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 ملخص:
املنهاج  فاعلية  مدى  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الوطني التفاعلي املطور يف اإك�ساب اأطفال ريا�ض الأطفال املهارات 

الجتماعية يف البادية ال�سمالية الغربية /حمافظة املفرق.
املالحظة،  بطاقة  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
التي تكونت من 68 فقرة، وتكونت عينة الدرا�سة من )225( طفال 
الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  اأنثى،  و)125(  ذكر،   )100( اىل  موزعني 
اأن املهارات الجتماعية كلها جاءت مت�سمنة يف املنهاج الوطني 
التفاعلي املطّور مبتو�سط ح�سابي مرتفع، كما اأظهرت النتائج اأي�سًا 
هناك  اأن  النتائج  اأظهرت  وكذلك  التفاعلي،  الوطني  املنهاج  قوة 

اختالفات يف اإك�ساب املهارات الجتماعية تبعًا ملتغري اجلن�ض. 
ريا�ض  الفاعلية،  الوطني،  املنهاج  املفتاحية:  الكلمات 

الأطفال، املهارات الجتماعية. 

The Effectiveness of a Developed National Inter-
active Curriculum in Helping Mafraq Governorate 

Kindergarten Students Acquiring Social Skills.

Abstract:

This study aims to identify the Effectiveness of the 
Developed National Interactive Curriculum in Helping 
Mafraq Governorate Kindergarten Students Acquiring 
the Required Social Skills in Mafraq governorate, the 
study focus on the region of Northern Eastern Badia 
Directorate. To achieve the objectives of the study, the 
researcher used the observation sheet which consisted 
of 68 paragraphs. The study sample consisted of 225 
students (100 males and 125 females). The study results 
showed that social skills (as a whole) were included in 
the developed national interactive curriculum with a 
high mean. The study results also showed the strength 
of The Developed National Interactive Curriculum 
and that acquiring these skills differ according to the 
sex variable. 

Key words: national curriculum, effectiveness, 
kindergarten, social skills. 

مقدمة:
�سخ�سية  لإمناء  �رضورية  م�سالة  الجتماعي  النمو  ميثل 
التكوين الجتماعي للطفل يف هذه املرحلة بتعامله  الطفل، ويدور 
مع نف�سه، والتعامل مع الآخرين الذين يعي�سون معه، ويتفاعل معهم 
خارج الأ�رضة والتكيف مع الأ�سياء من حوله، ومن اأبرز مظاهر النمو 
الجتماعية  للبيئة  اإدراكه  وزيادة  بذاته،  وعيه  زيادة  الجتماعي، 
داخل  الجتماعي  التفاعل  قاعدة  وتو�سيع  عالقات،  من  فيها  وما 
باإدراك  الأخالقية  والقيم  الجتماعية  املعايري  ت�سكل  ومع  الأ�رضة، 
اخلطاأ وال�سواب واإمناء �سداقات مع الأطفال الآخرين واللعب معهم، 

الثناء  حب  اإىل  وامليل  حوله،  من  الرا�سدين  انتباه  جذب  وحماولة 
والتقدير، والرغبة يف املناف�سة مع الآخرين واجلنوح اإىل ال�ستقالل 

يف الطعام واللبا�ض وتقبل املعايري الجتماعية)حممد، 2008(.
النمو  على  الطفل  م�ساعدة  يف  كبرية  م�سوؤولية  وللرتبية 
الجتماعية،  والأو�ساط  الظروف،  تهيئة  طريق  عن  الجتماعي، 
وال�ستعدادات البيولوجية التي تعينه على التطور الجتماعي. ف�ساًل 
املعرفية  الأطفال  قدرات  وتنمية  احلركي،  بالتطور  الهتمام  عن 
الأنظمة  وفهم  اللغة،  واإثراء  والكالم،  اللعب  طريق  عن  والإدراكية 
والتوا�سل  الذات،  على  العتماد  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  والقوانني، 

