، غسق )العبودي  -صالح الزاممي،دراسة  -1

: أثر المنيج في تنمية الميارات االجتماعية لدى عينة من أطفال الرياض من عنوان الدراسة
 وجية نظر معمماتيم.

: معرفة أثر المنيج في تنمية الميارات االجتماعية لدى عينة من أطفال الرياض الدراسةىدف 
 من وجية نظر معمماتيم.

( طفل وطفمة 1144: أطفال الرياض الموجودون في محافظة واسط وبمغ عددىم )عينة الدراسة
 ( معممة.23و)

مؤلف  من ثالث مجاالت :  اختبار الميارات االجتماعية من إعداد الباحثان أدوات الدراسة
 آداب الحديث(. -االلتزام بالنظام -)التعاون

 وجود أثر لممنيج في تنمية الميارات االجتماعية لدى أطفال الرياض. -: نتائج الدراسة

مجال )االلتزام   2و 3و 1وقد أتى مجال )التعاون( في المرتبة األولى، يميو في المرتبة 
 جال )آداب الحديث(.بالنظام(، وفي المرتبة الثالثة م

يضاح ىذه  - أن أثر المنيج في تنمية الميارات االجتماعية يتحدد بأثر المعممة في تنمية وا 
 الميارات من خالل األنشطة والوسائل التي تتبعيا.

 (:1111، فلاير )سميمان دراسة -3

 طفال الرياض وعالقتيا بتقييم الوالدين.ألبعض الميارات االجتماعية  عنوان الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلى: ف الدراسة:اىدأ
التفاعل مع  -المشاركة الوجدانية -الكشف عن مدى انتشار الميارات االجتماعية)التعاون 

 ( سنوات.4-1النظام( عند أطفال الرياض من عمر) -الكبار

 معرفة طبيعة العالقة بين ىذه الميارات لدى األطفال وتقييم والدييم ليا.  

 عينة الدراسة: 

( والد ووالدة 133( طفل وطفمة من أطفال محافظة دمشق، ومن )333ينة الدراسة من )تكونت ع
 من أولياء األمور.
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 أدوات الدراسة:
 مقياس الميارات االجتماعية المصور. 

 مقياس تقييم الوالدين لمميارات االجتماعية لدى الطفل. 

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
 -التفاعل مع الكبار -المشاركة الوجدانية -عية )التعاونتنتشر الميارات االجتما 

 النظام(انتشارا طبيعيًا بين أطفال الرياض أفراد العينة.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات اآلباء ومتوسط درجات األميات   
 عمى مقياس تقييم الوالدين لمميارات االجتماعية لدى أطفاليم.

ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية بين أطفال الرياض أفراد  عدم وجود فروق  
 العينة تبعًا لمتغير الجنس. 

 : (1111ىناء) ،عواد محمد دراسة -1

 الميارات االجتماعية وعالقتيا بسموك االنجاز لدى عينة من أطفال الروضة.: عنوان الدراسة

ن الميارات االجتماعية وسموك االنجاز لدى الكشف عن العالقة بي: ىدفت الدراسة إلى ىدف الدراسة
عينة من األطفال، تحديد مدى تأثير جنس الطفل في درجة الميارات االجتماعية ودرجة السموك 

 االنجازي.

 ( طفل وطفمة من أطفال الروضة منقسمة إلى ريف ومدينة.213)العينة  : تكونتعينة الدراسة

مقياس  –ستمارة المستوى الثقافي االجتماعي لألسرة. ا -اختبار ذكاء األطفال. -: أدوات الدراسة
 مقياس الميارات االجتماعية لطفل الروضة. –السموك االنجازي لطفل الروضة. 

 أىم نتائج الدراسة: 
 شارت النتائج إلى : قد أ

وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الميارات االجتماعية وسموك االنجاز، في عينتي الريف  -
 والمدينة.

 فروق دالة إحصائيًا في السموك االنجازي تبعًا لمتغير الجنس. وجود -
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 وجود فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس الميارات االجتماعية تبعًا لمتغير الجنس. -

 :(1117ىدى) ،بشيردراسة  -5

 دور مكتبة الروضة في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى أطفال ما قبل المدرسة.: عنوان الدراسة

 :التعرف عمىإلى  :ىدف الدراسة

 تحديد الميارات الحياتية التي يمكن تنميتيا من خالل مكتبة الروضة. -1

 تصميم أنشطة لمكتبة الروضة تسيم في تنمية الميارات الحياتية موضوع البحث. -3

( طفال وطفمة من أطفال مركز 14تم اختيار العينة بالطريقة القصدية وتألفت من ): عينة الدراسة
( طفل 32بكمية التربية جامعة والمقسمين إلى مستويين، المستوى األول وعددىم ) الطفولة المبكرة
  ( سنوات. 4-4( طفل وطفمة عمر )33( سنوات، و)4-1وطفمة عمر )

  :أدوات الدراسة

قائمة الميارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة المختارة، موضوع البحث) اتخاذ القرار،  -1
 المسؤولية(.االتصال، تقدير الذات، تحمل 

 استمارة قياس الميارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة. -3

يتضح من تحميل النتائج ومناقشتيا فاعمية استخدام أنشطة مكتبة الروضة في أىم نتائج الدراسة: 
تنمية الميارات الحياتية من ميارات: االتصال واتخاذ القرار وتقدير الذات وتحمل المسؤولية لدى 

لمدرسة بداللة إحصائية كما أظيرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين األطفال أطفال ما قبل ا
 في الميارات الحياتية لصالح أطفال الفئة العمرية األكبر.

 :(1116المشرفي، انشراح ) دراسة -6

تأثير برنامج ترويحي مقترح لتنمية بعض الميارات االجتماعية لألطفال المعاقين : عنوان الدراسة
 القابمين لمتعمم. ذىنياً 

بحث الحالي إلى التعرف عمى فاعمية البرنامج المقترح لتعميم بعض ميارات يحاول ال :ىدف الدراسة
 الحياة لمطفل.
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تجريبية 14(منقسمة إلى ) ( أطفال8استبعد منيم ) ( طفاًل وطفمة13: شممت من )عينة الدراسة
 ( سنوات.4-4) ضابطة.من عمر (14)و

 : أدوات الدراسة

 بار الذكاء لجود أنف ىاريسالرجل تعريب عزة خميل.اخت -1

 حقيبة أعمال األطفال والتي تتضمن أعمال الطفل ومدى تقدمو وتقويم البرنامج. -3

 بطاقة تقدير المعممة لمفيوم الذات لطفل الروضة. -2

 اختبار مفيوم الذات المصور لالطفل. -1

 : أىم نتائج الدراسة

مج القائم عمى الميارات االجتماعية في تحسين مفيوم الذات توصمت الباحثتان إلى وجو فاعمية لمبرنا
 لدى الطفل، حيث ازدادت درجات األطفال عمى مقياس مفيوم الذات .

 (:1115) ، زيادبركات دراسة -7

الدورات التدريبية أثناء الخدمة وعالقة ذلك بفعالية المعمم واتجاىاتو نحو مينة : عنوان الدراسة
  التدريس.

ىدفت الدراسة لمعرفة تأثير الدورات التدريبية التأىيمية التي يمتحق بيا المعمم أثناء  :ف الدراسةاىدأ
 الخدمة في امتالكو وممارستو لمكفايات الالزمة لمتدريس واتجاىو نحو المينة. 

 معممًا ومعممة،( 213)العينة عمى : شممت عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 
 قائمة الكفايات التدريسية. 

  التجاه نحو مينة التدريس.مقياس ا 

 أىم النتائج: 

وجود تأثير جوىري اللتحاق المعممين في الدورات التدريبية التي تنظميا وزارة التربية والتعميم  -
 أثناء الخدمة في مدى امتالكيم لمكفايات التدريسية.
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عدم وجود فروق جوىرية في اتجاىات المعممين نحو مينة التدريس يمكن عزوىا إلى  -
 اقيم في الدورات التدريبية أثناء الخدمة.التح

عدم وجود فروق في مدى امتالك وممارسة المعممين لمكفايات الالزمة لمتدريس يمكن أت  -
 تعزى إلى اتجاىاتيم نحو مينة التدريس.

 :(1115الزىيري، قاىرة )دراسة  -8

 ل الروضة.أثر لعب األدوار في إنماء بعض الميارات االجتماعية لدى أطفا: عنوان الدراسة

ىدفت الدراسة لمعرفة تأثير الدورات التدريبية التأىيمية التي يمتحق بيا المعمم أثناء : ف الدراسةاىدأ
 الخدمة في امتالكو وممارستو لمكفايات الالزمة لمتدريس واتجاىو نحو المينة. 

 معممًا ومعممة،( 13)العينة عمى : شممت عينة الدراسة

 أدوات الدراسة: 
 ايات التدريسية.قائمة الكف 

  مقياس االتجاه نحو مينة التدريس. 

 أىم النتائج: 

 لدى االجتماعية الميارات درجات في( 3.34) مستوى عند إحصائية بداللة فرق ىناك -
 .البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة

 المجموعة بين ما البعدي التطبيق في( 3.34) مستوى عند إحصائية بداللة فرق ىناك -
 .التجريبية المجموعة ولصالح الضابطة والمجموعة بيةالتجري

 بشكل الروضة أطفال لدى االجتماعية الميارات بعض إنماء في أثر قد األدوار لعب أن -
 .واضح

 :(1112، ناىد)حطيبة دراسة -9

تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات الحياتية وتنمية : فاعمية برنامج عنوان الدراسة
 حوىا.اتجاىاتيم ن

 يحاول البحث الحالي تحقيق اليداف التالية: :ىدف الدراسة
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 الكشف عن بعض الممارسات الحياتية اليامة عند األطفال. -1

تصميم برنامج مناسب مبني عمى بعض األنشطة المتنوعة عن الممارسات الحياتية  -3
 عند األطفال.

 اتية.الكشف عن فعالية برنامج تثقيف األطفال تجاه ىذه الممارسات الحي -2

( سنوات، 4-1( من المستوى االول )23منقسمة إلى )( طفاًل وطفمة 43: شممت من )عينة الدراسة
 ( سنوات.4-4( من المستوى الثاني )23و)

 : أدوات الدراسة

اختبار تحصيمي قبل تقديم األنشطة  -(3استمارة المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة ) -4
ائمة عناصر الثقافة العممية المقترح تضمينيا في ق -(2المقترحة ورصد درجات كل طفل.)

األنشطة العممية -(4استمارة متابعة سموك الطفل في البيت وخارجو. ) -(1البرنامج.)
 المقترحة لألطفال.

 : أىم نتائج الدراسة

وجود فروق دالة إحصائيًا بين أطفال المجموعة التجريبية في األداء القبمي واألداء البعدي  -
 األداء البعدي. وذلك لصالح

 وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات أطفال المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية. -
 :(1113)، نوال ياسيندراسة  -11

 تقويم ميارات معممات رياض األطفال بالعاصمة المقدسة. عنوان الدراسة:

 ىدفت الدراسة إلى: ف الدراسة:اىدأ
 مة لدى معممات رياض األطفال.تحديد الكفايات التعميمية األساسية العا 

 أثر المؤىل العممي والخبرة في التدريس والدورات التدريبية عمى ىذه الحاجات.  

 عينة الدراسة: 

 ( روضات حكومية بالعاصمة المقدسة.3( معممة في عدد )38تكونت عينة الدراسة من )
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 أدوات الدراسة:
 ارة.(مي48بطاقة مالحظة من تصميم الباحثة حيث حتوت عمى ) 

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
معممات رياض األطفال في المدارس الحكومية يتمتعن بكفايات شخصية ممتازة وبدرجة  -11

 عالية.

تقان  -13 مستوى أداء معممات رياض األطفال لمكفايات التدريسية ضعيف وبحاجة إلى تدريب وا 
 لجميع الميارات كي يصمن إلى المستوى المنشود.

وافر الكفايات الشخصية لدى معممات رياض األطفال ال تختمف باختالف التخصص درجة ت -12
 أو المؤىل العممي.

درجة توفر الكفايات األساسية العامة لدى معممات رياض األطفال ال تختمف باختالف  -11
 التدريبية التي التحقن بيا.سنوات الخبرة أو عدد الدورات 

 :(1111رانيا ) ،دراسة صاصيال -11

طريقة لعب األدوار وأثره في  ج لتدريب معممات رياض األطفال عمى فعالية برنام: الدراسة عنوان
 اكتساب األطفال)خبرات عممية(.

بناء برنامج  تدريبي لمعممات رياض األطفال الكتساب الكفايات الالزمة لطريقة  -: ىدف الدراسة
عممات لتمك الكفايات األساسية، وقياس لعب األدوار، وقياس فعالية البرنامج المقترح في اكتساب الم

 مدى اكتساب أطفال الروضة لمخبرات العممية من قبل المعممات الالتي تدربن عمى البرنامج المقترح.  

( طفل وطفمة، في الرياض التابعة 313معممة و)( 14: تكونت عّينة الدراسة من )عّينة الدراسة
 ق ونقابة المعممين.لوزارتي التربية والتعميم العالي وجامعة دمش

 واالختبارات وبطاقة مالحظة. برنامج  تدريبي لمعممات رياض األطفال.: دوات الدراسةأ
كان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فعالية البرنامج التدريبي المصمم في نتائج الدراسة: 

ئية بين متوسط درجات إكساب المعممات كفايات طريقة لعب األدوار، وىناك فرق ذو داللة إحصا
أداء المعممات قبل اتباعين البرنامج التدريبي المقترح ودرجات ادائين بعد اتباعين البرنامج التدريبي 
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في كفاية التخطيط والتنفيذ، كما بينت نتائج البحث تفوق أطفال المجموعة التجريبية عمى أطفال 
 ة. المجموعة الضابطة في امتالكيم لمخبرات العممية المقترح

 :(1111) واخر محمد ،خميفة دراسة -11

المتطمبات الواجب توافرىا في معممة رياض األطفال ومدى وعي الطالبة المعممة : عنوان الدراسة
 بكمية رياض األطفال بيا.

 تحديد المتطمبات )الخصائص( التي يجب توافرىا في معممة رياض األطفال.  -: ىدف الدراسة

 بات المعممات بكميات رياض األطفال بيذه المتطمبات حاليًا.التعرف عمى مدى وعي الطال -

 تطوير مستوى وعي الطالبات المعممات بكمية رياض األطفال بيذه المتطمبات.  -

( خبيرا من أعضاء ىيئة التدريس 33طالبة معممة و)( 43: تكونت عّينة الدراسة من )عّينة الدراسة
  ن مديرات بعض الروضات في مدينتي القاىرة والجيزة.( مديرة م33والميتمين بالمجال، إضافة إلى )

استبانة مقدمة إلى معممات ومديرات رياض األطفال، والخبراء الميتمين بتربية طفل : دوات الدراسةأ
  ما قبل المدرسة.

 أىم نتائج الدراسة: تبّين من نتائج الدراسة ما يمي:
مة رياض األطفال وىي: المتطمبات أن ىناك مجموعة من المتطمبات الواجب توافرىا في معم

 -متطمبات العالقات االنسانية -المتطمبات الخمقية -المتطمبات العقمية والمعرفية -الجسمية
 المتطمبات اإلدارية(، وتحديد أىم ىذه الخصائص أو المتطمبات. -المتطمبات النفسية

 :(1111التميمي، سميعة ) دراسة -13

 .تنمية الميارات االجتماعية لدى أطفال الروضةأثر النمذجة في : عنوان الدراسة

 التعرف عمى أثر النمذجة في تنمية الميارات االجتماعية لدى أطفال الروضة. -: ىدف الدراسة

طفل وطفمة من روضة صقور الجو في مدينة الثورة ( 23: تكونت عّينة الدراسة من )عّينة الدراسة
  .ببغداد

( اسابيع، وقد تضمن البرنامج قصصًا 4ئم عمى النمذجة استغرق )برنامج تجريبي قا: دوات الدراسةأ
 مصورة من إعداد الباحثة.
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 أىم نتائج الدراسة: تبّين من نتائج الدراسة ما يمي:

إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اكتساب الميارات توصمت الدراسة 
 االجتماعية عن طريق أسموب النمذجة.

 :(1998، سامية )ابراىيم ةدراس -12

( سنوات لتعميم 4-1فاعمية استخدام البطاقات المصورة في تييئة طفل الروضة سن) عنوان الدراسة:
 ميارات القراءة والكتابة.

 ف الدراسة:اىدأ
 إلقاء الضوء عمى خصائص نمو الطفل في مرحمة الروضة. 

لتعمميم ميارات القراءة عميمي تربوي مبني عمى حاجات نموىم كدوافع برنامج ت إعداد 
 والكتابة.

 عينة الدراسة: 

 ( طفاًل.22)أجري البحث عمى عينة من 

 أدوات الدراسة:
 ىاريس لمذكاء. -اختبار جودانف 

 استمارة المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي. 

 سنوات. 4-1برنامج مقترح لتنمية استعداد الطفل لمقراءة والكتابة عمر  

 ( سنوات.4-1مقراءة والكتابة لطفل الروضة سنة )اختبار االستعداد ل 

 نتائج الدراسة:
وجدت فروق دالة إحصائية بين درجات عينة البحث قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح  -12

 التطبيق البعدي.
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واالناث في درجات اختبار االستعداد لمقراءة  -11

 ج المقترح.والكتابة بعد تطبيق البرنام
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 : (1997) ، عاطففيمي دراسة -14

الكفايات األدائية لدى معممة الروضة الالزمة لتنمية ابتكارية األطفال )دراسة : عنوان الدراسة
 ميدانية(. 

 : ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة:ف الدراسةاىدأ

 دراسة الكفايات االدائية لمعممات الروضة الالزمة لتنمية ابتكارية األطفال.

 ( روضات 4( معممة موزعة في )23مجموعة من معممات الروضة )ينة البحث: ع

 : أدوات الدراسة

 قائمة الكفايات األدائية الواجب توافرىا معممة الروضة لتنمية ابتكارية األطفال. -

 بطاقة مالحظة الكفايات األدائية لمعممات الروضة الالزمة لتنمية ابتكارية األطفال. -

 :أىم نتائج الدراسة 

 أتت النتائج بتحديد ستة كفايات أدائية أساسية وىي:  

 تفيم طبيعة االبتكار لدى طفل الروضة. -1

دارة وتنظيم المواقف التعميمية، لتنمية ابتكارية األطفال. -3  تخطيط وا 

 استخدام مفيوم التكامل في تقديم الخبرات لطفل الروضة، لتنمية ابتكاريتو. -2

 ة ابتكارات طفل الروضة.استخدام استراتيجيات التدريس لتنمي -1

 تقويم االبتكارات لدى طفل الروضة. -4

 إدراك تفرد االبتكارات لدى طفل الروضة. -4

وظيرت فروق في توافر الكفايات األدائية لدى معممات الروضة لصالح المعممات  -3
 المؤىالت تربويًا. وفروقًا في متغير الخبرة لصالح حديثي التخرج عمى ذوي الخبرة.

 :(1995) ملأ حسونة، دراسة -16

 : تصميم برنامج إلكساب أطفال الرياض بعض الميارات االجتماعية. عنوان الدراسة
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 : ف الدراسةاىدأ
 سنوات 4-1إعداد مقياس لميارتي التقميد واالستقاللية ألطفال الرياض من  
 تصميم برنامج إلكساب األطفال ميارتي التقميد واالستقاللية. 
ض لتعميمو وتدريبو عمى اكتساب السموك االجتماعي توظيف واستثمار قدرات طفل الريا 

ضعاف السموك السمبي من خالل أنشطة ومواقف البرنامج.   السميم وا 
 تدريبيم عمى اكتساب ميارتي التقميد واالستقاللية من خالل البرنامج المصمم. 

سنوات، قسمت إلى  4ـ1( طفاًل وطفمة من أطفال الرياض من 113: شممت )عينة الدراسة
( وروعي تثبيت عاممي الذكاء والمستوى االجتماعي 33( واألخرى ضابطة )33موعتين تجريبية )مج

 والثقافي.

 أدوات الدراسة: 
 اختبار جودانف ىاريس لرسم الرجل. 

 استمارة بيانات العائمة االقتصادية واالجتماعية. 

 االستقاللية(.  –مقياس الميارات االجتماعية المصور )التقميد  

 بعة والدية منزلية لتقويم ميارتي التقميد واالستقاللية لدى الطفل.نموذج متا 

 برنامج إلكساب أطفال الرياض ميارتي التقميد واالستقاللية.  

 أىم النتائج: 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  -13

 ية قبل التعرض لمبرنامج.والمجموعة الضابطة عمى مقياس التقميد واالستقالل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية  -18

والمجموعة الضابطة عمى مقياس التقميد واالستقاللية في تطبيق الالحق لتقديم البرنامج 
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

واإلناث في المجموعة التجريبية عمى  عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطات درجات الذكور
 .التطبيق الالحق لتقديم البرنامجمقياس التقميد واالستقاللية في 
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 لدراسات األجنبية:ا -ثانياً 
 Short, Deborah  شورت، ديبوراه :  (1113دراسة ) -1

 آثار التدريب ومالحظات عمى استخدام المعممين الممارسات الوقائية الفصل الدراسي عنوان الدراسة:

Training and Sustaining Effective Teachers of Sheltered Instruction 

 تيدف الدراسة لمتعرف عمى: ف الدراسة:اىدأ 

 في قبل المدرسة األداء عمى استخدام معممي ما في آثار التدريب أثناء الخدمة مع ردود الفعل 
الفصول الدراسية الممارسات الوقائية. وقد تم اختيار ثالثة الممارسات التي تيدف إلى منع السموك 

 الصعب: االستعدادات االنتقال، والتذكير القاعدة، واستراتيجيات التدريس االجتماعية والعاطفية.

 عينة الدراسة: 

 .طفال (33)و ( معمماً 33) ومن بين المشاركينتكونت عينة الدراسة من  

 أدوات الدراسة:
تم اختيار ثالثة الممارسات التي تيدف إلى منع السموك الصعب: االستعدادات االنتقال،  

 والتذكير القاعدة، واستراتيجيات التدريس االجتماعية والعاطفية.

 البريد االلكتروني. 

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
كل ممارسة، تمقت فرق التدريس ردود الفعل البريد اإللكتروني عمى  ىمبعد التدريب موجزا ع

 استخداميم ليذه الممارسة وآثارىا عمى سموك الطفل. تم استخدام التصميم األساسي عبر الممارسات
فرق التدريس. كانت ىناك زيادات في جميع الممارسات  من اثنين متعددة التي يتم تكرارىا عبرال

متنوعة التدريس. كانت  -2ردود الفعل لكال الفريقين  -3التدريب و -1: التالية الوقائية الثالثة 
 ثار عمى سموك الطفل. اآل

 Girard, Lisa-Christine; Girolametto, Luigi:(1113دراسة ) -1
البحث في العالقة بين السموكيات االجتماعية والوعي الصوتي لألطفال في مرحمة  عنوان الدراسة:
 . ما قبل المدرسة
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Investigating the Relationship between Social Behaviors and 
Phonological Awareness in Preschool Children 

 ف الدراسة:اىدأ 
تناولت ىذه الدراسة األثار الطولية عمى السموكيات االجتماعية في توقع نتائج الوعي  

 ( سنوات.1الصوتي لدى األطفال عمر )

 عينة الدراسة: 

( 11طفمة من أطفال إحدى عشرة) 43طفل و 43( طفل وطفمة 133ت عينة الدراسة من )تكون
 روضة.

 أدوات الدراسة:
 اختبارات تقييم ميارات الوعي الصوتية والمفردات التعبيرية، وغير المفظية. 

 اختبار قبمي بعدي في بداية العام الدراسي وفي نيايتو.  

 :أتت أىم النتائج كما يمي نتائج الدراسة:
استبعاد األقران المبكر عن الطفل يمكن أن يؤثر سمبًا عمى اكتساب ميارات الوعي  -2

 الصوتي لدى األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة.

أي ان لمتفاعل مع األقران واألطفال االخرين دورا في الوعي الصوتي وفيم وامتالك المفردات 
 التعبيرية المفظية وغير المفظية.

 ;.Test, Joan E وايت، جيفري -، جون، كورنيميوستيست: (1113دراسة ) -3
Cornelius-White, Jeffrey H. D 

العالقات بين توقيت التفاعالت االجتماعية ومرحمة ما قبل المدرسة "المشاركة في  عنوان الدراسة:
 .مرحمة ما قبل المدرسة الفصول الدراسية

Relationships between the Timing of Social Interactions and 
Preschoolers' Engagement in Preschool Classrooms 
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 ف الدراسة:اىدأ 
 –لمعرفة تأثير توقيت تقديم العوامل االجتماعية )التفاعل مع األقران ومع المعممين  

المشاركة( في الفصول الدراسية في  -ووجود الزمالء والمعممين -ومراقبة اآلخرين -والحديث
 الروضة عمى الطفل.

 ة الدراسة: عين

 4-2( اثنى عشرة روضة تمثل مرحمة ما قبل المدرسة من عمر 13تكونت عينة الدراسة من )
 سنوات.

 أدوات الدراسة:
 استخدام تقنيات متتابعة التحميل. 

 بطاقات مالحظة. 

 نموذج ريجيو إميميا. 

أثناء وجود حيث يتم مالحظة األطفال في حديثيم مع المعممين وتشجيع المعمم ليم في األنشطة، و 
 األقران، وتشجيعيم لمحديث المتواصل فيما بينيم، والمشاركة المستمرة.

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة: 
وقد تم التوصل من خالل المالحظات المتكررة أنو أدى )كالم المعمم ومفرداتو المتضمنة 

ل المعمم كان لو االىمية األكبر بالبرنامج(إلى زيادة التفاعل االجتماعي  لدى األطفال وان تواص
ولكن لم تكن كافية لوحدىا لمحفظ عمى المشاركة، في حين أن التفاعالت بين األقران لو التأثير 

 األكبر.
 (   Jeffrey Pickens، 1119دراسة جيفر يبيكنز ) -2

عزز السلوك اإلينجابي ت ودوره في  التدريب االنجتماعي والعاطفي: عنوان الدراسة

  قبل المدرسة في مرحلة ما

Socio-Emotional Training Promotes Positive Behavior in 

Preschoolers 
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التعــرف عمــى أثــر برنــامج التــدريب االجتمــاعي والعــاطفي قــي تعزيــز الســموك ة: الدراســ ىــدف 
 االجتماعي ألطفال ما قبل المدرسة.

 ( طفل وطفمة  في منطقة ميامي.314: تألفت العينة من )عينة الدراسة
موجـــو  بالمغــة االنجميزيــة واالســبانية برنـــامج التنميــة االجتماعيــة والعاطفيــة - :الدراســة أدوات

 لتقييم التغيرات السموك. (PKBS-2مقياس ) – .لممعممين وأولياء األمور

 أىم النتائج أتت كما يمي: نتائج الدراسة: 

ح المجموعة لمبرنامج عمى نمو السموك االجتماعي والعاطفي وكان لصال وجود أثر -
 التجريبية.

  أظير البرنامج زيادة في التعاون والسموك االيجابي واالستقالل االجتماعي. 
 Brown, Tisha J:بورن، تيشى   (1111دراسة ) -4

في ( اإلنجازات العاطفية ا)واجتماعي اعمى الطالب أكاديميالفعال  المعمم وجود  آثر عنوان الدراسة:
 ت تطويرميارا بجورجيا و رياض األطفال

Effects of Teacher Efficacy on Student Academic and Social 
Emotional Achievements as Reported on Georgia Kindergarten 
Inventory of Developing Skills 

 تيدف الدراسة لمتعرف عمى: ف الدراسة:اىدأ 

جاح الطالب في المعايير إعداد المعمم الفعال المّدرب وكفاءتو الذاتية، تؤثر في نآثر  -
 األكاديمية واالجتماعية والعاطفية، تبعًا لنظريات باندورا وروتر.

معرفة الكفاءة الذاتي لممعمم وتحصيل الطمبة في معايير الدولة األكاديمية والنمو االجتماعي  -
 العاطفي.

 عينة الدراسة: 

 ( معممًا، إضافة لروضة جورجيا.143) تكونت عينة الدراسة من



 دراسات سابقةال             الثانيالفصل  

 
22 

 

 ات الدراسة:أدو 
 استخدم اكمي تالزميا. 

 وتصميم مستعرضة المسج. 

 ، والطالب. GKIDSاستخدم مقياس تحسس البيانات )لفعالية المعمم(  

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
ـــــًا  - ـــــا واجتماعي ـــــى تحصـــــيل الطـــــالب أكاديمي ـــــال عم ـــــم المعـــــّد والفّع ـــــة لممعم ـــــار ايجابي وجـــــود آث

بــــــرامج إعــــــداد المعمــــــم الجــــــامعي والــــــنظم ج بأىميــــــة الدراســــــة فــــــي العاطفيــــــة . وأتــــــت النتــــــائ
المدرســـــية ىـــــذه الدراســـــة مفيـــــدة لمتخطـــــيط التــــــدريب لممعممـــــين فـــــي المســـــتقبل فضـــــال عــــــن 
دورات التطـــــوير المينــــــي لممعممــــــين محنـــــك. ىــــــذه الدراســــــة قــــــد تســـــاعد فــــــي اإلبقــــــاء عمــــــى 

ــــــى ــــــدرة عم ــــــة نظــــــرا لعــــــدم وجــــــود الق ــــــرك ىــــــذه المين ــــــد ت ــــــذين ق إدارة الفصــــــول  المعممــــــين ال
الدراســــــية بشــــــكل فعــــــال. وأخيــــــرا، قــــــد يــــــؤدي ىــــــذه الدراســــــة فــــــي التغييــــــر االجتمــــــاعي مــــــن 

 ة.خالل خمق أكثر إنتاجية، بيئة تعميمية أكثر سعادة لجميع أصحاب المصمح
 Stephanie; Guidry, Lisa   ستيفن، كويدري، اليس:  (1111دراسة ) -6

لمحو األمية من خالل ( التعميم و التربية )بوالتدريبتطوير الميارات االجتماعية  عنوان الدراسة:
 خدمة التعمم: نموذج متكامل إلعداد المعمم

Developing Social Skills Training and Literacy Instruction Pedagogy 
through Service Learning: An Integrated Model of Teacher Preparation 

 متعرف عمى:تيدف الدراسة ل ف الدراسة:اىدأ 
ىو تأثير التدريب عمى الميارات  لمعرفة أثر برامج التدريس عمى المعممين، ومعرفة ما 

، عمى فيم العالقة بين الميارات االجتماعية والتنمية محو األمية( PSTs) االجتماعية عمى قدرة
 خدمة)تعمم  عدم. وما أثر PSTs)) نموذج التي تنوجد فيالميارات االجتماعية ومعرفة 

 ؟ tuteesعمى  (الدروس ديك

 عينة الدراسة: 

 .طفال (33)و ( معمماً 33) ومن بين المشاركينتكونت عينة الدراسة من 
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 أدوات الدراسة:
 برامج تدريبية تدريسية عمى الميارات االجتماعية. 

 اختبارات قياس الميارات االجتماعية. 

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
"لمعالقة بين الميارات االجتماعية والتنمية محو األمية قد زادت بسـبب  PSTsمعرفة إلى أن معظم ال

مشــاركتيم فــي بــرامج التــدريس تعمــم الخدمــة وتســميط الضــوء عمــى الحاجــة إلــى إدراج ىــذا الصــدد فــي 
 لفصول الدراسية.في ابرامج إعداد المعممين و 

 Jennifer &Thomas(2009) جينيفر و توماس )دراسة   -7

 .قبل المدرسة تأثيرات المعممة عمى الميارات السموكية / االجتماعية في مرحمة ما: الدراسة عنوان

Teacher Effects on Social/Behavioral Skills in Early Elementary 

School 
 تعرف أثر المعمم عمى   تنمية الميارات االجتماعية والسموكية.ة: الدراس ىدف 

 .طفل في كولومبيا( 4283من ) : تألفت العينةعينة الدراسة
 دراســـة طوليـــة تبعـــًا لبيانـــات المركـــز الـــوطني ل حصـــاء (ECLS-K)مقياااا  : الدراســـة أدوات
 . الميارات االجتماعية والسموكية نميةالتي يتركيا المعمم عمى ت ، والذي قام بتحميل اآلثاروالتربية

ة الميارات االجتماعية لدى الطفل أكثر لممعمم أثر كبير في تنمي نأ الدراسة أوضحت: نتائج الدراسة
من التنمية األكاديمية، كما تبين أن الميارات االجتماعية والسموكية ليا تأثير إيجـابي عمـى النمـو مـن 

 الميارات األكاديمية .
 Hyatt, Keith J.; Filler, John W : (1117اسة )در  -8

ىج الميـــارات االجتماعيـــة ن مـــن التـــدريب عمـــى منـــانمطـــيمقارنـــة بـــين آثـــار  عنـــوان الدراســـة:
 ل.الطف سموكو عمى المعمم 

Comparison of the Effects of Two Social Skill Training Approaches on 
Teacher and Child Behavior 

 تيدف الدراسة إلى تعرف: ف الدراسة:اىدأ 
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 لمطفل. الكشف عن أىمية الميارات االجتماعية لتحقيق نتائج ىامة في الحياة المستقبمية  

 أثر التدريب عمى الميارات االجتماعية لدى األطفال العاديين والمعوقين. 

الكشف عن أثر تدريب المعممين عمى تغير سموكيم االجتماعي وأثره  غمى تعديل سموك  
 طفل ما قبل المدرسة.  

 عينة الدراسة: 

 (.14ين بمغت )( طفل وطفمة من أطفال الروضة، وعينة المعمم133تكونت عينة الدراسة من )

 أدوات الدراسة:
 المعاقين(. -برنامج لتدريب المعممات واألطفال )العاديين 

 مقياس العالقات االجتماعية لممعممات وأطفال الروضة.   

 أتت أىم النتائج كما يمي: نتائج الدراسة:
 امكانية تعديل سموك المعمم  مما سيل التغيير في سموك األطفال. -9

ذوي االعاقة في برنامج الميارات االجتماعية يؤثر ايجابيا ادراج األطفال الصغار  -13
 في سموكيم االجتماعي.

التغييرات التي طرأت عمى سموك المعممين ساعدت عمى تنمية الميارات االجتماعية  -11
 لألطفال في سن ماقبل المدرسة )مع االعاقة وبدونيا(.

(Journal of Research in Childhood Education, 2007, v22 n1 p85) 
 Alper T. Kumtepe) (:1999ألبر. ت كومتيب)دراسة   -9

 أثر الكمبيوتر عمى الميارات االجتماعية لطفل الروضة.: عنوان الدراسة

THE EFFECTS OF COMPUTERS ON KINDERGARTEN CHILDREN’S 

SOCIAL SKILLS 

ة لـدى أطفـال الروضـة أثـر اسـتخدام الكمبيـوتر عمـى نمـو الميـارات االجتماعيـ تعـرفة: الدراسـ ىدف 
 من خالل دراسة طولية.

 ( روضة في منطقة األناضول.13939: تألفت العينة من )عينة الدراسة
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دراســة طوليــة تبعــًا لبيانــات المركــز الــوطني ل حصــاء والتربيــة ،  (ECLS-K): الدراســة أدوات
 والذي قام بتحميل اآلثار لمكمبيوتر ضمن البيت والروضة. 

األطفـال الـذين يسـتخدمون الكمبيـوتر قـد أظيـرو سـموكيات أكثـر  أنـو الدراسـة ضحتأو : نتائج الدراسة
ايجابية في )المواقف التي تتطمب حل مشكالت وكانت لدييم ميارات اجتماعية أكبر ممن ال يستخدم 

 الكمبيوتر( 
  (,Clark كالرك ،1992دراسة ) -11

 ؟ األطفال رياض مربيات تؤدييا التي األدوار ما -  :ةالدراسة عنوان
What roles do nursery nurses do ? 

 األطفـال عمـى وأثـره األطفـال ريـاض معممـات تؤديـو الـذي الـدور تعـرف : الدراسـة ىـدف
 . المطموبة والمفاىيمت السموكيا إكسابيم في

 الدراسة نتيجة
 الـدور ىـذا أن إال الروضـة فـي المعممـة دور أىميـة مـن الـرغم عمـى أنـو الدراسـة أوضـحت
 ومسـؤوليات أدوار مـن المعممـة بـو تقـوم مـا وأن أخـرى إلـى روضـة روضـة مـن يختمـف
 اسـتعدادات إلـى باإلضـافة شخصـية وقـدرات مـن بـو تتمتـع مـا عمـى األولـى بالدرجـة يعتمـد

مكانيـات  التنظيميـة وأسـموب اإلجـراءات أن الدراسـة وأكـدت فييـا تعمـل التـي الروضـة وا 
 فـي دورىـا األطفـال ريـاض معممـة ةممارسـ عمـى كبيـر تـأثير لـو الروضـة فـي العمـل
 .األطفال مع تعامميا

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: -ثالثاً 

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ أنيا قد تنوعت بتنوع الموضوع المتناول، يمكن 
 الوقوف عمى مدى اتفاقيا أو اختالفيا مع الدراسة الحالية:

ت أىداف الدراسات السابقة بتنوع المواضيع التي تتناوليا، وتقسم من حيث اليدف: تنوع
 إلى:
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الميارات  :تدريب المعمماتأىداف تتعمق بـ  .1

االجتماعية عند معممة الروضة وتدريبيا عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى طفل 
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صيمين في البرنامج من خالل تطبيق االختبار وقياس مستوى تح، ( سنوات4-4)الروضة 
 ل وتطبيق بطاقة المالحظة عميين.جالقبمي والبعدي والمؤ 

وبالنظر لمدراسات السابقة التي تناولت معممات رياض األطفال بالبحث والدراسة نجد أن ىناك تقاربا 
اجب توفرىا في في األىداف حيث أن معظم الدراسات ىدفت لمتعرف عمى المتطمبات والكفايات الو 

( وبعضيا تناول احتياجات 1993فيمي. - ، 3333)خميفة واخر،  معممة الروضة كدراسة كل من
 -3338معممات رياض األطفال والمشكالت التي تواجييم كما في دراسة )البيشي.

( إلى تقويم ميارات معممات رياض األطفال. واتت 3332(، وىدفت دراسة )ياسين.3339ابوسكينة.
 ( لمعرفة اثر الدورات التدريبية اثناء الخدمة عمى معممة الروضة..3334بركات.دراسة )

ووتتشابو الدراسة الحالية في كونيا تقيس فعالية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية 
 (.3333صاصيال. – 3333التيو. -3339بعض الميارات لدى الطفل كدراسة كل من )عويس.

بقية متشابية في أىدافيا مع البحث الحالي في تناول الميارات االجتماعية لدى واتت الدراسات المت
 - short .Deboral .2013 - Brown.2012)معممة الروضة بالدراسة كما في دراسة كل من 

lake.2010 - hyatt. Keith.2007- clark. 1994). 
معممة، وفعاليتيا واألدوار التي والتي تناولت أثر التدريب عمى تطور الميارات االجتماعية لدى ال

 تطّمع بيا.

 بتنمية ميارات الطفل:أىداف تتعمق 

االلتزام بالنظام( لدى طفل  -المشاركة -تنمية بعض الميارات االجتماعية )التعاونأما فيما يتعمق ب
، وتبعا لما ورد من دراسات السابقة التي تناولت الميارات االجتماعية عند ( سنوات4-4الروضة)

ل الروضة نجد عدم وجود تقارب كبير بين أىداف الدراسة الحالية وأىداف معظم الدراسات طف
السابقة، والتي كانت أىدافيا التعرف عمى العالقة بين الميارات االجتماعية وعالقتيا ببعض 

  -3333بشير. -3311ة كل من )سميمان.مكتبة الروضة( كما في دراس -المتغيرات )الوالدين 
Cirad.2013 وتختمف مع باقي الدراسات كونيا قامت بدراسة الميارات االجتماعية من منظور ، )

التي  كان اليدف معرفة التوقيت المناسب لتعميم الطفل  Test.2013)دراسة)وصفي، كما في 
( 1994تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )حسونة.قبل المدرسة و  التفاعالت االجتماعية في مرحمة ما

 صميم برنامج إلكساب األطفال بعض الميارات االجتماعية.كان اليدف ت
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 من حيث العينة: تباينت أساليب اختيار عينات الدراسات السابقة وجنسيا، وحجميا: 

 جنس العينة:ـ 

وعينة من  تضمنت الجنسين )الذكور واإلناث( من أطفال الروضة تناولت الدراسة الحالية عينة 
 .الدراسات السابقةغالبية اتفقت مع  وبذلك فقدمعممات رياض األطفال 

 حجم العينة:ـ 

، وقد تباينت أحجام طفل وطفمة( 233و) معممة( 23بمغ حجم العينة في الدراسة الحالية من )
في معظم الدراسات، معممة ( 83إلى 14من )لممعممات  العينات في الدراسات السابقة متراوحة 

، 3311جميعان.ة الحالية، واختمفت مع دراسة )وبذلك فقد تقاربت من حجم العينة في الدراس
( 133-143( التي بمغ حجم العينات فييا بين )3313، الحمود.3334بركات.، 3311سميمان.

 فردًا.

( وتختمف مع باقي 3333معظم الدراسات مثل ) صاصيال.أما عينة األطفال فقد تقاربت مع 
 طفل وطفمة.  (143 -33الدراسات حيث كانت عينات صغيرة تراوحت بين )

سـنوات كمرحمـة عمريـة  (4-4تناولت الدراسـة الحاليـة مرحمـة الطفولـة مـن )  الفئة العمرية لمعينة:ـ 
جميــــع الدراســــات فــــي تناوليــــا لمرحمــــة ريــــاض األطفــــال ومــــع غالبيــــة لمدراســــة وبــــذلك فقــــد اتفقــــت مــــع 

  كما واتفقت مع معظم الدراسات في عينة معممات رياض األطفال. .دراساتال

 حيث األداة: من

استخدم في الدراسات السابقة عددًا من األدوات والمقاييس والبرامج لجمع البيانات والمعمومات عن 
متغيراتيا، حيث كانت معظم تمك األدوات من تصميم الباحثين والبعض اآلخر كان معدًا بشكل 

يا عمى متغيرين مسبق، وقد تنوعت تمك األدوات حسب تنوع المتغيرات التي درستيا، وركز معظم
، وبذلك فقد اتفقت مع متغيرات تدريب األطفال ومالحظة سموكيم( -تدريب المعممات ومالحظتيم)

الدراسة الحالية، وبالنسبة لألداة المستخدمة في الدراسة الحالية، ىي من إعداد الباحثة، وكانت 
 ممة(.برنامج تدريبي بما في ذلك بطاقة مالحظة المعممة واختبار لمطفل ولممع)

 من حيث النتائج: 
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انتشار طبيعي لمميارات االجتماعية بين األطفال في (، إلى وجود 3331سميمان.دراسة ) توصمت
انو من أىم المتطمبات الواجب توفرىا لدى  توجدالتي (، 3333خميفة واخر.، ودراسة )الرياض

 ات العالقات اإلنسانية والنفسية.المعممات في رياض األطفال ىي متطمب

فعالية البرنامج التدريبي لممعممات في إكسابيم  إلى(، 3333صاصيال.  دراسة ) وصمتذلك تك
توصمت لوجود جوىري اللتحاق (، 3334بركات.، ودراسة )الكفايات الالزمة لطريقة لعب االدوار

كيم المعممين في الدورات التدريبية التي تنظميا وزارة التربية والتعميم أثناء الخدمة في مدى امتال
 لمكفايات التدريسية.

  ما استفادت منو الباحثة في بحثيا الحالي من الدراسات السابقة: 
 من خالل اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة تم االستفادة من الجوانب التالية:

 التعرف عمى األدوات المستخدمة واإلفادة منيا في تصميم أدوات البحث. -
تناولتيا الدراسات السابقة ومعرفة عالقتيا بالميارات االجتماعية  التعرف عمى المتغيرات التي -

 ومقارنتيا بمتغيرات البحث الحالي لمعرفة مدى التشابو واالختالف بينيا.
اإلفادة من الفرضيات المطروحة في الدراسات السابقة ومعرفة ما تحقق منيا، والتعرف عمى  -

 األساليب اإلحصائية المتبعة فييا.
عمى ما خمصت إليو ىذه الدراسات من نتائج وتوصيات وما يمكن أن يحققو البحث  التعرف -

 الحالي من فائدة في ضوء ذلك.  
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 الفصل الثالث

 {وظائفها -مكوناتها -لدى طفل الروضة أهميتها  } المهارات االجتماعية

  مقدمة:
كؿ فرد، وفي ترابطيا مع مجاالت حياتػو شخصية  ءابنؿ الحياة االجتماعية األساس في تشك

األخػػرأل ألف االنسػػاف كػػامف اجتمػػاعي ال يمكنػػو عف يحيػػا ويئػػيج مال فػػي بيمػػة اجتماعيػػة تتطمػػ  منػػو 
متالؾ الئديػد مػف الميػارات وخاصػة الميػارات االجتماعيػة التػي يسػاعد امتالكيػا مػف عبػؿ ال ػرد عمػ  ا

 فأنيػا ال ػرد،  حيػاة فػي عىػـ الميػارات مػف نجاحو واندماجػو فػي المجتمػع، وتئػد الميػارات االجتماعيػة
 عمػ  لدالةا المؤشرات مف خالليا  فيئكس مئيـ ويتئاوف اآلخريف يت اعؿ مع عم  االندماج تساعده
 يحػوؿ عف الممكػف مػف كبيػر عػامؽ يكػوف عػد الميػارات ىػهه لمثؿ افتقار عو وعي خمؿ الن سية، صحتو
 والت اعؿ االندماج لم رد تييئ ىي التي االجتماعية الميارات ألف الن سية، مشباع  حاجاتو وبيف بينو

 مع المجتمع.  االيجابية بالصورة
بػػالمثيرات دوراف فئػػاالف فػػي تلويػػد الط ػػؿ بالميػػارات االجتماعيػػة  وتػػؤدي البيمػػة المحيطػػة بالط ػػؿ وال نيػػة

الاللمة لو مػف عجػؿ اسػتمراره وتكي ػو بصػورة طبيئيػة فػي الحيػاة االجتماعيػة، وتسػيـ البيمػة فػي عمميػة 
معداد الط ؿ لمحياة االجتماعية وتلويده بقيـ وميارات المجتمع، فمنه الوالدة يبدع الط ؿ بالت اعؿ عم  

بدءاف مف األـ واأل  وباعي عفراد األسرة ..... بئد هلؾ تلداد تدريجياف مع نمو الط ؿ دامرة  نطاؽ ضيؽ
ت اعمو االجتماعي لتشػمؿ الجػوار واألعػراف حتػ  يصػؿ ملػ  سػف دخػوؿ الروضػة فيت اعػؿ مػع مؤسسػة 
هات عواعػػػد تختمػػػؼ نوعػػػاف مػػػا عمػػػا عل ػػػو فػػػي محػػػيط األسػػػرة ويتئػػػرؼ ملػػػ  عصػػػدعاء جػػػدد ويبػػػدع بتكػػػويف 

العػػػات اجتماعيػػػة مئيػػػـ، ويتئػػػرذ الط ػػػؿ بئػػػد هلػػػؾ وفػػػي مراحػػػؿ الحقػػػة ملػػػ  مػػػؤثرات عخػػػرأل مػػػف ع
عػػػالـ تػػػلوده وتدربػػػو عمػػػ  ميػػػارات جديػػػدة، تسػػػم  ىػػػهه الئمميػػػة  عشػػػخاق يقػػػابميـ ووسػػػامؿ اتصػػػاؿ وات
بالتنشػػمة االجتماعيػػة حيػػث يكتسػػ  فييػػا ثقافػػة هلػػؾ المجتمػػع، وعمميػػة التنشػػمة االجتماعيػػة ىػػي عمميػػة 

التئميـ والتربية التي تقوـ عم  الت اعؿ االجتماعي وتيدؼ مل  مكسا  ال رد، )ط ػالف، فمراىقػاف، التئمـ و 
فراشداف، فشيخاف(. سموكاف ومئايير واتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية مئينة تمكنو مػف مسػايرة جماعتػو 

الطػػابع االجتمػػاعي والتوافػػؽ االجتمػػاعي مئيػػا، وتيسػػر لػػو االنػػدماج فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة، وتكسػػبو 
 (.7711،372،)لىراف
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ف تنشػػػمة الط ػػػؿ االجتماعيػػػة ىػػػي عمميػػػة تئمػػػيـ وتربيػػػة تقػػػوـ عمػػػ  الت اعػػػؿ االجتمػػػاعي وتئػػػد عمميػػػة و  ات
ملػػ  كػػامف اجتماعي)عطػػامي اسػػتدخاؿ ثقافػػة المجتمػػع فػػي بنػػاء الشخصػػية وتحويػػؿ الكػػامف البػػايولوجي 

كسػػا  اسنسػػاف صػػ تو اسنسػػان322 ،7771،والرفػػاعي ة والمجتمػػع مػػف عػػيـ ية بمػػا يوافػػؽ الجماعػػ(، وات
 (. 372-372، 7711،وميارات)لىراف

ة التػي يػتئمـ الط ػؿ مػف خالليػا كيػؼ يتػأعمـ مػع الئػالـ مػف حولػو، يمالتنشمة االجتماعية الئم دكهلؾ تئ
ويقيـ عالعات مع ال ير ويػؤدي ميامػو فػي المجتمػع، فيقمػد الػهيف مػف حولػو ويخضػع ألسػمو  الثػوا  

ت  يكتس  السموؾ والئادات واالتجاىات والميارات والمئرفة، ويػؤدي األدوار التػي تتطمبيػا والئقا  ح
 (. 3007،23،ال رعية التي ينتمي ملييا)الناشؼمنو الثقافة 

وتتضمف الميارات االجتماعية القدرة عم  االختالط باآلخريف، والت اىـ والتئاوف مئيـ ومراعػاة بئػذ 
( فضالف عف الكثير مف 37، 7770،ومئايير النظافة وتناوؿ الطئاـ)كاظـ السموكيات كااللتلاـ بقواعد

( Hoffman, 1988, 247الميػػارات االجتماعيػػة األساسػػية لمنمػػو الن سػػي واالجتمػػاعي والم ػػوي، )
وتبػػػػػػػػػيف عف بئػػػػػػػػػذ المشػػػػػػػػػاعر السػػػػػػػػػمبية لػػػػػػػػػدأل األط ػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػرتبط بقصػػػػػػػػػور الميػػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػػة 

ر الت اعػػػػؿ مػػػػع األعػػػػراف، عنػػػػدما تػػػػلداد ر بػػػػة المشػػػػاركة (. كػػػػؿ هلػػػػؾ بتػػػػأثي707، 7771،)عبػػػػدالرحمف
( سػػنوات والتػػي فييػػا تبػػدع عنػػد الط ػػؿ الر بػػة لمئػػ  الجمػػاعي، 6-2االجتماعيػػة لػػدأل األط ػػاؿ بػػيف )

(Samual, 1981, 531 كمػػا عنػػو عػػد لػػوحظ عف صػػ ار الحيوانػػات واألط ػػاؿ يتصػػرفوف بطر .)ؽ امػػ
ف ال ط ػػؿ ىػػو بحاجػػة ملػػ  الرعايػػة المسػػتمرة ل تػػرة ىػػي تحقػػؽ ليػػـ التقػػر  لمػػف ىػػـ مسػػؤولوف عػػنيـ، وات

عطوؿ مف فترة حاجة صػ ير الحيػواف لمرعايػة، فئمينػا مهف، االىتمػاـ بالخصػامق والملايػا ال طريػة فػي 
ىػػهه المرحمػػة ومنيػػا اسػػتجابة الط ػػؿ وسػػرعة مدراكػػو الحسػػي الػػهي يمثػػؿ البدايػػة لت اعمػػو االجتمػػاعي، 

(Grover and Ross, 1977, 308.) 

 بناء عالعػات ال رد عدرة ضوء في واالجتماعي الن سي والتكيؼ االجتماعية الميارات دوتتحد
نيػاء الئالعػات صػداعة، عالعػات وبنػاء اآلخػريف بقبػوؿ وال ػول عمييػا، والمحافظػة موفقػة شخصػية  وات
 .السمبية الشخصية
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 الميارات االجتماعية:  مفيوم -1

عػػالـ ألخػر ويرجػع ىػػها االخػتالؼ ملػ  األداء بػػيف  يختمػؼ تئريػؼ الميػارات االجتماعيػػة ويتبػايف مػف 
لػػ  اخػػتالؼ المواعػػؼ االجتماعيػػة، ومػػا يحػػدث  الئممػػاء والمتخصصػػيف فػػي التربيػػة والصػػحة الن سػػية وات
فييػػا مػػػف ت اعػػؿ لتحقيػػػؽ اليػػدؼ المنشػػػود بنػػاء عمػػػ  مدراؾ ال ػػرد لمموعػػػؼ الػػهي يواجيػػػو، وهلػػؾ عمػػػ  

جابات ال رد األدامية التي يمكف عياس نتامجيا مف حيث اعتبار عف الميارة عبارة عف مجموعة مف است
السرعة والدعة واالتقاف والجيد والوعت بناء عم  االسػتجابة التػي تتطمػ  مسػتوأل عقمػي ان ئػالي مئػيف 

 (.72، 3007 ،لمساعدة ال رد عم  مواصمة الت اعؿ االجتماعي بنجاح )المطوع

عػػدميا البػػاحثوف السػػابقوف لمصػػطما الميػػارات وسػػتقـو الباحثػػة بئػػرذ مجموعػػة مػػف التئري ػػات التػػي 
 االجتماعية يمكف عرضيا كاآلتي:

( الميارات االجتماعية: بأنيا السموكيات النوعية التي تؤدي ملػ  Merrell,1998,252يئرؼ ميرؿ )
 نتامج اجتماعية مر وبة عند تمقينيا.

( بانيا عدرة ال رد عم  Garldeg & milbum7710 .ارات االجتماعية )كارتمدج وممبوروُتئرؼ المي
مظيار األنماط السموكية واألنشطة المدعمة ميجابياف والتي تئتمػد عمػ  البيمػة وت يػد فػي عمميػة الت اعػؿ 
االيجػابي مػػع اآلخػػريف فػي عالعػػات اجتماعيػػة متنوعػػة بأسػالي  مقبولػػة اجتماعيػػاف فػي كػػؿ مػػف الجانػػ  

 (3002،61،الشخصي واالجتماعي.)الحميضي

( بأنيا عدرة ال رد عم  التئبير االن ئالي واالجتمػاعي بطريقػة ل ظيػة، Riggio,1990)ويئرفيا ريجيو 
مل  جان  مياراتو فػي ضػبط تئبيراتػو  يػر الم ظيػة وتنظيميػا كقدرتػو عمػ  ضػبط االن ئػاؿ، واسػتقباؿ 

 ،3003 ،ان ئػػاالت اآلخػػريف وت سػػيرىا، وعدرتػػو عمػػ  لئػػ  الػػدور واستحضػػار الػػهات اجتماعياف.)شػػاج
 (.773-702شج\

: الميػػػارات االجتماعيػػػة بأنيػػػا مخػػػلوف مػػػف 7717( Rinn & Markleوُيئػػػرؼ ريػػػف وماركػػػؿ )
السموكيات الم ظية و يػر الم ظيػة التػي تتحػرؾ بيػا اسػتجابات ال ػرد ليخػريف فػي موعػؼ الت اعػؿ وىػها 

المر وبػة  المخلوف يئمػؿ بطريقػة يليػة ومػف خالليػا يسػتطيع األفػراد التػأثير فػي بيمػتيـ بتحقيػؽ النتػامج
والػػػتخمق مػػػف النتػػػامج الضػػػارة فػػػي النطػػػاؽ االجتمػػػاعي عو تجنبيػػػا، والحػػػد الػػػهي عنػػػده ينجحػػػوف فػػػي 
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الحصوؿ عم  نتامج مر وبة عو تجن  النتامج الضارة دوف ملحاؽ عهأل باآلخريف ىو الحػد الػهي عنػده 
 يصبحوف هوي ميارة اجتماعية ويقدماف وص ا لتمؾ السموكيات  يتضمف: 

 لهات )اآلراء، المشاعر، التقبؿ،  االطراء(.التئبير عف ا -7
 تحسيف صورة اآلخر وتشجيئو )تثميف عيمو، عرامو، ومدحو(. -3
 الميارات التوكيدية )التقدـ بمطال ، مظيار عدـ االت اؽ، رفذ  ير مطال   ير مقبولة. -2

سػبة التػي : عف الميارات االجتماعية يمكف تئري يا بأنيػا السػموكيات المكتKelly) )7713ويرأل كيمي 
يسػػتخدميا األفػػراد فػػي مواعػػؼ الت اعػػؿ الشخصػػي لمحصػػوؿ عمػػ  مجتمػػع متماسػػؾ عو الح ػػاظ عميػػو. 

   (.77، 3001 ،)الحمو

( عف الميػارات االجتماعيػة ىػي عػدرة الط ػؿ عمػ  المبػادعة بالت اعػؿ 7771وفي تئريؼ عبد الرحمف ) 
ضػػػبط ان ئاالتػػػو فػػػي مواعػػػؼ الت اعػػػؿ مػػػع االخػػػريف، والتئبيػػػر المشػػػاعر السػػػمبية وااليجابيػػػة ملاءىػػػـ، و 

 االجتماعي وبما يتناس  مع طبيئة الموعؼ.

( بأنيا عدرة ال رد عم  عف يكوف ماىراف اجتماعيُا عو ك مُا، ويظير مودتو لمناس، 7776ويضيؼ محمد)
ويبػػهؿ جيػػده ليسػػاعد اآلخػػريف، ويكػػوف دبموماسػػياف)لبقاف( فػػي مئاممتػػو ألصػػدعامو ول  ػػرا ، والشػػخق 

 اجتماعياف يتميل بأنو عنانياف يح  اآلخريف ويساعدىـ.  الماىر

وُتئػػػرؼ الميػػػارات االجتماعيػػػة عيضػػػاف عمػػػ  عنيػػػا مبادمػػػات واسػػػتجابات ال ػػػرد بطريقػػػة مالممػػػة   
وفئالػػػػة مػػػػػف خػػػػالؿ السػػػػػموكيات الم ظيػػػػة و يػػػػػر الم ظيػػػػة المحػػػػػددة والمميػػػػلة، كمػػػػػا يػػػػرأل عف الميػػػػػارات 

ؤىػػا بخصػػامق عطػراؼ الت اعػػؿ مثػػؿ الجػنس والئمػػر والمكانػػة االجتماعيػة ميػػارات ت اعميػػة، ويتػأثر عدا
 (3007،76،االجتماعية، كما تتأثر عيضاف بالبيمة التي يحدث فييا الت اعؿ)المطوع

وىػػو األسػػالي  الحيػػاة  ىػػي عسػػاسوممػػا سػػبؽ مػػف تئػػاريؼ يمكننػػا القػػوؿ بػػاف الميػػارات االجتماعيػػة  
ة االجتماعيػة )مبػادعة واسػتجابة( ليصػؿ لمك ػاء  فػي تئاممػو مػع محيطػوالشخق  ايتبئيالتي  والطرامؽ

فػرد اجتمػاعي، ومػا تتضػمنو مػف سػموكيات ويدا  وعػوانيف مجتمئيػة تجئػؿ ال ػرد  التي يحتاجيػا بكونػو
 جلءا مف مجتمع.
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)ميااارة التتاااون   تناولاات ضتاام الميااارات االجتماعيااة وفيمااا يماام مجموعااة ماان التتاااري  التاام
 المشاركة  االلتزام ضالنظام(.

ىي محدأل الميارات االجتماعية االيجابية التي يقـو  cooperation skill ميارة التتاون  -1-1
مف خالليا الط ؿ بالئمؿ مع الجماعة بروح ميجابية ومشاركتيـ في منجػال األعمػاؿ والميػاـ المطموبػة 

 (62، 3002،)محرل

فػػػي اآلخػػػريف عناسػػػاف ويمكػػػف تئريػػػؼ التئػػػاوف بأنػػػو عمميػػػة تكامػػػؿ األدوار، حيػػػث يػػػرأل المتئػػػاوف 
مختم يف عنو في المقومات والقدرات، فيسئ  لتوظيؼ مقوماتيـ وعدراتيـ لتحقيؽ عىداؼ مشتركة فيما 

 (.722-722، 3002بيف عدراتو وعدراتيـ. )ىمشري، 

برعي الباحثة فيي ميارة الط ؿ في مساعدة لمالمو في مواعؼ الحياة االجتماعيػة المختم ػة مثػؿ: 
 األنشطة الجماعية في الروضة ستماـ عمؿ ما. االشتراؾ مئيـ في

ىي السموكيات التي يمارسيا الط ؿ مع األط ػاؿ اآلخػريف وفػؽ و ميارة التتاون  فم ريام األطفال 
عواعػػد وعػػوانيف مئينػػة يمتػػـل بيػػا لموصػػوؿ ألىػػداؼ محػػددة، ضػػمف ت اعمػػو االجتمػػاعي مئيػػـ فػػي  رفػػة 

وف فػي انجػال لوحػة فنيػة عو فػي تصػ يؼ الكراسػي عو النشاط او في سػاحة المئػ  فػي الروضػة كالتئػا
 التئاوف عثناء المئ .

 فيوم التتاون:م. -
 وكهلؾ عمميػة واتحاد تقوية وىو عممية اسيجابية االجتماعية الئمميات مف واحد يئد التئاوف

 مظيػر وىػو . عو اليػدؼ الخيػر تحقيػؽ عجػؿ مػف اآلخػريف مػع مشػتركة مجاىػدة وىػو وتػدعيـ بنػاء
 لمحصػوؿ السػئي عو عمػؿ مئػيف عداء فػي ل فػراد المتبػادؿ التػأثير يئكس االجتماعي ت اعؿلم ميجابي
 (.337، 3007 ،مشترؾ.)وحيد ىدؼ عم 

ويتميػػل األط ػػاؿ فػػي سػػف الرابئػػة مػػف الئمػػر بالتئػػاوف وحػػبيـ لتقػػديـ المسػػاعدة ليخػػريف ومػػع 
مػػػػع بئضػػػػيـ وتصػػػػبا  تحسػػػػف الميػػػػارات الم ويػػػػة عنػػػػدىـ، يصػػػػبا األط ػػػػاؿ عكثػػػػر تضػػػػامناف وتجانسػػػػاف 

 (.702، 3006الصداعات عكثر عىمية مف عبؿ )ىير، 
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 ويقسم التتاون إلى :

 .متشابية ععماالف  األفراد فييا يؤدي التي النشاط عوجو يشمؿ : المضاشر لتتاونا -7    

تحقيػؽ  ملػ  تيػدؼ لكنيػا متشػابية  يػر ععمػاالف  يػؤدوف وفيػو األفػراد : المضاشار غير التتاون  -3
 (327-3007،320 ،)وحيد ىدؼ واحد

وبيػػها يكػػوف التئػػاوف مظيػػراف مػػف مظػػاىر النمػػو االجتمػػاعي ونمطػػاف مػػف عنمػػاط السػػموؾ اسنسػػاني 
الشػػامع، وتئػػد األسػػرة عوؿ صػػورة مػػف صػػور التئػػاوف حيػػث تتكػػاتؼ الجيػػود وتتكامػػؿ لتحقيػػؽ األىػػداؼ 

 (.726، 3002 ،المشتركة. )ىمشري

اوف، فالتنػافس يقػـو عمػ  التنػالع بػيف المتنافسػيف، عمػا ويمكف مالحظة ال ػارؽ بػيف التنػافس والتئػ
التئػاوف فأساسػػو التكامػؿ، وكالىمػػا )التنػافس والتئػػاوف( مػػف نمػاهج الميػػارات االجتماعيػة الميمػػة لػػدأل 
الط ؿ في األسرة عو جماعة الرفاؽ عو المدرسة عو المجتمع األكبر، فيو يتنافس لمحصوؿ عم  محبة 

يدالية مئينة، عو صورة عم  جبينو .........الخ، ويتئاوف مئيـ لتحقيؽ عكبر، عو درجات ععم ، عو م
 (.62، 3077،عىدافو وحاجاتو المختم ة . )الم وج 

وكممػػا الداد امػػتالؾ الط ػػؿ لميػػارة التئػػاوف كممػػا عػػؿ ميمػػو لمتنػػافس بينػػو وبػػيف األط ػػاؿ اآلخػػريف، 
اؿ مػػف الئمػػر ن سػػو والحاجػػات وبػػدخوؿ الط ػػؿ لريػػاذ األط ػػاؿ يجػػد ن سػػو عمػػاـ مجموعػػة مػػف األط ػػ

ن سػيا، وي ػرذ عميػػو وجػوده فػػي ريػاذ األط ػػاؿ عيامػو بمجموعػة مػػف األعمػاؿ التػػي تتطمػ  التئػػاوف 
والئمػػػؿ الجمػػػاعي مػػػع األط ػػػاؿ اآلخػػػريف ومػػػع المئممػػػة ولئػػػدـ امتالكػػػو الميػػػارة فػػػي الئمػػػؿ الجمػػػاعي 

ق المناسػػبة اليادفػػة سكسػػا  التئػػاوني، كػػاف عمػػ  المئممػػة عف تكػػوف القػػدوة فػػي هلػػؾ وعف تػػوفر ال ػػر 
 الط ؿ الميارات التئاونية مف خالؿ الخبرات التربوية في المنياج والئالعات االجتماعية بيف األط اؿ.

 يارة المشاركة: م -2-1 
 ُتئػػػػػرؼ المشػػػػػاركة عمػػػػػ  عنيػػػػػا يلػػػػػة تربويػػػػػة لبنػػػػػاء المسػػػػػمولية ولبنػػػػػاء الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة لػػػػػدأل ال ػػػػػرد

 (.27 ،3003،عبدالمقصود)

( بأنيػػػا عػػػدرة ال ػػػرد عمػػػ  تكػػػويف عالعػػػات ميجابيػػػة مػػػع اآلخػػػريف والتقبػػػؿ 3002،ئرفيػػػا )الحميضػػػيويُ 
 (63، 3002 ،االجتماعي مف األعراف واالحساس بمشاعرىـ ومشاركتيـ األنشطة )الحميضي
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ىي عػدرة الط ػؿ عمػ  ترتيػ  وتنسػيؽ عدواتػو ومكانػو مػع  ة والقوانين: ميارة االلتزام ضاألنظم - 3-1
 (77 ،3002 ة عم  عواعد النظاـ في عي مكاف عاـ )السطوحي،المحافظ

ىي السموكيات التي يمارسيا الط ؿ في الروضة والتي تالحظيا المئممة عميو عند  االلتزام ضاألنظمة:
تقػديميا لررشػادات والنصػػاما اليوميػة فػػي الصػؼ وعنػػد تقػديـ وحػدة الخبػػرة، وفػي  رفػػة الت هيػة، وفػػي 

 يقة.عاعة المئ  عو في الحد
مػػا يقيسػػو مقيػػاس الميػػارات االجتماعيػػة لط ػػؿ مػػا عبػػؿ المدرسػػة الػػهي اعتمدتػػو الباحثػػة فػػي ىػػها  وىػػي

 البحث فيما يتئمؽ بميارة االلتلاـ باألنظمة والقواعد.

 أىمية الميارات االجتماعية: -2

تكتسػ  الميػارات االجتماعيػة عىميػة كبيػرة فػي حيػاة النػاس اليػـو عكثػر مػف عي  وعػت مػاذ، 
ت يرات االجتماعيػػػة واالعتصػػػادية السػػػريئة التػػػي يمػػػر بيػػػا المجتمػػػع تتطمػػػ  مػػػف األفػػػراد عف يكونػػػوا فػػػال

ملوديف بالميارات التي تمكنيـ مف التالؤـ والتكيؼ مع ظروؼ المجتمع، فيػي ضػرورية فػي مواعػؼ 
الحيػػاة المختم ػػة. حيػػث ال يمكػػف تصػػور عف يئػػيج اسنسػػاف فػػي كيػػؼ منئػػلؿ عػػف الئػػالـ، وال يمكػػف 

ؾ الوجػػػود االجتمػػػاعي بكػػػؿ صػػػوره، فاسنسػػػاف كػػػامف اجتمػػػاعي ادر مقيػػػؽ وجػػػود منسػػػاني سػػػميـ دوف تح
م طػػػور عمػػػ  الحيػػػاة االجتماعيػػػة، يحمػػػؿ فػػػي ععمػػػاؽ ن سػػػو  ريػػػلة حػػػ  االجتمػػػاع والئػػػيج ضػػػمف 

 (. 777، 3002،الجماعة )الئموي

ليوميػػػة لم ػػػرد مػػػع الميػػػارات االجتماعيػػػة مػػػف الئناصػػػر الميمػػػة التػػػي تحػػػدد طبيئػػػة الت ػػػاعالت ا دوتئػػػ
المحيطػػيف بػػو فػػي السػػياعات المختم ػػة، والتػػي تئػػد فػػي حالػػة اتصػػافيا بالك ػػاءة مػػف ركػػامل التوافػػؽ الن سػػي عمػػ  

الملايػػا المترتبػػة عمػػ  ارت ػػاع مسػػتوأل تمػػؾ الميػػارات: تمكػػيف ال ػػرد  المسػػتوأل الشخصػػي والمجتمئػػي. ومػػف عبػػرل
، مػػف منطمػػؽ عف معامػػة عالعػػات وديػػة يئػػد مػػف بػػيف مػػف معامػػة عالعػػات وثيقػػة مػػع المحيطػػيفي والح ػػاظ عمييػػا

المؤشػػرات اليامػػة لمك ػػاءة فػػي الئالعػػات الشخصػػية . فػػال رد يحيػػا فػػي ظػػؿ شػػبكة مػػف الئالعػػات التػػي تتضػػمف 
الوالػػديف واألعػػراف واألعػػار  والمئممػػيف ومػػف ثػـػ فػػهف نمػػو تمػػؾ الميػػارات ضػػروري لمشػػروع فػػي معامػػة عالعػػات 

 (.772، 3002 ،ويخروف، لسيدشخصية ناجحة ومستمرة مئيـ )ا

 أىمية الميارات االجتماعية ضشكل عام: -2-1
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تحتؿ الميارات االجتماعية عىمية كبيرة في حياة ال رد وفي شت  المياديف مف ط ولتو مل  
 شيخوختو متمثمة في:

دارة  -7 دارة الئالعات االجتماعية وات الميارات االجتماعية ضرورة ممحة لمقدرة عم  بناء وات
الئمؿ بصورة فئالة، فمف خالليا مثالف يتمكف القامد مف الت يير ب ئالية، بناء عيادة عالعات 

فريؽ الئمؿ، والقدرة عم  االعناع، ومف ثـ فهف توافر تمؾ الميارات وفئالية استخداميا مف 
جان  القادة تمكنيـ مف التأثير في تابئتيـ ورفع مستويات عداميـ، وبالتالي تحقيؽ عىداؼ  

 التي يئمموف بيا.المنظمة 
ف حدثت تمكنوا مف حميا بصورة فئالة. ال  -3 ال شؾ عنيا تجن  األفراد حدوث الصراعات وات

يمكف م  اؿ دورىا في مرحمة الط ولة، فيي بمثابة طوؽ األماف لمط ؿ في مراحؿ نموه 
المختم ة، ومف الميـ عف يتكامؿ دور األىؿ مع المدرسة في تئميـ الط ؿ الميارات  

ة التي ال يكتسبيا بشكؿ طبيئي والتي  تتضمف: المشاركة وعىمية االنتباه،  الجتماعي
التئاوف، وتبادؿ األدوار، وضرورة التحدث مل  اآلخريف واالص اء ملييـ، والمطؼ والمباعة، 

 وعىمية االبتساـ مل  اآلخريف ومساعدتيـ وتشجيئيـ.
مج التدريبية لجميع ال مات وباألخق تتبوع الميارات االجتماعية مكانة بال ة األىمية في البرا -2

 (.72، 3001 ،لمرحمة الط ولة المبكرة)الحمو
 التواصؿ واالستجابات  ير الم ظية ضرورية خالؿ الت اعؿ مع اآلخريف. امؽالمئ  وطر  -2
تمكف ال رد مف السيطرة عم  عشكاؿ سموكو  المختم ة وتليد مف عدرتو عم  التئامؿ مع  -2

مف اآلخريف، وتمكنو مف معامة عالعة وثيقة مع المحيطيف بو السموؾ  ير المنطقي الصادر 
 والح اظ عمييا.

تسيؿ الميارات االجتماعية المرت ئة عم  األفراد عيضاف مدارة عالعات الئمؿ سواء مع اللمالء  -6
 عو الرؤساء عو المرؤوسيف بطريقة عفضؿ.

عم  التئامؿ مع تمكف ال رد مف السيطرة عم  عشكاؿ سموكو المختم ة وتليد مف عدرتو  -1
السموؾ  ير المنطقي الصادر مف اآلخريف، وتمكنو مف معامة عالعة وثيقة مع المحيطيف بو 

 (.32، 3077 ،والح اظ عمييا )عبو منصور
مف الميػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة مػػػػػػف المحػػػػػددات الرميسػػػػػػية لنجػػػػػػاح ال ػػػػػرد عو فشػػػػػػمو فػػػػػػي المواعػػػػػػؼ  -1
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ء االسػػػػػتجابة المناسػػػػػبة لموعػػػػػؼ المتنوعػػػػػة، فيػػػػػي التػػػػػي تمكنػػػػػو فػػػػػي حالػػػػػة ارت اعيػػػػػا مػػػػػف عدا
ب اعميػػػػػػة وفػػػػػػي المقابػػػػػػؿ فػػػػػػهف ضػػػػػػئ يا يئػػػػػػد عكثػػػػػػر الئوامػػػػػػؽ فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ توافػػػػػػؽ ال ػػػػػػرد مػػػػػػع 

 ( .771، 3002 ،محمود ،فرج ،اآلخريف )السيد

 أىمية الميارات االجتماعية ضالنسضة لطفل الروضة:  -2-2

 : يمكف تمخيق عىمية اكتسا  الط ؿ لمميارات االجتماعية بالنقاط التالية
  الجماعػات داخػؿ االجتمػاعي التكيػؼ تحقيػؽ فػيل ط ػاؿ  ميػـ عامػؿ االجتماعيػة الميػارات -

 .ينتموف ملييا الجديدة التي
البيمػة  فػي ت ػاعميـ وتوجيػو مشػكالتيـ عمػ  الت مػ  فػي األط ػاؿ ت يػد االجتماعيػة الميػارات - 

 . المحيطة
 التػي باألنشػطة األط ػاؿ الءىػؤ  اسػتمتاع عمػ  الميػارات لتمػؾ األط ػاؿ اكتسػا  يسػاعد  -

 . ليـ الن سية الحاجات يمارسونيا وتحقيؽ
واالعتمػاد  الػهاتي االسػتقالؿ مػف كبيػر عػدر تحقيػؽ عمػ  األط ػاؿ االجتماعية الميارات تساعد  -
 (7770،21،)بيادر. ال راغ بأوعات واالستمتاع الن س عم 
 فػي اآلخػريف ومشػاركة بػالن س الثقػة اكتسػا  عمػ  األط ػاؿ االجتماعيػة الميػارات تسػاعد  -

مكانياتيـ وعدراتيـ التي تت ؽ األعماؿ  . وات
 الهىنيػة طاعػاتيـ حػدود فػي واسبػداع واالبتكػار الرفػاؽ مػع الت اعػؿ األط ػاؿ عمػ  تسػاعد - 

  الجسمية
 مواجية عم  عادراف  اسنساف تجئؿ فئاالف  اآلخريف مع التئامؿ تجئؿ االجتماعية الميارات - 

عامة يكيـوتحر  اآلخريف  راضيف وجئميـ فييـ والتأثير اآلخريف معناع وعم  الناجحة الئالعات وات
 ( .766، 3000 ،جولماف (تصرفاتيـ عف
 الحياة عحداث مع واالجتماعي الن سي التوافؽ تحقيؽ عم  االجتماعية الميارات تئمؿ -

 (.3007،21،السالـ عبد  (ميجابية بصورة الضا طة
مختم   عمى االجتماعية لمميارات الكضرى األىمية ضحتتو عرضما سضق  خالل ومن

  : يمم كما المستويات
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بقبوؿ  يحظ  عف االجتماعية الميارات خالؿ مف الط ؿ يستطيع حيث: األسري المستوى .أ
 . والمودة األل ة مف جو في مثمر بشكؿ مئو ويت اعموف مئيـ فيت اعؿ واألخوة اآلباء
األسرة فال  محيط مف عوسع جديد عالـ الط ؿ يواجو حيث :الروضة فم التتميمم المستوى .ب

يستطيع  االجتماعية الميارات فف خالؿ فمف اآلخريف، مع التئامؿ فف خالؿ مف مال احتراـ
 . ليا، وعف يندمج في مجتمئو المحيط بو يستجي  وعف مئممتو ي يـ عف الط ؿ
التئامؿ  مف وتمكن التي األداة ىي لمط ؿ بالنسبة االجتماعية المياراتتكوف : التام المستوى .ج
 اآلخريف عي األداة التي تساعده عم  التحوؿ مف كامف بيولوجي لكامف اجتماعي. مع

  وظائ  الميارات االجتماعية: -3
 مف الصئ  يصبا ثـ ومف والبيمة الئممية األنشطة جميع في االجتماعية الميارات تتجسد

 لمميارات  امؼوظ ئشرل عاممة عرذ يمكف هلؾ فم وبدالف  واحد تقسيـ في األنشطة تمؾ حصر
 (:322، 3002 ،)سرحاف ىي االجتماعية
 . جديد لت اعؿ بداية عو مستمر ت اعؿ سحداث : المبادعة -7
 . اآلخريف عبؿ مف تئميمات متباع دوف الهاتي السموؾ مدارة بمئن  : الهات تنظيـ -3
 . اليومية واألنشطة واسرشادات القواعد متباع عي : القواعد عتباع -2
 . ليخريف الدعـ تقديـ خالؿ مف ميجابية عكسية ت هية تقديـ -2
 . السمبية اآلثار تصحيا خالؿ مف سمبية عكسية ت هية تقديـ -2
  بػالموعؼ مرتبطػة واسػتجابات دالمػؿ ملػ  الوصػوؿ عي الموع يػة، الحمػوؿ ملػ  الوصػوؿ -6

 . ليخريف مساعدة وتقديـ مئمومات عم  الحصوؿ
 . المساعدة وطم  اآلخريف مف المساعدة عبوؿ عي والقبوؿ الطم  -1
 .عتاحتيا يمكف التي عو المتاحة المختم ة البدامؿ مل  الوصوؿ عي خيارات مل  الوصوؿ  -1
  المواعؼ السمبية لمواجية بديمة استراتيجيات ابتكار بمئن  السمبية المواعؼ مواجية  -7
 النشاط. عو الت اعؿ مف االنسحا  بمئن  اسنياء -70

 : االجتماعية الميارات تصنيفات -4
 : ىما مستوييف مل  االجتماعية الميارات تصنؼ
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 ارسػاؿ عمػ  يشػتمؿ والػهي الم ظػي  يػر التواصػؿ عػف عبػارة ىػو : االنفتاالم المساتوى  -4-1
 مػع والتنػا ـ والتػأثير بالسػيولة تمتػال عف يجػ  والتػي ةالم ظيػ  يػر االن ئاليػة التئبيػرات واسػتقباؿ
 . ليا السموكي المصاح  الموعؼ

 يكػوف عخرأل عف ناحية ومف ال رد مشاعر عم  بال ئؿ داال يكوف عف فيو يشترط ال هلؾ بأف الئمـ مع
 الموجود السموكي بالموعؼ وربطيا ترجمتيا عم  عادرا االن ئالية التئبيرات ىهه مستقبؿ

 : االجتماعم المستوى   -2-3
 عبػو(المحادثات في  مئيـ شتراؾ اال عو اآلخريف مشراؾ م ع والقدرة الم ظي التواصؿ عف عبارة وىو
 (.71، 3006 ،مئال
الميػارات  تصػنيؼ ملػ  البػاحثيف بئػذ يميػؿ حيػث االجتماعيػة لمميػارات يخػر تصػنيؼ ىنػاؾ

 : ىما عساسييف بئديف في االجتماعية
 . الخضوع مقابؿ في السيطرة بئد . 7
 . الكراىية مقابؿ في الح  بئد . 3

 نوعية ميارات عدة مل  صن ت حيث االجتماعية لمميارات يخر تصنيؼ ديوج وعيضا
 : وىي
 . استمراره عم  والمحافظة الح  ميارات  –
 . الهات عف االفصاح ميارات – 
 . اآلخريف مع طيبة عالعات وعمؿ الخجؿ عم  الت م  ميارات  -
 . األصدعاء اختيار ميارات  -
 (.321، 3000، اهلل )عبد الصراع مف والوعاية ال ض  في التحكـ ميارة  –

 مكونات الميارات االجتماعية: -5

 لمميارات االجتماعية: Morresonنموذج موريسون  -5-1

(Morreson. 1981.193-194 حيث يرأل عف الميارات االجتماعية تتضمف ثالث مكونات )
 رميسية وىي:

  يمي: المكونات التئبيرية وتتضمف ما -7
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 محتوأل الحديث. .7
 رات الم وية: ومف هلؾ حجـ الصوت، سرعة الصوت، ن مة الصوت، طبقة الصوت.الميا .3
 الميارات ال ير الم ظية: ومف هلؾ الحركة الجسمية، االتصاؿ بالئيف التئبيرات بالوجو. .2

 يمي: الئناصر االستقبالية: وتتضمف ما -3

 . االنتباه.7

 .ال يـ الم ظي و ير الم ظي لمحتوأل الحديث.3

 ايير الثقافية عثناء الحديث مع اآلخريف.. مدراؾ المئ2

 االتلاف الت اعمي ويشمؿ: -2

 . توعيت االستجابة.7

 . نمط الحديث بالدور.3

 ((Morreson, 1981,193-194 . التدعيـ االجتماعي.2

عما ريجيو فيرأل بأف الميارات االجتماعية  (Riggio,1986, p650-651نموذج ريجيو) -5-2
 تتضمف مف: 

 يمي: ؿ  ير الم ظي: ويتضمف ما(. االتصا7)

يماءات الجسـ.7  . التئبير االن ئالي: ومف هلؾ : تئبيرات الوجو وخصامق الصوت وات

. الحساسية االن ئالية: ويشمؿ ميارة ال رد في استقباؿ وفيـ عشكاؿ االتصاؿ  ير الم ظي الصادر 3
ىاتيـ عـ عف مكانتيـ عف اآلخريف سواء عكانت تئكس ان ئاالتيـ ومشاعرىـ عـ تئبر عف اتجا

 االجتماعية.