والتفاعل مع الآخرين)اخلوالدة، 2003(.
اجلانب  على  يقت�رض  ل  التعليم  اأن  احلديثة  الرتبية  وتوؤكد 
منها:  احلياتية  املهارات  تعليم  ي�سمل  اأن  يجب  لكنه  الأكادميي، 
ومهارات  امل�سوؤولية،  وحتمل  كالتعاون  الجتماعية؛  املهارات 
الذات،  وتقدير  امل�سكالت،  وحل  القرار،  و�سنع  والتوا�سل،  الت�سال 

)اليون�سكو، 2000(.
ويعد املنهاج هو الأداة لتن�سئة النا�سئة ال�ساحلة مل�ساعدتهم 
وقدراتهم  وقواهم  ومواهبهم  ا�ستعدىتهم  وتنمية  تفتح  على 
املختلفة، وممار�سة حقوقهم وواجباتهم، ولتحمل م�سوؤولياتهم نحو 
التغري  لإحداث  الأداة  وهي  واأمتهم،  وجمتمعاتهم  واأ�رضهم  اأنف�سهم 
املن�سود يف عادات املجتمع ومعتقداته واجتاهاته ونظمه واأ�ساليب 

حياتهم)اخلزعلي، 1996(. 

مشكلة الدراسة
ويقوم  تعليمية،  مرحلة  اأي  يف  مهما  حمورا  املنهاج  يعد 
ذلك  ومن  الطفال،  عند  املهارات  من  العديد  تنمية  على  املنهاج 
املهارات الجتماعية التي تعد من املكونات ال�سا�سية يف �سخ�سية 
اثر وا�سح على  اأن يكون له  اأي منهاج  ا�ستخدام  الطفل، ول بد عند 
الجتماعية  املهارات  اك�سابهم  ذلك  ومن  ي�ستهدفها،  التي  الفئة 
مدى  اإىل  التعرف  يف  الدرا�سة  هذه  من  الغر�ض  ويتمثل  الالزمة، 
فاعلية املنهاج الوطني التفاعلي املطور يف اإك�ساب اأطفال ريا�ض 

الأطفال املهارات الجتماعية. 

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة االجابة عن اال�سئلة التالية: 

يف  ◄ املت�سمنة  الجتماعية  املهارات  ما  االأول:  ال�س�ؤال 
املنهاج الوطني التفاعلي املطور من وجهة نظر معلمات املرحلة؟

يف  ◄ التفاعلي  الوطني  املنهاج  فاعلية  ما  الثاين:  ال�س�ؤال 
حمافظة  يف  الجتماعية  للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب 

املفرق؟
املناهج  ◄ فاعلية  يف  اختالف  هناك  هل  الثالث:  ال�س�ؤال 

للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  التفاعلي  الوطني 
الجتماعية يعزى للجن�ض )ذكر، انثى(؟

أهمية الدراسة:
تربز اأهمية الدرا�سة فيما يلي:-

تتناول منهاج م رحلة عمرية حرجة ومهمة، اإذ اإن الطفولة . 1
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مرحلة مهمة يف تكوين مبادئ �سخ�سية الإن�سان. 
تقدم نتائج واقرتاحات �ست�سهم يف تغيري وتطوير املنهاج . 2

ب�سورة اأف�سل واأكرث مالئمة لهذه املرحلة العمرية.
تقدم تغذية راجعة عن منهاج ريا�ض الأطفال يف تنمية، . 3

واإك�ساب املهارات ب�سكل عام واملهارات الجتماعية ب�سكل خا�ض.

أهداف الدراسة: 
تتمثل اهداف الدرا�سة بالتايل: 

التعرف على املهارات الجتماعية املت�سمنة يف املنهاج . 1
الوطني التفاعلي املطور من وجهة نظر معلمات املرحلة.

يف . 2 التفاعلي  الوطني  املنهاج  فاعلية  مدى  على  التعرف 
حمافظة  يف  الجتماعية  للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب 

املفرق.
الوطني . 3 املناهج  فاعلية  يف  اختالف  وجود  عن  الك�سف 

الجتماعية  للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  التفاعلي 
يعزى للجن�ض )ذكر، انثى(.

حدود الدراسة:
تقت�رض الدرا�سة على يا�ض الطفال يف املدار�ض احلكومية . 1

يف حمافظة املفرق.
التدريب . 2 فيها  مت  التي  الزمنية  بالفرتة  الدرا�سة  تتحدد 

امليداين من الف�سل الدرا�سي الول للعام الدرا�سي 2014 - 2015. 
تقت�رض الدرا�سة على طلبة ريا�ض الطفال.. 3
الوطني . 4 املنهاج  فاعلية  معرفة  على  الدرا�سة  اقت�رضت 

املهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  املطور  التفاعلي 
الجتماعية.

التعريفات واملصطلحات اإلجرائية:
املنهاج الوطني التفاعلي املطور: هو منهاج خا�ض مبرحلة 
الأخالقي،  وهي:  عدة  جمالت  وله  الأردن،  يف  الأطفال  ريا�ض 
العقلي-  ال�سحي،  اجل�سمي-  اللغوي،  الجتماعي،  النفعايل- 

املعريف، اجلمايل. )املومني، 2010(.
الأطفال،  ريا�ض  يف  املطبق  املنهاج  باأنه  اإجرائيا  ويعرف 
وهو �سادر من قبل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، وقد مت تاأليفه 
من قبل فريق متخ�س�ض، وقد �سدرت الطبعة املطورة منه 1997. 

وي�سمل: الإطار النظري وكتاب اأن�سطة الطفل العملية. 
قبل  التعليم  مراحل  من  مرحلة  الأطفال:هي  ريا�ض  مرحلة 
املدر�سي من �سن)4 - 5( �سنوات، وهي مرحلة غري اإلزامية جمانية 
ال�سعدي،  و  ليلى  ال�سابغ،  و  تغريد  )اأبو طفل،  الرتبية  لوزارة  تابعة 

�رضين، 2004: 33(.
مقبولة  و�سلوكيات  عادات  هي  االجتماعية:  املهارات 
اجتماعيًا، يتدرب عليها الطفل اإىل درجة الإتقان، والتمكن من خالل 

التفاعل الجتماعي. )حداد، 2010: 50(.
مت  التي  جميعا  الجتماعية  املهارات  باأنها  اجرائيا  وتعرف 
ت�سمينها يف قائمة املهارات واعتمادها بعد الإجراءات الالزمة لها.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تعليم يف مرحلة رياض األطفال

ل �سك اأن مراحل العمر تاأخذ اأدوارا مهمة يف ت�سكيل �سخ�سية 
الأوىل  اخلم�ض  ال�سنوات  به  متتاز  ما  اإنكار  ميكن  ل  اأنه  اإل  الفرد، 
الذي  الأ�سا�ض  تكوين  يف  العمر  مراحل  باقي  عن  الإن�سان  عمر  من 
تبنى عليه جميع اخل�سائ�ض ال�سخ�سية الالحقة من ج�سمية، عقلية، 
احل�سانة  بدور  الهتمام  يربز  وهنا  وخلقية،  اجتماعية،  م�سلكيه، 
البيئات  اأوىل  متثل  لأنها  الرتبوية،  العملية  يف  الأطفال  وريا�ض 
)ابو  واأ�رضته  بيته  خارج  الطفل  يعي�سها  التي  واملراقبة  املنظمة 

�سعرية، 2008(.
تعرف ريا�ض الأطفال باأنها موؤ�س�سات تربوية ترعى الأطفال 
حمددة  هادفة  منظمة  رعاية  تقدمي  لغر�ض  الرو�سة  مرحلة  يف 
ت�ستند  التي  وطرقها  واأ�ساليبها  واأ�سا�سها  فل�سفتها  لها  املعامل، 

ملبادئ ونظريات علمية ينبغي ال�سري على هديها )بدر، 2002(.
ويعد العامل الرتبوي الأملاين )فريدريك فرويل( اأول من اأطلق 
م�سمى ريا�ض الأطفال على مدار�ض الأطفال يف هذه املرحلة ال�سنية 
kinder- اأن معنى واأكد  فرويل  وقد و�سح  التا�سع ع�رض،  القرن  يف 
garten تعني ب�ستان الطفل؛ اإذ عَد الرو�سة هي الب�ستان الذي ينمو 