. الضبط االن ئالي: ويشمؿ عدرة ال رد عم  ضبط جوان  التئبير عف االن ئاالت الداخمية التي ال 2
 تتالءـ مع الموعؼ االجتماعي.
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 (. االتصاؿ الم ظي : ويتضمف مايمي:3)

مناسبة في المحادثات  . التئبير االجتماعي ويتضمف الطالعة الم ظية، الت اعؿ مع اآلخريف بطريقة7
 االجتماعية.

. الحساسية االجتماعية: وتتضمف عدرة االنساف عم  فيـ رمول االتصاؿ الم ظي مع اآلخريف، 3
 ومئرفة عادات ومئايير السموؾ االجتماعي المناسبة لممواعؼ االجتماعية.

االجتماعية مع . الضبط االجتماعي: ويشير مل  عدرة ال رد عم  التحدث بثقة عثناء المشاركة 2
 اآلخريف وعدرتو، مف جية عخرأل عم  مبرال عدر مقبوؿ مف المباعة بما يت ؽ والموعؼ االجتماعي.

Riggio,1986, p650-651)) 

يشير ىها النموهج مل  عف الميارات االجتماعية تتضمف  Merrel,1993 )نموذج ميرل )  -5-3
 المكونات التالية: 

ميارة الط ؿ في التئبير عف ن سو واالتصاؿ الشخصي مع : ومف هلؾ التفاعل االجتماعم -7
 اآلخريف، وميارتو في تكويف صداعات داممة تسودىا المودة والثقة.

: ومنيا ميارة الط ؿ في عداء الواجبات المختم ة الموكمة بو وعدرتو عم  االستقالل االجتماعم -3
 المحافظة عم  ع راضو الخاصة، وعدرتو عم  الدفاع عف حقوعو

: ويتضمف ميارة الط ؿ في مساعدة لمالمو في مواعؼ الحياة االجتماعية التتاون االجتماعم -2
 المختم ة مثؿ: االشتراؾ مئيـ في األنشطة الجماعية المدرسية ستماـ عمؿ ما.

تباع القواعد االجتماعية في الضضط الذاتم -2 : ومثاؿ عم  هلؾ انصياع الط ؿ وامتثالو لمتئميمات وات
 والمدرسة عم  حد سوا.األسرة 

: وتتضمف عدرة ال رد عم  تكويف عالعات ميجابية مع اآلخريف مثؿ الميارات الضين شخصية -2
 المشاركة في األنشطة، والتقبؿ االجتماعي مف األعراف واالحساس بمشاعرىـ.
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واالشتراؾ ات المدرسية، ب: وىي الميارات هات الئالعة بأداء الواجالميارات االجتماعية المدرسية -6
 (13، 3002 ،مع األعراف في األنشطة المنيجية و ير المنيجية )الحميضي

: الهي  لخق ما توصؿ مليو بئذ عمماء الن س بخصوق (1997نموذج ىانم ) -5-4
 الميارات االجتماعية في مطار االتصاؿ االجتماعي عمة النحو التالي:

 حوار مع اآلخريف وتتضمف الميارات التالية: : ويقصد بيا ميارات ال(. ميارا ت االتصال المفظم1)

ظيار المشاعر تجاىو. -  المودة: وىي عبوؿ الطرؼ اآلخر والت اعؿ مئو وات

الح اظ عم  تقدير هات الطرؼ اآلخر عثناء الت اعؿ االجتماعي: والمقصود بيا حرق ال رد عم   -
 تجن  ما عد يؤدي مل  االضرار بتقدير طرؼ الت اعؿ اآلخر لهاتو.

: والمقصود بيا التخ يؼ مف استخداـ صي ة األمر والمطال  المباشرة لاـتااللتجن  صي ة  -
 والكثيرة.

 مئرفة كي ية االعتراذ عو وعوؿ )ال( بطريقة مناسبة. -

تجن  تجاول القواعد: ومنيا تجن  مقاطئة شخق ما عثناء الحديث وتجن  مصدار النكت  ير  -
 المناسبة لمموعؼ.

 : وتشمؿ الميارات التالية.تصال غير المفظم(. ميارات اال 2)

 ع. الحيل البيف شخصي: ويقصد بو المسافة التي ت صؿ بيف طرفي الت اعؿ ويتخه عربئة عشكاؿ:

 الحيل الئاـ( -الحيل االجتماعي -حيل الئالعات الشخصية -)حيل الئالعات شديد لمخصوصية

(Murphy & Kupshik , 1992, p228-229) 

ت: وتتضمف ن مة الصوت ونبراتو ومداه ومئدؿ الكالـ وسرعة تتابع الكممات  . خصامق الصو 
 وكميا مكونات صوتية ىامة لمرسالة التي نريد نقميا والتي يمكف بسيولة عف تؤكد عو تدخق ما نقوؿ. 
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يماءاتو المختم ة كحركات الدرع عو اليد عو األرجؿ والتي  ج. ل ة البدف: ومف هلؾ حركات الجسـ وات
افية لتحديد ما عد نقولو عو ال نقولو مف كممات والجموس في مواجية اآلخر مباشرة، ىل تكوف ك

 الرعس في موافقة عو رفذ وىل األرجؿ، المئ  بنيايات الشئر، فرؾ األصابع.

د. ل ة الئيوف: ومنيا شدة التقاء النظرات والتي تئكس مشارات  ير ل ظية ىامة في تحديد كيؼ 
 وعؼ ما، وكيؼ يشئر اتجاىنا ىها الشخق.نشئر تجاه شخق ما في م

ل. تئبيرات الوجو: لكؿ وجو رساممو ال ريدة التي ىي مؤشرات ان ئالية تئكس بوضوح الحالة الداخمية 
 (.  31-72، 7771 ،لمشخق: كال ض ، والحلف، السئادة، الدىشة، االشمملال، الخوؼ )ىاني

 سم إلى:الضاحثة فإن الميارات االجتماعية يمكن أن تق ترىو 

مثؿ تقبؿ السمطة وميارات المحادثة، الميارات المتتمقة ضالسموكيات الشخصية ضين األفراد:  -7
 والتئاوف المئ .

: مثؿ التئبير عف المشاعر، السموؾ الميارات المتتمقة ضالسموكيات الخاصة ضالمشاعر -3
 األخالعي، النظرة االيجابية لمهات، المشاركة الوجدانية.

 : ضالسموكيات الخاصة ضالواجضات وقواعد التتامل مع األخرين الميارات المتتمقة -2

مثؿ المواظبة عند عداء األعماؿ، اتباع التئميمات، الئمؿ باستقاللية، احتراـ القواعد وحقوؽ 
 األخريف.

 –المشػاركة الوجدانيػة  -وفي ىها البرنامج فقد تناولػت الباحثػة الميػارات االجتماعيػة التاليػة: )التئػاوف
 ـ بالقواعد واألنظمة( االلتلا

   التدريب عمى اكتساب الميارات االجتماعية:   -6    
 :يمكف تمخيصيا باآلتي

 التدريب عمى الميارات االجتماعية كاستراتيجية عالجية: -6-7
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 الميػارات فػي بالقصػور تػرتبط والتربويػة والسػموكية الن سػية االضػطرابات مػف الئديػد عف حيػث
 مػف الئديػد عف النتػامج مػف تبػيف حيػث عجريػت التػي الن سػية الدراسػات وعثبتتػ مػا وىػها االجتماعية
 الميػارات فػي بقصػور مػرتبط واالنسػحا  والخػوؼ والخجػؿ االكتمػا  مثػؿ الن سػية االضػطرابات
 . الخ ... اللامد النشاط مثؿ السموكية االضطرابات مف الئديد وكهلؾ االجتماعية

 :نمائية اتيجيةكاستر  االجتماعية الميارات استخدام -6-3

 عد عي صحتيـ الن سية وتقوية األفراد عدرات است الؿ بيدؼ االجتماعية الميارات استخداـ يمكف
 تحسيف ىو واليدؼ االسمي ن سية عو سموكية اضطرابات عي مف يئانوف ال الهيف الطال  ندر 

 وميػػارة الػن س ضػبط وميػارة المشػكالت حػػؿ ميػارة مثػؿ لػدييـ االجتماعيػة السػموكيات
 .الخ…التئاوف

 : وقائية كاستراتيجية االجتماعية الميارات ضرامج استخدام  -6-2

 المييمػيف الطػال  ليحصػر المدرسػة فػي الن سػي المرشػد عػاتؽ عمػ  اسسػتراتيجية ىػهه وتقػع
 الػهات تأكيػد عمػ  لتدريبيـ المرشد فيسئ  لالنحراؼ استئداد ولدييـ والسموكية الن سية لممشكالت
 (.2-2 ،3006 ،. )المخطياآلخريف لر بات رفذال عف والتئبير

 اكتساب الميارات االجتماعية:  استراتيجيات -7

( عف الميارات االجتماعية عنصراف حيوياف ميماف في تنشمة الط ؿ االجتماعيػة  7776،يؤكد )الوابمي
Socialization ية و ير حيث يكتس  مئظـ األط اؿ الئادييف مياراتيـ االجتماعية السموكيات الم ظ

الم ظية التي يتـ مف خالليا الت اعؿ مػع اآلخػريف مػف خػالؿ المحاكػاة ل حػداث اليوميػة عو مػف خػالؿ 
الػػػتئمـ الئرضػػػي وىػػػها يئػػػلل فرصػػػتيـ فػػػي التكيػػػؼ والت اعػػػؿ االجتمػػػاعي ممػػػا يسػػػاعد بػػػدوره فػػػي رفػػػع 

 (21، 7776، مستوأل ك ايتيـ االجتماعية. )الوابمي

ت االجتماعيػػػة ل ط ػػػاؿ فئمينػػػا عوالف التئػػػرؼ عمػػػ  مئنػػػ  كممػػػة وعنػػػد الت كيػػػر فػػػي مكسػػػا  الميػػػارا
اكتسا  عو تنمية وىؿ ليا عالعة بالتئمـ خاصة فػي ريػاذ األط ػاؿ، ثانيػاف عمينػا التئػرؼ عمػ  مئنػ  
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 Socialكممة ميارة ومف ثـ نتئػرؼ بئػد هلػؾ عمػ  األسػالي  األفضػؿ لتنميػة الميػارات االجتماعيػة )
Skills .) 

سا : فيو عممية تدري  ال رد عمػ  القيػاـ بئمػؿ شػيء مػا وممارسػتو لػو لتنميػة عما مصطما االكت
 بئذ عنواع  مف الت اعؿ بيف األفراد.

صطما بمئن  التئميـ الف التئميـ ىػو عمميػة ت يػر شػبو دامػـ فػي سػموؾ ال ػرد موعد يستخدـ ىها ال
الكػػامف الحػػي ولػػهلؾ فػػهف ينشػػأ نتيجػػة الممارسػػة عو اكتسػػا  خبػػرة مئينػػة ويظيػػر فػػي ت يػػر األداء لػػدأل 

التػػػػدري  عو الممارسػػػػة شػػػػرط مػػػػف شػػػػروط الػػػػتئمـ ولػػػػهلؾ ال يتحقػػػػؽ الػػػػتئمـ دوف تػػػػدري  عمػػػػ  السػػػػموؾ 
 (.22، 3001 ،المطمو . )الددا

ري  المقصػػود والممارسػػة المنظمػػة تػػدنشػػاط مئقػػد مئػػيف يتطمػػ  فتػػرة مػػف الكػػهلؾ تشػػير الميػػارة ملػػ  
 (.77، 3001 ،والخبرة المضبوطة )لىراف ويخروف

وعكثر ما يمكف عف تؤدي عممية االكتسا  ال اية منيػا عنػدما نػدر  ال ػرد فػي مرحمػة الط ولػة عي 
اعتمػاد  -تشػاركية -في بداية تنشمتو، وخاصة مػف حيػث اكسػابو عػادات وميػارات اجتماعيػة )تئاونيػة

جديػػد احتػػراـ عػػوانيف المجتمػػع( حيػػث عف ط ػػؿ الروضػػة فػػي مرحمػػة انػػدماج بػػالمجتمع ال –عمػػ  الػػن س 
 وفي اندماج دامـ مع اتساع محيطو، وىو احوج ما يكوف لئممية اكتسا  وتنمية لميارات االجتماعية.  

 ومف عىـ عسالي  اكتسا  الميارات االجتماعية: 

 Social Reinforcement Strategies: استراتيجية التتزيز االجتماعم -7-1

 اسجرامي  االشتراط دراسة في فئالية هات االجتماعية المئللات عف مل  Skinerيشير سكنر  
 التػي مكافػأة لالسػتجابات تئقبيػا والتػي المباشػرة نتيجػة يحػدث التػي السػموكية الت يػرات عمػ  ويركػل
 .لتضاؤؿ مل  الخبرات تميؿ بينما التكرار مل  وتميؿ نجاحيا عم  تبرىف

 اء المطمو .ويتـ تئليل االستجابة التي تقتر  مف اليدؼ ولو جلمياف حت  تحقؽ األد
 وعدـ ميل سكنر نوعيف مف التئليل: 

النػػوع األوؿ )التئليػػل المسػػتمر(: ويقصػػد بػػو تئليػػل االسػػتجابة فػػي كػػؿ مػػرة يصػػدر منيػػا السػػموؾ  -)ع(
الصػػػػحيا. )كػػػػأف يسػػػػتأهف الط ػػػػؿ المئممػػػػة عنػػػػدما يريػػػػد الػػػػهىا  لممرحػػػػاذ عو عف ال يسػػػػتخدـ عشػػػػياء  
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يتئػاوف مػع رفاعػو  –اعد رفاعو في تنظيؼ  رفػة النشػاط وعندما يس -األط اؿ األخريف دوف استمهانيـ
 في صنع لئبة ما( 

النػػوع الثػػاني )التئليػػل المتقطػػع(: ويقصػػد بػػو تئليػػل االسػػتجابة فػػي بئػػذ مػػرات حػػدوثيا دوف  -) (
اف عو سػمبياف. البئذ اآلخر. ويتـ التئليل ىنا عم  فترات ثابتة عو مت يرة  وعد يكوف التئليل ىنا ميجابيػ

السػػػموكيات الجديػػػد ال  فػػػي عيػػػاـ األط ػػػاؿ بئمػػػؿ تئػػػاوني تئػػػلل المئممػػػة بئػػػذ يؿ المثػػػاؿ:)عمػػػ  سػػػب
 (المتكررة

 Contingency Contracting Strategiesالنواتج:  توقع استراتيجية -7-2
 لػو محػددة عداميػة  تصػرفات عف الط ػؿ يتوعع فقد السابقة الخبرات نتيجة حوؿ النتامج توعع فكرة تدور
 التئميـ (  فيRotterنظرية روتر ) عميو عامت ما ىي ال كرة وىهه السابقة التوعئات م ع بناء ستكافأ

 الهاتيػة وعمػ  القيمػة المسػتقبمية النػواتج ال ػرد بشػأف لػدأل الهاتيػة التوعئػات عمػ  عكد حيث االجتماعي
 مػف مئػيف حػدوث نػوع احتمػاؿ عمميػة وتتوعػؼ ال ػرد بػو يمػر الػهي الن سػي الموعػؼ فػي لمتػدعيمات

 المدركػة القػيـ سػموكو وعػف عػف الناشػمة المترتبػات عو بػالنواتج التي تتئمؽ ال رد توعئات عم  لسموؾا
 . النواتج لتمؾ
لت سػير  مئػاف  والتوعػع والت اعػؿ األداء م يػوـ اسػتخداـ عمػ  تئتمػد االسػتراتيجية ىػهه عف كمػا

 (.21-3001،26،الجماعة )الددا داخؿ االجتماعية الئمميات
ممػػػػة بمػػػػدح عو مكافػػػػأة السػػػػموؾ االيجػػػػابي لمط ػػػػؿ فػػػػي ت اعمػػػػو مػػػػع االخػػػػريف فػػػػي  رفػػػػة كػػػػأف تقػػػػـو المئ

النشػػػػػاط عو فػػػػػي  رفػػػػػة الطئػػػػػاـ حػػػػػيف يشػػػػػارؾ الط ػػػػػؿ ط ػػػػػال يخػػػػػر فػػػػػي طئامػػػػػو حتػػػػػ  ال يبقػػػػػ  دوف 
 طئاـ عو عف يمتـل الط ؿ في عواعد لئبة عو عمؿ ما.

 Social Modeling Strategies استراتيجية النموذج االجتماعم -7-3
فػي الػتئمـ االجتمػاعي حيػث انتقػد االسػموبيف  Bandura ي ىهه االستراتيجية نتبػع نظريػة بانػدورا وف

السػػػػابقتيف فػػػػي تئمػػػػـ الميػػػػارات  االجتماعيػػػػة وعػػػػرذ عسػػػػموباف يخػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ نظريتػػػػو فػػػػي التئمػػػػيـ 
االجتمػػاعي، حيػػث يػػرأل عف السػػموؾ يمكػػف اكتسػػابو دوف اسػػتخداـ التئليػػل الخػػارجي فػػيمكف عف يػػتئمـ 

 رد كثيراف مف سموكو الهي يظيره مف خالؿ القدوة الحسنة عو المثؿ األعمػ  لػو ويمكػف مالحظػة هلػؾ ال
فػػػي سػػػموؾ اآلخػػػريف و فػػػي عفئػػػاليـ كمػػػا يمكػػػف عف يكتسػػػ  السػػػموؾ عػػػف طريػػػؽ الػػػتئمـ بالمالحظػػػة. 
وافتػػرذ فػػي نظريتػػو عف ال ػػرد يئمػػؿ كػػي يحصػػؿ عمػػ  مكافػػأة ويتجنػػ  عي عقوبػػة وفقػػُا لتنشػػمة الػػهات 
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مكف عف تكوف المكافآت نابئة مف الهات ولكنيا تكوف  يػر كافيػة الحتيػاج ال ػرد ملػ  حػوافل تصػدر وي
 عف الئوامؿ الخارجية.

 ال ئالية تشػير ملػ  عف وعوضا النتيجة وتوعئات ال ئالية توعئات بيف  Bandura  باندورا ميل كما
 ال ػرد بالنتيجػة تنبػؤ ملػ  تشػير النتيجػة توعئػات بينمػا مئػيف سػموؾ عداء عمػ  عدرتػو فػي ال ػرد ثقػة

   . السموؾ ليها المحتممة

 بالمالحظة. لمتئمـ عساسية عمميات عربع Banduraوعدـ باندورا 

 دعيقة مراعبة النموهج يراعبوا عف ينب ي األط اؿ يتئمـ حت  : االنتضاه . ع

ف والنمػػوهج فػػي ريػػاذ األط ػػاؿ عػػد يكػػوف المئممػػة عو ط ػػؿ يخػػر ولكػػف فػػي مئظػػـ األحيػػاف  تكػػو 
المئممة ىي النمػوهج ولػها كػاف للامػاف عمػ  مئممػة الروضػة عف تتمتػع بك ايػات وميػارات اجتماعيػة 

 حت  يتئمـ منيا األط اؿ ويكتسبوف الميارات االجتماعية الاللمة.

 هىنيػة صػورة ملػ  المالحػظ السػموؾ تحويػؿ الط ػؿ عمػ  يتئػيف حينمػا ويمجػد: الحفاظ .  
سػػأؿ عحػػد األط ػػاؿ لمػػا ىػػو حػػليف عو يبكػػي ىػػؿ ىػػو كػػأف يػػرأل المئممػػة ت الػػهاكرة فػػي يختلنيػػا

 مريذ عـ ماها ويحت ظ بيها السموؾ في هاكرتو.

النمػوهج  تقميػد عمػ  عػادراف  يكػوف عف الط ػؿ عمػ  يتئػيف حينمػا وتوجػد: الحركياة األداءات .ج
كػػػػػأف يػػػػػهى  ليسػػػػػأؿ صػػػػػديقو عو ط ػػػػػؿ يخػػػػػر مف شػػػػػاىده يبكػػػػػي عػػػػػف سػػػػػب  حلنػػػػػو ويحػػػػػلف   .حركيػػػػػاف 
 مئو.

-7771،17 ،)الجبري والدي  .النموهج تقميد مل  الميؿ الط ؿ لدأل يكوف حينما وتوجد :الدافتية .د
وىنا ينبع السموؾ مف داخؿ الط ؿ ويكو عد اكتسبو كأف يسأؿ الط ؿ اآلخر ما مشكمتو ولما  (.10

يبكي دوف عف تم ت انتباىو المئممة عو اف يطم  منو عحداف هلؾ وبيها يكوف عد اكتس  المشاركة 
 دانية مع اآلخريف.الوج
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 :  ساب الطفل الميارات االجتماعيةفم اكمتممة والوالدين دور ال -8

يقػػـو الوالػػديف واألسػػرة بتئمػػيـ الط ػػؿ الميػػارات االسػػتقاللية األساسػػية التػػي تئطػػي لنمػػو الط ػػؿ  -
فرصة لمئناية بن سو، واالعتماد عم  ن سو في ارتداء مالبسو وتناوؿ طئامو وعضاء حاجتػو، 

 فة الشخصية، وحماية ن سو مف األخطار وتجن  الحوادث.والنظا

مسػػػاعدة الط ػػػؿ عمػػػ  اكتسػػػا  ميػػػارات حركيػػػة، ومسػػػاعدتو عمػػػ  الػػػتحكـ والتػػػآلر، وتحسػػػيف  -
 مقدرتو عم  االنتباه والتركيل.

تئميـ الط ؿ ميػارات النمػو الم ػوي بتدريبػو عمػ  التخاطػ  مػع عخوتػو، ومسػاعدتو عمػ  مدراؾ  -
 ت.مئاني األل اظ والكمما

 تدري  الط ؿ عم  النطؽ السميـ وتشجيئو عم  الكالـ واالتصاؿ الم ظي مع اآلخريف. -

مساعدة الط ؿ في ممارسة مياـ الحياة اليومية ومساعدتو عم  مدراؾ الوعت ومساعدتو عم   -
 التئامؿ بالنقود واألرعاـ.

طريػػػؽ تػػػدري  الط ػػػؿ عمػػػ  الئػػػادات الصػػػحيحة السػػػميمة بالممارسػػػة المسػػػتمرة وتئميمػػػو عػػػف  -
 المالحظة لمكبار )التقميد(.

 مساعدة الط ؿ عم  ضبط االن ئاالت وتقبؿ الهات والثقة بالن س. -

 مساعدة  الط ؿ عمة اكتسا  بئذ الميارات اليدوية واأللئا  لش ؿ ال راغ. -

تنميػػػػة الميػػػػارات االجتماعيػػػػة والئػػػػادات السػػػػميمة، كػػػػاحتراـ الئػػػػادات والتقاليػػػػد ويدا  الحػػػػديث  -
اظ عمػػ  ممكيػػة اآلخػػريف، والممكيػػة الئامػػة وتحمػػؿ المسػػؤولية ملاء تصػػرفاتيـ والسػػموؾ، والح ػػ

 وعفئاليـ.

توسػيع نطػػاؽ خبراتػو االجتماعيػػة وتشػجيئو عمػػ  تكػػويف عالعػات اجتماعيػػة طيبػة ومثمػػرة مػػع  -
اآلخػػػريف، وهلػػػؾ لتييمتػػػو لممواعػػػؼ االجتماعيػػػة المناسػػػبة والمتكػػػررة واالنػػػدماج مػػػع اآلخػػػريف، 

 المختم ة، والت اعؿ االيجابي مئيـ.ومشاركتيـ األنشطة 
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تشػػجيع الط ػػؿ عمػػ  التكيػػؼ مػػع مختمػػؼ المواعػػؼ والظػػروؼ التػػي يواجييػػا وُحسػػف التصػػرؼ  -
 فييا.

تنمية ميارات السموؾ االجتماعي كتقبؿ اآلخريف والتئاوف وتبادؿ األخػه والئطػاء، والمشػاركة  -
 االجتماعية. 

 نا أن نستنتج :وفم نياية الحديث عن الميارات االجتماعية يمكن
 ميػارات يتئمميػا ولكنيػا وموروثػة ريػةفط ميػارات ليسػت ال ػرد لػدأل االجتماعيػة الميػارات مف

 مجتمػع تػنظـ بكػؿ خاصػة وثقافيػة اجتماعيػة لمئػايير وفقػا االجتمػاعي الت اعػؿ عنػد ويكتسػبيا الط ػؿ
 والت اعػؿ التئامػؿ ؿخػال مػف االجتماعيػة الميػارات ال ػرد ويػتئمـ . األفػراد بػيف الت اعؿ وطرؽ عسالي 

 الوالػديف وخاصػة اآلخػريف، سػموؾ وتقميػد المالحظػة خػالؿ ومػف االجتماعيػة المختم ػة، المواعػؼ فػي
 لمدأل طبقا وتئدؿ وتقيـ الط ؿ سموكيات خالليا مف تتشكؿ التي النماهج يئدوف بمثابة الهيف والرفاؽ

 واألمثمػة النمػاهج خػالؿ مػف ساسػاع االجتماعيػة الميارات تئمـ يتـ حيث فشؿ، نجاح عو مف يحققو ما
 التػي واألسػالي  الطرامػؽ خػالؿ ومػف حولػو ومػف بيمتػو فػي والموجػودة حياتػو، الط ؿ في يئيشيا التي

  عو تدعيميا عم  فيئمموف الط ؿ، لسموكيات بيا اآلخروف يستجي 
ق ومػػػف خػػػالؿ اسػػػتئراذ الباحثػػػة لمتئري ػػػات التػػػي تناولػػػت الميػػػارات االجتماعيػػػة ُيمكػػػف اسػػػتخال

 النقاط اآلتية:

 الميارات االجتماعية سموؾ مكتس  عي يمكف تئمميا وتنميتيا. -

 الميارات االجتماعية ىي فنوف التئامؿ مع االخريف. -

 تقـو الميارات االجتماعية عم  استئداد فطري بمئن  عف ال رد مييئ لتئمميا. -

 تقـو عم  الئالعة بيف طرفيف ىما ال رد وبقية عفراد المجتمع. -

 لميارات االجتماعية في مطار يرتضيو المجتمع الهي يئيج فيو ال رد.تحدث ا -
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ولئؿ مف عىـ عوليات الميارات االجتماعية عند االط اؿ ىو مػا يتئممونػو فػي عمػر سػنتيف مػف ت اعػؿ 
مػػػع اآلخػػػريف مػػػف خػػػالؿ الكػػػالـ والتواصػػػؿ وخاصػػػة باسيمػػػاءات ويػػػتئمـ كيػػػؼ يجيػػػ  عمػػػ  تسػػػاؤالت 

 فاعالف ضمف مجتمع اجتماعي. ، ووكيؼ يصبا  فردف اآلخريف

ومما سبؽ عرضػو يمكػف القػوؿ عف الميػارات االجتماعيػة موجػودة لػدأل األط ػاؿ وتسػاعد الروضػة بمػا 
و يرىا ....( عم  تنميتيا والوصوؿ بيا  –جماعة األعراف  -االدوات -االثاث -تحويو مف )المئممات

لقدوة والنموهج الػهي يػتئمـ منػو الط ػؿ، مل  درجة الميارة في األداء. خاصة وعف مئممة الروضة ىي ا
 السموكيات االجتماعية وعسالي  التئاوف والمشاركة، والئالعات االجتماعية. 
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 الفصل الرابع
 طرائق تنمية المهارات االجتماعية ألطفال الروضة

في ىذه الفصؿ تبيف الباحثة أىـ الطرائؽ التي تساعد المعممة عمى تنمية الميارات االجتماعية 
 عند الطفؿ، وىي الطرائؽ التي تتناسب مع النمو االجتماعي والخبرات االجتماعية لطفؿ الروضة.

فير الشروط المادية والنفسية التي تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ النشط مع وبما أف التعميـ ىو تو 
عناصر البيئة التعميمية في الموقؼ التعميمي، واكتساب الخبرة والمعارؼ والميارات واالتجاىات، والقيـ 

 التي يحتاج إلييا المتعمـ.
في موقؼ تعميمي لديو  وبيذا المعنى فإف عممية التعميـ ىي تمؾ العممية التي يوجد فييا متعمـ

االستعداد العقمي والنفسي الكتساب خبرات ومعارؼ وميارات أو اتجاىات، وقيـ تتناسب وقدراتو 
واستعداداتو مف خبلؿ وجوده في بيئة تعميمية تتضمف محتوى تعميميًا، ومعممًا ووسائؿ تعميمية ليحقؽ 

 (.99-92 ،9002،األىداؼ التربوية المنشودة)مرعي
 مف ىذه الطرائؽ    وفي شرح لكؿ

 طريقة التعمم التعاوني: -أوالا 
إحدى الطرؽ الفّعالة في التعمـ االجتماعي حيث يعتمد عمى التعاوف  طريقة التعمـ التعاوني تعد

  والمشاركة وفيما يمي مجموعة مف تعاريؼ مف عمؿ وبحث في ىذه الطريقة: 

نو: مجموعة مف استراتيجيات التدريس ُيعرفو )البغدادي وآخروف( أ تعريف التعمم التعاوني: -1
التي تضع المتعمـ في موقؼ جماعي يقوـ فيو بدوري التعميـ والتعمـ في آف واحد، وما يتطمب ذلؾ مف 
العمؿ في جماعة لتحقيؽ أىداؼ مشتركة تشمؿ كبًل مف الجوانب المعرفية والجسمية والوجدانية 

 (.22، 9002 ،والميارية ) البغدادي وآخروف
( بأنو طرؽ تدربس )تعميـ( تعمؿ فييا مجموعات صغيرة متعاونة مف Slavin.1990سبلفيف )وعرفو 

 (.291. 9002ويس. عاألطفاؿ ذوي مستويات األداء المختمفة وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ )
ويعني ترتيب األطفاؿ في مجموعات وتكميفيـ بعمؿ أو نشاط يقوموف بو مجتمعيف متعاونيف )الحيمة 

 (.18، 9002 ،ومرعي
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(: ىو التعمـ الذي يعتمد عمى التفاعؿ االيجابي بيف 211 ،9008وفي تعريؼ آخر )فيمي، 
المتعمميف داخؿ مجموعات صغيرة يساعد كؿ منيـ اآلخر، لتحقيؽ ىدؼ تعميمي مشترؾ وليصؿ 
جميع أفراد المجموعة إلى حد االتقاف، ويتـ تقويـ أداء مجموعة المتعمميف وفؽ محكات موضوعة 

بداء الرأي عند حؿ مشكمة ما، مسب قًا يقوـ فييا كؿ متعمـ بدور محدد وفي إطار التشاور، والمناقشة وا 
 أو القياـ بميمة ما.

كما وُيعرفو التعمـ القائـ عمى تقسيـ أطفاؿ الروضة إلى مجموعات صغيرة تضـ كؿ منيا بيف 
ت  واالىتمامات، فيتعمموف ( أطفاؿ متفاوتيف )غير متجانسيف( مف حيث القدرات واالستعدادا8-7)

 (.211، 9008 ،معًا بمساعدة بعضيـ ويحترموف بعضيـ، وتزداد الثقة فيما بينيـ)فيمي
( : التعمـ التعاوني أسموب في 919، ص9002، والتعمـ التعاوني كما عرفتو )صاصيبل.

( 2-9بيف )التعمـ، يقوـ عمى تقسيـ األطفاؿ إلى مجموعات عمؿ تعاونية، يتراوح عدد أفرادىا ما 
اثنيف إلى خمسة أطفاؿ، حيث يتـ ترتيب الجيود التعاونية التعميمية لتحقيؽ الفائدة المشتركة بحيث 
يستفيد جميع األطفاؿ المشاركيف مف جيود بعضيـ البعض، مف خبلؿ إعداد مواقؼ تعميمية مثيرة، 

والتجريب، ومف ثـ الكشؼ، وتييئة بيئة تربوية غنية باألدوات واأللعاب المناسبة التي تثيره لمبحث 
 وتؤدي بو لموصوؿ إلى المعارؼ والحقائؽ المطموبة. 

ومما سبؽ ُيمكف االستنتاج أف التعمـ التعاوني يقوـ عمى أداء عمؿ ما بيف مجموعات األطفاؿ، بعد أف 
يتـ تكميؼ كؿ منيـ بميمة أو واجب ما، ويتطمب منيـ ألداء ما ُطمب منيـ أف يتفاعموا مع بعضيـ 

مكاناتو، ضمف ما يتوفر لو مف الب عض، ويتعاونوا إلنجاز العمؿ المطموب منيـ، كؿ وفؽ قدراتو وا 
 شروط مساعدة. 

وبعد اطبلع الباحثة عمى مجموعة مف األدبيات والدراسات المرجعية التي تناولت التعمـ التعاوني 
ف مع بعضيـ البعض بالبحث والتمحيص فقد توصمت إلى أّنو تعمـ قائـ عمى عمؿ األطفاؿ متعاوني

لتحقيؽ ىدؼ ما، مف خبلؿ تقسيميـ لمجموعات صغيرة، يتعاوف أفرادىا ويتشاركوف المسؤوليات 
 إلنجاز العمؿ المطموب بزمف محدد، مما يكسبيـ ميارات اجتماعية ومعرفية متنوعة. 
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 أهمية التعمم التعاوني: -2
التي تجعؿ المتعمـ محورًا لعممية التعمـ والتعميـ،  أولى التربويوف اىتمامًا متزايدًا لؤلنشطة والفعاليات

 ومف أبرز ىذه األنشطة استخداـ  طريقة التعمـ التعاوني.
والتي أثبتت البحوث والدراسات اثرىا االيجابي في التحصيؿ، وزيادة مستوى التعمـ والنمو في المواقؼ 

 & Bassسوف، ديفيد روبنسوف( )االجتماعية إذ ما قورف بالمواقؼ الفردية مثؿ دراسة )روبرت جون
Davis,1993,P1                            ) 

حيث يتيح التعمـ التعاوني يتيح لؤلطفاؿ فرص العمؿ في مجموعات والقياـ بدور إيجابي نشط 
ات والحقائؽ بأنفسيـ، وتنمية لتي تمكنيـ مف الحصوؿ عمى المعموموالتفاعؿ مع المواقؼ المختمفة ا

 (.Johnson & etal,2003,P14ؿ مع اآلخريف )ميارة التواص
وتأتي أىمية ىذه الطريقة في التعمـ مف  تضمنيا التطبيؽ العممي أي تجعؿ الطفؿ )متعمـ فعاؿ( في 

الجماعية( بإنجاز الميمة الممقاة  -الموقؼ التعميمي واكتساب الخبرة، وتعوده تحُمؿ المسؤولية )الفردية
بد أف يمارسيا ويمتـز بيا حتى يتكامؿ العمؿ الجماعي لممجموعة التي عميو وأف عميو أدوارًا محددة ال

 ينتمي إلييا.
وبيذا يتحقؽ )التفاعؿ االيجابي( بيف األطفاؿ وجيًا لوجو، والذي يعتمدوف فيو عمى )توظيؼ( مياراتيـ 

كؿ االجتماعية بشكؿ عممي، وبيذا يتدرب األطفاؿ عمى ممارسة الميارات االجتماعية الحياتية بش
 فعمي مف خبلؿ التعمـ.

 خطوات التعمم التعاوني: -3
يتـ اكساب طفؿ الروضة لمخبرات واألنشطة بطريقة التعمـ التعاوني داخؿ غرفة النشاط وفؽ 
عدة خطوات تقوـ بيا المعممة مع األطفاؿ والتي تجسد مراحؿ التعمـ التعاوني المتتالية والضرورية 

 ية منو.ليحقؽ التعمـ التعاوني اليدؼ والغا
 وفيما يمي عرض لخطوات تطبيؽ التعمـ التعاوني كما تـ االتفاؽ عمييا في مرجعيات البحث العممي:

مرحمة التخطيط واإلعداد: وتعرض المعممة فييا أىداؼ النشاط ويييأ األطفاؿ لمتعمـ، وُتٍعد  -2
 المواد واألدوات البلزمة ألداء النشاط.
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عنواف النشاط واألىداؼ العامة لمنشاط وأىدافو  حيث تقوـ المعممة بالتخطيط مف حيث وضع
التعميمية وتخطيط تقسيـ األطفاؿ في غرفة النشاط لمجموعات تبعًا لعدد األطفاؿ لدييا، وُتعد 

....... وغيرىا مف   -صور القصص -األلواف -المعجوف -أدوات العمؿ ووسائمو) األوراؽ
 األدوات البلزمة ألداء النشاط الجماعي(.

لتعرؼ: حيث تخبر المعممة األطفاؿ حوؿ موضوع النشاط الذي ستقدمو ليـ وتقـو مرحمة ا -9
بتقسميـ إلى مجموعات، وىنا تعرض فييا المعممة المعمومات أو األفكار عمى األطفاؿ، 
وتفيـ المشكمة أو الميمة المطروحة وتحدد معطياتيا، وما يمـز مف عمؿ ووقت لمعمؿ 

 لموصوؿ لمنتائج المرجوة.
مورة معايير العمؿ الجماعي: ويتفؽ في ىذه المرحمة عمى توزيع األدوار، وكيفية مرحمة ب -3

التعاوف وتحديد المسؤوليات الجماعية، وكيفية اتخاذ القرار المشترؾ، وكيفية االستجابة آلراء 
 (230-292. 9002)عويس. أفراد المجموعة والميارات البلزمة لحؿ المشكمة المطروحة.

فاؿ تبعًا لكؿ مجموعة وضمف كؿ مجموعة وتحدد أي تقوـ المعممة بتوزيع األدوار عمى األط
المعممة لكؿ مجموعة ما ىو مطموب منيا وتعرؼ األطفاؿ عمى كيفية التعاوف فيما بينيـ داخؿ 

 كؿ مجموعة التخاذ القرار المشترؾ.
المرحمة االنتاجية: وفي ىذه المرحمة ينخرط أفراد المجموعة في العمؿ، ويتعاونوف معًا في  -8

 لمطموب وذلؾ تبعًا لؤلسس والمعايير المتفؽ عمييا.إنجاز العمؿ ا
 أي انيا مرحمة النشاط واالنتاج والعمؿ الذاتي لكؿ طفؿ وتحمؿ مسؤوليتو الفردية والجماعية. 

مرحمة المراقبة والتوجيو مف قبؿ المعممة: وتتضمف مبلحظة السموؾ التعاوني لؤلطفاؿ، وتقديـ  -2
 األطفاؿ واستفساراتيـ وتوجيييـ نحو العمؿ. المساعدة مف خبلؿ االجابة عف تساؤالت

وما يميز ىذه المرحمة أنيا مستمرة ترافؽ جميع المرحؿ السابقة، حيث اف معممة الروضة ىي 
 موجية ومراقبة لؤلطفاؿ في جميع األنشطة والطرؽ. 

مرحمة اإلنياء: وىنا التوقؼ عف العمؿ المشترؾ تمييدًا لعرض ما توصمت إليو المجموعة  -1
 (.913، 9003 ،نتاج عمميـ وتقويمو) النجدي ورفاقو وفحص

 وفيما يمي تمخيص ليذه الخطوات مف خبلؿ المخطط االنسيابي التالي:
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 ( 1المخطط البياني رقم )
 يبين مراحل التعمم التعاوني
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 أسس التعمم التعاوني -4
ألسس التي ُيبنى يرتكز التعمـ التعاوني عمى مجموعة أسس كغيره مف الطرؽ عمى مجموعة مف ا

 عمييا والبد مف اآلخذ بيا عند التطبيؽ وىي:
: أي )التفاعؿ االيجابي بيت المتعمميف( ويقصد بو شعور االعتماد اإليجابي المتبادل -1

المتعمميف باحتياجيـ لبعضيـ البعض حتى يتمكنوا مف أداء المياـ الموكمة إلييـ بنجاح، حيث 
. وبيذا يتعمـ الطفؿ أنو اح كؿ طفؿ في المجموعة أف نجاح مجموعة األطفاؿ يعتمد عمى نج

 ميع. ينجح دوف أف ينجح الججزء مف مجموعة وأنو مرتبط مع الكؿ في األداء، وال
وليتحقؽ التعاوف االيجابي )االعتماد المتبادؿ( بيف أعضاء مجموعات التعمـ التعاوني في رياض 

 ف اف:األطفاؿ البد م
 يحقؽ أطفاؿ المجموعة منفعة معرفية وخبرات متبادلة، يممسوف أثارىا بتعاونيـ معا. (2)

 حيث اف تواصؿ األطفاؿ فيما بينيـ مف شأنو أف يجعؿ ليـ تأثير عمى بعضيـ البعض.
( يتبنى كؿ طفؿ في المجموعة مسؤولية أداء زميمو أو انتاجو ويتبنى اآلخروف المسؤولية عف 9)

 يتحمؿ مسؤوليتو الفردية والجماعية(.  أدائو،)أي أف
 ( يزود الطفؿ في المجموعة بالتعزيز المناسب في زمبلئو في كؿ عمؿ أداء يقوـ بو.3)

 مف خبلؿ تعاونيـ في االنتقاؿ مف فكرة ألخرى ومف جزء آلخر في العمؿ.
في المكافأة وفي  ( أفراد المجموعة شركاء في النجاح والخسارة تبعًا ألدائيـ الكمي، فيـ يشاركوف8)

 (.911 ،9002،المياـ وفي المصادر أو الموارد المتاحة.)صاصيبل
: أي سعي المتعمميف إلى زيادة تعمـ بعضيـ مف البعض اآلخر وجيًا التفاعل المعزز وجهاا لوجه -9

 ( 92 ،9007،وحدوث تفاعؿ إيجابي )ميارة التعاوف( بينيـ إلنجاز الميمة المكمفيف بيا.  ) قطامي
بناء التفاعؿ االيجابي وجيًا لوجو والتي ينبغي لممعممة أف تسعى لتحقيقيا بيف أطفاؿ المجموعة  أسس

 الواحدة، فيي عمى النحو التالي: 
(. التأكد مف ىذا التفاعؿ مف خبلؿ  مشاىدة التفاعؿ المفظي الذي يحدث بيف أطفاؿ المجموعة 2)

 وتبادليـ الشرح والتمخيص. 
بحيث يتقابؿ كؿ طفؿ مع  Uؿ في مجموعات دائرية أو عمى شكؿ حمقة (. تنظـ جموس األطفا9)

 اآلخر وجيًا لوجو. 
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(. لفت انتباه األطفاؿ إلى استخداـ أسماء األطفاؿ اآلخريف في المجموعة، والتطمع إلى العضو 3)
 (. 912 ،9002 ،المتحدث واإلصغاء لبعضيـ البعض )صاصيبل

سؤولية الفردية أثناء التعمـ التعاوني بما يخدـ مسؤولية أي الشعور بالم المسؤولية الفردية: -3
 المجموعة فيو ُمطالب بأف يبذؿ جيدًا فرديًا في التعمـ حتى يتقف المطموب منو تعممو.   

 (99 ،9007 ،)قطامي 
 أما أسس بناء المسؤولية الفردية فيي عمى النحو التالي:          

رير أو ممخص عف عمؿ أو إنجاز المجموعة تشجيع كؿ طفؿ في المجموعة عمى إعطاء تق -2
 التي يعمؿ معيا.

 أف يتحمؿ كؿ طفؿ في المجموعة مسؤولية إتقاف الخبرة أو الميمة المحددة الموكمة إليو. -9
 التنسيؽ بيف جيود أطفاؿ المجموعة وتأكيد اشتراكيـ في تحقيؽ اليدؼ الجماعي.  -3
حاجة إلى مساعدة ودعـ وتشجيع، تعرؼ ميارات وقدرات واستعدادات أعضاء الفريؽ، ومف ب -8

 ومف الذي يتقاعس عف أداء المياـ.
تقويـ أداء كؿ طفؿ في المجموعة تقويمًا فرديًا يتمثؿ في مدى نجاحو في الميمات الفرعية  -2

جراء تقويمًا جماعيًا يشجع كؿ عضو عمى تحقيؽ  المقررة لكؿ عضو مف أعضاء المجموعة وا 
 (.920 ،9002 ،ة. )صاصيبلالميمة العامة المطموبة مف المجموع

حيث يتعزز االعتماد المتبادؿ والتفاعؿ االيجابي وجيا لوجو بيف أعضاء  المهارات االجتماعية :-8
 المجموعة إذا كانت لدييـ ميارات اجتماعية تمارس أثناء التعمـ بطريقة التعمـ التعاوني. 

 لقيادة.وتمثؿ ىذه الميارات في: ميارات التواصؿ مع األخريف، ميارات ا
 وفيما يمي عرض لتمؾ الميارات: 

 ميارات التواصؿ مع األخريف وتتمثؿ فيما يمي: 
 ميارة تقبؿ الجموس وجيًا لوجو. -
 ميارة تبادؿ المواد التعميمية والتعاوف في استخداميا. -
عداد بيئة التعمـ. -  ميارة التعاوف في صنع المواد التعميمية وا 
 ميارة االصغاء الفعاؿ. -
 وتبادؿ اآلراء. ميارة مشاركة -
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 ميارة تعزيز اآلخر. -
 ميارة تبادؿ المشاعر و المشاركة في االتجاىات والعواطؼ. -

 ميارات القيادة وتتمثؿ فيما يمي:
 ميارة صياغة السؤاؿ وطرحو. -
 ميارة التحدث بصوت مسموع. -
 ميارة التمخيص. -
 ميارة العرض. -
 ميارة احتراـ أفكار ومشاعر اآلخريف. -
 موعة دوف صخب.ميارة الحركة ضمف المج -
 ميارة الحكـ والنقد والتقويـ. -
 ميارة اقتراح الحموؿ ووضع الخطط وتوزيع الميمات. -
 (.922- 920 ،9002 ،ميارة المشاركة في صنع القرار  )صاصيبل -

 (23-83 ،2211،أسس بناء الميارات التعاونية عند األطفاؿ: بحسب )جونسوف
ونية، إذ ال يتوقع مف األطفاؿ أف يتعاونوا مع إيجاد اطار التعاوف قبؿ تعميـ الميارات التعا -2

بعضيـ البعض إذا كانت النشاطات التعميمية مخططة ومنفذة بطريقة فردية لذلؾ يتوجب عمى 
المعممة أف تسعى إليجاد اطار لتعاوف، يشعر فيو كؿ فرد في المجموعة أنو عضو مكمؿ ليا 

 ال منافس ألفرداىا.
اونية لؤلطفاؿ بشكؿ مباشر فالميارات التعاونية لدييـ ال تدريب األطفاؿ عمى الميارات التع -9

تتحقؽ تمقائيًا ألنيا ال تتوافر لدييـ منذ الوالدة، وتعمميا ال يختمؼ عف تعمـ أي ميارة أخرى 
 كالقراءة أو الكتابة أو العزؼ، أي يأتي بالممارسة والتكرار والتدريب.

عميميا لؤلطفاؿ قبؿ البدء بممارسة أنشطة تحديد الميارات التعاونية الضرورية التي ينبغي ت -3
 التعميـ التعاوني.

تعميـ الميارات التعاونية مبكرًا، فكمما كاف تعمـ الميارات التعاونية مبكرًا كاف ذلؾ أفضؿ  -8
داـ استراتيجيات التعمـ التعاوني، كما يمكف تعميـ األطفاؿ الميارات التعميمية وىـ لنجاح استخ
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عمر قبؿ أف يدخموا المدرسة، إذ أنو البد مف إعداد األطفاؿ ليعيشوا في السنوات األولى مف ال
 معا متعاونيف ويعمموا متآزريف لتحقيؽ الميمات المشتركة لموصوؿ لؤلىداؼ المنشودة.

معالجة عمؿ المجموعة: حيث يقوـ أطفاؿ المجموعة المتعاونة بتحميؿ العمؿ مف حيث  -2
ودرجة استخداـ أطفاؿ المجموعة الميارات الجودة التي اتسـ بيا، ومدى تحقؽ اليدؼ، 

التعاونية البلزمة لتعزيز قواعد العبلقة بينيـ، األمر الذي يسيؿ ميارات التواصؿ وبناء 
  (. 92 ،9008،عبلقات سميمة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرسومة.)الفمو

عمى التواصؿ االجتماعي ومف خبلؿ قراءة ىذه األسس يمكننا ُمبلحظة أف التعمـ التعاوني تعمـ قائـ 
بيف األطفاؿ مف خبلؿ مشاركتيـ وتفاعميـ المتبادؿ وتعاونيـ إلنجاز المطموب وتوزيع العمؿ وتحمميـ 
المسؤولية بشقييا الفردية والجماعية أثناء العمؿ، وىذا كمو يتطمب ميارات اجتماعية )احتراـ قواعد 

االلتزاـ بالنظاـ( ومعرفية  -تحمؿ المسؤولية –واحتراـ آراء األخريف  -المشاركة االيجابية –العمؿ 
االكتشاؼ( وحركية وفي الوقت ذاتو يساعد عمى -اكتساب المعرفة عمميا –التطبيؽ  –)المبلحظة 

 تنميتيا لدى المتعمـ.
  :التعاوني التعمم مميزات 1-5

نو يتميز مف خبلؿ العرض السابؽ لمفيوـ التعمـ التعاوني وخطواتو وأسسو وطرؽ تنفيذه نبلحظ أ
 بمميزات إيجابية منيا:

مكاناتيـ وحاجاتيـ  -2 يشبع حاجات األطفاؿ ومف أىميا حاجتيـ لمقياـ بمياـ تتحدى تفكيرىـ وا 
 (.923 ، 9003 ،لممحبة واالنتماء والتواد )النجدي ورفاقو

تركز عمى إيجابية الطفؿ ونشاطو وىو المحور األساسي في عممية التعمـ، واالىتماـ ببناء  -9
 وتكوينو عقميًا ومياريًا ووجدانيًا.الطفؿ 

يتوصؿ األطفاؿ إلى المعمومات بأنفسيـ واكتشافيـ ليا بجيدىـ الذاتي، ومساعدتيـ لبعضيـ  -3
-921، 9002 ،بعضًا في مجموعات تعّمـ صغيرة وبتوجيو ومساعدة المعممة )عبد السبلـ

927.) 
العمؿ تركو أو التنصؿ منو، فيو تعويد األطفاؿ تحمؿ المسؤولية، إذ ال يستطيع مف ُأسند إليو  -8

 مسؤوؿ عنو حتى نياية العمؿ المشترؾ.
 تعميـ الطفؿ تقويـ الذات، وتقويـ آلخريف تقويمًا إيجابيًا بناًء بعيدًا عف االنتقاد والسخرية. -2
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 ،إكسابو المتعمميف ميارات البحث واالستقصاء وجمع المعمومات وتنسيقيا وتنظيميا )بوز -1
9003 ،312-372.) 

ة روح الفريؽ بيف األطفاؿ ذوي القدرات المختمة، وتنمية الميارات االجتماعية كالتعاوف تنمي -7
 (.211 ، 9008،والحوار والمشاركة وتقدير اآلخريف واحتراـ آرائيـ، وتقبميـ)فيمي

 رفع التحصيؿ)العممي( وبقاء أثر لمتعمـ مف األقراف مدة أطوؿ. -1
 زيادة التوافؽ النفسي والتخمص مف الضغوط. -2

 زيادة الدافعية. - 20
 زيادة العبلقات االيجابية بيف الفئات غير المتجانسة. - 22
 إكساب األطفاؿ ميارات التقدير والتقويـ لؤلعماؿ والميمات التي يقدمونيا -29

(Johnson & etal,2003,p21-25)   
جاه يقمؿ التعمـ التعاوني مف غياب األطفاؿ عف الروضة، ويحسف في اتجاىاتيـ وقيميـ ت -23

اآلخريف ويعمميـ كيفية احتراميـ، ويكسبيـ ميارات التفكير النقدي، فضبًل عف تكويف اتجاىات إيجابية 
 (.Amador & etal,2006,p4نحو التعميـ والتعمـ والروضة والمعممة )

 دور معممة الروضة في التعمم التعاوني: 1-6
/ المعممة، وفي مرحمة رياض األطفاؿ  في التعمـ التعاوني تقع المسؤولية األكبر دوما عمى المعمـ

تمعب المعممة الدور األىـ، فعمييا تقع مسؤولية إيجاد إطار لمتعاوف، وذلؾ مف خبلؿ تحديد األىداؼ 
المرجوة مف التعمـ وتنظيـ البيئة الصفية تنظيما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المطموبة، ويساعد عمى 

عيـ لمجموعات، وتوجيييـ لكي يتعاونوا مع بعضيـ تحرؾ األطفاؿ كونيـ كثيرو الحركة، وتوزي
البعض وذلؾ مف خبلؿ توجيو بعض األسئمة ليـ أو طرح مشكمة ما لكي يتعاونوا معًا عمى حميا مف 
خبلؿ تبادؿ األجوبة والخبرات، وخبلؿ ىذا البد لممعممة مف اكساب األطفاؿ القواعد االجتماعية 

ي التعامؿ واالعتماد عمى الذات وآداب االستئذاف و استخداـ البلزمة لمعمؿ الجماعي مثؿ: المباقة ف
وغيرىا مف  عبارات التواصؿ االيجابي )شكرَا، ممكف مف فضمؾ، لو سمحت، أسؼ ..........

 العبارات المشابية بالمعنى.
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 وبالرغـ مف أف ىذه العبارات بسيطة إال أف اكسابيا وتعويد الطفؿ عمييا مف أىـ ما يمكف تنميتو ألنو
األساس إلدماجو وتحممو مسؤولية المجتمع الذي يعيشو، ومف ىنا تظير أىمية دور معممة رياض 

 األطفاؿ في تنمية ىذه الميارات لدى الطفؿ. 
( سنوات في لعبيـ آلخريف، ففي 1-2ويمكف لممعممة استغبلؿ قابمية الفئة لتي تتعامؿ لمتعاوف  معيا )

كة وتعاونًا أكثر مف قبؿ وبيذا يمكف لممعممة أف توظؼ ىذه المرحمة العمرية يتضمف لعبيـ مشار 
 -السموكية -االجتماعية -التعاوف فيما بينيـ ليتحقؽ أكبر قدر ممكف مف النمو بكافة جوانبو )المعرفية

 المغوية(،كما أف األطفاؿ في ىذا العمر يتقبموف االشراؼ والتوجيو.
 احمه وخطواته بالنقاط التالية: وقد ُحدد دور المعمم في التعمم التعاوني تبعا لمر 

: عمى المعممة تحديد المعارؼ والميمات التعميمي والميارات التعاونية تحديد األىداؼ التعميمية -2
لتي يجب تحقيقيا في نياية الفترة مف خبلؿ عمؿ المجموعة، وىنا ال بد لممعممة مف االنتباه لمبدء 

 األطفاؿ. بالميمات السيمة فاألصعب تدريجيا مراعية نمو
 تقرير عدد أعضاء المجموعة في المجموعة الواحدة. -9
تعييف األطفاؿ في المجموعة عشوائيًا: فعمى المعممة اختيار أفراد المجموعة مف فئات األطفاؿ  -3

 المختمفة في القدرات والمستويات.
اؿ داخؿ غرفة ترتيب غرفة النشاط لكي يكوف التواصؿ البصري سيبًل عمى المعممة لتوزيع األطف -8

 (239. 9002)عويس. النشاط حيث يجمس أطفاؿ كؿ مجموعة متقاربيف في مقاعدىـ.
التخطيط لممواد التعميمية عندما يشترؾ أطفاؿ المجموعة الواحدة في مصدر تعمـ واحد يتحقؽ  -2

ىدؼ مف أىداؼ التعمـ التعاوني عمى سبيؿ المثاؿ تعطي المعممة ورقة واحدة يشترؾ بيا كؿ أفراد 
 المجموعة.

عييف األدوار لضماف االعتماد المتبادؿ أي عمى المعممة توزيع األدوار بيف أطفاؿ المجموعة ت – 1
 (.81-82، 9001 ،الواحدة لكي تضمف أف يقـو األطفاؿ بالعمؿ معًا. )نبياف 

 
 
 توظيف طريقة التعمم التعاوني في تنمية المهارات االجتماعية لدى الطفل: -7
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الطريقة في تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية بشكؿ سيؿ يمكف لمعممة الروضة توظيؼ ىذه 
وبسيط ألف التعمـ التعاوني يقوـ أسسًا عمى التعاوف والمشاركة، وذلؾ مف خبلؿ ما ُيكمؼ بو الطفؿ 

وباألخص أف األطفاؿ في ىذه المرحمة مف العمر يبدأ  مف ميمات ضمف المجموعة التي ينتمي إلييا،
كة في ألعاب وعمؿ اآلخريف وُيبلحظ أف األطفاؿ  قد يطمبوف المساعدة ظيور ميوليـ لمتعاوف ولممشار 

دوف الحاجة ليا وذلؾ النيـ يبحثوف عف األماف والثقة، وىـ ىنا بحاجة ماسة لمقدوة الحسنة ليتمكف 
 األطفاؿ لوؾ الجيد مف السموؾ غير المحبذ.

األفكار والخبرات واكسابيـ  ميارات فالعمؿ سيكوف مشترؾ بيف األطفاؿ مما يتح مجااًل واسعًا لتبادؿ  
التعاوف إلنجاز العمؿ مما يكسبيـ احتراـ آراء بعضيـ البعض واحتراـ عادات العمؿ، والعمؿ بروح 
الفريؽ، وتوزيع العمؿ، وتحمؿ المسؤولية، ومف مناقشتيـ وتبادليـ لممعمومات والعمؿ معا سيتعمموف 

ا يشعر كؿ فرد باستقبلليتو وفرديتو ضمف مف بعضيـ البعض ويتنافسوف بيف المجموعات، مم
الجماعة، كذلؾ يتعمـ كؿ طفؿ مشاركة األطفاؿ اآلخريف بمشاعرىـ فيفرحوف إلنجاز العمؿ بالوقت 
المطموب ويحزنوف معًا لتأخرىـ، كذلؾ يساعد بعضيـ بعضًا، ويتعمموف بالمشاركة آداب الحديث 

 ية، أي التواصؿ الوجداني والتفاعؿ بيف األطفاؿ.واالستئذاف والتعامؿ االيجابي والمباقة االجتماع
ويمكف لمعممة الروضة تطبيؽ التعمـ التعاوني في جميع المجاالت، وعمى كافة الخبرات التعميمية،  

 وذلؾ بعد تنظيـ البيئة والتخطيط الجيديف لنجاحو.
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 طريقة لعب األدوار: -2
ائي التي تشتمؿ عمى العبلقات االنسانية، يشير مصطمح ) لعب األدوار( إلى التمثيؿ التمق

وتيدؼ ىذه الطريقة إلى إضفاء المزيد مف الواقعية عمى المواقؼ التعميمية، وتعني كممة )لعب 
لفافة الورؽ التي يكتب عمييا دور الممثؿ وىكذا فإنيا مأخوذة مف االستخداـ المسرحي لمكممة  األدوار(

( بشكؿ تقني إلى Rolt)رحية ما، وقد دخؿ مصطمح الدوروالذي يعني الدور الخاص بالممثؿ في مس
العموـ االجتماعية ألوؿ مرة في الثبلثينيات مف القرف العشريف عمى أيدي بعض الباحثيف مثؿ 

 (.920 ، ص9002، الترتوري ،( )القضاةMorenoمورينو  -Meadـ يد  -Linton)لينتوف. 
( حيث طبقيا لممرة األولى في Moreno مورينو.وتنسب ىذه الطريقة إلى العالـ النمساوي )

تمثيؿ  -ـ ثـ انتشرت بعد ذلؾ في العالـ بأسماء متعددة ىي )لعب األدوار2222مدارس النمسا عاـ 
المحاكاة( وتمثيؿ األدوار تقنية يمكف تدريسيا في المدارس كونيا تحقؽ تفاعبل عقميًا ووجدانيًا  -األدوار

 (.283 ، ص9000 ،العنيزي ،)الحصري لدى األطفاؿ تجاه مشكمة تطرح أماميـ
تتطور الصفات االنسانية مف خبلؿ التجربة، وطريقة لعب الدوار ُتعطي األطفاؿ الخبرة و 

البلزمة لتمكينيـ مف استكشاؼ قضايا العبلقات االنسانية بما في ذلؾ مف احاسيس، واتجاىات، وقيـ 
ي حياتو العادية، وبيذا فيي تفرض أف ومعتقدات، وأساليب حؿ المشكبلت التي قد تواجو االنساف ف

 يقوـ بو معبرًا عف نفسو أو عف أحد آخر في موقؼ محدد. يكوف لممتعمـ دورًا ما كأف
 تعريف طريقة لعب األدوار: 2-1

البيبلوي بأنو نوع مف النشاط يتمثؿ في تقمص الطفؿ لشخصيات الكبار او األشخاص اآلخريف  يعرفهُ 
أساليبيـ المميزة في الحياة التي يدركيا الطفؿ عيانًا وينفعؿ بيا كما تتضح في أنماط سموكيـ و 

 (.291 ، ص2272 ،وجدانيًا.)البيبلوي
إنو طريقة شائعة ومعروفة في التعمـ، وطريقة في التفاعؿ، الذي يستخدـ السموؾ وفي تعريٍؼ لجوردف :

 (.Jordon,1981,p75الواقعي في حاالت خيالّية. )
جذابة في التعمـ باستعماؿ السموؾ الواقعي في مواقؼ خيالية مما يؤدي إلى كذلؾ ىي طريقة معروفة و 

 (.Walter,1981,P75التفاعؿ االجتماعي. )



  طرائق تنمية المهارات االجتماعية ألطفال الروضةًًالفصلًالرابع
ً

 
66 

 

وعرفو إبراىيـ: بأنو منيج مف مناىج التعمـ االجتماعي يدرب فيو الطفؿ عمى أداء جوانػب مػف السػموؾ 
 (.382ص ،2223،االجتماعي إلى أف ينقميا ويكتسب الميارة فييا.)إبراىيـ

كما ُيعرؼ لعب األدوار بأنو لعب تمثيمي، يمثؿ فيو الطفؿ مع بعض رفاقو مواقػؼ وأحػداث ومشػكبلت 
عمميػػة واجتماعيػػة، يكتسػػب مػػػف خبلليػػا بعػػض الخبػػػرات العمميػػة واالجتماعيػػة، ثػػػـ تجػػري مناقشػػة بػػػيف 

 (.391 ص ،9003 ،المعممة واألطفاؿ لموصوؿ إلى نتائج ىامة.)النجدي ورفاقو
ألدوار لػػدى صاصػػيبل: نػػوع متطػػور مػػف المعػػب التمثيمػػي يعكػػس مػػف خبللػػو األطفػػاؿ العبلقػػات ولعػػب ا

االنسانية وأدوار أفراد المجتمع ومشاعرىـ  وقػيـ المجتمػع وثقافتػو، ويعتمػد لعػب األدوار عمػى االرتجػاؿ 
وب تربػوي والتمقائية والحريػة فػي اختيػار المواقػؼ والشخصػيات وبيئػة المعػب ومػواده، ولعػب األدوار أسػم

تعميمي يتبع مع الكبار والصغار فػي إكسػاب الخبػرات االجتماعيػة إضػافة إلػى جوانػب تربويػة وتعميميػة 
 (.27-21 ص ،2222،أخرى)صاصيبل

أي انيػػا طريقػػة تعمػػـ مػػف خػػبلؿ تمثيػػؿ سػػموؾ حقيقػػي فػػي موقػػؼ غيػػر حقيقػػي ويسػػتخدـ أثنػػاء التمثيػػؿ 
ؤديػػو الممثػػؿ أثنػػاء النشػػاط، ويكػػوف دور المعممػػة بعػػض مػػف الخامػػات المسػػاعدة فػػي اتقػػاف الػػدور الػػذي ي

 موجية وميسرة ومشرفة عمى ىذه الطريقة.
لعػػػب األدوار ىػػػو النشػػػاط الػػػذي يقػػػوـ بػػػو الطفػػػؿ عنػػػد أدائػػػو دورًا معينػػػا مػػػف أدوار التعريفففف االجرائفففي: 

 التمثيمية ضمف البرنامج الخاص لمدراسة.
ف أنػواع المعػب التػي تسػاعد الطفػؿ عمػى ومف ىػذه التعػاريؼ نػرى أف لعػب األدوار ُيعػد نوعػا مػ

إيجابيػة وذلػؾ مػف خػبلؿ أـ اكتساب السموكات االجتماعية المرغوبة سواء أكانػت تحمػؿ مشػاعر سػمبية 
ميػف  اـأصػدقائو أ اـقيامو بتقميد أدوار األشخاص المحيطيف بو واألشػياء التػي يحبيػا سػواء مػف أسػرتو 

مػػرور الطفػػؿ بخبػػرات ومواقػػؼ حياتيػػة يختبرىػػا الطفػػؿ حيوانػػات يحبيػػا وبالتػػالي تعمػػؿ عمػػى  أـمعينػػة 
 واقعيًا، يشعر فييا )الحزف، الفرح، الغضب..... وغيرىا مف المشاعر تبعا لما يستدعيو الموقؼ.

وبيػػذا فالعػػب األدوار ىػػو فرصػػة الطفػػؿ لممارسػػة موقػػؼ حقيقػػي فعمػػي )موقػػؼ التجربػػة(، وىػػذا أىػػـ مػػا 
 يميزه.

 الطريقة إلى:ويمكننا تقسيـ األدوار في ىذه 
.....وغيرىا مف األدوار التي  يتحدد الدور فييا  –مثؿ الرياضي الدور الجسماني:  -2 المحب لمنـو

 مف خبلؿ صفات فيزيقية.
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 -وىػػػػػي األدوار ذات الصػػػػػفات النفسػػػػػية المرضػػػػػية مثػػػػػؿ نجػػػػػـ السػػػػػينما :السػػػػػيكو درامػػػػػيالػػػػػدور  -9
 وغيرىا مف األدوار التي تنمو داخؿ الخياؿ.البطؿ.... 

األصػػدقاء ........ وغيرىػػا مػػف األدوار  -أفػػراد األسػػرة -الجتمػػاعي:  مثػػؿ أدوار الميػػفالػػدور ا -3
 ذات الصمة بالعبلقات االجتماعية والمجتمع.

ولعب األدوار في رياض األطفاؿ ىو نشاط يعتمػد عمػى غريػزة المعػب التمثيمػي قوامػو ثبلثػة عناصػر  
وية المطموبة في رياض األطفاؿ مف خػبلؿ األىداؼ التربىي: الموضوع، الممثموف، المعممة، يحقؽ 

 .(18، 9009،أنشطة منتظمة ومدروسة تجمع بيف المتعة والتعمـ.)صاصيبل

 :لعب األدوارطريقة أهمية  -2
أنيا طريقػة تمكػف األطفػاؿ مػف التعامػؿ مػع المشػكمة أو الموقػؼ مػف كمف أىمية لعب األدوار ت

طريقػة  اة ميػارات متعػددة فضػبًل عػف كونيػتنميػتسػاعدىـ عمػى  خبلؿ التجربة المباشرة، وىي بػذلؾ
نجح إذا مػػا أعتمػػد عمػػى التمقائيػػة عنػػد الطفػػؿ أكثػػر مػػف تػػفػػي سػػرعة اكتسػػاب الميػػارات وقػػد  ةفعالػػ

 :تظير أىمية ىذه الطريقة في جممة مف النقاط كما األتياعتماده عمى التكميؼ ، كما 
المحاكػػػػاة لشخصػػػػيات ، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ التقميػػػػد و سػػػػاب الطفػػػػؿ ميػػػػارات اجتماعيػػػػة جديػػػػدةإك -1

األخريف وأدوارىـ كما في تقميد الطفؿ لمميف المختمفة، وبيػذا السػموؾ )المحاكػاة( يػتعمـ الطفػؿ 
الحركػات التػي تطمبيػا كػؿ مينػة والعػادات التػػي تتبعيػا كمػا يكتسػب المسػاعر والعواطػؼ التػػي 

 ترافقيا.  
 .ورفع الحس اإلجمالي عنده الفني قدرة التذوؽبزيادة تمتع الطفؿ  -2
الف لعب  يؤسس نوعًا مف الحياة الديمقراطية حيث يتعاوف األطفاؿ فيما بينيـ بكؿ احتراـ. -3

االدوار يفرض عمى الطفؿ التعامؿ مع االطفاؿ االخريف وانتظار استجاباتيـ وسموكاتيـ ردًا 
 عمى قيامو بسموؾ معيف.

 يطور الجوانب المغوية لدى الطفؿ ويمكنو مف قدرة التعبير الجيد. -4
 جوًا مف المرح والسعادة لدى األطفاؿ. يييئ -5
 (Gail, 1988,p 220يتعمـ الطفؿ مف خبللو مف دوف ضغط فكري أو إكراه. ) -6
 تنمية روح التعاوف والعمؿ في فريؽ. -7
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الربط بيف النظرية والتطبيؽ بتقريب المفاىيـ المنيجية النظرية إلى واقع الحياة االجتماعية  -8
 التي يعيشيا الطفؿ.

طفاؿ لمتدريب عمى أدوار حياتية كثيرة وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى توفير فرص لؤل -9
سموكيات إنسانية ذات أنماط متعددة مثؿ الطبيب في العيادة واألب والمعممة كؿ في وظيفتو 

 في المجتمع.
  .( 9002،91،)العماويكيف عمى فيـ ذاتيـ وفيـ اآلخريفيساعد طريقة لعب األدوار المشتر   -11

لمشاعر عند الطفؿ وتفاعمو مع أقرانو عمؿ عمى تقوية إظيار اتألدوار لعب اكذلؾ إف طريقة 
الذيف يشاركونو التمثيؿ أو أولئؾ الذيف يشاىدوف التمثيؿ، وىذا ما سوؼ يؤدي إلى رفع درجة التركيز 
السمعي والبصري لدى الطرفيف، والذي سيظير بوضوح عند المناقشة بعد أداء األدوار كوسيمة عمى 

عمى مدى استذكارىـ لو والتعبير عنو، وردود أفعاليـ مقدار استيعاب األطفاؿ لما قدموه وشاىدوه و 
تجاىو، فمعب األدوار يساعد األطفاؿ عمى استحضار كؿ القيـ واألفكار بطريقة مفصمة، وبالتالي فيو 

( 723 ،2220،يعجؿ فرص تجاوز المسافة الزمنية بيف خبرة التعمـ وبيف التطبيؽ )قطامي
 (.73، 9002،و)الناشؼ

إال استمرار لما اعتاد األطفاؿ أف يقوموف بو وما يشاىدونو في حياتيـ  ولعب األدوار ما ىو
 في حياتيـ اليومية.

ولعؿ مف المزايا الميمة األخرى لمعب األطفاؿ ىو أنو يشجع الطفؿ ويدفعو إلظيار نشاطو، 
المواقؼ،  ، وبالتالي استعداده لمتفاعؿ ايجابيًا معرقوية نفسيتو وىو يقـو بأداء الدو وىو ما يعمؿ عمى ت

وىذا بحد ذاتو إسياـ في تدريب الطفؿ عمى اتخاذ القرارات الضرورية في المواقؼ الحياتية الواقعية 
 (.  728 ،2220التي سيواجييا مستقببًل، )قطامي،

أف الطفؿ الذي يقوـ بتأدية الدور، سػوؼ يجػد لػذة كبيػرة ونشػوة أكبػر، وىػو يمػارس دورًا ىػو  إذ
، وىػػذا مػػا يزيػػد مػػف ثقتػػو بنفسػػو سػػيما إذا مػػا تػػوشػػكؿ جػػزءًا ميمػػًا مػػف طبيعأقػػرب مػػا يكػػوف لمعػػب الػػذي ي

شعر بأنو قد حصؿ عمى االنتباه واالىتماـ باختياره ألداء الدور مما سيجعمو عمى استعداد لعطاء أكثر 
 (. 28، 9002،وىنا نكوف قد حققنا ذاتو االجتماعية بطريقة مقبولة)الناشؼ
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المعب، يعمؿ عمى تنمية المشاركة والتعاوف وبالتالي تقوية ف ىذا النوع مف وبيذا نبلحظ أ
األواصر بيف األطفاؿ والتعجيؿ في عممية تكويف األصدقاء، ومعرفة ما يتوقعو منو سائر أفراد 
المجموعة فيما يتعمؽ بمعايير السموؾ والينداـ والمظير، والذي ىو أحد مظاىر النمو االجتماعي، 

لتقاء باآلخريف، واالختبلط بيـ، ومعرفة أسموب المشاركة وتقبؿ التعميمات وقدرة الطفؿ في النجاح باال
واإلرشادات والتوجيو، ومراعاة معايير السموؾ والنظافة وتناوؿ الطعاـ بطريقة صحيحة ال تزعج 

 .اآلخريف ىي مف الميارات التي يسعى إلييا لعب األدوار

اجتماعيًا، كمما شعر الطفؿ بزيادة قدرتو  وكمما زاد اكتساب الطفؿ لمميارات التي تجد قبوالً  
 (.233، 9000،)عرفيج .عمى السيطرة عمى بيئتو

 جسر لمعبلقات االجتماعية،مما سبؽ يمكف تمخيص أىمية طريقة لعب األدوار بأنيا و  
الطفؿ يحتاج ويمكننا أف نطمؽ عمييا بتعبير آخر طريقة تعميـ الوظائؼ واألنشطة االجتماعية، إذ اف 

يمعب معو، فمو مارس دور سائؽ قطار مثبًل فإنو سيحتاج إلى أطفاؿ آخريف يمعبوف معو دور  إلى مف
مـ دوف أف يشعر الطفؿ ممؿ فيتع الركاب، لذلؾ يبقى السعي وراء كسب األصدقاء عند الطفؿ مستمراً 

 وصعوبة.

  خطوات طريقة لعب األدوار:  -3
األدوار عدة خطوات تسير وفقيا، لتحقيؽ اليدؼ  كما لكؿ طريقة منيجية في تطبيقيا فإف لطريقة لعب

 الذي وضعت لو وىي كالتالي: 
)تييئة المجموعة( مف خبلؿ إثارة دافعية األطفاؿ نحو موضوع الخبرة وتقديـ الخطوة األولى : 

الموضوع بطريقة شيقة وممتعة تحفز األطفاؿ عمى متابعة ما سيقدـ، وىذه الخطوة ىي الخطوة 
لمبدء بالنشاط بحماسة، ودفع األطفاؿ لممشاركة والتعاوف الفعاؿ األساسية اليامة 

(Michaelis,1980,P4)  . 
ويتطمب مف المعممة في مرحمة التييئة التمييد الكافي لؤلطفاؿ وذلؾ بشرح اجراءات العمؿ والجوانب 

حوؿ المختمفة لمموضوع المطروح، وغالبًا ما يتـ ذلؾ برواية قصة، أو رؤية بطاقات لصور تدور 
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ثارة دافعيتيـ لمقياـ  موضوع معيف، أي تعريؼ األطفاؿ بما سيقومف بو أثناء سير المشيد التمثيمي، وا 
 بو.

 الخطوة الثانية: 
 : ار المشاركيف في التمثيؿ مف خبلؿاختي
 تحميؿ األدوار ووضعيا وتحديد صفات ممثمي األدوار. -
 (223، 9007،اختيار ممثمي األدوار وتحديد دور كؿ منيـ.)الجبلد -

وىنا ال بد لممعممة مف مراعاة توزيع األدوار عمى األطفاؿ الراغبيف بالمعب وحسب رغبتيـ مع تشجيع 
 الحياديف لممشاركة.

 الخطوة الثالثة: 
تييئة المسرح وفييا يتـ االتفاؽ حوؿ األدوات واأللعاب البلزمة ألداء األدوار، إضافة لئلعداد البيئة 

 يتناسب مع األدوار والموضوع. المناسبة وتنظيميا بما
 الخطوة الرابعة:

إعداد المبلحظيف )المشاىديف( مف خبلؿ توجيييـ إلى النقاط التي يراد مبلحظتيا، ولفت انتباىيـ إلى 
. 2222أف األمور التي الحظوىا سوؼ يتـ مناقشتيا وتمثيميا مرة أخرى بصورة أفضؿ. )صاصيبل.