واهتمام  حب  فيه  يتلقون  ال�سغرية،  النباتات  مثل  الأطفال  فيه 
ورعاية املربية التي مثّلها “بالب�ستاين” وهو ت�سبيه مطابق للتف�سري 
اللفظي لكلمة ب�ستان التي تعني “امل�ساحة اخل�رضاء” التي يجد فيها 

الطفل راحتة وجنته مع طفولته واأنداده )احلريري، 2002(. 
نظام  من  جزء  اأو  تعلميه  موؤ�س�سة  باأنها   Good عرفها  وقد 
– 6 �سنوات، وهي   4 تربوي خم�س�ض لتعليم الأطفال ال�سغار من 
والجـتـماعية،  التعليمية  القيم  ذي  املنظم  اللعب  باأن�سطة  تتميز 
وباإتاحة الفر�ض للتعبري الذاتي للطفل، والتدريب على كيفية العلم 
منو  لزيادة  بعناية  خمتارة  وبرامج  بيئة  يف  بتنا�سق  معًا  واحلياة 

الطفل واأ�سطرادة )بدر، 2002(. 
تقل  ل  هادفة  تعليمية  مرحلة  الأطفال  ريا�ض  ومرحلة 
تربوية  مرحلة  اأنها  كما  الأخرى،  التعليمية  املـراحـل  عن  اأهمية 
ال�سلوكية  واأهدافها  الرتبوية  فل�سفتها  لها  بذاتها،  وقائمة  متميزة 
اأهداف  وترتكز  بها،  اخلا�سة  والتعلمية  التعليمية  و�سيكولوجيتها 
وا�ستثارة  وفرديتهم  الأطفال  ذاتية  احرتام  على  الأطفال  ريا�ض 
خوف،  دون  التغري  على  وت�سجيعهم  امل�ستقل  الإبداعي  تفكريهم 
ال�سليمة  ال�سحية  العادات  على  وتعويدهم  بدنيًا،  الأطفال  ورعاية 
وتذوق  الآخرين،  مع  واللعب  والعمل  املعي�سة  على  وم�ساعدتهم 
ببع�ض  الت�سحية  وتعويدهم  الطبيعة،  وجمال  ن  والف  املو�سيقى 

رغباتهم يف �سبيل �سالح اجلماعة )احلريري، 2002(. 
تعد مرحلة ريا�ض الأطفال ا غري تدري�سية بقدر ما هي مرحلة 
قدراته، مهارته، ميوله، اجتاهاته.  الطفل،  ال�ساملة حلوا�ض  للتنمية 
كانت  وان  املعلومات،  اكـتـ�سـاب  لي�ض  للرو�سة  الرئي�ض  والهدف 
للطفل-  ال�سامل  النمو  لتحقيق  احلقيقية -كو�سيلة  قيمتها  املعرفة 
ياأتي عن  الإعداد ل  البتدائية. ومثل هذا  للمرحلة  اإعداده، وتهيئته 
طريق تزويد الطفل بالكثري من املعلومات، بل تاأتي اأهمية الرو�سة 
انفعاليا،  ح�سيًا،  عقليُا،  الطفل  ل�سخ�سية  ال�سامل  الإعداد  بغر�ض 
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ومـ�سـتوى  وا�سـتـعـداداتـه،  امـكاناته  حـدود  يف  بدنيًا  اجتماعيًا، 
نـ�سـجـه )م�سطفى، 2001(. 