223.) 
 الخطوة الخامسة:

وىنا يقوـ األطفاؿ بمعب أدوارىـ الممثمة لمموقؼ المعروض ويترؾ لؤلطفاؿ الحرية في   بدء التمثيؿ:
 الحركة ومساحة لبلرتجاؿ والتعبير بحرية.

 ،)الجبلدظ عمى االستمرارية في التمثيؿ.ويمكف لممعممة ىنا مف التدخؿ بالعب مع األطفاؿ لمحفا
9007، 223.) 

 الخطوة السادسة: 
ييا تقـو معممة الروضة بمناقشة األطفاؿ المشاىديف والممثميف بما تـ تنفيذه مف المناقشة والتقويـ وف

أدوار مف حيث السموكيات واألدوار التي لعبيا األطفاؿ، وتقييميا تبعًا لما فييا مف أداءات حركية 
 وانفعالية ولفظية واجتماعية وتحفيز األطفاؿ لتقديـ البدائؿ.
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 الخطوة السابعة: 
وىذه الخطوة تستند لمخطوة السابقة تبعًا لما أتت عنو المناقشة مف تعديؿ بعض األدوار  إعادة التمثيؿ

او السموكيات أو تغيير سير العمؿ واقتراح سموكيات لفظية وحركية، فيتـ في ىذه الخطوة إعادة تمثيؿ 
  (.Michaelis, 1980, P 19األدوار تبعُا لذلؾ. )

 الخطوة الثامنة:
 .الجديديف لؤلدوار التي تـ لعبيا مف جديد وتقييـ ما تـ تعديموالمناقشة والتقويـ و 
وىنا عمى المعممة التنويع في المواقؼ وطرح المزيد حتى يبدأ المتعمموف بتعميـ  الخطوة التاسعة:

النتائج التي توصموا إلييا عمى المواقؼ المشابية، بعد أف اكتسبوا الخبرة مف تمثيميا بأدوار 
  (.223، 9007 ،)الجبلدمعينة

 خطوات طريقة لعب األدوار ( يبين2المخطط البياني رقم )

 
والبد لمعممة الروضة مراعاة خصائص نمو األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية عند اختيار ولعب 
األدوار، والعمؿ عمى تقديـ أدوار تمثؿ الحياة االجتماعية بما تتضمنو مف مواقؼ وسموكات إيجابية 
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قويميا وتصحيحيا، والتي تريد أف تنمييا لدى الطفؿ) كالتعاوف والقيـ االجتماعية لتعزيزىا وسمبية لت
 والمشاركة وااللتزاـ بالنظاـ( 

األطفاؿ تمخيص خطوات طريقة لعب األدوار بأف تقـو المعممة بقص قصة أو حكاية ما عمى  ناويمكن 
مؿ وصفية تصؼ ما عرض لنموذج مف سموؾ اجتماعي مخطط لو مف خبلؿ جوالتي تكوف بمثابة 

يعممو الناس في موقؼ اجتماعي معيف، لنحصؿ بالتالي عمى االستجابة المطموبة، وبيذا نكوف قد 
، ثـ يناقش الموضوع مباشرة بعد عنا مف خبرات الطفؿ بالمساىمة االجتماعية النامية مع األقرافوسّ 

 انتياء األداء لمتعرؼ عمى مدى اكتساب األطفاؿ لؤلىداؼ المتوقعة.

 إيجابيات تطبيق طريقة لعب األدوار: -4
تزويد الطفؿ بميارات لغوية وجسمية، واجتماعية وذلؾ مف خبلؿ المشاركة والتفاعؿ والحوار  -

 ،والتعاوف وتقسيـ المسؤوليات بيف افراد الجماعة المشاركة أثناء قياميـ بأدوار حقيقية.)عويس
9002 ،223) 

يف والمنعزليف فرصًة لبلندماج مع اآلخريف فيكوف تقوي الثقة بالنفس وتييئ لؤلطفاؿ الخجول -
 (.222، 9009،)فيمي بذلؾ أسموبًا عبلجيًا لمشخصية االنطوائية

 تنمي التعاوف الخبّلؽ بيف األطفاؿ مف خبلؿ أداء األدوار االجتماعية المختمفة  -
 إكساب األطفاؿ ميارات المناقشة واالتصاؿ وتبادؿ المعمومات . -
 حياتية مختمفة وتكسبو خبرات اجتماعية متنوعة ُتعّرض الطفؿ لمواقؼ -
 (.809-802، 9001 ،)محمود 

تدرب األطفاؿ عمى تركيز انتباىيـ، وعمى نقد المواقؼ، وعمى احتراـ رأي اآلخريف وتقبميـ.  -
 (229-222، 9008 ،)طافش

 تتيح لمطفؿ فرص التعبير عف الذات واالنفعاالت لدى المتعمميف.  -
 باآلخريف وتراعي مشاعرىـ وتحتـر أفكارىـ)أي المشاركة الوجدانية(.تقوي إحساس المتعمميف  -
تساعد في تنمية التفكير والتحميؿ لدى األطفاؿ فيي تجعميـ يبلحظوف ويتذكروف ويدركوف  -

 ويقارنوف ويتخيموف ........... وغيرىا مف الميارات المعرفية.
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ىـ عمى حسف التصرؼ في مواقؼ تكسب المتعمميف قيمًا واتجاىات وتعديبًل لسموكيـ، وتساعد -
 (227، مختمفة. )دليؿ التطوير

تنمي الميارة المغوية مف استماع وحوار ومحادثة لدى الطفؿ وتوظيؼ المفردات الجديدة مف  -
 (Riley, 2004, P61خبلؿ تمثيمو لممواقؼ التي يمعبيا. )

 (902 ،9002،تفيد في زيادة التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ )صاصيبل -
 صعوبات تطبيق طريقة لعب األدوار :  -5

 تتمخص الصعوبات  بما يمي:
 يحتاج تطبيؽ ىذه الطريقة إلى وقت طويؿ. -
يتطمب تطبيؽ طريقة لعب األدوار لنجاحيا معممة مؤىمة ومدربة وكؼء وبدوف ذلؾ قد ال  -

 تحقؽ الطريقة اليدؼ منيا.
ووسائؿ واأللبسة خاصة.  مكمفة مادياً  أكثر مف الطرائؽ االخرى حيث أنيا تتطمب أدوات -

 (.237، 9002 ،)عويس
يجد بعض المتدربيف مف ذوي الشخصيات المتطرفة أو الخجولة صعوبة في القياـ بيذه  -

 (201، 9001 ،الطريقة ومف ممارستو )بدير

 دور معممة الروضة في لعب األدوار: -6
مة الروضة نفسيا في تقوـ المعممة في طريقة لعب األدوار بدور المخططة والموجية، ونجد معم

توجيو لعب األدوار أماـ ميمتيف أساسيتيف ىما: تطوير لعب األدوار كنشاط، وتوجيو لعب األدوار 
 توجيييًا تربويًا، وفيما يمي عرض لياتيف الميمتيف وما تتضمناه:

(. إف لعب األدوار بحد ذاتو يتطمب توجييا تربويا ىادفًا واغناء مواضيعو وجعمو في خدمة 2)
 (Myher,1993,P6-11 نياج حتى تتحقؽ القيمة التربوية منو )الم

فالمعب الذي يتميز بالصفات التطورية والتربوية، ىو المعب الموجو والمركز حسب اىتمامات ورغبات 
األقراف، إضافة إلى قدرتو عمى حؿ المشكبلت التي تظير، وتنمية القدرات والميارات المعرفية 

فسية، ولعب األدوار لو ترؾ حرًا دوف توجيو قد يعطي بعض التطوير في واالجتماعية والجسدية والن
عممية النمو، ومف جانب آخر قد يكوف مصدرًا لتكويف التجربة السمبية، وذلؾ حيف يتصرؼ بعض 
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األطفاؿ بصورة أنانية فيجعموف مف أنفسيـ المنظميف والموجييف دائمًا، ويحتفظوف ألنفسيـ باألدوار 
ببة والممتعة، ويتركوف لآلخريف األدوار الثانوية أو السمبية والبغيضة، ويقمعوف المركزية أو المح

استقبللية ومبادرة اآلخريف، كما يمكف أف يعكس األطفاؿ في أثناء لعب األدوار الجوانب السمبية 
 والقيـ السمبية، او تصورا سمبيًا أو خاطئًا عف الحياة االجتماعية. 

األدوار قميبًل وموضوعاتو متكررة وفقيرة المضموف، لكف عندما يتـ  وفي بعض المجتمعات يكوف لعب
 إغناؤه وتوجييو فإنو يحمؿ إمكانات تربويو كبيرة. 

 إف ما ىو مطموب مف لعب األدوار يمكف تمخيصو بالنقاط التالية :

كيؿ.  –صغير . طفؿ –جميعا وعمى اختبلفيا )كبير  تشجيع األطفاؿ عمى أداء األدوار -1
 .ر.........الخ(مدي -فبلح

تقبؿ  -المشاركة -المسؤولية -) االلتزاـعرض السموؾ المطموب تعممو خبلؿ عرض التمثيمية -2
 .اآلخر.........الخ(

 (221 ،2223،)إبراىيـ .تصحيح ألداء وتوجيو انتباه الطفؿ لجوانب القصور فيو -3
 وما يمكف أف تقـو بو المعممة لئلفادة مف لعب األدوار:

ات وقيـ وسموكيات معينة مثؿ آداب الزيارة، وآداب استقباؿ الضيوؼ، توضيح وعرض اتجاى -
 آداب الطعاـ، آداب الكبلـ واالستماع )أي المباقة االجتماعية(

توضيح العبلقة بيف كؿ مف )المديريف، لعماؿ، البائع، المستيمؾ، المعممات، السائقيف....  -
 اد.وغيرىا ( مف العبلقات االجتماعية التي تنشأ بيف األفر 

 (.12، 9002،التدريب عمى ميارة صنع القرار، وممارسة القيادة.)القرشي -
 توظيف طريقة لعب األدوار في تنمية المهارات االجتماعية: -7

يعتبر لعب األدوار أحد أىـ وامتع األنشطة بالنسبة لؤلطفاؿ، بو يعبر األطفاؿ عف مشاعرىـ 
كف توظيؼ ىذه الطريقة في تنمية الميارات ورغباتيـ وبو يمارسوف أدوار مختمفة يحبونيا، ويم

االجتماعية لدى األطفاؿ مف خبلؿ انتقاء المعممة ألدوار تساعدىـ عمى التمييز بيف الواقع 
والخياؿ وتبيف ليـ ترتيب األدوار تبعا ألىميتيا في المجتمع حيث أننا حيف نسأؿ األطفاؿ ما 

ي أنو يريد أف يصبح دكتور أو شرطي أو تحب أف تصبح في المستقبؿ فاألجوبة األكثر شيوعا ى
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معمـ أكثر مف األدوار أو الميف األخرى، وتعمميـ احتراـ جميع األدوار ومكانتيا اجتماعيا في 
محيطيـ، ومف ثـ توزع المعممة األدوار عمى األطفاؿ وبأداء الطفؿ لمدور المكمؼ بو سيمارس 

س المرافقة لو، وبذلؾ سيكتسب القواعد السموؾ االجتماعي المرتبط بالدور والمشاعر واألحاسي
األساسية لمسموؾ االجتماعي مثؿ معرفة الممكية العامة والخاصة والمشاركة الوجدانية واحتراـ 
أدوات الغير، وىنا يكوف دور المعممة في تشجيع األطفاؿ عمى التحدث والمبادرة، والتعاوف مع 

لمقدمة والسماح لمطفؿ باختيار السموكيات التي بعضيـ إلنجاز األدوار وتقديـ أراءىـ بالسموكيات ا
 يراىا صحيحة.

يمي:  ومف أىـ فوائد لعب األدوار في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطفؿ ما
(SOURF,1991,P372:) 
 تعريؼ الطفؿ عادات المجتمع وتقاليده والمفاىيـ والقيـ االجتماعية.  -2
 ىميتيا.تعريؼ الطفؿ األدوار االجتماعية وخصائصيا وأ -9
 تعريؼ الطفؿ ذاتو وتقديرىا. -3
 تعريؼ الطفؿ أدوات الميف والعبلقات بيف الميف. -8
 زيادة عبلقات الطفؿ الودية مع أقرانو ومعممتو.  -2
ف ىذا يمكنو مف الخبرات المصاحبة   -1 توفير الفرص لمطفؿ لتجريب األدوار االجتماعية، وا 

 ذاتو.لكؿ دور وقواعد السموؾ الناظمة لو، ويمكنو مف تقييـ 
تنمية القدرة عمى التمييز بيف الواقع والخياؿ وبيف المكانة الفاضمة في المجتمع واألدوار   -7

األكثر تقديرًا في المجتمع واكثر جاذبية، إذ إف األطفاؿ يفضموف دور الشرطي أكثر مف دور 
 (.33، 2227،المص، ودور المدير أكثر مف دور الموظؼ.)عويس

راف نعد العوامؿ الميمة في تحديد المواقؼ االجتماعية الشخصية إف العبلقات األولى مع األق -1
 (.KOOIJ,1986,P57لمطفؿ )

ومما سبؽ تناولو حوؿ طريقة لعب األدوار يمكننا االستنتاج بأنيا تعتبر مف الطرؽ الميمة في 
العممية التعميمية، وباألخص في مرحمة الطفولة )رياض األطفاؿ( وىي أحد أساليب التعميـ التي 
تستخدـ لتعميـ الفرد الجماعة مما يساعد عمى غرس بعض القيـ واالتجاىات والتعاوف وتحمؿ 
المسؤولية والثقة بالنفس، وتساعد عمى إبقاء المعمومات مدة طويمة في ذىف الطفؿ،  ألنو يقوـ 
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و باكتسابيا عمميًا عف طريؽ مشاركتو الفعمية وتساعدوا ىذه الطريقة عمى ترسيخ وتثبيت ما يتعمم
ًالطفؿ، حيث تمُس مواقؼ حياتيـ اليومية أي أنيا خبرة معاشو. 

 المناقشة:ريقة ط -ثالثاا 

تعتبػػػػػػػػػػر طريقػػػػػػػػػػة المناقشػػػػػػػػػػة الطريقػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي ال تخمػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػطتنا الحياتيػػػػػػػػػػة وموافقنػػػػػػػػػػا   
االجتماعيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ مكػػػػػاف وحػػػػػدث، فػػػػػنحف نجػػػػػري المحادثػػػػػات والحػػػػػوار والنقػػػػػاش بػػػػػدأ مػػػػػف االسػػػػػرة 

سػػػػػة ثػػػػػـ العمػػػػػؿ وىكػػػػػذا إال أف الحػػػػػوار والمناقشػػػػػة قػػػػػد تػػػػػتـ دوف وجػػػػػود تنظػػػػػيـ بػػػػػيف أفرادىػػػػػا إلػػػػػى المدر 
أي دوف )نقػػػػػاش مػػػػػنظـ(، أمػػػػػا النقػػػػػاش والحػػػػػوار كطريقػػػػػة تدريسػػػػػية فيػػػػػي حػػػػػوار مػػػػػنظـ يعتمػػػػػد عمػػػػػى 

 تبادؿ اآلراء واألفكار وتفاعؿ الخبرات بيف األفراد داخؿ قاعة الدرس.

طريقػػػػػػة المناقشػػػػػػة كطريقػػػػػػة تدريسػػػػػػية وُتعػػػػػرض الباحثػػػػػػة ىنػػػػػػا مجموعػػػػػػة مػػػػػػف التعػػػػػػاريؼ التػػػػػػي توضػػػػػػح 
 تتضمنو:  وما

 :تعريف طريقة المناقشة -1

: "أنشػػػػػػطة تعميميػػػػػػة م تعمميػػػػػػة تقػػػػػػـو عمػػػػػػى المحادثػػػػػػة ومرعػػػػػػي بأنيػػػػػػا 9002يعرفيػػػػػػا الحيمػػػػػػة 
 ما بطريقة الشرح وطرح األسئمة  حوؿ موضوع األطفاؿمع  ةتبعيا المعممتالتي 

 (.23، 9002، )الحيمة ومرعي
تنػػػػاقش ظػػػػاىرة مػػػػا، أو موضػػػػوع نشػػػػاط عػػػػف طريػػػػؽ األسػػػػئمة لكػػػػي يصػػػػؿ الطفػػػػؿ وىػػػػي الطريقػػػػة التػػػػي 

 (.221، 9000 ،بنفسو لتحقيؽ اليدؼ دوف أف ُيممى عميو شيء )سعد
ويػػػػػرى إبػػػػػراىيـ الشػػػػػافعي بأنيػػػػػا: الطريقػػػػػة التػػػػػي ينػػػػػاقش فييػػػػػا المػػػػػدرس تبلميػػػػػذه فػػػػػي الظػػػػػاىرة التػػػػػي  

األسػػػػػػئمة بحيػػػػػػث يصػػػػػػموف بػػػػػػيف أيػػػػػػدييـ أو فػػػػػػي الموضػػػػػػوع الػػػػػػذي ىػػػػػػـ بصػػػػػػدد دراسػػػػػػتو عػػػػػػف طريػػػػػػؽ 
 (.380، 2221 ،بأنفسيـ إلى ما يريد أف يوصميـ إليو دوف أف يمقي عمييـ شيئًا )الشافعي

شػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػكاؿ التفاعػػػػػػػػػػؿ والحػػػػػػػػػػوار فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػياؽ الحيػػػػػػػػػػاة ( Beigel,1998تعريػػػػػػػػػػؼ بيكػػػػػػػػػػؿ )
االجتماعيػػػػػة بػػػػػيف الطفػػػػػؿ وغيػػػػػره مػػػػػف الراشػػػػػديف، بحيػػػػػث يسػػػػػاعد ىػػػػػذا التفاعػػػػػؿ الطفػػػػػؿ عمػػػػػى تبػػػػػادؿ 

 األفكار واكتساب المعمومات والمعارؼ مما يحقؽ لو التعمـ. اآلراء و 
(Beigel,1998,p445) 
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ف ة تقػػػػػـو عمػػػػػى الحػػػػػوار بػػػػػيتفاعمّيػػػػػ]نيػػػػػا طريقػػػػػة تعميميػػػػػة تعمميػػػػػة طريقػػػػػة المناقشػػػػػة ُتعػػػػػّرؼ أف  وُيمكػػػػػف
، بيػػػػدؼ إكسػػػػاب الطفػػػػؿ المعرفػػػػة والخبػػػػرة والسػػػػموكات فيمػػػػا بيػػػػنيـاألطفػػػػاؿ الطفػػػػؿ والمعممػػػػة أو بػػػػيف 

مػػػػػف خػػػػػبلؿ  التواصػػػػػؿ بػػػػػاألخريف والتعبيػػػػػر المغػػػػػوي والعػػػػػاطفي والحػػػػػوار ميػػػػػارات االتصػػػػػاؿ وو  العمميػػػػػة
 .والمناقشة في مواضيع متنوعة تبادؿ األفكار واآلراء

 أهمية طريقة المناقشة: -2
إف أفضػػػػػؿ طريقػػػػػة الكتسػػػػػاب المعمومػػػػػات والػػػػػتعمـ ىػػػػػي الطريقػػػػػة التػػػػػي تعتمػػػػػد عمػػػػػى المػػػػػتعمـ 

التػػػػي يكػػػػوف فييػػػػا لمطفػػػػؿ مناقشػػػػة ىػػػػي مػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه الطرائػػػػؽ ولعػػػػؿ فػػػػي طريقػػػػة ال)الػػػػتعمـ الػػػػذاتي( 
السػػػػػػموؾ المناسػػػػػػب،  المعمومػػػػػػة وامػػػػػػتبلؾ سػػػػػػابدورًا فعػػػػػػااًل أو إيجابيػػػػػػًا مػػػػػػف حيػػػػػػث قيامػػػػػػو بنفسػػػػػػو باكت

 مػػػػع األطفػػػػاؿ اآلخػػػػريف المعػػػػارؼ والخبػػػػرات الحديثػػػػة( -)الطفػػػػؿ تجعػػػػؿ الطفػػػػؿ فػػػػي حالػػػػة تفاعػػػػؿ اي
 .ية أخرىوالخبرات الجديدة مف ج ومع المعارؼ مف جية
بػػػػػػػيف األطفػػػػػػػاؿ والمعممػػػػػػػة بمػػػػػػػا يكفػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػيف تفكيػػػػػػػرىـ المسػػػػػػػتقؿ  مسػػػػػػػتمرًا  تتطمػػػػػػػب تفػػػػػػػاعبلً كػػػػػػػذلؾ 
 (12 ، ص2222 ،)سكيكر .وتفاعميـ

أي يمكػػػػف إجمػػػػاؿ األىميػػػػة التػػػػي تتمتػػػػع بيػػػػا ىػػػػذه الطريقػػػػة بأنيػػػػا تتصػػػػؼ بتحقيػػػػؽ كػػػػؿ مػػػػف المشػػػػاركة 
ؤدي لتطػػػػػػوير البنيػػػػػػة المعرفيػػػػػػة النشػػػػػطة الفعالػػػػػػة والكشػػػػػػؼ عػػػػػػف الحقػػػػػػائؽ واكتسػػػػػػاب المعرفػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػ

 (.289، 2222،لدى األطفاؿ)عويس
فالمناقشػػػػػػة تمثػػػػػػؿ مػػػػػػدخبل ضػػػػػػروريًا ألي طريقػػػػػػة تعميميػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ توصػػػػػػيؿ األفكػػػػػػار والمعمومػػػػػػات 
المطموبػػػػة وىػػػػػي المنطمػػػػػؽ األساسػػػػي لتعمػػػػػيـ األطفػػػػػاؿ، فمػػػػا يجػػػػػري حقيقػػػػػة فػػػػي عمميػػػػػة الػػػػػتعّمـ أف كػػػػػؿ 

يقػػػػػػػػػػـو بتوظيفيػػػػػػػػػػا وتطبيقيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػػػؼ طفػػػػػػػػػػؿ يحػػػػػػػػػػاوؿ أف يػػػػػػػػػػتعمـ بطريقتػػػػػػػػػػو الخاصػػػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػػػـ 
 (.Beigl,1998,p445جديدة.)

كػػػػػذلؾ تػػػػػأتي أىميػػػػػة اتبػػػػػاع ىػػػػػذه الطريقػػػػػة مػػػػػع الطفػػػػػؿ مػػػػػف كونيػػػػػا تجعػػػػػؿ الطفػػػػػؿ متحػػػػػدثًا ومسػػػػػتمعًا 
ومحػػػػػاورًا مقػػػػػػدمًا ألسػػػػػئمة وأجوبػػػػػػة وحمػػػػػػوؿ وىػػػػػذا يسػػػػػػاعد عمػػػػػى زيػػػػػػادة نمػػػػػػوه المغػػػػػوي ويكسػػػػػػب الطفػػػػػػؿ 

باألحاديػػػػػث والنقاشػػػػػات، والمبػػػػػادرة فػػػػػي طػػػػػرح الحمػػػػػوؿ  التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرأي وميػػػػػارة المشػػػػػاركةميػػػػػارة 
ممػػػػا يعػػػػزز ثقتػػػػو بنفسػػػػو واسػػػػتقبلليتو ويجعمػػػػو أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػع األخػػػػريف  لمػػػػا يػػػػتـ طرحػػػػوُ 
 .والتواصؿ معيـ
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ويمكننػػػػػػػا االسػػػػػػػتنتاج ممػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ أف طريقػػػػػػػة المناقشػػػػػػػة طريقػػػػػػػة تفاعميػػػػػػػة جماعيػػػػػػػة تتطمػػػػػػػب مشػػػػػػػاركة 
ذلؾ لمطفػػػػػػػؿ بالتفاعػػػػػػػؿ مػػػػػػػع اآلخػػػػػػػريف والتواصػػػػػػػؿ معيػػػػػػػـ طفمػػػػػػػيف أو أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف النقػػػػػػػاش وتسػػػػػػػمح بػػػػػػػ

 والتعبير عف رأيو وأفكاره، وبيذا فيي تنمي الثقة بالنفس لدى الطفؿ والثقة بقدارتو وأفكاره.
 خطوات طريقة المناقشة: -3 

 : التالية بالخطوات المناقشة طريقة تنفيذ
 :لممناقشة التقديم أو التهيئة مرحمة -1
 عػرض أو حكايػة أو قصػة سػرد خػبلؿ مػف بالمناقشػة لمبػدء األطفػاؿ أذىػاف المعممػة تييػئ وىنػا

 وتشػويقيـ األطفػاؿ اىتمػاـ ؼدبيػ األسػئمة بعػض طػرح أو سػتناقش التػي تخػدـ األفكػار وسػيمة
 الػرئيس السػػؤاؿ ويطػرح المناقشػػة موضػوع يحػػدد المرحمػة وفػي ىػػذه المناقشػة، موضػوع إلػى

 .(212، 9001 ،طافش(.بدقة ةالمناقش أىداؼ  وتحدد المناقشة بموضوع المرتبط
 قيمػي مغػزى ذات اجتماعيػة قصػة عمػييـ وتسػرد األطفػاؿ المعممػة تييػئ البرنػامج ىػذا وفػي

، وتتحػػػػػػػاور معيػػػػػػػـ بيػػػػػػػدؼ تنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارة المشػػػػػػػاركة، وتقبػػػػػػػؿ اآلخػػػػػػػر، وااللتػػػػػػػزاـ بقواعػػػػػػػد واجتمػػػػػػػاعي
 النقاش وعدـ مقاطعة األطفاؿ اآلخريف لمطفؿ الذي يقدـ إجاباتو. 

 :المناقشة إجراء مرحمة  -9
 إلػى بحاجػة فيػـ بأنفسػيـ نقاشػاً  يػديروا أف وفيسػتطيع المػازاؿ األطفػاؿ  المرحمػة ىػذه فػي
 بتنفيذىا المياـ التالية: النقاش سير تقود معممة
 .المناقشة بموضوع المرتبط يالرئيس وضوعبالم األطفاؿ تذكر إف  -2
 ىػذه تصػاغ أف مػف والبػد متدرجػة، فرعيػة أسػئمة إلػى المناقشػة موضػوع تحمػؿ اف -9

 قػدرات مػع تتناسػب بسػيطة بمغػة محػدودة تكػوف وأف ودقيقػًا، واضػحاً  صػوغاً  األسػئمة
 يتشػتت ال حتػى واحػدة فكػرة عمػى سػؤاؿ كػؿ يركػز وأف، الصػعوبة فػي متدرجػة األطفػاؿ،
 (.212، 9008،شطاف(األطفاؿ

 عػف والتعبيػر ئيػـار آ إبػداء فػي ليػـ الحريػة وتػرؾ األطفػاؿ، مػع الفرعيػة األسػئمة مناقشػة -3
 والمبابيػػدي، الخبليمػػة(  بػػراتوالخ المعمومػػات واكتسػػاب الحقػػائؽ عػػف لمكشػػؼ أفكػػارىـ
2227 ،11 ) 
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  : وتحديدها النتائج إلى الوصول 3-
 نتيجػة النقػاش لموضػوع المطموبػة الحمػوؿ أو النتػائج إلػى المعممػة مػع األطفػاؿ يتوصػؿ

.  لػػػو  الدقيقػػػة الجػػةوالمع المطػػروح الموضػػوع حػػوؿ واإلجابػػات راءواآل األفكػػػار تبػػادؿ
 (.291، 9002،عويس(

 التػذكير عمػى تعمػؿ أف المعممػةوتعتبػر الخطػوة األخيػرة وتتطمػب مػف   :المناقشفة بعفد مفا 4-
 قػػاـ لمػا تقػػويـ عمميػػة إجػػراء ثػػـ ومػػف المناقشػػة، بموضػوع تتعمػػؽ التػػي اليامػػة بالمعمومػات

 ( 21، 9002، األىداؼ المبتغاه. )مرعي تحقيؽ سبيؿ في بعممو األطفاؿ
اض يففففاالسففففس التففففي ينبتففففي مراعاتهففففا أثنففففاء إدارة النقففففاش فففففي ر وفيمففففا يمففففي عرضففففا لففففبعض 

 :األطفال
 إشراؾ أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ في المناقشة.  -
 احتراـ اآلراء وتجنب السخرية والتيكـ سواء مف المعممة أو األطفاؿ اآلخريف. -
وتبعػػػػػػػًا لمسػػػػػػػتويات  وضػػػػػػػوح األسػػػػػػػئمة وربطيػػػػػػػا بموضػػػػػػػوع النقػػػػػػػاش وتػػػػػػػدرجيا فػػػػػػػي الصػػػػػػػعوبة -

 األىداؼ. 
 وضوح المغة والعبارات المستخدمة أثناء الحوار.  -
 عدـ مقاطعة األطفاؿ أثناء الحوار وترؾ الحرية ليـ في التعبير.  -
عػػػػػػدـ اإلطالػػػػػػة فػػػػػػي النقػػػػػػاش خوفػػػػػػا مػػػػػػف ممػػػػػػؿ األطفػػػػػػاؿ وفقػػػػػػداف الرغبػػػػػػة لػػػػػػدييـ فػػػػػػي متابعػػػػػػة  -

 النقاش. 
 يبديو األطفاؿ اآلخروف.تدريب األطفاؿ عمى االستماع واالىتماـ بما  -
 التسامح و القدرة عمى تغيير اآلراء وقبوؿ اآلراء المختمفة.  -
إلػػػػػػػػػى نقطػػػػػػػػػة تعميميػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػدة قبػػػػػػػػػؿ التأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػـ النقػػػػػػػػػاط القديمػػػػػػػػػة.  االنتقػػػػػػػػػاؿعػػػػػػػػدـ  -

(Davies,1981,P369.) 
  :المناقشةطريقة تطبيق إيجابيات  -4

 -تفسير  -ؿ بفرص ممارسة ميارات)حوارتنمية االستقبللية في التعمـ الطفؿ، إذ يزُود األطفا -2
 -مشاركة..... الخ( وعادات)احتراـ رأي األخر وأفكاره -تحدث -استماع -مقارنة -استنتاج
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 –التشارؾ في صنع القرار ..... الخ( وسموكات )تواصؿ  -عدـ مقاطعة حديث األخريف
 .مبادرة .....الخ( بطريقة ذاتية لتحصيؿ الخبرة -جرأة -استقبلؿ -تفاعؿ

 (.213، 9008،تنمية ثقة الطفؿ بنفسو وقدراتو. )طافش -9

تنمية الميارات المغوية لدى الطفؿ كميارة االصغاء واالستماع الفّعاؿ والقدرة عمى الحوار  -3
 واستخداـ ألفاظ وتراكيب لغوية والتدريب عمى التعبير عف األفكار.

 ـ شخصيتو وأفكاره.تنمية احتراـ الطفؿ أفكار وآراء اآلخريف، وزيادة ثقتو باحترا -8

، 2212 ،تنمية العبلقة الودية بيف األطفاؿ والمعممة وزيادة التفاعؿ فيما بينيـ )حمداف -2
213.) 

تنمية عبلقات التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ كاالنتماء والصداقة والقبوؿ  -1
 (.202، 9002،)صاصيبل

يعيـ عمى المبادرة واالبداع تنمي طريقة المناقشة روح التعاوف والمسؤولية عند األطفاؿ وتشج  -7
 (.11، 2227 ،واالبتكار والتنظيـ)الخبليمة والمبابيدي

تنمي في األطفاؿ احتراـ آراء اآلخريف والعبلقات االيجابية فيما بيف األطفاؿ وتقدير مشاعرىـ  -1
ف اختمؼ اآلراء.  حتى وا 

مف إبداء  مساعدة األطفاؿ في تعويدىـ عمى مواجية المواقؼ وعمى عدـ الخوؼ أو الحرج -2
 (.223-220، 9002 ،آرائيـ ) عبد السبلـ

 :طريقة المناقشةتطبيق  سمبيات -5

 .عات الصغيرةو جمماال لم ية تطبيقياعدـ صبلح -2

 .ببطء نشاطتحتاج الى زمف طويؿ حيث يسير ال -9
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قد تسبب التشتت عف الموضوع وتبتعد إف لـ تحدد بوضوح المعممة أىداؼ المناقشة منذ  -4
 البداية.

 (.222 ، المحتمؿ أف تنقمب إلى فوضى إف لـ تضبط الحوار )المرجع السابؽ مف -5

 .قد تؤدي إلىماؿ األطفاؿ ممف ىـ دوف الوسط، وتيتـ األذكياء -6

 :طريقة المناقشة تطبيق معممة الروضة في دور -6
تمعب معممة الروضة دور المنسؽ والميسر والموجو لتبادؿ المعمومات والخبرات بيف األطفاؿ 

ؾ بقياميا بتحديد اليدؼ العاـ واألىداؼ السموكية مف النقاش والوقت البلـز ثـ بالتييئة الجيدة وذل
والمناسبة لؤلطفاؿ مف حيث طرح موضوع أو حكاية قصة مثيرة وبأسموب مشوؽ لؤلطفاؿ، مع 

اتؽ استخداـ األدوات المناسبة لعمر األطفاؿ ومع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ، ومف ثـ يقع عمى ع
المعممة الدقة والتنويع في األسئمة التي تقوـ بطرحيا عمى األطفاؿ لمنقاش في الموضوع المطروح وىنا 
البد لممعممة أف تراعي ميارات التفكير جميعًا )كطرح مشكمة اجتماعية( تتطمب حمواًل مختمفة كالتعاوف 

إيجابية وتشجيعو عمى المبادرة في والمشاركة وااللتزاـ بالقواعد األنظمة، وتحمؿ الطفؿ عمى التفكير ب
عدـ  -االجابة وااللتزاـ بالقواعد المناسبة لئلجابة )اال يجيب الطفؿ دوف رفع اليد أو دوف إذف المعممة

مقاطعتو إلجابة زميمو(، وتجميع أكبر قدر ممكف مف االجابات ليتـ النقاش حوليا، وطرح أسئمة تترؾ 
ذا تنمي المعممة لدى األطفاؿ المبادرة والتعبير عف أرائيـ لؤلطفاؿ مجاؿ لمتعبير عما بداخمو، وبي

والثقة بأنفسيـ مف خبلؿ المشاركة في النقاش واألخذ بإجاباتيـ وتشجيعيـ، وكمما استخدمت المعممة 
أسئمة متنوعة المجاالت و مفتوحة، ووجيت األطفاؿ ونظمت األفكار بطريقة تراعي مستوى نمو 

طريقة المناقشة في التعميـ وباألخص في تنمية الميارات االجتماعية  األطفاؿ كمما ساىمت في نجاح
 لمطفؿ.

 وكذلؾ يمكف تمخيص دور المعممة بالتركيز عمى النقاط التالية:
 )حجـ المناقشة( أف تكوف المناقشة في مجموعة كبيرة، أو في مجموعات صغيرة.-2
عداد مسبؽ ودقيؽ. أف عامؿ الوقت ميـ جدًا، لذلؾ ينبغي أف يكوف ىناؾ تخطيط-9  وا 
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بداء الرأي، والتعميؽ مع تجنب -3 أف تشجع المتعمموف وذلؾ بدعوة أكبر عدد ممكف منيـ لمتحدث وا 
 النقد غير البناء، وذلؾ بالتأكيد عمى مبدأ االحتراـ المتبادؿ بيف المتعمميف.

 إدارة النقاش والتدخؿ إذا دعت الحاجة حتى ال يخرج النقاش عف السيطرة. -8
  (999 ، 9007تتاـ المناقشة بتمخيص النقاط الرئيسية التي أتت نتيجة لمنقاش )حسنيف، اخ-2
 توظيف طريقة المناقشة في إكساب األطفال المهارات االجتماعية: -7 

وبالمجمؿ إف إلقاء نظرة إلى طريقة المناقشة والطرائؽ التدريسية األخرى ُتمكننا مف مبلحظة 
ي ال يمكننا االستغناء عنيا في العممية التعميمية بغض النظر عف طريقة المناقشة مف الطرؽ الت

العمر والمرحمة التعميمية، فيي تدخؿ وتتداخؿ مع أغمب الطرائؽ التعميمية، كونيا الطريقة التي 
وىو اساس االتصاؿ والتواصؿ بيف وىما المدخؿ ألي طريقة أخرى  تقوـ عمى الحوار والنقاش 

 األفراد.

ر والنقاش بأية طريقة تعميمية في رياض األطفاؿ كوننا نتعامؿ مع مرحمة وال بد مف الحوا
عمرية مبكرة، تحتاج ألساليب تعميمة خاصة، تقـو عمى التواصؿ عف طريؽ الحوار بيف المعممة 
واألطفاؿ وبيف األطفاؿ أنفسيـ الكتساب المعارؼ والميارات، وبما أف طريقة المناقشة طريقة تعميمية 

ـ عمى األسئمة واألجوبة مما يسمح لؤلطفاؿ بالتواصؿ فيما بينيـ وينمي لدييـ حب تفاعمية، تقو 
المشاركة والتعاوف والتواصؿ فيما بينيـ مف خبلؿ تقبؿ آراء بعضيـ واحتراـ اآلخر والمباقة االجتماعية 

بداء الرأي دوف مقاطعة مف قبؿ أطفاؿ آخر، وتعرؼ آداب الحديث، وعدـ االجابة  إال في التعامؿ وا 
بعد أخذ إذف المعممة، كذلؾ يتعمـ الطفؿ بالنقاش كيفية معالجة بعض المواضيع االجتماعية وكيؼ تتـ 
العبلقات االجتماعية ويكتسب ميارات العمؿ المشترؾ، وذلؾ بقياـ المعممة بطرح مواضيع وأفكار 

و المشكبلت التي تتناوؿ العبلقات والقواعد االجتماعية المقبولة، مف خبلؿ القصص أو الحكايات أ
 تتطمب حبًل مف الطفؿ، والطمب مف الطفؿ اقتراح نيايات وحموؿ جديدة.

وبيذا نجد أف طريقة المناقشة طريقة تفاعمية مناسبة لعمر الطفؿ وما يمتاز بو خيالو الخصب، 
  االجتماعية(.  -االنفعالية -العقمية –وتساعد عمى نمو الطفؿ في جوانب مختمفة )المغوية 
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 الخامسالفصل 
  منهجية البحث وإجراءاتهمنهجية البحث وإجراءاته

ًًمنهجًالبحث.منهجًالبحث.ًً--أولاًأولاً

ًًمجتمعًالبحثًوعينته.مجتمعًالبحثًوعينته.ًً--ثانيااًثانيااً

ًً)إعدادهاًوإجراءاتًصدقهاًوثباتها(:)إعدادهاًوإجراءاتًصدقهاًوثباتها(:ًًأدواتًالبحثأدواتًالبحثًً--لثااًلثااًثاثا

ًًالبرنامجًالتدريبي.البرنامجًالتدريبي.--11

ًًالبعديًللمعلمات.البعديًللمعلمات.ًً--لختبارًالتحصيليًالقبليلختبارًالتحصيليًالقبلياًاً--22

ًًبطاقةًمالحظةًالمعلمة.بطاقةًمالحظةًالمعلمة.ًً--33

  الختبارًالمصورًللمهاراتًالجتماعيةًللطفل.الختبارًالمصورًللمهاراتًالجتماعيةًللطفل.ًً--44

ًًإجراءاتًتطبيقًالبحث.إجراءاتًتطبيقًالبحث.ًً--رابعااًرابعااً

ًًحدودًالبحث.حدودًالبحث.ًً--خامسااًخامسااً

  اإلحصائية.اإلحصائية.المعالجةًالمعالجةًًً--سادسااًسادسااً
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 خامسالالفصل 

 {منهجية البحث وإجراءاته  }

اأدااتػػػو ايي يػػػ  تاػػػبيبي  اتنييبيػػػ  بػػػف   ػػػؿ  اعينتػػػويتنػػػ اؿ ال اػػػؿ النػػػ لا بني يػػػ  ال نػػػث 
اات )ال رن بج التدري ا، ااخت  ر البعلب ت ا ط  ػ  الببلنظػ  ة البنيبيف اب  نتج عف تنييـ األدالس د

اال تب عيػ  البخاػص لؤلط ػ ؿن بػف إدخػ ؿ تعػديبلت رات اال عػد  االبؤ ػؿ للبيػ  –ااالخت  ر الق لػا 
تعديؿ  ط    الببلنظ ،  ـبثؿ التنايع فا األىداؼ التعليبي ، االتنايع فا طرائؽ تقديـ ال رن بج، ا د ت

، ايشػػرح ىػػذا ال اػػؿ إ ػػرا ات ؿخت ػػ ر البيػػ رات اال تب عيػػ  لؤلط ػػ تعػػدي ت علػػ  ا إدخػػ ؿفضػػبلع عػػف 
 التدري ا للبعلب ت فا الت ر تيف االستطبلعي  اال علي . التط يؽ البيدانا لل رن بج

 :منهج البحثأواًل ـ 

اذلػؾ لعػدـ  ،ت ري االش و  البنيج نقؽ بف فرضي تو عل  اعتبد ال نث للاااؿ إل  أىدافو االت
 التبيف بف الض ط الي بؿ للعاابؿ البنيط   تن يذ الت ر   التا  د تؤثر فا سيرى .

ريػػب ال رنػػ بج علػػ  عينػػ  بػػف بعلبػػ ت ريػػ ض األط ػػ ؿ الخت ػػ ر ف عليتػػو، ا ػػد   بػػت ال  نثػػ   ت 
البعػػػد لؤلط ػػػ ؿ علػػػ  عينتػػػيف ت ري يػػػ  )اىػػػا عينػػػ   ػػػ ر الباػػػار للبيػػػ رات اال تب عيػػػ  اط قػػػت االخت

األط  ؿ الذيف تلقت بعلب تيـ ال رن بج التدري ان اض  ط  )اىا عين  األط  ؿ الذيف لـ تتلؽ بعلب تيـ 
ي ا الػػػػـ تتلػػػػؽ أ  تػػػػدري  تن، اذلػػػػؾ  يػػػػدؼ تعػػػػرؼ ف عليػػػػ  ال رنػػػػ بج التػػػػدري ا البقتػػػػرح ال رنػػػػ بج التػػػػدر 

 للبعلب ت ابعرف  آث ره فا األط  ؿ االبعلب ت.

 مجتمع البحث وعينته: ثانيًا ـ

الرسػبي  إل ػرا  ال نػث البيػػدانا  عػد الناػاؿ علػ  الباافقػػ ت  :المجتمـع اصلـمل لمبحــث .1
ؼ تنديػػػد ب تبػػػع ال نػػػث ناػػػلت ال  نثػػػ  علػػػ  أسػػػب   ن ا يػػػد1 ) ر ػػػـ الب ينػػػ  فػػػا البلنػػػؽا 

بػػف  فييػػ البدرسػػ ت اأعػػداد البعلبػػ ت  ريػػ ض األط ػػ ؿ النيابيػػ  ابن طقيػػ  فػػا بدينػػ  دبشػػؽ
إذ شػػػبؿ ب تبػػػع ال نػػػث  ،ن3112-3112)ديريػػػ  التر يػػػ  للعػػػ ـ الدراسػػػا خػػػبلؿ إناػػػ  ات ب

 إض ف  إل  أط  ليف فا بدين  دبشؽ البعلب ت البدرس ت فا ري ض األط  ؿ النيابي  بيع 
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ن ط ػبلع اط لػ  2722 ) األط ػ ؿاعػدد  ن 255) البعلب ت  لغ عدد د ا ، سنااتن 6-5) عبر
  .نيابي ال ي ض األط  ؿر  يتازعاف عل 

 نيػث تتبثػؿ  ،الب تبػع األاػلا لل نػثبػف اختيػ ر عينػ  ال نػث تػـ  اختيار عينـ  البحـث: .2
اىػػػا عينػػػ  لبػػػ ت ريػػػ ض األط ػػػ ؿ بػػػف بععينػػػ  ا ػػػد تػػػـ اختيػػػ ر  ، ت ىػػػذا الب تبػػػعفييػػػ  اػػػ 

  طريق  عشاائي . النيابي األط  ؿ بف ري ض ن بعلب  15عشاائي  عنقادي  ا لغ عددىف )

 اعين  بف األط  ؿ اتـ تقسيبي  إل   سبيف:

يشػػيؿ ىػػؤال  ب باعػػ   عينػػ  بػػف أط ػػ ؿ ال ئػػ  العبريػػ  الث لثػػ  بػػف ريػػ ض الب تبػػع األاػػلا ) -
ألنيـ أط  ؿ البعلب ت اللااتا ش ريف فا ال رن بج ا ػد  لػغ  ت ري ي ن. اختيراا  طريق  بقاادة

 ن ط بل اط ل .211عددىـ  )

الػػذيف لػػـ تتلػػؽ بعلبػػ تيـ  عينػػ  بػػف أط ػػ ؿ ال ئػػ  العبريػػ  الث لثػػ  بػػف ريػػ ض الب تبػػع األاػػلا -
التػػدري  ت الػػااردة فػػا ال رنػػ بج التػػدري ا البقتػػرح )يشػػيؿ ىػػؤال  الب باعػػ  الضػػ  ط ن. اال ػػ لغ 

 ط بلع اط ل . ن211)عددىـ  

جراءات لدقها وثباتها(: البحث أدواتثالثًا ـ   )إعدادها وا 

 عل  األداات الت لي :الن لا اعتبد ال نث 

البيػػ رات اال تب عيػػ  لػػد  ط ػػؿ يعػػض  رنػػ بج لتػػدريب بعلبػػ ت ريػػ ض األط ػػ ؿ علػػ  تنبيػػ   .1
 الراض .

 .عند الط ؿ ال تب عي لبي رات ال ط    ببلنظ  لراد سلاؾ البعلب  فا يي ي  تنبيتي   .3
 بؤ ؿ لقي س البي رات اال تب عي  لد  ط ؿ الراض . – عد    –  لا  اخت  ر باار .2
 بؤ ؿ للبعلب ت لقي س ف علي  ال رن بج. - عد  –اخت  ر تنايلا   لا  .2

ب باعػ  بػف اإل ػرا ات التػا نػددى  يػؿ بػف ا د اعتبدت ال  نث  فا تابيـ أداات  نثي  عل  
 ـ االتا يبيف تلخياي   ب  يأتا:1979ن فا ع ـ Allen & Yen) ألف ايف

 التخطيط عف طريؽ تنديد الب  الت فا ضا  التع ريؼ االبق ييس الس  ق . ن1
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يت    عدد بن سب بف ال قػرات لتططػا الب ػ الت ااػي ل  ال قػرات ابػف ثػـ تقػديبي  إلػ  ل نػ   ن3
 البنيبيف اا  را  التعديبلت فا ضا  آرائيـ.

نػػ  ببثلػػ  للب تبػػع الػػذ  سػػتط ؽ الاػػيط  الني ئيػػ  عليػػو اذلػػؾ ل يػػ ف تط يػػؽ ال قػػرات علػػ  عي ن2
 .ن61ص ،3112 ،اأخيراع انتق   أفضؿ ال قرات )آؿ براد ،اال يـ الاضاح

 البرنامج المقترح: إعدادخطوات  -1

 اضػػع خطػػاات تاػػبيـ ال رنػػ بج التعليبػػا اىػػا نبػػاذج يبتػػ ز  G. Comp"يبػػب  يرالػػد" ػػ ـ  
االخطاات ااألسػ ليب اتنػ اؿ البيػ رات البلزبػ  لتط يقيػ  ايبتػ ز   لاضػاح    لشباؿ فا عرض األفي ر
يبػػب.  : ) يرالػػدعلػػ  الننػػا التػػ لا ىػػاا  بثػػؿ ىػػذا فػػا ثبػػ ف خطػػاات رئيسػػ تاالسػيال  فػػا التط يػػؽ اي

 ن31-19 ، ص1991تر ب  أنبد ي ظـ، 
 

عداد   ئب    لباضاع ت الرئيس  التا ساؼ يت .1 ـ تن الي  خبلؿ التعرؼ عل  األىداؼ الع ب  اا 
 بنتا  الدراس .  

تنديػػػػد خاػػػػ ئص البتعلبػػػػيف الػػػػذيف يسػػػػتيدفيـ تاػػػػبيـ الخطػػػػ  التعليبيػػػػ  بػػػػف نيػػػػث  ػػػػدراتيـ  .3
 ان   تيـ ااىتب ب تيـ. 

تنديػػد األىػػداؼ التعليبيػػ  البػػراد تنقيقيػػ  بػػف البتعلبػػيف فػػا اػػارة نتػػ ئج تعلػػـ سػػلايي  يبيػػف  .2
  ي سي  اتقايبي . 

 التا ترت ط  يؿ ىدؼ بف األىداؼ التعليبي .  ي تعليبتنديد بنتا  الب دة ال .2
 إعداد أداات  ي س بن س   لتنديد خ رات البتعلبيف الس  ق .  .5
اخت ػػػ ر نشػػػ ط ت التعلػػػيـ االػػػتعلـ االباػػػ در االاسػػػ ئؿ التعليبيػػػ  التػػػا سػػػاؼ يػػػتـ بػػػف خبلليػػػ   .6

 ا ااسطتي  تن اؿ بنتا  الب دة االدراس . 
 بثؿ البيزاني ، األشخ ص، األ يزة، ااألداات.  تنديد اإلبي ن ت االخدب ت البس ندة .7
 ابعرف  بد  تنقيقيـ لؤلىداؼ التعليبي .  ط  ؿتقايـ تعليـ األ .8

 افق ع للخطاات الت لي :  ج ي نت  را ات  ن   ال رن بإل أب    لنس   
 

  لل رن بج اال رعي  تنديد األىداؼ الع ب  . 
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   لس تللتنديد األىداؼ اإل رائي  . 
  ي رات اال تب عي . البتنديد 
  .اختي ر بنتا  ال رن بج 
 البقترن    ل رن بج.  ط يؽاأس ليب الت رائؽتنديد ط 
   الاس ئؿ التعليبي  البستخدب  فا ال رن بج.ا تنديد األنشط 
  .تنديد أس ليب التقايـ فا ال رن بج 
  .عرض ال رن بج عل  البنيبيف 
 ال رن بج.  ذال ترة الزبني  لتن ي 

 

 س ؽ تـ  ن   اتابيـ ال رن بج الن لا افق ع للخطاات الت لي :ب  فا ضا  ا 

 تحديد اصسس العام  التل يستند إليها البرنامج المقترح: -2

 يستند ال رن بج الن لا إل  ب باع  األسس الت لي : 

 . ال رابج التدري ي  عباب ع، اب  يتعلؽ  باضاع ال نث خ ا 

 عػد ادىف اتر يػ  ط ػؿ بػ    ػؿ البدرسػ  التػا تضػـ األسػ س أد ي ت علػـ الػن س اتػدريب البعلبػ ت اا 
 -3113ا اػيبل -1999ا اػيبل. -3113النظر  لب يػاـ البيػ رات اال تب عيػ ، )برتضػ ،

 ......اليرى  بف البرا عن.3111الن شؼ، -1998ال  ر ،  -3112للاؿ،الز 

  الراضػ   ب    ؿ البدرسػ ، ابعلبػ ت آرا   عض االختا اييف، فا ب  ؿ تر ي  ط ؿ  األخذ
 ببف لدييف   ع طايؿ فا ىذا الب  ؿ.

  . خا ئص برنل  ري ض األط  ؿ، اأىدافي 

  .البي رات اال تب عي  )التع اف، البش ري ، االلتزاـ   ألنظب  االقاانيفن 

   نب ذج البي رات اال تب عي  )نباذج بيراؿن انظريػ ت الػتعلـ اال تبػ عا )الػتعلـ االعتب د عل
   لببلنظ ن.
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 ريػ ض  يػؤد  إن  زىػ  إلػ  ابػتبلؾ بعلبػ ت ،إل  أىداؼ تعليبي  لل رن بجالبي رات ه ىذ  تر ب
 .الراض نبيتي  لد  ط ؿ عل  ت فالتا تس عدىالبي رات اال تب عي  األط  ؿ 

  براع ة ب دأ االستبراري  عند تنظيـ بنتا  ال رن بج،  نيث يتـ تقديـ الخ رات التعليبي   اارة
 .    ات نب تيرار البعلاب ت اتداخليفيـ البنتا  يسرتدري ي  ت

 الطرائػػؽ ااألسػػ ليب التعليبيػػ  التػػا تسػػ عد البعلبػػ  علػػ   ف بنتػػا  ال رنػػ بجبضػػبراعػػ ة أف يت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رات اال تب عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتتن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع خاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئص                                                                                   

 نيػث تػافر  ،ألنشط  التعليبي  البتضػبن   بنتػا  ال رنػ بجا نبا ط ؿ الراض ، ابراع ة تناع
  دائؿ بتعددة أب ـ البعلب ت. 

 علػػػػ    تالبعلبػػػػ لبسػػػػ عدة ،براعػػػػ ة تقػػػػديـ التطذيػػػػ  الرا عػػػػ   اػػػػ   بسػػػػتبرة يلبػػػػ  تطلػػػػب ذلػػػػؾ
  عي .بي رات اال تبلل فابتبليي

حرلت الباحث  عند بناء البرنـامج التـدريبل عمـر مراعـاض بعـو الجوانـم يـل عمميـ  التلـمي   وقد 
 ومن أبرزها اآلتل:

ااألنشػػػط  البسػػػتخدب  ااسػػػ ئؿ  التػػػدري ا ااألىػػػداؼ اطرائػػػؽ التقػػػديـانسػػػ  ـ بنتػػػا  ال رنػػػ بج  -1
 التقايـ بع األىداؼ البر اة.

 ا سيط  افا ىذا نرات ال  نث  عل  اآلتا: براع ة تقديـ نب ذج تعلـ ا تب عا بتناع  -3
تقػػػػـا يػػػػؿ  لسػػػػ  بػػػػف  لسػػػػ ت ال رنػػػػ بج علػػػػ  أنشػػػػط  ابيػػػػ رات بتناعػػػػ  تتضػػػػبف البيػػػػ رات  -

 اال تب عي  البتضبن  فا ال رن بج.
تضػػػػبيف ال رنػػػػ بج باا ػػػػؼ اأنشػػػػط  تاضػػػػل األداار اال تب عيػػػػ  التػػػػا تنػػػػدرج تنػػػػت البيػػػػ رات  -

 اال تب عي  لل رن بج.
افػا ىػذا نراػت ال  نثػ  علػ  تنػاع أنشػط  يػؿ  لسػ  بػف ال لسػ ت، اذلػؾ  بران  ال رن بج: -2

  ب  يتن سب بع استراتي ي ت اطرائؽ التعلـ اال تب عا، اط يع  البنتا .
براعػػ ة ال رنػػ بج ب ػػدأ ال ػػراؽ ال رديػػ ، نيػػث يتضػػبف ب باعػػ  بػػف األنشػػط  االبيػػ ـ البتناعػػ   -2

 االتا تب رس  شيؿ فرد  أا  ب عا.
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ىػػداؼ خطػػاة األتبثػػؿ خطػػاة تنديػػد  لمبرنــامج: والفرعيــ  داف العامــ تحديــد اصهــ -3

فيػػا الخطػػاة األالػػ  أل  عبػػؿ بػػنظـ انقطػػ  ال دايػػ  ؛ أس سػػي  فػػا تخطػػيط أ   رنػػ بج تعليبػػا
ن إلػػػ  أف ىنػػػ ؾ تعري ػػػ ت 185، ص1999أل  عبليػػػ  تخطيطيػػػ  القػػػد أشػػػ ر نسػػػف زيتػػػاف )

 : الننا الت لااىا عل  عديدة لؤلىداؼ التعليبي  )أىداؼ التعلـن 

 ن أا أف ييػاف  ػ دراع علػ  فعلػو ط لػب  ين طا أف ي علو البتعلـ )التع ير اا ا لب
 عند ني ي  عبلي  التدريس. 

   ع ػػ رات تاضػػل أنػػااع النت  ػػ ت )النػػااتجن التعليبيػػLearning Outcomes  
 فا سلاؾ الطبلب البتا ع لبنظاب  التدريس إنداثي . 

 بػف الطػبلب إن ػ زه فػا ني يػ  بقػرر دراسػا أا   بؿ أا ع  رات تاؼ بػ  يتا ػع
 ندة دراسي  أا أند الدراس اليابي  )أا فا ني ي  فترة دراسي  بنددةن. ا 

 

 اصهداف العام  لمبرنامج: 
 تػدريب بعلبػ ت الراضػ  علػ  تنبيػ   عػض البيػ رات اال تب عيػ  الهدف اصساسـل لمبرنـامج:

 ن سناات.6-5ط ؿ الراض )االلتزاـ   لنظ ـن لد   -البش ري  -)التع اف
 اصهداف الفرعي  لمبرنامج:

االلتػػػػػزاـ  -البشػػػػػ ري  -البيػػػػػ رات اال تب عيػػػػػ  )التعػػػػػ اف إيسػػػػػ بتػػػػػدريب البعلبػػػػػ ت علػػػػػ   -1
   لنظ ـن للط ؿ.

 أط ػػػ ؿرفػػع بسػػتا  أدا  البعلبػػ ت بػػف خػػبلؿ التط يػػػؽ ال علػػا للبيػػ رات اال تب عيػػ  بػػع  -3
ف فػػػا ال رنػػػ بج بػػػف خػػػبلؿ تط يػػػؽ الراضػػػ  فػػػا باا ػػػؼ نقيقيػػػ  ا يػػػ س بسػػػتا  تناػػػيلي

 االخت  ر الق لا اال عد  االبؤىؿ اتط يؽ  ط    الببلنظ  علييف.
االلتػػزاـ  -البشػػ ري  -)التعػػ اف يػػ س بػػد  ايتسػػ ب أط ػػ ؿ الراضػػ  للبيػػ رات اال تب عيػػ   -2

عف طريؽ بعرف  نت ئج اخت  ر باار للبي رات اال تب عي  الذ  أعدتي  ال  نث    لنظ ـن 
 فا يؿ بف التط يقيف الق لا اال عد  االبؤ ؿ لل ط   .لؤلط  ؿ 

 :جمساتتحديد اصهداف اإلجرائي  لم-4
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يؤيػػد البتخااػػاف فػػا ب ػػ ؿ تاػػبيـ التػػدريس أىبيػػ  أف تاػػ غ ع ػػ رات األىػػداؼ التدريسػػي  
ىذا السلاؾ عف   راي ل  سلايي   بعن  أف تتضبف سلاي ع يبيف ببلنظتو ابف ثـ  ي سو،  نيث يع

   ػؿ للببلنظػ  يتا ػع نداثػو فػا سػلاؾ الطػبلب أا الدارسػيف.   Learning Outcome نػ تج تعلبػا
ا ب باع  األىداؼ التا تقػيس سػلاؾ الط ػؿ  فػا ني يػ  ن ى )اإل رائي  ؼ السلايياىدياف األتا ذلؾ 

 ن.71ص، 3113النش ط اتياف    ل  للقي س االببلنظ  )برتض  اأخراف، 
 

ال رنػػ بج فػػا األىػػداؼ اإل رائيػػ  الخ اػػ   يػػؿ  لسػػ ، االتػػا اتتبثػػؿ األىػػداؼ اإل رائيػػ  ليػػذا 
 يسع  ال رن بج إل  تنقيقي ، يب  يلا:

 جانم النظري من البرنامج: جمسات "الاصهداف اإلجرائي  لمأ. 

 أف تياف البعلب    درة أف: 
 أسلا ي  الخ ص.  نباتايغ ب يـا ال  
  برنل  ري ض األط  ؿ.   اانب النباتذير  
  د  .   برنل  ري ض األط  ؿ بتطل  ت النبا اال تب عا بف ع ع  تستنتج أر  
  لد  الط ؿ.  عاابؿ النبا اال تب عا تندد 

 .تستنتج خا ئص يؿ   نب بف  اانب النبا لد  الط ؿ 

 .تقترح أنشط  عبلي  لتنبي  النبا االن ع لا لد  الط ؿ 

 .ت سر ترا ط  اانب النبا 

 تب عا.تشرح دار النبا النريا فا النبا اال  

 . تاضل بتطل  ت النبا العقلا لط ؿ الراض 

 تنبي  البي رات اال تب عي .طرؽ  تعدد 

 .تاضل ب ياـ التعلـ التع انا 

 .تشرح خطاات طريق  التعلـ التع انا 

 .ت يف أىبي  طريق  التعلـ التع انا فا ري ض األط  ؿ 

 ا فػا تلخص ببيزات استخداـ طريقػ  الػتعلـ التعػ انا فػا ريػ ض األط ػ ؿ ع بػ  
 تعليـ البي رات اال تب عي  خ ا .
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 ـ نش ط تط يقا افؽ طريق  التعلـ التع انا.تاب 

 . تشرح يي ي  تاظيؼ طريق  التعلـ التع انا فا تنبي  البي رات اال تب عي 

 .تاضل ب يـا يؿ بف طريق  البن  ش  العب األداار 

 .تشرح خطاات يؿ بف طريق  البن  ش  العب األداار 

 ريق  البن  ش  العب األداار فا الخ رات اال تب عي  للط ؿ.ت يف أىبي  ط 

   البيػ رات اال تب عيػ لتعلػيـ البلزبػ  تتعرؼ عل  اا  ػ ت ابيػ ـ بعلبػ  الراضػ 
 للط ؿ. 

 الراض .  فا البي رات اال تب عي  تقترح أداار  ديدة لبعلب  الراض  فا تقديـ 
 اال تب عي  بي رةتستخلص ب يـا ال . 

 جانم العممل من البرنامج:  جمسات "الجرائي  لماصهداف اإل .م

 أف تياف الط ل   البعلب    درة أف: 
 

  األط  ؿ.  أداار ا تب عي  تع اني  ليقـا  أدائي تندد 
  تق رف  يف يػؿ بيػ رة عػف البيػ رات الت ليػ   شػيؿ اػنيل بػف نيػث: )التعػ اف– 

 ن ااألنظب االلتزاـ   لقااعد  -البش ري 
 لي  اأنشط  لتنبي  النبا االن ع لا لد  األط  ؿ.تقترح تط يق ت عب 

  بي راتي  التع اني  فا ايس ب الط ؿ نب العبؿ التع انا. تستخدـ 
  تطلب بف األط ػ ؿ البشػ ري  فػا لعػب األداار اال تب عيػ  التػا تيسػ يـ بيػ رات

 ني تي .

 . تطلب بف األط  ؿ إعط   أبثل  لباا ؼ بش ري 

 شخ ص اتطلػب بػنيـ التع يػر األشػي ؿ التػا  ػد تعطا ااراع لؤلط  ؿ ابش ىد أل
 يتش رياف فيي .

 .تشيع  ااع بف ال رح ااألل    يف األط  ؿ أثن   تع اني  بعيـ 

 . تع ر عف أشي ؿ التع اف فا الراض 

 .تر ط األنشط   باا ؼ ا تب عي  للط ؿ 
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 . تقديـ أنشط  فردي  ا ب عي  لتش ع النبا اال تب عا اتنبؿ البسؤالي 

 ا التاااؿ اال تب عا بع األط  ؿ.ت  در ف 

 .تن فظ عل  التاااؿ ال ار  أثن   الناار االبن  ش  بع األط  ؿ 

 ا اه األط  ؿ أثن   تقديـ األنشط . تتعرؼ عل  تع  ير 

  ،تستخدـ نري ت ال سد البن س   للتع ير عف تاااػلي  اال تبػ عا )التلػايل   ليػد
ع ػػػػاس، البشػػػػا  سػػػػرع  ......... بػػػػد اليػػػػد للباػػػػ فن ، الترنيػػػػب، اال تسػػػػ ب ، ال

 اليرى  بف النري ت التا تّع ر عف االن ع الت.

 .تراعا ال راؽ ال ردي   يف األط  ؿ اتنتـر استعداداتيـ ان   تيـ 

 .تش رؾ األط  ؿ بش عرىـ األع  يـ 

 .تافر الباا ؼ التا تتيل لؤلط  ؿ النري  االتاااؿ 

 اا ؼ اال تب عي  البطران .تناع  ن رة اارت  ع ااتي   ب  يتن سب بع الب 

 .تت نب اث رة بش عر الطيرة  يف األط  ؿ 

 .تنيا نق ش أدارتو 

 . تخت ر اس ئؿ بن س   لتنقيؽ اىدافي 

 .ت لس بع األط  ؿ اتن دثيـ 

 .تندد لؤلط  ؿ  ااعد العبؿ الخ ا   يؿ نش ط 

 .رش دىـ أثن   العبؿ  تقاـ  تا يو األط  ؿ اا 

 اال لبش يؿ ا تب عي .تيثر بف األسئل  التا تتطلب نل 

   . تقترح ني ي ت لقاص تتضبف بي رات ا تب عي 

 عمر:  المهارات االجتماعي  اعتمدت الباحث  يل تحديد

   . الدراس ت ااأل ن ث الس  ق 
 بعلب  الراض  اخا ئاي .  رتنليؿ بي ـ اأداا 
 لد  أط  لي .  عي بي رات اال تب األنشط  االبي رات الاا ب تاافرى  للبعلب  لتعليـ اتنبي  ال 
 لد  ط ؿ الراض .  بي رات اال تب عي  ال 
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   بنيج فا الراض .البنتا 
 

 تبثػؿل رن بج تنبيػ  البيػ رات اال تب عيػ ، تابف خبلؿ ب  س ؽ تـ التااؿ إل  بن ار رئيس  
 ط  ػ  ا ػد راعػت ال  نثػ  عػدة شػراط عنػد إعػدادى  ل  ت.يالبي رات ال رعي ، اب  تتضبنو بف سلاي فا
 اىا: نظ  البي رات اال تب عي ببل

 

 اأدائي . قدر اإلبي ف  نيث ال ت د البعلب  اعا   فا فيبي   بي راتالاضاح فا اي ل  ال 
 فػػا نػػداد اإلبي نػػ ت أدا ىػػ  نيػػث تسػػتطيع البعلبػػ   ،اا عيػػ  فػػا بط ل يػػ  بيػػ راتأف تيػػاف ال 

 البت ن .  
 و ي ستو ا فا شيؿ سلايا يسيؿ ببلنظ بي راتأف تا غ ال . 
 فا تسلسؿ بنطقا.  بي راتأف تاضع ال 

 

، افيبػ  يلػا تعريػؼ  سػيط رئيسػ  بيػ رات ثػبلثا د اشتبلت الق ئب  فا اارتي  الب دئي  عل  
   لبي رات اال تب عي  ايؿ بف البي رات ال رعي : 

 اإلتقػػػ فعػػػ دات اسػػػلايي ت بق الػػػ  ا تب عيػػػ ع يتػػػدرب علييػػػ  الط ػػػؿ إلػػػ  در ػػػ   المهـــارات االجتماعيـــ :
بيف بف خبلؿ الت  عؿ اال تب عا الذ  يعد عبلي  بش ري   ػيف األط ػ ؿ بػف خػبلؿ باا ػؼ النيػ ة االت

 ن .  331 ص ،3111اليابي .) نش،
السلايي  الل ظي   األنب ط أني  ب باع    المهارات االجتماعي ن Rinne&Makllاعرؼ ريف اب ريؿ )

 ،1955الت  عػؿ  )أ ػا ع ػ ه اع ػد الػرنبف، الير الل ظي  التا يست يب  ي  ال رد لآلخريف فػا باا ػؼ 
 ن112 ص

 أني   درة الط ؿ عل  الب  دأة   لت  عؿ بع   المهارات االجتماعي اعرؼ )بنبد ع د الرنبفن 
اآلخػػػػريف االتع يػػػػر عػػػػف البشػػػػ عر السػػػػل ي  ااالي   يػػػػ  إزائيػػػػـ اضػػػػ ط ان ع التػػػػو فػػػػا باا ػػػػؼ الت  عػػػػؿ 

 ن 312 ص ،3115ط ا بنبد، اال تب عا ا ب  يتن سب بع ط يع  البا ؼ)ل
ىا ب باع  بف السلاي ت ااألفع ؿ التػا يسػليي  ال ػرد لتنقيػؽ أىػداؼ برلا ػ   المهارات االجتماعي :

علػػ  الاػػعيديف الشخاػػا ااال تبػػ عا االتػػا تتبنػػار فػػا ثبلثػػ  أ عػػ د ىػػا عػػ دات العبػػؿ البن سػػػ   
 فا الاؼ. ابي رات التاااؿ االي   ي  ا  اللتزاـ  تط يؽ األنظب  البت ع 
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فػا نػيف تعػد  Herbert,86) البي رة  تعرؼ  أني  تن يذ لسلس  بف السلاي ت  يدؼ إن  ز بيب  بػ  )
البيػػ رات اال تب عيػػ  بػػف بنظػػار الػػتعلـ اال تبػػ عا بيػػ رات بنػػددة تشػػيؿ األسػػ س لسػػلايي ت الي  يػػ  

 اال تب عي .
 ػو فعػبل الػيس يانيػ  خ اػي  شخاػي  تشػير إلػ  بػ  يسػتطيع ال ػرد القيػ ـ  يالمهارض االجتماعيـ اعليػو 

 ع ب  يتاؼ  ي .
ىػا البيانػ ت البعرفيػ  االعن اػر السػلايي  البلزبػ  لل ػرد للناػاؿ علػ  نػااتج  والمهارات االجتماعي 

إي   ي  عند الت  عػؿ بػع اآلخػريف ببػ  يػؤد  إلػ  إاػدار اآلخػريف أني بػ  اتقييبػ ت إي   يػ  علػ  ىػذا 
 ن Spencer,1991,p149السلاؾ )

بػػف خػػبلؿ اسػػتعراض ال  نثػػ  للتعري ػػ ت التػػا تن الػػت البيػػ رات اال تب عيػػ  ي بيػػف اسػػتخبلص النقػػ ط ا 
 اآلتي :
 البي رات اال تب عي  سلاؾ بيتسب أ  يبيف تعلبي  اتنبيتي . -
 .اآلخريفالبي رات اال تب عي  ىا فناف التع بؿ بع  -
 لتعلبي . بييأتقـا البي رات اال تب عي  عل  استعداد فطر   بعن  أف ال رد  -
 تقـا عل  العبل    يف طرفيف ىب  ال رد ا قي  أفراد الب تبع. -
 تندث البي رات اال تب عي  فا إط ر يرتضيو الب تبع الذ  يعيش فيو ال رد. -

ىػا بػ  يتعلبانػو فػا عبػر سػنتيف بػف ت  عػؿ  األط ػ ؿالعؿ بف أىـ أاليػ ت البيػ رات اال تب عيػ  عنػد 
التاااػػػؿ اخ اػػػػ    إليبػػػ  ات ايػػػػتعلـ ييػػػؼ ي يػػػػب علػػػ  تسػػػػ ؤالت بػػػع اآلخػػػريف بػػػػف خػػػبلؿ اليػػػػبلـ ا 

 اآلخريف.
 ن ا  ت الط ؿ ا نب البي رة اال تب عي :121ص  ،1992،ايارد )الدرير

 ينتـر بش عر اآلخريف. -
 يش رؾ فا األنشط  الا ي . -
 ي  در   لبش ري  االنديث. -
 يياف لو أاد     سيال . -
 ال يد. القدرة عل  التندث ااالستب ع -
 يت ع تعليب ت نظ ـ الراض . -
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 يتق ؿ ا تران ت زببلئو.   -
إلػػ    الػػ  ا تب عيػػ ع يتػػدرب علييػػ  ال ػػردتعريػػؼ البيػػ رات اال تب عيػػ  إ رائيػػ ع:ىا عػػ دات اسػػلايي ت بق

االتبيف بف خبلؿ الت  عؿ اال تب عا الػذ  يعػد عبليػ  بشػ ري   ػيف األط ػ ؿ بػف خػبلؿ  اإلتق فدر   
إل  ب  عبل  ت ن  ن  بع اآلخريف اتنقيؽ بستا  بف  تقييدهاليابي  التا بف شأني  أف  باا ؼ الني ة

التييػػػؼ اال تبػػػ عا االبسػػػؤالي  اال تب عيػػػ . اىػػػا الدر ػػػ  اليليػػػ  التػػػا تناػػػؿ علييػػػ  البعلبػػػ ت فػػػا 
 ال عد ، اب  تقيسو  ط    ببلنظ  الط ؿ.–اخت  ر التنايؿ الق لا 

 ماعي  يتضمنها البرنامج:وييما يمل تعريف لكل مهارض اجت
ىػا إنػد  البيػ رات اال تب عيػ  االي   يػ  التػا يقػـا بػف خبلليػ   cooperation skillمهارض التعـاون

الط ػػػػػػؿ   لعبػػػػػػؿ بػػػػػػع ال ب عػػػػػػ   ػػػػػػراح إي   يػػػػػػ  ابشػػػػػػ ريتيـ فػػػػػػا إن ػػػػػػ ز األعبػػػػػػ ؿ االبيػػػػػػ ـ البطلا ػػػػػػ  
 ن62ص ، 3112،)بنرز

، نيث ير  البتع اف فا اآلخريف أن س ع بختل يف يبيف تعريؼ التع اف  أنو عبلي  تي بؿ األداارا 
عنػػو فػػا البقابػػ ت االقػػدرات، فيسػػع  لتاظيػػؼ بقابػػ تيـ ا ػػدراتيـ لتنقيػػؽ أىػػداؼ بشػػتري  فيبػػ   ػػػيف 

  دراتو ا دراتيـ.

ا يػذا ييػػاف التعػػ اف بظيػراع بػػف بظػػ ىر الت  عػؿ اال تبػػ عا انبطػػ ع بػف أنبػػ ط السػػلاؾ اإلنسػػ نا 
اػػارة بػػف اػػار التعػػ اف نيػػث تتيػػ تؼ ال يػػاد اتتي بػػؿ لتنقيػػؽ األىػػداؼ  الشػػ ئع، اتعػػد األسػػرة أاؿ

 .ن156-152، ص3112البشتري ، ا د يياف التع اف ب  شراع أا لير ب  شر)ىبشر ،

فػػػػا باا ػػػػؼ النيػػػػ ة ات ػػػػ دؿ البسػػػػ عدة  ػػػػرأ  ال  نثػػػػ  فيػػػػا بيػػػػ رة الط ػػػػؿ فػػػػا بسػػػػ عدة زببلئػػػػو 
 نشط  ال ب عي  فا الراض  إلتب ـ عبؿ ب .اال تب عي  البختل   بثؿ: االشتراؾ بعيـ فا األ

السػلايي ت التػا يب رسػي  الط ػؿ االتػا تبلنظيػ  البعلبػ  عليػو فػا باا ػؼ ىػا مهارض التعاون إجرائيا :
 بختل   بع أ رانو ابعلب تو فا الراض  ي لتع اف فا تا يؼ اليراسا أا التع اف أثن   اللعب.

ط ػػؿ بػػ    ػػؿ البدرسػػ  الػػذ  اعتبدتػػو ال  نثػػ  فػػا ىػػذا اىػػا بػػ  يقيسػػو بقيػػ س البيػػ رات اال تب عيػػ  ل
 ال نث فا بي رة التع اف.

البش ري  آل  البسئالي  اال تب عي ، بف نيث إني  تشيلي  اتعبقيػ  اتنقييػ ، ف لعبػؿ :  المشارك  هارضم
 ينرؾ االىتب ـ ايدعبو، يب  ينرر ال يـ اياسعو.
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 ع ػػػػػد) الي  ل نػػػػػ   النيػػػػػ ة اال تب عيػػػػػ  لػػػػػد  ال ػػػػػرداالبشػػػػػ ري  آلػػػػػ  تر ايػػػػػ  اآيػػػػػ  تتاي يػػػػػ  ل نػػػػػ   البسػػػػػئ
 ن.29 ، ص3113،البقااد

ن  أنيػػػػ   ػػػػدرة ال ػػػػرد علػػػػ  تيػػػػايف عبل ػػػػ ت إي   يػػػػ  بػػػػع اآلخػػػػريف االتق ػػػػؿ 3112اي عرفيػػػػ  )النبيضػػػػا.
 .ن63 ، ص3112 ، بش عرىـ ابش ريتيـ األنشط  )النبيضا ااإلنس ساال تب عا بف األ راف 

تلق ئي  داف طلب بف اند  ؿ  دافع ذاتا فا التقػرب  ت التا يب رسي  الط ؿالسلايي فيا إجرائيا :  أما
االتا تبلنظي  البعلب  عليو فا باا ؼ بختل   بع أ رانو  االب  درة ااالنس س االبس عدة  بف االخريف

 .ابعلب تو فا الراض 
  نثػػ  فػػا ىػػذا اىػػا بػػ  يقيسػػو بقيػػ س البيػػ رات اال تب عيػػ  لط ػػؿ بػػ    ػػؿ البدرسػػ  الػػذ  اعتبدتػػو ال

 ال نث فا بي رة البش ري .
ىػا  ػدرة الط ػؿ علػ  ترتيػب اتنسػيؽ أدااتػو ابي نػو بػع البن فظػ   بالقواعـد واصنظمـ :مهـارض االلتـزا  

 ن11ص ،3115عل   ااعد النظ ـ فا أ  بي ف ع ـ )السطانا ،
جرائيًا هل مهارض  لط ؿ فا الراض  االتا السلايي ت التا يب رسي  ا ىا :نظم اص بالقواعد و  االلتزا وا 

تبلنظي  البعلب  عليو عند تقديبي  لئلرش دات االنا ئل اليابي  فا الاؼ اعند تقديـ انػدة الخ ػرة، 
، االتا ت يف التزابو  تعليب ت البعلب  االسػلايي ت  ، افا   ع  اللعب أا فا النديق افا لرف  التطذي

 البق ال  ا تب عي ع.
اال تب عيػػ  لط ػػؿ بػػ    ػػؿ البدرسػػ  الػػذ  اعتبدتػػو ال  نثػػ  فػػا ىػػذا بػػ  يقيسػػو بقيػػ س البيػػ رات  اىػػا

 ال نث فيب  يتعلؽ  بي رة االلتزاـ   ألنظب  االقااعد.

 اختيار محتوى البرنامج: -5
إف تنديػػػػد ااختيػػػػ ر بنتػػػػا  ال رنػػػػػ بج ي ػػػػب أف يراعػػػػا خاػػػػػ ئص ابيػػػػ ـ بعلبػػػػ  الراضػػػػػ ، 

األط  ؿ ابف خبلؿ باا ؼ تثيػر اىتب بػ تيـ، ـ اذلؾ بف خبلؿ سي ؽ ييّ ؛ ان   ت ابتطل  ت الب تبع
ذا ي نػػت البيبػػ  أا  انػػو إذا يػػ ف السػػي ؽ ذإ نيػث ،اي ػداف ليػػ  بعنػػ  بعنػ  بػػف ا يػػ  نظػر الط ػػؿ، اا 

فإنػو ،ة لديػو   ل عؿد ػا ا البي ـ التا تعرض عليو فا ىذا السي ؽ تبينو بف استخداـ بي راتػو العقليػ  الب
 ف  إلػػػ  إظيػػػ ره الق  ليػػػ  لتنبيػػػ  اتاسػػػيع ىػػػذه البيػػػ رات سػػػاؼ يظيػػػر در ػػػ  ع ليػػػ  بػػػف الي ػػػ  ة، إضػػػ

ي  التندي ت البتضبن  فا ىذه البيػ ـ، اعلػ  ىػذا فبػف األىبيػ  أف ييػاف الػتعلـ   البا ادة ليا ياا و
 ن35 ، ص1997،خليؿعزة ذاتي . )  تعا  دالع بف أف يياف التعلـ للباض  تعا بف خبلؿ الباض
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البي رات اال تب عي ، بج فا ضا  األىداؼ الع ب  لل رن بج ا ا د ندد البنتا  التعليبا لل رن 
بيػػػ رات اذلػػػؾ بػػػف خػػػبلؿ االطػػػبلع علػػػ  الدراسػػػ ت السػػػ  ق  االدراسػػػ ت النظريػػػ  التػػػا تن الػػػت ب ػػػ ؿ ال

ا ػػػد اعتبػػػدت ال  نثػػػ  فػػػا  نػػػ    . شػػػيؿ خػػػ ص ب ػػػ ؿ ريػػػ ض األط ػػػ ؿفػػػا ، ا اال تب عيػػػ   شػػػيؿ عػػػ ـ
 يلا:  بنتا  ال رن بج عل  عدة أسس اىا يب 

 

 ن. ري ض األط  ؿالبعلب  التا سيط ؽ عليي  ال رن بج بف نيث ب  ؿ التخاص ) أف ين سب 
  أف ينتا  ال رنػ بج البقػدـ للبعلبػ  علػ  أنشػط  افع ليػ ت تثيػر اىتب بيػ  اتػتبل ـ اأداارىػ  فػا

 الني ة العبلي . 
  . أف يراعا ب دأ التي بؿ فا الخ رات البقدب  للبعلب 
 البي رات اال تب عي  لديي  ؿ فا تنبي  أف يسيـ  شيؿ فع  . 
  البطلاب بف البعلب .  األدا البقدب   التط يق تأف تعيس 
  نشػ ط  ااػا، نشػ ط فنػا، البقدبػ  التنػاع فػا ب ػ الت األنشػط   التط يقػ تأف يراعا فا (

 البختل  .  نب ط التعلـأألط  ؿ ا ا لتتب ش  بعنش ط نريا، نش ط باسيقان 
 البقدب  عل  البي رات اال تب عي نشط   بيع األ أف تريز . 

 

 : ا د  سـ ال رن بج إل    ن يف ىب  ال  نب النظر  اال  نب العبلا

 الجانم النظري من البرنامج:  .أ

ألنو األس س الذ  يقاـ عليو التن سػؽ  ل رابج تنبي  ر ىن ؾ تأييد عل  أىبي  ال  نب النظ
افيبػػ   ػػيف عن اػػر البيػػاف البني ػػا ا عضػػي  الػػ عض  االتي بػػؿ فيبػػ   ػػيف بيانػػ ت ال رنػػ بج ييػػؿ.

 ن31 ، ص1996 ،درايش )  اارة خ ا . 
 

ي ػػب علػػ  بعلبػػ  ريػػ ض التػػا األس سػػي   العن اػػرالػػذا فقػػد رأت ال  نثػػ  أف ىنػػ ؾ  عػػض 
فػػػا  العن اػػػراألط ػػػ ؿ اإللبػػػ ـ  يػػػ    ػػػؿ ال ػػػد  فػػػا ال  نػػػب العبلػػػا بػػػف ال رنػػػ بج ا ػػػد تبثلػػػت ىػػػذه 

 ال اانب الت لي :
 

  اأىبيتيالبي رات اال تب عي )التع اف، البش ري ، االلتزاـ   لنظ ـن ب يـا  . 
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 لد  ط ؿ الراض .نبا اال تب عا ال 
 .خا ئص نبا الط ؿ 
  رائػػػؽ تنبيػػػ  البيػػػ رات اال تب عيػػػ  )الطريقػػػ  التع انيػػػ ، طريقػػػ  النػػػاار ط عػػػض

 . االبن  ش ، طريق  لعب األداارن
 االنظري ت الب سرة للتعلـ اال تب ع . 
  دار البعلب  فا نبا البي رات اال تب عي . 

 الجانم العممل من البرنامج:  .م

 تنبيػػ  البيػػ رات اال تب عيػػ  عنػػد الط ػػؿ،البعلبػػ ت علػػ   ايعتبػػد ىػػذا ال  نػػب علػػ  تػػدريب
بيػػػػ رات . ا ػػػػد تضػػػػبف ىػػػػذا ال  نػػػػب الاارش العبػػػػؿ لتػػػػدريس الباػػػػطرااذلػػػػؾ بػػػػف خػػػػبلؿ  لسػػػػ ت 

   الت لي :  اال تب عي 
 . ة التع افبي ر  .1
 .  بي رة البش ري  .3
 .  بي رة االلتزاـ   لنظ ـ .2

 المقترح  بالبرنامج: طبيقق وأساليم التائتحديد طر  -6

ال رنػػ بج علػػ  ب باعػػ  بػػف األسػػ ليب تن سػػب يػػؿ بػػف األىػػداؼ  ط يػػؽا ػػد تػػـ االعتبػػ د فػػا ت
 االبنتا  فا يؿ   نب بف   ن ا ال رن بج:

 

 امج اعتمدت الباحث  عمر استخدا  اصساليم التالي : بالنسب  لمجانم النظري من البرن .أ

 :  Discussionالمناقش  والحوار  .1

تعػػػػرؼ البن  شػػػػ   أنيػػػػ : "ذلػػػػؾ االتاػػػػ ؿ ال يػػػػر  االلطػػػػا  االنػػػػاار ال عػػػػ ؿ  ػػػػيف البعلػػػػـ 
، االبن  ش  البقاادة ىن  ىا ناار اآلرا  ااألفيػ ر، ات  عليػ   ػيف الب باعػ  البا ػادة "اطبل و

لدراسػػػ  )سػػػاا  طػػػبلب أا بعلػػػـن  يػػػدؼ اليشػػػؼ عػػػف  اانػػػب باضػػػاع ييػػػـ أعضػػػ   فػػػا ن ػػػرة ا
 . الب باع ع 
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 ن26-25 ، ص1997الخطيػػب،  )ايبيػػف أف ينقػػؽ أسػػلاب البن  شػػ  أىػػداف ع عديػػدة، 
 بف أىبي :

 

  .التعرؼ عل  البعلاب ت الس  ق  للبتعلبيف 
  .إث رة انت  ه البتعلبيف 
 ط لنؿ البشيل . تا يو البتعلبيف إل  يي ي  اضع الخط 
  .بعرف  بد  تت ع البتعلبيف للدرس 
  .ايتش ؼ الطبلب االتعرؼ عل  سب تيـ اببيزاتيـ 
   . تس عد البن  ش  عل  نبا البي رات اال تب عي 

 

إلػػ  الطريقػػ  فػػا تقسػػيـ العبػػؿ  ػػيف البعلبػػ ت  ايتبثػػؿ البضػػباف التط يقػػا ليػػذه :. الــتعم  التعــاونل3
أر ع بعلب تن ايؿ ب باع  تقػـا   لتشػ ار فيبػ   ينيػ  فػا طػرح ث أا ب باع ت )يتألؼ بني  بف ثبل

األفي ر االبعػ رؼ ات ػ دؿ البعلابػ ت االخ ػرات للااػاؿ إلػ  البعلابػ ت  شػيؿ  يػد، يبػ  تشػ ع ىػذه 
بػف تلقػا البعلابػ ت،  الطريق  علػ  االنػدب ج فػا الت ييػر اال نػث عػف نلػاؿ لؤلسػئل  البطرانػ   ػدالع 

ي  االي   يػػػ   ػػػيف  بيػػػع  البعلبػػػ ت. يبػػػ  تيػػػدؼ ىػػػذه الطريقػػػ  إلػػػ  ااػػػاؿ اىػػػذا بػػػ  ينقػػػؽ البشػػػ ر 
 البعلب ت  أن سيف للبعلاب ت االبع رؼ البطلا   أ  ينقؽ ث  ت البع رؼ اترسيخي .

 لعم اصدوار: .3
ايتبثؿ البضباف ليذه الطريق  بف خبلؿ تبثيػؿ البعلبػ ت لباا ػؼ األط ػ ؿ فػا الراضػ   يػدؼ 

ت ييػرىـ االيػدؼ بػف ىػذه الطريقػ  تعلػيـ البعلبػ ت يي يػ  التع بػؿ بػع األط ػ ؿ سلاؾ األط  ؿ اطريقػ  
ايي ي  تط يؽ ىذه الطريق   اارة  يدة بعيـ ان ذت ىذه الطريق  فا  لس ت طرائػؽ تنبيػ  البيػ رات 

 اال تب عي .
يبػػػ  تػػػـ اسػػػتخداـ ؛ "تػػػدريس باػػػطر" تػػػـ تنظػػػيـ ال  نػػػب العبلػػػا بػػػف ال رنػػػ بج فػػػا شػػػيؿا 

 األداار.  لعب -الناارا البن  ش   -التعلـ التع انا -: التدريس الباطربني  ،ة أخر أس ليب بتعدد

 :  Microteachingالتدريس الملغر 
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با ؼ تدريسا  سيط يتـ فا ا ت  اير، يترااح ع دة ” يعرؼ التدريس الباطر  أنو: 
ن 11لػ  )ن إ2د يقػ ، اعلػ  عػدد بنػداد بػف الطػبلب، يتػرااح ع بػ  بػف ) 31د  ئؽ إل   2بف 

 ن313 ، ص1999 ،. )طعيب “طبلب 
 

االتػػدريس الباػػطر أسػػلاب يعبػػؿ علػػ  إيسػػ ب اتنبيػػ  بيػػ رات تػػدريس  ديػػدة، ااػػقؿ 
البيػػػػ رات األخػػػػر .  ايقػػػػـا فيػػػػو ط لػػػػب التػػػػدريب )أا البعلػػػػـن   لتػػػػدريس لب باعػػػػ  اػػػػطيرة بػػػػف 

ابػف ثػـ يشػ ىده التبلبيذ ل ترة تترااح بف خبس إل  عشر د ػ ئؽ، يسػ ؿ فيػو درسػو بػع ال يػديا، 
 ن37 ، ص1998 ، ن سو، اينلؿ ب      فيو بع بشرؼ تدري و. ) رااف

 

افا ضا  التعريؼ الس  ؽ يتضل أف التدريس الباطر يشتبؿ عل  عدد بػف العن اػر               
 ن فيب  يلا: 315-312 ، ص1999،طعيب )األس سي  ، االبيان ت ، ا د لخاي  

 

 يراد تعليبي  .  بعلاب  بعين  أا بي رة ااندة 
  بدرس تنت التبريفMicro-teacher  . 

  فاؿ اطيرMicro-class  . 

  . فترة زبني   ايرة لتدريس الدرس 

   با در بتعددة للتطذي  الرا عFeedback  . 

  لبع ادة التدريس  فراRe-teaching . 

 تحديد اصنشط  والوسائل التعميمي  المستخدم  يل البرنامج: -7

االاس ئؿ التعليبيػ  الباػ ن   لل رنػ بج أنػد العن اػر البيبػ  فػا  نػ   ال رنػ بج نشط  تبثؿ األ
التعليبػػػا؛ ألنيػػػ  تسػػػيـ  شػػػيؿ ب  شػػػر فػػػا تنقيػػػؽ األىػػػداؼ البر ػػػاة بػػػف ال رنػػػ بج، اتنقػػػؽ إي   يػػػ ت 

 الط ل  ت ابش ريتيف ال ع ل  فا دراس  ال رن بج. 
 

  ػػػ  تن ػػػع بػػػف داخػػػؿ اليػػػ ئف ن أف النشػػػ ط بظيػػػر نيػػػا  اط71 ، ص1992إ ػػػراىيـ ، ايػػػر  )
ييػػاف  النػا تسػع  إلػ  تنقيػػؽ أىػداؼ بعينػ ، ببػ  يدفعػػو إلػ  القيػ ـ  أشػي ؿ بتعػػددة بػف السػلاؾ، ا ػد
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ىػػذا النشػػ ط  سػػبي ع داخليػػ ع، أا نشػػ ط ع نرييػػ ع خ ر يػػ ع، نيػػث يتسػػـ ب يػػاـ النشػػ ط أس سػػ ع   لخاػػ ئص 
 الت لي : 
  نشػػ ط يب رسػػو الط ػػؿ داخػػؿ لرفػػ   إي   يػػ  الط ػػؿ فػػا البا ػػؼ التعليبػػا: نيػػث إف أ

النشػػ ط اخ ر يػػ  ي ػػب أف يضػػع التلبيػػذ فػػا با ػػؼ إي ػػ  ا يتسػػـ   ل  عليػػ  االنريػػ  
 ااالستبراري . 

 

  بب رس  الط ؿ لؤلنشط  الي دفػ : االتػا ليػ  اػل   نيػ تيـ، ف لنشػ ط التر ػا  الاػنيل
  تنقيؽ أىداؼ بنددة عند األط  ؿ. ىا الذ  يت و ننا

 

 ط  ػػػ لبنيج: ليػػا ييػػػاف النشػػ ط ب يػػد فإنػػػو ي ػػب الػػػر ط  ػػيف ال اانػػػب أف يػػرت ط النشػػ 
 النظري  االعبلي  للبنيج. 

 

   التخطػػيط البسػػ ؽ لؤلنشػػط : فقيػػ ـ البعلػػـ  إعػػداد خطػػط للنشػػ ط بػػف األبػػار التر ايػػ
  الن  ن .       

 تحديد أساليم التقوي  يل البرنامج:  -8

نيػث ييػدؼ إلػ  التعػرؼ علػ   ؛ال رنػ بج التعليبػان سػب ع فػا  نػ   ا ايـ   ن ػ ع بيبػ  ؽيعد الت
 :فا أسلا يف  . ا د تنددت أس ليب التقايـ فا ال رن بج اأط  ليف البعلب ت أدا بستا  

 أثن   ا  عد يؿ  لس .  التقوي  المرحمل -أواًل 
 فا ب باع  األداات الت لي : بتبثبل   التقوي  النهائل-ثانياً 

 

 علب  فا يي ي  تنبيتي  البي رات اال تب عي . ط    ببلنظ  لراد سلاؾ الب -1
 بؤ ؿ للبعلب ت لقي س ف علي  ال رن بج. - عد  –اخت  ر تنايلا   لا  -3
 بؤ ؿ لقي س البي رات اال تب عي  لد  ط ؿ الراض . – عد   –  لا  اخت  ر باار -2

تذة فػا يليػ  التر يػ  )ي ػيف البلنػؽ عرضت ال  نث  ال رن بج التػدري ا علػ  ب باعػ  بػف األسػ  -
 ن أسب   الس دة البنيبيف ن اذلؾ للتأيد بف ال اانب الت لي : 7ر ـ )

بنتػػا  ال رنػػ بج: البػػ دة العلبيػػ  ابن سػػ تي  لؤلىػػداؼ، القػػدرات البعلبػػ ت، اشػػبالي  لي فػػ   - أ
 ناانا البي رات اال تب عي .
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ري يػػ  ابػػد  ببلئبػػ  أسػػ ليب التقػػايـ االتنػػاع فػػا األسػػ ليب التدأسػػ ليب التػػدريب: البرانػػ    - ب
  البقترن  فا ال رن بج.

 : التجريم االستطالعل لمبرنامج التدريبل -8
 الهدف من التجريم االستطالعل: 8 .1
 تعديؿ ال رن بج التدري ا   ؿ ال د    لت ريب الني ئا. -
 التنقؽ بف ي  ي  األس ليب التدري ي  لتنقيؽ اليدؼ البنشاد بف ال رن بج. -
 الزبف إل را  الت ريب الني ئا.بف بن س    التأيد -
 ط الضعؼ فا ال رن بج. بن ال  تنديد نق -
 للبعلب ت. د  ببلئب  بضباف ال رن بجتعرؼ ب -
 للتنقؽ بف بد  تنقؽ األىداؼ التعليبي  البخاا  ليؿ  لس . -
 بعرف  أفضؿ الشراط لتنقيؽ الن  ح فا تط يؽ ال رن بج. -
علػ  عينػ  ال نػث و ال  نث  عند تط يؽ الت ر   الني ئيػ  الاعا  ت التا يبيف أف تاا تعرؼ  -

 األس سي  اذلؾ  يدؼ ت  ازى .
  إجراءات التجريم االستطالعل لمبرنامج التدريبل: 3-8

 عد األخذ   لنس  ف ببلنظ ت األس تذة البنيبيف االقي ـ  إ را  التعديبلت األفضؿ لل رن بج، 
 بج علػػ  عينػ  بػػف بعلبػ ت ريػػ ض األط ػ ؿ النيابيػػ  فػػا ال  نثػػ    لت ريػب االسػػتطبلعا لل رنػ   بػت

بعلبػ ، ا ػد تػـ اسػت ع دىف  ن13ا لػغ عػددىف ) 5/2/3112إلػ   9/3/3112بدين  دبشؽ اذلؾ بف 
 بف العين  التدري ي  األس سي  لل رن بج.

 ن يابػػ ع، نيػػث   بػػت ال  نثػػ    ال تبػػ ع35) ػػد اسػػتطر ت بػػدة الت ريػػب االسػػتطبلعا لل رنػػ بج تقري ػػ ا 
 لسػػػ ت إضػػػ ف  إلػػػ   لسػػػ  تقػػػايـ  عػػػد  ن 7ا ػػػد  لػػػغ عػػػدد ال لسػػػ ت ) أسػػػ اع  لبعلبػػػ ت  لسػػػتيف يػػػؿ 

لل رن بج التدري ا ا بعدؿ بف ثبلث س ع ت إل  ثبلث س ع ت اناؼ ليؿ  لسػ ، اذلػؾ  عػد االت ػ ؽ 
يػ ف اعليو بع البعلب ت عل  بي ف تط يؽ ال رن بج ازب نو  ب  ين سب ظرافيف ت ع ع للظراؼ الع ب ، 

ع ال عػػػث )ال رابيػػػ ن، ا  بػػػت ال  نثػػػ   ػػػ لتعريؼ  ن سػػػي  اعبليػػػ ، اشػػػرنت فػػػا بنظبػػػ  طبلئػػػالتط يػػػؽ 
ابنتااه النظر  االعبلا، اأ دت البعلب ت تع انيـ اافتقػ رىف أىداؼ ال رن بج اخطااتو اعدد ال لس ت 
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ا ب ػ ؿ الط الػ  إل  بثؿ ىذه الارش ، عل  الرلـ أف بعظبيـ يشػتريف   سػتبرار فػا دارات تدري يػ  فػ
 ال رن بج. إت  عإال أنيـ أ ديف تخاف ع بف 

ناػلت ال  نثػ  ا د تـ التع رؼ  يف ال  نث  االبعلب ت فا ال لس  األال   طريق  ادي  اببتع   نيػث 
 ضب ف ا اد  ا بف األل    يني  ا يف البعلب ت.

فػػا بنتػػا  ال رنػػ بج   عػػد  لقيػػ س بسػػتا  البعلابػػ ت ان بيػػ  لػػد  البعلبػػ ت –اط ػػؽ اخت ػػ ر   لػػا 
ا عػػػدى  ط  قػػػت خطػػػاات ال رنػػػ بج بػػػف خػػػبلؿ ال لسػػػ ت ااألنشػػػط  الباػػػبب ، االبشػػػ ري  ال ع لػػػ   ػػػيف 
 –ال  نث  االبعلب ت فا ارش  العبؿ، اات قت ال  نث  االبعلب ت عل   ااعد ال لسػ  ) التقيػد   لتا يػت 

 التع اف فا إتب ـ ال لس ت ........ن.
 يلا: ب لعا خل ات ال  نث  للت ريب االستطبلات ع   

تنديػػػد بػػػدة ال لسػػػ ت ابػػػدة االسػػػتران ، إذ ي نػػػت ال  نثػػػ  ت ػػػدأ   ل لسػػػ  لبػػػدة سػػػ ع  اناػػػؼ  -
 ا عدى  استران  لناؼ س ع  اتت  ع س ع  برة ث ني .

البن  شػػ ن فػػا أثنػػ   ال لسػػ  لتبلفػػا  –ات ػػ ع أسػػ ليب بتناعػػ  بػػع البعلبػػ ت )الػػتعلـ التعػػ انا  -
البعلب ت إل  ثػبلث ب باعػ ت فػا يػؿ ب باعػ  أر ػع بعلبػ ت يقبػف  تسب   ، إذ نداث البلؿ
البطلا  ، اذلؾ للناار االبن  ش  فيب   ينيف   لبعلابػ ت ااألفيػ ر التػا تطرنيػ   تن يذ البيب  

 .ال  نث  
 تت ع ال  نث  التعزيز  يف ب باع ت البعلب ت لتنقيؽ أفضؿ النت ئج.  -
تر ػػع إلييػػ  البعلبػػ  بػػف أ ػػؿ استيضػػ ح فيػػرة بػػ  أا ضػػرارة تػػاافر بػػ دة بيتا ػػ  ليػػؿ  لسػػ ، ل -

 است س ر ب .
 ا يذا فقد اتخذت  لس ت التط يؽ االستطبلعا لل رن بج التدري ا الشيؿ الت لا :

 جمسات التطبيق االستطالعل لمبرنامج التدريبل وطرق التدريم ( يبين1) الجدول 
 طريق  التدريب عنااف ال لس  ر ـ ال لس 
  ارف وتعريف بالبرنامجتع ن1ال لس  )

 التعلم التعاوني والحوار والمناقشة خصائص نمو طفل الروضة ن3ال لس  )

 ن2ال لس  )
بدخؿ للتعريؼ   لبي رات اال تب عي  اعبل تي  

   لبنيج فا ري ض األط  ؿ
 التدريس المصغر والحوار والمناقشة
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 ن2ال لس  )
 -البش ري  -البي رات اال تب عي  )التع اف

 لتزاـ   لنظ ـناال
 التدريس المصغر والحوار والمناقشة

 ن5ال لس  )
طرائؼ تنبي  البي رات اال تب عي   )طريق  

 التعلـ التع انان
  -التدريس المصغر -التعلم التعاوني

 والحوار والمناقشة

 -التعلم التعاوني والحوار والمناقشة )طريق  البن  ش ن ن6ال لس  )
 دوارلعب األ –التدريس المصغر 

 -التعلم التعاوني والحوار والمناقشة طريق  لعب األداار ن7ال لس  )
 لعب األدوار –التدريس المصغر 

 ن8ال لس  )
بدخؿ للتعريؼ   لبي رات اال تب عي  اعبل تي  

   لبنيج فا ري ض األط  ؿ
 -التعلم التعاوني والحوار والمناقشة

 لعب األدوار –التدريس المصغر 

  الخت  ر التنايلا ال عد ا ن9ال لس  )

 :تطبيق البرنامج التدريبل-9
 عػػد االنتيػػ   بػػف تط يػػؽ الت ر ػػ  االسػػتطبلعي  االتأيػػد بػػف إبي نيػػ  تط يػػؽ ال رنػػ بج تط يقػػ ع فطليػػ ع 
 ػػػر  االت ػػػ ؽ  ػػػيف ال  نثػػػ  ابعلبػػػ ت الت ر ػػػ  اللػػػااتا سػػػيت عاف التػػػدريب علػػػ  تنديػػػد بيػػػ ف التػػػدريب 

 ازب نو.
ااػاؿ البعلبػ ت للبيػ ف تػأبيف ب  طبلئع ال عث بقراع للتدريب، إذ تػـ تػأبيف ب يػت لا د تـ اختي ر بنظ

ي   ع  ف يػؿ بػف ازارة التر يػ  ابػديريتي )انظر البلنػؽ ر ػـ للبي ف، ا عد أخذ الباافق ت الرسبي  ب ذى   ع اا 
بج شػيرا السػ ع  الع شػرة ا ػد اسػتطر ت تط يػؽ ال رنػ  16/2/3112ن ي ف اللق   األاؿ ياـ األند  1) 

 اي يف ال داؿ الت لا  تازع ال لس ت ابااعيدى . 7/2/3112لػػػ تقري  ع 
 طريق  التدريم عميها( -مدتها -)تاريخها يبين جمسات البرنامج التدريبل (2)جدول ال

رق  
 تاريخ الجمس  عنوان الجمس  الجمس 

مدض 
 طريق  التدريم الجمس 

 التعلـ التع انا االناار االبن  ش  1.30 3112-2-16 تع رؼ اتعريؼ   ل رن بج ن1)

 التعلـ التع انا االناار االبن  ش  ساعات 3 3112-2-19 خا ئص نبا ط ؿ الراض  ن3)

 التدريس الباطر االناار االبن  ش  ساعات 3 3112-2-32بدخؿ للتعريؼ   لبي رات اال تب عي   ن2)1
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 اعبل تي    لبنيج فا ري ض األط  ؿ

 ن2)
 -تب عي  )التع افالبي رات اال 
 االلتزاـ   لنظ ـن -البش ري 

 ساعات 3 36-2-3112
  -التدريس الباطر -التعلـ التع انا

 االناار االبن  ش 

 ن5)
طرائؼ تنبي  البي رات اال تب عي   

 )طريق  التعلـ التع انان
 ساعات 3 21-2-3112

 -التعلـ التع انا االناار االبن  ش 
 ارلعب األدا  –التدريس الباطر 

 ساعات 3 3112-2-3 )طريق  البن  ش ن ن6)
 -التعلـ التع انا االناار االبن  ش 

 لعب األداار –التدريس الباطر 

 ساعات 3 3112-2-6 طريق  لعب األداار ن7)
 -التعلـ التع انا االناار االبن  ش 

 لعب األداار –التدريس الباطر 

   7/2/3112 االخت  ر التنايلا ال عد  ن8)

 (البعدي لممعممات: )إعداد الباحث  –االختبار التحليمل القبمل  -اً ثاني

 االختبار:التعريف ب

اىا ب باع  بف األسئل  البتناع  التا تطرح عل  البعلب ت اتتنػ اؿ بعلابػ  نظريػ  
)نبا الط ػؿ، نظريػ ت الػتعلـ اال تبػ عا، البيػ رات اال تب عيػ ،  اعبلي  فا الب  الت الت لي :

  اي  البن س   للط ؿ، يي ي  اي ل  األىداؼ السلايي  أل  خ رة تر اي ن.الطرائؽ التر 

 البعدي لممعممات: )إعداد الباحث ( –االختبار التحليمل القبمل  إعداد.  (1)

عل  ب باع  بف األسس االب  دئ التا ينت  ي  ال  نث  عداد االخت  رإلال  نث   اعتبدت
 ن:219-218، ص1996 ،إلعداد اخت  ره بثؿ:  )بيخ ئيؿ

تنديد الطرض بف االخت  ر االطرض بف االخت  ر  ي س بعلاب ت البعلب ت ابع رفيف  -1
البتعلق   خا ئص نبا الط ؿ، انظري ت تعلبو اال تب عي ، االبي رات اال تب عي  البراد 

 إيس  ي  لؤلط  ؿ، اطرائؽ تنبي  البي رات اال تب عي . 
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ع   ألسئل  فبني  ييس  ا د عبدت ال  نث  إل  التنا تنديد شيؿ ال ناد افؽ نااتج التعلـ البق -1
الباضاعي  اىا:) الال االخطأ ااالختي ر بف بتعدد اتع ئ  ال رال ت االااؿن ابني  

 األسئل  البق لي  لقي س  درات البعلب ت فا تنظيـ األفي ر ايي ي  عرضي . 

      لـ البقيس .        اضع  ناد االخت  ر  بث    عين  ببثل  لبنتا  الب دة انااتج التع -3
 ا د اختيرت  ناد االخت  ر لتياف ببثل  لبنتا  ال رن بج التدري ا اتططا  بيع  لس تو.

اضع  ناد االخت  ر بف بستا  اعا   ببلئـ. ا د راعت ال  نث  التناع االتدرج فا  -2
 بستا  اعا   ال ناد.

يل  فا أدا  الب ناص، بع اضع  ناد االختي ر  نيث ال تؤثر العاابؿ ال  ن ي  أا الدخ -2
االتلبين ت ا د راعت ال  نث  ىذه النقط    ال تع د عف ال بؿ الطايل   اإلين  اتت نب 

 االب ردات الاع  ، ايؿ ب  يبنع االخت  ر عف العبؿ   الت  ه للبطلاب. 

 :وثباته التحليمل االختبار التأكد من لدق (1

  :ت عت ال  نث ا االخت  ر التنايلا  للبعلب تللتأيد بف ادؽ ا 

عنػدب  يقػيس بػ  اضػع أاػبل لقي سػو، أ  يقػيس السػب  أا  يعػد االخت ػ ر اػ د  ع لدق المحتوى: 
 ن.355، ص 1996الاظي   البراد لو أف يقيسي  )بيخ ئيؿ ، 

عرضػت ال  نثػ  االخت ػ ر التناػيلا علػ  ب باعػ  بػف األسػ تذة البنيبػيف  : لدق المحكمين -أوالً 
ن لبلطػػػبلع علػػػ   نػػػاد 7ة البختاػػػيف فػػػا ازارة التر يػػػ ، انظػػػر البلنػػػؽ ر ػػػـ )فػػػا يليػػػ  التر يػػػ  اللسػػػ د

االخت ػػػػ ر اعػػػػّدؿ االخت ػػػػ ر  نػػػػ  ع علػػػػ  آرائيػػػػـ اذلػػػػؾ فػػػػا ت نػػػػب األسػػػػئل  البق ليػػػػ ، اأف تيػػػػاف األسػػػػئل  
   باضاعي ، اعدـ إط ل  أسئل  الال االخطأ.

 كمي  لكل جمس  من جمسات البرنامجرج  الدال ( يبين3) الجدول

 الدرج  الكمي  ختبارات التحليمي  لمجمساتاال

 10 : خلائص نمو الطفل الجمس  الثاني  

 -نماذجها -)مفاهيمها: التعريف بالمهارات االجتماعي  والرابع  الثالث  الجمس 
 30 لعوبات تنميتها( -طرق تنميتها
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)التعم   : الطرائق المساعدض يل تنمي  المهارات االجتماعي  الجمس  الخامس
 20 التعاونل(

 22 : المناقش س الجمس  الساد

 23 وارد: لعم اص الجمس  السابع

 :االختبار التحليملثبات  -(2

 عل  طريقتيف: االخت  ر التنايلات ال  نث  للتأيد بف ث  ت اعتبد

  :الطريق  اصولر

ثـ إع دة تط يقو  تريز ىذه الطريق  عل  تط يؽ االخت  ر عل  عين  بف الب ناايف، :الثبات باإلعادض
عل  ىذه العين  ن سي  بف الب ناايف  عد فترة تترااح عػ دة بػف يػاـ اانػد إلػ   ضػع  أيػ ـ ثػـ ي نسػب 

 بع بؿ االرت  ط  يف نت ئج الب ناايف فا التط يقيف األاؿ االث نا.

بعلبػ   ن13عينػ  اسػتطبلعي  بيانػ  بػف )علػ   تناػيلاط يػؽ االخت ػ ر النيث   بت ال  نث   ت
، ثػـ 3112/ 2/2 عشػريف يػاـايػ ف ال  اػؿ الزبنػا  9/3/3112تػ ري   لب ت ري ض األط ػ ؿبف بع

ن للتأيػد بػف ا ػاد ارت ػ ط  ػيف نتػ ئج التط يقػيف األاؿ سػ يرب ف  بت ال  نثػ   نسػ ب بع بػؿ االرت ػ ط )
  .ن2) اىا داؿ يب  ي ينو ال داؿ ر ـ ،ن1.736االث نا اأتت النتي    ا اد ارت  ط با ب ا يبتو )

 ( يبين4الجدول رق  )

 التحليمل لممعمماتدرجات الثبات باإلعادض لالختبار 

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط ختباراال

 0.01دال عند  0.000 0.726 المجموع الكمل

 ن”Cronbach Alpha“ كرونباخ ألفا)معادل   :الطريق  الثاني 
ؿ ث ػػػ ت األداة، ا ػػػد أتػػػت  يبػػػ  أل ػػػ  يران ػػػ خ التػػػا يبيػػػف بػػػف خبلليػػػ  نسػػػ ب القيبػػػ  األدنػػػ  لبع بػػػا 
نػػػ  بػػػف اسػػػتخداـ االخت ػػػ ر ، اىػػػذا بػػػ  يبينلػػػؤلداةاىػػػذه القيبػػػ  تػػػدؿ علػػػ  در ػػػ  ث ػػػ ت ع ليػػػ   ن1.773)

 اتط يقو.
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  بطاق  مالحظ  المهارات االجتماعي  لدى المعمم : -ثالثاً 

اللػػػااتا اتػػػ عف  تاػػػبيـ  ط  ػػػ  الببلنظػػػ  لببلنظػػػ  بعلبػػػ ت ريػػػ ض األط ػػػ ؿ    بػػػت ال  نثػػػ 
  ػػؿ ا عػػد ات ػػ عيف ال رنػػ بج التػػدري ا ا ػػد  نإعطػػ ئيف الخ ػػرات التر ايػػ  )فػػاال رنػػ بج التػػدري ا 

 :إل ل ط    الببلنظ   ال  نث  فا إعدادى استندت 

تنليػؿ للدراسػػ ت العر يػ  ااأل ن يػػ  التػا تن الػػت البيػ رات اال تب عيػػ  األس سػي  اتعرفيػػ  بثػػؿ:  -
، بػع األط ػ ؿ الاػط ر لػػػػ  ػا  ىيػر د. سػلا  برتضػ ، العبػؿ ػػػػؿ لػ)بدخؿ إل  ري ض األط  

101 Ways to teach children social skills. Lawrence -  - 111 طريقػ  لتعلػيـ
  ن.لػػ لارنس األط  ؿ البي رات اال تب عي 

ؿ عػػدد بػػف اليتػػب البتعلقػػ   طرائػػؽ التػػدريس بثػػؿ )األسػػ ليب النديثػػ  فػػا التعلػػيـ االػػتعلـ، دليػػ -
 ال ديد للتدريس ال ع ؿن.البعلـ 

ط  ػػ  الببلنظػػ  للػػديتارة )سػػلا  برتضػػ ن االطػػبلع علػػ  عػػدد بػػف  ط  ػػ ت الببلنظػػ  بثػػؿ:   -
 ط  ػ  ببلنظػ  سػلاؾ البعلبػ  فػا تط يػؽ  -فا يت ب التا يو التر ا  ل رن بج التعلػيـ الب تػاح

 ط  ػػ  الببلنظػػ   -اراهلعػػب األداار للػػديتارة )رانيػػ  ا اػػيبلن التػػا اضػػعتي  فػػا رسػػ ل  الػػديت
ف عليػػ   رنػػ بج تػػدري ا لبعلبػػ ت الراضػػ  لتنبيػػ   هللػػديتارة )رزاف عػػايسن فػػا رسػػ ل  الػػديتارا

 بي رات الت يير لد  ط ؿ الراض ن 

االلتػػزاـ   لقااعػػد ااألنظبػػ ن التػػا سػػتقـا  –البشػػ ري   –تنديػػد البيػػ رات اال تب عيػػ  )التعػػ اف  -
 ال  نث   قي سي .

 .بي رات البخت رة ب  يتن سب بع ال ل ط   تنديد اليدؼ بف ا -

 براع ة خا ئص نبا ط ؿ الراض . -

 تنليؿ للخ رات التر اي  الااردة فا يراس ري ض األط  ؿ الا در عف ازارة التر ي . -

 ن  نداع.62ا د  لغ عدد  نادى  ) -
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عرضػػػت  ط  ػػػ  الببلنظػػػ  علػػػ  ب باعػػػ  بػػػف البنيبػػػيف فػػػا يليػػػ  التر يػػػ  ا  بػػػت ال  نثػػػػ   -
  ػػػؿ ن 2فػػػا البلنػػػؽ ر ػػػـ ) علػػػ  ا ترانػػػ تيـ يبػػػ  ت البن سػػػ   لب ػػػ الت ال ط  ػػػ   نػػػ  يبل  لتعػػػد

   ؿ التعديؿ:   عد التعديؿ افيب  يلا عرض للشيؿ األالا  ن 2)التعد  االبلنؽ ر ـ 

الطرائؽ التا تت عي  البعلب  لتنبي  البي رات اال تب عي  ا د  لغ عدد  نادى    ؿ التعػديؿ  -1
 ن  نداع .12)

ن 8 نادىػػ  )  نشػػط  التػػا تت عيػػ  البعلبػػ  لتنبيػػ  البيػػ رات اال تب عيػػ  ا ػػد  لػػغ عػػدداأل -3
  ناد، ا د تـ تعديلي  لب بلت أخر .

 ن  نداع تـ تعديلي  فا ب  الت أخر .25  البعلب  ا د  لغ عددى  )اأد -2

 الب  الت: أا نتا عد التعديؿ 

 ن  نداع.18)  لغ عدد  نادى ا   تب عي  ت االالطرائؽ التا تت عي  البعلب  لتنبي  البي را  -ن1)

 ن  نداع.15بي رة البش ري  ا لغ عدد  نادى  ) -ن3)

 ن  نداع.15بي رة التع اف ا لغ عدد  نادى  ) -ن2)

 ن  نداع. 15بي رة االلتزاـ   لقااعد ااألنظب  ) -ن2)

 :وثباته  بطاق  المالحظ التأكد من لدق (2

 عل :     الببلنظ  طا د اعتبدت ال  نث  للتأيد بف ادؽ 

ا د   عندب  يقيس ب  اضع أابل لقي سو، أ  يقػيس السػب  أا  يعد البنتا لدق المحتوى:  .1
 ن.355، ص 1996الاظي   البراد لو أف يقيسي  )بيخ ئيؿ ، 

علػ  السػ دة األسػ تذة البنيبػاف اعليػو  ػدـ  :  د تـ عرض  ط  ػ  الببلنظػ لدق المحكمين -أوالً 

 تران ت االتعديبلت أخذت   لنس  ف  بيعي  يبػ  ىػا ب ػيف فػا البلنػؽ البنيباف ب باع  بف اال

 ن.7ر ـ)
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: نسػػب االتسػػ ؽ الػػداخلا  ػػيف البيػػ رات ال رعيػػ  ا نادىػػ  الببثلػػ  ليػػ  ا ػػيف اللــدق العــاممل -ثانيــاً 

 ن.5البي رات ال رعي  اب باع البي رات فا االخت  ر يب  ىا باضل   ل داؿ ر ـ: )

 المجموع الكمل لممجاالت والمجاالت الفرعي  الترابط بين درج  يبين (5) الجدول 

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط المجاالت الفرعي  المجال

 
 المهارات االجتماعي 

 

الطرائق التل تتبعها المعمم  
 لتنمي  المهارات االجتماعي 

 دال  0.001 0.695

 دال  0.000 0.719 نالتعاو

 دال  0.000 0.773 المشارك 

 دال  0.000 0.783 االلتزا  باصنظم  والقواعد

 الفرعي  وبنودها الممثم  لها ج  الترابط بين المجاالتدر  يبين (6)الجدول  

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط ر ق  البند المجال

عي 
تما
الج

ت ا
هارا

الم
ي  

تنم
  ل

عمم
الم
ها 

تبع
ل ت

 الت
ئق
طرا

ال
 

 دال 0.000 0.852 1

 دال 0.000 0.662 2

 دال 0.000 0.788 3

 دال 0.000 0.633 4

 دال 0.000 0.751 5

 دال 0.001 0.825 6

 دال 0.000 0.774 7

 دال 0.000 0.711 8

 دال 0.000 0.781 9

 دال 0.001 0.660 10
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 دال 0.001 0.545 11

 دال 0.002 0.514 12

 دال 0.000 0.779 13

 الد 0.000 0.635 14

 دال 0.000 0.741 15

 دال 0.000 0.689 16

 دال 0.000 0.712 17

 دال 0.000 0.623 18

هـــم
ض ال
ار

ـــعتــ
ون

ا
 

 دال 0.000 0.654 1

 دال 0.000 0.732 2

 دال 0.000 0.710 3

 دال 0.001 0.675 4

 دال 0.000 0.768 5

 دال 0.002 0.587 6

 دال 0.000 0.741 7

 دال 0.000 0.656 8

 دال 0.000 0.754 9

 دال 0.000 0.689 10
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 دال 0.000 0.662 11

 دال 0.000 0.744 12

 دال 0.000 0.760 13

 دال 0.000 0.778 14

 دال 0.000 0.751 15

ــامهـ
الم
رض 

ــش
رك 

ا
 

 دال 0.000 0.732 1

 دال 0.000 0.775 2

 دال 0.000 0742 3

 دال 0.001 0.762 4

 دال 0.000 0.742 5

 دال 0.000 0.721 6

 دال 0.000 0.632 7

 دال 0.000 0.778 8

 دال 0.000 0.621 9

 دال 0.000 0.631 10

 دال 0.001 0.545 11

 دال 0.000 0.781 12
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 دال 0.000 0.765 13

 دال 0.000 0.645 14

 دال 0.000 0.822 15

 وا
م 
ظـــ
اصن

  ب
ــــزا
اللتــ

ا
واع

لقــ
 ـدـ

 

 دال 0.000 0.751 1

 دال 0.000 0.732 2

 دال 0.001 0.645 3

 دال 0.000 0.634 4

 دال 0.000 0.724 5

 دال 0.000 0.661 6

 دال 0.000 0.714 7

 دال 0.000 0.752 8

 دال 0.000 0.661 9

 دال 0.000 0.763 10

 دال 0.000 0.812 11

 دال 0.000 0.653 12
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 دال 0.001 0.576 13

 دال 0.000 0.735 14

 دال 0.000 0.722 15

 

 ت ال رعي اليلا للب  الت  االب  الب باع الال داؿ الس  ؽ أف الترا ط ت  يف خبلؿ يبلنظ بف  
ن بب  يدؿ عل  أف االخت  ر ا دؽ 1.11ت ال رعي  ا نادى  الببثل  لي  دال  عند )ا يف الب  ال

 يقيس ب  اضع لقي سو.  إل  در   ع لي  اأنو

 :بطاق  المالحظ ثبات  (3

 عل  طريقتيف:  ط    الببلنظ ت ال  نث  للتأيد بف ث  ت اعتبد

 :الثبات باإلعادض :الطريق  اصولر

بعلبػػػ  بػػػف بعلبػػػ ت  ن13عينػػػ  اسػػػتطبلعي  بيانػػػ  بػػػف )علػػػ    ط  ػػػ  الببلنظػػػ ال  نثػػػ  ط قػػػت 
  ن عشػػػػراف يػػػػاـ تقري ػػػػ ع 31)ال  اػػػػؿ الزبنػػػػاايػػػػ ف  35/3/3112تػػػػ ري    ريػػػػ ض األط ػػػػ ؿ النيابيػػػػ  

ن للتأيػد بػف ا ػاد ارت ػ ط  ػيف نتػ ئج سػ يرب ف)، ثـ   بت ال  نث   نس ب بع بؿ االرت  ط 6/2/3112
اىػا  اىػا  يبػ  برت عػ  ،ن1.791التط يقيف األاؿ االث نا اأتت النتي    ا اد ارت  ط با ب ا يبتػو )

  .ن7) داؿ يب  ي ينو ال داؿ ر ـ

 الثبات باإلعادض لبطاق  مالحظ  المعمم  يبين ( 7) الجدول

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط المجاالت الفرعي  المجال

 
 المهارات االجتماعي 

 

الطرائق التل تتبعها المعمم  
 لتنمي  المهارات االجتماعي 

 دال  0.000 0.791

 دال  0.001 0.690 نلتعاوا

 دال  0.000 0.705 المشارك 

 دال  0.000 0.732 االلتزا  باصنظم  والقواعد
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 ن”Cronbach Alpha“ كرونباخ ألفا)معادل   :الطريق  الثاني 

، ا ػد أتػت  يبػ  أل ػ   ط  ػ  الببلنظػ  ػ ت التا يبيف بف خبللي  نس ب القيب  األدنػ  لبع بػؿ ثا 
يبيننػػػ  بػػػف اسػػػتخداـ ، اىػػػذا بػػػ  لػػػؤلداةاىػػػذه القيبػػػ  تػػػدؿ علػػػ  در ػػػ  ث ػػػ ت ع ليػػػ   ن1.721)يران ػػػ خ 

  االخت  ر اتط يقو. 

 :الروض  )إعداد لباحث ( ممهارات االجتماعي  لطفلاختبار ملور لًا: رابع

   بت ال  نث    نػ    ط  ػ  ببلنظػ  لقيػ س البيػ رات اال تب عيػ  لػد  الط ػؿ اليػف  ػد أتػت ببلنظػ ت
ـ ببلنظتيػػػ  اليػػػف  شػػػيؿ تػػػا سػػػتتيتضػػػبف الباا ػػػؼ الاآرا  البنيبػػػيف إلػػػ  تنايليػػػ  الخت ػػػ ر باػػػار 

فػػا  الخت ػػ ر باػػار  ايبػػ  تػػـ تعػػديلي تيبػػ  ي نػػ  ط  ػػ  الببلنظػػ  ن5باػػار، اي ػػيف البلنػػؽ  ر ػػـ ) 
 . ن6البلنؽ ر ـ )

  :االختبارأهداف  .أ 

ن سػػناات اىػػا: 6-5ألط ػػ ؿ بػػف عبػػر)د  ااىػػا  يػػ س البيػػ رات اال تب عيػػ  لػػالهــدف العــا :  .ب 
 ن.القااعد  ا نظب)التع اف، البش ري ، االلتزاـ   أل

 : ختبارمراحل إعداد اال .ج 

 :ختبارتحديد مجاالت اال (1

 عػػػد االطػػػبلع علػػػ   عػػػض الدراسػػػ ت العر يػػػ  ااأل ن يػػػ  ابعظػػػـ اليتػػػب ااألد يػػػ ت النظريػػػ  التػػػا 
علػػػػػـ الػػػػػن س  -تن الػػػػػت البيػػػػػ رات اال تب عيػػػػػ  االنبػػػػػا اال تبػػػػػ عا) سػػػػػييالا ي  التنشػػػػػئ  اال تب عيػػػػػ 

ئ  اال تب عيػػػ  للط ػػػؿ اليرىػػػ ، البيػػػ رات اال تب عيػػػ  اعبل تيػػػ  التنشػػػ -اال تبػػػ عا االعبل ػػػ ت الع بػػػ 
 -العبػؿ بػع األط ػ ؿ -نظريػ ت الػتعلـ اال تبػ عا -البي رات اال تب عيػ  االاػبل   الن سػي  –  لذي   

ف عليػػػ   ػػػرابج  يػػػذا  -تب عيػػػ البسػػػؤالي  اال  -البيػػػ رات اال تب عيػػػ  -األسػػػ ليب النديثػػػ  فػػػا التعلػػػيـ
ألد ي ت االبرا عن، ا عد الدراس  االسػتطبلعي  التػا   بػت  يػ  ال  نثػ  فػا ريػ ض اليرى  بف ا ب  ؿال

األط  ؿ عف طريؽ زي رتي  البتيررة إل  عين  بف الري ض  طي  راد سلاؾ األط  ؿ الداؿ علػ  النبػا 
االخت ػ ر الباػّار تػألؼ بنيػ  يـ تنديد الب  الت األس سي  التا اال تب عا  اذلؾ لتابيـ األداات، ت

 لبي رات اال تب عي  ألط  ؿ الري ض، اىا:ل
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ن باا ػػػؼ ااػػػارتيف )اانػػػدة تع ػػػر عػػػف السػػػلاؾ الاػػػنيل 7: اتضػػػبف )بيػػػ رة التعػػػ افالمجـــال اصول: 
 االث ني  للسلاؾ الخ طئن نيث يخت ر الط ؿ السلاؾ الذ  يقاـ  و.

لاؾ الاػػنيل ن باا ػػؼ ا اػػارتيف)ااندة تع ػػر عػػف السػػ5اتضػػبف ) :البشػػ ري بيػػ رة المجــال الثــانل: 
 االث ني  للسلاؾ الخ طئن نيث يخت ر الط ؿ السلاؾ الذ  يقاـ  و.

ــث:  ن باا ػػؼ ا اػػارتيف)ااندة تع ػػر عػػف 5اتضػػبف ) :قااعػػد ااألنظبػػ تػػزاـ   للاالبيػػ رة المجــال الثال
ا ػػػد  لػػػغ ب بػػػاع   السلاؾ الانيل االث ني  للسلاؾ الخ طئن نيث يخت ر الط ؿ السلاؾ الذ  يقاـ  و.

 با   ع.ن 17فا ال ط    ) ؼلباا ا

 : اختيار المواقف (2

، ا د اعتبدت فا بني  نيث تبل ـ شيبلع ابضبان ع اليدؼ  باا ؼ االخت  ر   نتق    بت ال  نث  
 ذلؾ عل  البا در اآلتي :

البسػػػػػػؤالي   -األد يػػػػػػ ت التػػػػػػا تن الػػػػػػت النبػػػػػػا االبيػػػػػػ رات اال تب عيػػػػػػ  )البيػػػػػػ رات اال تب عيػػػػػػ  .1
سػييالا ي  نبػا الط ػؿ  -علـ الن س اال تبػ عا -  التنشئ  اال تب عي سييالا ي  -اال تب عي 
 اليرى ن.

ببلنظػػ  سػػػلاؾ األط ػػػ ؿ أثنػػ   الزيػػػ رات البيدانيػػػ  لل  نثػػػ  لريػػ ض األط ػػػ ؿ انضػػػارى  لػػػ عض  .3
 الدراس ااألنشط  فا عين  بف الراض ت.

 ن.8-3، ص1979سن " )ع د السبلـ،  15-6  ئب  السلاؾ اال تب عا لؤلط  ؿ  عبر " .2

ن ي يف االخت  ر  شيلو 6اتـ عرض االخت  ر الباار عل  الب باع  بف البنيبيف االبلنؽ ر ـ )
 الني ئا.

 :وثباته االختبار الملور التأكد من لدق (4

 :عل  االخت  ر الباارا د اعتبدت ال  نث  للتأيد بف ادؽ 

يقػيس السػب  أا  يعد االخت  ر ا د   عندب  يقيس ب  اضع أابل لقي سو، أ لدق المحتوى:  .3
 ن.355، ص 1996ؿ ، يالاظي   البراد لو أف يقيسي  )بيخ ئ



 منهجية البحث وإجراءاته       الفصل الخامس

 
021 

:  ػػػػد تػػػػـ عػػػػرض االخت ػػػػ ر علػػػػ  السػػػػ دة األسػػػػ تذة البنيبػػػػاف اعليػػػػو  ػػػػدـ لــــدق المحكمــــين -أوالً 
البنيباف ب باع  بف اال تران ت االتعديبلت أخذت   لنس  ف  بيعي  يبػ  ىػا ب ػيف فػا البلنػؽ 

 ن.7ر ـ)

: نسػػب االتسػػ ؽ الػػداخلا  ػػيف البيػػ رات ال رعيػػ  ا نادىػػ  الببثلػػ  ليػػ  ا ػػيف امملاللــدق العــ -ثانيــاً 
 ن:8)  ل داؿ ر ـالبي رات ال رعي  اب باع البي رات فا االخت  ر يب  ىا باضل  

 المهارات الفرعي مجموع المهارات الكمي  و  درج  الترابط بين يبين (8) الجدول

 القرار مستوى الدالل  الترابطقيم   المهارض الفرعي  المهارات الكمي 

 دال  0.000 0.762 التعاون المهارات االجتماعي 

 دال  0.000 0.742 المشارك  المهارات االجتماعي 

 دال  0.000 0.710 االلتزا  باصنظم  والقواعد المهارات االجتماعي 

 اج  الترابط بين المهارات الفرعي  وبنودها الممثم  لهدر  يبين (9) الجدول

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط ر ق  الموقف المهارض

 دال 0.000 0.668 1 التعاون
 دال 0.001 0.565 2 التعاون

 دال 0.000 0.660 3 التعاون

 دال 0.000 0.633 4 التعاون

 دال 0.000 0.701 5 التعاون

 دال 0.000 0.685 6 التعاون

 دال 0.000 0.691 7 التعاون

 دال 0.000 0.711 1 المشارك 

 دال 0.000 0.703 2 المشارك 
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 دال 0.001 0.505 3 المشارك 

 دال 0.000 0.545 4 المشارك 

 دال 0.000 0.621 5 المشارك 

 دال 0.000 0.671 1 االلتزا  بالقواعد واصنظم 

 دال 0.000 0.635 2 االلتزا  بالقواعد واصنظم 

 دال 0.000 0.741 3 االلتزا  بالقواعد واصنظم 

 دال 0.000 0.756 4 االلتزا  بالقواعد واصنظم 

 دال 0.000 0.821 5 االلتزا  بالقواعد واصنظم 

ا ػيف  يبلنظ بف ال داؿ الس  ؽ أف الترا ط ت  يف ب باع البي رات اال تب عيػ  االبيػ رات ال رعيػ 
  أف االخت ػػ ر اػػ دؽ إلػػ  ن ببػػ  يػػدؿ علػػ1.11دالػػ  عنػػد ) البيػػ رات ال رعيػػ  ا نادىػػ  الببثلػػ  ليػػ 

 در   ع لي  اأنو يقيس ب  اضع لقي سو. 

 :االختبار الملورثبات  (5

 عل  طريقتيف:االخت  ر الباار ت ال  نث  للتأيد بف ث  ت اعتبد

 :الثبات باإلعادض :الطريق  اصولر

 تريز ىذه الطريق  عل  تط يؽ االخت  ر عل  عين  بػف الب نااػيف، ثػـ إعػ دة تط يقػو علػ  ىػذه
العينػػ  ن سػػي  بػػف الب نااػػيف  عػػد فتػػرة تتػػرااح عػػ دة بػػف يػػاـ اانػػد إلػػ   ضػػع  أيػػ ـ ثػػـ ي نسػػب بع بػػؿ 

 االرت  ط  يف نت ئج الب ناايف فا التط يقيف األاؿ االث نا.

ت ري   ل  ط ؿ اط ن21عين  استطبلعي  بيان  بف )ط يؽ االخت  ر الباار عل    بت ال  نث   ت إذا
ثػػػػـ   بػػػػت ال  نثػػػػ   نسػػػػ ب بع بػػػػؿ  ،6/2/3112 عشػػػػرة أيػػػػ ـالزبنػػػػا  ايػػػػ ف ال  اػػػػؿ 35/3/3112

ن للتأيػػد بػػف ا ػػاد ارت ػػ ط  ػػيف نتػػ ئج التط يقػػيف األاؿ االثػػ نا اأتػػت النتي ػػ   ا ػػاد  يرسػػافاالرت ػػ ط )
  .ن11) يب  ي ينو ال داؿ ر ـ اىا داؿ ،ن1.871ارت  ط با ب ا يبتو )
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 يبين (10الجدول رق  )

 لالختبار الملور لألطفالدرجات الثبات باإلعادض 

 القرار مستوى الدالل  قيم  الترابط المهارات

 0.01دال عند  0.000 0.731 التعاون

 0.01دال عند  0.000 0.702 المشارك 

 0.01دال عند  0.000 0.840 عد واصنظم بالقواااللتزا  

 0.01دال عند  0.000 0.870 المهارات الكمي 

 ن”Cronbach Alpha“ كرونباخ ألفا )معادل  :الثاني الطريق  

ا ػػد أتػػت  يبػػ  أل ػػ  يران ػػ خ  ،التػػا يبيػػف بػػف خبلليػػ  نسػػ ب القيبػػ  األدنػػ  لبع بػػؿ ث ػػ ت األداةا 
، اىػػػذا بػػػ  يبيننػػػ  بػػػف اسػػػتخداـ االخت ػػػ ر لػػػؤلداةاىػػػذه القيبػػػ  تػػػدؿ علػػػ  در ػػػ  ث ػػػ ت ع ليػػػ   ن1.721)

 . 6/2/3112ت ري  ،عين خت  ر الباار عل  أط  ؿ التـ التط يؽ لبلا   اتط يقو. 

 إجراءات الدراس :رابعًا ـ 

 :وتطبيقه اتبعت الباحث  اإلجراءات التالي  لتلمي  أدوات بحثها

زيػػ رات ال  نثػػ  خػػبلؿ  علػػ  بػػرنلتيف البرنلػػ  األالػػ ال  نثػػ   ػػإ را  دراسػػ  اسػػتطبلعي   ت  بػػ
لط ل  ت ري ض األط  ؿ، عبلي  لب دة التر ي  ال خبلؿ إعط ئي  ، اذلؾالبتيررة عل  بدار أيثر بف ع ـ

فػػػػا بيػػػػ رات البعلبػػػػ ت ا ػػػػ ألخص البيػػػػ رات اال تب عيػػػػ ، اعنػػػػد الط ل ػػػػ ت  االنظػػػػت ال  نثػػػػ   اػػػػار 
  اختا اػػي ع  ا ػػاد بعلبػػ ت بػػؤىبلت تػػأىيبلع عػػدـ  نظػػتافػػا ىػػذه الدراسػػ  االسػػتطبلعي ، الالبعلبػػ ت، 

اال تب عيػػ  األيثػػر  اػػارا لػػد   نػػددت ال  نثػػ  البيػػ رات  بػػ  تػػـ ببلنظتػػو ، ا نػػ   علػػليػػذه البرنلػػ 
   البعلب ت.

، التػػا يػػ ف اليػػدؼ بنيػػ  التأيػػد بػػف ث ػػ ت األدااتالدراسػػ  االسػػتطبلعي  البرنلػػ  الث نيػػ  بػػف افػػا 
ريػػػ ض لتػػػدريب عينػػػ  بػػػف بعلبػػػ ت  ،ن1) البلنػػػؽ ر ػػػـ ناػػػلت ال  نثػػػ  علػػػ  الباافقػػػ  الرسػػػبي نيػػػث 

 .األط  ؿ النيابي  فا بدين  دبشؽ
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ين  عشاائي  )طريق  القرع ن بف بعلب ت ري ض األط  ؿ النيابي  فا بدين  أف تـ سنب ع ا عد
دبشػػػؽ،   بػػػت ال  نثػػػ   ػػػدعاة البعلبػػػ ت لنضػػػار ال رنػػػ بج، اتػػػـ اختيػػػ ر بنظبػػػ  طبلئػػػع ال عػػػث بيػػػ ف 

 .إل را  التدريب

 لسػ ت التػا   بػت ال  نثػ  ال عػدد ن اثنتػا عشػرة بعلبػ ، ا لػغ13عل  ) تط يؽ ال رن بج فعلي ع تـ 
 بعػػدؿ  لسػػتيف يػػؿ اسػػ اع، إضػػ ف  إلػػ   لسػػ  أخيػػرة أ ػػر  فييػػ  تقػػايـ  عػػد   ن  لسػػ ت،7)تط يقيػػ   

لل رنػػػػػ بج التػػػػػدري ا ا بعػػػػػدؿ ثبلثػػػػػ  سػػػػػ ع ت اناػػػػػؼ ليػػػػػؿ  لسػػػػػ . ا ػػػػػد اسػػػػػتطرؽ تط يػػػػػؽ الت ريػػػػػب 
 ـ.6/2/3112إل   17/3/3112بف  ن ياب ع 35االستطبلعا لل رن بج تقري  ع )

بعلبػػ ت  طريقػػ  ببتعػػ  ابن  ػػ  ي نػػت  ػػدايتي  علػػ  ىيئػػ  أن يػػ  ا ػػر  التعػػ رؼ  ػػيف ال  نثػػ  اال
اعتبدت فيي  ال  نث  عل  سؤاؿ البعلب ت عب  يا د فػا اػنداؽ إذ انتػات العل ػ  علػ  عػدة خيػ رات 

انيػػػػ  با ػػػػادة داخػػػػؿ  /بػػػف ال  ييػػػػ ، ا عػػػػد أف تخػػػرج البعلبػػػػ  تعػػػػرؼ  ن سػػػػي  اتسػػػبا ف ييػػػػ  بػػػػ  علػػػ 
ف لـ تيف تخسر. الانداؽ، ثـ تخرج ف يي  ب  بف الا  نداؽ فإف ي نت ن سي  ت از اا 

فػػػا بنتػػػا     البعلبػػػ ت عػػػد  لقيػػػ س بسػػػتا  البعلابػػػ ت ان بيػػػ  لػػػد –  لػػػا خت ػػػ ر اط  ػػػؽ ا
ظػ  البعلبػ ت فػا ا ط  ػ  الببلنظػ  إذ   بػت ال  نثػ   ببلن ى  ط  قت خطػاات ال رنػ بج ال رن بج ا عد

 بج بػػف خػػبلؿ ال لسػػ ت ااألنشػػط  الباػػبب ،  عػػدى  ط  قػػت خطػػاات ال رنػػا  ف  يػػ ،الريػػ ض التػػا يعبلػػ
 قػػت ال  نثػػ  بػػع البعلبػػ ت علػػ   ااعػػد تاالبشػػ ري  ال ع لػػ   ػػيف ال  نثػػ  االبعلبػػ ت فػػا ارشػػ  العبػػؿ، ا

إط ػػ   اليػػ تؼ البنبػػاؿ اا اضػػعو اػػ بت ع.......ن  -العبػػؿ فػػا ال لسػػ ت بػػف نيػػث ) التقيػػد   لتا يػػت
لبعلبػػ ت ابيبتيػػ  تنشػػيط البعلبػػ ت أثنػػ   ال لسػػ ت  رل ػػ  بػػف البعلبػػ ت تنػػددت ل نػػ  تنشػػيط بػػف اا 

اتنػػددت ل نػػ  ال يئػػ  ابيبتيػػ  ترتيػػب لرفػػ  التػػدريب ت  ديػػ  للبلػػؿ االتعػػب اإلضػػ     ػػا البػػرح علػػييف، 
  انظ فتي  ابس عدة ال  نث  فا العبؿ، اتنددت ل ن  تاثيؽ لتاثيؽ ب  تـ تن الو فا ال لس ت.

 عا  ب  يلا:   بت ال  نث  فا ضا  الت ريب االستطبل

 تنديد بدة ال لس ت ابدة االستران . -

فا يػؿ  لسػ  ي نػت ال  نثػ  تػازع  ا اػ ت بػف الػارؽ لتسػ ؿ علييػ  البعلبػ ت )بػ  يرل ػاف  -
 ب  ىـ  ن    لو....ن. -ب  يتبنانو –فا الارش  

 استخدبت ال  نث  التعزيز الب د  االبعنا  لتش يع البعلب ت عل  العبؿ االبش ري . -
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د بػػػ دة بيتا ػػػ  ليػػػؿ  لسػػػ ، لتر ػػػع إلييػػػ  البعلبػػػ  الستيضػػػ ح فيػػػرة بػػػ ، إذ ت ػػػيف ضػػػرارة ا ػػػا  -
  اار البعلب ت فا ال  نب النظر  لب  تن التو ال لس ت.

ضػػرارة اسػػتخداـ األسػػ ليب االطػػرؽ العبليػػ  البتناعػػ  االبتعػػددة فػػا ال لسػػ  الاانػػدة لشػػد انت ػػ ه  -
 ااىتب ـ البعلب ت اضب ف ايتس  يف للبي رة.

 The limits of researchحدود البحث:  -خامساً  
ف عليػ   رنػ بج لتػدريب بعلبػ ت :"ينبػؿ ىػذا ال نػث عناانػ ع ىػا :الحدود الموضـوعي  والبشـري  .1

ال رنػ بج ،   ستخداـ ري ض األط  ؿ عل  تنبي   عض البي رات اال تب عي  لد  ط ؿ الراض 
  التدري ا ا ط    ببلنظ  ااخت  رات تقايبي 

تػػـ إ ػػرا  ىػػذا ال نػػث فػػا بؤسسػػ ت ريػػ ض األط ػػ ؿ النيابيػػ  فػػا بدينػػ    :الحــدود المكانيــ .3
 .3112-3112دبشؽ لع ـ 

-3112الباافػؽ للعػ ـ الدراسػا  ثػ ناالالدراسػا تـ تط يػؽ ال نػث فػا ال اػؿ لحدود الزمني :  .2
 ـ. 3112

 :سادسًا ـ المعالج  اإلحلائي 

لبع ل تيػػ   ااسػػط   اع اآللػػا، تبييػػد  بػت ال  نثػػ   إدخػػ ؿ نتػػ ئج تط يػػؽ أداات ال نػػث فػا الن سػػب 
ن السػػػتخراج التنلػػيبلت اإلناػػ ئي  البن سػػ  ، اشػػػبلت SPSS) اال تب عيػػ الرزبػػ  اإلناػػ ئي  للعلػػـا 

 ىذه التنليبلت اإلنا ئي  ب  يلا:

 .Cronbach Alpha بع دل  أل   يران  خ -

 .بع بؿ االرت  ط  يرساف 

 .بع بؿ االرت  ط س يرب ف 

 .اؽ  يف البتاسط تاخت  ر )ت ستادنتن لل ر  -
 .Anova)) ن د  الت  يف األتنليؿ  -
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 دسالساالفصل 
 { عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها }

 مقدمة: 

يشمل ىذا الفصل من الباب العممي عرض النتائج وتفسيرىا ومن ثم التحقق من فرضيات 
البحث واإلجابة عن أسئمتو. فقد تمت مناقشة الفرضيات من جانبين جانب يتعمق بأداء المعممة 

عمى  مؤجل وجانب آخر يبين أثر البرنامج التدريبي -ديبع –وتقويميا عمى ثالث مراحل قبمي 
 -بعدي –قبمي  المصور األطفال وىي العينة التجريبية التي ُطبق عمييا اختبار الميارات االجتماعية

مؤجل ومقارنة نتائج ىذه المجموعة بنتائج المجموعة الضابطة )عينة األطفال( الذين لم تتمق معمماتيم 
 برنامج التدريبي.أي تدريب ولم تخضع لم

 لول::الفرضية ال 
( بين متلوسط درجات تحصيل 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

المعممات في االختبار القبمي لومتلوسط درجات تحصيمهن في االختبار البعدي بعد إتباعهن البرنامج 
 التدريبي0

 اختبار الفرضية:
 -توسط الحسابي لدرجات المعممات في االختبارين القبميولمتحقق من صحة الفرضية تم حساب الم

( الذي يبين متوسط 11البعدي وحساب االنحراف المعياري وقيمة )ت( كما ىو مبين في الجدول رقم )
 البعدي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(: –درجات المعممات في االختبار القبمي 

 ( 11) الجدلول 
 البعدي لوقيمة )ت( ستلودنت –مي يبين متلوسط درجات االختبار القب

 ليمت ث انتحصيم انبعدي انتحصيم انمبهي
درجت 

 انحريت

مستىي 

 اندالنت
 انمرار

انمتىسط 

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

انمتىسط 

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري
-63.31  دانت  3.333 61 

13.31 3..3 3..13 3.13 
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 تفسير الفرضية:
(، 11(، ودرجة الحرية )63.03أن قيمة )ت( المحسوبة تعادل ) يتبين من الجدول السابق

( وىي أصغر من مستوى الداللة النظري، وىذا يدل عمى وجود فرق ذي داللة 3.333بمستوى داللة )
إحصائية بين متوسط درجات تحصيل المعممات في االختبار القبمي ومتوسط درجات تحصيمين في 

نامج التدريبي، وذلك لصالح األداء البعدي حيث أن متوسط درجات االختبار البعدي بعد إتباعين البر 
( وىو أكبر من متوسط درجات المعممات المسجمة 65.33المعممات المسجمة عمى االختبار البعدي )

 (.30.61عمى االختبار القبمي )
 مناقشة الفرضية:

المعممات في  تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل
االختبار القبمي ومتوسط درجات تحصيمين في االختبار البعدي بعد إتباعين البرنامج التدريبي، مما 
يؤكد فعالية البرنامج في تحّسن تحصيل المعممات واكتسابين لممعمومات والمعارف المتعمقة بكيفية 

خالليا تنمية ىذه الميارات تنمية الميارات االجتماعية لدى أطفال الروضة والطرق التي يتم من 
وتعمل الباحثة تحُسن تحصيل المعممات في االختبار البعدي بنتيجة فاعمية البرنامج التدريبي إذ ُقدمت 
المادة العممية والعممية بشكل مبسط ومتسمسل متدرج من البسيط إلى المعقد وبشكل منطقي وبصورة 

ى، إذ قامت الباحثة بتقسيم المعممات إلى شيقة تقوم عمى مشاركة المعممات في استنتاج المحتو 
 -استنتاج -مجموعات )تعمم تعاوني( وتبعت أساليب متنوعة في إيصال المعمومات )حوار ومناقشة

حل المشكالت( وذلك لمساعدة المعممات عمى استنتاج المادة العممية من أجل تثبيتيا وترسيخيا 
 لديين.

( في 6333ة نجد أنيا تتشابو مع دراسة )التيو، وبمقارنة ىذه النتيجة مع الدراسات السابق
وجود فروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح البعدي في تطبيق مقياس الوظيفة التربوية 

( في وجود 6332 ،( و)بركات63336،بعد التدريب عمييا، ومع دراستي كل من )عويس االستراتيجية
ثناء الخدمة والتي قدميا البرنامج في امتالكيم لمحتوى أثر اللتحاق المعممات في الدورات التدريبية أ

( التي توصمت إلى فعالية 6336،البرنامج التدريبي، كذلك تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )صاصيال
البرنامج التدريبي في إكساب المعممات كفايات طريقة لعب األدوار حيث ظيرت فروق لصالح العينة 
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( حيث أتى المجال االجتماعي في 6335 ،ما مع دراسة )البيشيالتجريبية بعدي، وتتشابو نوعًا 
 المرتبة األولى بين الحاجات االرشادية لمعممات الروضة. 

رأي الباحثة فإن ىذا يشير إلى أىمية الجانب االجتماعي لممعممة من كفايات حسب وب
لشخصية وميارات وطرق تدريسية، وضرورة أن تتمتع معممة الروضة بقدر كاف من الصفات ا

والميارات االجتماعية لتجعل من الطفل كائن اجتماعي فعال في المجتمع المتغير دومًا، وىذه الميمة 
ليست ببسيطة حيث يقع عمى عاتقيا أن تساعده عمى االعتماد عمى نفسو في تمبية حاجاتو وتعممو 

الجتماعية، واالندماج وتنمي لديو روح التعاون، كما وتكسبو اتجاىات إيجابية نحو تحمل المسؤولية ا
بالمجتمع الذي يتواجد فيو خاصة ونحن نعيش أمام تنقالت دائمة من الممكن أن يتعرض ليا الطفل 

 في ظل الظروف الراىنة.
وبيذا فقد نحج البرنامج بما قدمو من محتوى في التأثير في سموك المعممات، عموما 

 ومياراتيا االجتماعية خصوصُا.
 (3) الشكل البياني 

 البعدي -ق بين المتلوسط في االختبار القبمي ضح الفريلو 
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 الفرضية الثانية:

( بين متلوسط درجات أداء 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 
المعممات في بطاقة المالحظة القبمية لومتلوسط درجات أدائهن في بطاقة المالحظة البعدية بعد 

 تباعهن البرنامج التدريبي0إ
 اختبار الفرضية:

لمتأكد من فاعمية البرنامج ودوره في تحّسن أداء المعممات وتعديل سموكين في التعامل مع 
األطفال طبقت الباحثة أيضًا بطاقة مالحظة عمى المعممات وقامت بحساب داللة الفروق بين متوسط 

البعدية( التي طبقت عمى المعممات لمعرفة مدى  -درجات المعممات في بطاقتي المالحظة )القبمية
اكتسابيم لمميارات االجتماعية وممارستين الفعمية لتنمية الميارات االجتماعية لدى أطفال الروضة 

 قبل التدريب عمى البرنامج وبعد التدريب عميو.
 ( 11الجدلول )

 ياري لوقيمة )ت(يبين متلوسط درجات أداء المعممات في بطاقتي المالحظة لواالنحراف المع

 انمرار
مستىي 

 اندالنت

درجت 

 انحريت

ليمت 

 )ث(

االوحراف 

 انمعياري

انمتىسط 

 انحسابي
 انمجال انمالحظت انعدد

 41 00000 دالة
48030-  

 قبلية 45 800.3 905.6
 انطرائك انمتبعت

 بعدية 45 96090 .3019 41 00000 دالة

 41 00000 دالة
49005-  

 قبلية 45 5093. 50598
رة انمشاركتمها  

 بعدية 45 94030 50136 41 00000 دالة

 41 00000 دالة

40015-  
 قبلية 45 6099. 50159

 مهارة انتعاون
 بعدية 45 56009 30591 41 00000 دالة

 41 00000 دالة
43005-  

مهارة االنتزاو  قبلية 45 80081 90345

 بعدية 45 98094 50.15 41 00000 دالة بانمىاعد وانىظاو

 41 00000 دالة
4303.-  

 قبلية 45 445061 460385
 مجمىع انمجاالث

 بعدية 45 51009. 00396. 41 00000 دالة

 تفسير الفرضية:
المتوسييييط الحسييييابي فيمييييا يتعمييييق بييييالطرائق المتبعيييية ميييين خييييالل الجييييدول السييييابق نجييييد يتبييييّين 

التطبيييييييق، ولميييييييارة  ( بعييييييد36.33( قبييييييل تطبيييييييق البرنييييييامج و)03.64ميييييين قبييييييل المعمميييييية قييييييد بميييييي  )
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( بعييييييد 31.53( و)62.34المشيييييياركة عنييييييد المعمميييييية فقييييييد بميييييي  المتوسييييييط الحسييييييابي قبييييييل التطبيييييييق )
( بعيييييد التعيييييديل، وفيييييي مييييييارة 26.33قبيييييل التطبييييييق و) (66.33التطبييييييق، أميييييا فيييييي مييييييارة التعييييياون )

( بعيييييييد التطبييييييييق ومييييييين ىيييييييذه القييييييييم نالحيييييييظ الفيييييييروق 30.31( و)03.01التعييييييياون بمييييييي  المتوسيييييييط )
واضيييييييحة بيييييييين المتوسيييييييطات لممجييييييياالت الفرعيييييييية، وبيييييييالنظر لممجميييييييوع الكميييييييي لممجييييييياالت نجيييييييد أن ال

(، وبمسيييييتوى داللييييية  621.33( و)112.61ىنييييياك فيييييرق بيييييين المتوسيييييطين فقيييييد بمييييي  قبيييييل التطبييييييق )
(. 3.32( وىييييييييي أصييييييييغر ميييييييين مسييييييييتوى الدالليييييييية النظييييييييري  )3.333محسييييييييوب لكافيييييييية المجيييييييياالت )

بييييييين متوسييييييط درجييييييات المعممييييييات فييييييي التطبيقييييييين القبمييييييي )قبييييييل  داليييييية إحصييييييائياً ىنيييييياك فروقييييييًا ومنيييييو 
المالحظيييييييية  وذلييييييييك  ةالمشييييييياركة فييييييييي البرنيييييييامج( والبعييييييييدي )بعيييييييد المشيييييييياركة فيييييييي البرنييييييييامج( لبطاقييييييي

، كمييييا نالحييييظ أنييييو ميييين المجيييياالت فقييييد أتييييى مجييييال لصييييالح التطبيييييق البعييييدي الييييذي قامييييت بييييو الباحثيييية
المرتبييييية األوليييييى مييييين حييييييث التغيييييير اليييييذي طيييييرأ  الطرائيييييق المتبعييييية لتنميييييية المييييييارات االجتماعيييييية فيييييي

عميييى سيييموك المعممييية ضيييمن ىيييذا المجيييال ومييين ثيييم مجيييال مييييارة االلتيييزام بالقواعيييد والنظيييام ثيييم مييييارة 
 المشاركة ويمييا التعاون.  

 مناقشة الفرضية:
نيييرفض الفرضييية أي يوجيييد فييروق بييين متوسيييط درجييات المعمميييات فييي نميييو  ميين خييالل النتيييائج السييابقة

 البرنامج التدريبي.  ت االجتماعية قبل وبعد تطبيق البرنامج مما يؤكد فاعميةالميارا
ظيير فيي سيموك المعمميات وميياراتين إليى أن محتيوى البرنيامج تضيمن ميا  وتعزو الباحثة التطور اليذي

تحتاجو المعممات في رياض األطفال وما يتالءم مع المنيياج والخبيرات التيي ُييراد إكسيابيا لمطفيل، مميا 
ن كنيييا  يييير سييياع دىن عميييى سييييولة التطبييييق العمميييي ونميييو ىيييذه المييييارة، كميييا أن معظيييم المعمميييات وا 

اختصاصيييين إال أن ليييدييم اطيييالع حيييول الطرائيييق التعميميييية التيييي تتناسيييب ميييع ىيييذه المرحمييية وطبيعييية 
الخبيييرات االجتماعيييية وسييياعدىم البرنيييامج التيييدريبي عميييى  التعيييرف عميييييا وكيفيييية تطبيقييييا واسيييتخداميا 

 شكل المناسب. بال
وبتطييور سييموك وميييارات المعممييات فييي الطرائييق المتبعيية وميين ضييمنيا طريقيية لعييب األدوار تتفييق ىييذه 

( التييييي توصييييمت إلييييى فعالييييية البرنييييامج التييييدريبي فييييي إكسيييياب 6336النتيجيييية  مييييع دراسيييية )صاصيييييال.
وفيي ظييور  المعممات كفايات طريقة لعب األدوار حييث ظييرت فيروق لصيالح العينية التجريبيية بعيدي،

 فروق بين المعممات في كفاية التخطيط والتنفيذ لصالح التطبيق البعدي.
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( التي توصمت إلمكانية تعديل سموك المعممة مما ُيسيل التغيير Hyatt. Keith.2007ومع دراسة )
 في سموك األطفال.

 (4الشكل البياني )
 لوببعدياً المالحظة قبميًا  بطاقتهيلوضح متلوسط درجات أداء المعممات في  

 

 
  الفرضية الثالثة:

( بين متلوسط درجات تحصيل 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة ) ال
المعممات في االختبار القبمي البعدي بعد إتباعهن البرنامج التدريبي تعزى لمتغير عدد سنلوات 

 الخبرة0
 اختبار الفرضية:

بين متوسيط درجيات المعمميات الميواتي اتيبعن البرنيامج ولمتحقق من صحة الفرضية ُحسبت داللة الفرق 
وفقيييًا لمتغيييير عيييدد سييينوات الخبيييرة فيييي كيييل مييين االختبيييار القبميييي و البعيييدي والمؤجيييل وُحسيييب االنحيييراف 

 المعياري وقيم )ت(.
وقييد تييم تقسيييم فئييات سيينوات الخبييرة إلييى ثالثيية مسييتويات ميين سيينة واحييدة إلييى ثالثيية سيينوات وميين أربعيية 

 سنوات الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فكانت من  ستة سنوات إلى ثماني سنوات.سنوات إلى ستة 
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 يبين(  13الجدلول )
 متلوسط درجات تحصيل المعممات في االختبار القبمي لوالبعدي لوالمؤجل تبعًا لمتغير عدد سنلوات الخبرة

 قبمي
 االنحراف المعياري المتلوسط العدد عدد سنلوات الخبرة

 1.666 30.13 4 ( سنلوات3-1من )
 3.023 35.00 2 ( سنلوات6-4.من )
 3.345 36.10 0 ( سنلوات8-6من )

 2.561 30.61 12 المجملوع الكمي
 يدبع

 االنحراف المعياري المتلوسط العدد عدد سنلوات الخبرة
 0.026 66.16 4 ( سنلوات3-1من )
 6.616 65.63 2 ( سنلوات6-4من )
 1.606 64.00 0 ( سنلوات8-6من )
 0.064 65.33 12 جملوع الكميالم

 مؤجل
 االنحراف المعياري المتلوسط العدد عدد سنلوات الخبرة

 1.335 65.16 4 ( سنلوات3-1من )
 3.165 66.33 2 ( سنلوات6-4من )
 6.512 133.16 0 ( سنلوات8-6من )

 0.236 64.53 12 المجملوع الكمي

 
 تفسير الفرضية:

( وفي 30.61حسابي في التطبيق القبمي بم  )يتبين من الجدول السابق أن المتوسط ال
( وبيذا نالحظ وجود 64.53( أما التطبيق المؤجل بمغت قيمة المتوسط )65.33التطبيق البعدي )

( بين Anovaفرق بين المتوسطات ولمتأكد من داللة الفروق إحصائيًا طبقت الباحثة تحميل التباين )
مي لالختبار لدى المعممات من ذوات الخبرات المتعددة. المجموعات لمعينات الصغيرة في التطبيق القب

 ( يبين داللة الفروق بين المجموعات وداخميا وفقًا لتحميل التباين األحادي:11والجدول رقم )
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 (14الجدلول )
 يبين داللة الفرلوق بين المجملوعات لوداخمها لوفقًا لتحميل التباين الحادي 

مصدر انتبايه في 

 االختبار انمبهي

مىع مج

 انمربعاث
 درجت انحريت

متىسط 

 انمربعاث
 ليمت )ف(

مستىي 

 اندالنت
 انمرار

 580040 . 4090046 بيه انمجمىعاث

 800318 .4 8930645 داخم انمجمىعاث غير دالة 0..00 403.1

  41 1310688 انكهي

 
( 3.663) ( و مستوى الداللة المحسوب1.461نالحظ في الجدول السابق أن قيمة )ف( تعادل )

 ( .3.32وىي أكبر من مستوى الداللة النظري )
أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الميارات االجتماعية عند المعممات  في االختبار 
القبمي تعزى لمتغير الخبرة، ويوضح الجدول رقم ) ( داللة الفروق بين المجموعات باستخدام تحميل 

 دي لالختبار لدى المعممات من الخبرات المتعددة.التباين )  ( في التطبيق البع
 ( 15الجدلول ) 

 يبين داللة الفرلوق  بين المعممات في التطبيق البعدي لالختبار تبعًا لمتغير الخبرة

مصدر انتبايه في 

 االختبار انبعدي

مجمىع 

 انمربعاث

درجت 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث
 ليمت )ف(

مستىي 

 اندالنت
 انمرار

ثبيه انمجمىعا  400146 . 50.40 

 4.0563 .4 4540434 داخم انمجمىعاث غير دالة 00930 00141

  41 4940900 انكهي

( وىي  ير دالة إحصائيًا عند 3.111نالحظ في الجدول السابق أن قيمة )ف( تعادل )

 (، وبالتالي ليس ىناك فروق ذات3.32( فيي  ير دالة عند مستوى داللة )3.343مستوى داللة )

داللة إحصائية بين المجموعات الثالث في التطبيق البعدي لالختبار، أي يمكن القول: أن المعممات 
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ميما كان عدد سنوات الخبرة  في ممارسة مينة التدريس لديين فقد تساوين في مدى اكتسابين 

 المعمومات والمعارف والميارات الجديدة التي قدمت لين في مجال الميارات االجتماعية.

( داللة الفروق بين المجموعات باستخدام تحميل التباين في التطبيق المؤجل 13ا يبين الجدول رقم )كم

 لالختبار لدى المعممات من ذوات الخبرات المتعددة.

 ( 16الجدلول )
 يبين داللة الفرلوق  بين المعممات في التطبيق المؤجل لالختبار تبعًا لمتغير الخبرة 

مصدر انتبايه في 

مؤجمان االختبار  

مجمىع 

 انمربعاث

درجت 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث
 ليمت )ف(

مستىي 

 اندالنت
 انمرار

 50436 . .400.4 بيه انمجمىعاث

 440633 .4 4160451 داخم انمجمىعاث غير دالة 00533 00844

  41 4560893 انكهي

ال توجد فروق بين المعممات ( نجد أنو 3.254وبالنظر إلى  قيمة مستوى الداللة المحسوب  البالغة )
 (.3.32فيي أكبر من مستوى الداللة النظري )

وبيذا فقد تساوين المعممات في مدى االكتساب واالحتفاظ بالمعمومات والميارات الجديدة التي قدمت 
لين في مجال الميارات االجتماعية بعد شير من إتباع البرنامج. وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية أي 

( بين متوسط درجات تحصيمين في 3.32اك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ليس ىن
 االختبار البعدي بعد إتباعين البرنامج التدريبي تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة. 

 مناقشة الفرضية:
ال تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى كون المعممات في رياض األطفال ال يحممن شييادة فيي ريياض األطفي

مما ال يجع لديين األساس الموحد حول ىذه المرحمة، وبذلك فيإن سينوات التيدريس ال تيأتي فيي بيدايتيا 
كخبرة قدر ما تأتي بسينوات تيأقمم ميع المرحمية وميا تتطمبيو مين جييود ومييارات ومين ثيم تبيدأ الخبيرة فيي 

( سنوات 0-1في فئة ) الممارسة، وبالنظر في المعممات عينة الدراسة نجد أن القسم األكبر منيم ممن
 أي بداية دخوليم لممينة في رياض األطفال وىم من خريجي معمم الصف.
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كييذلك وحسييب مييا أبييدتن المعممييات ميين آراء حييول التييدريس كييان أنيييم ال يممكيين األسيياس النظييري الييذي 
يتناسييب مييع مرحميية رييياض األطفييال لييذا يييذىب معظييم وقييتين ليييس عمييى ممارسيية التعميييم  لمتحييول لخبييرة 

 يارة بل لمتأقمم والبحث حول األساليب والطرق المناسب لمتعامل مع أطفال الروضة. وم
( التيي توصيمت إليى 6330وبالرجوع لمدراسات السابقة نالحظ أن ىذه النتيجة تتفق ميع دراسية )ياسيين.

أن درجيية تييوفر الكفايييات الشخصييية لييدى المعممييات ال تختمييف بيياختالف الخبييرة. وتتعييارض مييع دراسيية 
 ( والتي توصمت لوجود فروق بين المعممات تبعًا لمخبرة وكانت لصالح حديثي التخرج.1664.)فيمي

 ( 2الشكل البياني )
 يوضح الفروق بين المتوسطات في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي والمؤجل لممعممات

 
 رابعة:الفرضية ال
( بين متلوسط درجات تحصيل 0.5.ند مستلوى داللة )يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عال 

المعممات في االختبار القبمي البعدي بعد إتباعهن البرنامج التدريبي تعزى لمتغير الدلورات التدريبية 
 المتبعة في مجال رياض الطفال0

 اختبار الفرضية:
 -ار القبميلمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات المعممات في االختب

( متوسط تحصيل المعممات 14البعدي واالنحراف المعياري وقيم )ت( كما ىو مبين في الجدول رقم )
 البعدي والمؤجل واالنحراف المعياري وقيمة )ت(. -في االختبار القبمي
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 (17الجدلول )
 التدريبية المتبعة يبين متلوسط درجات تحصيل المعممات في االختبار القبمي لوالبعدي لوالمؤجل تبعًا لمدلورات 

 
نلوع 

 االختبار

 الدلورات
االنحراف  المتلوسط العدد التدريبية

 المعياري
درجة 
مستلوى  قيمة )ت( الحرية

 القرار الداللة

 قبمي
 10 0.265 33.16 6 اتبعت

  ير دالة 3.112 1.413
 10 3.410 31.42 3 لم تتبع

 يدبع
 10 0.410 66.33 6 اتبعت

  ير دالة 3.363 3.111
 10 0.613 65.62 3 لم تتبع

 مؤجل
 10 0.331 65.16 6 اتبعت

  ير دالة 3.061 3.245
 10 0.206 66.33 3 لم تتبع

 تفسير الفرضية:
بالنظر إلى قيم )ت( المحسوبة نجد أن جميعيا أصغر من قيمة )ت( الجدولية وىي  ير دالة 

( وىذا يدعو 3.32ستوى الداللة النظري )إحصائيًا ونالحظ أن مستوى الداللة المحسوب أكبر من م
إلى قبول الفرضية الصفرية أي ال توجد فرق بين المعممات من اتبعت دورات تدريبية وبين من لم 

 تتبع دورات تدريبية.
 مناقشة الفرضية:

يمكن تفسير ىذه النتيجة وباالستناد لما تمت مالحظتو من قبل الباحثة  أثناء تعامميا مع المعممات 
يتبعون الدورات التدريبية في حينيا وبعد االنتياء منيا ال يتبعون ما تم التدريب عميو مما يفقد  أنيم

الدورات التدريبية قيمتيا، ومن ناحية أخرى فقد تحدثت  البية المعممات أن الدورات التي يتبعونيا 
رة والمعمومات نمطية وتقميدية في الغالب، في أسموب اإلعطاء والمحتوى فيي تقتصر عمى المحاض
 النظري أكثر مما تتناولو من عمل عممي وتطبيق لممواقف التي تمر معيم في عمميم.

( التي وجدت Brown.2012مع )  نجد الدراسة في ىذه النتيجة تتعارض وبالرجوع لمدراسات السابقة
 أثر لممعمم المعّد إعدادًا جيدًا عمى التعميم والتحصيل.

( التي لم تجد اختالفًا في درجة توفر الكفايات 6330)ياسين. مع دراسة ومن جية أخرى تتفق
 الشخصية لدى المعممات باختالف عدد الدورات التدريبية المتبعة.
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 خامسة:الفرضية ال
( بين متلوسط درجات تحصيل المعممات 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

ن في االختبار البعدي المؤجل بعد شهر من تطبيق في االختبار البعدي لومتلوسط درجات تحصيمه
 البرنامج التدريبي0
 اختبار الفرضية:

قامت الباحثة لمتحقق من وجد فروق أو عم وجود بحساب قيمة) ت( لمفروق بين متوسطين حسابين، 
 وأتت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:

 ( 18الجدلول )
 بارين البعدي لوالمؤجليبين الفرلوق بين المتلوسطات بين االخت

 ليمت ث انتحصيم انبعدي انتحصيم انبعدي انمؤجم
درجت 

 انحريت

مستىي 

 اندالنت
 انمرار

انمتىسط 

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري

انمتىسط 

 انحسابي

االوحراف 

 انمعياري
3.313 61 3.316 

غير 

 دانت
31..1 6.633 3..13 3.331 

 تفسير الفرضية:
( 65.33بق أن متوسط درجات المعممات في التطبيق البعدي بم  )نالحظ في الجدول السا

( وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذو 64.53بينما بم  متوسط درجاتين في االختبار البعدي المؤجل )
( 3.036(، بمستوى داللة )3.610داللة إحصائية بين المتوسطات. كما بمغت قيم )ت( المحسوبة )

 النظري.وىي أكبر من مستوى الداللة 
 مناقشة الفرضية:

ومما سبق  نجد عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء المعممات بعد  
 البرنامج ودرجات أدائين بعد شير من تطبيق البرنامج.

وىا يدل عمى فاعمية البرنامج وعمى فاعمية الطرائق المستخدمة فيو والتي أدت إلى االحتفاظ 
رات )محتوى البرنامج( لدى المعممات، أي أن البرنامج قد احتوى معارف وميارات بالمعمومات والميا

وأنشطة عممية تناسبت مع حاجات المعممات، واستطاعت الباحثة تدريب المعممات عمييا بطرق مرنة 
 وجذابة وتحفيز دافعيتيم لمتعمم، كذلك ربط محتوى البرنامج بالحياة العممية لممعممة سواء باحتكاكيا مع
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األطفال في الروضة أو في حياتيا العامة، وبيذا فقد استطاع البرنامج من خالل الطرائق واألساليب 
المتبعة والمحتوى المنتقى وورش العمل تحقيق أىدافو في ثبات المعارف والخبرات والميارات 

صائص نمو واالحتفاظ بيا لدييم، وقد تم تقديم البرنامج تدريجيًا من السيل لمصعب، فقد بدئ من خ
طفل الروضة، ونمو الميارات االجتماعية لدييم، ثم قدمت الباحثة الميارات االجتماعية التعرف عمييا 
ومتطمباتيا وأدواتيا مستوياتيا ونماذجيا. واعتمدت الباحثة في تقديم البرنامج عمى نفسيا والمعممات 

رات فقد كن يتوصمن لممعمومات أنفسين عن طريق أسموب الحوار والمناقشة واالستنتاج وتبادل الخب
بأنفسين عن طريق العمل الفعمي وتطبيق الخبرات وىذا يساعد المعممات عمى االحتفاظ بالمعمومات 

 ولمدة زمنية. 
صاصيال.  -6336وبالرجوع لمدراسات السابقة نجد أن ىذه النتيجة تتفق مع كل من دراسة )عويس. 

( في وجود أثر 6331حطيبة.  - 1662حسونة.  -6334بشير.  -6311سميمان.  - 6336
 لمبرنامج المطبق بعد مضي وقت عمى تطبيقو.

تعزو الباحثة ىذه النتيجة في وجود أثر لبرنامج بعد مضي وقت عمى التطبيق من كونيا اتبعت 
 خطوات الصدق والثبات في انتقاء وصيا ة محتوى وأدوات تطبيق البرنامج .

 (6الشكل البياني )
 المتلوسطات في التطبيقن البعدي لوالمؤجل يلوضح الفرلوق بين
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 عرض نتائج االختبار المصلور لممهارات االجتماعية:

 سادسة:الفرضية ال
( بين متلوسط درجات أداء الطفال في 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

قبمي لومتلوسط درجات أدائهم في االختبار المصلور المجملوعة التجريبية في االختبار المصلور ال
 البعدي0

 اختبار الفرضية:

االختبار المصور القبمي ومتوسط لمتأكد من وجود فروق بين متوسط درجات األطفال في 
ر )ت( ستودنت لمفروق بين ، قامت الباحثة بتطبيق اختبادرجاتيم في االختبار المصور البعدي

 :متوسطين حسابيين
 (19الجدلول )

 يبين اختبار)ت( لمفرلوق بين متلوسطات الطفال في االختبار القبمي لومتلوسطهم في االختبار البعدي

مستلوى  قيم ت االنحراف المعياري المتلوسط الحسابي االختبار المصلور
 القرار الداللة

 10577 15013 تجريبي قبمي
13091 .0... 

دالة 
 .1063 17011 تجريبية بعدي إحصائيا

 :فرضيةتفسير ال
أن قيمة متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في االختبار المصور الجدول السابق  نالحظ من

( بينما قيمة متوسط درجاتيم في االختبار المصور البعدي قد بمغت 62.10القبمي المصور)
( وىي أصغر من 3.333(، وقيمة مستوى الداللة المحسوبة )10.61، وقيمة )ت( بمغت )(64.16)

 ( .3.32مستوى الداللة النظري )

 مناقشة الفرضية:

 التطبيق القبمي والتطبيق البعديتشير نتائج الفرضية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 وبيذا تتفق ىذه النتيجة مع ( سنوات،3-2طفل الروضة عمر )ختبار الميارات االجتماعية لفي ا

 ات عمى ميارات أطفاليم.في أثر تدريب المعمم (6336دراسة )صاصيال.
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( التي توصمت إلى فاعمية مكتبة الروضة في تنمية بعض 6334كما وتتفق مع دراسة )بشير.
تحمل  -تقدير الذات -اتخاذ القرار -الميارات الحياتية لدى أطفال الروضة )ميارات االتصال

المشاركة  -ة )التعاون( في انتشار الميارات االجتماعي6311المسؤولية(.وتتشابو مع دراسة )سميمان.
 التفاعل مع الكبار( انتشارًا طبيعيًا بين اطفال الروضة. -الوجدانية

( التي وجدت فروق بين أفراد العينة في 6331وكذلك تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )حطيبة.
الميارات الحياتية قبل و بعد تطبيق برنامج الميارات الحياتية وىي لصالح التطبيق البعدي، ومع 

( التي وجدت أن التغيرات التي تطرأ عمى سموك المعممات تساعد عمى  Hyatt.keith.2007راسة )د
 تنمية الميارات االجتماعية لمطفل مع اإلعاقة أو بدونيا. 

وتعزو الباحثة ذلك أن األطفال بدخوليم إلى رياض األطفال تتييأ ليم ظروف بيئية واحدة 
وبتوحد الظروف من حيث  رفة الطعام والنظام المتبع  لنمو االجتماعي السميمتساعدىم عمى ا
كيات االجتماعية لمستوى إال أنو  ير كاٍف الكتساب ونمو السمو  ،األطفال واألنشطةوالمطبق عمى 

الميارة االجتماعية ولكن امتالكيم لمميارات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين يتطمب نموذج وقدوة 
يتعممون من خالليا السموكيات الصحيحة والميارات الالزمة لذلك، وىذه النتيجة تشير إلى أن وجود 

عمى نمو الميارات االجتماعية لدى الطفل  البرنامج التدريبي بما فيو من محتوى وطرائق قد انعكس
االلتزام باألنظمة والقواعد(، من خالل انعكاسو عمى سموكيات  -المشاركة -وباألخص )التعاون

 المعممات وأدائيم ومياراتيم االجتماعية.

 
  ى الطفال قبل لوبعد تطبيق البرنامجالفرلوق بين المتلوسطات في المهارات االجتماعية لد (7الشكل البياني )
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 الفرضية السابعة:
( بين متلوسط درجات أداء أطفال 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

المجملوعة التجريبية قبمي، لومتلوسط درجات أداء أطفال المجملوعة التجريبية عم: االختبار المصلور 
 االلتزام بالنظام لوالقلواعد(0 -المشاركة -البعدي لممهارات االجتماعية )التعالون

 اختبار الفرضية:

، قامت ل في االختبار المصور البعدياألطفاأداء لمتأكد من وجود فروق بين متوسط درجات 
 :)ت( ستودنت لمفروق بين متوسطين حسابيينالباحثة بتطبيق اختبار 

 ( 20الجدلول )
 الختبار البعدييبين اختبار)ت( لمفرلوق بين متلوسطات الطفال في ا

ات المهار 
 االجتماعية

 ة بعديتجريبي قبمي تجريبية 

مستلوى  قيم ت
المتلوسط  القرار الداللة

 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

المتلوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 دال ...0. -1703.9 ..081. 8061 101.4 7056 المشاركة

 دال ...0. -80699 10145 11035 101.1 .1.07 التعالون

 االلتزام بالنظام
 لوالقلواعد

 دال 1..0. -30511 0413. 7014 10493 6088

 الكمي مجملوعال
 دال ...0. 13091 .1063 17011 10918 15013 ممهاراتل

 

 :تفسير الفرضية
أن قيمييييييييية متوسيييييييييط درجيييييييييات المجموعييييييييية التجريبيييييييييية فيييييييييي الجيييييييييدول السيييييييييابق  نالحيييييييييظ مييييييييين

قيمييييية متوسيييييط درجييييياتيم فيييييي االختبيييييار البعيييييدي المصيييييور  ( بينميييييا62.10االختبيييييار القبميييييي المصيييييور)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (،                                                                                                                           64.16فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارات االجتماعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية )

أن قييييييم )ت( جميعييييييا  يييييير دالييييية إحصيييييائيًا، إذ بمغيييييت قيمييييية )ت( المحسيييييوبة عنيييييد جمييييييع ونالحيييييظ 
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( عنيييييييييد كيييييييييذلك بمغيييييييييت قييييييييييم )ت ، ( وىيييييييييي أكبييييييييير مييييييييين قيمييييييييية )ت( الجدوليييييييييية10.61المييييييييييارات )
ييييييييا أكبييييييير مييييييين ي(، وجمع0.216 -14.036 -5.366المييييييييارات كيييييييل عميييييييى حيييييييدا عميييييييى التيييييييوالي )

كمييييييا نجييييييد أن متوسييييييط درجييييييات أطفييييييال المجموعيييييية التجريبييييييية فييييييي كييييييل ميييييين  قيميييييية )ت( الجدولييييييية،
( 40-11.02 -5.36بمغيييييييت عميييييييى التيييييييوالي ) االلتيييييييزام بالنظيييييييام( -التعييييييياون -مييييييييارات )المشييييييياركة

( وىييييييذا يييييييدل 3.32) ميييييين مسييييييتوى الدالليييييية النظييييييري  أصييييييغر محسييييييوب مييييييا أن مسييييييتوى الدالليييييية الك
عميييييى أن الفيييييرق دال إحصيييييائيًا بيييييين متوسيييييط درجيييييات أطفيييييال المجموعييييية التجريبيييييية قبميييييي ومتوسيييييط 

 .المجموعة التجريبية بعدي أطفالدرجات 

 مىالشت انفرضيت:

ولى ومن بعدىا نالحظ من خالل المتوسطات الحسابية أن ميارة التعاون قد جاءت في المرتبة األ
 ميارة المشاركة وفي المرتبة الثالثة ميارة االلتزام بالنظام والقواعد.

( سنوات يبدأ 3-2وتعزو الباحثة ىذه النتيجة في تفاوت المتوسطات إلى أن الطفل في عمر )
 باالنتقال التدريجي من المعب الفردي إلى المعب الجماعي وينمو لديو حب اآلخرين وىنا يحتاج الطفل
إلى التوجيو وتييئة الظروف من حولو التي تساعده عمى التكيف مع محيطو االجتماعي والدخول 
تباع عاداتيا ونظاميا وىنا نجد أن الطفل يتعاون مع األطفال اآلخرين  بجماعة األقران في الروضة وا 

يفرح بالمعب معيم في لعبو وفي أنشطتو بتوجيو من المعممة  واكتسابو ليذه الميارة يجعمو يعتاد رفاقو و 
بمشاركتيم ألعابو وأدواتو ويزده شعور الفرح والرضا من المعب والتعاون في األنشطة وتحقيق األىداف 
إلى ازدياد الحاجة لمشاركة اآلخرين مما يساعد عمى نمو ميارة المشاركة لديو ومن خالل ما سبق 

أللعاب أو األنشطة أو الروضة وفي تنمو لدى الطفل ميارة االلتزام بالنظام والقواعد إن كان في ا
التعامل مع اآلخرين، وبالر م من ارتباط ىذه الميارات بعضيا ببعض إال أنيا تتفوق في نسب 

 تواجدىا تبعًا لمراحل تواجدىا لدى الطفل.

وفي ىذا البرنامج كانت الطرائق المتبعة ىي طريقة التعمم التعاوني والمناقشة ولعب األدوار وبرأي 
أن ميارة التعاون والمشاركة من الممكن مالحظتيا كونيا تكرر بشدة في ىذه الطرق إال أن الباحثة 

 نمو االلتزام بالنظام والقواعد يتطمب وضع الطفل بمواقف متكررة بشكل أكبر حتى تصبح ميارة لديو.
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وجود ( في 1662ومقارنة بنتائج الدراسات السابقة نجد أن ىذه النتيجة تتشابو مع دراسة )حسونة.
 , Testفروق بين المجموعتين لصالح التجريبية في اكتسابيم لمميارات االجتماعية . ومع دراسة )

Join .2013  من حيث تأثير المعمم عمى األطفال حيث توصل إلى أن كالم المعمم والمفردات التي )
لمعممة معيم أثر تضمنيا البرنامج أدت لزيادة التفاعل االجتماعي لدى األطفال، كذلك كان لتواصل ا

 في نمو المشاركة لدييم. 
 

 

انفرق بيه متىسط درجاث انمجمىعت انتجريبيت لبم وبعد انتطبيك في اختبار نهمهاراث  ( .)  انشكم انبياوي 

 االجتماعيت
 ثامنة:الفرضية ال

ط درجات أداء أطفال ( بين متلوس0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 
المجملوعة التجريبية في االختبار المصلور البعدي لومتلوسط درجات أداء أطفال المجملوعة الضابطة 

 في االختبار المصلور البعدي0

 اختبار الفرضية:

االختبار المصور القبمي ومتوسط لمتأكد من وجود فروق بين متوسط درجات األطفال في 
ر )ت( ستودنت لمفروق بين ، قامت الباحثة بتطبيق اختباديدرجاتيم في االختبار المصور البع

 :متوسطين حسابيين
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 ( 11الجدلول )

 يبين اختبار)ت( لمفرلوق بين متلوسطات الطفال في االختبار القبمي لومتلوسطهم في االختبار البعدي

مستلوى  قيم ت االنحراف المعياري المتلوسط الحسابي االختبار المصلور
 القرار الداللة

 10711 14014 بعدي  ضابطة
 دالة إحصائيا ...0. 16096

 .1063 17011 تجريبية بعدي

 :تفسير الفرضية
أن قيمة متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في االختبار المصور الجدول السابق  نالحظ من

( بينما قيمة متوسط درجاتيم في االختبار المصور البعدي قد بمغت 62.10القبمي المصور)
من  ( وىي أصغر3.333(، وقيمة مستوى الداللة المحسوبة )13.63، وقيمة )ت( بمغت )(64.16)

 .(3.32مستوى الداللة النظري )

 مناقشة الفرضية:

المجموعة بين متوسط درجات أطفال  تشير نتائج الفرضية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
ل المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى متوسط درجات أطفاو التجريبية في االختبار البعدي، 

وىي لصالح المجموعة  ( سنوات،3-2طفل الروضة عمر )ل االختبار المصور لمميارات االجتماعية
 التجريبية بعدي.

 الفرضية التاسعة:
( بين متلوسط درجات أداء أطفال 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

، لومتلوسط درجات أداء أطفال المجملوعة الضابطة عم: االختبار المصلور  المجملوعة التجريبية
هارة االلتزام بالنظمة البعدي لممهارات االجتماعية في )مهارة التعالون، مهارة المشاركة، م

 (0لوالقلواعد

 اختبار الفرضية:
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المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  طفالأدرجات  اتلمتأكد من وجود فروق بين متوسط
 -االختبار المصور لمميارات االجتماعية التي تناوليا البرنامج )التعاونفي  طفال المجموعة الضابطةأ

ر )ت( ستودنت لمفروق بين ، قامت الباحثة بتطبيق اختباااللتزام بالنظام والقواعد( -المشاركة
 :متوسطين حسابيين في كل ميارة

 ( 11الجدلول )
الطفال في اختبار المهارات االجتماعية البعدي تجريبية لومتلوسطات الطفال يبين اختبار)ت( لمفرلوق بين متلوسطات 

 في اختبار المهارات االجتماعية البعدي ضابطة

المهارات 
 االجتماعية

 ضابطة بعدي تجريبية بعدي

مستلوى  قيم ت
المتلوسط  القرار الداللة

 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

المتلوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 دال ...0. 807.1 10.1 6056 ..081. 8061 المشاركة

 دال ...0. 50.99 1046 .1.07 10145 11035 التعالون

االلتزام بالنظام 
 دال 1..0. 10431 1015 6088 0413. 7014 لوالقلواعد

مجملوع 
 دال ...0. 16096 104.7 15014 .1063 17011 المهارات

 :تفسير الفرضية
أن قيمة متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في االختبار البعدي ق الجدول الساب نالحظ من

( بينما قيمة متوسط درجات أطفال المجموعة 64.16عمى االختبار المصور لمميارات االجتماعية )
(، وقيمة 13.63، وقيمة )ت( بمغت )(62.10الضابطة في االختبار المصور البعدي قد بمغت )

 (.3.32( وىي أصغر من مستوى الداللة النظري )3.333)مستوى الداللة المحسوبة 
وبالنظر لممتوسطات الحسابية تبعًا لكل ميارة عمى حدا نجد أن المتوسط الحسابي لميارة المشاركة في 

( في المجموعة الضابطة بعدي، وفي ميارة 3.23( و)5.36المجموعة التجريبية بعدي قد بم  )
( لممجموعة الضابطة بعدي، أما في ميارة 13.43ية بعدي و)لممجموعة التجريب (11.02التعاون )
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( لممجموعة الضابطة، 3.55( لممجموعة التجريبية و)4.11االلتزام بالنظام والقواعد فقد بم  )
 (. 3.32وبمستوى داللة محسوب أصغر من مستوى الداللة النظري)

 مناقشة الفرضية:

المجموعة بين متوسط درجات أطفال  حصائيةتشير نتائج الفرضية إلى وجود فروق ذات داللة إ
متوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى و التجريبية في االختبار البعدي، 

وىي لصالح المجموعة  ( سنوات،3-2طفل الروضة عمر )ل االختبار المصور لمميارات االجتماعية
 التجريبية بعدي.

( التي وجدت فروق بين المجموعتين 6331حطيبة.سة كل من )وبيذا تتفق ىذه النتيجة مع درا
( التي توصمت 6336التجريبية والضابطة في بعض الممارسات الحياتية، ومع دراسة )صاصيال. 

  لتفوق أطفال المجموعة التجريبية عمى اطفال المجموعة الضابطة في امتالكيم لمخبرات العممية.

ة التجريبية اتبعت معمماتيم البرنامج التدريبي وتم تدريبيم عمى أطفال المجموعتعزو الباحثة ذلك أن و 
الميارات االجتماعية وكيفية تنميتيا لدى الطفل، أما أطفال المجموعة الضابطة ىم ممن لم تتبع 

، أي أن األطفالمعمماتيم التدريب، مما يؤكد تأثر األطفال بالمعممة وتأثير المعممة بشكل كبير عمى 
اتبعن البرنامج كانوا القدوة الحسنة والنموذج االجتماعي لتعمم الميارات االجتماعية  يالمعممات الالت

وقاموا بتنميتيا لدى أطفاليم من خالل األساليب والطرائق ومحتوى البرنامج أما أطفال المجموعة 
لم يتبعن  يمالضابطة التي لم تتمق معمماتيم أي تدريب لم تنمو لدييم الميارات االجتماعية الن معممات

 .البرنامج فمم يستطعن تنميتيا لدى أطفالين

 
 ( يلوضح الفرلوق بين المتلوسطات في كل مهارة من المهارات االجتماعية  9الشكل البياني رقم )
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 لوفي المجملوع الكمي لممهارات بين المجملوعة التجريبية لوالمجملوعة الضابطة بعدي
 عاشرة:الفرضية ال

( بين متلوسط درجات أداء أطفال 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة ) ال
المجملوعة الضابطة قبمي، لومتلوسط درجات أداء أطفال المجملوعة الضابطة بعدي عم: االختبار 

 المصلور لممهارات االجتماعية0

 اختبار الفرضية:

لضابطة قبل التطبيق ومتوسط المجموعة ا طفالألمتأكد من وجود فروق بين متوسط درجات 
، قامت االختبار المصور لمميارات االجتماعيةفي  درجات أطفال المجموعة الضابطة بعد التطبيق

 ر )ت( ستودنت لمفروق بين متوسطين حسابيين:الباحثة بتطبيق اختبا
 ( 13الجدلول )

 رالفرق بين المتلوسطات في المجملوعة الضابطة قبل لوبعد تطبيق االختبار المصلو  

 المجال

 ضابطة بعدي ضابطة قبمي

مستلوى  قيم ت
المتلوسط  القرار الداللة

 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

المتلوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

المهارات 
 االجتماعية

  ير دال 3.333 -3.213 - 6.134 62.11 6.244 61.33

 :تفسير الفرضية
سطات المجموعتين نجد أن متوسط  درجات ومقارنة متو يتبن من قراءة الجدول السابق 

( بينما متوسط درجاتيم في االختبار 61.33المجموعة الضابطة في االختبار القبمي المصور) 
 (  62.11البعدي المصور في الميارات االجتماعية )

، إذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة عند جميع الميارات (3.213بمغت ))ت(  ةأن قيمو 
 ( وىي3.333)الداللة النظريوبمغت قيمة مستوى  قيمة )ت( الجدولية، من صغر( وىي أ3.213)
إحصائيًا بين متوسط درجات أطفال  ةق دالفرو  أي أن الفرضية محققة أي ال توجد ،(3.32ر من )كبأ

 .بعدي الضابطةالمجموعة  أطفالقبمي ومتوسط درجات  الضابطةالمجموعة 
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 مناقشة الفرضية:

بيييين متوسيييط درجيييات أطفيييال  وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائيةم عيييدتشيييير نتيييائج الفرضيييية إليييى 
متوسييط درجييات أطفييال المجموعيية الضييابطة فييي االختبييار و المجموعيية الضييابطة فييي االختبييار القبمييي، 

 .( سنوات3-2طفل الروضة عمر )ل البعدي المصور لمميارات االجتماعية
 أي تدريب.تتمق معمماتيم وُترجع الباحثة النتيجة إلى أن أطفال المجموعة الضابطة لم 

 حادية عشر:الفرضية ال 
( بين متلوسط درجات أداء أطفال 0.5.يلوجد فرق ذلو داللة إحصائية عند مستلوى داللة )ال 

المجملوعة التجريبية ، لومتلوسط درجات أداء أطفال المجملوعة الضابطة عم: االختبار المصلور 
 (0هارة االلتزام بالنظمة لوالقلواعدرة المشاركة، مالقبمي لممهارات االجتماعية في )مهارة التعالون، مها

 اختبار الفرضية:

المجموعة التجريبية عمى االختبار القبمي،  طفالألمتأكد من وجود فروق بين متوسط درجات 
، قامت الباحثة االختبار القبمي لمميارات االجتماعيةفي ومتوسط درجات أطفال المجموعة الضابطة 

 دنت لمفروق بين متوسطين حسابيين:ر )ت( ستو بتطبيق اختبا
 ( 14الجدلول )

 الفرق بين المتلوسطات في المجملوعة التجريبية لومتلوسط المجملوعة الضابطة في االختبار القبمي

 المهارة

 ضابطة قبمي تجريبية قبمي

مستلوى  قيم ت
المتلوسط  القرار الداللة

 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

المتلوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 ياريالمع

 دال 3.333 00.535 10.14 7056 101.4 90156 المشاركة

 دال 3.333 -5.622 - 10461 .1.07 101.1 70486 التعالون

ة منظااللتزام بال 
 دال 3.331 -16.153- 10153 6088 10493 70586 لوالقلواعد

  ير دال 3.546 -3.131 - 10577 ..140 10918 15013 مجملوع المهارات

 :يةتفسير الفرض 
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ومقارنة متوسطات المجموعتين نجد أن متوسط  درجات ن من قراءة الجدول السابق بييت
( بينما متوسط درجات األطفال في 61.33المجموعة الضابطة في االختبار القبمي المصور) 

)ت(  ةأن قيم(، و 62.10المجموعة التجريبية في االختبار القبمي المصور في الميارات االجتماعية )
 الداللة النظريوبمغت قيمة مستوى  من قيمة )ت( الجدولية، صغرأوىي ، (3.131ت )إذ بمغ

إحصائيًا بين  ةق دالفرو  أي أن الفرضية محققة أي ال توجد ،(3.32ر من )كبأ ( وىي3.333)
 .يقبم التجريبيةالمجموعة  أطفالقبمي ومتوسط درجات  الضابطةمتوسط درجات أطفال المجموعة 

 مناقشة الفرضية:

بيييين متوسيييط درجيييات أطفيييال  وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائيةعيييدم تشيييير نتيييائج الفرضيييية إليييى 
متوسييط درجييات أطفييال المجموعيية الضييابطة فييي االختبييار و المجموعيية الضييابطة فييي االختبييار القبمييي، 

 .( سنوات3-2طفل الروضة عمر )ل البعدي المصور لمميارات االجتماعية
ينييية مييين المجميييوعتين ضيييابطة وتجريبيييية، وىيييو الشييييء المطميييوب وتشيييير ىيييذه النتيجييية إليييى تجيييانس الع

 لتحقيق المصداقية بالبحث.
 
 
 

 البحث من أهداف: ما حققهثانيًا0 

 ىدف البحث الحالي التعرف إلى: 

 االلتيزام -المشاركة -التعاون) االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى الروضة معممات تدريب -1
 .سنوات (3-2)الروضة طفل لدى( بالنظام

 الروضية اطفال مع االجتماعية لمميارات الفعمي التطبيق خالل من المعممات أداء مستوى رفع -6
 والبعييدي القبمييي االختبيار تطبيييق خييالل مين البرنييامج فييي تحصييمين مسييتوى وقييياس حقيقيية مواقييف فيي

 عميين. المالحظة بطاقة وتطبيق والمؤجل
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 االلتييييزام -المشيييياركة -التعيييياون) االجتماعييييية تلمميييييارا الروضيييية أطفييييال اكتسيييياب مييييدى قييييياس -0
 لألطفيال الباحثية أعدتيو اليذي االجتماعيية لممييارات المصيور االختبار نتائج معرفة طريق عن( بالنظام

 .لالختبار والمؤجل والبعدي القبمي التطبيقين من كل في

 :التالية النتائج إل: البحث تلوصل لوالميدانية النظرية الدراسة إجراء لوبعد

 درجات متوسط بين( 3.32) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق دالة فرق وجود .1
 إتباعين بعد البعدي االختبار في تحصيمين درجات ومتوسط القبمي االختبار في المعممات تحصيل
 .البعدي التطبيق لصالح التدريبي، البرنامج

 المعممات أداء درجات متوسط بين( 3.32) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق وجود .6
 اتباعين بعد البعدي المالحظة بطاقة عمى أدائين درجات ومتوسط القبمية المالحظة بطاقة في

 ..التدريبي البرنامج

 درجات متوسط بين( 3.32) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد وجود عدم .0
 سنوات عدد لمتغير تعزى التدريبي البرنامج اتباعين بعد البعدي القبمي االختبار في المعممات تحصيل
 .الخبرة

 تحصيل درجات متوسط بين( 3.32) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق وجود عدم .1
 التدريبية الدورات عدد لمتغير تعزى التدريبي البرنامج اتباعين بعد البعدي االختبار في المعممات
 .األطفال رياض مجال في المتبعة

 تحصيل درجات متوسط بين( 3.32) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق وجود عدم .2
 تطبيق من شير بعد المؤجل االختبار في تحصيمين درجات ومتوسط البعدي االختبار في المعممات
 .البرنامج ألثر يشير مما التدريبي، البرنامج

 :البحث سؤال عم: ةاإلجاب لوتمت أهدافه، حقق قد الحالي البحث يكلون لوبهذا

 االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى األطفال رياض معممات لتدريب برنامج فاعمية ما •
 ؟ الروضة أطفال لدى( واألنظمة بالقواعد االلتزام -التعاون – المشاركة)
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مات عمى تنمية بعض الميارات تدريب المعم حيث توصمت الدراسة الحالية لفاعمية البرنامج في
كذلك وجود أثر لمبرنامج عمى نمو الميارات ، ووجود اثر لو، ى أطفال الروضةاعية لداالجتم

 االجتماعية لدى األطفال.

 االستنتاجات:ثالثًا0 

من خالل ما تم عرضو من نتائج يمكن التوصل إلى أن المعممات في رياض األطفال، بحاجة دائمة 
ن جميع المعممات في الرياض  ير مؤىالت لمعمل إلى البرامج التدريبية والتدريب أثناء الخدمة، إذ ا

وقد تبين من الدراسة الحالية أن المعممات ينقمن تطورىم  في الميارات والمعارف في رياض األطفال، 
في الروضات، وبالتالي فإنو لضمان تحقيق أىداف الروضة في المجال االجتماعي ولتنمية  ألطفاليم

ون والكفاءة االجتماعية كان ال بد من االنتباه إلعداد البرامج ميارات المعممات في التواصل والتعا
 وورش العمل التدريبية لممعممات، ولألطفال.

حيث تعتبر المعممة  قدوة الطفل الذي يقمدىا ويتقمص شخصيتيا وتصرفاتيا، ومن خالليا نستطيع 
لة اجتماعيا والتي نريد أن تحقيق النمو االجتماعي السميم لمطفل، وتعويده السموكات والميارات المقبو 

 يمتمكيا الطفل لضمان نمو المجتمع نموا صحيحًا.

 مقترحات البحث:رابعا0 

 :ضرورة إلى الباحثة توصمت نتائج من البحث إليو توصل لما استناداً 

 .عداد معممات رياض األطفال  التأكيد عمى أىمية إيالء اىتمام أكبر بتأىيل وا 

  لممعممات أثناء الخدمة. دورات تدريبيةالتأكيد عمى إقامة ورشات عمل و  

 عميى والمسياعدة المناسيبة السيموكية والعيادات المفياىيم بعض الطفل إكساب أىمية عمى التأكيد 
 . )االتصال والتواصل والمسؤولية االجتماعية( في الطفل لدى النمو االجتماعي تحقيق

 يجابية في المجتمعلمقيام باألدوار االجتماعية اال لمطفل الحرية من مساحة ترك. 

 تنمييييية الميييييارات عمييييى الطفييييل تسيييياعد اجتماعييييية وأنشييييطة فعاليييييات الروضيييية منييييياج تضييييمين 
 .ةاالجتماعي

 لممعممات حول كل ما يخص مرحمة رياض األطفال. ومحاضرات لندواتا الروضة إقامة 
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 :وىي لمدراسة أبحاث تكون أن يمكن عناوين باقتراح الباحثة قامت وقد

 الجتماعية لدة الطفل وعالقتيا بالمستوى التعميمي لموالدين.المسؤولية ا .1

  برنامج قائم عمى التعمم التعاوني في اكساب طفل الروضة الميارات الحياتية. أثر .6

 بالطريقة التعممية المتبعة. وعالقتيا الطفل لدى المنافسة .0

ات التواصييل  ييير المفظييي . فاعمييية برنييامج لتييدريب معممييات رييياض األطفييال عمييى تنمييية بعييض ميييار 1
 لدى معممات رياض األطفال.

وانعكاسيا عمى ميارات التواصل  ير المفظيي  ر المفظي لدى معممات الرياض. ميارات التواصل  ي2
  لدى األطفال.
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  ملخص البحث باللغة العربيةملخص البحث باللغة العربية

 

االىتمام بمرحمة رياض األطفال منذ زمن بعيد رغم أنيا لم تولى األىمية التي تستحق لقد ظير 
وكانت معممة الروضة منذ زمن وحتى اآلن تحتل المرتبة األولى في األىمية ، ميدانيًا حتى اآلن 

بة لتحقيق أىداف ىذه المرحمة بكل ما تحممو في شخصيتيا من معارف وميارات وطموحات ورغ
 الخدمةبالعمل مع األطفال، وكان االىتمام بإعدادىا وتأىيميا لمتعامل مع خصوصية، وتدريبيا أثناء 

ومواكبة التطورات وتالفي نقاط  ىذه المرحمة من أولويات ضمان الوصول بالطفل ألقصى نمو لو،
 وبالتالي تحقيق أىداف الروضة.الضعف إن وجدت، 

 لحالي كما يمي: ومن ىذه الفكرة جاء عنوان البحث ا

 فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية بعض المهارات االجتماعية

 لدى طفل الروضة

 ويتضمن ىذا البحث بابين أساسيين ىما:

فصول ىي )التعريف بالبحث ـ  أربعالباب األول: ويتضمن الجانب النظرّي والذي يتأّلف من 
 (. طرائق تنمية الميارات االجتماعية -ةماعياالجت الميارات -الدراسات السابقة

والذي يتأّلف من ثالث فصول ىي )منيجّية البحث  عممي: ويتضمن الجانب الثانيالباب ال
جراءاتو   الممخص(. -عرض النتائج وتفسيرىا -وا 

 وفيما يمي ىذه األبواب ومحتوياتيا بالتفصيل: 

 الباب األول: الفصل األول: التعريف بالبحث

ذا الفصل مشكمة البحث وأىميتو، وأىدافو، وفرضيات البحث، ومنيج البحث ومجتمعو وتضمن ى
 .اإلجرائيةوعينتو، وأدواتو، والقوانين اإلحصائية المستخدمة، ومصطمحات البحث والتعريفات 

 تنبع مشكمة البحث من األمور الجوىرية التالية:  :مشكمة البحث ـ أوالا 
احثة خالل زيارتيا المتكررة لرياض األطفال، تفاوتًا بين المالحظة الشخصية: حيث وجدت الب .1

المعممات في امتالك ميارات التواصل االجتماعي، وضعفًا في ممارستيا وتنميتيا لدى 
 الطفل.
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ألىمية المعممات وتدريبيم  نتائج الدراسات السابقة التي اطمعت عمييا الباحثة والتي أشارت .2
 البرامج التدريبية عمى تنمية الميارات لدى المعمماتثير لتأ في إنجاح أىداف الروضة، وبيّنت

 .(2222عويس، ، 2222البيشي،، 2225كما في دراسة )بركات، 

وافتقار  ،من جيةرياض األطفال ندرة الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع وفي مرحمة  .3
 عام بشكل األطفال رياض معممات بالبحث تناولتالمكتبة السورية لمدراسات السابقة التي 

 .اخرى جية من خاص بشكل الطفل عند تنميتيا وكيفية لممعممات االجتماعية والميارات

  ومما سبق فقد لخصت الباحثة مشكمة الدراسة بالسؤالين التاليين: 

  ما فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية
 بالقواعد واألنظمة( لدى أطفال الروضة ؟االلتزام  -التعاون –)المشاركة 

 وتبدو أىمّية البحث من خالل النقاط اآلتية: أهمّية البحث:  ثانياا ـ
أىمية مرحمة الطفولة كمرحمة تأسيس لشخصية الفرد المستقبمية، حيث يعتقد عمماء التحميل  .1

تقوم عمييا النفسي أن السنوات الست األولى من حياة الطفل، ىي الدعامة األساسية التي 
 حياتو النفسية واالجتماعية بجميع مظاىرىا

لدى الميارات االجتماعية الحداثة النسّبية لمثل ىذا النوع من األبحاث في سوريا والتي تعالج  .2
 سنوات. (6-5طفل الروضة عمر )معممة الروضة ولدى 

 الميارات حول بيانات قاعدة كتوفير البحث، إلييا يتوصل أن يتوقع التي النتائج أىمية .3
 عممية عممية مادة وتوفير واألطفال، المعممات لدى وتنميتيا عمييا التدرب وكيفية االجتماعية
 التربوية التوجييات أو المالحظات بعض بناء في عمييا االرتكاز ليتم الحقًا، منيا لالستفادة
 .الروضة في والمعممات لموالدين

واقع رياض األطفال ة وانعكاساتيا عمى أىمية الجوانب التي تبحث فييا الدراسة الحالي .4
 (الطفل -معممة الروضة -الميارات االجتماعيةالمستقبمية وىي: )

 يسعى البحث الحالي إلى التعرف عمى طبيعة: أهداف البحث: ثالثاا ـ
 طفل لدى االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى األطفال رياض معممات لتدريب برنامج بناء .1

 .الروضة
 االلتزام -المشاركة -التعاون) االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى الروضة اتمعمم تدريب .2

 .سنوات( 6-5)الروضة طفل لدى( بالنظام
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 الروضة اطفال مع االجتماعية لمميارات الفعمي التطبيق خالل من المعممات أداء مستوى رفع .3
 القبمي ختباراال تطبيق خالل من البرنامج في تحصيمين مستوى وقياس حقيقية مواقف في

 .عميين المالحظة بطاقة وتطبيق والمؤجل والبعدي
 االلتزام -المشاركة -التعاون) االجتماعية لمميارات الروضة أطفال اكتساب مدى قياس .4

 الباحثة أعدتو الذي االجتماعية لمميارات المصور االختبار نتائج معرفة طريق عن( بالنظام
 .لالختبار والمؤجل البعديو  القبمي التطبيقين من كل في لألطفال

 :يحاول البحث التحقق من جممة فرضيات ىي فرضيات البحث: -رابعاا 
 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: األولى الفرضية
 اتباعين بعد البعدي االختبار في تحصيمين درجات ومتوسط القبمي االختبار في المعممات تحصيل

 .التدريبي لبرنامجا

 أداء درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: الثانية الفرضية
 بعد البعدي المالحظة بطاقة عمى أدائين درجات ومتوسط القبمية المالحظة بطاقة في المعممات
 .التدريبي البرنامج اتباعين
 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية ةدالل ذو فرق يوجد ال: الثالثة الفرضية
 سنوات عدد لمتغير تعزى التدريبي البرنامج اتباعين بعد البعدي القبمي االختبار في المعممات تحصيل
 .الخبرة

 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: الرابعة الفرضية
 الدورات عدد لمتغير تعزى التدريبي البرنامج اتباعين بعد البعدي ختباراال في المعممات تحصيل
 .األطفال رياض مجال في المتبعة التدريبية

 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: الخامسة الفرضية
 من شير بعد المؤجل اراالختب في تحصيمين درجات ومتوسط البعدي االختبار في المعممات تحصيل
 .التدريبي البرنامج تطبيق

 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: السادسة الفرضية
 االختبار عمى الضابطة المجموعة أطفال أداء درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة أطفال أداء

 .االجتماعية لمميارات القبمي المصور
 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: السابعة يةالفرض
 .البعدي المصور االختبار في أدائيم درجات ومتوسط القبمي المصور االختبار في األطفال أداء
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( بين متوسط درجات 2.25يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  سابعة:الالفرضية 
أداء أطفال المجموعة التجريبية قبمي، ومتوسط درجات أداء أطفال المجموعة التجريبية عمى االختبار 

 االلتزام بالنظام والقواعد(. -المشاركة -المصور البعدي لمميارات االجتماعية )التعاون

( بين متوسط درجات 2.25) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةال  ثامنة:الالفرضية 
أداء أطفال المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات أداء أطفال المجموعة الضابطة عمى االختبار 

 المصور البعدي لمميارات االجتماعية.

بين متوسط درجات  (2.25يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  تاسعة:الالفرضية 
أداء أطفال المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجات أداء أطفال المجموعة الضابطة عمى االختبار 

يارة االلتزام باألنظمة المصور البعدي لمميارات االجتماعية في )ميارة التعاون، ميارة المشاركة، م
 (.والقواعد

( بين متوسط درجات 2.25مستوى داللة ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عندال  عاشرة:الالفرضية 
أداء أطفال المجموعة الضابطة قبمي، ومتوسط درجات أداء أطفال المجموعة الضابطة بعدي عمى 

 االختبار المصور لمميارات االجتماعية.

( بين متوسط 2.25يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  حادية عشر:الالفرضية 
المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجات أداء أطفال المجموعة الضابطة عمى  درجات أداء أطفال

 يارة االلتزاماالختبار المصور القبمي لمميارات االجتماعية في )ميارة التعاون، ميارة المشاركة، م

 منهج البحث: خامساا ـ
 بعض لتنمية األطفال رياض لمعممات تدريبي برنامج أثر عمى التعرف إلى البحث ىذا يسعى
 .شبو التجريبيالباحثة المنيج وقد اتبعت  الروضة، طفل لدى االجتماعية الميارات

 مجتمع البحث وعينته: سادساا ـ 
 ممن( 2124 -2213) لمعام الحكومية الروضات معممات جميع لمبحث األصمي المجتمع يشمل

  عينة وتألفت ،الحكوميةالروضات  في المسجمين ألطفاليم إضافة سنوات( 6-5) الثالثة الفئة يدرسون
 :قسمين من البحث

 .دمشق مدينة في الحكومية الروضات معممات من معممة( 32) وبمغت المعممات عينة-1
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 .البحث عينة معممات أطفال من وطفمة طفل( 322) بمغت وقد: األطفال من عينة -2
 أدوات البحث:سابعاا ـ 

 و األدوات التالية:استخدمت الباحثة إلجراء ىذا البحث والوصول ألىداف

 طفل لدى االجتماعية الميارات بعض تنمية عمى األطفال رياض معممات لتدريب برنامج -1
 .الروضة

 . االجتماعية الميارات تنميتيا كيفية في المعممة سموك لرصد مالحظة بطاقة -2

 .الروضة طفل لدى االجتماعية الميارات لقياس مؤجل – بعدي – قبمي مصور اختبار -3

 .البرنامج فاعمية لقياس لممعممات مؤجل -بعدي – قبمي يميتحص اختبار -4
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 (الدراسات السابقة)الفصل الثاني: 
بمعممة الروضة تناول ىذا الفصل العديد من الدراسات المحمية والعربية واألجنبية التي اىتمت 

 لتالية:ىذه الدراسات وفق المحاور ا، وتم تقسيم ومياراتيا الشخصية والمينية وبنمو طفل الروضة

عدادىا أم  وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة سواء في االطالع عمى المنيج واألدوات وا 
  من خالل االطالع عمى ما توصمت إليو من نتائج.

 (المهارات االجتماعية)الفصل الثالث: 
لتي يمكننا وأنواعيا، واألساليب ا ، والميارة االجتماعيةوقد تناول الفصل شرحًا مفصاًل لمفيوم 

من خالليا التدريب عمى الميارات االجتماعية، إلضافة لمستويات الميارات االجتماعية ونماذج 
 .تعمميا

)طريقة التعمم التعاوني، طريقة طرائق تنمية المهارات االجتماعية)الفصل الرابع: 
 (المناقشة، طريقة لعب األدوار
فيا، خطواتيا، أىميتيا، مميزات تطبيقيا تعري، من حيث لكل طريقةتضمن الفصل شرحًا مفصاًل 

لدى  كيفية توظيفيا في تنمية الميارات االجتماعيةإضافة ل ،في مرحمة الطفولة، ومعوقات تطبيقيا
 طفل الروضة.

 )الدراسة الميدانية(
جراءاته)س: خامالفصل ال  (منهجية البحث وا 

كما تناول أدوات البحث تضمن ىذا الفصل شرحًا عن مجتمع البحث والعينة المسحوبة منو، 
التي قامت بيا الباحثة في إعداد أدوات بحثيا والتأكد من صدقيا وثباتو، كما تناول  واإلجراءات

إجراءات التطبيق االستطالعي الذي قامت بو الباحثة إلجراء التعديالت الالزمة، ولمتأكد من جاىزية 
 األدوات لمتطبيق.

 الفصل السابع: )عرض النتائج وتفسيرها(
تناول الفصل تحميل النتائج إحصائيًا وتفسيرىا ومناقشتيا، وفيما يمي ما خمص إليو ىذا البحث  

 من نتائج:
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 درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرقدالة  فرقوجود  .1
 بعد البعدي االختبار في تحصيمين درجات ومتوسط القبمي االختبار في المعممات تحصيل
 ، لصالح التطبيق البعدي.التدريبي البرنامج ينإتباع

 المعممات أداء درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرقوجود  .2
 بعد البعدي المالحظة بطاقة عمى أدائين درجات ومتوسط القبمية المالحظة بطاقة في

 ..التدريبي البرنامج اتباعين
 تحصيل درجات متوسط بين( 2.25) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق دو وج .3

 سنوات عدد لمتغير تعزى التدريبي البرنامج اتباعين بعد البعدي القبمي االختبار في المعممات
 .الخبرة

رجات تحصيل ( بين متوسط د2.25د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )و وجعدم  .4
نامج التدريبي تعزى لمتغير عدد الدورات البعدي بعد اتباعين البر  المعممات في االختبار

 التدريبية المتبعة في مجال رياض األطفال.

( بين متوسط درجات تحصيل 2.25) د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةو وجعدم  .5

المعممات في االختبار البعدي ومتوسط درجات تحصيمين في االختبار المؤجل بعد شير من 

 مما يشير ألثر البرنامج. تطبيق البرنامج التدريبي،

 الفصل الثامن:
  تضمن الفصل خالصة البحث بالمغة العربية وبالمغة االنكميزية باإلضافة لممراجع والمالحق.
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  البحثالبحث  مراجعمراجع

 المراجع باللغة العربية:   
  فىعلسرررر ياةرررربطاامياابطىوررررىتياا ةرررر مةيفرررر يبيس رررر يط ررررليي(.8998.ي)إبررررماىسمميةررررى س ي  ةرررر

 مةىا ي ىجةبسممي ةم. .(يةن اتيابعلسمي يىماتيااقماءةي ااكبىب 5-4اام ض يةن)
 ي.ااعررررلجيااةررررل ك يالط ررررليأةررررىاسبوي ن ررررى جي ررررني ى برررروي.(8991).يإبررررماىسمميعبررررايااةرررربىم

ي. فعلمياا عميت:يااك س
 اابعلرررسميي(م4 رراطليإاررر يمسررىضيا ط رررىل)ي.(4004).يل ى مبضررر يميةررري.ءأبرر ياانررر ممي ةررنى

ي. نش ماتيجى ع يا شق:يا شقيي.كلس ياابمبس يجى ع يا شقمياا  ب حم
  اامي:يع ررررىنمي4ميطةررررسك ا جس ياابنشرررر  يا جب ىعسرررر ي.(8998)ي.أبرررر يجررررىا ميةررررىا يعلرررر

ي. ةسمةيالنشمي ااب زسعي ااطبىع اا
 فعىاسررر يبمنرررى ديإمشرررىا يالبرررامسبيعلررر يي.(8995).يعبررراياارررم  نمي   رررايااةرررسا يميهأبررر يعبرررى

 اإلرشادمجلة ميعر لي ااشع ميبىا اتيااىيطلبيااجى اا يىماتيا جب ىعس يف يعلجيااطج
يميااقىىمة.4(ميااعااي8مياا جلا)النفسي

 ط رررىلي)مؤسررر ي نرررىىديمسرررىضياي.(4009)ي.أبررر ياطس ررر ميما ررراميااعةرررىاميج رررىليعبررراياا برررىح 
 . ياا جب عيااعمب يالنشمي ااب زسع كبب:يع ىنيمي8طي عىةمة(م

 يط ضيف يا جب ىع يااب ىعلي يىماتيابن س يبامسب يبمنى ديفعىاس ي.(4004)ي.أ سمةيمبطش
 .857-849يم(8)ي8مياابمب س يااعل مي جل .يااب ّ اسسنيا ط ىليااىيااعا ان يااةل ك

 ااميااربلءي:ييجراة.ي ا ةسياابمب س يالط لياا بطلرايعقلسرى ياا بىائيي.(4008).يشميأ سمةطب
ي.الطبىع 

 اا ةسمةيالنشمي ااب زسعياام:يع ىني.ياابعلمياانشطي.(4008)ي.باسمميكمس ىن. 
 ي   ررا:يبمج رر ياابررامسسمي يررىماتيابعلررسمييبمنررى دي-ياا ةرر مياابررامسسي.ي(8998)ي.يبررما ني

ي.ااعمب ياا كميام:ياااقىىمةييااب ااا ميمضى
 ااا ماتياابامسبس يأثنىءيااطا  ي علو ي اكيب عىاسر ياا علرمي ابجىىىبرويي(.4005مكىتميزسىاي)ب

يميب ثي نش مميجى ع يااقاسياا  ب   ميفلةطسن.ن  ي ين ياابامسس
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 ي.اامياا كميااعمب ي:ااقىىمةيمياابعلمياابعى ن ي.(4005)ي.ب ااا مي   ايمضىمي آطم ناا
  ي.ميااك ستميااميااعمبيااعىا س لمين سياان  عي.(8994)ي.بيىماميةعاس ي   ايعل
 نشررر ماتيجى عررر يا شرررق:يميااجرررزءيااثرررىن مي طما رررقيبرررامسسياابمبسررر ي.(4001)ي.بررر زميكيرررسل 

يا شق.
 اا ىجرىتيارمشرىاس يا عل رىتيمسرىضيا ط رىليفر ي نطقر يي.(4008)ي.اابسش ميغزسرلي ةرسن

ين.يمةىا ي ىجةبسمي نش مةميجى ع ي ؤب ميا مايبب كياابعلس س م
 مي80مي جلرر يعررىامياا كررممياا جلرراا ط ررىلي االعرربي.(8979م ضررىنيكىفسرر )اابررسل  ميفسرر  مي

يميااك ست.1عاا
 ياراى ا جب ىعسر  ماتاا يرى بن سر  فر  جر  اان  أثرم .(4005).ي ةرسن علر  ة سع  ااب س  م

 .ب ااا ةمس مبناا ة ااجى ع  اابمبس م كلس   ىجةبسمم مةىا  ماام ض  أط ىل
 بعلرررررميااقرررررسمي بعلس يرررررىيبةررررر مينظرررررم ي بطبسقررررر ياطما رررررقيي.(4007)ي.ايزكررررر ااجرررررلامي ىجررررر

ي.ع ىن:ياامياا سةمةيم4بع يااطي اةبمابسجسىتيبامسسيااقسمم
   مي8ميطةررسك ا جس ياابعررى ني اابنررىفسي اا ماسرر  .(8998).يااجبررم ميأةرر ىءمي   رراي ةررط

 .عىاميااكبب:ييااقىىمة
 يمطببررىماتي اا قررىسسسياان ةررس ي اابمب سرر أةىةررسىتيبنررىءيا ي.(4005)ي.ااجبلرر مية ةررنيشررىكم

ي. ؤةة يعلءياااسنيالطبىع :يا شقمي8ط
 ا مياا شررماياابمبرر  يي(.ي4088.ي)  سرراةميفب رر اةمي ةررط  مياج سعررىنميابررماىسمميااط ااررا

ف يب ةسنيأااءي عل ىتيمسىضيا ط ىليف يبن س ي يىماتيا ط رىلياال  سر ي رني جير ينظرمي
ي.4+8ميااعاا47مي جل يجى ع يا شقمياا جلان عل ىتيمسىضيا ط ىليف يا ما

 مياارر كىءيااعررىط  ي)بمج رر ياسلرر يااجبررىا (:يةلةررل يعررىامياا عمفرر ي.(4000)ي.ج ا ررىنمياانسسررل
 ميااك ست.والفنون واآلداب المجلس الوطني للثقافة

 (8995ج نة نمياس سا.ي.)ياابعلمياابعى ن مي اامسيااظيمانيا ىلس مياامسىض.ي
 .طبعر ي:ييب راااميااط  ار ياا بكرمةيفر يااةرن اتيااط رسيا  ار ي.(8964).ين م ياا ىفظميا 

ي.اا عىما
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   بررررر زعيااةرررررلط يبرررررسنياا ااررررراسني أثرررررمهيفررررر يبعرررررضيج انررررربياان ررررر ي .ي(4008)ي.اا رررررىفظميم
 مةىا ي ىجةبسمميكلس ياابمبس ميجى ع يا شق. ما جب ىع يالط ل

 بن سر يبعرضياا يرىماتياال  سر يفىعلس يبمنى ديا ر  يبرامسب ي قبرمحياي.ي(4084)ي.نبميفى ةن
(يةررن اتيفرر ي  ىفظرر ي5-4 ررىيبررسني)ييضرر ي)اماةرر يبجمسبسرر ي ط ررىلياامسررىضارراىيط ررلياام ي

 ميمةىا ي ىجةبسمميا شق.ا شق
 بةرر سميبمنررى دي كبةررىبيأط ررىلياامسررىضيبعررضياا يررىماتيي.(8995).ي ةرر ن ميأ ررلي   ررا

 عيررايااعررىا يالط  ارر ميجى عرر يمةررىا ياكبرر ماهيغسررمي نشرر مةميااي.ا جب ىعسرر ي)اماةرر يبجمسبسرر (
يعسنيش س.

  بمبررر  يابثقسررايأط ررىلياام ضرر يفرر يبعرررضيفىعلسرر يبمنررى دي (.4004.ي) طسبرر مينىىررايفي رر
مجلةةة دراسةةا  فةةي المنةةا   ب ررثي نشرر مميي.ياا  ىمةررىتياا سىبسرر ي بن سرر يابجىىررىبيمين  ىررى

يمي ةم.98ميااعاايوطرق التدريس
 يكلسرر ياابمبسرر ميجى عرر يا شررقي.ياررن سأةرر ليااب ررثيفرر يعلرمياي(.8998)ي.  ةر ميأنطرر ن.

 . اسمس يااكببيااجى عس ا شق:ي
 اامياابمبس ياا اسث يالنشمي:يع ىني.؟كساينمب يط لي.ي(8986)ي.  اانمي   ا. 
 ا وبةرىاس ياراىيأط رىلييا مي عل  ياام ضر يفر يبنرىءيااقرسمي(.ي4080.ي)اا   اميىنىءيوىةم

ييجى ع يا شق.مةىا ي ىجةبسممي. (يةن ات6-5سني)اامسىضي ىيب
 فعىاسررر يبمنرررى ديةرررل ك يابن سررر يبعرررضيي.(4004).ياهللياا  سضررر ميأ  رررايبرررنيعلررر يبرررنيعبرررا

مياامسرررىضمياا يرررىماتيا جب ىعسررر ياررراىيعسنررر ي رررنيا ط رررىلياا بطل رررسنيعقلسرررى يااقرررىبلسنيالررربعلم
يجى ع ينىسايااعمبس يالعل ميا  نس .

 ي.أط ررىلي رررىيوبررلياا امةررر يأاعرررىبي(.ي8996.ي)ميشررر سق يإبررماىسم نرر مةميأ  رراي ةرررسني عبررىس
ي.سع كبب ياا لحيالنشمي ااب زيا مان:يمي4ط
 ااطبع يا  ا ميااةع اس ..يعلمياان سياان ى  ي.(8997).يااعنز ميفمسدي.اا  مان مي   ا 
 ميااجى عرررر ي4طي.يأةررررىاسبيطررررمقياابررررامسس.ي(8997)ي.ااططسرررربميعلررررمياارررراسنيعبررررايااررررم  ن

 اا  ب   .
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 ياثىنسر ميع ررىنميااطبعر ياطما رقياابرامسسيااعى رر ي.(4005).ي  معر ميب فسررقي.اا سلر مي   را:
 .ةاامياا ةسمي

 ي:ع رىنيمطما رقيبعلرسميااب كسرميااط رىل .(8997).ي االبىبسرا ميع رىاي.ااطلسل ميعبايااكمسم
ي.اامياا كميالطبىع 

 اا بطلبررىتياا اجرربيب افمىررىيفرر يي(.4000.ي)طلس رر مي   رراي  نرر ميشررمسايعبررايااقررىاميشررمسا
 جلرررر يميط ررررىلي  رررراىي عرررر يااطىابرررر ياا عل رررر يبكلسرررر يمسررررىضيا ط ررررىليبيررررى عل رررر يمسررررىضيا 

يااط  ا ميااعاايااثىن ميكلس يمسىضيا ط ىلميجى ع يااقىىمة.
 يميااقىىمة:يياامياا كميااعمب .8ميطا نشط يف يمسىضيا ط ىلي.(8997).يطلسلميعزة
 سرر ي   يةررع بىتياا يررىماتيا جب ىعسرر يارراىياابل ي.(8991)ي.اارراماسمميعبرراياا ررنعميا  ررا

 مي جل يكلس ياابمبس ميجى ع يأةس ط.ياابعلمياان ى س يبىا م ل يا بباا س 
 ي مور يم" قبرمحيبةر م"ياربرااعيابن سر يإجما ر ين   جين  ي.(8996)ي.ااعىباسنيزسنيمام سش

يجى عر ياابمبسر ميكلسر يما ببكرىميبن سر يفر ي اا جب رعي ا ةرمةياا امةر يا ميانا ةي قا  يب ثس 
ي.وطم

 اامياانيض يااعمبس ةم:يمياان  ياابمب  يالط لي اا ماىق(.ي8979).يك ىلة و ميا.  
 .أثررمياا رنيديفر يبن سر ياا يرىماتيا جب ىعسرر يي(.ي4088.ي)ااعبر ا ميغةرقياازا لر ميةرىا ي

مجلةة واسةط للعلةو  ميب رثي نشر مميااىيعسن ي نيأط ىلياامسىضي ني جي ينظمي عل رىبيم
 .ميااعماق40ميااعااياإلنسانية

 ي.يااميااشم قي:ميجى ع ي ؤب ميع ىن8طيمنظمسىتياابعلم .(4001)ي.اازغل لميع ىا
 عىاميااكبب:يااقىىمةمي4ميطعلمياان سيا جب ىع ي.(8977)ي.زىمانمي ى ا. 
 أثررمياعرربيا ا اميفرر يإن ررىءيبعررضياا يررىماتيا جب ىعسرر يي.(4005)ي.اازىسررم ميوررىىمةيعلرر ان

  مةميجى ع يب ااا.ميمةىا ي ىجةبسمي نشااىيأط ىلياام ض 
   ،سلسوول  وصوو،ت التوو ريي   ،منظ،ميوو تصووميا التوو ريي ر يوو   .(9111). حسووي  زيتوو

ي.الكتب عالا: القاهرة ، 1الكتاب الثاني  مجل  
 طمسقيبنظسمياا جب عي بن س ياا يىماتيا جب ىعس يااىيااقسرىااتيي.(4001)ي.ةم ىنمي   ا

جى عرررر ي لرررر انميي.اإلنسةةةةانيةلعلةةةةو  دراسةةةةا  فةةةةي التدمةةةةة ا جتما يةةةةة وامي جلرررر يااشررررعبس 
 ي(.ي85(ميااعااي)8اا جلا)



 مراجع البحث

 
171 

 

 عل رىتيمسرىض برسن البكى رل  قبرمح بمنرى د فىعلسر  :( 2005 ) سرىو ت ىسرىم ااةرط   مي  
 غسرم  ىجةبسم ممةىا اام ض  اط ل ا جب ىعس  اا يىمات بعض بن س  ف   ا ةمة ا ط ىل
ياقىىمةا جى ع  اابمب س م  ااب  ث اااماةىت  عيا  نش مةم

 (ي4000ةعامي    اي ةىن:) يميااطبع يا  ا مياامياا كمميع ىن.اابمبس يااع لس
 (ي4005ااةرررسامي   ررر ايا  ررراي:)  مي نشررر ماتي زامةيااثقىفررر يفررر يااج ي مسررر يفررر يا ااءياال ررر

يااعمبس يااة مس .
 (ي4007ااةررسامي   رر ايأ  رراي:) مي نشرر ماتيجى عرر يا شررقميفرر يطما ررقيبررامسسياال رر يااعمبسرر

ياابمبس .يكلس ي
 ميااقررىىمةمي كببرر ياابمبسرر يااطىةرر يال عررىوسنيعقلسررى يبررسنيااررا دي ااعررزل(:ي4004ةرريسم)يشررىشم

يزىمةيااشمق.
 ا مياالعبيف يبن س يبعضيي.(4000).يااشىفع ميا  ايعباياا  ا مي طضميةلحي ةن

مجلةة التربيةة للبثةول التربويةة والنفسةية ميج انبيشطةس يط لي ىيوبلياا امة يا بباا سر 
يميكلس ياابمبس يميجى ع يا زىم.يا جتما ية

 تي مكزياا طط طىتي نش ماااك ست:يمي8ميطةسك ا جس ياان  ي.(4000)ي.ااشسبىن ميإبماىسم
 . اابماث

 فىعلسر يطمسقر ياعربيا ا اميفر يإكةرىبيطبرماتياجب ىعسر ياط رليي.(8999)ي.ةىةسلميمانسى
  ياابمبس .ميمةىا ي ىجةبسميغسمي نش مةميجى ع يا شقميكلساام ض 

 فىعلسررر يبمنرررى ديابرررامسبي عل رررىتيمسرررىضيا ط رررىليعلررر يطمسقررر ي .(4004)ي.ةىةرررسلميمانسرررى
مةرىا ياكبر ماهيغسرمي نشر مةميي،اعبيا ا امي أثرمهيفر ياكةرىبيطبرماتيعل سر ي ط رىلياامسرىض

 كلس ياابمبس ميجى ع يا شق.
  طبعر يأ ار ميميةر بة سمياابما دياابعلس س ي ط ىلي ىيوبلياا اميي.ي(4005)ي.ةىس  هميةي

ي.اامية ىء:يع ىن
 ي.ااميجيسن يالنشمي ااب زسعي:ا مانيمبعلسميااب كسمي.(4004).يطىفشمي    ا
 يا مانيم يىماتيا ةب ىعي ااب اثيف يااط  ار ياا بكرمةي.ي(4004)ي.ااط ىنميطىىمةيا  ا:

 .اامياا كم
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 اامي:ييااقررىىمةمي8ميطيبامسبرروي-إعرراااهيي-اا علررميك ىسىبررويي.ي(8999).يطعس رر ميمشررا يأ  ررا
 .اا كميااعمب 

 اامي:يع ررررىنمي8ميطاا يررررىماتياا مكسرررر ياط ررررلياام ضرررر ي.(4009)ي.طلبرررر مياببيررررىجي   رررر ا
ي.اا سةمةيالنشم

 (ي8998عبررراياارررم  نمي   رررايااةرررسا:)اماةرررىتيفررر يااةررر  ياان ةرررس ي"اا يرررىماتيا جب ىعسررر مي
ي.يييييييىع ي اانشمااميوبىءيالطبااقىىمة:يي(مي4ميااجزءي)يا ةبقللياان ة ميااي س "

 برررماىسمميمضررر ى ااعرررلجيااةرررل ك يالط رررليي.(8991)ي.عبرررايااةررربىمي ااررراطسلميعبرررايااعزسرررزي ا 
المجلةةةس الةةةوطني للثقافةةةة ميةلةرررل يعرررىامياا عمفررر ميااك سرررتمي أةرررىاسبوي ن رررى جي رررني ى برررو

ي.والفنون
 ياامياا كررررمااقررررىىمة:يميااطبعرررر يا  ارررر ميبررررامسسيااعلرررر مي.ي(4008).يااةررررلممي ةررررط  يعبررررا

 .ااعمب 
 ميجى عررر ياا لررركيبرررنيوى  ررر يااةرررل كيا جب رررىع يااط رررىلي.ي(8979)ي.عبرررايااةرررلمميفرررىم ق

 .ااعزسزميكلس ياابمبس مي ك ياا كم  
 إشررماا:يكى سلسررىيعبررايي.يا نشررط يفرر يمسررىضيا ط ررىل.ي(8997).يعررزةيطلسررليمعبرراياا بررىحييم

 .اامياا كميااعمب ي:يااقىىمةيم8طاا بىحيمي

  ااميي:ميع رررررىنن ررررر يااط رررررلي بطبسقىبرررروياابمب سررررر ي.ي(4000)ي.سميةررررىا عبرررراياهللميعبررررراياارررررم
ي.اا نىىد

  اا ةررررؤ اس يا جب ىعسرررر ياط رررلي ررررىيوبررررلياا امةرررر ي"ااسررررليي.(4004)ي.عبررراياا قةرررر امي ةررررنس
ي.اامياا كميااعمب :ييااقىىمةمي8ميط"ع ل

  ي،ةرررسك ا جس ياان ررر ي)اماةررر ي ط رررىلي رررىيوبرررلياا امةررر (ي(.4000)ي.عرررمفسدميةرررى  يةرررلط
ي.اامياا كميالطبىع ي اانشمي ااب زسع:ييىىمةااق
 أثمياةبطااميطمسق ياعبيا ا اميف يبرامسسيااقرماءةيعلر يي.(4009).يااع ى  ميجسيىنيا  ا

ميمةرىا ي ىجةربسمميكلسر ياابمبسر يفر يبن س يااب كسمياابأ ل يااىيطلب يااةايااثىارثيا ةىةر 
يميغزة.ارةل س ااجى ع ي
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 يامببىطسرررواا ك نررىتياا معسرر يالثقرر يبررىان سي ااطجررلياماةرر يي.ي(4008).يااعنررز ميفررمسديع سررا
 .1ميااعاا49ميجى ع يااك ستمياا جلايمجلة العلو  ا جتما يةميعى لس 

   اا يرررىماتيا جب ىعسررر ي علوبيرررىيبةرررل كيا نجرررىزيي.ي(4080).يعررر ااي   ررراميىنرررىءي ةرررط
ي ةم.يميمةىا ياكب ماهي نش مةميجى ع يعسنيش سميااىيعسن ي نيأط ىلياام ض 

 ي.اامياا كميااعمب :ييااقىىمةمياالعبي ط لي ىيوبلياا امة ي.ي(8997)ي.ع سسميطسمياااسن
   فىعلس يبمنى ديابامسبي عل رىتيمسرىضيا ط رىليعلر يبن سر يي.(4009).يع سسميمزانيةى

ميمةرىا يانسرليامجر يااراكب ماهيفر ياابمبسر ميجى عر يبعضي يىماتيااب كسميااىيأط رىلياام ضر 
يا شق.

  ،ار :عموا   ،العشوري  ال،احو  القور  فوي التو ريي طور  (2005). .اللطيو  بو ع فور  

يالمسيرة.
 (4004اا لرر ميأةررعاي.)ميمةررىا ي ىجةرربسمميااقررىىمةميكلسرر ياارربعلمياابعررى ن يفرر ياابمبسرر يااشررى ل ي

 اابمبس .
  ي.ااااميااعمبس يالكبىبيسى:اسبيما ةسياان ةس يالبمبس (.ي8988.)اا نسشميا  ايعل
 ااك ىسررىتيا اا سرر يارراىي عل رر ياام ضرر ياالز رر يابن سرر ياببكىمسرر ي.ي(8997.ي)افي رر ميعررىط

ميكلسرر يمسررىضيا ط ررىلمياا ررؤب ميااعل رر يااثررىن يالط ررلياا  ىرر ب، ا ط ررىلي)اماةرر ي ساانسرر (
 .جى ع يااقىىمة

   اامي ةميالطبىع ااقىىمة:يميةسك ا جس يااط  ا ي اا ماىق ي.(4004).يفي  مي ةط. 
 ااميااثقىف :ينع ىميااطبع يا  ا مي عل  ياام ض ي.(4004).يعىطايفي  م. 
  ي.الكتب عالا القاهرة:  ال راسي ،الم خت المناهج (.ي4008.ي)إبراهيا ومير القرشي
 .ااميااشم ق:يع ىنميب كسميا ط ىلي بط مهي طمقيبعلس و .(9119)ي.س ةايوطى  ميا. 
 ااميااشررم قيالنشررمي.ي8ى.طمعىسبيررن رر يااط ررلي ي .(9111)ي.وطررى  مينىس رروي اامفررىع ميعىاسررو

ي. ااب زسع
 أثمي ةب ىيبعلسميا بي ا مي اابمبسبياار  ا يفر ي .(8996)ي.طلس  مي ااايموطى  ميس ةا

، مجلة البثول واماتيااب كسمياربااع يااىيعسن ي نيأط ىلي ىيوبلياا امة يبا ا يااب مسن
يميااعااياابىةعميااةن يااطى ة ميوطم.التربوية
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 ااميع رررىن:يميااطبعررر يا  اررر ميبعلرررسميااب كسرررمياج سرررعيا ط رررىلي.ي(4007).يةررراس ييوطرررى  م
 .اا ةسمة

 راىيفىعلسر يبمنرى ديسةربطامياالعربيابط سراي راةيي.ي(4004).يااق شب ميةر ىءيعبرايااعزسرز 
ميمةىا ي ىجةبسميغسرمي نشر مةميجى عر يعرسنيااةل كيا نط ا  يااىيا ط ىليضعىايااة ع

يش سميااقىىمة.
 كببرررر يي ةررررم:يمعلررررميااررررن سيأةةرررروي بطبسقىبرررروياابمب سرررر ي.(8964).ياعزسزااق ةرررر ميعبرررراا 

ي.اانيض ياا ةمس 
 اا كىنرر يا جب ىعسرر ياط ررلياام ضرر يبررسنيأومانررويي.(8999).يةررل  يكررىظمميةرر سمةمي اا طبررىمم

يجى ع يب اااميكلس ياابمبس يالبنىت.ييييييييييييم علوبيىيببعضياا ب سماتيف ي اسن يب ااا
 فعىاسرر يبمنررى ديبم س رر ي مكرر ياجب ررىع ي قبررمحيي.(4005)ي.عبرراياا بررىحاط رر ي   ررامي نرر ي

عل يبن س ياا يرىماتيا جب ىعسر ي ط رضيااشرع ميبىاطجرلياراىيا ط رىليفر ي م لر يااط  ار ي
يميجى ع يعسنيش س.اا بأطمةيب ؤةةىتياامعىس يا جب ىعس 

 فررررقيااط رررررليأةررررىاسبياا عى لرررر ياا اااسررررر ي علوبيررررىيبب اي.(4004)ي.اا  ررررمزمينجررررىحيم ضرررررىن
 ميمةىا ياكب ماهميكلس ياابمبس ميجى ع يا شق.ا جب ىع يف يمسىضيا ط ىل

 (4008   اميمبسعمي عى ميعباياامؤا.ي.)مياا ةرؤ اس يا جب ىعسر ياط رلي رىيوبرلياا امةر ي
ي. م يااعل س يالنشمي ااب زسعاامياابىزيع ىن:ي

 جلر يكلسر ييضيا ط رىلماا بطلبىتياابمب س يا  جيىتيمسى(.ي4008.ي)    اميجىبمي    ا 
يمي ةم.4اابمبس يبب ميةعساميااعااي

 ب كسرميبرلي را ايمؤىيبمب سر ي عىةرمةيفر يبعلرسميااب كسرمي .ي(4006).ي    اميةلحيااراسن
ي.عىاميااكببااقىىمة:يمي بعل و

  مجلةةة فطفةةاخ التلةةي  للدراسةةا  مياا يررىماتيا جب ىعسرر  .(4006).ياا ططرر ميجبررمانيس رر
 والبثول.

 ةررسك ا جس يااط ررلي)ن رر يااط ررليا جب ررىع ي اال رر  ي ااعقلرر يي.ي(8985)ي.نبرر ج رراانىتميأ ي
 .اامي   اي   يالنشمي:ع ىنيم ن ياا  اةي  ب يةني ىيوبلياا امة (
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 ااب زسع اا ةسمةيالنشم اام. ع ىن ااعى   اابامسس طما ق. ( 2002 ). أ  ا ب فسق  مع م  
 . ااطبىع 

 مسررىضيا ط ررىليفرر يااقطررميااعمبرر يااةرر م يبررسنييبقرر سمي نررىىدي.ي(8986)ي. مبضرر ميةررل ى
 .مةىا ي ىجةبسمميكلس ياابمبس ميجى ع يا شقي،ااطى ة ي ااةىاة 

 مسرىض إار   راطل ( 2012 ) . . ةرنىء اانر مم أبر م مي رمااميةر سمةرل ى  مبضر م 
ي.ا شق جى ع   نش مات ا شق:ييماابمبس  كلس ي)4ا ط ىل)

  اارررررااميااقررررىىمة:يميكسررررميا بررررااع ياط رررررلياام ضرررر بعلرررررسميااب ي.ي(4005)ي.انشررررماحيماا شررررمف
 اا ةمس ياالبنىنس ميااقىىمة.

 اا يرررىماتيا جب ىعسررر ي ااثبرررىتيا ن عرررىا ياررراىياابل سررر يي(.ي4008.ي)اا طررر عميأ نررر ي  ررراان
ميمةررررىا ي ىجةرررربسممي عيرررراياااماةررررىتي ااب رررر ثياابمب سرررر ميجى عرررر يأبنررررىءيا  يررررىتياا كب بررررىت

يااقىىمة.
 اابمبسبياا  ا ي أثرمهيعلر يااب ىعرليا جب رىع ي ا ةربقلاس ياراىيي.(4088)ي.اا   شميعل

.يمةرىا يفر يا شرق(اا ك  سر يط لياام ض ي)اماة ي ساانسر يعلر يعسنر ي رنيمسرىضيا ط رىلي
يكلس ياابمبس ميجى ع يا شق.ي ىجةبسمي نش مة.

 لررر يكببررر يا نج ي:ااقرررىىمةيمةرررسك ا جس يااج ىعرررىتي ااقسرررىاةي(.ي8970).ي لسكررر مياررر سسيكى رررل
ي.اا ةمس 

 ي.يا شرق:علرمياارن سياان ر يفر ي م لر ي رىيوبرلياا امةر ي.(4004)ي. آطم ني نة مميعل م
  نش ماتيجى ع يا شق.

  فعىاسرررررر ياارررررراما ىيالبررررررامسبيعلرررررر يبعررررررضياا يررررررىماتي .(4008)ي. نةرررررر مميأس ررررررنياا   ررررررا
مي ا جب ىعسرر ي أثررمهيفرر يبن سرر يااثرر يبررىان سيارراىيا ط ررىلياا ك رر فسنيب م لرر ي ررىيوبررلياا امةرر

يمةىا ي ىجةبسمميكلس ياابمبس ميجى ع ياازوىزسقمي ةم.
 نشررر ماتيي:ا شرررق.يااقسرررىسي اابقررر سميفررر ياابمبسررر ياا اسثررر ي.(8996)ي. سطى سرررلميا طرررىنس س 

ي.جى ع يا شق
 ااميي.يااقرررىىمة:اةررربمابسجسىتيااررربعلمي اابعلرررسميفررر يااط رررر ا ياا بكرررمةي.(4008)ي.ىررراىمياانىشرررا

ي.اا كميااعمب 
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  ي. اامياابىز مي.يع ىن.يا ةىاسبياا اسث يف ياابعلسمي اابعلمي.ي(4008).ينبيىنميس س
  اسثر يي اةربمابجسىتطمقي أةىاسبيي.(4001).ياانجا ميا  اي عباياايىا ي ن ي ماشايعل 

ي.اامياا كميااعمب :ييااقىىمةمي8طيمف يبامسسيااعل م
 ىءيالنشرميااميةر ي:ع رىنيم8ميطاابنش  يا جب ىعس يالط لي.(4001)ي.ى شم ميع ميأ  ا

ي. ااب زسع
  مكرزيإس رىني:يااطبعر يا  ار ميا ماني.ااع لي عيا ط ىليااةر ىمي.(4007)ي.ىسمميج ا 

ي.البعلسمياا بكم
 بي عىىراي اىيا ب اءيكببياابمبس ياا قرممةيعلر يطرل .(4004).ياا ابل ميعباياهلليبني   ا

مجلةة رسةالة التلةي  ميعسر  يااعمبسر يااةرع اس يعلر ياا يرىماتيا جب ىلكراابمبس ياا كمسر يبىا  
ي.8مياامسىضمياا جلاالعربي

 ي.اامياا ةسمةيع ىن:ي.علمياان سيا جب ىع ي.(4008)ي.  ساميأ  ايعباياالطسا
 (ي4001سىةسنمين ال.ي.)بق سمي يىماتي عل رىتيمسرىضيا ط رىليبىاعىةر  ياا قاةر مي جلر يي

 .858-884(ميص8مياا جلايااطى سيعشمميااعاا)جى ع يأميااقمى

 صاءات: اإلح

 (4081-4084ااااسليار ةى  يااةىاميعني زامةياابمبس ي.)ي
 شرررم عياا لررركيعبررراياهلليعبرررايااعزسرررزيبطررر سمياابعلرررسميي–ااسرررلياا علرررميااجاسرررايالبرررامسسياا عرررىلي 

 ااعىم.
  ي.ااا ماتياابامسبس يا عل ىتيمسىضيا ط ىلي–اا مةيااط  ا ياا بكمةيي.(4081)ي. زامةياابمبس
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  البحثالبحث  مالحقمالحق

 (1الممحق رقم )
 يبّين الموافقة الرسمية لزيارة رياض األطفال التالية
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 (2الممحق رقم )
 البرنانمج التدريبي المقترح 

 
 سيادة الدكتور/ة .......................الفاضل/ة

بعنواف ) فاعمية برنامج  -تربية الطفؿ -تقوـ الباحثة بإعداد بحث لنيؿ درجة الدكتوراه في التربية

( سنوات عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ 6-5ريب معممات رياض األطفاؿ )لتد

 الروضة(.

 وقد قامت الباحثة بتصميـ أدوات البحث وىي: 

البرنامج التدريبي لمعممات الرياض لتدربيف عمى كيفية تنمية بعض الميارات  -1

 االجتماعية.

 يتيا الميارات االجتماعية.بطاقة مبلحظة لرصد سموؾ المعممة في كيفية تنم -2

 مؤجؿ لممعممات لقياس فاعمية البرنامج. -بعدي –اختبار تحصيمي قبمي  -3

 مؤجؿ لقياس الميارات االجتماعية لدى طفؿ الروضة.  –بعدي  –اختبار مصور قبمي  -4

ولما كانت خبرتكـ أساسية في ىذا المجاؿ، فإنني أضع بيف أيديكـ تصميـ ىذا البرنامج التدريبي 

بداء رأيكـ العممي فيو، والتفضؿ بكتابة أي وأدو  اتو، راجيًة مف سيادتكـ التفضؿ بتحكيـ ىذا العمؿ وا 

خراجو بأفضؿ صورة.  مبلحظة أو تنبيو يخدـ البحث ويسيـ في إنجاحو، وا 

 ولكم جزيل الشكر

 الباحثة: عال المغوش
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 الجمسة األولى:
التجريبػػي بػػيف المعممػػات والباحثػػة، وىػػدفت  كانػػت الجمسػػة األولػػى عبػػارة عػػف تعػػارؼ وتعريػػؼ بالبرنػػامج

 إلى : 

 بناء عبلقة إيجابية بيف الباحثة والمعممات. -1

التعػػارؼ بػػيف المعممػػات والباحثػػة بطريقػػة ماػػوقة تثيػػر الدافعيػػة، عػػف طريػػؽ صػػندوؽ المفاجػػأة،  -2

 وعند خروج المعممة النتقاء فاكية مف الصندوؽ، تقـو المعممة بالتعريؼ عف نفسيا.

طفػاء اليػاتؼ المحمػوؿ وتحديػد تعريؼ الم  -3 عممات بقواعد الوراة التدريبية )االلتزاـ بالمواعيػد وا 

 لجنة التنايط ولجنة البيئة..........(.

التعريؼ بالبرنامج: أاارت الباحثة إلػى أف ىػذا البرنػامج ىػو وراػة تدريبيػة لممعممػات لػف ي مقػى  -4

ى التواصػؿ  االجتمػاعي وتنميػة فييا محاضرات بؿ سيكوف العمؿ الفعػاؿ لممعممػات لحػثيف عمػ

الميػارات االجتماعيػػة لػدييف أواًل قبػػؿ األطفػاؿ، مػػف خػػبلؿ عمميػف فػػي مجموعػات عمػػى طريقػػة 

 التعمـ التعاوني ولعب األدوار.

تطبيػػؽ اختبػػار قبمػػي عمػػى المعممػػات لقيػػاس المعمومػػات والمعػػارؼ المحصػػمة لػػدييف قبػػؿ البػػدء  -5

 رؽ تنفيذه ساعة ونصؼ تقريبًا. بالبرنامج أي تحديد مستوى المعممات استغ
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 البعدي: -االختبار القبمي

 الجمسة الثانية:

 امالء الفراغات التالية:  -أوالً 

.... ىو دة، والتي تتجو  نحو ىدؼ ......النمو ىو سمسمة مف التغيرات .......... المطر  -1
 اكتماؿ النضج.

 فيفة مف البنات.في النمو الجسمي يكوف األوالد أقؿ ............. بدرجة ط -2
يكوف دور الطفؿ في  -أىـ الخصائص التي يظير فييا التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ ىي:  -3

......................... ،  تظير  -...........................  -الجماعة ضعيفًا، 
 نزعة السيطرة والزعامة لدى البعض.

 صح أو خطأ: -ثانياً 

 الطفؿ.)   ( ة رياض األطفاؿ باعتباره وسيمة ألداءرحميكتسب الجسـ أىمية خاصة في م - 1

 ظيور المعب الرمزي يساعد عمى نمو التفكير النقدي لدى الطفؿ.)     ( -2

 مف أىـ ما يميز النمو االجتماعي  لدى طفؿ الروضة نمو الضمير)األنا األعمى(.)    ( -3

 د المفاىيـ.)    (أىـ ما  يميز النمو المغوي لدى الطفؿ زيادة كبيرة في عد-4

 فسري ما يمي: -ثالثاً 

 ترابط جوانب النمو المختمفة فيما بينيا. -
 النمو الحركي يساعد عمى النمو االجتماعي. -
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 خصائص نمو األطفال في مرحمة الروضة:

تعتبر خصائص نمو األطفاؿ مف أحد األسس اليامة عند تصميـ برنامج لؤلطفاؿ، وذلؾ 

عداد اناطتو خاصة ليمكننا أف نتبيف قدرات ال مكاناتو في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه، وا  طفؿ، وا 

( 6-5تتناسب مع ىذه االمكانات والقدرات، كما يمكف التعرؼ عمى سموؾ الطفؿ في ىذه المرحمة )

( سنوات، وذلؾ 6-5سنوات، لذلؾ فمف الضرورة التعرؼ عمى خصائص نمو األطفاؿ في سف )

 . لمراعاة إاباعيا مف خبلؿ البرنامج

 وبدايًة ستقوـ الباحثة بتقديـ تعريؼ لمعنى النمو: 

النمو عمى أنو  ىو سمسمة مف التغيرات المستمرة المطردة والتي تتجو نحو ىدؼ حيث ي عرؼ 

 (.18. 2005)صايوه. نمائي ىو اكتماؿ النضج 

 كما ي عرؼ النمو بأنو مجموعة مف عمميات بيولوجية مختمفة ومتنوعة تتفاعؿ ببعضيا بعضاً 

وتتاابؾ لتظير عمى اكؿ قدرات وميارات وسمات اخصية، وتتبدى تمؾ العمميات البيولوجية مف 

خبلؿ المظاىر النمائية التي تحدث عؿ اكؿ تغيرات في الحجـ والنسب والسمات )الحوراني 

 (.75. 1997والعنزي. 

كافة ومف ىذه التعاريؼ ن بلحظ أف النمو مجموعة مف التغيرات )كمية ونوعية( تتضمف 

مجاالت الفرد )الجسمية واالنفعالية والعقمية واالجتماعية والحركية( في تفاعؿ مع بعضيا البعض 

ومع المحيط الخارجي لمطفؿ لتصؿ لمرحمة مف النضج والتطور، وت دمج الطفؿ في مجتمعو ومحيطو 

 الخارجي لتجعؿ منو فردًا مؤثرًا ومتأثرًا بمجتمعو.

 االنفعالي(: -االجتماعي –العقمي  -وء عمى مظاىر النمو )الجسميوسوؼ تقـو الباحثة بإلقاء الض
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 خصائص النمو الجسمي:  -1

يكتسب الجسـ أىمية خاصة في ىذه المرحمة العمرية باعتباره الوسيمة أو األداة الفريدة لكؿ 

مع أداءات الطفؿ الحركية واالجتماعية والنفسية، وبو ينتقؿ الطفؿ عبر المكاف والزماف، ويتفاعؿ 

محيطو ويؤثر ويتأثر بيـ، ويعيش حياتو االنفعالية التي تؤثر بثقتو بنفسو واعتماده عمى نفسو 

 (.140. 2004)منصور وآخروف. 

وفي ىذه المرحمة نجد فروقًا بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالنمو الجسمي، حيث يكوف األوالد أقؿ وزنًا 

ج العضمي، بينما تكوف البنات أكثر حظا  مف بدرجة طفيفة مف البنات، وأكثر حظًا منيف في النسي

 (.96. 2003األنسجة الاحمية )ىماري. 

ونجد أف الطفؿ في ىذه المرحمة ال يقوى عمى العمؿ فترة طويمة، فيو يتميز بالمرونة والممؿ بسرعة 

وحب التغيير، ومع ذلؾ نجد أف لديو مف القدرة ما يمكنو مف إتماـ ماروع بدأه. ومتى كاف العمؿ 

يبًل بالنسبة لو وال يحتاج إلى زمف طويؿ، فإنو يستطيع أف يؤديو بنجاح ويصؿ إلى غايتو، حيث إف س

 (.21. 2002مبدأ العمؿ مف خبلؿ المعب يعممو لذة إتماـ ما بدأه )عبدالمقصود. 

ولذا كاف مف الضروري توفير أناطة متنوعة مبلئمة لنمو الطفؿ الجسمي التي تتيح لو القياـ بأعماؿ 

تمفة تساعد في تنمية عضبلتو وتنمية قدرتو عمى المصؽ والتمويف والرسـ، وذلؾ مف خبلؿ ااتراؾ مخ

 الطفؿ في أعماؿ خاصة بالروضة.
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 خصائص النمو العقمي:  -2

يتصؼ طفؿ ىذه المرحمة بضعؼ تركز االنتباه لفترة طويمة وك ثرة السؤاؿ، وحبو لبلستطبلع 

اطو الحركي ومحاوالتو استطبلع بيئتو المحيطة بو وخاصة بدخولو واالكتااؼ نتيجة طبيعية لزيادة نا

 (160. 2000لمروضة. )الايباني. 

فيو يريد أف يعرؼ األاياء التي تثير انتباىو، وأف يفيـ الخبرات التي يمر بيا، فيو عبلمة استفياـ 

 حية بالنسبة لكؿ ايء، وقد أطمؽ البعض عمى ىذه المرحمة "مرحمة السؤاؿ" .

 ما يميز نمو الطفؿ العقمي في ىذه المرحمة: وأىـ 

نمو المغة وتعمميا وقيامو بالنطؽ، يسمح لو الكبلـ بسرعة أكبر في استرجاع األحداث والربط   -

بينيا، كما يستطيع أف يتوقع ما سيحدث ويستطيع أيضا الربط بيف الصور العقمية وأف يتمثؿ 

 أحداثًا عديدة.

مى نمو التفكير التمثيمي، ويعمؿ عمى تمثؿ الخبرات بروز المعب الرمزي الذي يساعد ع -

االنفعالية لمطفؿ وتقويتيا، فأي ايء عمى درجة مف األىمية حدث مف قبؿ، يعاد استرجاعو 

في المعب، ورغـ ىذا فإف الطابع الخاص لمعب الرمزي، ياتؽ مف الطابع الخاص لمعمميات 

ؿ الذات، وبالطابع الفردي الذاتي العقمية لمطفؿ في ىذه المرحمة أي وضعو المتمركز حو 

لمصور والرموز التي يستخدميا، ويصبح المعب الرمزي أثناء ىذه المرحمة، باكؿ متتابع أكثر 

 تفضيبًل وتنظيمًا.

تزداد قدرتو عمى التذكر والتخيؿ وىذا ما يجعؿ طفؿ ىذه المرحمة يتجو لمعب الخيالي  -

 (.22. 2002)االييامي( )عبد المقصود.
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جب عمى الوالديف توفير المثيرات المبلئمة والبيئة الغنية لمنمو باكؿ عاـ ولمنمو العقمي لذا كاف ي

 لمطفؿ اكؿ خاص، ومساعدتو عمى االستكااؼ والتعمـ.

 خصائص النمو المغوي:  -3

تتصؼ مرحمة الطفولة المبكرة بأنيا مرحمة أسرع نمو لغوي لدى الطفؿ تحصيبًل وتعبيرًا 

و المغوي في ىذه المرحمة قيمة كبيرة في التعبير عف النفس والتوافؽ الاخصي وفيمًا، ولمنمو، ولمنم

 (100. 2003واالجتماعي والنمو العقمي)ىماري. 

وتساعده خبراتو ونااطو الحركي عمى اكتساب خبرات لغوية كثيرة بحيث تزداد مفرداتو وفيـ ما يوجو 

اجاتو بالكبلـ كما تساعده كثرة أسئمتو عمى إليو مف كبلـ ويكوف أكثر قدرة عمى التعبير، عف نفسو وح

 استخداـ المغة بأسموب مبسط ويمتاز التعبير المغوي لطفؿ ىذه المرحمة بالتالي:

زيادة كبيرة في المفردات يواكبيا استخداـ الصفات والقواعد المغوية البسيطة مثؿ الجمع  -1

 والمفرد والمذكر والمؤنث.

وصؼ األاكاؿ والصور واإلجابة عف أسئمة تتطمب يتبادؿ الحديث مع الكبار ويتطور في  -2

 إدراؾ تتطمب إدراؾ العبلقة بيف ايئيف، وتكويف الجمؿ.

يعرض معاني األرقاـ واألاكاؿ اليندسية مثؿ المثمث والمربع والدائرة والزماف مثؿ الصباح  -3

 (. 162. 2000والميؿ والفصوؿ مثؿ الصيؼ والاتاء )الايباني. 
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 : خصائص النمو الحركي -4

تعد مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة النااط الحركي المستمر، ويعتبر النمو الحركي ونمو 

الميارات الحركية لدى الطفؿ األساس الذي تبنى عميو ميارات الحياة اليومية مف ميارات لغوية 

 ( 68. 2012وترويحية وعقمية والميارات االجتماعية ......الخ. )الطحاف. 

ذه المرحمة ميارات حركية جديدة كالجري والقفز والحجؿ والتسمؽ و يكتسب الطفؿ في ى

وركوب الدراجة والحركات اليدوية الماىرة كالدؽ والحفر والرمي ...... الخ، ويكوف ناطًا عمى 

نحو عاـ. وتتميز حركات الطفؿ في ىذه المرحمة بالادة والسرعة والتنوع، وتكوف غير منسجمة أو 

يتيا، وبالتدريج تزداد قدرتو عمى السيطرة عمييا وعمى عضبلتو بفضؿ مترابطة أو متزنة في بدا

 (.157. 2003التدريب والخبرة )الايباني.

ومف مظاىر التعبير الحركي لمطفؿ في ىذه المرحمة تطور قدرتو عمى الكتابة مبتدئًا بالخطوط 

وتاكيؿ بعض غير الموجية ومنتييًا بكتابة بعض الكممات، وتطّور قدرتو أيضًا عمى الرسـ 

األاكاؿ البسيطة باستخداـ طيف الصمصاؿ. ويعد الرسـ إحدى الوسائؿ الميمة لتاخيص 

 (.97. 2003اخصية الطفؿ)ىماري. 

( أف الميارات الحركية الدقيقة تيدؼ إلى تطوير ميارات ارتداء 2004ويرى الخطيب والحديدي )

زمة لمعمؿ المدرسي والعيش المستقؿ المبلبس والكتابة واستخداـ األدوات وتطوير الميارات البل

 .(148. 2004)الحديدي. والخطيب. 
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 خصائص النمو االنفعالي:  -5

تنمو االنفعاالت تدريجيًا عند األطفاؿ ويستمر نموىا، ومع نمو جوانب النمو األخرى، تصبح 

ر مباارة، انفعاالتو أكثر تعقيدًا فبل يظير بوضوح سبب انفعالو، وقد يعبر عف االنفعاؿ بطريقة غي

وأىـ خصائص انفعاالت الطفؿ في ىذه المرحمة مف العمر، أنيا غير مستقرة وتتغير بسرعة مف البكاء 

والدموع إلى الضحؾ، ولكف نجد أف الطفؿ يستطيع ضبط انفعاالتو واتزانيا في سف الخامسة حيث 

فعاالت الطفؿ بظروفو يظير بداية االستقرار في االنفعاالت والقدرة عمى ضبطيا نوعا ما، وتتأثر ان

 (.27. 2002الحاضرة المباارة وبخبراتو السابقة، وعبلقتيا بما يتوقعو مستقببًل      )عبد المقصود. 

كما ويبلحظ اختبلؼ الذكور عف االناث في نموىـ االنفعالي، حيث إف البنات أكثر خوفًا مف 

لبنات، وتظير االنفعاالت المتركزة حوؿ النبيف، والبنيف أعنؼ في استجابتيـ االنفعالية العدوانية مف ا

الذات مثؿ الخجؿ واالحساس بالذنب، ومااعر الثقة بالنفس ويزداد الخوؼ والغيرة وغيرىا مف 

المظاىر المتقمبة، وفي نياية ىذه المرحمة تميؿ انفعاالت الطفؿ لبلستقرار وتؤثر البيئة المحيطة باكؿ 

ورفاؽ وأسرة مف حيث العدواف والغضب والمنافسة )ىماري. كبير في النمو االنفعالي لمطفؿ مف تمفاز 

2003 .101.) 

ومف أىـ مطالب النمو االنفعالي في ىذه المرحمة، ىي الحاجة إلى الاعور باألمف واالطمئناف 

والقبوؿ، فالاعور باألمف يجعؿ الطفؿ يثؽ بنفسو، وبمف حولو، ويساعد ىذا الاعور عمى انطبلقو في 

امبلتو مع الكبار والصغار، وكمما وجد  الطفؿ تاجيعًا مبلئمًا لنفسو، ازداد لديو لعبة وتفكيره، ومع

اعور االستقبللية، والطمأنينة والقبوؿ والحاجة إلى الحب والعطؼ، وتعمقو بمف حولو ممف يحققوف لو 

 (.166. 2003الرضا واالاباع النفسي )الايباني. 
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 خصائص النمو االجتماعي:  -6

 التي األساسية الدعامة ىي الطفؿ، حياة مف األولى السنوات أف النفسي ؿالتحمي عمماء يعتقد

 لتقاليد يخضع وفييا فرديتو، الطفؿ فييا يدرؾ إذ مظاىرىا، بجميع واالجتماعية النفسية حياتو عمييا تقـو

 بداالجتماعية)ع العبلقات إلى المباارة الاخصية المنفعة مجرد مف لمناس تقديره يتحوؿ وفييا البيئة،

 (.25 .2002المقصود.

 وكيؼ نفسو مع يعيش كيؼ الطفؿ يتعمـ أف المبكرة الطفولة مرحمة في االجتماعي النمو مطالب أىـ ومف

 بنفسو بالثقة الاعور لديو نمو كذلؾ بو، المحيطة واألاياء الناس مف  غيره مع فيو  يتفاعؿ عالـ في يعيش

 (.102 .2003)ىماري. واالستقبللية والمبادأة

 وحب واالستقبلؿ النفس عمى واالعتماد الطفؿ، عند الذات تأكيد في المعممة تفيد الخصوص يذاوب

  خبلؿ: مف االجتماعية والعبلقات االستطبلع

 مف عدداً  ركف كؿ في تضع بحيث الجماعي، االتصاؿ عمى يساعد باكؿ النااط غرفة ترتيب -1

 األطفاؿ. مف مجموعة إليو يجذب الكراسي

 الحديث. في اآلخريف مقاطعة وعدـ منخفض بصوت التحدث مىع األطفاؿ تاجيع -2

 بينيـ. فيما ومااركة تعاوف تتطمب التي األناطة مف االكثار خبلؿ مف األطفاؿ بيف االتصاؿ تاجع -3

 لعمميـ. ومااركتيـ ذلؾ بضرورة أحست كمما األطفاؿ سموؾ وتوجيو مراقبة  -4

 التوجييية واألساليب الطرؽ بكافة لمموقؼ امعالجتي بعد وذلؾ الضرورة عند الحسـ اسموب استخداـ -5

 الميينة. وااللفاظ العقاب استخداـ دوف الحسـ يكوف أف عمى



 حـــثمالحــــق الب

 
411 

 

 الطفؿ. مف اجتماعية ميارات تتطمب ومواقؼ ماكبلت عمى التركيز -6

 ويتضمف األعمى األنا أو الضمير نمو ىو المرحمة ىذه في االجتماعي النمو يميز ما وأىـ

 الطفؿ فيتعرض  السوي السموؾ ومبادئ االجتماعية والمعايير األخبلقية والقيـ يةالدين التعاليـ الضمير

 في اآلخريف وتقميد ومبلحظة وعقاب، ثواب مف االجتماعية التنائة لمتغيرات الفترة ىذه سنوات طواؿ

 كيةالسمو  ومعاييرىـ الوالديف، واتجاىات قيـ الطفؿ يكتسب أف اؾ ببل عميو ويترتب وسموكيـ، تصرفاتيـ

 (102 .2003 بو.)ىماري. المحيطيف واتجاىات

 العمؿ كاف ولذا لديو الضمير نمو في لمطفؿ حسنة كقدوة وسموكيـ والمعممة الوالديف أىمية ن درؾ ىنا ومف

 اجتماعية وميارات اجتماعية صفات يحمؿ السوي االجتماعي لمنمو ومثاؿ قدوة إيجاد عمى الروضة في

 في االجتماعية الميارات لديو لننمي واكتسابو، سموكو بتقمد ي قوـ و ي بلحظو لمطفؿ األىمية مف درجة عمى

  اآلخريف. مع وتعاممو اخصيتو

 إلى الحاجة اىميا متنوعة االجتماعي النمو وحاجات متداخمة، بمراحؿ االجتماعي النمو ويمر

 فيمآلف الوالداف، فيو افريتو  متماسؾ أسري جو في عاش إذا إال األمف مف يابع ال فالطفؿ واألماف، األمف

 في األطفاؿ مف غيره مع السوية، االجتماعية العبلقات تكويف عمى األكبر، معينو تكوف التي بالثقة نفسو

 الحضانة. مرحمة

 ىذه وييدد حولو، ممف فيو ومرغوب مقبوؿ بانو الاعور إلى الطفؿ يميؿ حيث التقبؿ، إلى بحاجة والطفؿ

 الذي الوقت في حولو، ممف مرفوض بأنو الطفؿ فإحساس فيو، مرغوب غير أو منبوذ بأنو اعوره الحاجة

 ييدد قد خارجيا، أو األسرة داخؿ سواء بو، المحيطيف مع والترابط والتفاعؿ االنتمائية إلى فيو يحتاج

 الصداقات. تكويف عف ويبتعد والوحدة، االنطواء إلى فيميؿ االجتماعي، سموكو
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 الحناف، مف جو في األطفاؿ تنائة أف االجتماعي العالـ ( سوروكف ) دراسةك الدراسات، مف العديد وتبيف

 الاعور عمى يابوا أف عمى األطفاؿ مساعدة في العظمى أىميتيا ليا عطوفيف آباء أيدي وعمى

 السعيدة األسرة أبناء ىـ بالمسئولية، اعوراً  وأكثرىـ الناس قموب إلى وأقربيـ األطفاؿ أسعد وأف بالمسئولية،

 (.26 .2002المقصود. والتعاطؼ)عبد المحبة روح أفرادىا بيف تايع تيال

 فييا. ياترؾ التي األناطة خبلؿ مف لذاتو وتأكيد بنفسو، بثقتو الطفؿ ياعر أف مف بد فبل

 عناصر عمى يحتوي البرنامج ألف وخصوصاً  متنوعة اجتماعية أناطة البرنامج الباحثة ضمنت قد لذا

 القوانيف واحتراـ لممسئولية الطفؿ تحمؿ إلى تيدؼ والتي والقواعد باألنظمة لتزاـواال والتعاوف المااركة

 واألخريف. الطفؿ بيف إيجابي وتفاعؿ واحتراـ بتقدير اآلخريف ومعاممة

 characteristics of social interactionخصائص التفاعل االجتماعي لدى طفل الروضة: 

with the kindergarten children 

عممية التفاعؿ االجتماعي بيف الطفؿ ومجتمعو منذ المحظة األولى التي يولد فييا، إذ يبدأ اتصالو تبدأ 

بالمجتمع عف طريؽ حواسو وأسرتو، فنرى أف الطفؿ في بداية نموه يتواصؿ مع اآلخريف ببعض 

ذي ال يعرؼ األساليب )كالمناغاة واالبتسامة والبكاء وغيرىا مف المغات التي يممكيا الطفؿ الصغير ال

التكمـ بالمغة المنطوقة(. فيتعمـ الطفؿ أنو حيف يبكي ألمر ما سيجد أمو أو أحد األاخاص قد أتى 

إليو، وىكذا بالنسبة لؤلمور األخرى، ومع نمو الطفؿ الحركي والمغوي واالجتماعي واالنفعالي 

يد والمحاكاة نجده يتعمـ واألخبلقي يتعمـ أنو فرد يعيش ضمف جماعة ليا قوانينيا وعاداتيا، وبالتقم

األدوار االجتماعية، وأثناء المعب مع األطفاؿ اآلخريف يتقبؿ الربح والخسارة، وتدخؿ ضمف مفرداتو 

وغيرىا مف العبارات التي  المغوية البسيطة كممات مثؿ )ىؿ تسمح لي، ومف بعد إذنؾ، لو سمحت ....
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أي يتعمـ المباقة االجتماعية، وبتواجده مع  تاير إلى نمو الضمير لديو واحترامو لممكية اآلخريف(،

مجموعات مف األطفاؿ يضعؼ تمركزه حوؿ ذاتو، ويتجو مف المعب الفردي إلى المعب الجماعي 

فيعيش حياة الجماعة، وياارؾ األطفاؿ اآلخريف األلعاب واألدوات واألطعمة، حتى أنو يااركيـ 

 يبكي أو ألنو مريض.  المااعر فكثيرًا ما نجد أطفااًل يبكوف ألف صديقيـ

 وأىميا:  روضةوعميو يمكف استخبلص الخصائص التي يظير فييا التفاعؿ االجتماعي لدى طفؿ الػ

: يبدأ الطفؿ بتكويف الصداقات مع غيره مف األطفاؿ الذيف يمعب معيـ، ومع تكوين الصداقات .1

ذلؾ ميمو لمعب  الكبار الذيف يمّبوف حاجاتو ويجيبوف عف أسئمتو واستفساراتو، يساعده في

 الجماعي. 

عجاب واىتماـ مف يحيطوف بو، وليذا يجب  المكانة االجتماعية: .2 يحاوؿ الطفؿ جذب انتباه وا 

تاجيعو عمى أخذ مكانتو االجتماعية مف خبلؿ تعزيز ثقتو بقدراتو عند قيامو بعمؿ ما ميما 

 .(169 .2003 .) الايباني بدا ىذا العمؿ بسيطاً 

، حيث أنو قميؿ الصبر في انتظار دوره لمقياـ ي الجماعة ضعيفاً يكون دور الطفل كعضو ف .3

بعمؿ ما أو أخذ ايء ما، وتظير لديو في ىذه المرحمة الرغبة في المنافسة التي تبمغ أقصاىا 

في سف الخامسة وقد يصاحبيا سموؾ عدواني، وقد تكوف المنافسة في الحصوؿ عمى حب 

عجابيـ أو لمحصوؿ عمى مكافأة   ما. اآلخريف وا 

، حيث يمكف أف يظير طفبًل متزعمًا تظير نزعة السيطرة والزعامة لدى البعض من األطفال .4

 .(69-68 .2007 .)الفرح في كؿ مجموعة مف مجموعات األطفاؿ تقريباً 
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، والقياـ يبدأ الطفل بإدراك الخصائص والصفات التي يفضميا أو ال يفضميا لدى اآلخرين .5

 واإلنصات إلى أحاديثيـ وقد يعبر عف رأيو فييا.بتقميد حركات الكبار وأقواليـ 

ويمعب الوسط االجتماعي المحيط بالطفؿ أىمية بالغة ألف الطفؿ عند ممارستو لنااطو وأدائو ألفعاؿ 

 .مع األاياء واألفراد يسترجع أساليب وأفعاؿ اآلخريف ممف حولو )أي نموذج يقمده ويستراد بو(

ياز التميفوف ويجري مكالمة ىاتفية وىمية، وأحيانًا فعميًا مقمدًا فعمى سبيؿ المثاؿ نجد الطفؿ يحمؿ ج

أحد األفراد المحيطيف بو، وفي مواقؼ أخرى نااىد أطفااًل يرتدوف مبلبس الكبار أو يقوموف بتقميد 

األسموب الذي يتحدث بو الكبار، وىذا ما يدعو معممة الروضة إلى أف تعمؿ عمى إكساب الطفؿ 

 اعية المقبولة أثناء تعاممو مع األطفاؿ اآلخريف. بعض العادات االجتم

، وتنمو األلفة بينو وبيف تزداد المشاركة االجتماعية لمطفل وتتسع دائرة عالقاتو االجتماعية .6

اآلخريف، فطفؿ الرابعة مف العمر ياارؾ اآلخريف في أنماط مف السموؾ االجتماعي ويبدأ 

 .(58 .2009 .)طمبة بالتعاوف مع اآلخريف

مف خبلؿ المعب مع اآلخريف، وخاصة لعب  أ الطفل بفيم معنى األدوار االجتماعيةيبد .7

 األدوار أو المعب ضمف فريؽ.

، واتباع عادات الجماعة المنتمي إلييا، ويدرؾ اختبلفيا بيف يبدأ الطفل بفيم القيم المختمفة .8

 .(Allen & Marotz, 1999, P123) األفراد

، ويستمتع بالمعب معيـ عاطف مع غيره من األطفالتظير لدى الطفل واضحًة مشاعر الت .9

 فالمعب وسيمتو األساسية لتنمية تفاعمو االجتماعي.
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يساعد نمو المغة عند الطفؿ عمى التعبير عف نفسو وأفكاره ومااعره، ما يزيد مف  .10

تواصمو مع اآلخريف، فيصبح قادرًا عمى رواية القصص والتعميؽ عمى المواقؼ التي تحدث 

 (.132-131، ص2009 ألحداث التي يراىا )أبو لطيفة وآخر،أمامو أو ا

 ساعات 3عنوان الجمسة :  الخصائص النمائية لطفل الروضة            مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة:

 أف تتعّرؼ المعممة عمى الخصائص النمائية لطفؿ الروضة. اليدف العام:

 مسة أف تكوف قادرة عمى : يتوقع مف المعممة في نياية الج األىداف االجرائية:

 النمو باسموىا الخاص.مفيـو  عرؼت   -1

 تعدد جوانب النمو. -2

 تستنتج أربعًا مف متطمبات النمو االجتماعي بمرحمة رياض األطفاؿ. -3

 تحدد عوامؿ النمو االجتماعي لدى الطفؿ. -4

 تستنتج خصائص كؿ جانب مف جوانب النمو المختمفة. -5

 نفعالي لدى الطفؿ.تقترح أناطة عممية لتنمية النمو اال -6

 تفسر ترابط جوانب النمو المختمفة بعضيا البعض. -7

 تبيف دور النمو الحركي في النمو االجتماعي. -8

 تعدد خصائص النمو العقمي لدى الطفؿ. -9

 اف تعبر عف أىمية التعاوف في حياتنا. -10
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 اف ننمي الميارات التعاونية الصحيحة لدى المعممة. -11

المااركة الوجدانية لآلخريف لدى أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو  -21

 المعممة.

لوحات وصور ألطفاؿ بمراحؿ نمو مختمفة، لوحات وورؽ كرتوف كبير  األدوات والوسائل التعميمية:

 ، أقبلـ ممونة.

 التعمـ التعاوني )المجموعات المتحركة( والحوار والمناقاة.   الطريقة التعميمية المستخدمة:

ثة بطرح مجموعة مف األسئمة عمى المتدربات حوؿ  نمو الطفؿ وما ىي تقوـ الباح مقدمة )تمييد(:

 جوانب النمو.

( معممات وتسمي 3( مجموعات، كؿ مجموعة تتألؼ مف )5تقسـ المعممات إلى ) اجراءات النشاط:

 كؿ مجموعة باسـ جانب مف جوانب النمو: 

 ية: النمو العقمي.المجموعة األولى: النمو الجسدي                  المجموعة الثان

 المجموعة الثالثة: النمو المغوي.                   المجموعة الرابعة: النمو االجتماعي.

 المجموعة الخامسة: النمو الحركي.              المجموعة السادسة: النمو االنفعالي. 

، وتنتقؿ وتطمب مف كؿ مجموعة اف تقدـ ما تعرفو عف جانب األولى تبعا لتسميت المجموعات

 لمطاولة األخرى لتكتب عف الجانب التالي وىكذا وفي كؿ مجموعة تتقاسـ المعممات المياـ: 

 تعريؼ النمو. -(1)
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 متطمباتو. -(2)

 أىميتو. -(3)

 خصائصو. -(4)

 أناطة تعميمية تنمي ىذا الجانب. -(5)

المجموعات جميعا عمى  وبعد االنتياء أقوـ بتعمؽ الموحات الورقية التي تـ الكتابة عمييا مف قبؿ

السبورة وتخرج معممة واحدة مف كؿ مجموعة تقرأ ما كتب عف الجانب التي تحمؿ تسميتو وىكذا 

حتى يامؿ النقاش كافة جوانب النمو مع المجموعات، ثـ تستنتج الباحثة معيـ اىـ خصائص كؿ 

 نااطيـ. جانب، وتطمب الباحثة مف لجنة التنايط القياـ بتنايط المجموعات الستعادة

 -ثـ تطمب مف كؿ مجموعة رسـ موقؼ او لعبة تساعد عمى تنمية ميارات اجتماعية )التعاوف 

التزاـ باألنظمة( عف طريؽ احد جوانب النمو تبعا لمجانب الذي تبنتو المجموعة، وذلؾ  -المااركة

كرة فينا تنمي بعد أف أوزع عمييـ )األوراؽ واأللواف(. كأف ترسـ المعممة مجموعة اطفاؿ يمعبوف ال

منافسة( والجانب األكثر وضحًا مف جوانب النمو ىنا ىو الجانب  -قيادة -ميارات اجتماعية )تعاوف

 الحركي. 

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -1

 التقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة حوؿ خصائص النمو. -2

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -3
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 البعدي لمجمسة الثالثة والرابعة: –ي االختبار القبم

 عرف كل مما يا يمي: -أوال 

 ميارة االلتزاـ بالنظاـ. -ميارة المااركة -ميارة التعاوف -الميارات االجتماعية

 أكمل العبارات اآلتية: -ثانياً 

 يقسـ التعاوف إلى قسميف ىما: ....................... و ...................... . -
ؽ بيف كؿ مف التعاوف والتنافس، بأف التنافس يقـو عمى ............ بيف يكمف الفر  -

 المتنافسيف، أما التعاوف فأساسو .......... .
 الميارات االجتماعية ضرورة ممحة لمقدرة عمى ...... و ....... العبلقات االجتماعية. -
 أىمية التدريب عمى اكتساب الميارات االجتماعية  تتمخص بكونيا:  -

 راتيجية عبلجية.است .1
 استراتيجية......... .2
 استراتيجية ........ .3

 االتصاؿ ....... -2االتصاؿ........  -1عية تتضمف: يرى ريجيو أف الميارات االجتما -
ميارات االتصاؿ غير المفظي: الحيز البيف اخصي، .............. ، ...............،   -

 لغة العيوف، تعبيرات الوجو.
 أو خطأ مع تصحيح الخطأ: أجب بصح -ثالثاً 

في حالة مساعدة أحدنا ألخر في حمؿ أغراضو، أو في إحدى حاجاتو، يسمى )التعاوف  -
 التقميدي(.)   (

تساعد الميارات االجتماعية األطفاؿ عمى اكتساب الثقة بالنفس ومااركة اآلخريف في  -
 اعماليـ.)    (

العناصر  -ىي: المكونات التعبيريةيرى موريسوف اف مكونات الميارات االجتماعية الثبلثة  -
 االتزاف العاطفي. )   ( -االستقبالية
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يتضمف االتصاؿ المفظي قدرة االنساف عمى فيـ رموز االتصاؿ المفظي مع اآلخريف ومعرفة  -
 عاداتيـ ومعايير السموؾ االجتماعي. )   (

 (ميز سكنر بيف نوعيف مف التعزيز: التعزيز المستمر والتعزيز المؤقت.)     -
 مف وظائؼ الميارات االجتماعية: المبادأة )    ( -
 عدد نماذج الميارات االجتماعية تبعًا لمكوناتيا. -رابعاً 

 عدد أساليب اكتساب الميارات االجتماعية. -خامساً 

اعطي مثااًل يبين اكتساب الميارات االجتماعية تبعًا لنموذج استراتيجية النموذج  -سادساً 
 االجتماعي )باندورا(.
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 الجمسة الثالثة:

 ساعات 3عنوان الجمسة :  مدخل لمتعريف بالميارات االجتماعية.       مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ الميارات االجتماعية. اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 حدث عف النمو االجتماعي.تت -1

 تذكر أىمية الميارات االجتماعية في العممية التعميمية. -2

 تبّيف أىمية  اكساب الطفؿ الميارات االجتماعية. -3

 ت عرؼ مفيوـ الميارات االجتماعية. -4

 تارح أساليب التدريب عمى الميارات االجتماعية. -5

 تعدد مكونات الميارات االجتماعية تبعًا لنموذج موريسوف. -6

عطي مثااًل توضح فيو خطوات تعمـ إحدى الميارات االجتماعية حسب نموذج ت -7

 ريجيو.

 تقارف بيف نموذج ميرؿ ونموذج ىاني مف حيث مكونات الميارات االجتماعية. -8

 تقترح تقسيمًا ألنواع الميارات االجتماعية.  -9

 تمخص أساليب اكتساب الميارات االجتماعية بمغتيا الخاصة. -10

 رات االجتماعية.تارح تصنيفات الميا -11
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 تطبؽ مثااًل تربويًا تبعًا لمنموذج االجتماعي )باندورا(.   -21

مصورة واسئمة مفتوحة بطريقة  تلوحات ورقية واقبلـ واختبارا األدوات والوسائل التعميمية:

 عصؼ الدماغ.

  التعمـ التعاوني )مجموعات( والحوار والمناقاة وعصؼ الدماغ.  الطريقة التعميمية المستخدمة:

بعد الترحيب بالمعممات تتطمب مف لجنة التوثيؽ أف تذكرىـ بما تـ تناولو في  مقدمة )تمييد(:

اليوـ السبؽ وبعد ذلؾ تأخذ اقتراحات المعممات التي قمف بتسجيميا في المنزؿ حوؿ الطرؽ 

 والمادة العممية التي يحتاجونيا لتنمية معارفيـ حوؿ خصائص طفؿ الروضة. 

ييئتيف لمعمؿ بالميارات االجتماعية، بأف تطمب مف المعممات المتدربات أف وتبدأ الباحثة بت

تقسيـ  -تنظيؼ الغرفة –تجميع  األقبلـ  -يساعدوىا في ترتيب غرفة التدريب )ترتيب الموحات

غرفة التدريب بحيث تسيؿ التواصؿ االجتماعي بيف المعممات والباحثة......(، وبعد االنتياء 

أف يعددف الميارات االجتماعية التي تضمنيا عمميف الذي قمف بو، وبعد وتطمب مف المعممات 

أخذ االجابات تتناقش الباحثة مع المعممات في إجاباتيـ وتتبيف معيـ الميارات االجتماعية 

 واىميتيا في مواقؼ حياتنا.

رؼ فيما تقسـ الباحثة المجموعات تقسيـ جديدًا لتبادؿ الخبرات والتنوع والتعا اجراءات النشاط:

بينيـ، ثـ توزع عمييف أوراؽ تتضمف مواقؼ اجتماعية مصورة وتطمب مف المعممات في 

المجموعات تفسير كؿ موقؼ و باكؿ فردي وما يتضمنو مف ميارات تواصؿ لفظي وغير لفظي 

وما يتضمنو مف تعابير ومكونات اجتماعية. وبعد االنتياء تجمع الباحثة ما تـ انجازه وتعرض 

لوحة مكبرة وتحمؿ الموقؼ االجتماعي لمكوناتو مع المعممات وتبيف ليف أي نماذج  الموقؼ عمى
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 التعمـ االجتماعي ىو.

وثـ تتحدث معيـ نماذج تعمـ الميارات االجتماعية وتطمب منيـ إعطاء أمثمة عف كؿ نموذج 

اوف ىاني( وذلؾ بعد اف توزع عمييـ أوراؽ لتقوـ كؿ مجموعة بالتع -ميرؿ -ريجيو -)موريسوف

فيما بينيا لرسـ موقؼ اجتماعي يعبر عف نموذج مف النماذج السابقة وبعد انتيائيف تعمؽ الباحثة 

كؿ نموذج بمفرده لتتناقش معيف حوؿ تحميمو واستنتاج خصائص كؿ نموذج لمتأكد مف استيعاب 

 المعممات لكؿ نموذج.

لجنة التنايط أف تقوـ بفعالية وبعد االنتياء تطمب مف لجنة البيئة اف تقوـ بمياميا ثـ تطمب مف 

 الستعادة دافعية المعممات، 

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -4

 اىميتيا-وؿ الميارات االجتماعية ومفيوميا التقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة ح -5

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -6

 ي منعًا لتكرار()حذفت محتويات الجمسة لوجودىا في الجانب النظر  
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 الجمسة الرابعة:

 االلتزام باألنظمة(. -المشاركة -عنوان الجمسة :  الميارات االجتماعية) التعاون

 ساعات 3مدة الجمسة:   

 اىداف الجمسة: 

االلتزاـ  -المااركة -أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ الميارات االجتماعية )التعاوف اليدف العام:

 بالنظاـ(

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  االجرائية: األىداف

 تذكر تعريفًا واضحًا لمميارات االجتماعية. -1

 تعدد مجاالت تطبيؽ الميارات االجتماعية في الروضة. -2

 تذكر أربعًا مف الميارات االجتماعية. -3

 ت عرؼ ميارة التعاوف. -4

 تعدد أنواع التعاوف في العبلقات االجتماعية. -5

 تحدث عف أىمية تعميـ ميارة التعاوف لطفؿ الروضة.ت -6

 ت عرؼ ميارة المااركة. -7

 تعدد أنماط المااركة في العبلقات االجتماعية. -8

 تتحدث عف أىمية تعميـ ميارة المااركة لطفؿ الروضة. -9

 ت عرؼ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد. -10
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 العبلقات االجتماعية.تعدد مجاالت تطبيؽ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد في  -11

 تتحدث عف أىمية تعميـ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد لطفؿ الروضة. -21

 صور وأاكاؿ ورسومات لتعبر عف مضمونيا المعممة. األدوات والوسائل التعميمية:

 التعمـ التعاوني )مجموعات ( والحوار والمناقاة.   الطريقة التعميمية المستخدمة:

عد الترحيب بالمعممات، تتحدث الباحثة عف الميارات االجتماعية ومفيوميا، ب مقدمة )تمييد(:

 -المااركة -وتنتقؿ لتخبر المعممات بمجموعة الميارات التي سوؼ يتـ العمؿ عمييا )التعاوف

 االلتزاـ باألنظمة(.

( مجموعات، وتوزع عمييـ بطاقات عمييا صور 3ثـ تقسـ المعممات إلى ) اجراءات النشاط:

كات ومواقؼ اجتماعية وتطمب مف المعممات التعبير عف الصور كتابة وباكؿ افيي، وبعد لسمو 

تعاوف كؿ مجموعة لموصوؿ لمتعبير تأخذ المعممة إجاباتيـ وتتناقش غييا مع األخريف تـ تعرض 

كؿ صورة عمى السبورة ليتـ التفريؽ بيف ميارتي )التعاوف والمااركة( ثـ اطمب مف المعممات 

ريفا لميارة التعاوف ولميارة المااركة وبعد النقاش نتوصؿ لمفيوـ كؿ مف الميارتيف اعطائي تع

وأنواعيا، ثـ تنتقؿ الباحثة مع المعممات لكتابة قصص تتضمف ميارات تعاونية وتااركية وتتناقش 

 معيـ في طرؽ ووسائؿ تعميـ الطفؿ ىذه الميارات. 

اـ باألنظمة لدى الطفؿ وأىميتيا في الحياة وفي مف ثـ تتحدث الباحثة لممعممات عف ميارة االلتز 

وتنظيؼ غرفة  -وترتيب األدوات -العممية التربوية وما تتضمنو مف سموكيات )كآداب الطعاـ

االلتزاـ بقواعد الجموس في غرفة النااط( ثـ تطمب مف المعممات أف يقدمف تعريفا لميارة  -النااط
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 االلتزاـ باألنظمة والقواعد.

 االلتزاـ باألنظمة(  -المااركة -لخبلصة حوؿ الميارات االجتماعية )التعاوف لتتوصؿ معيـ

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -7

 وتأليؼ قصص حوؿ الميارات االجتماعية.التقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة  -8

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -9

 انب النظري منعًا لتكرار()حذفت محتويات الجمسة لوجودىا في الج

 البعدي لمجمسة الخامسة: –االختبار القبمي 

 أكمل ما يمي: -أوالً 

التعمـ التعاوني أسموب في التعمـ، يقوـ عمى ................ األطفاؿ إلى مجموعات  -
................. يتراوح عدد أفرادىا ما بيف )............( طفؿ، وذلؾ سعيًا لتحقيؽ ىدؼ 

........... 
تتمخص خطوات التعمـ التعاوني في: مرحمة التخطيط واالعداد، مرحمة .............. ،  -

مرحمة بمورة معايير العمؿ الجماعي، مرحمة ................، .......................، 
 مرحمة االنياء. 

.......، تتبمور أسس التعمـ التعاوني في : .................... ، ................ -
 ....................، الميارات االجتماعية، 

سعي المتعمميف إلى زيادة تعمـ بعضيـ البعض األخر وجيًا لوجو وحدوث تفاعؿ إيجابي بينيـ  -
 إلنجاز الميمة المكمفيف بيا يسمى .................... 

 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 

 التعاوني عرض أىداؼ النااط واألدوات تييئة األطفاؿ. تعني مرحمة التعرؼ في التعمـ -
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اعور المتعمميف بأنيـ بحاجة لبعضيـ البعض حتى يتمّكنوا مف أداء المياـ الموكمة إلييـ  -
 بنجاح يسمى االعتماد االيجابي المتبادؿ.

 يركز التعمـ التعاوني عمى سمبية الطفؿ في العمـ. -
 قويـ الذات.يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ التعمـ التعاوني ت -
 تقـو المعممة في التعمـ التعاوني بترتيب غرفة النااط لمحفاظ عمى اليدوء بيف األطفاؿ.  -

 عدد مميزات التعمم التعاوني. -رابعاً  
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  الجمسة الخامسة:

 ساعات 3عنوان الجمسة :  طريقة التعمم التعاوني.     مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة: 

 تتعّرؼ المعممة عمى طريقة التعمـ التعاوني. أف اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 تّعرؼ طريقة التعمـ التعاوني. -1

 توضح مفيـو التعمـ التعاوني. -2

 تارح خطوات طريقة التعمـ التعاوني. -3

األطفاؿ عامة وفي  ت مخص مميزات استخداـ طريقة التعمـ التعاوني في رياض -4

 تعميـ الميارات االجتماعية خاصة.

 تصميـ نااط تطبيقي وفؽ طريقة التعمـ التعاوني. -5

تارح كيفية توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني في تنمية الميارات االجتماعية لدى  -6

 األطفاؿ.

 أف ننمي لدى المعممة الميارات التعاونية. -7

االجتماعي مع األخريف لدى أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ  -8

 المعممة.

أوراؽ عمؿ تتضمف مواقؼ  -بطاقات تتضمف األسئمة التقويمية األدوات والوسائل التعميمية:
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 اجتماعية )تتطمب تعمـ تعاوني(.  صور وأاكاؿ لخطوات طريقة التعمـ التعاوني. 

 مناقاة.التعمـ التعاوني )مجموعات( والحوار وال الطريقة التعميمية المستخدمة:

بعد الترحيب بالمعممات تتحاور الباحثة معيـ حوؿ الميارات االجتماعية التي تـ  مقدمة )تمييد(:

تناوليا في الجمسة السابقة، وما تطمبو مف طرائؽ تعميمية تربوية تتناسب مع مرحمة رياض 

 –قة األطفاؿ، وتناقايـ في توزيعيا ليـ عمى مجموعات مف حيث ) مدى إعجابيـ بيذه الطري

تغيير المجموعات في كؿ جمسة  -ما قدمت ليـ ىذه الطريقة في الوراة -مدى استفادتيـ منيا

 وأحيانا ضمف الجمسة الواحدة(

ثـ تطمب الباحثة مف المجموعات أف تقدـ كؿ مجموعة تعريفًا لمتعمـ التعاوف  اجراءات النشاط:

ألنسب عمى لوحة عمى الجدار، وثـ وما يقدمو لعممية التعمـ التعاوني إلى أف يعمقف التعريؼ ا

تتناقش معيـ حوؿ ايجابيات ىذه الطريقة وتقوـ كؿ معممة بالخروج وتسجيميا عمى الموحة أسفؿ 

التعمـ التعاوني باكؿ مبعثر وعمى كؿ مجموعة  التعريؼ، ثـ تقوـ الباحثة بتوزيع خطوات طريقة

والمجموعة التي تنتيي اسرع مف  ترتيبيا بالاكؿ الصحيح والصاقيا عمى لوحة باسـ المجموعة،

انجاز العمؿ تخرج وتمصؽ الموحة عمى السبورة واالجابة الصحيحة تحصؿ عمى ىدية مف 

الباحثة، ثـ تطمب الباحثة مف المعممة ممف تحب أف تعطييف درسا بطريقة التعمـ التعاوني  

 لطريقة التعمـ التعاوني.متبعيف فييا الخطوات المصممة لتكسب زميبلتيا ميارة االلتزاـ باألنظمة 

يجابيات ىذه الطريقة وتقوـ كؿ مجموعة  ثـ تناقش الباحثة مع المعممات مف النااط سمبيات وا 

بتسجيميا عمى بطاقات، حتى يتـ التوصؿ لمميزات طريقة التعمـ التعاوني، ثـ تقـو الباحثة مع 
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 المعممات باستراحة لممرح والتسمية الستعادة نااطيف.

ء توزع الباحثة عمى كؿ مجموعة بطاقات عمييا عناويف لمفاىيـ اجتماعية مف خبرات وبعد االنتيا

المنياج وتطمب منيـ اقتراح الكيفية التي يمكننا بيا توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني في تنمية ىذه 

 المفاىيـ والميارات االجتماعية لدى الطفؿ.

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -1

 تحميؿ المواقؼ. –تطبيقية واوراؽ عمؿ لمواقؼ مصورة تقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة ال -2

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -3

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

 -المشاركة الوجدانية ميارة -تصميم أنشطة تربوية لتنمية الميارات االجتماعية )ميارة التعاون

 ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة( لدى الطفل قائم عمى طريقة التعمم التعاوني: 

   نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة التعمم التعاوني في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال 

 )ميارة التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:اجتماعية                                        الخبرة:

 : جماعة البحث )الجماعات التعاونية(الستراتيجيةا

 تنمية مفيـو التعاوف لدى الطفؿ.  اليدف العام لمنشاط:

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة.
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 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة.

 أف يعدد الطفؿ الغرؼ األساسية في البيت.

 طفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة. أف يستنتج ال

 أف يستنتج الطفؿ قيمة المااركة وااللتزاـ بقواعد العمؿ في المنزؿ.

 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي .

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ.

 ي األسرة.أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره ف

 أف ننمي لدى الطفؿ حب المااركة الوجدانية ألفراد أسرتو.

 منافة .... مما يتواجد ( –منديؿ  –مجموعة مف الثياب) جاكيت  األدوات الالزمة:

 دمى. -ألعاب عمى ىيئة أدوات منزلية –مجموعة مف األطعمة 

فاؿ وتناد معيـ أغنية لؤلسرة إجراءات النااط:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األط

 والمنزؿ، وبعدىا تقوؿ ليـ أف عنواف خبرة اليوـ )بيتي(.

 مقدمة: تعرض المعممة لوحة ألقساـ البيت ثـ تقوؿ لؤلطفاؿ بأننا نعيش في بيت األب واألـ واألخوة.

 تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ باألعماؿ المنزلية   -التنفيذ: 

( مجموعات غير متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ مجموعة 4فاؿ إلى )تقسـ المعممة األط -

 تقوـ بميمة مف مياـ المنزؿ: 

 : تقـو بطوي الثياب. المجموعة األولى -

 : مجموعة تقوـ بالترتيب والتنظيؼ.المجموعة الثانية -

 :  تقوـ بمؼ سندوياات الفطور.المجموعة الثالثة -
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 فاؿ الصغار.تيتـ باألط  المجموعة الرابعة: -

توزع المعممة األدوات البلزمة لكؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وعندما تنتيي كؿ مجموعة مف  -

عمميا يصبح المنزؿ مرتب والفطور جاىز والثياب في مكانيا، وتتناقش مع األطفاؿ في أننا عممنا 

ي انجاز معنا في البيت لمساعدة األـ، فنحف نعيش جميعًا في بيت واحد نحب بعضنا ونتعاوف ف

 أعماؿ المنزؿ.

 الخاتمة: يقـو األطفاؿ بغناء أغنية المنزؿ.

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 بيتي أنا                       بيت أخوتي أمي وأبي 

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 
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 )ميارة المشاركة(

 الموضوع: زيارة مريض                                     الخبرة: اجتماعية  

 االستراتيجية: جماعة البحث )الجماعات التعاونية(

 اليدؼ العاـ لمنااط:  تنمية مفيـو المااركة لدى طفؿ الروضة.

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 لطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية ألصدقائو.أف ننمي لدى ا -3

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -4

 أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا لزيارة صديقو المريض. -5

 أف ياارؾ الطفؿ في صناعة اليدية. -6

 أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة اليدية. -7

 وجييات المعممة ؼ صنع اليدية.أف يمتـز بقواعد العمؿ وت -8

مواد خابية. صور لطفؿ  -ورؽ ىدايا -زينة –خيوط  -أوراؽ ممونة -ألواف -مقص األدوات الالزمة:

 صورة لطائرة ورقية. -صور ألصدقائو –مريض 

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة جميمة إجراءات النشاط

 عمييـ :

أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور فرحيف وعندما وصموا ألقوا تحية الصباح عمى بعضيـ  في

البعض وبعد دخوليـ لغرفة النااط، سألت فاطمة أيف صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف حسف مريض 
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ؿ وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء وىو اآلف في المنزؿ ال يستطيع المجيئ لمروضة، فيحزف األطفا

 عمى صديقيـ المريض ويدىوف لو بالافاء.

فاقترحت صديقتنا فاطمة الذىاب لزيارتو وجمب ىدية لو، ولكف عندما بدأ األطفاؿ بجمع النقود لـ 

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية لحسف. 

 فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

حت المعممة عمييـ اف يصنعوا ىدية بأنفسيـ، ففرح األطفاؿ واكروا المعممة عمى مساعدتيا ليـ، فاقتر 

 وأخذوا  يتعاونوف في صنعي طائرة ورقية لصديقيـ حسف.

 مقدمة: تعرض صورا لمقصة ولمطائرة الورقية، وتسأليـ عما يااىدونو في الموحة.

 صنع الطائرة.تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ ب  -التنفيذ: 

( مجموعات غير متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ مجموعة 4تقسـ المعممة األطفاؿ إلى ) -

 تقوـ بميمة : 

 : برسـ الطائرة. المجموعة األولى -

 : تمويف الطائرة.المجموعة الثانية -

 : قص الطائرة مف لوحة الكرتوف.المجموعة الثالثة -

 والخاب. : تركيب الخيوطالمجموعة الرابعة -

توزع المعممة األدوات البلزمة لكؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وتقدـ ليـ التوجييات المطموبة،   -

وعندما تنتيي كؿ مجموعة مف عمميا تراقب وتاجع المجموعة األخرى مع الحفاظ عمى اليدوء 

 وااللتزاـ بالنظاـ.

 .: يقوـ األطفاؿ جميعًا تغميؼ اليدية، وتقميد حركة الطائرةالخاتمة
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 )ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: إاارة المرور

 االستراتيجية: جماعة البحث )الجماعات التعاونية(

 اليدؼ العاـ لمنااط:  تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة.

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية لؤلخريف. -3

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -4

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العمؿ )ارطي المرور(. -5

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -6

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى ألواف إاارة المرور. -7

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إاارة المرور. -8

 أف يستنتج الطفؿ عمؿ ارطي المرور. -9

 أف ياارؾ الطفؿ في صناعة ااارة المرور. -11

 وحة.أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة الم -11

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة في اثناء قياميـ  بصنع إاارة المرور. -12

لوحة تضـ: صور  -أقبلـ رصاص –أعواد خابية  -أوراؽ ممونة -ألواف -مقص األدوات الالزمة:

 ارطي المرور. –صورة لطفؿ يقطع الاارع  –لمجموعة أاخاص يقطعوف الاارع 
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 ولوحة أخرى إلاارة المرور.

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة لؤلطفاؿ جراءات النشاطإ

 حوؿ إاارة المرور وتقطيع الاارع :

في أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لماارع  وجد سالـ إاارة 

ينتظروف إاارة المرور لتصبح حمراء لتقطيع  المرور خضراء وقد كاف ىناؾ مجموعة مف األاخاص

الاارع، لكف سالـ كاف يريد  الوصوؿ بسرعة لمنزلو ليااىد أفبلـ الكرتوف، ولـ ينتظر حتى تصبح 

إاارة المرور حمراء ليقطع الاارع معيـ فركض قاطعًا الاارع وفجأة سمع صوت الزمور مف أحد 

اضو عمى األرض وقد كادت السيارة أف تصيبو لوال أف السيارات المارة ووقع سالـ أرضًا وتناثرت أغر 

انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الارطي ومجموعة المارة ليطمئنوا عمى سالـ وساعده بجمع 

أغراضو عف األرض، ورفعو ارطي المرور عف األرض ونبيو ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية 

حمراء نقطع الاارع وخضراء ال نقوـ بالتقطيع وننتظر حيف واالنتباه أللواف إاارة المرور فحيف تكوف 

تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فاكر سالـ ارطي المرور عمى نصيحتو ومساعدتو، واكر مجموعة 

 المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الاارع مرة أخرى دوف أف ينتظر إاارة المرور الحمراء.

صور  -صور لئلاارة –صور لممارة  مع ارطي المرور0مف مقدمة: تعرض صورا لمقصة تتألؼ 

 لمسيارات( وتسأليـ عما يااىدونو في الموحة.

تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ بأف يقوـ بصنع الموحة المؤلفة مف إاارة المرور   -التنفيذ: 

 ومجموعة المارة ومجموعة السيارات.

متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ مجموعة  ( مجموعات غير3تقسـ المعممة األطفاؿ إلى ) -

 تقوـ بميمة : 
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 : ترسـ إاارة المرور وتقصيا. المجموعة األولى -

 : ترسـ مجموعة األاخاص الماريف. المجموعة الثانية -

 : ترسـ السيارات. المجموعة الثالثة -

 : تموف إاارة المرور .المجموعة الرابعة -

كؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وتقدـ ليـ التوجييات المطموبة،  توزع المعممة األدوات البلزمة ل -

وعندما تنتيي كؿ مجموعة مف عمميا تراقب وتاجع المجموعة األخرى مع الحفاظ عمى اليدوء 

 وااللتزاـ بالنظاـ.

 : يقوموف األطفاؿ بغناء )إاارة المرور(:الخاتمة

 ىيا ىيا يا رفيؽ                         ىيا نقطع الطريؽ 

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االاارة الحمراء 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 ال ال تقطع                         واالاارة خضراء.  
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 البعدي لمجمسة السادسة: –االختبار القبمي 

 أكمل مايمي: -أوالً 

الطفؿ لاخصيات الكبار او ألفراد ........  النااط، يتمثؿ في لعب األدوار ىو نوع مف -
وأساليبيـ المميزة في الحياة التي يدركيا الطفؿ عيانًا .......  أخريف ، وتتضح في أنماط 

 و...............
تظير أىمية لعب األدوار في : .................... ، .......................،  -

........................................ ، 
اختيار المااركيف في لعب األدوار يتـ مف خبلؿ: ..............................،   -

............................. 
مف مميزات لعب األدوار: يتيح لمطفؿ  فرص التعبير عف الذات، ..................،  -

............ ،.................................................................... 
 يتطمب تطبيؽ لعب األدوار معممة ............ -
تقـو المعممة بتوجيو لعب األدوار مف خبلؿ ميمتيف ىما : ...........لعب األدوار كػػنااط،  -

 و .............. لعب األدوار ......... تربويًا.

 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 

دوار يعمؿ عمى تقوية إظيار المااعر عند الطفؿ وتفاعمو مع أقرانو الذيف يااركونو لعب األ -
 المثيؿ فقط.)   (

تييئة مجموعة مف خبلؿ إثارة دافعية الطفؿ نحو موضوع الخبرة وتقديـ الموضوع بطريقة  -
 ايقة ىي الخطوة األولى في لعب األدوار.  )   (

 (    ال يتـ إعادة التمثيؿ في لعب األدوار.) -
 يميز لعب األدوار أنو يزود الطفؿ بميارات لغوية وجسمية واجتماعية.)     ( -
 مف صعوبات تطبيؽ لعب األدوار أنو يتطمب وقتًا طويبًل  وتكمفة باىضة.)    (  -
 تظير المعممة في طريقة لعب األدوار بدور المقوّمة.)    ( -
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 الجمسة السادسة:

 ساعات 3قشة.     مدة الجمسة: عنوان الجمسة :  طريقة الحوار والمنا

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى طريقة الحوار والمناقاة. اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 تّعرؼ طريقة التعمـ التعاوني. -9

 مفيـو الحوار والمناقاة.توضح  -10

 ر والمناقاة.الحواتارح خطوات طريقة  -11

في رياض األطفاؿ عامة وفي  الحوار والمناقاةت مخص مميزات استخداـ  -12

 تعميـ الميارات االجتماعية خاصة.

 الحوار والمناقاة.تصميـ نااط تطبيقي وفؽ طريقة  -13

في تنمية الميارات االجتماعية  الحوار والمناقاةتارح كيفية توظيؼ طريقة  -14

 لدى األطفاؿ.

دارة النقاش والتواصؿ.أف ننمي لدى المعممة  -15  الميارات التعاونية وا 

أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ االجتماعي مع األخريف لدى  -16

 المعممة.
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 بطاقات تتضمف األسئمة التقويمية. اوراؽ عمؿ. األدوات والوسائل التعميمية:

 . ة.الحوار والمناقاصور وأاكاؿ لخطوات طريقة                             

 الحوار والمناقاة. الطريقة التعميمية المستخدمة:

وما لدييـ مف  الحوار والمناقاةبعد الترحيب بالمعممات تناقايـ في طريقة  مقدمة )تمييد(:

 معمومات حوليا.

، وتطرح خبرة اجتماعية وتتحاور الحوار والمناقاة تارح الباحثة خطوات طريقة اجراءات النشاط:

، ثـ تطمب منيـ طرح ماكمة اجتماعية حتى الحوار والمناقاةمعيـ حوليا متبعة خطوات طريقة 

 يتوصموف معًا عف طري النقاش إلى حموؿ ليا.

 -)ميارة التعاوفوتطمب منيـ أمثمة تطبيقية تتضمف الميارات المراد تنميتيا لدى الطفؿ 

 الحوار والمناقاة.نظمة( متبعيف فييا الخطوات المصممة لطريقة التزاـ باأل -المااركة

يجابيات ىذه الطريقة وتسجميا عمى  ثـ تناقش الباحثة مع المعممات في كؿ نااط سمبيات وا 

يجابيات ومميزات طريقة  الحوار بطاقات عمى السبورة، حتى يتـ التوصؿ إلى سمبيات وا 

مييـ بطاقات ليسجموا كيفية توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني وبعد االنتياء توزع الباحثة ع والمناقاة.

 في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطفؿ، ثـ تناقايـ فييا.

 التقويم: 

 ، لمعرفة المعمومات السابقة لدى المعممات.التقويـ القبمي : االختبارات القبمية -1

، وخطواتيا مناقاةالحوار وال تطبيقية، حوؿ طريقةالتقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة  -2
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 ومميزاتيا.

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -3

 

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال )ميارة  المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:                         اجتماعية               الخبرة:

 تنمية مفيـو التعاوف لدى الطفؿ.  اليدف العام لمنشاط:

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة. .1

 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة. .2

 أف يستنتج الطفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة.  .3

 نتج الطفؿ قيمة المااركة وااللتزاـ بقواعد العمؿ في المنزؿ.أف يست .4

 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي . .5

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ. .6

 أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره في األسرة. .7

 راد أسرتو.أف ننمي لدى الطفؿ حب المااركة الوجدانية ألف .8

 مجموعة مف الصور ألقساـ المنزؿ وفي كؿ صورة اخص يقـو بعمؿ ما. األدوات الالزمة:
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في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتناد معيـ أغنية لؤلسرة   إجراءات النشاط:

 والمنزؿ، وبعجيا تقوؿ ليـ أف عنواف خبرة اليوـ )بيتي(.

 ر عمى األطفاؿ وتتناقش معيـ بما تعبر عنو كؿ صورةتعرض المعممة الصو  مقدمة:

، ثـ تبيف المعممة وظيفة كؿ جزء مف المنزؿ )تسأليـ ماذا نفعؿ في المطبخ؟ ماذا تفيدنا غرفة  التنفيذ:

 الضيوؼ؟ ىؿ تساعد أمؾ في ترتيب الغرفة؟ كيؼ تقدـ المساعدة؟ لما نتساعد في المنزؿ؟

في المنزؿ؟ ىؿ تحزف أف تعبت أمؾ أو مرضت نتيجة عمميا ما واجبؾ اتجاه منزلؾ؟ ما ىو دورؾ 

 الطويؿ بالمنزؿ؟ لماذا عمينا العمؿ معًا في المنزؿ؟

أف كؿ منا لو منزؿ وفي كؿ منزؿ غرؼ لمنوـ ومطبخ  وغرفة لمضيوؼ يعياوا فيو ثم تبين المعممة 

ساعدتنا لؤلـ وبتعاوننا معًا أفراد األسرة معًا، وعمينا أف نحافظ عميو مرتب نظيؼ وال يتـ ذلؾ إال بم

حتى يبقى  مرتب ونظيؼ وحتى ال تمرض األـ. فنحف حيف نتعاوف ونتقاسـ المياـ  نستطيع إنجاز 

 األعماؿ بسرعة ودوف تعب.  

 يقـو األطفاؿ بغناء أغنية المنزؿ. الخاتمة:

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 بيت أخوتي أمي وأبي     بيتي أنا                   

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 
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 في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 )ميارة المشاركة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: زيارة مريض

 تنمية مفيـو المااركة لدى طفؿ الروضة.  اليدف العام لمنشاط:

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -1

 أف يذكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية ألصدقائو. -3

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -4

 عدد ممكف مف الحموؿ.أف يقترح الطفؿ أكبر  -5

 أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا لزيارة صديقو المريض. -6

 أف يستنتج قيمة التعاوف في العمؿ. -7

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة ؼ صنع اليدية. -8

 أف ننمي لدى الطفؿ حب المااركة لؤلخريف في أفراحيـ وأحزانيـ. -9

 الجماعي.أف ننمي لدى الطفؿ احتراـ قواعد العمؿ  -11

 أف ننمي لدى الطفؿ المبادرة في تقديـ الحموؿ والثقة بالنفس.  -11

 صور تحكي القصة. األدوات الالزمة:

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة جميمة إجراءات النشاط

 عمييـ:
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وا ألقوا تحية الصباح عمى بعضيـ في أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور فرحيف وعندما وصم

البعض وبعد دخوليـ لغرفة النااط، سألت فاطمة أيف صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف حسف مريض 

وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء وىو اآلف في المنزؿ ال يستطيع المجيئ لمروضة، فيحزف األطفاؿ 

 عمى صديقيـ المريض ويدىوف لو بالافاء.

اطمة الذىاب لزيارتو وجمب ىدية لو، ولكف عندما بدأ األطفاؿ بجمع النقود لـ فاقترحت صديقتنا ف

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية لحسف. 

 فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

 مقدمة: تعرض صورا لمقصة، وتسأليـ عما يااىدونو في الموحة.

تقـو المعممة بالطمب مف األطفاؿ أف يفكر في حؿ لماكمة األطفاؿ في القصة ماذا تفعموف   -يذ: التنف

 لو كنتـ مكانيـ؟ ليس لديكـ النقود الكافية لجمب ىدية لصديقكـ المريض ماذا تفعموف؟ 

 تستمع المعممة القتراحات وحموؿ األطفاؿ وتسجميا عمى السبورة. -

 الحموؿ .تناقش المعممة األطفاؿ في  -

 تتوصؿ المعممة مع األطفاؿ لصنع ىدية مف عمؿ األطفاؿ  متعاونيف معًا. -

 تسأؿ المعممة األطفاؿ لماذا نتعاوف في صنع اليدية؟ لماذا عمينا تقديـ ىدية لصديقنا المريض؟  -

ثـ تخبرىـ  بأف يجب عمينا مااركة األخريف بحزنيـ ومساعدتيـ ليفرحوا، وأف نقدـ المساعدة  -

صدقائنا الذيف نحبيـ، وأف نتعاوف معًا دومًا في صنع األعماؿ واليدايا ألننا ننجزىا بوقت أقصر، أل

 وأنو عمينا زيارة المريض والدعاء لو بالافاء.

 :  يقـو األطفاؿ تقميد حركة الطائرة.الخاتمة
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 في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 اللتزام بالقواعد واألنظمة()ميارة ا

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: إشارة المرور

 :  تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة.اليدف العام لمنشاط

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -1

 لقصة.أف يذكر األحداث األساسية في ا -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية لؤلخريف. -3

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -4

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العمؿ )ارطي المرور(. -5

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -6

 تعرؼ الطفؿ عمى مدلوالت ألواف إاارة المرور.أف ي -7

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إاارة المرور. -8

 أف ياارؾ الطفؿ في صناعة ااارة المرور. -9

 صور لمااىد القصة. األدوات الالزمة:

طفاؿ : في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة لؤلإجراءات النشاط

 حوؿ إاارة المرور وتقطيع الاارع.

في أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لماارع  وجد سالـ إاارة 

المرور خضراء وقد كاف ىناؾ مجموعة مف األاخاص ينتظروف إاارة المرور لتصبح حمراء لتقطيع 
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و ليااىد أفبلـ الكرتوف، ولـ ينتظر حتى تصبح الاارع، لكف سالـ كاف يريد  الوصوؿ بسرعة لمنزل

إاارة المرور حمراء ليقطع الاارع معيـ فركض قاطعًا الاارع وفجأة سمع صوت الزمور مف أحد 

السيارات المارة ووقع سالـ أرضًا وتناثرت أغراضو عمى األرض وقد كادت السيارة أف تصيبو لوال أف 

ومجموعة المارة ليطمئنوا عمى سالـ وساعده بجمع  انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الارطي

أغراضو عف األرض، ورفعو ارطي المرور عف األرض ونبيو ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية 

واالنتباه أللواف إاارة المرور فحيف تكوف حمراء نقطع الاارع وخضراء ال نقوـ بالتقطيع وننتظر حيف 

سالـ ارطي المرور عمى نصيحتو ومساعدتو، واكر مجموعة  تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فاكر

 المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الاارع مرة أخرى دوف أف ينتظر إاارة المرور الحمراء.

صور  -صور لئلاارة –صور لممارة  مع ارطي المرور0تعرض صورا لمقصة تتألؼ مف  مقدمة:

 وحة.لمسيارات( وتسأليـ عما يااىدونو في الم

تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة ماذا حصؿ لمطفؿ عندما قطع الاارع؟  -: التنفيذ

لماذا وقع سالـ أرضًا؟ ماذا كاف مف المحتمؿ أف يحدث لسالـ لو ضربتو السيارة؟ كيؼ كنت تتصرؼ 

 بقواعد المرور؟    لو كنت مكاف سالـ؟ متى نقطع الاارع؟ ما ميمة ارطي المرور؟ لماذا عمينا أف نمتـز

 : يقوموف األطفاؿ بغناء )إاارة المرور(:الخاتمة

 ىيا ىيا يا رفيؽ                         ىيا نقطع الطريؽ 

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االلوف األحمر 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 والموف أخضر.                  ال ال تقطع         
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 البعدي لمجمسة السابعة: –االختبار القبمي 

 أكمل ما يمي: -أوالً 

المناقاة ىي اكؿ مف أاكاؿ .............و الحوار في سياؽ الحياة االجتماعية بيف الطفؿ  -
 وغيره مف الرااديف.

لمعممة مع األطفاؿ حوؿ وىي أناطة تعميمية ........... تقوـ عمى المحادثة التي تتعبيا ا -
 موضوع ما بطريقة ............ وطرح األسئمة.

 تظير أىمية لعب األدوار في كونيا تعتمد عمى .................... -
اختيار المااركيف في لعب األدوار يتـ مف خبلؿ: ..............................،   -

............................. 
: ....................... ، .............................، خطوات طريقة المناقاة -

.......................... ،.......................... 
مف سمبيات طريقة المناقاة أنيا تسبب التاتت عف الموضوع ، .....................،  -

. ، ............................ ، ............................. ،..................
....................... 

 يكوف دور المعممة في ىذه الطريقة المنسؽ و ................ و ....................  -
 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 

 تعتمد طريقة الحوار والمناقاة عمى التعمـ الذاتي.)      ( -
 بنفسو.)      ( في طريقة المناقاة يقود الطفؿ النقاش -
سرد قصة أ، عرض وسيمة لتخدـ األفكار ىي أولى مراحؿ المناقاة وتسمى مرحمة التييئة.)     -

) 
 مف أىـ أسس إدارة النقاش ؼ رياض األطفاؿ: ااراؾ أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ.)  ( -
 (  مساعدة األطفاؿ في تعويدىـ عمى المواجية لممواقؼ ىي مف مميزات طريقة المناقاة. )   -
 ال تصمح ىذه الطريقة إال لمجماعات الصغير.)  (  -
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 الجمسة السابعة:

 ساعات 3عنوان الجمسة :  طريقة لعب األدوار.     مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ طريقة لعب األدوار. اليدف العام:

 تكوف قادرة عمى:  يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف األىداف االجرائية:

 ..طريقة لعب األدوارتّعرؼ  -17

 ..مفيوـ لعب األدوارتوضح  -18

 لعب األدوار.تارح خطوات طريقة  -19

في رياض األطفاؿ عامة وفي تعميـ  لعب األدوارت مخص مميزات استخداـ  -20

 الميارات االجتماعية خاصة.

 لعب األدوار.تصميـ نااط تطبيقي وفؽ طريقة  -21

في تنمية الميارات االجتماعية لدى  األدوار لعبتارح كيفية توظيؼ طريقة  -22

 األطفاؿ.

دارة النقاش وانتقاء األدوار  -23 أف ننمي لدى المعممة الميارات التعاونية وا 

 االجتماعية المناسبة لمطفؿ.

أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ االجتماعي مع األخريف لدى  -24

 المعممة.
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 جسمات ألاخاص وادوات.دمى وماألدوات والوسائل التعميمية: 

 . لعب األدوارصور وأاكاؿ لخطوات طريقة                             

 لعب األدوارالحوار والمناقاة ،التدريس المصغر ،  الطريقة التعميمية المستخدمة:

، بعد الترحيب بالمعممات تطرح عمى المعممات قصة تحتوي موقؼ اجتماعي مقدمة )تمييد(:

تراح األدوار المناسبة لتعمـ الخبرة االجتماعية، واقتراح نيايات أخرى لمقصة وأدوار وتطمب منيـ اق

جديدة ليا، وتناقايـ الباحثة في اروط الدور وبعد التوصؿ لتعريؼ لمعب األدوار عند األطفاؿ 

واروط الدور المناسب لمطفؿ، وخطواتو. ثـ تقوـ بالطمب مف مجموعة مف المعممات الراغبات 

دوار القصة بالخروج وبعد انتيائيف مف التمثيؿ تتناقش مع المعممات باألدوار وصفات بتمثيؿ أ

كؿ دور، ثـ تطمب مف المعممات في كؿ مجموعة تأليؼ مسرحية ما لمطفؿ وتوزع عييـ اقماة 

 ومقص والصؽ وااللواف لتصميـ أدوات المسرحية وازياء األدوار التي سيقوموف باقتراحيا.

 تيي اوال تحصؿ عمى مكافأة.والمجموعة التي تن

وعند انتياء الجميع تقـو كؿ مجموعة بتمثيؿ قصتيا بأسموبيا الخاص مستخدمة ما صنعتو مف 

أزياء. وبعد ذلؾ تتناقش الباحثة مع المعممات حوؿ الخطوات التي اتبعتيا المجموعات في تمثيميا 

عب الدوار وتتناقش معيـ وتسجميا عمى لوحة عمى السبورة. وبعدىا تعدد ليـ خطوات طريقة ل

 فيما تـ اتباعو منيا أثناء تمثيميـ لقصصيـ. 

يجابيات ىذه الطريقة وتسجميا  ثـ تناقش الباحثة مع المعممات في كؿ قصة تـ تمثيميا سمبيات وا 

عمى بطاقات عمى السبورة، حتى يتـ التوصؿ إلى السمبيات وااليجابيات المميزة ليده الطريقة 
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لعب  االنتياء توزع الباحثة عمييـ بطاقات ليسجموا عمييا كيفية توظيؼ طريقةوبعد  لعب األدوار.

 في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطفؿ، ثـ تناقايـ فييا. األدوار

 التقويم: 

 ، لمعرفة المعمومات السابقة لدى المعممات.التقويـ القبمي : االختبارات القبمية -4

 ، وخطواتيا ومميزاتيا.لعب األدوارقية حوؿ طريقة تطبيالتقويـ المرحمي: أسئمة وأناطة  -5

 والخبرات التطبيقية.  التقويـ النيائي: االختبار البعدي -6

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

 -لوجدانيةميارة المشاركة ا -تصميم أنشطة تربوية لتنمية الميارات االجتماعية )ميارة التعاون

 ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة( لدى الطفل قائم عمى طريقة لعب األدوار: 

 نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال

 )ميارة التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:اجتماعية                                        الخبرة:

 تنمية مفيـو التعاوف لدى الطفؿ.  لعام لمنشاط:اليدف ا

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة.

 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة.

 أف يعدد الطفؿ الغرؼ األساسية في البيت.

 أف يستنتج الطفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة. 

 لمااركة وااللتزاـ بقواعد العمؿ في المنزؿ.أف يستنتج الطفؿ قيمة ا
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 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي .

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ.

 أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره في األسرة.

طاعة  الوالديف. أف ننمي لدى الطفؿ حب المااركة الوجدانية ألفراد أسرتو وا 

 أف يساعد الطفؿ صديقو عند الحاجة.

)أزياء المسرحية( مجموعة مف الثياب التي يرتدييا أفراد األسرة تبعًا  األدوات والوسائل الالزمة:

 ألعاب عمى ىيئة أدوات منزلية. -ألدوارىـ

األـ  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقص عمييـ قصة  إجراءات النشاط:

 والمتعبة 

تقص المعممة عمى األطفاؿ قصة األـ المتعبة في أحد األياـ عادت األـ مف عمميا متعبة  مقدمة:

ووجدت المنزؿ غير مرتب فقد لعب أحمد وأخوه عمي باأللعاب واألثاث واأللعاب مبعثرة عمى األرض 

مساعدتيا في ترتيب  وكاف أخوىـ الصغير حسف يبكي جائعًا فتطمب األـ مف أطفاليا أحمد وعمي

المنزؿ حتى تصنع الطعاـ وبعد أف يرتب األطفاؿ األلعاب واألثاث متعاونيف مع بعضيـ البعض 

 اكرتيـ األـ ووعدوىا بأف يرتبوا أغراضيـ دائمًا ويساعدوىا دائمًا حتى ال تمرض فيي تعمؿ كثيرًا. 

 صة ودور كؿ فرد فييا.تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث الق  - التنفيذ:

تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اختيار  -

 األدوار حسب رغباتيـ. 

 تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية. -
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تتعاوف مع األطفاؿ في ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات و  -

 توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المااىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -

 يبدأ األطفاؿ بالتمثيؿ وقد تاترؾ المعممة في المرة األولى باختبار أحد األدوار وتمثيميا. -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 ت جديدة، فيتـ اقتراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.مقترحا

 مناقاة التمثيؿ الجديد. -

التوصؿ إلى استنتاجات) الفكرة العامة ضرورة التعاوف بيف أفراد األسرة حتى تعيش سعيدة مع  -

 بعضيا واحتراـ قوانيف المنزؿ والمحافظة عمى نظافتو(

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

 د يمعبوف بألعابيـ في المنزؿ وأخوىـ الصغير يبكي بجانبيـ غير ميتميف بو.األوالالمشيد األول: 

وفي أثناء لعب األطفاؿ تأتي األـ مف عمميا وتمقي التحية عمى أطفاليا )مرحبًا يا المشيد الثاني: 

أحبائي ااتقت لكـ (، وتتفاجأ بالمنزؿ تعـ بو الفوضى وتقوؿ  )ما ىذا مف فقعؿ كؿ ىذا ؟ لما المنزؿ 

 كذا؟( وتسمع األـ صوت طفميا الصغير يبكي وتركض إليو تحممو وتسكتو.ى

: يعتذر الطفاؿ مف األـ عمى الفوضى وعدـ انتباىيـ ألخييـ الصغير، ثـ يقوـ أحمد المشيد الثالث

وعمي بمساعدة والدتيـ في أعماؿ المنزؿ فيرتب أحمد األلعاب ويقوـ عمي بترتيب الغرفة وطوي 

 الثياب.

 تقـو األـ بإطعاـ الطفؿ الصغير حسف وتحضير الغداء لمعائمة. ابع:المشيد الر 
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بعد أف ينتيي األطفاؿ مف األعماؿ المنزلية تجمس األـ معيـ وتاكرىـ ويعدوف األـ  المشيد الخامس:

 بأف يساعدونيا دائمًا وأال يتركوف غرفيـ غير مرتبة وأف يحافظوا عمى نظافة منزليـ ويطيعونيا.

 األطفاؿ بغناء أغنية المنزؿ.: يقـو الخاتمة

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 بيتي أنا                       بيت أخوتي أمي وأبي 

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

ثيؿ مف وثـ تقوـ المعممة مع األطفاؿ بإعادة تمثيؿ القصة مع األطفاؿ وتتطمب أطفااًل جدد لمتم

 يرغبوف وتاجع األطفاؿ الخجوليف عمى التمثيؿ.
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 نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال

 )ميارة المشاركة( 

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: زيارة مريض

 ـو المااركة لدى طفؿ الروضة.:  تنمية مفياليدف العام لمنشاط

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية ألصدقائو. -3

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -4

 لزيارة صديقو المريض. أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا -5

 أف ياارؾ الطفؿ في صناعة اليدية. -6

 أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة اليدية. -7

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة ؼ صنع اليدية. -8

األعواد  -األوراؽ الممونة -)أزياء المسرحية( مجموعة مف أدوات المقص  األدوات والوسائل الالزمة:

 دواء( –اراؼ   -اليداياورؽ  -الخابية

 في التمييد تقـو المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقص عمييـ القصة.  إجراءات النشاط:

تقص المعممة قصة عمى األطفاؿ:  في أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور فرحيف  مقدمة:

ة النااط، سألت فاطمة أيف وعندما وصموا ألقوا تحية الصباح عمى بعضيـ البعض وبعد دخوليـ لغرف
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صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف حسف مريض وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء وىو اآلف في 

 المنزؿ ال يستطيع المجيئ لمروضة فيحزف األطفاؿ عمى صديقيـ المريض ويدىوف لو بالافاء .

فاؿ بجمع النقود لـ فاقترحت صديقتنا فاطمة الذىاب لزيارتو وجمب ىدية لو، ولكف عندما بدأ األط

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية لحسف. 

 فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

فاقترحت معممتيـ عمى األطفاؿ أف يصنعوا لو ىدية، وقاـ األطفاؿ يتعاونوف معًا لصنع طائرة ورقية 

ذىب األطفاؿ لزيارتو ويقدموف لو اليدية وياكرىـ حسف كثيرًا ويفرحوا لصديقيـ ليفرح بيا، ثـ ي

 بقدوميـ.

 تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث القصة ودور كؿ فرد فييا.  - التنفيذ:

تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اختيار  -

  األدوار حسب رغباتيـ.

 تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية. -

ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات وتتعاوف مع األطفاؿ في  -

 توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المااىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -

 في المرة األولى باختبار أحد األدوار وتمثيميا.يبدأ األطفاؿ بالتمثيؿ وقد تاترؾ المعممة  -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 مقترحات جديدة، فيتـ اقتراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.

 مناقاة التمثيؿ الجديد. -
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المااركة الوجدانية والتعاطؼ  التوصؿ لمفكرة العامة مف القصة وىي) التوصؿ إلى استنتاجات -

 مع األخريف وضرورة زيارة المرضى(

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

دخوؿ مجموعة مف األطفاؿ لغرفة النااط ويقوموف بعدىا بإلقاء التحية عمى بعضيـ المشيد األول: 

 البعض، ثـ تدخؿ المعممة وتمقي تحية الصباح عمييـ.

ة مريـ عف صديقيا حسف، لماذا ىو غائب؟ فتسأؿ المعممة ىؿ يعمـ أحد تسأؿ الطفم المشيد الثاني:

ما لما ىو غائب؟ فيجيب سامر أف صديقيـ حسف مريض وقد ذىب لمطبيب وأخذ الدواء لكنو ال 

 يستطيع المجيئ لمروضة. 

: يحزف األطفاؿ عمى مرض صديقيـ وغيابو ويدعوف لو بالافاء، ثـ تسأؿ مريـ ماذا المشيد الثالث

قدـ لو ىدية؟ وتقوؿ ألصدقائيا دعونا ناترؾ معًا في ىدية فيوافؽ األطفاؿ ويقوموف بجمع النقود سن

 لجمب ىدية لصديقيـ حسف.

تبدو مريـ حزينة فيسأليا سامر ما بؾ لما أنت حزينة؟ فتخبره الف النقود ال تكفي المشيد الرابع: 

ية لصديقيـ بأنفسيـ، وتقوؿ ليـ إذا لجمب ىدية، فتقترح المعممة عمييـ أف يتعاونوا في صنع ىد

تعاونتـ معًا وعممتـ سوية سوؼ تصنعوف ىدية أجمؿ مف التي كنتـ ستاترونيا، فيوافؽ األطفاؿ ويقوؿ 

 سامر حسف يحب الطائرات لنصنع لو طائرة ورقية.

ؼ يقوـ األطفاؿ بالتعاوف معًا في صناعة الطائرة، وبعد االنتياء يقوموف بتغمي  المشيد الخامس:

اليدية وتزينيا، وعند زيارة صديقيـ يقدموف اليدية لو ويفرحوا كثيرا برؤيتيـ وبالطائرة وياكرىـ عمى 

 عمميـ ىذا ويتمنوف لو الافاء وأنيـ ااتاقوا إليو ليعود لمروضة.

 تقوـ المعممة مع األطفاؿ بإعادة تمثيؿ القصة مع األطفاؿ وتتطمب أطفااًل جدد لمتمثيؿ.: الخاتمة
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 تنفيذ نشاط بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفالنموذج ل

 )ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: إاارة المرور

 تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة. اليدف العام لمنشاط: 

 ىداف السموكية: األ

 أف يسمي الطفؿ اخصيات القصة. -13

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -14

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممااركة الوجدانية لؤلخريف. -15

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -16

 ؿ )ارطي المرور(.أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العم -17

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -18

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى ألواف إاارة المرور. -19

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إاارة المرور. -21

 أف يستنتج الطفؿ عمؿ ارطي المرور. -21

 أف ياارؾ الطفؿ في صناعة ااارة المرور. -22

 ائو في صناعة الموحة.أف يتعاوف الطفؿ مع أصدق -23

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة في اثناء قياميـ  بصنع إاارة المرور. -24

 األزياء البلزمة لممسرحية. األدوات الالزمة:
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:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة لؤلطفاؿ إجراءات النشاط

 لاارع :حوؿ إاارة المرور وتقطيع ا

في أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لماارع  وجد سالـ إاارة 

المرور خضراء وقد كاف ىناؾ مجموعة مف األاخاص ينتظروف إاارة المرور لتصبح حمراء لتقطيع 

تظر حتى تصبح الاارع، لكف سالـ كاف يريد  الوصوؿ بسرعة لمنزلو ليااىد أفبلـ الكرتوف، ولـ ين

إاارة المرور حمراء ليقطع الاارع معيـ فركض قاطعًا الاارع وفجأة سمع صوت الزمور مف أحد 

السيارات المارة ووقع سالـ أرضًا وتناثرت أغراضو عمى األرض وقد كادت السيارة أف تصيبو لوال أف 

الـ وساعده بجمع انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الارطي ومجموعة المارة ليطمئنوا عمى س

أغراضو عف األرض، ورفعو ارطي المرور عف األرض ونبيو ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية 

واالنتباه أللواف إاارة المرور فحيف تكوف حمراء نقطع الاارع وخضراء ال نقوـ بالتقطيع وننتظر حيف 

مساعدتو، واكر مجموعة تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فاكر سالـ ارطي المرور عمى نصيحتو و 

 المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الاارع مرة أخرى دوف أف ينتظر إاارة المرور الحمراء.

 تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث القصة ودور كؿ فرد فييا.

تيار تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اخ -

 األدوار حسب رغباتيـ. 

 تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية. -

ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات وتتعاوف مع األطفاؿ في  -

 توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المااىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -
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 لتمثيؿ وقد تاترؾ المعممة في المرة األولى باختبار أحد األدوار وتمثيميا.يبدأ األطفاؿ با -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 مقترحات جديدة، فيتـ اقتراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.

 مناقاة التمثيؿ الجديد. -

مفكرة العامة مف القصة وىي احتراـ قوانيف العمؿ وقوانيف التوصؿ إلى استنتاجات) التوصؿ ل -

 االلتزاـ بأنظمة المرور( –السير وتقطيع الاارع 

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

مجموعة مف األطفاؿ تمثؿ عمى أنيا السيارات، ومجموعة أخرى عمى أنيا المارة، المشيد األول: 

برتقالية( والطفؿ سالـ وطفؿ  -خضراء –ة المرور )حمراء ومجموعة مف ثبلثة أطفاؿ عمى أنيا إاار 

 آخر عمى أنو ارطي المرور.  

تقؼ مجموعة السيارات في اوؿ الاارع وتقؼ مجموعة األطفاؿ الماريف عمى  المشيد الثاني:

الرصيؼ، وحيف تصبح إاارة المرور خضراء يقطع سالـ الاارع والسيارات تماي فتكاد تضربو سيارة 

 وتتبعثر أغراضو عمى األرض.  ويقع أرضاً 

: يركض ارطي المرور إليو ليطمئف عميو، ويركض األطفاؿ المارة ليقوموا بجمع المشيد الثالث

 أغراضو المبعثرة عمى األرض.

يساعد ارطي المرور سالـ في الوقوؼ وينصحو أال يقطع الاارع واالاارة خضراء بؿ المشيد الرابع: 

طع وأال يسرع وينتبو لنفسو أكثر، كما يخبره ضرورة احتراـ قوانيف أف ينتظر حتى تصبح حمراء ويق

 المرور ليحافظ عمى سبلمتو.
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ياكر سالـ األطفاؿ الماريف عمى مساعدتيـ لو، وياكر الارطي ويعتذر منيـ  المشيد الخامس:

 ويعدىـ أال يكرر التصرؼ مرة أخرى وأف يمتـز بقوانيف المرور.

 اء )إاارة المرور(:: يقوموف األطفاؿ بغنالخاتمة

 ىيا ىيا يا رفيؽ                         ىيا نقطع الطريؽ 

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االاارة الحمراء 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 ال ال تقطع                         واالاارة خضراء.  
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 (3الممحق رقم )
 قبل التعديل أداء المعممة بطاقة مالحظة

بطاقة مبلحظة أداء معممة الروضة في كيفية تنميتيا الميارات االجتماعية لدى أطفاؿ الروضة أثناء 
 تنفيذىا لمخبرات التربوية:

 السيد الدكتور..................... عضو لجنة التحكيـ.

مبلحظة سموؾ معممة الروضة في كيفية تنميتيا لمميارات االجتماعية  تقـو الباحثة ببناء ماروع بطاقة
لدى أطفاؿ الروضة  أثناء تنفيذىا لمخبرات التربوية. إذ ستقـو الباحثة بمبلحظة المعممات أثناء 

تطبيقيف لمخبرات التربوية المتنوعة وستقـو الباحثة بمؿء بطاقة المبلحظة بعد ثبلث مااىدات لخبرات 
 متنوعة.

بداء المبلحظات التي تسيـ في تحسينيا ولؾ جزيؿ الاكر والتقدير.أر   جو ببياف رأيؾ وا 

 تاتمؿ البطاقة محاور أساسية ىي:

 المجاؿ المتعمؽ بالطرائؽ واألناطة التي المعممة لتنمية الميارات االجتماعية. -1
 المجاؿ المتعمؽ بكيفية تطبيؽ المعممة الميارات االجتماعية. -2
لجوانب السموكية واالنفعالية التي تسعى المعممة إلى تحقيقيا في أداء المجاؿ المتعمؽ با -3

 األطفاؿ لتنمية الميارات االجتماعية لدييـ.
 المجاؿ المتعمؽ بالوسائؿ واألدوات التي تنمي الميارات االجتماعية. -4

 يعتمد تقدير أداء المعممة في بطاقة المبلحظة عمى تصيؼ ليكرت الخماسي كما يمي:

 ( درجات عند القياـ باألداء باكؿ متميز.5از: تحصؿ المعممة عمى )تقدير ممت -
 ( درجات عند القياـ باألداء باكؿ صحيح وبدرجة جيد جدًا.4تقدير جيد جدًا المعممة عمى ) -
( درجات عند القياـ باألداء باكؿ صحيح وبدرجة 3تقدير جيد عندما تحصؿ المعممة عمى ) -

 جيد.
 ( درجات عند القياـ باألداء بدرجة مقبوؿ.2ممة عمى )تقدير متوسط عندما تحصؿ المع -
 ( درجة عندما تقـو المعممة باألداء بدرجة ضعيؼ.1تقدير ضعيؼ تحصؿ المعممة عمى ) -
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 الطرائق التي تتبعيا المعممة لتنمية الميارات االجتماعية
 درجة األداء

جيد  ممتاز
 ضعيف متوسط جيد جداً 

      سبة لمموقؼ التعميميتختار المعممة الطريقة المنا 1
      تركز الطريقة عمى الميارات االجتماعية بوضوح 2
      تاجع الطريقة األطفاؿ عمى التعاوف واالعتماد عمى النفس. 3
4 
 

-تتناوؿ الطريقة مواقؼ تتطمب مف األطفاؿ سموكيات اجتماعية)تعاوف
      التزاـ بقواعد العمؿ.......الخ( -مااركة -أناطة جماعية

      تتيح الطريقة لؤلطفاؿ الحركة والمعب والنااط 5
      تجذب الطريقة انتباه األطفاؿ. 6
      تعطي الطريقة األطفاؿ فرصًا لممبادرة والتعبير عف الرأي. 7
      تراعي المعممة في طرائقيا كبل مف العمؿ الفردي والجماعي. 8
      حموال اجتماعية. تكثر المعممة مف األسئمة التي تتطمب 9
      تقـو المعممة بتوزيع الميمات واألدوار وفقًا لرغبات االطفاؿ. 10
      تاجع المعممة األداء الصحيح وتعززه فورًا. 11
      تتبع المعممة أساليب متنوعة لمتعزيز في الوقت المناسب. 12
      تتبع المعممة أساليب تقويمية متنوعة. 13
      المعممة األلعاب االجتماعية التي يمارسيا األطفاؿ.تاجع  14

 األنشطة التي تتبعيا المعممة لتنمية الميارات االجتماعية

      تتناسب األناطة مع خصائص نمو األطفاؿ. 15
      تراعي األناطة اىتمامات األطفاؿ وحاجاتيـ. 16
      تستخدـ أناطة مثيرة وممتعة لؤلطفاؿ. 17
      نوع األناطة بما يتناسب الفروؽ الفردية.تت 18
      ترتبط األناطة بمواقؼ اجتماعية. 19
      تتراوح األناطة بيف فردية وجماعية. 20
      تتناسب أماكف تقديـ األناطة )داخؿ القاعة، خارجيا، مسرح(. 21
      تحاكي األناطة مواقؼ حياتية اجتماعية متنوعة. 22

 
 ممة  أداء المع
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      تكمؼ المعممة األطفاؿ بأداء وتمثيؿ مواقؼ حياتية ما. 23
24 
 

 تطمب المعممة مف األطفاؿ اقتراح نيايات لقصة تتضمف مواقؼ
      اجتماعية.

25 
 

تطمب المعممة مف األطفاؿ المااركة في لعب األدوار االجتماعيةالتي 
      تكسبيـ ميارات اجتماعية حياتية.

      المعممة في التواصؿ االجتماعي مع األطفاؿ.تبارد  26
      تحدد لؤلطفاؿ قواعد العمؿ الخاص بكؿ نااط او ميمة بوضوح 27
      تعد  أناطة مناسبة لخصائص عمر األطفاؿ. 28
      تضع األطفاؿ ضمف مواقؼ تتطمب االلتزاـ بنظاـ وقواعد محددة. 29
      ئة وخبرات األطفاؿ.تربط المادة العممية كؿ مف البي 30
      تاجع األطفاؿ عمى الدخوؿ إلى غرفة النااط بانتظاـ. 31
      تعود األطفاؿ عمى آداب الجموس في المكتبة. 32
33 
 
 

 -أسؼ -) اكراً تكرر عبارات عند تعامميا مع األطفاؿ مثؿ 
تفضؿ...(وغيرىا منالعبارات  -يسمموا -مف بعد إذنؾ –لوسمحت  -عفواً 

 .ماابية في المعنىال
     

      تستخدـ أساليب وألعاب تاجع األطفاؿ عمى المنافسة. 34
      تاجع األطفاؿ عمى المبادرة والثقة بالنفس. 35
      تعود األطفاؿ عمى إعادة األدوات وترتيبيا في مكانيا. 36
راادىـ أثناء العمؿ. 37       تقـو بتوجيو األطفاؿ وا 
      التعاوف مع األقراف واحتراـ العمؿ. تاجع ميارات 38
      تعود األطفاؿ نظافة المكاف. 39
      تساعد األطفاؿ عمى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية مع أقرانيـ. 40
      تدريب األطفاؿ عمى الميارات الحركية المتنوعة. 41
      تجمس مع األطفاؿ وتحادثيـ. 42
      يـ وطعاميـ.تاارؾ األطفاؿ حديث 43
      تطمب مف األطفاؿ مساعدة بعضيـ بعضًا. 44
      تاجع األطفاؿ عمى اآلداب االجتماعية والصحية المناسبة. 45
      تمقي التحية عمى األطفاؿ برحابة صدر. 46
      تاجع األطفاؿ عمى التعبير عف أفكارىـ بأساليبيـ. 47
      حتى يأتي دوره. تطمب مف الطفؿ أف ينصت لغيره 48
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      تنوع في المياـ ضمف األناطة الجماعية. 49
      تسأؿ عف الغائب مف األطفاؿ. 50
      تيتـ بمااعر األطفاؿ وأراءىـ. 51
      تنظر في عيني الطفؿ وتناديو باسمو. 52
      تتواصؿ بصريًا مع األطفاؿ جميعًا. 53
      الوسائؿ(. -)الحوار تتيح لؤلطفاؿ فرصة المااركة 54
      تتواصؿ لفظيا مع األطفاؿ جميعًا. 55
      تاجع األطفاؿ عمى االعتماد عمى النفس. 56
57 
 

 تعود األطفاؿ النظافة الاخصية )غسؿ األيدي قبؿ العمؿ، لبس
      الصدرية، غسؿ اليديف بعد الطعاـ...(.
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 (4الممحق رقم )

 لمعممة بعد التعديلبطاقة مالحظة ا

بطاقة مالحظة أداء معممة الروضة في كيفية تنميتيا الميارات االجتماعية لدى أطفال الروضة 

 أثناء تنفيذىا لمخبرات التربوية:

تقوـ الباحثة ببناء ماروع بطاقة مبلحظة سموؾ معممة الروضة في كيفية تنميتيا لمميارات االجتماعية 

يػػػذىا لمخبػػػرات التربويػػػة. إذ سػػػتقـو الباحثػػػة بمبلحظػػػة المعممػػػات أثنػػػاء لػػػدى أطفػػػاؿ الروضػػػة  أثنػػػاء تنف

تطبيقيف لمخبرات التربوية المتنوعة وستقـو الباحثة بمؿء بطاقة المبلحظة بعد ثبلث مااىدات لخبرات 

 متنوعة.

 تاتمؿ البطاقة محاور أساسية ىي:

 الميارات االجتماعية.المجاؿ المتعمؽ بالطرائؽ واألساليب التي تطبقيا المعممة لتنمية  -5
 المجاؿ المتعمؽ بميارة المااركة. -6
 المجاؿ المتعمؽ بميارة التعاوف. -7
 المجاؿ المتعمؽ بميارة االلتزاـ باألنظمة. -8

 يعتمد تقدير أداء المعممة في بطاقة المبلحظة عمى تصيؼ ليكرت الخماسي كما يمي:

 اء باكؿ متميز.( درجات عند القياـ باألد5تقدير ممتاز: تحصؿ المعممة عمى ) -

 ( درجات عند القياـ باألداء باكؿ صحيح وبدرجة جيد جدًا.4تقدير جيد جدًا المعممة عمى ) -

( درجػات عنػد القيػاـ بػاألداء باػكؿ صػحيح وبدرجػة 3تقدير جيد عندما تحصؿ المعممة عمػى ) -

 جيد.

 ؿ.( درجات عند القياـ باألداء بدرجة مقبو 2تقدير متوسط عندما تحصؿ المعممة عمى ) -

 ( درجة عندما تقـو المعممة باألداء بدرجة ضعيؼ.1تقدير ضعيؼ تحصؿ المعممة عمى ) -
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 درجة األداء المحاور

 

المحور 
 األول

الطرائق واألساليب التي تتبعيا المعممة لتنمية الميارات 
 االجتماعية

 ممتاز
جيد 
 جداً 

 ضعيؼ متوسط جيد

     

1 
ؿ والمناقاة وأخذ تستخدـ طرائؽ تاجع األطفاؿ عمى التساؤ 

 المبادرة.
     

2 
تركز الطريقة عمى تنمية الميارات االجتماعية عند الطفؿ 

 بوضوح.
     

      تاجع الطريقة األطفاؿ عمى التعاوف واالعتماد عمى النفس. 3

4 

 

تتناوؿ الطريقة مواقؼ تتطمب مف األطفاؿ سموكيات 
بقواعد التزاـ  -مااركة -أناطة جماعية-اجتماعية)تعاوف

 العمؿ.......الخ(
     

      تتيح الطريقة لؤلطفاؿ الحركة والمعب وممارسة األناطة. 5

      تستخدـ في طريقة لعب األدوار أدوارًا تجذب انتباه األطفاؿ. 6

7 
تستخدـ الطرائؽ التي تاجع األطفاؿ عمى التحدث والمبادرة 

 والتعبير عف أراءىـ ومااعرىـ.
     

      معممة في طرائقيا كبل مف العمؿ الفردي والجماعي.تراعي ال 8

9 
تكثر المعممة مف الطرائؽ التي تتضمف أسئمة تتطمب حموال 

 لمواقؼ اجتماعية.
     

      تاجع المعممة األطفاؿ عمى لعب األدوار بكافة أاكاليا. 10

11 
تتبع المعممة طرائؽ تتضمف أساليب متنوعة لتعزيز المسؤولية 

 ماعية لطفؿ.االجت
     

12 
تتبع الطرائؽ التي تاجع التعاوف بيف األطفاؿ ضمف 

 مجموعات.
     

      تاجع المعممة الطرائؽ التي تقـو عمى األلعاب االجتماعية. 13
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14 
تطمب المعممة مف األطفاؿ اقتراح نيايات لقصة تتضمف 

 مواقؼ اجتماعية.
     

      ائص نمو األطفاؿ.تحرص عمى اف تتناسب الطريقة مع خص 15

16 
تراعي في الطرائؽ التي تستخدميا حاجات األطفاؿ 

 واىتماماتيـ.
     

17 
تعمؿ المعممة عمى استخداـ طرائؽ  تربط األناطة التربوية 

 بمواقؼ اجتماعية لطفؿ.
     

      تستخدـ طرائؽ تتضمف أناطة بيف فردية وجماعية. 18

المحور 
  ميارة المشاركة الثاني

1 
تسمح المعممة لؤلطفاؿ باختيار وأداء مواقؼ اجتماعية أثناء 

 لعب األدوار.
     

      تمقي التحية عمى األطفاؿ برحابة صدر. 2

      تاارؾ األطفاؿ حديثيـ وطعاميـ 3

4 
تساعد األطفاؿ عمى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية مع 

 أقرانيـ
     

      تجمس مع األطفاؿ وتحادثيـ. 5

      تسأؿ عف الغائب مف األطفاؿ. 6

      تنظر في عيني الطفؿ وتناديو باسمو. 7

      تتواصؿ بصريًا مع األطفاؿ جميعًا. 8

9 
تطمب المعممة مف األطفاؿ المااركة في لعب األدوار 

 االجتماعية التي تكسبيـ ميارات اجتماعية حياتية.
     

      بكاء..( ومساعدتو.–فؿ )حزف تحاوؿ معرفة ما ياعر بو الط 10

      تاجع األطفاؿ عمى المبادرة والثقة بالنفس 11
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      تاارؾ األطفاؿ لعبيـ وقصصيـ. 12

13 
 -البكاء -االبتسامة –العبوس  -تستخدـ لغة الجسد)الحركات

 الضحؾ.............( لتعميـ الطفؿ دالتيا.
     

14 
جتماعي بما يتضمنو مف تعبر بنبرة صوتيا عف الموقؼ اال

 مااعر.
     

15 
تاجع األطفاؿ عمى المااركة في الحوار والمحادثة داخؿ 

 غرفة النااط
     

المحور 
 ميارة التعاون الثالث

1 
تايع جوًا مف األلفة والتعاوف بيف األطفاؿ أثناء ممارسة 

 األناطة.
     

      تطمب مف األطفاؿ مساعدة بعضيـ بعضًا. 2

      ميارات التعاوف مع األقراف واحتراـ العمؿ. تاجع 3

      تعود األطفاؿ عمى احتراـ قواعد العمؿ الجماعي. 4

5 

 

توزع األطفاؿ لمجموعات أثناء االناطة والخبرات  تتكامؿ 
 فيما بينيا.

     

      تبارد المعممة في التواصؿ االجتماعي مع األطفاؿ. 6

      ثناء العمؿ التعاوني لممجموعات.توزع المياـ باكؿ متساو أ 7

      توظؼ األناطة االجتماعية لتعميـ األطفاؿ التعاوف. 8

9 
توفر المواقؼ والقصص التي تتيح لؤلطفاؿ ممارسة التعاوف 

 فيما بينيـ.
     

      تعامؿ األطفاؿ بألفة وتعاوف. 10

      تتعاوف مع األطفاؿ في إيجاد حؿ لماكمة ما. 12
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      تستخدـ التعمـ التعاوني لتنمية ميارة التعاوف لدى األطفاؿ 13

      توجو األطفاؿ أثناء قياميـ بالعمؿ التعاوني وتصححو. 14

      تتعاوف مع األطفاؿ لصنع وسائؿ ولوحات تعميمية. 15

المحور 
 الرابع

 ميارة االلتزام باألنظمة

1 
او ميمة تحدد لؤلطفاؿ قواعد العمؿ الخاص بكؿ نااط 

 بوضوح
     

      تحرص عمى تعويد األطفاؿ االلتزاـ بنظاـ غرفة النااط. 2

      تعود األطفاؿ نظافة المكاف. 3

4 
تحرص عمى توجيو األطفاؿ لبللتزاـ باليدوء والنظاـ عند 
 انتقاليـ مف مكاف إلى أخر داخؿ حجرة النااط وخارجيا.

     

5 
آلداب االجتماعية تتحرص عمى تعويد األطفاؿ عمى ا
 والصحية المناسبة

     

      تعد  أناطة مناسبة لخصائص عمر األطفاؿ. 6

7 
تضع األطفاؿ ضمف مواقؼ تتطمب االلتزاـ بنظاـ وقواعد 

 محددة.
     

      تطمب مف الطفؿ أف ينصت لغيره حتى يأتي دوره 8

9 
تكمؼ األطفاؿ بأناطة تتطمب منيـ االعتماد عمى النفس في 

مبلبسيـ.......... وغيرىا  -أدواتيـ –ترتيب غرفة النااط 
 مف األناطة الماابية.

     

10 
تعود األطفاؿ النظافة الاخصية )غسؿ األيدي قبؿ العمؿ، 

 لبس الصدرية، غسؿ اليديف بعد الطعاـ...(.
     

      تاجع األطفاؿ عمى الدخوؿ إلى غرفة النااط بانتظاـ. 11

      عمى آداب الجموس في المكاف.تعود األطفاؿ  12
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13 

 -أسؼ -) اكراً تكرر عبارات عند تعامميا مع األطفاؿ مثؿ 

 -يسمموا -مف بعد إذنؾ –سمحت  لو -عفواً 
 .العبارات الماابية في المعنى تفضؿ...(وغيرىا مف

     

      تعود األطفاؿ عمى إعادة األدوات وترتيبيا في مكانيا. 14

راادىـ أثناء العمؿ.تقـو بتوجيو ا 15       ألطفاؿ وا 
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 (5الممحق رقم )
 بعد التعديل بطاقة مالحظة الميارات االجتماعية لمطفل
 االلتزام باألنظمة( -المشاركة -بطاقة مالحظة الطفل لقياس الميارات االجتماعية )التعاون

 
 

 العبارات
 الخيارات

 نادرا احيانا غالبا كثيرا
 لمشاركةميارة ا

     .يحاوؿ إضحاؾ أحد األطفاؿ إذا رآه )يبكي، يتألـ ...وغيرىا مف الحاالت( 
     يطمب مساعدة مف األخريف إذا احتاج لذلؾ 2
     يحافظ عمى التواصؿ البصري خبلؿ المحادثة. 3
     يبادر في المااركة لصنع لوحات وأاياء فنية لمروضة 4
     قو مف خبلؿ تعابير وجييـ يعبر افويًا عف مااعر رفا 5
     يبارد بإلقاء التحية عمى األخريف. 6
     يتبادؿ األحاديث مع اآلخريف كمما سمحت لو الفرصة. 7
     ياارؾ المعممة في بعض األعماؿ واألناطة. 8

9 
 -عفواً  -أسؼ -يكرر عبارات عند تعاممو مع اآلخريف مثؿ ) اكراً 

تفضؿ...(وغيرىا مف العبارات  -مموايس -مف بعد إذنؾ –لوسمحت 
 .الماابية في المعنى

    

     يسمح لؤلطفاؿ األخريف بمااركتو المعب. 10

11 

ي ظير سموكيات تدؿ عمى المااركة الوجدانية والتواصؿ مع األخريف مثؿ 
 -يبتسـ في وجو الخريف -يمد يده ليسمـ عمى رفاقو -)يموح بيده لوداع رفاقو

يساعد رفيقو لمنيوض إذا وقع  -أثناء المعبيمسؾ بيد رفيقو 
 ارضا(.............. وغيرىا مف السموكيات الماابية ليا في المعنى

    

     .يتبادؿ األحاديث مع اآلخريف كمما سمحت لو الفرصة. 12
     ياارؾ األطفاؿ في طعامو. 13

 ميارة التعاون
     يحتـر قانوف المعبة ودوره في أثناء المعب. 1

2 
أقبلـ  -)أقبلـ الرصاص :يسمح لؤلطفاؿ استخداـ أدواتو الخاصة مثؿ

المسطرة....... وغيرىا مف األدوات الخاصة  -المبراة -الممحاة -التمويف
 .الماابية ليا
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     .يغني مع األطفاؿ خبلؿ األناطة في الروضة 3
     يمتـز بقواعد العمؿ الجماعي. 4
     جموعات مع رفاقو.يبدي رغبة بالعمؿ كم 5
     يتقبؿ وجيات األخريف خبلؿ العمؿ. 6
     اثناء قياميـ بعمؿ ماترؾ. يعامؿ رفاقو باحتراـ وتيذيب 7
     .يتعاوف مع رفاقو لترتيب غرفة النااط 8

9 
أنا  -بعبارات: )انظر ماذا فعمت أنا األناطةيظير نوعًا مف المنافسة أثناء 

ألواني أجمؿ .....وغيرىا مف  –أسرع منؾ  أنا -صنعت ايئًا أجمؿ
 العبارات الماابية ليا بالمعنى.

    

     يقترح عمى األطفاؿ ألعابًا ليمعبوا معاً  10
    يتااجر مع األطفاؿ في حاؿ أخفؽ في لعبة أو نااط ما. 11

 -السباؽ –يبدي رغبة في بعض األلعاب التنافسية مثؿ )المباريات الثقافية 12
 ة......(الحزور 

   

    يتعاوف مع رفاقو في  رسـ وتمويف الصور. 13
 ميارة االلتزام باألنظمة

    طرؽ الباب. بعد يدخؿ حجرة النااط 1
    يستأذف المعممة لمذىاب لممرحاض خبلؿ النااط. 2
    يمتـز بمكانو ويرفع يده إلجابة المعممة عمى أسئمتيا. 3
    .الغسيؿ حتى ولو فاؿ يغمؽ حنفية الماء بمفرده بعد 4
    يعيد )أقبلمو،كتبو، أدواتو األخرى( لمحقيبة بعد االنتياء مف النااط. 5
    .يرمي النفايات في سمة الميمبلت 6

7 
يضعيا باكؿ جيد(  -يموثيا بالماء أو األلواف وال -يمزقياال ييتـ بكتبو)  

 وغيرىا مف األاكاؿ األخرى لئلىماؿ.
   

    .امو الخاص بو دوف االقتراب مف طعاـ اآلخريفيأكؿ مف طع 8
    يمتـز بإراادات وتوجييات المعممة لو. 10
    يمتـز بقواعد األناطة والفعاليات التي تقيميا الروضة. 11
    يستأذف المعممة عند قيامو بعمؿ ما. 12
    يحرص عمى تنظيـ األدوات بعد االنتياء مف استخداميا. 13
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 (6قم )لممحق ر ا
 بعد التعديل لمطفل لمميارات االجتماعية االختبار المصور

 –( مياارات )المشااركة 3االختباار المصاور لممياارات االجتماعياة الموجاو ل طفاال يتضامن ) -ثانيااً 

 االلتزام باألنظمة( لمعرفة مدى نمو الميارات االجتماعية لديو. -التعاون

 ميارة التعاون:

 : الموقف األول

 

 لمعممة مف األطفاؿ القياـ بعمؿ جماعي لصنع لعبة ما: تطمب ا

 أدعيـ يعمموف بمفردىـ دوف أف اساعدىـ. -(2أتعاوف مع رفاقي إلنجاز العمؿ.        ) -(1)
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 الموقف الثاني:

      

 

 تقـو مجموعة األطفاؿ بنااط جماعي: 

 يات المعممة.    أعمؿ كما اريد دوف التزاـ بقواعد العمؿ ضمف المجموعة وتوجي -(1)

 ألتـز بقواعد العمؿ ضمف المجموعة وتوجييات المعممة.  -(2) 
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  الموقف الثالث:

         

      

 

 تقـو أنت ورفاقؾ بصنعي لوحة لفصؿ الربيع: 

 اقترح عمييـ رسوـ والواف لموحة. -(2ارسـ كما اريد والأبالي برأي رفاقي.   )  -(1)
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           الموقف الرابع:

   

 

 طمبت المعممة مف األطفاؿ قص وتمويف أاكاؿ قصصية:

 أتاارؾ مع مجموعة منيـ لنقوـ بالعمؿ بسرعة أكبر                  -(1) 

 أسرع مف رفاقي ألننيأقـو بالعمؿ بمفردي   -(2)
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  الموقف الخامس: 

        

 

 وزعت المعممة األطفاؿ لمجموعات لتعاونوا عمى صنع أاكاؿ:

صديقي ما يريد لننجز العمؿ معًا                                                 أعطي -(1) 

 ال أعطي صديقي األدوات. -(2)
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 الموقف السادس:

   

 

 

 أجمس مع صديقي عمى طاولة واحدة لننجز عمؿ ما:

     أقدـ لو المساعدة إف لـ يعرؼ.  – (1)
 أدعو يقوـ بالعمؿ بمفرده حتى لو أخطأ.– (2)
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 لسابع:الموقف ا

    

 

 في األناطة التي نقوـ بيا في غرفة النااط:

            اتعاوف مع رفاقي إلنجازىا  – (1)
 اقـو بالعمؿ بمفردي. - (2)
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 ميارة المشاركة:

 الموقؼ األوؿ:

            

 

 اذا أردت المعب فإني:  

 نادي رفيقي لنمعب معًا.      أ –( 1)

 العب بمفردي وال أنادي احد. –( 2)
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 وقؼ الثاني:الم

    

                                                

 

 أتيت لمروضة في الصباح الباكر ورأيت صديقي:

 ألقي التحية عمي صديقي وامسؾ بيده ألصافحو.               -(1)

 ال ألقي التحية عمى صديقي وأبقى بعيدًا. -(2)  
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   الموقف الثالث: 

        

                                         

 

 عندما نخرج لبلستراحة في الروضة:

 ( أفرح بالعب بمفردي.          1)

 (. ألعب أنا وصديقي بفرح.     2)
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 :الموقؼ الرابع

            

 

 

 نقوـ بنااط فني لرسـ منظر جميؿ:

 أتاارؾ مع صديقي في األفكار واأللواف لنقـو بالنااط.         -(1)

 أقوـ بالرسـ بمفردي دوف مااركة أحد مف األصدقاء.  -(2) 
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 الموقؼ الخامس:

       

  

 أتى أصدقائي لزيارتي:

 أتاارؾ معيـ األلعاب.                        -(1)

  ال أدعيـ  يمعبوف باأللعاب. -(2)
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 :ميارة االلتزام باألنظمة والقواعد

 الموقف األول:

 

 

 النااط لؤلطفاؿ: بإعطاء تقـو المعممة

 ال التـز اليدوء واتحدث مع صديقي.           -(1)

  ألتـز باليدوء واصغي لممعممة. -(2) 
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 الموقف الثاني:

 

 

         

 تطرح المعممة مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ: 

 ال التـز بمكاني واحدث فوضى باإلجابة دوف إذف مف المعممة.          -(1)

 مكاني وارفع يدي الستأذف المعممة لئلجابة عمى أسئمتيا.ألتـز ب -(2)
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 الموقف الثالث:

 

 

 

 عندما أذىب لمروضة أضع الكتب واألقبلـ واغراضي جميعيا في الحقيبة:

 أترؾ حقيبتي غير مغمقة وغير مرتبة.     -(1)

 أرتب األغراض داخؿ الحقيبة وأحافظ عمييا مغمقة. -(2)
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 الموقف الرابع:

    

              

  

 طمبت المعممة مف األطفاؿ القياـ بنااط جماعي: 

                  .عممةألتـز بقواعد العمؿ وتوجييات الم -(1)

 .أااغب وال التـز بالتوجيياتلمعممة ألني ا توبخني -(2)
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 :الموقف الخامس

 

 

 

 بعد االنتياء مف األناطة: 

 يفة.           نحافظ عمى غرفة النااط مرتبة ونظ -(1)

 (_ نبقي األقبلـ واألدوات عمى الطاوالت دوف ترتيب.2) 
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 (7الممحق رقم )

 في كمية التربية بجامعة دمشق يبين أسماء السادة المحكمين واختصاصيم العممي

 االختصاص الصفة اسم المحكم م

 رياض األطفال أستاذة الدكتورة سموى مرتضى .1

 عمم النفس ة مساعدةأستاذ الدكتورة أمينة رزؽ .2

 أصول تدريس أستاذة مساعدة صاصيبل ةالدكتورة راني .3

 القياس والتقويم أستاذ مساعد الدكتور رمضاف درويش .4

 رياض أطفال مدرس الدكتور مصطفى الحسيف .5

 معمم صف توجيو أول/ وزارة التربية الموجية سيى بسيسني .6

  

  
 



 سيادة الدكتور/ة .......................الفاضل/ة

بعنواف ) فاعمية برنامج  -تربية الطفؿ -تقـو الباحثة بإعداد بحث لنيؿ درجة الدكتوراه في التربية

( سنوات عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى 6-5لتدريب معممات رياض األطفاؿ )

 أطفاؿ الروضة(.

 أدوات البحث وىي: وقد قامت الباحثة بتصميـ 

البرنامج التدريبي لمعممات الرياض لتدربيف عمى كيفية تنمية بعض الميارات  -1

 االجتماعية.

 بطاقة مبلحظة لرصد سموؾ المعممة في كيفية تنميتيا الميارات االجتماعية. -2

 مؤجؿ لممعممات لقياس فاعمية البرنامج. -بعدي –اختبار تحصيمي قبمي  -3

مؤجؿ لقياس الميارات االجتماعية لدى طفؿ  – بعدي –اختبار مصور قبمي  -4

 الروضة. 

ولما كانت خبرتكـ أساسية في ىذا المجاؿ، فإنني أضع بيف أيديكـ تصميـ ىذا البرنامج التدريبي 

بداء رأيكـ العممي فيو، والتفضؿ بكتابة  وأدواتو، راجيًة مف سيادتكـ التفضؿ بتحكيـ ىذا العمؿ وا 

خراجو بأفضؿ صورة.أي مبلحظة أو تنبيو يخدـ ال  بحث ويسيـ في إنجاحو، وا 

 ولكم جزيل الشكر

 الباحثة: عال المغوش

 

 

 



 الجمسة األولى: 

كانػػػت الجمسػػػة األولػػػى عبػػػارة عػػػف تعػػػارؼ وتعريػػػؼ بالبرنػػػامج التجريبػػػي بػػػيف المعممػػػات والباحثػػػة، 

 وىدفت إلى : 

 بناء عبلقة إيجابية بيف الباحثة والمعممات. -1

الباحثػػػػة بطريقػػػػة مرػػػػوقة تثيػػػػر الدافعيػػػػة، عػػػػف طريػػػػؽ صػػػػندوؽ التعػػػػارؼ بػػػػيف المعممػػػػات و  -2

روج المعممػة النتقػاء فاكيػػة مػف الصػندوؽ، تقػـو المعممػة بػالتعريؼ عػػف وعنػد خػالمفاجػأة، 

 نفسيا.

طفػػاء اليػػاتؼ المحمػػوؿ تعريػػؼ المعممػػات بقواعػػد الوررػػة ال  -3 تدريبيػػة )االلتػػزاـ بالمواعيػػد وا 

 ....(.وتحديد لجنة التنريط ولجنة البيئة......

التعريؼ بالبرنػامج: أرػارت الباحثػة إلػى أف ىػذا البرنػامج ىػو وررػة تدريبيػة لممعممػات لػف  -4

ُيمقػػػػػى فييػػػػػا محاضػػػػػرات بػػػػػؿ سػػػػػيكوف العمػػػػػؿ الفعػػػػػاؿ لممعممػػػػػات لحػػػػػثيف عمػػػػػى التواصػػػػػؿ  

لػدييف أواًل قبػؿ األطفػاؿ، مػف خػبلؿ عمميػف فػي االجتماعي وتنميػة الميػارات االجتماعيػة 

 تعمـ التعاوني ولعب األدوار.مجموعات عمى طريقة ال

تطبيػػؽ اختبػػار قبمػػي عمػػى المعممػػات لقيػػاس المعمومػػات والمعػػارؼ المحصػػمة لػػدييف قبػػؿ  -5

  البدء بالبرنامج أي تحديد مستوى المعممات استغرؽ تنفيذه ساعة ونصؼ تقريبًا.

 

 

 

 



 :البعدي -االختبار القبمي

 الجمسة الثانية:

 امالء الفراغات التالية:  -أوالً 

مو ىو سمسمة مف التغيرات .......... المطردة، والتي تتجو  نحو ىدؼ ............ الن -1
 ىو اكتماؿ النضج.

 في النمو الجسمي يكوف األوالد أقؿ ............. بدرجة طفيفة مف البنات. -2
يكوف دور الطفؿ في  -أىـ الخصائص التي يظير فييا التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ ىي:  -3

......................... ،  تظير  -...........................  -الجماعة ضعيفًا، 
 نزعة السيطرة والزعامة لدى البعض.

 صح أو خطأ: -ثانياً 

يكتسب الجسـ أىمية خاصة في مرحمة رياض األطفاؿ باعتباره الوسيمة لكؿ آداءات  - 1
 الطفؿ.)   (

 لدى الطفؿ.)     (ظيور المعب الرمزي يساعد عمى نمو التفكير النقدي  -2

 مف أىـ ما يميز النمو االجتماعي  لدى طفؿ الروضة نمو الضمير)األنا األعمى(.)    ( -3

 أىـ ما  يميز النمو المغوي لدى الطفؿ زيادة كبيرة في عدد المفاىيـ.)    (-4

 فسري ما يمي: -ثالثاً 

 ترابط جوانب النمو المختمفة فيما بينيا. -
 النمو االجتماعي.النمو الحركي يساعد عمى  -

 

 

 



 خصائص نمو األطفال في مرحمة الروضة:

تعتبر خصائص نمو األطفاؿ مف أحد األسس اليامة عند تصميـ برنامج لؤلطفاؿ، وذلؾ 

عداد انرطتو خاصة  مكاناتو في كؿ مرحمة مف مراحؿ نموه، وا  ليمكننا أف نتبيف قدرات الطفؿ، وا 

كف التعرؼ عمى سموؾ الطفؿ في ىذه المرحمة     تتناسب مع ىذه االمكانات والقدرات، كما يم

( 6-5( سنوات، لذلؾ فمف الضرورة التعرؼ عمى خصائص نمو األطفاؿ في سف )5-6)

 سنوات، وذلؾ لمراعاة إرباعيا مف خبلؿ البرنامج. 

 وبدايًة ستقوـ الباحثة بتقديـ تعريؼ لمعنى النمو: 

المستمرة المطردة والتي تتجو نحو  النمو عمى أنو  ىو سمسمة مف التغيراتحيث ُيعرؼ 

 (.81. 5005)صايوه. ىدؼ نمائي ىو اكتماؿ النضج 

كما ُيعرؼ النمو بأنو مجموعة مف عمميات بيولوجية مختمفة ومتنوعة تتفاعؿ ببعضيا 

بعضًا وتترابؾ لتظير عمى ركؿ قدرات وميارات وسمات رخصية، وتتبدى تمؾ العمميات 

النمائية التي تحدث عؿ ركؿ تغيرات في الحجـ والنسب والسمات البيولوجية مف خبلؿ المظاىر 

 (.75. 1997)الحوراني والعنزي. 

ومف ىذه التعاريؼ ُنبلحظ أف النمو مجموعة مف التغيرات )كمية ونوعية( تتضمف كافة 

مجاالت الفرد )الجسمية واالنفعالية والعقمية واالجتماعية والحركية( في تفاعؿ مع بعضيا 

المحيط الخارجي لمطفؿ لتصؿ لمرحمة مف النضج والتطور، وُتدمج الطفؿ في  البعض ومع

 مجتمعو ومحيطو الخارجي لتجعؿ منو فردًا مؤثرًا ومتأثرًا بمجتمعو.



 -االجتماعي –العقمي  -وسوؼ تقوـ الباحثة بإلقاء الضوء عمى مظاىر النمو )الجسمي

 االنفعالي(:

 خصائص النمو الجسمي:  -8

ىمية خاصة في ىذه المرحمة العمرية باعتباره الوسيمة أو األداة الفريدة يكتسب الجسـ أ

لكؿ أداءات الطفؿ الحركية واالجتماعية والنفسية، وبو ينتقؿ الطفؿ عبر المكاف والزماف، ويتفاعؿ 

مع محيطو ويؤثر ويتأثر بيـ، ويعيش حياتو االنفعالية التي تؤثر بثقتو بنفسو واعتماده عمى نفسو 

 (.140. 2004وآخروف. )منصور 

وفي ىذه المرحمة نجد فروقًا بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالنمو الجسمي، حيث يكوف األوالد أقؿ 

وزنًا بدرجة طفيفة مف البنات، وأكثر حظًا منيف في النسيج العضمي، بينما تكوف البنات أكثر 

 (.96. 2003حظُا مف األنسجة الرحمية )ىمرري. 

المرحمة ال يقوى عمى العمؿ فترة طويمة، فيو يتميز بالمرونة والممؿ ونجد أف الطفؿ في ىذه 

بسرعة وحب التغيير، ومع ذلؾ نجد أف لديو مف القدرة ما يمكنو مف إتماـ مرروع بدأه. ومتى 

كاف العمؿ سيبًل بالنسبة لو وال يحتاج إلى زمف طويؿ، فإنو يستطيع أف يؤديو بنجاح ويصؿ إلى 

. 2002عمؿ مف خبلؿ المعب يعممو لذة إتماـ ما بدأه )عبدالمقصود. غايتو، حيث إف مبدأ ال

21.) 

ولذا كاف مف الضروري توفير أنرطة متنوعة مبلئمة لنمو الطفؿ الجسمي التي تتيح لو القياـ 

بأعماؿ مختمفة تساعد في تنمية عضبلتو وتنمية قدرتو عمى المصؽ والتمويف والرسـ، وذلؾ مف 

 عماؿ خاصة بالروضة.خبلؿ ارتراؾ الطفؿ في أ



 خصائص النمو العقمي:  -5

يتصؼ طفؿ ىذه المرحمة بضعؼ تركز االنتباه لفترة طويمة وُكثرة السؤاؿ، وحبو 

لبلستطبلع واالكتراؼ نتيجة طبيعية لزيادة نراطو الحركي ومحاوالتو استطبلع بيئتو المحيطة بو 

 (160. 2000وخاصة بدخولو لمروضة. )الريباني. 

ف يعرؼ األرياء التي تثير انتباىو، وأف يفيـ الخبرات التي يمر بيا، فيو عبلمة فيو يريد أ

 استفياـ حية بالنسبة لكؿ ريء، وقد أطمؽ البعض عمى ىذه المرحمة "مرحمة السؤاؿ" .

 وأىـ ما يميز نمو الطفؿ العقمي في ىذه المرحمة: 

بر في استرجاع األحداث نمو المغة وتعمميا وقيامو بالنطؽ، يسمح لو الكبلـ بسرعة أك  -

والربط بينيا، كما يستطيع أف يتوقع ما سيحدث ويستطيع أيضا الربط بيف الصور العقمية 

 وأف يتمثؿ أحداثًا عديدة.

بروز المعب الرمزي الذي يساعد عمى نمو التفكير التمثيمي، ويعمؿ عمى تمثؿ الخبرات  -

مية حدث مف قبؿ، يعاد االنفعالية لمطفؿ وتقويتيا، فأي ريء عمى درجة مف األى

استرجاعو في المعب، ورغـ ىذا فإف الطابع الخاص لمعب الرمزي، يرتؽ مف الطابع 

الخاص لمعمميات العقمية لمطفؿ في ىذه المرحمة أي وضعو المتمركز حوؿ الذات، 

وبالطابع الفردي الذاتي لمصور والرموز التي يستخدميا، ويصبح المعب الرمزي أثناء ىذه 

 بركؿ متتابع أكثر تفضيبًل وتنظيمًا.المرحمة، 

تزداد قدرتو عمى التذكر والتخيؿ وىذا ما يجعؿ طفؿ ىذه المرحمة يتجو لمعب الخيالي  -

 (.22. 2002)االييامي( )عبد المقصود.



لذا كاف يجب عمى الوالديف توفير المثيرات المبلئمة والبيئة الغنية لمنمو بركؿ عاـ ولمنمو 

 ومساعدتو عمى االستكراؼ والتعمـ.العقمي لمطفؿ ركؿ خاص، 

 خصائص النمو المغوي:  -3

تتصؼ مرحمة الطفولة المبكرة بأنيا مرحمة أسرع نمو لغوي لدى الطفؿ تحصيبًل وتعبيرًا 

وفيمًا، ولمنمو، ولمنمو المغوي في ىذه المرحمة قيمة كبيرة في التعبير عف النفس والتوافؽ 

 (100. 2003ري. الرخصي واالجتماعي والنمو العقمي)ىمر

وتساعده خبراتو ونراطو الحركي عمى اكتساب خبرات لغوية كثيرة بحيث تزداد مفرداتو وفيـ ما 

يوجو إليو مف كبلـ ويكوف أكثر قدرة عمى التعبير، عف نفسو وحاجاتو بالكبلـ كما تساعده كثرة 

 لمرحمة بالتالي:أسئمتو عمى استخداـ المغة بأسموب مبسط ويمتاز التعبير المغوي لطفؿ ىذه ا

زيادة كبيرة في المفردات يواكبيا استخداـ الصفات والقواعد المغوية البسيطة مثؿ الجمع  -1

 والمفرد والمذكر والمؤنث.

يتبادؿ الحديث مع الكبار ويتطور في وصؼ األركاؿ والصور واإلجابة عف أسئمة  -2

 تتطمب إدراؾ تتطمب إدراؾ العبلقة بيف ريئيف، وتكويف الجمؿ.

معاني األرقاـ واألركاؿ اليندسية مثؿ المثمث والمربع والدائرة والزماف مثؿ يعرض  -3

 (. 162. 2000الصباح والميؿ والفصوؿ مثؿ الصيؼ والرتاء )الريباني. 

 

 



 خصائص النمو الحركي:  -4

تعد مرحمة الطفولة المبكرة مرحمة النراط الحركي المستمر، ويعتبر النمو الحركي ونمو 

لدى الطفؿ األساس الذي تبنى عميو ميارات الحياة اليومية مف ميارات  الميارات الحركية

 ( 68. 2012لغوية وترويحية وعقمية والميارات االجتماعية ......الخ. )الطحاف. 

و يكتسب الطفؿ في ىذه المرحمة ميارات حركية جديدة كالجري والقفز والحجؿ والتسمؽ 

الدؽ والحفر والرمي ...... الخ، ويكوف نرطًا وركوب الدراجة والحركات اليدوية الماىرة ك

عمى نحو عاـ. وتتميز حركات الطفؿ في ىذه المرحمة بالردة والسرعة والتنوع، وتكوف غير 

منسجمة أو مترابطة أو متزنة في بدايتيا، وبالتدريج تزداد قدرتو عمى السيطرة عمييا وعمى 

 .(157. 2003عضبلتو بفضؿ التدريب والخبرة )الريباني.

ومف مظاىر التعبير الحركي لمطفؿ في ىذه المرحمة تطور قدرتو عمى الكتابة مبتدئًا 

بالخطوط غير الموجية ومنتييًا بكتابة بعض الكممات، وتطّور قدرتو أيضًا عمى الرسـ 

وتركيؿ بعض األركاؿ البسيطة باستخداـ طيف الصمصاؿ. ويعد الرسـ إحدى الوسائؿ 

 (.97. 2003ىمرري. الميمة لترخيص رخصية الطفؿ)

( أف الميارات الحركية الدقيقة تيدؼ إلى تطوير ميارات 2004ويرى الخطيب والحديدي )

ارتداء المبلبس والكتابة واستخداـ األدوات وتطوير الميارات البلزمة لمعمؿ المدرسي والعيش 

 .(148. 2004المستقؿ )الحديدي. والخطيب. 

 

 



 خصائص النمو االنفعالي:  -5

نفعاالت تدريجيًا عند األطفاؿ ويستمر نموىا، ومع نمو جوانب النمو األخرى، تصبح تنمو اال

انفعاالتو أكثر تعقيدًا فبل يظير بوضوح سبب انفعالو، وقد يعبر عف االنفعاؿ بطريقة غير مباررة، 

وأىـ خصائص انفعاالت الطفؿ في ىذه المرحمة مف العمر، أنيا غير مستقرة وتتغير بسرعة مف 

والدموع إلى الضحؾ، ولكف نجد أف الطفؿ يستطيع ضبط انفعاالتو واتزانيا في سف  البكاء

الخامسة حيث يظير بداية االستقرار في االنفعاالت والقدرة عمى ضبطيا نوعا ما، وتتأثر 

انفعاالت الطفؿ بظروفو الحاضرة المباررة وبخبراتو السابقة، وعبلقتيا بما يتوقعو مستقببًل      

 (.27. 2002ود. )عبد المقص

كما ويبلحظ اختبلؼ الذكور عف االناث في نموىـ االنفعالي، حيث إف البنات أكثر خوفًا 

مف النبيف، والبنيف أعنؼ في استجابتيـ االنفعالية العدوانية مف البنات، وتظير االنفعاالت 

خوؼ والغيرة المتركزة حوؿ الذات مثؿ الخجؿ واالحساس بالذنب، ومراعر الثقة بالنفس ويزداد ال

وغيرىا مف المظاىر المتقمبة، وفي نياية ىذه المرحمة تميؿ انفعاالت الطفؿ لبلستقرار وتؤثر البيئة 

المحيطة بركؿ كبير في النمو االنفعالي لمطفؿ مف تمفاز ورفاؽ وأسرة مف حيث العدواف والغضب 

 (.101. 2003والمنافسة )ىمرري. 

ه المرحمة، ىي الحاجة إلى الرعور باألمف ومف أىـ مطالب النمو االنفعالي في ىذ

واالطمئناف والقبوؿ، فالرعور باألمف يجعؿ الطفؿ يثؽ بنفسو، وبمف حولو، ويساعد ىذا الرعور 

عمى انطبلقو في لعبة وتفكيره، ومعامبلتو مع الكبار والصغار، وكمما وجد  الطفؿ ترجيعًا مبلئمًا 

مأنينة والقبوؿ والحاجة إلى الحب والعطؼ، وتعمقو بمف لنفسو، ازداد لديو رعور االستقبللية، والط

 (.166. 2003حولو ممف يحققوف لو الرضا واالرباع النفسي )الريباني. 



 خصائص النمو االجتماعي:  -6

 األساسية الدعامة ىي الطفؿ، حياة مف األولى السنوات أف النفسي التحميؿ عمماء يعتقد

 وفييا فرديتو، الطفؿ فييا يدرؾ إذ مظاىرىا، بجميع اعيةواالجتم النفسية حياتو عمييا تقوـ التي

 العبلقات إلى المباررة الرخصية المنفعة مجرد مف لمناس تقديره يتحوؿ وفييا البيئة، لتقاليد يخضع

 (.25 .2002المقصود. االجتماعية)عبد

 نفسو مع شيعي كيؼ الطفؿ يتعمـ أف المبكرة الطفولة مرحمة في االجتماعي النمو مطالب أىـ ومف

 الرعور لديو نمو كذلؾ بو، المحيطة واألرياء الناس مف  غيره مع فيو  يتفاعؿ عالـ في يعيش وكيؼ

 (.102 .2003)ىمرري. واالستقبللية والمبادأة بنفسو بالثقة

 وحب واالستقبلؿ النفس عمى واالعتماد الطفؿ، عند الذات تأكيد في المعممة تفيد الخصوص وبيذا

  خبلؿ: مف االجتماعية بلقاتوالع االستطبلع

 مف عدداً  ركف كؿ في تضع بحيث الجماعي، االتصاؿ عمى يساعد بركؿ النراط غرفة ترتيب -1

 األطفاؿ. مف مجموعة إليو يجذب الكراسي

 الحديث. في اآلخريف مقاطعة وعدـ منخفض بصوت التحدث عمى األطفاؿ ترجيع -2

 فيما ومراركة تعاوف تتطمب التي نرطةاأل مف االكثار خبلؿ مف األطفاؿ بيف االتصاؿ ترجع -3

 بينيـ.

 لعمميـ. ومراركتيـ ذلؾ بضرورة أحست كمما األطفاؿ سموؾ وتوجيو مراقبة  -4



 واألساليب الطرؽ بكافة لمموقؼ معالجتيا بعد وذلؾ الضرورة عند الحسـ اسموب استخداـ -5

 الميينة. وااللفاظ العقاب استخداـ دوف الحسـ يكوف أف عمى التوجييية

 الطفؿ. مف اجتماعية ميارات تتطمب ومواقؼ مركبلت عمى ركيزالت -6

 ويتضمف األعمى األنا أو الضمير نمو ىو المرحمة ىذه في االجتماعي النمو يميز ما وأىـ

 فيتعرض  السوي السموؾ ومبادئ االجتماعية والمعايير األخبلقية والقيـ الدينية التعاليـ الضمير

 وتقميد ومبلحظة وعقاب، ثواب مف االجتماعية التنرئة تغيراتلم الفترة ىذه سنوات طواؿ الطفؿ

 الوالديف، واتجاىات قيـ الطفؿ يكتسب أف رؾ ببل عميو ويترتب وسموكيـ، تصرفاتيـ في اآلخريف

 (102 .2003 بو.)ىمرري. المحيطيف واتجاىات السموكية ومعاييرىـ

 كاف ولذا لديو الضمير نمو في لمطفؿ ةحسن كقدوة وسموكيـ والمعممة الوالديف أىمية ُندرؾ ىنا ومف

 وميارات اجتماعية صفات يحمؿ السوي االجتماعي لمنمو ومثاؿ قدوة إيجاد عمى الروضة في العمؿ

 الميارات لديو لننمي واكتسابو، سموكو بتقمد ُيقوـ و ُيبلحظو لمطفؿ األىمية مف درجة عمى اجتماعية

  اآلخريف. مع وتعاممو رخصيتو في االجتماعية

 الحاجة اىميا متنوعة االجتماعي النمو وحاجات متداخمة، بمراحؿ االجتماعي النمو ويمر

 فيو يتوافر متماسؾ أسري جو في عاش إذا إال األمف مف يربع ال فالطفؿ واألماف، األمف إلى

 مع السوية، االجتماعية العبلقات تكويف عمى األكبر، معينو تكوف التي بالثقة نفسو فيمآلف الوالداف،

 الحضانة. مرحمة في األطفاؿ مف غيره

 وييدد حولو، ممف فيو ومرغوب مقبوؿ بانو الرعور إلى الطفؿ يميؿ حيث التقبؿ، إلى بحاجة والطفؿ

 في حولو، ممف مرفوض بأنو الطفؿ فإحساس فيو، مرغوب غير أو منبوذ بأنو رعوره الحاجة ىذه



 أو األسرة داخؿ سواء بو، المحيطيف مع لترابطوا والتفاعؿ االنتمائية إلى فيو يحتاج الذي الوقت

 الصداقات. تكويف عف ويبتعد والوحدة، االنطواء إلى فيميؿ االجتماعي، سموكو ييدد قد خارجيا،

 مف جو في األطفاؿ تنرئة أف االجتماعي العالـ ( سوروكف ) كدراسة الدراسات، مف العديد وتبيف

 عمى يربوا أف عمى األطفاؿ مساعدة في العظمى ياأىميت ليا عطوفيف آباء أيدي وعمى الحناف،

 أبناء ىـ بالمسئولية، رعوراً  وأكثرىـ الناس قموب إلى وأقربيـ األطفاؿ أسعد وأف بالمسئولية، الرعور

 (.26 .2002المقصود. والتعاطؼ)عبد المحبة روح أفرادىا بيف تريع التي السعيدة األسرة

 فييا. يرترؾ التي األنرطة خبلؿ مف لذاتو وتأكيد بنفسو، بثقتو الطفؿ يرعر أف مف بد فبل

 عمى يحتوي البرنامج ألف وخصوصاً  متنوعة اجتماعية أنرطة البرنامج الباحثة ضمنت قد لذا

 لممسئولية الطفؿ تحمؿ إلى تيدؼ والتي والقواعد باألنظمة وااللتزاـ والتعاوف المراركة عناصر

 واألخريف. الطفؿ بيف إيجابي وتفاعؿ واحتراـ بتقدير اآلخريف ومعاممة القوانيف واحتراـ

 characteristics of socialخصائص التفاعل االجتماعي لدى طفل الروضة: 

interaction with the kindergarten children 

تبدأ عممية التفاعؿ االجتماعي بيف الطفؿ ومجتمعو منذ المحظة األولى التي يولد فييا، إذ يبدأ 

عف طريؽ حواسو وأسرتو، فنرى أف الطفؿ في بداية نموه يتواصؿ مع اآلخريف  اتصالو بالمجتمع

ببعض األساليب )كالمناغاة واالبتسامة والبكاء وغيرىا مف المغات التي يممكيا الطفؿ الصغير 

الذي ال يعرؼ التكمـ بالمغة المنطوقة(. فيتعمـ الطفؿ أنو حيف يبكي ألمر ما سيجد أمو أو أحد 

ى إليو، وىكذا بالنسبة لؤلمور األخرى، ومع نمو الطفؿ الحركي والمغوي األرخاص قد أت

واالجتماعي واالنفعالي واألخبلقي يتعمـ أنو فرد يعيش ضمف جماعة ليا قوانينيا وعاداتيا، 



وبالتقميد والمحاكاة نجده يتعمـ األدوار االجتماعية، وأثناء المعب مع األطفاؿ اآلخريف يتقبؿ الربح 

تدخؿ ضمف مفرداتو المغوية البسيطة كممات مثؿ )ىؿ تسمح لي، ومف بعد إذنؾ، لو والخسارة، و 

وغيرىا مف العبارات التي ترير إلى نمو الضمير لديو واحترامو لممكية اآلخريف(، أي  سمحت ....

يتعمـ المباقة االجتماعية، وبتواجده مع مجموعات مف األطفاؿ يضعؼ تمركزه حوؿ ذاتو، ويتجو 

لفردي إلى المعب الجماعي فيعيش حياة الجماعة، ويرارؾ األطفاؿ اآلخريف األلعاب مف المعب ا

واألدوات واألطعمة، حتى أنو يراركيـ المراعر فكثيرًا ما نجد أطفااًل يبكوف ألف صديقيـ يبكي 

 أو ألنو مريض. 

  روضةوعميو يمكف استخبلص الخصائص التي يظير فييا التفاعؿ االجتماعي لدى طفؿ الػ

 أىميا:و 

: يبدأ الطفؿ بتكويف الصداقات مع غيره مف األطفاؿ الذيف يمعب معيـ، تكوين الصداقات .1

ومع الكبار الذيف يمّبوف حاجاتو ويجيبوف عف أسئمتو واستفساراتو، يساعده في ذلؾ ميمو 

 لمعب الجماعي. 

عجاب واىتماـ مف يحيطوف بو، ول المكانة االجتماعية: .5 يذا يحاوؿ الطفؿ جذب انتباه وا 

يجب ترجيعو عمى أخذ مكانتو االجتماعية مف خبلؿ تعزيز ثقتو بقدراتو عند قيامو بعمؿ 

 .(169 .2003 .) الريباني ما ميما بدا ىذا العمؿ بسيطاً 

، حيث أنو قميؿ الصبر في انتظار دوره يكون دور الطفل كعضو في الجماعة ضعيفاً  .3

المرحمة الرغبة في المنافسة التي  لمقياـ بعمؿ ما أو أخذ ريء ما، وتظير لديو في ىذه

تبمغ أقصاىا في سف الخامسة وقد يصاحبيا سموؾ عدواني، وقد تكوف المنافسة في 

عجابيـ أو لمحصوؿ عمى مكافأة ما.   الحصوؿ عمى حب اآلخريف وا 



، حيث يمكف أف يظير طفبًل تظير نزعة السيطرة والزعامة لدى البعض من األطفال .4

 .(69-68 .2007 .)الفرح ف مجموعات األطفاؿ تقريباً متزعمًا في كؿ مجموعة م

، يبدأ الطفل بإدراك الخصائص والصفات التي يفضميا أو ال يفضميا لدى اآلخرين .5

 والقياـ بتقميد حركات الكبار وأقواليـ واإلنصات إلى أحاديثيـ وقد يعبر عف رأيو فييا.

طفؿ عند ممارستو لنراطو وأدائو ويمعب الوسط االجتماعي المحيط بالطفؿ أىمية بالغة ألف ال

ألفعاؿ مع األرياء واألفراد يسترجع أساليب وأفعاؿ اآلخريف ممف حولو )أي نموذج يقمده ويستررد 

 .بو(

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد الطفؿ يحمؿ جياز التميفوف ويجري مكالمة ىاتفية وىمية، وأحيانًا فعميًا 

خرى نراىد أطفااًل يرتدوف مبلبس الكبار أو يقوموف مقمدًا أحد األفراد المحيطيف بو، وفي مواقؼ أ

بتقميد األسموب الذي يتحدث بو الكبار، وىذا ما يدعو معممة الروضة إلى أف تعمؿ عمى إكساب 

 الطفؿ بعض العادات االجتماعية المقبولة أثناء تعاممو مع األطفاؿ اآلخريف. 

، وتنمو األلفة بينو االجتماعية تزداد المشاركة االجتماعية لمطفل وتتسع دائرة عالقاتو .6

وبيف اآلخريف، فطفؿ الرابعة مف العمر يرارؾ اآلخريف في أنماط مف السموؾ االجتماعي 

 .(58 .2009 .)طمبة ويبدأ بالتعاوف مع اآلخريف

مف خبلؿ المعب مع اآلخريف، وخاصة لعب  يبدأ الطفل بفيم معنى األدوار االجتماعية .7

 األدوار أو المعب ضمف فريؽ.

، واتباع عادات الجماعة المنتمي إلييا، ويدرؾ اختبلفيا يبدأ الطفل بفيم القيم المختمفة .8

 .(Allen & Marotz, 1999, P123) بيف األفراد



، ويستمتع بالمعب تظير لدى الطفل واضحًة مشاعر التعاطف مع غيره من األطفال .9

 معيـ فالمعب وسيمتو األساسية لتنمية تفاعمو االجتماعي.

نمو المغة عند الطفؿ عمى التعبير عف نفسو وأفكاره ومراعره، ما يزيد يساعد  .10

مف تواصمو مع اآلخريف، فيصبح قادرًا عمى رواية القصص والتعميؽ عمى المواقؼ التي 

 (.132-131، ص2009 تحدث أمامو أو األحداث التي يراىا )أبو لطيفة وآخر،

 ساعات 3مدة الجمسة:          عنوان الجمسة :  الخصائص النمائية لطفل الروضة   

 اىداف الجمسة:

 أف تتعّرؼ المعممة عمى الخصائص النمائية لطفؿ الروضة. اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى :  األىداف االجرائية:

 النمو باسموىا الخاص.مفيـو  عرؼتُ  -1

 تعدد جوانب النمو. -2

 ت النمو االجتماعي بمرحمة رياض األطفاؿ.تستنتج أربعًا مف متطمبا -3

 تحدد عوامؿ النمو االجتماعي لدى الطفؿ. -4

 تستنتج خصائص كؿ جانب مف جوانب النمو المختمفة. -5

 تقترح أنرطة عممية لتنمية النمو االنفعالي لدى الطفؿ. -6

 تفسر ترابط جوانب النمو المختمفة بعضيا البعض. -7

 ماعي.تبيف دور النمو الحركي في النمو االجت -8

 تعدد خصائص النمو العقمي لدى الطفؿ. -9



 اف تعبر عف أىمية التعاوف في حياتنا. -10

 اف ننمي الميارات التعاونية الصحيحة لدى المعممة. -11

أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو المراركة الوجدانية لآلخريف لدى  -21

 المعممة.

ختمفة، لوحات وورؽ كرتوف كبير لوحات وصور ألطفاؿ بمراحؿ نمو م األدوات والوسائل التعميمية:

 ، أقبلـ ممونة.

 التعمـ التعاوني )المجموعات المتحركة( والحوار والمناقرة.   الطريقة التعميمية المستخدمة:

تقوـ الباحثة بطرح مجموعة مف األسئمة عمى المتدربات حوؿ  نمو الطفؿ وما ىي  مقدمة )تمييد(:

 جوانب النمو.

( معممات وتسمي 3( مجموعات، كؿ مجموعة تتألؼ مف )5عممات إلى )تقسـ الم اجراءات النشاط:

 كؿ مجموعة باسـ جانب مف جوانب النمو: 

 المجموعة األولى: النمو الجسدي                  المجموعة الثانية: النمو العقمي.

 عي.المجموعة الثالثة: النمو المغوي.                   المجموعة الرابعة: النمو االجتما

 المجموعة الخامسة: النمو الحركي.              المجموعة السادسة: النمو االنفعالي. 

وتطمب مف كؿ مجموعة اف تقدـ ما تعرفو عف جانب األولى تبعا لتسميت المجموعات، وتنتقؿ 

 لمطاولة األخرى لتكتب عف الجانب التالي وىكذا وفي كؿ مجموعة تتقاسـ المعممات المياـ: 

 ريؼ النمو.تع -(1)

 متطمباتو. -(2)

 أىميتو. -(3)



 خصائصو. -(4)

 أنرطة تعميمية تنمي ىذا الجانب. -(5)

وبعد االنتياء أقوـ بتعمؽ الموحات الورقية التي تـ الكتابة عمييا مف قبؿ المجموعات جميعا عمى 

وىكذا السبورة وتخرج معممة واحدة مف كؿ مجموعة تقرأ ما كتب عف الجانب التي تحمؿ تسميتو 

حتى يرمؿ النقاش كافة جوانب النمو مع المجموعات، ثـ تستنتج الباحثة معيـ اىـ خصائص كؿ 

 وتطمب الباحثة مف لجنة التنريط القياـ بتنريط المجموعات الستعادة نراطيـ.جانب، 

 -تطمب مف كؿ مجموعة رسـ موقؼ او لعبة تساعد عمى تنمية ميارات اجتماعية )التعاوفثـ  

التزاـ باألنظمة( عف طريؽ احد جوانب النمو تبعا لمجانب الذي تبنتو المجموعة، وذلؾ  -المراركة

بوف الكرة فينا تنمي أف ترسـ المعممة مجموعة اطفاؿ يمعبعد أف أوزع عمييـ )األوراؽ واأللواف(. ك

انب مف جوانب النمو ىنا ىو الج نافسة( والجانب األكثر وضحاً م -قيادة -ميارات اجتماعية )تعاوف

 الحركي. 

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -1

 التقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة حوؿ خصائص النمو. -2

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -3

 

 

 

 



 

 :والرابعة الثالثةلمجمسة  البعدي –االختبار القبمي 

 عرف كل مما يا يمي: -أوال 

 ميارة االلتزاـ بالنظاـ. -ميارة المراركة -وفميارة التعا -الميارات االجتماعية

 أكمل العبارات اآلتية: -ثانياً 

 يقسـ التعاوف إلى قسميف ىما: ....................... و ...................... . -
يكمف الفرؽ بيف كؿ مف التعاوف والتنافس، بأف التنافس يقـو عمى ............ بيف  -

 ساسو .......... .المتنافسيف، أما التعاوف فأ
 الميارات االجتماعية ضرورة ممحة لمقدرة عمى ...... و ....... العبلقات االجتماعية. -
 أىمية التدريب عمى اكتساب الميارات االجتماعية  تتمخص بكونيا:  -

 استراتيجية عبلجية. .1
 استراتيجية......... .2
 استراتيجية ........ .3

االتصاؿ...............            -1: يرى ريجيو أف الميارات االجتماعية تتضمف -
 االتصاؿ ........... -2

ميارات االتصاؿ غير المفظي: الحيز البيف رخصي، .............. ، ...............،   -
 لغة العيوف، تعبيرات الوجو.

 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 

دى حاجاتو، يسمى )التعاوف في حالة مساعدة أحدنا ألخر في حمؿ أغراضو، أو في إح -
 التقميدي(.)   (

تساعد الميارات االجتماعية األطفاؿ عمى اكتساب الثقة بالنفس ومراركة اآلخريف في  -
 اعماليـ.)    (

 -يرى موريسوف اف مكونات الميارات االجتماعية الثبلثة ىي: المكونات التعبيرية -
 االتزاف العاطفي. )   ( -العناصر االستقبالية



االتصاؿ المفظي قدرة االنساف عمى فيـ رموز االتصاؿ المفظي مع اآلخريف  يتضمف -
 ومعرفة عاداتيـ ومعايير السموؾ االجتماعي. )   (

 ميز سكنر بيف نوعيف مف التعزيز: التعزيز المستمر والتعزيز المؤقت.)    ( -
 مف وظائؼ الميارات االجتماعية: المبادأة )    ( -
 ت االجتماعية تبعًا لمكوناتيا.عدد نماذج الميارا -رابعاً 

 عدد أساليب اكتساب الميارات االجتماعية. -خامساً 

اعطي مثااًل يبين اكتساب الميارات االجتماعية تبعًا لنموذج استراتيجية النموذج  -سادساً 
 االجتماعي )باندورا(.

 الجمسة الثالثة:

 ساعات 3دة الجمسة: عنوان الجمسة :  مدخل لمتعريف بالميارات االجتماعية.       م

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ الميارات االجتماعية. اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 تتحدث عف النمو االجتماعي. -1

 تذكر أىمية الميارات االجتماعية في العممية التعميمية. -2

 مية  اكساب الطفؿ الميارات االجتماعية.تبّيف أى -3

 ُتعرؼ مفيوـ الميارات االجتماعية. -4

 تررح أساليب التدريب عمى الميارات االجتماعية. -5

 تعدد مكونات الميارات االجتماعية تبعًا لنموذج موريسوف. -6

تعطي مثااًل توضح فيو خطوات تعمـ إحدى الميارات االجتماعية حسب نموذج  -7



 ريجيو.

 وذج ميرؿ ونموذج ىاني مف حيث مكونات الميارات االجتماعية.تقارف بيف نم -8

 تقترح تقسيمًا ألنواع الميارات االجتماعية.  -9

 تمخص أساليب اكتساب الميارات االجتماعية بمغتيا الخاصة. -10

 تررح تصنيفات الميارات االجتماعية. -11

 تطبؽ مثااًل تربويًا تبعًا لمنموذج االجتماعي )باندورا(.   -21

مصورة واسئمة مفتوحة بطريقة  تلوحات ورقية واقبلـ واختبارا وسائل التعميمية:األدوات وال

 عصؼ الدماغ.

 التعمـ التعاوني )مجموعات( والحوار والمناقرة وعصؼ الدماغ.   الطريقة التعميمية المستخدمة:

في  بعد الترحيب بالمعممات تتطمب مف لجنة التوثيؽ أف تذكرىـ بما تـ تناولو مقدمة )تمييد(:

اليوـ السبؽ وبعد ذلؾ تأخذ اقتراحات المعممات التي قمف بتسجيميا في المنزؿ حوؿ الطرؽ 

 والمادة العممية التي يحتاجونيا لتنمية معارفيـ حوؿ خصائص طفؿ الروضة. 

وتبدأ الباحثة بتييئتيف لمعمؿ بالميارات االجتماعية، بأف تطمب مف المعممات المتدربات أف 

تقسيـ  -تنظيؼ الغرفة –تجميع  األقبلـ  -ب غرفة التدريب )ترتيب الموحاتيساعدوىا في ترتي

غرفة التدريب بحيث تسيؿ التواصؿ االجتماعي بيف المعممات والباحثة......(، وبعد االنتياء 

وتطمب مف المعممات أف يعددف الميارات االجتماعية التي تضمنيا عمميف الذي قمف بو، وبعد 

الباحثة مع المعممات في إجاباتيـ وتتبيف معيـ الميارات االجتماعية أخذ االجابات تتناقش 

 واىميتيا في مواقؼ حياتنا.

تقسـ الباحثة المجموعات تقسيـ جديدًا لتبادؿ الخبرات والتنوع والتعارؼ فيما  اجراءات النشاط:



بينيـ، ثـ توزع عمييف أوراؽ تتضمف مواقؼ اجتماعية مصورة وتطمب مف المعممات في 

مجموعات تفسير كؿ موقؼ و بركؿ فردي وما يتضمنو مف ميارات تواصؿ لفظي وغير لفظي ال

وما يتضمنو مف تعابير ومكونات اجتماعية. وبعد االنتياء تجمع الباحثة ما تـ انجازه وتعرض 

الموقؼ عمى لوحة مكبرة وتحمؿ الموقؼ االجتماعي لمكوناتو مع المعممات وتبيف ليف أي نماذج 

 جتماعي ىو.التعمـ اال

وثـ تتحدث معيـ نماذج تعمـ الميارات االجتماعية وتطمب منيـ إعطاء أمثمة عف كؿ نموذج 

ىاني( وذلؾ بعد اف توزع عمييـ أوراؽ لتقوـ كؿ مجموعة بالتعاوف  -ميرؿ -ريجيو -)موريسوف

الباحثة فيما بينيا لرسـ موقؼ اجتماعي يعبر عف نموذج مف النماذج السابقة وبعد انتيائيف تعمؽ 

كؿ نموذج بمفرده لتتناقش معيف حوؿ تحميمو واستنتاج خصائص كؿ نموذج لمتأكد مف استيعاب 

 المعممات لكؿ نموذج.

وبعد االنتياء تطمب مف لجنة البيئة اف تقوـ بمياميا ثـ تطمب مف لجنة التنريط أف تقوـ بفعالية 

 الستعادة دافعية المعممات، 

 التقويم: 

 ختبارات القبمية.التقويـ القبمي : اال -4

 اىميتيا-وؿ الميارات االجتماعية ومفيوميا التقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة ح -5

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -6

 )حذفت محتويات الجمسة لوجودىا في الجانب النظري منعًا لتكرار( 

 

 



 الجمسة الرابعة:

 االلتزام باألنظمة(. -ركةالمشا -عنوان الجمسة :  الميارات االجتماعية) التعاون

 ساعات 3مدة الجمسة:   

 اىداف الجمسة: 

االلتزاـ  -المراركة -أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ الميارات االجتماعية )التعاوف اليدف العام:

 بالنظاـ(

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 ميارات االجتماعية.تذكر تعريفًا واضحًا لم -1

 تعدد مجاالت تطبيؽ الميارات االجتماعية في الروضة. -2

 تذكر أربعًا مف الميارات االجتماعية. -3

 ُتعرؼ ميارة التعاوف. -4

 تعدد أنواع التعاوف في العبلقات االجتماعية. -5

 تتحدث عف أىمية تعميـ ميارة التعاوف لطفؿ الروضة. -6

 ُتعرؼ ميارة المراركة. -7

 ة في العبلقات االجتماعية.تعدد أنماط المرارك -8

 تتحدث عف أىمية تعميـ ميارة المراركة لطفؿ الروضة. -9

 ُتعرؼ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد. -10

 تعدد مجاالت تطبيؽ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد في العبلقات االجتماعية. -11



 تتحدث عف أىمية تعميـ ميارة االلتزاـ باألنظمة والقواعد لطفؿ الروضة. -21

 صور وأركاؿ ورسومات لتعبر عف مضمونيا المعممة. األدوات والوسائل التعميمية:

 التعمـ التعاوني )مجموعات ( والحوار والمناقرة.   الطريقة التعميمية المستخدمة:

بعد الترحيب بالمعممات، تتحدث الباحثة عف الميارات االجتماعية ومفيوميا،  مقدمة )تمييد(:

 -المراركة -مات بمجموعة الميارات التي سوؼ يتـ العمؿ عمييا )التعاوفوتنتقؿ لتخبر المعم

 االلتزاـ باألنظمة(.

( مجموعات، وتوزع عمييـ بطاقات عمييا صور 3ثـ تقسـ المعممات إلى ) اجراءات النشاط:

لسموكات ومواقؼ اجتماعية وتطمب مف المعممات التعبير عف الصور كتابة وبركؿ رفيي، وبعد 

مجموعة لموصوؿ لمتعبير تأخذ المعممة إجاباتيـ وتتناقش غييا مع األخريف تـ تعرض تعاوف كؿ 

كؿ صورة عمى السبورة ليتـ التفريؽ بيف ميارتي )التعاوف والمراركة( ثـ اطمب مف المعممات 

اعطائي تعريفا لميارة التعاوف ولميارة المراركة وبعد النقاش نتوصؿ لمفيوـ كؿ مف الميارتيف 

ثـ تنتقؿ الباحثة مع المعممات لكتابة قصص تتضمف ميارات تعاونية وتراركية وتتناقش  وأنواعيا،

 معيـ في طرؽ ووسائؿ تعميـ الطفؿ ىذه الميارات. 

مف ثـ تتحدث الباحثة لممعممات عف ميارة االلتزاـ باألنظمة لدى الطفؿ وأىميتيا في الحياة وفي 

وتنظيؼ غرفة  -وترتيب األدوات -داب الطعاـالعممية التربوية وما تتضمنو مف سموكيات )كآ

االلتزاـ بقواعد الجموس في غرفة النراط( ثـ تطمب مف المعممات أف يقدمف تعريفا لميارة  -النراط

 االلتزاـ باألنظمة والقواعد.

 االلتزاـ باألنظمة(  -المراركة -لتتوصؿ معيـ لخبلصة حوؿ الميارات االجتماعية )التعاوف

 التقويم: 



 يـ القبمي : االختبارات القبمية.التقو  -7

 وتأليؼ قصص حوؿ الميارات االجتماعية.التقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة  -8

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -9

 )حذفت محتويات الجمسة لوجودىا في الجانب النظري منعًا لتكرار(

 :البعدي لمجمسة الخامسة –االختبار القبمي 

 يمي: أكمل ما -أوالً 

لتعمـ التعاوني أسموب في التعمـ، يقوـ عمى ................ األطفاؿ إلى مجموعات ا -
................. يتراوح عدد أفرادىا ما بيف )............( طفؿ، وذلؾ سعيًا لتحقيؽ 

 ىدؼ ...........
تتمخص خطوات التعمـ التعاوني في: مرحمة التخطيط واالعداد، مرحمة .............. ،  -

رحمة بمورة معايير العمؿ الجماعي، مرحمة ................، .......................، م
 مرحمة االنياء. 

تتبمور أسس التعمـ التعاوني في : .................... ، .......................،  -
 ....................، الميارات االجتماعية، 

البعض األخر وجيًا لوجو وحدوث تفاعؿ إيجابي  سعي المتعمميف إلى زيادة تعمـ بعضيـ -
 بينيـ إلنجاز الميمة المكمفيف بيا يسمى .................... 

 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 

 تعني مرحمة التعرؼ في التعمـ التعاوني عرض أىداؼ النراط واألدوات تييئة األطفاؿ. -
بعض حتى يتمّكنوا مف أداء المياـ الموكمة إلييـ رعور المتعمميف بأنيـ بحاجة لبعضيـ ال -

 بنجاح يسمى االعتماد االيجابي المتبادؿ.
 يركز التعمـ التعاوني عمى سمبية الطفؿ في العمـ. -
 يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ التعمـ التعاوني تقويـ الذات. -
 طفاؿ. تقـو المعممة في التعمـ التعاوني بترتيب غرفة النراط لمحفاظ عمى اليدوء بيف األ -

 عدد مميزات التعمم التعاوني. -رابعاً  



 

  الجمسة الخامسة:

 ساعات 3عنوان الجمسة :  طريقة التعمم التعاوني.     مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى طريقة التعمـ التعاوني. اليدف العام:

 كوف قادرة عمى: يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف ت األىداف االجرائية:

 تّعرؼ طريقة التعمـ التعاوني. -1

 توضح مفيـو التعمـ التعاوني. -2

 تررح خطوات طريقة التعمـ التعاوني. -3

ُتمخص مميزات استخداـ طريقة التعمـ التعاوني في رياض األطفاؿ عامة وفي  -4

 تعميـ الميارات االجتماعية خاصة.

 تصميـ نراط تطبيقي وفؽ طريقة التعمـ التعاوني. -5

كيفية توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني في تنمية الميارات االجتماعية لدى  تررح -6

 األطفاؿ.

 أف ننمي لدى المعممة الميارات التعاونية. -7

أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ االجتماعي مع األخريف لدى  -8

 المعممة.

ؽ عمؿ تتضمف مواقؼ أورا -بطاقات تتضمف األسئمة التقويمية األدوات والوسائل التعميمية:



 اجتماعية )تتطمب تعمـ تعاوني(.  صور وأركاؿ لخطوات طريقة التعمـ التعاوني. 

 التعمـ التعاوني )مجموعات( والحوار والمناقرة. الطريقة التعميمية المستخدمة:

بعد الترحيب بالمعممات تتحاور الباحثة معيـ حوؿ الميارات االجتماعية التي تـ  مقدمة )تمييد(:

ناوليا في الجمسة السابقة، وما تطمبو مف طرائؽ تعميمية تربوية تتناسب مع مرحمة رياض ت

 –األطفاؿ، وتناقريـ في توزيعيا ليـ عمى مجموعات مف حيث ) مدى إعجابيـ بيذه الطريقة 

تغيير المجموعات في كؿ جمسة  -ما قدمت ليـ ىذه الطريقة في الوررة -مدى استفادتيـ منيا

 الجمسة الواحدة(وأحيانا ضمف 

ثـ تطمب الباحثة مف المجموعات أف تقدـ كؿ مجموعة تعريفًا لمتعمـ التعاوف  اجراءات النشاط:

وما يقدمو لعممية التعمـ التعاوني إلى أف يعمقف التعريؼ األنسب عمى لوحة عمى الجدار، وثـ 

عمى الموحة أسفؿ  تتناقش معيـ حوؿ ايجابيات ىذه الطريقة وتقوـ كؿ معممة بالخروج وتسجيميا

التعمـ التعاوني بركؿ مبعثر وعمى كؿ مجموعة  التعريؼ، ثـ تقوـ الباحثة بتوزيع خطوات طريقة

ترتيبيا بالركؿ الصحيح والصاقيا عمى لوحة باسـ المجموعة، والمجموعة التي تنتيي اسرع مف 

دية مف انجاز العمؿ تخرج وتمصؽ الموحة عمى السبورة واالجابة الصحيحة تحصؿ عمى ى

الباحثة، ثـ تطمب الباحثة مف المعممة ممف تحب أف تعطييف درسا بطريقة التعمـ التعاوني  

 متبعيف فييا الخطوات المصممة لطريقة التعمـ التعاوني.لتكسب زميبلتيا ميارة االلتزاـ باألنظمة 

يجابيات ىذه الطريقة وتقوـ ك ؿ مجموعة ثـ تناقش الباحثة مع المعممات مف النراط سمبيات وا 

بتسجيميا عمى بطاقات، حتى يتـ التوصؿ لمميزات طريقة التعمـ التعاوني، ثـ تقـو الباحثة مع 

 المعممات باستراحة لممرح والتسمية الستعادة نراطيف.

وبعد االنتياء توزع الباحثة عمى كؿ مجموعة بطاقات عمييا عناويف لمفاىيـ اجتماعية مف خبرات 



ح الكيفية التي يمكننا بيا توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني في تنمية ىذه المنياج وتطمب منيـ اقترا

 المفاىيـ والميارات االجتماعية لدى الطفؿ.

 التقويم: 

 التقويـ القبمي : االختبارات القبمية. -1

 تحميؿ المواقؼ. –تطبيقية واوراؽ عمؿ لمواقؼ مصورة التقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة  -2

 . بار البعديالتقويـ النيائي: االخت -3

 

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

ميارة المشاركة  -تصميم أنشطة تربوية لتنمية الميارات االجتماعية )ميارة التعاون

 ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة( لدى الطفل قائم عمى طريقة التعمم التعاوني:  -الوجدانية

نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة التعمم التعاوني في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال 

 )ميارة التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:اجتماعية                                        الخبرة:

 : جماعة البحث )الجماعات التعاونية(الستراتيجيةا

 ف لدى الطفؿ.تنمية مفيـو التعاو   اليدف العام لمنشاط:

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة.

 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة.

 أف يعدد الطفؿ الغرؼ األساسية في البيت.



 أف يستنتج الطفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة. 

 ي المنزؿ.أف يستنتج الطفؿ قيمة المراركة وااللتزاـ بقواعد العمؿ ف

 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي .

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ.

 أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره في األسرة.

 أف ننمي لدى الطفؿ حب المراركة الوجدانية ألفراد أسرتو.

 منرفة .... مما يتواجد ( –منديؿ  –كيت مجموعة مف الثياب) جا األدوات الالزمة:

 دمى. -ألعاب عمى ىيئة أدوات منزلية –مجموعة مف األطعمة 

إجراءات النراط:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتنرد معيـ أغنية لؤلسرة 

 والمنزؿ، وبعدىا تقوؿ ليـ أف عنواف خبرة اليوـ )بيتي(.

لوحة ألقساـ البيت ثـ تقوؿ لؤلطفاؿ بأننا نعيش في بيت األب واألـ مقدمة: تعرض المعممة 

 واألخوة.

 تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ باألعماؿ المنزلية   -التنفيذ: 

( مجموعات غير متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ 4تقسـ المعممة األطفاؿ إلى ) -

 مجموعة تقوـ بميمة مف مياـ المنزؿ: 

 : تقـو بطوي الثياب. موعة األولىالمج -

 : مجموعة تقوـ بالترتيب والتنظيؼ.المجموعة الثانية -

 :  تقوـ بمؼ سندويرات الفطور.المجموعة الثالثة -

 تيتـ باألطفاؿ الصغار.  المجموعة الرابعة: -



توزع المعممة األدوات البلزمة لكؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وعندما تنتيي كؿ مجموعة  -

ح المنزؿ مرتب والفطور جاىز والثياب في مكانيا، وتتناقش مع األطفاؿ في مف عمميا يصب

أننا عممنا معنا في البيت لمساعدة األـ، فنحف نعيش جميعًا في بيت واحد نحب بعضنا 

 ونتعاوف في انجاز أعماؿ المنزؿ.

 الخاتمة: يقـو األطفاؿ بغناء أغنية المنزؿ.

 ما أنظفو  بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو

 بيتي أنا                       بيت أخوتي أمي وأبي 

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )ميارة المشاركة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: زيارة مريض

 عاونية(االستراتيجية: جماعة البحث )الجماعات الت

 اليدؼ العاـ لمنراط:  تنمية مفيـو المراركة لدى طفؿ الروضة.

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممراركة الوجدانية ألصدقائو. -3

 لقصة.أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث ا -4

 أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا لزيارة صديقو المريض. -5

 أف يرارؾ الطفؿ في صناعة اليدية. -6

 أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة اليدية. -7

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة ؼ صنع اليدية. -8

واد خربية. صور م -ورؽ ىدايا -زينة –خيوط  -أوراؽ ممونة -ألواف -مقص األدوات الالزمة:

 صورة لطائرة ورقية. -صور ألصدقائو –لطفؿ مريض 



:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة جميمة إجراءات النشاط

 عمييـ :

في أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور فرحيف وعندما وصموا ألقوا تحية الصباح عمى 

د دخوليـ لغرفة النراط، سألت فاطمة أيف صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف بعضيـ البعض وبع

حسف مريض وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء وىو اآلف في المنزؿ ال يستطيع المجيئ 

 لمروضة، فيحزف األطفاؿ عمى صديقيـ المريض ويدىوف لو بالرفاء.

ندما بدأ األطفاؿ بجمع النقود لـ فاقترحت صديقتنا فاطمة الذىاب لزيارتو وجمب ىدية لو، ولكف ع

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية 

 لحسف. فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

فاقترحت المعممة عمييـ اف يصنعوا ىدية بأنفسيـ، ففرح األطفاؿ وركروا المعممة عمى مساعدتيا 

 تعاونوف في صنعي طائرة ورقية لصديقيـ حسف.ليـ، وأخذوا  ي

 مقدمة: تعرض صورا لمقصة ولمطائرة الورقية، وتسأليـ عما يراىدونو في الموحة.

 تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ بصنع الطائرة.  -التنفيذ: 

( مجموعات غير متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ 4تقسـ المعممة األطفاؿ إلى ) -

 موعة تقوـ بميمة : مج

 : برسـ الطائرة. المجموعة األولى -

 : تمويف الطائرة.المجموعة الثانية -

 : قص الطائرة مف لوحة الكرتوف.المجموعة الثالثة -

 : تركيب الخيوط والخرب.المجموعة الرابعة -



توزع المعممة األدوات البلزمة لكؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وتقدـ ليـ التوجييات المطموبة،   -

ندما تنتيي كؿ مجموعة مف عمميا تراقب وترجع المجموعة األخرى مع الحفاظ عمى اليدوء وع

 وااللتزاـ بالنظاـ.

 : يقوـ األطفاؿ جميعًا تغميؼ اليدية، وتقميد حركة الطائرة.الخاتمة

 

 )ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة(

 وضوع: إرارة المرورالخبرة: اجتماعية                                       الم

 االستراتيجية: جماعة البحث )الجماعات التعاونية(

 اليدؼ العاـ لمنراط:  تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة.

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 ة لممراركة الوجدانية لؤلخريف.أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتي -3

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -4

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العمؿ )ررطي المرور(. -5

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -6

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى ألواف إرارة المرور. -7

 تعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إرارة المرور.أف ي -8

 أف يستنتج الطفؿ عمؿ ررطي المرور. -9

 أف يرارؾ الطفؿ في صناعة ارارة المرور. -11



 أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة الموحة. -11

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة في اثناء قياميـ  بصنع إرارة المرور. -12

لوحة تضـ:  -أقبلـ رصاص –أعواد خربية  -أوراؽ ممونة -ألواف -مقص :األدوات الالزمة

 ررطي المرور. –صورة لطفؿ يقطع الرارع  –صور لمجموعة أرخاص يقطعوف الرارع 

 ولوحة أخرى إلرارة المرور.

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقـو برواية قصة إجراءات النشاط

 إرارة المرور وتقطيع الرارع :لؤلطفاؿ حوؿ 

في أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لمرارع  وجد سالـ 

ؾ مجموعة مف األرخاص ينتظروف إرارة المرور لتصبح إرارة المرور خضراء وقد كاف ىنا

حمراء لتقطيع الرارع، لكف سالـ كاف يريُد الوصوؿ بسرعة لمنزلو ليراىد أفبلـ الكرتوف، ولـ 

ينتظر حتى تصبح إرارة المرور حمراء ليقطع الرارع معيـ فركض قاطعًا الرارع وفجأة سمع 

ـ أرضًا وتناثرت أغراضو عمى األرض وقد صوت الزمور مف أحد السيارات المارة ووقع سال

كادت السيارة أف تصيبو لوال أف انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الررطي ومجموعة المارة 

ليطمئنوا عمى سالـ وساعده بجمع أغراضو عف األرض، ورفعو ررطي المرور عف األرض ونبيو 

ة المرور فحيف تكوف حمراء نقطع الرارع ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية واالنتباه أللواف إرار 

وخضراء ال نقـو بالتقطيع وننتظر حيف تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فركر سالـ ررطي المرور 

عمى نصيحتو ومساعدتو، وركر مجموعة المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الرارع مرة 

 أخرى دوف أف ينتظر إرارة المرور الحمراء.

 -صور لئلرارة –صور لممارة  مع ررطي المرور0ض صورا لمقصة تتألؼ مف مقدمة: تعر 

 صور لمسيارات( وتسأليـ عما يراىدونو في الموحة.



تقترح المعممة عمى األطفاؿ القياـ بأف يقوـ بصنع الموحة المؤلفة مف إرارة المرور   -التنفيذ: 

 ومجموعة المارة ومجموعة السيارات.

( مجموعات غير متجانسة، وتوزع عمييـ مياـ مختمفة، وكؿ 3إلى )تقسـ المعممة األطفاؿ  -

 مجموعة تقوـ بميمة : 

 : ترسـ إرارة المرور وتقصيا. المجموعة األولى -

 : ترسـ مجموعة األرخاص الماريف. المجموعة الثانية -

 : ترسـ السيارات. المجموعة الثالثة -

 : تموف إرارة المرور .المجموعة الرابعة -

ة األدوات البلزمة لكؿ عمؿ عمى كؿ مجموعة، وتقدـ ليـ التوجييات المطموبة،  توزع المعمم -

وعندما تنتيي كؿ مجموعة مف عمميا تراقب وترجع المجموعة األخرى مع الحفاظ عمى اليدوء 

 وااللتزاـ بالنظاـ.

 : يقوموف األطفاؿ بغناء )إرارة المرور(:الخاتمة

 ىيا نقطع الطريؽ   ىيا ىيا يا رفيؽ                       

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االرارة الحمراء 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 ال ال تقطع                         واالرارة خضراء.  

 

 

 



 

 

 

 ة:البعدي لمجمسة السادس –االختبار القبمي 

 أكمل مايمي: -أوالً 

الطفؿ لرخصيات الكبار او ألفراد ........  عب األدوار ىو نوع مف النراط، يتمثؿ فيل -
وأساليبيـ المميزة في الحياة التي يدركيا الطفؿ ............ أخريف ، وتتضح في أنماط 

 عيانًا و...............
..، تظير أىمية لعب األدوار في : .................... ، ..................... -

.................... ،.................... 
اختيار المراركيف في لعب األدوار يتـ مف خبلؿ: ..............................،   -

............................. 
مف مميزات لعب األدوار: يتيح لمطفؿ  فرص التعبير عف الذات، ..................،  -

...................................................................... ،.......... 
 يتطمب تطبيؽ لعب األدوار معممة ............ -
تقـو المعممة بتوجيو لعب األدوار مف خبلؿ ميمتيف ىما : ...........لعب األدوار  -

 كػػنراط، و .............. لعب األدوار ......... تربويًا.

 أ مع تصحيح الخطأ:أجب بصح أو خط -ثالثاً 

لعب األدوار يعمؿ عمى تقوية إظيار المراعر عند الطفؿ وتفاعمو مع أقرانو الذيف  -
 يراركونو المثيؿ فقط.)   (

تييئة مجموعة مف خبلؿ إثارة دافعية الطفؿ نحو موضوع الخبرة وتقديـ الموضوع بطريقة  -
 ريقة ىي الخطوة األولى في لعب األدوار.  )   (



 التمثيؿ في لعب األدوار.)    (ال يتـ إعادة  -
 يميز لعب األدوار أنو يزود الطفؿ بميارات لغوية وجسمية واجتماعية.)     ( -
 مف صعوبات تطبيؽ لعب األدوار أنو يتطمب وقتًا طويبًل  وتكمفة باىضة.)    (  -
 تظير المعممة في طريقة لعب األدوار بدور المقوّمة.)    ( -

 

 الجمسة السادسة:

 ساعات 3سة :  طريقة الحوار والمناقشة.     مدة الجمسة: عنوان الجم

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى طريقة الحوار والمناقرة. اليدف العام:

 يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى:  األىداف االجرائية:

 تّعرؼ طريقة التعمـ التعاوني. -9

 ة.مفيـو الحوار والمناقرتوضح  -10

 الحوار والمناقرة.تررح خطوات طريقة  -11

في رياض األطفاؿ عامة وفي  الحوار والمناقرةُتمخص مميزات استخداـ  -12

 تعميـ الميارات االجتماعية خاصة.

 الحوار والمناقرة.تصميـ نراط تطبيقي وفؽ طريقة  -13

في تنمية الميارات االجتماعية  الحوار والمناقرةتررح كيفية توظيؼ طريقة  -14

 فاؿ.لدى األط

دارة النقاش والتواصؿ. -15  أف ننمي لدى المعممة الميارات التعاونية وا 



أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ االجتماعي مع األخريف لدى  -16

 المعممة.

 بطاقات تتضمف األسئمة التقويمية. اوراؽ عمؿ. األدوات والوسائل التعميمية:

 . الحوار والمناقرة.وات طريقة صور وأركاؿ لخط                            

 الحوار والمناقرة. الطريقة التعميمية المستخدمة:

وما لدييـ مف  الحوار والمناقرةبعد الترحيب بالمعممات تناقريـ في طريقة  مقدمة )تمييد(:

 معمومات حوليا.

وتتحاور ، وتطرح خبرة اجتماعية الحوار والمناقرة تررح الباحثة خطوات طريقة اجراءات النشاط:

، ثـ تطمب منيـ طرح مركمة اجتماعية حتى الحوار والمناقرةمعيـ حوليا متبعة خطوات طريقة 

 يتوصموف معًا عف طري النقاش إلى حموؿ ليا.

 -)ميارة التعاوفوتطمب منيـ أمثمة تطبيقية تتضمف الميارات المراد تنميتيا لدى الطفؿ 

 الحوار والمناقرة.وات المصممة لطريقة التزاـ باألنظمة( متبعيف فييا الخط -المراركة

يجابيات ىذه الطريقة وتسجميا عمى  ثـ تناقش الباحثة مع المعممات في كؿ نراط سمبيات وا 

يجابيات ومميزات طريقة  الحوار بطاقات عمى السبورة، حتى يتـ التوصؿ إلى سمبيات وا 

فية توظيؼ طريقة التعمـ التعاوني وبعد االنتياء توزع الباحثة عمييـ بطاقات ليسجموا كي والمناقرة.

 في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطفؿ، ثـ تناقريـ فييا.

 التقويم: 

 ، لمعرفة المعمومات السابقة لدى المعممات.التقويـ القبمي : االختبارات القبمية -1

، وخطواتيا الحوار والمناقرة تطبيقية، حوؿ طريقةالتقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة  -2



 اتيا.ومميز 

 . التقويـ النيائي: االختبار البعدي -3

 

 

 

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال  المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 )ميارة التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:     اجتماعية                                   الخبرة:

 تنمية مفيـو التعاوف لدى الطفؿ.  اليدف العام لمنشاط:

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة. .1

 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة. .2

 أف يستنتج الطفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة.  .3

 ركة وااللتزاـ بقواعد العمؿ في المنزؿ.أف يستنتج الطفؿ قيمة المرا .4

 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي . .5

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ. .6

 أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره في األسرة. .7



 أف ننمي لدى الطفؿ حب المراركة الوجدانية ألفراد أسرتو. .8

 مجموعة مف الصور ألقساـ المنزؿ وفي كؿ صورة رخص يقـو بعمؿ ما. لالزمة:األدوات ا

في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتنرد معيـ أغنية لؤلسرة   إجراءات النشاط:

 والمنزؿ، وبعجيا تقوؿ ليـ أف عنواف خبرة اليوـ )بيتي(.

 ش معيـ بما تعبر عنو كؿ صورةتعرض المعممة الصور عمى األطفاؿ وتتناق مقدمة:

، ثـ تبيف المعممة وظيفة كؿ جزء مف المنزؿ )تسأليـ ماذا نفعؿ في المطبخ؟ ماذا تفيدنا  التنفيذ:

 غرفة الضيوؼ؟ ىؿ تساعد أمؾ في ترتيب الغرفة؟ كيؼ تقدـ المساعدة؟ لما نتساعد في المنزؿ؟

ف تعبت أمؾ أو مرضت نتيجة ما واجبؾ اتجاه منزلؾ؟ ما ىو دورؾ في المنزؿ؟ ىؿ تحزف أ

 عمميا الطويؿ بالمنزؿ؟ لماذا عمينا العمؿ معًا في المنزؿ؟

أف كؿ منا لو منزؿ وفي كؿ منزؿ غرؼ لمنوـ ومطبخ  وغرفة لمضيوؼ يعيروا ثم تبين المعممة 

فيو أفراد األسرة معًا، وعمينا أف نحافظ عميو مرتب نظيؼ وال يتـ ذلؾ إال بمساعدتنا لؤلـ 

نا معًا حتى يبقى  مرتب ونظيؼ وحتى ال تمرض األـ. فنحف حيف نتعاوف ونتقاسـ المياـ  وبتعاون

 نستطيع إنجاز األعماؿ بسرعة ودوف تعب.  

 يقـو األطفاؿ بغناء أغنية المنزؿ. الخاتمة:

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 بي بيتي أنا                       بيت أخوتي أمي وأ

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 )ميارة المشاركة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: زيارة مريض

 لمراركة لدى طفؿ الروضة.تنمية مفيـو ا  اليدف العام لمنشاط:

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -1

 أف يذكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممراركة الوجدانية ألصدقائو. -3

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -4

 موؿ.أف يقترح الطفؿ أكبر عدد ممكف مف الح -5

 أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا لزيارة صديقو المريض. -6

 أف يستنتج قيمة التعاوف في العمؿ. -7



 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة ؼ صنع اليدية. -8

 أف ننمي لدى الطفؿ حب المراركة لؤلخريف في أفراحيـ وأحزانيـ. -9

 أف ننمي لدى الطفؿ احتراـ قواعد العمؿ الجماعي. -11

 ي لدى الطفؿ المبادرة في تقديـ الحموؿ والثقة بالنفس. أف ننم -11

 صور تحكي القصة. األدوات الالزمة:

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة جميمة إجراءات النشاط

 عمييـ:

لصباح عمى في أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور فرحيف وعندما وصموا ألقوا تحية ا

بعضيـ البعض وبعد دخوليـ لغرفة النراط، سألت فاطمة أيف صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف 

حسف مريض وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء وىو اآلف في المنزؿ ال يستطيع المجيئ 

 لمروضة، فيحزف األطفاؿ عمى صديقيـ المريض ويدىوف لو بالرفاء.

ارتو وجمب ىدية لو، ولكف عندما بدأ األطفاؿ بجمع النقود لـ فاقترحت صديقتنا فاطمة الذىاب لزي

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية 

 لحسف. فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

 مقدمة: تعرض صورا لمقصة، وتسأليـ عما يراىدونو في الموحة.

عممة بالطمب مف األطفاؿ أف يفكر في حؿ لمركمة األطفاؿ في القصة ماذا تقوـ الم  -التنفيذ: 

 تفعموف لو كنتـ مكانيـ؟ ليس لديكـ النقود الكافية لجمب ىدية لصديقكـ المريض ماذا تفعموف؟ 

 تستمع المعممة القتراحات وحموؿ األطفاؿ وتسجميا عمى السبورة. -

 تناقش المعممة األطفاؿ في الحموؿ . -

 ؿ المعممة مع األطفاؿ لصنع ىدية مف عمؿ األطفاؿ  متعاونيف معًا.تتوص -



تسأؿ المعممة األطفاؿ لماذا نتعاوف في صنع اليدية؟ لماذا عمينا تقديـ ىدية لصديقنا  -

 المريض؟ 

ثـ تخبرىـ  بأف يجب عمينا مراركة األخريف بحزنيـ ومساعدتيـ ليفرحوا، وأف نقدـ المساعدة  -

حبيـ، وأف نتعاوف معًا دومًا في صنع األعماؿ واليدايا ألننا ننجزىا بوقت ألصدقائنا الذيف ن

 أقصر، وأنو عمينا زيارة المريض والدعاء لو بالرفاء.

 :  يقـو األطفاؿ تقميد حركة الطائرة.الخاتمة

 في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال المناقشةنموذج لتنفيذ نشاط بطريقة 

 واألنظمة( )ميارة االلتزام بالقواعد

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: إشارة المرور

 :  تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة.اليدف العام لمنشاط

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -1

 أف يذكر األحداث األساسية في القصة. -2

 ى الطفؿ الدافعية الذاتية لممراركة الوجدانية لؤلخريف.أف ننمي لد -3

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -4

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العمؿ )ررطي المرور(. -5

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -6

 دلوالت ألواف إرارة المرور.أف يتعرؼ الطفؿ عمى م -7

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إرارة المرور. -8

 أف يرارؾ الطفؿ في صناعة ارارة المرور. -9



 صور لمراىد القصة. األدوات الالزمة:

: في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقوـ برواية قصة لؤلطفاؿ إجراءات النشاط

 المرور وتقطيع الرارع.حوؿ إرارة 

في أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لمرارع  وجد سالـ 

إرارة المرور خضراء وقد كاف ىناؾ مجموعة مف األرخاص ينتظروف إرارة المرور لتصبح 

لكرتوف، ولـ حمراء لتقطيع الرارع، لكف سالـ كاف يريُد الوصوؿ بسرعة لمنزلو ليراىد أفبلـ ا

ينتظر حتى تصبح إرارة المرور حمراء ليقطع الرارع معيـ فركض قاطعًا الرارع وفجأة سمع 

صوت الزمور مف أحد السيارات المارة ووقع سالـ أرضًا وتناثرت أغراضو عمى األرض وقد 

كادت السيارة أف تصيبو لوال أف انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الررطي ومجموعة المارة 

ليطمئنوا عمى سالـ وساعده بجمع أغراضو عف األرض، ورفعو ررطي المرور عف األرض ونبيو 

ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية واالنتباه أللواف إرارة المرور فحيف تكوف حمراء نقطع الرارع 

ر وخضراء ال نقـو بالتقطيع وننتظر حيف تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فركر سالـ ررطي المرو 

عمى نصيحتو ومساعدتو، وركر مجموعة المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الرارع مرة 

 أخرى دوف أف ينتظر إرارة المرور الحمراء.

 -صور لئلرارة –صور لممارة  مع ررطي المرور0تعرض صورا لمقصة تتألؼ مف  مقدمة:

 صور لمسيارات( وتسأليـ عما يراىدونو في الموحة.

تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة ماذا حصؿ لمطفؿ عندما قطع  -: التنفيذ

الرارع؟ لماذا وقع سالـ أرضًا؟ ماذا كاف مف المحتمؿ أف يحدث لسالـ لو ضربتو السيارة؟ كيؼ 

كنت تتصرؼ لو كنت مكاف سالـ؟ متى نقطع الرارع؟ ما ميمة ررطي المرور؟ لماذا عمينا أف 

   نمتـز بقواعد المرور؟ 



 : يقوموف األطفاؿ بغناء )إرارة المرور(:الخاتمة

 ىيا ىيا يا رفيؽ                         ىيا نقطع الطريؽ 

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االلوف األحمر 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 والموف أخضر.  ال ال تقطع                         

 

 البعدي لمجمسة السابعة: –االختبار القبمي 

 يمي: أكمل ما -أوالً 

المناقرة ىي ركؿ مف أركاؿ .............و الحوار في سياؽ الحياة االجتماعية بيف  -
 الطفؿ وغيره مف الرارديف.

ؿ وىي أنرطة تعميمية ........... تقوـ عمى المحادثة التي تتعبيا المعممة مع األطفا -
 حوؿ موضوع ما بطريقة ............ وطرح األسئمة.

 تظير أىمية لعب األدوار في كونيا تعتمد عمى .................... -
اختيار المراركيف في لعب األدوار يتـ مف خبلؿ: ..............................،   -

............................. 
......... ، .............................، خطوات طريقة المناقرة: .............. -

.......................... ،.......................... 
مف سمبيات طريقة المناقرة أنيا تسبب الترتت عف الموضوع ، .....................،  -

................. ، ............................ ، ............................. ،..
....................... 

 يكوف دور المعممة في ىذه الطريقة المنسؽ و ................ و ....................  -
 أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ: -ثالثاً 



 تعتمد طريقة الحوار والمناقرة عمى التعمـ الذاتي.)      ( -
 في طريقة المناقرة يقود الطفؿ النقاش بنفسو.)      ( -
سرد قصة أ، عرض وسيمة لتخدـ األفكار ىي أولى مراحؿ المناقرة وتسمى مرحمة  -

 التييئة.)    (
 مف أىـ أسس إدارة النقاش ؼ رياض األطفاؿ: ارراؾ أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ.)  ( -
مساعدة األطفاؿ في تعويدىـ عمى المواجية لممواقؼ ىي مف مميزات طريقة المناقرة.   -

)   ( 
 الطريقة إال لمجماعات الصغير.)  ( ال تصمح ىذه  -

 

 الجمسة السابعة:

 ساعات 3عنوان الجمسة :  طريقة لعب األدوار.     مدة الجمسة: 

 اىداف الجمسة: 

 أف تتعّرؼ المعممة عمى مفيوـ طريقة لعب األدوار. اليدف العام:

  يتوقع مف المعممة في نياية الجمسة أف تكوف قادرة عمى: األىداف االجرائية:

 ..طريقة لعب األدوارتّعرؼ  -17

 ..مفيوـ لعب األدوارتوضح  -18

 لعب األدوار.تررح خطوات طريقة  -19

في رياض األطفاؿ عامة وفي تعميـ  لعب األدوارُتمخص مميزات استخداـ  -20

 الميارات االجتماعية خاصة.

 لعب األدوار.تصميـ نراط تطبيقي وفؽ طريقة  -21



ة الميارات االجتماعية لدى في تنمي لعب األدوارتررح كيفية توظيؼ طريقة  -22

 األطفاؿ.

دارة النقاش وانتقاء األدوار  -23 أف ننمي لدى المعممة الميارات التعاونية وا 

 االجتماعية المناسبة لمطفؿ.

أف ننمي االتجاىات االيجابية نحو التواصؿ االجتماعي مع األخريف لدى  -24

 المعممة.

 وات.دمى ومجسمات ألرخاص واداألدوات والوسائل التعميمية: 

 . لعب األدوارصور وأركاؿ لخطوات طريقة                             

 لعب األدوارالحوار والمناقرة ،التدريس المصغر ،  الطريقة التعميمية المستخدمة:

، بعد الترحيب بالمعممات تطرح عمى المعممات قصة تحتوي موقؼ اجتماعي مقدمة )تمييد(:

ناسبة لتعمـ الخبرة االجتماعية، واقتراح نيايات أخرى لمقصة وأدوار وتطمب منيـ اقتراح األدوار الم

جديدة ليا، وتناقريـ الباحثة في رروط الدور وبعد التوصؿ لتعريؼ لمعب األدوار عند األطفاؿ 

ورروط الدور المناسب لمطفؿ، وخطواتو. ثـ تقوـ بالطمب مف مجموعة مف المعممات الراغبات 

وج وبعد انتيائيف مف التمثيؿ تتناقش مع المعممات باألدوار وصفات بتمثيؿ أدوار القصة بالخر 

كؿ دور، ثـ تطمب مف المعممات في كؿ مجموعة تأليؼ مسرحية ما لمطفؿ وتوزع عييـ اقمرة 

 ومقص والصؽ وااللواف لتصميـ أدوات المسرحية وازياء األدوار التي سيقوموف باقتراحيا.

 ى مكافأة.والمجموعة التي تنتيي اوال تحصؿ عم

وعند انتياء الجميع تقـو كؿ مجموعة بتمثيؿ قصتيا بأسموبيا الخاص مستخدمة ما صنعتو مف 

أزياء. وبعد ذلؾ تتناقش الباحثة مع المعممات حوؿ الخطوات التي اتبعتيا المجموعات في تمثيميا 



ش معيـ وتسجميا عمى لوحة عمى السبورة. وبعدىا تعدد ليـ خطوات طريقة لعب الدوار وتتناق

 فيما تـ اتباعو منيا أثناء تمثيميـ لقصصيـ. 

يجابيات ىذه الطريقة وتسجميا  ثـ تناقش الباحثة مع المعممات في كؿ قصة تـ تمثيميا سمبيات وا 

عمى بطاقات عمى السبورة، حتى يتـ التوصؿ إلى السمبيات وااليجابيات المميزة ليده الطريقة 

لعب  باحثة عمييـ بطاقات ليسجموا عمييا كيفية توظيؼ طريقةوبعد االنتياء توزع ال لعب األدوار.

 في تنمية الميارات االجتماعية لدى الطفؿ، ثـ تناقريـ فييا. األدوار

 التقويم: 

 ، لمعرفة المعمومات السابقة لدى المعممات.التقويـ القبمي : االختبارات القبمية -4

 ، وخطواتيا ومميزاتيا.ب األدوارلعتطبيقية حوؿ طريقة التقويـ المرحمي: أسئمة وأنرطة  -5

 والخبرات التطبيقية.  التقويـ النيائي: االختبار البعدي -6

 لممعممات ليتـ تقديميا عف طريؽ التدريس المصغر: ةثـ تقدـ الباحثة خبرات تطبيقي

ميارة المشاركة  -تصميم أنشطة تربوية لتنمية الميارات االجتماعية )ميارة التعاون

 االلتزام بالقواعد واألنظمة( لدى الطفل قائم عمى طريقة لعب األدوار: ميارة  -الوجدانية

 نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال

 )ميارة التعاون(

 بيتي )المنزؿ( الموضوع:اجتماعية                                        الخبرة:

 مية مفيـو التعاوف لدى الطفؿ.تن  اليدف العام لمنشاط:

 : األىداف السموكية

 أف يتعرؼ الطفؿ بأنو جزء مف األسرة.



 أف يتعرؼ الطفؿ دور كؿ فرد في األسرة.

 أف يعدد الطفؿ الغرؼ األساسية في البيت.

 أف يستنتج الطفؿ ضرورة التعاوف في المنزؿ بيف أفراد األسرة. 

 ـ بقواعد العمؿ في المنزؿ.أف يستنتج الطفؿ قيمة المراركة وااللتزا

 أف ننمي لدى الطفؿ حب العمؿ الجماعي .

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو احتراـ األخريف خبلؿ التعامؿ.

 أف يستنتج الطفؿ قيمة االلتزاـ بدوره في األسرة.

طاعة الوالديف.  أف ننمي لدى الطفؿ حب المراركة الوجدانية ألفراد أسرتو وا 

 اعد الطفؿ صديقو عند الحاجة.أف يس

)أزياء المسرحية( مجموعة مف الثياب التي يرتدييا أفراد األسرة تبعًا  األدوات والوسائل الالزمة:

 ألعاب عمى ىيئة أدوات منزلية. -ألدوارىـ

في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقص عمييـ قصة األـ   إجراءات النشاط:

 والمتعبة 

تقص المعممة عمى األطفاؿ قصة األـ المتعبة في أحد األياـ عادت األـ مف عمميا  مقدمة:

متعبة ووجدت المنزؿ غير مرتب فقد لعب أحمد وأخوه عمي باأللعاب واألثاث واأللعاب مبعثرة 

عمى األرض وكاف أخوىـ الصغير حسف يبكي جائعًا فتطمب األـ مف أطفاليا أحمد وعمي 

يب المنزؿ حتى تصنع الطعاـ وبعد أف يرتب األطفاؿ األلعاب واألثاث مساعدتيا في ترت

متعاونيف مع بعضيـ البعض ركرتيـ األـ ووعدوىا بأف يرتبوا أغراضيـ دائمًا ويساعدوىا دائمًا 

 حتى ال تمرض فيي تعمؿ كثيرًا. 

 ييا.تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث القصة ودور كؿ فرد ف  - التنفيذ:



تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اختيار  -

 األدوار حسب رغباتيـ. 

 تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية. -

ؿ ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات وتتعاوف مع األطفا -

 في توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المراىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -

 يبدأ األطفاؿ بالتمثيؿ وقد ترترؾ المعممة في المرة األولى باختبار أحد األدوار وتمثيميا. -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 تراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.مقترحات جديدة، فيتـ اق

 مناقرة التمثيؿ الجديد. -

التوصؿ إلى استنتاجات) الفكرة العامة ضرورة التعاوف بيف أفراد األسرة حتى تعيش  -

 سعيدة مع بعضيا واحتراـ قوانيف المنزؿ والمحافظة عمى نظافتو(

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

ـ في المنزؿ وأخوىـ الصغير يبكي بجانبيـ غير ميتميف األوالد يمعبوف بألعابيالمشيد األول: 

 بو.

وفي أثناء لعب األطفاؿ تأتي األـ مف عمميا وتمقي التحية عمى أطفاليا )مرحبًا المشيد الثاني: 

يا أحبائي ارتقت لكـ (، وتتفاجأ بالمنزؿ تعـ بو الفوضى وتقوؿ  )ما ىذا مف فقعؿ كؿ ىذا ؟ لما 

 صوت طفميا الصغير يبكي وتركض إليو تحممو وتسكتو. المنزؿ ىكذا؟( وتسمع األـ



: يعتذر الطفاؿ مف األـ عمى الفوضى وعدـ انتباىيـ ألخييـ الصغير، ثـ يقـو المشيد الثالث

أحمد وعمي بمساعدة والدتيـ في أعماؿ المنزؿ فيرتب أحمد األلعاب ويقوـ عمي بترتيب الغرفة 

 وطوي الثياب.

 إطعاـ الطفؿ الصغير حسف وتحضير الغداء لمعائمة.تقـو األـ ب المشيد الرابع:

بعد أف ينتيي األطفاؿ مف األعماؿ المنزلية تجمس األـ معيـ وتركرىـ  المشيد الخامس:

ويعدوف األـ بأف يساعدونيا دائمًا وأال يتركوف غرفيـ غير مرتبة وأف يحافظوا عمى نظافة منزليـ 

 ويطيعونيا.

 نية المنزؿ.: يقـو األطفاؿ بغناء أغالخاتمة

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

 بيتي أنا                       بيت أخوتي أمي وأبي 

 بيتي بيتي ما أحبله           ما أجممو ما أنظفو 

وثـ تقـو المعممة مع األطفاؿ بإعادة تمثيؿ القصة مع األطفاؿ وتتطمب أطفااًل جدد لمتمثيؿ مف 

 رجع األطفاؿ الخجوليف عمى التمثيؿ.يرغبوف وت

 نموذج لتنفيذ نشاط بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )ميارة المشاركة( 

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: زيارة مريض

 ى طفؿ الروضة.:  تنمية مفيـو المراركة لداليدف العام لمنشاط

 األىداف السموكية: 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -1

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -2

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممراركة الوجدانية ألصدقائو. -3

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -4

 المريض.أف يقترح الطفؿ مجموعة مف اليدايا لزيارة صديقو  -5

 أف يرارؾ الطفؿ في صناعة اليدية. -6

 أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صناعة اليدية. -7



 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة ؼ صنع اليدية. -8

 -األوراؽ الممونة -)أزياء المسرحية( مجموعة مف أدوات المقص  األدوات والوسائل الالزمة:

 دواء( – رررؼ  -ورؽ اليدايا -األعواد الخربية

 في التمييد تقـو المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقص عمييـ القصة.  إجراءات النشاط:

تقص المعممة قصة عمى األطفاؿ:  في أحد األياـ أتى األطفاؿ إلى روضة الزىور  مقدمة:

 فرحيف وعندما وصموا ألقوا تحية الصباح عمى بعضيـ البعض وبعد دخوليـ لغرفة النراط، سألت

فاطمة أيف صديقنا حسف فأجابيا أحمد أف حسف مريض وقد ذىب لمطبيب ووصؼ لو الدواء 

وىو اآلف في المنزؿ ال يستطيع المجيئ لمروضة فيحزف األطفاؿ عمى صديقيـ المريض ويدىوف 

 لو بالرفاء .

د لـ فاقترحت صديقتنا فاطمة الذىاب لزيارتو وجمب ىدية لو، ولكف عندما بدأ األطفاؿ بجمع النقو 

حزنت فاطمة وسأليا أحمد ماذا حصؿ لما انت حزينة؟ فأجابتو أف النقود ال تكفي لجمب ىدية 

 لحسف. فقاؿ أحمد تعالوا نفكر ماذا نفعؿ؟ 

فاقترحت معممتيـ عمى األطفاؿ أف يصنعوا لو ىدية، وقاـ األطفاؿ يتعاونوف معًا لصنع طائرة 

يارتو ويقدموف لو اليدية ويركرىـ حسف كثيرًا ورقية لصديقيـ ليفرح بيا، ثـ يذىب األطفاؿ لز 

 ويفرحوا بقدوميـ.

 تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث القصة ودور كؿ فرد فييا.  - التنفيذ:

تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اختيار  -

 األدوار حسب رغباتيـ. 

 مة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية.تتناقش المعم -



ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات وتتعاوف مع األطفاؿ  -

 في توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المراىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -

 ى باختبار أحد األدوار وتمثيميا.يبدأ األطفاؿ بالتمثيؿ وقد ترترؾ المعممة في المرة األول -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 مقترحات جديدة، فيتـ اقتراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.

 مناقرة التمثيؿ الجديد. -

دانية التوصؿ لمفكرة العامة مف القصة وىي المراركة الوج) التوصؿ إلى استنتاجات -

 والتعاطؼ مع األخريف وضرورة زيارة المرضى(

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

دخوؿ مجموعة مف األطفاؿ لغرفة النراط ويقوموف بعدىا بإلقاء التحية عمى المشيد األول: 

 بعضيـ البعض، ثـ تدخؿ المعممة وتمقي تحية الصباح عمييـ.

يا حسف، لماذا ىو غائب؟ فتسأؿ المعممة ىؿ يعمـ تسأؿ الطفمة مريـ عف صديق المشيد الثاني:

أحد ما لما ىو غائب؟ فيجيب سامر أف صديقيـ حسف مريض وقد ذىب لمطبيب وأخذ الدواء 

 لكنو ال يستطيع المجيئ لمروضة. 

: يحزف األطفاؿ عمى مرض صديقيـ وغيابو ويدعوف لو بالرفاء، ثـ تسأؿ مريـ المشيد الثالث

تقوؿ ألصدقائيا دعونا نرترؾ معًا في ىدية فيوافؽ األطفاؿ ويقوموف ماذا سنقدـ لو ىدية؟ و 

 بجمع النقود لجمب ىدية لصديقيـ حسف.

تبدو مريـ حزينة فيسأليا سامر ما بؾ لما أنت حزينة؟ فتخبره الف النقود ال تكفي المشيد الرابع: 

فسيـ، وتقوؿ ليـ إذا لجمب ىدية، فتقترح المعممة عمييـ أف يتعاونوا في صنع ىدية لصديقيـ بأن



تعاونتـ معًا وعممتـ سوية سوؼ تصنعوف ىدية أجمؿ مف التي كنتـ سترترونيا، فيوافؽ األطفاؿ 

 ويقوؿ سامر حسف يحب الطائرات لنصنع لو طائرة ورقية.

يقوـ األطفاؿ بالتعاوف معًا في صناعة الطائرة، وبعد االنتياء يقوموف بتغميؼ   المشيد الخامس:

يا، وعند زيارة صديقيـ يقدموف اليدية لو ويفرحوا كثيرا برؤيتيـ وبالطائرة ويركرىـ اليدية وتزين

 عمى عمميـ ىذا ويتمنوف لو الرفاء وأنيـ ارتاقوا إليو ليعود لمروضة.

 تقوـ المعممة مع األطفاؿ بإعادة تمثيؿ القصة مع األطفاؿ وتتطمب أطفااًل جدد لمتمثيؿ.: الخاتمة

 

 

 

 

 بطريقة لعب األدوار في رياض األطفال بيدف اكساب األطفال نموذج لتنفيذ نشاط

 )ميارة االلتزام بالقواعد واألنظمة(

 الخبرة: اجتماعية                                       الموضوع: إرارة المرور

 تنمية مفيـو االلتزاـ بالقواعد واألنظمة لدى طفؿ الروضة. اليدف العام لمنشاط: 

 كية: األىداف السمو 

 أف يسمي الطفؿ رخصيات القصة. -13

 أف يكر األحداث األساسية في القصة. -14

 أف ننمي لدى الطفؿ الدافعية الذاتية لممراركة الوجدانية لؤلخريف. -15

 أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو التقيد بقواعد المرور. -16



 مرور(.أف ننمي لدى الطفؿ االتجاىات االيجابية نحو قيمة العمؿ )ررطي ال -17

 أف يستنتج الطفؿ المغزى الذي تدور حولو أحداث القصة. -18

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى ألواف إرارة المرور. -19

 أف يتعرؼ الطفؿ عمى داللة كؿ لوف مف ألواف إرارة المرور. -21

 أف يستنتج الطفؿ عمؿ ررطي المرور. -21

 أف يرارؾ الطفؿ في صناعة ارارة المرور. -22

 عة الموحة.أف يتعاوف الطفؿ مع أصدقائو في صنا -23

 أف يمتـز بقواعد العمؿ وتوجييات المعممة في اثناء قياميـ  بصنع إرارة المرور. -24

 األزياء البلزمة لممسرحية. األدوات الالزمة:

:  في التمييد تقوـ المعممة بإلقاء التحية عمى األطفاؿ وتقـو برواية قصة إجراءات النشاط

 لؤلطفاؿ حوؿ إرارة المرور وتقطيع الرارع :

أحد األياـ خرج سالـ مف الروضة مسرعًا لمذىاب لممنزؿ وأثناء وصمو لمرارع  وجد سالـ  في

إرارة المرور خضراء وقد كاف ىناؾ مجموعة مف األرخاص ينتظروف إرارة المرور لتصبح 

حمراء لتقطيع الرارع، لكف سالـ كاف يريُد الوصوؿ بسرعة لمنزلو ليراىد أفبلـ الكرتوف، ولـ 

بح إرارة المرور حمراء ليقطع الرارع معيـ فركض قاطعًا الرارع وفجأة سمع ينتظر حتى تص

صوت الزمور مف أحد السيارات المارة ووقع سالـ أرضًا وتناثرت أغراضو عمى األرض وقد 

كادت السيارة أف تصيبو لوال أف انتبو السائؽ وتوقؼ، ثـ ركض إليو الررطي ومجموعة المارة 

بجمع أغراضو عف األرض، ورفعو ررطي المرور عف األرض ونبيو  ليطمئنوا عمى سالـ وساعده

ألىمية االلتزاـ بالقواعد المرورية واالنتباه أللواف إرارة المرور فحيف تكوف حمراء نقطع الرارع 

وخضراء ال نقـو بالتقطيع وننتظر حيف تصبح برتقالية نستعد لمتقطيع، فركر سالـ ررطي المرور 



ركر مجموعة المارة عمى مساعدتيـ لو ووعدىـ أال يقطع الرارع مرة عمى نصيحتو ومساعدتو، و 

 أخرى دوف أف ينتظر إرارة المرور الحمراء.

 تطرح مجموعة مف األسئمة عمى األطفاؿ حوؿ أحداث القصة ودور كؿ فرد فييا.

تقترح المعممة عمى األطفاؿ تمثيؿ القصة، وتطمب مف األطفاؿ الراغبيف بالتمثيؿ اختيار  -

 ار حسب رغباتيـ. األدو 

 تتناقش المعممة مع األطفاؿ حوؿ مجريات القصة وسيناريو المواقؼ التمثيمية. -

ترتب المعممة مع األطفاؿ مكاف التمثيؿ وتحدد ما يمـز مف أدوات وتتعاوف مع األطفاؿ  -

 في توفيرىا.

 توجو انتباه األطفاؿ المراىديف إلى ما ينبغي مبلحظتو. -

 ترترؾ المعممة في المرة األولى باختبار أحد األدوار وتمثيميا. يبدأ األطفاؿ بالتمثيؿ وقد -

بعد االنتياء مف التمثيؿ تتناقش مع األطفاؿ حوؿ أحداث التمثيؿ ونتائجو ويقدـ األطفاؿ  -

 مقترحات جديدة، فيتـ اقتراح تمثيؿ المواقؼ الجديدة.

 مناقرة التمثيؿ الجديد. -

مة مف القصة وىي احتراـ قوانيف العمؿ التوصؿ إلى استنتاجات) التوصؿ لمفكرة العا -

 االلتزاـ بأنظمة المرور( –وقوانيف السير وتقطيع الرارع 

 الخطة العامة في الموقف التمثيمي: 

مجموعة مف األطفاؿ تمثؿ عمى أنيا السيارات، ومجموعة أخرى عمى أنيا المارة، المشيد األول: 

برتقالية( والطفؿ سالـ  -خضراء –حمراء ومجموعة مف ثبلثة أطفاؿ عمى أنيا إرارة المرور )

 وطفؿ آخر عمى أنو ررطي المرور.  



تقؼ مجموعة السيارات في اوؿ الرارع وتقؼ مجموعة األطفاؿ الماريف عمى  المشيد الثاني:

الرصيؼ، وحيف تصبح إرارة المرور خضراء يقطع سالـ الرارع والسيارات تمري فتكاد تضربو 

 أغراضو عمى األرض. سيارة ويقع أرضًا وتتبعثر 

: يركض ررطي المرور إليو ليطمئف عميو، ويركض األطفاؿ المارة ليقوموا بجمع المشيد الثالث

 أغراضو المبعثرة عمى األرض.

يساعد ررطي المرور سالـ في الوقوؼ وينصحو أال يقطع الرارع واالرارة المشيد الرابع: 

رع وينتبو لنفسو أكثر، كما يخبره ضرورة خضراء بؿ أف ينتظر حتى تصبح حمراء ويقطع وأال يس

 احتراـ قوانيف المرور ليحافظ عمى سبلمتو.

يركر سالـ األطفاؿ الماريف عمى مساعدتيـ لو، ويركر الررطي ويعتذر منيـ  المشيد الخامس:

 ويعدىـ أال يكرر التصرؼ مرة أخرى وأف يمتـز بقوانيف المرور.

 المرور(:: يقوموف األطفاؿ بغناء )إرارة الخاتمة

 ىيا ىيا يا رفيؽ                         ىيا نقطع الطريؽ 

 اقطع اقطع عند المعبر               اقطع عند االرارة الحمراء 

 ىيا ىيا يا رفيؽ                        ىيا نقطع الطريؽ 

 ال ال تقطع                         واالرارة خضراء.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق رقم )  (المم

  بطاقة مالحظة

بطاقة مالحظة أداء معممة الروضة في كيفية تنميتيا الميارات االجتماعية لدى أطفال  -أوالً 

 الروضة أثناء تنفيذىا لمخبرات التربوية:

تقػػػـو الباحثػػػة ببنػػػاء مرػػػروع بطاقػػػة مبلحظػػػة سػػػموؾ معممػػػة الروضػػػة فػػػي كيفيػػػة تنميتيػػػا لمميػػػارات 

وضػػػة  أثنػػػاء تنفيػػػذىا لمخبػػػرات التربويػػػة. إذ سػػػتقـو الباحثػػػة بمبلحظػػػة االجتماعيػػػة لػػػدى أطفػػػاؿ الر 

المعممػػات أثنػػاء تطبػػيقيف لمخبػػرات التربويػػة المتنوعػػة وسػػتقـو الباحثػػة بمػػؿء بطاقػػة المبلحظػػة بعػػد 

 ثبلث مراىدات لخبرات متنوعة.

 ترتمؿ البطاقة محاور أساسية ىي:



 لمعممة لتنمية الميارات االجتماعية.المجاؿ المتعمؽ بالطرائؽ واألساليب التي تطبقيا ا -1

 المجاؿ المتعمؽ بميارة المراركة. -2

 المجاؿ المتعمؽ بميارة التعاوف. -3

 المجاؿ المتعمؽ بميارة االلتزاـ باألنظمة. -4

 يعتمد تقدير أداء المعممة في بطاقة المبلحظة عمى تصيؼ ليكرت الخماسي كما يمي:

 د القياـ باألداء بركؿ متميز.( درجات عن5تقدير ممتاز: تحصؿ المعممة عمى ) -

( درجػات عنػد القيػاـ بػاألداء برػكؿ صػحيح وبدرجػة جيػد 4تقدير جيد جدًا المعممػة عمػى ) -

 جدًا.

( درجػػات عنػػد القيػػاـ بػػاألداء برػػكؿ صػػحيح 3تقػػدير جيػػد عنػػدما تحصػػؿ المعممػػة عمػػى ) -

 وبدرجة جيد.

 داء بدرجة مقبوؿ.( درجات عند القياـ باأل2تقدير متوسط عندما تحصؿ المعممة عمى ) -

( درجػػػػة عنػػػػدما تقػػػػـو المعممػػػػة بػػػػاألداء بدرجػػػػة 1تقػػػػدير ضػػػػعيؼ تحصػػػػؿ المعممػػػػة عمػػػػى ) -

 ضعيؼ.

 درجة األداء المحاور

 

المحور 

 األول

الطرائق واألساليب التي تتبعيا المعممة لتنمية الميارات 

 االجتماعية

 ممتاز
جيد 

 جداً 
 ضعيؼ متوسط جيد

     

1 
فاؿ عمى التساؤؿ والمناقرة وأخذ تستخدـ طرائؽ ترجع األط

 المبادرة.
     

      تركز الطريقة عمى تنمية الميارات االجتماعية عند الطفؿ بوضوح. 2



      ترجع الطريقة األطفاؿ عمى التعاوف واالعتماد عمى النفس. 3

4 

 

تتناوؿ الطريقة مواقؼ تتطمب مف األطفاؿ سموكيات 

التزاـ بقواعد  -راركةم -أنرطة جماعية-اجتماعية)تعاوف

 العمؿ.......الخ(

     

      تتيح الطريقة لؤلطفاؿ الحركة والمعب وممارسة األنرطة. 5

      تستخدـ في طريقة لعب األدوار أدوارًا تجذب انتباه األطفاؿ. 6

7 
تستخدـ الطرائؽ التي ترجع األطفاؿ عمى التحدث والمبادرة 

 والتعبير عف أراءىـ ومراعرىـ.
     

      تراعي المعممة في طرائقيا كبل مف العمؿ الفردي والجماعي. 8

9 
تكثر المعممة مف الطرائؽ التي تتضمف أسئمة تتطمب حموال لمواقؼ 

 اجتماعية.
     

      ترجع المعممة األطفاؿ عمى لعب األدوار بكافة أركاليا. 10
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AAbbssttrraacctt  

 The Effectiveness of a Training Program for 

kindergarten Teachers in Developing social skills  

A quasi Experimental Study on a sample of public kindergartens in the city 

of Damascus 

 

 Interest has been shown phase kindergarten for a long time, 

although it has not assumed the importance it deserves in the field so 

far, and was a teacher kindergarten a long time ago and even now 

occupies first place in the importance of achieving the objectives of this 

phase in every sense of the character of the knowledge, skills and 

ambitions and desire to work with children, The attention was prepared 

and qualified to deal with privacy, and train service during this stage of 

the priorities of ensuring access to children for maximum growth of 

him, and keep abreast of developments and to avoid the weaknesses, if 

any, and thus achieve the objectives of the kindergarten. 

It is this idea Title Current search came as follows: 

The effectiveness of the training program for kindergarten teachers to 

develop some social skills With kindergarten children 

 

This includes two basic search Babin: 

Part I contains the theoretical side, which consists of four chapters 

(definition Alsabakh- research studies skills socio methods of social 

skills development). 
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Part II includes the practical side, which consists of three chapters 

(research methodology and procedures - Results and Tvserha- 

summary). 

 

Below these doors and their contents in detail: 

Part I: Chapter One: definition search 

This chapter included the research problem and its importance, and its 

objectives, and the research hypotheses, and research methodology and 

society and appointed, and tools, and statistical laws used, and search 

terms procedural and tariffs. 

 

First, the research problem: Find the problem stems from the 

fundamental things the following: 

1. Personal note: I found where the researcher during her repeated 

kindergarten, a discrepancy between the parameters in the possession of 

the social networking skills, and weakness in the practice and 

development of the child. 

2. Results of previous studies seen by the researcher, which indicated 

the importance of the parameters and training to the success of the 

objectives of the kindergarten, and showed the effect on the 

development of skills training programs with parameters as in the study 

(Barakat 0.2005, Bishi 0.2008, Aweys 0.2009). 

3. scarcity of previous studies on this topic in kindergarten on the one 

hand, and the lack of Syrian library of previous studies, which took up 

kindergarten teachers in general and social skills of teachers and how 
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the child's development, in particular on the other hand. 

 The foregoing has outlined a researcher study the problem of the 

following to questions: 

• What is the effectiveness of the training program for kindergarten 

teachers to develop some social skills (Post - GSA compliance with the 

rules and regulations) with kindergarten children? 

 

Second, the importance of research: the importance of research and 

look through the following points: 

1. The importance of childhood as a stage for the establishment of 

personal future of the individual, where Psychoanalysts believe that the 

first six years of a child's life, is the mainstay of the underlying 

psychological and social life in all its manifestations 

2. relative modernity of this kind of research in Syria and that address 

the social skills of kindergarten teacher and at the age of kindergarten 

children (5-6 years). 

3. The importance of the results is expected to be reached by the 

research, such as providing data on social skills and how to train and 

develop with the parameters and base of children, and provide scientific 

material process to take advantage of them later, to be the focal them in 

the construction of some notes or educational guidance for parents and 

teachers in kindergarten. 

4. The importance of the aspects in which the current study examines 

the implications on the future and the reality of kindergarten children, 

namely: (socio-skills teacher Alrodh- Child) 
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Third, the research objectives: current research seeks to identify the 

nature of: 

1. Build a training program for kindergarten teachers to develop some 

social skills of kindergarten children. 

2. train kindergarten teachers to develop some social skills (GSA 

Almcharkh- commitment system) with kindergarten children (5-6 

years). 

3. raise the level of performance parameters during the actual 

application of social skills with children in kindergarten real situations 

and measure the level of schooling in the program through the pretest 

and posttest and delayed and application note card they apply. 

4. measure the acquisition of kindergarten children social skills (GSA 

Almcharkh- commitment to the system) by knowing the test illustrator 

social skills results prepared by the researcher for children in each of the 

two applications pre and post and delayed test. 

 

IV research hypotheses: Find trying to verify inter hypotheses are: 

The first hypothesis: there is no difference is statistically significant at 

the level of significance (0.05) between the average grades collection 

parameters in the pre-test and the average degree of schooling in post-

test after Atballn training program. 

The second hypothesis: there is no difference is statistically significant 

at the level of significance (0.05) between the average degree of 

performance parameters observed in the tribal card and average score 

their performance on the posttest note card after Atballn training 
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program. 

The third hypothesis: there is no difference is statistically significant at 

the level of significance (0.05) between the average grades collection 

parameters in the pretest posttest after Atballn training program due to 

the variable number of years of experience. 

Fourth hypothesis: there is no difference is statistically significant at 

the level of significance (0.05) between the average grades collection 

parameters in the post-test after Atballn training program due to the 

variable number followed training courses in kindergarten. 

Fifth hypothesis: there is no difference is statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores in the collection 

of the parameters and the average post-test scores schooling in deferred 

test a month after the application of the training program. 

Sixth hypothesis: there is no difference is statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group performance of children, and the average score of 

the control group children's performance on the test illustrator tribal 

social skills. 

Seventh hypothesis: there is no difference is statistically significant at 

the level of significance (0.05) between the average scores of children's 

performance in the test and illustrator tribal average score their 

performance in the test photographer posttest. 

Eighth hypothesis: there is no difference is statistically significant at 

the level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group performance of children, and the average score of 

the control group children's performance on the test photographer 
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dimensional social skills. 

Ninth hypothesis: there is no difference is statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group performance of children, and the average score of 

the control group children's performance on the test photographer 

dimensional social skills in the skill of cooperation. 

Tenth hypothesis: there is no difference statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group children's performance, and the average score of the 

control group children's performance on the test photographer 

dimensional social skills in the skill involved. 

Hypothesis XI: There is no difference is statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group performance of children, and the average score of 

the control group children's performance on the test photographer 

dimensional social skills in compliance with regulations and rules skill. 

The second hypothesis ten: There is no difference is statistically 

significant at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the experimental group performance of children, in the tribal 

application and the average scores in the post application of social skills 

in the skill of cooperation. 

Hypothesis XIII: There is no difference is statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group children's performance, in the tribal application and 

the average scores in the post application of social skills in the skill 

involved. 
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Hypothesis XIV: there is no difference statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average scores of the 

experimental group children's performance, and the average score of the 

control group children's performance on the posttest social skills in 

compliance with regulations and rules skill. 

Fifth research methodology: 

This research seeks to identify the impact of a training program for 

kindergarten teachers to develop some social skills of kindergarten 

children, have followed researcher quasi-experimental approach. 

Sixth research community and appointed: 

Original research community includes all government kindergartens 

parameters of the Year (2013-2104) who is studying the third category 

(5-6 years) in addition to their children enrolled in Riyadh, which 

numbered () in the city of Damascus. 

The research sample consisted of two parts: 

1-sample parameters of (30) parameter of government kindergarten 

teachers in the city of Damascus. 

2. sample of children: has reached 300 children from children sample 

search parameters. 

 

Seventh Search Tools: 

The researcher used to conduct this research and access to the 

objectives of the following tools: 

1. training program for kindergarten teachers to develop some social 

skills of kindergarten children. 

2. Note Card for monitoring parameter behavior in how to develop 
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social skills. 

3. Test photographer before me - after me - deferred to measure social 

skills of kindergarten children. 

4. achievement test me - Baadi- deferred parameters to measure the 

effectiveness of the program. 

  

Chapter II: (previous studies) 

This chapter dealt with many local, Arab and foreign studies, which 

focused on a teacher kindergarten skills and personal and professional 

growth of kindergarten children, these studies were divided according to 

the following themes: 

Researcher from previous studies has benefited both in access to the 

curriculum and tools developed or through access to the findings. 

Chapter Three: (social skills) 

Chapter has dealt with a detailed explanation of the concept of social 

skill, and types, and the methods by which we can social skills training, 

to add to the levels of social skills and learning models. 

Chapter IV: (methods of social skills development (cooperative 

learning method, discussion method, method of role-playing games) 

Chapter included a detailed explanation of each method, in terms of 

definition, steps, importance, features applied in childhood, and 

constraints applied, in addition to how to employ them in the social 

skills of kindergarten children. 

(Field study) 

Chapter V: (research methodology and procedures) 

This chapter included an explanation of the research community and the 
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sample drawn from it, also addressed the research tools and procedures 

carried out by the researcher in the preparation of her research tools and 

make sure sincerity and persistence, also addressed the pilot application 

carried out by the researcher to make the necessary adjustments, and to 

ensure the readiness of tools for application procedures. 

Chapter VII: (Results and interpretation) 

 Chapter discusses the analysis of the results statistically, interpretation 

and discussion, the following are the findings of this research from the 

results: 

1. The existence of a function teams teams statistically significant at the 

level of significance (0.05) between the average grades collection 

parameters in the pre-test and the average degree of schooling in the 

posttest after Atballn training program, in favor of the post application. 

2. there is a difference is statistically significant at the level of 

significance (0.05) between the average score performance parameters 

observed in the tribal card and average score their performance on the 

posttest note card after Atballn training program .. 

3. the absence of no difference is statistically significant at the level of 

significance (0.05) between the average scores in the collection of 

parameters pretest posttest after Atballn training program due to the 

variable number of years of experience. 

4. The lack of a statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average scores in the collection of 

parameters posttest after Atballn training program due to the variable 

number in the area of kindergarten training courses. 

5. The lack of a statistically significant difference at the level of 
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significance (0.05) between the average scores in the collection of 

parameters and posttest mean scores schooling in deferred test a month 

after the application of the training program, which refers to the impact 

of the program. 

Chapter VIII: 

Chapter summary included search in Arabic and English in addition to 

the references and appendices. 
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