وريا�ض الأطفال هي املرحلة التي ترعى الطفل ما بني الثالثة 
اأو الرابعة حتى ال�ساد�سة يف موؤ�س�سات تربوية اجتماعية تهدف اإىل 
اجل�سمية  النواحي  من  لالأطفال  واملتوازن  املتكامل  النمو  حتقيق 
قدراتهم  وتنمية  تدعيم  اإىل  بالإ�سافة  والجتماعية،  والعقلية 
التهيئة  مبنزلة  املرحلة  هذه  وتعد  احلر،  والن�ساط  اللعب  طريق  عن 
للخربة  تقدمي  اأو  عري�ض،  متهيد  اأنها  مبعنى  ؛  البتدائية  للمدر�سة 
املح�سو�سة مبا  العملية  املعرفة واملهارات  امل�ستمرة من مقتطفات 
ن�ساطه  للطفل عن طريق  وال�سحية  واجل�سمية  العقلية  التنمية  يفيد 
ويف   .)2008 )حممد،  جامدة  مبناهج  الـتـقـيـد  عـن  وبـعـيـداً  احلر، 
 )2005 ذكرها)العناين،  كما  االأطفال  ريا�ض  اأهداف  حددت  االأردن 

على النح� الـتـالـي: 
تنمية ال�ستعداد الطبيعي لدى الطفل لتمرين ع�سالته، وتقوية 
وتنمية  وتنميتها،  ال�سليمة  ال�سحية  العادات  وتكوين  ج�سديًا.  ذاته 
الرغبة الطبيعية لدى الطفل يف اكت�ساب املعرفة. وتلبية رغبة الطفل 
يف اكت�ساف البيئة املحيطة والتفاعل معها. وتنمية احلوا�ض، وتوعية 
الطفل باأهميتها. وتثبيت اخلربات الإيجابية التي يتعر�ض لها الطفل 
قدرت  وتنمية  والت�سنيف.  التنظيم  على  القدرة  وتنمية  وتنميتها. 
الطفل على التعبري عن نف�سه بالرموز الكالمية. وم�ساعدة الطفل على 
حل امل�سكالت التي تواجهه. وم�ساعدة الطفل على التعبري عن ذاته 
ذاته  وعن  الطفل  عن  �سورة  وتكوين  ومميزاته.  قدراته  له  كان�سان 

كع�سو يف جماعة يتوا�سل معها عن طريق رموز واأنظمة معروفة.
 ومن مظاهر اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن بريا�ض 
الأطفال، ا�ستحداث �سعب يف املدار�ض احلكومية تقدم التعليم املجاين 
يف مرحلة الرو�سة، اإذ ا�ستحدثت ريا�ض الأطفال يف ت�سع مديريات 
تربية، وعملت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املجل�ض الوطني 
ريا�ض  تعليم  لتطوير  الوطني  امل�رضوع  تنفيذ  على  الأ�رضة  ل�سوؤون 
منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  من  بدعم  وذلك  الطفال، 
التفاعلي  الوطني  املنهاج  تطوير  ومت  الإمنائية،  املتحدة  الأمم 
لريا�ض الأطفال من قبل فريق وطني متخ�س�ض يف ريا�ض الطفال 
باإ�رضاف اللجنة الوطنية لتطوير تعليم ريا�ض الطفال ت�سمل خمتلف 

القطاعات )وزارة الـرتبية والـتعـلـيم، 2006(.

املنهاج الوطين التفاعلي

م�رضوع  اإجنازات  اأبرز  من  التفاعلي  الوطني  املنهاج  يعد 
تطوير تعليم ريا�ض الطفال يف الأردن، فقد مت تطوير هذا املنهاج 
وباإ�رضاف  الطفال،  ريـا�ض  يف  متـخـ�سـ�ض  وطني  فريق  قبل  من 
ريا�ض  وزودت  الطفال.  ريا�ض  تعليم  لتطوير  الوطنية  اللجنة 
من  اعتباراً  بتطبيقه جتريبيا  وبو�رض  باملنهاج،  احلكومية  الأطفال 
بداية الف�سل الدرا�سي الثاين 2003 / 2004 )احلوامدة والعدوان، 

.)2009
 لذلك فقد ظهر اأن الأردن مل يتوان عن اإعطاء مرحلة ريا�ض 
اأهمية كبرية، فُو�سع منهاج خا�ض بالرو�سة، وُعمم على  الطفال 

ريا�ض الأطفال احلكومية �سمن مرحلتني متتاليتني:
املرحلة االأوىل: بالتعاون مع املجل�ض الوطني ل�سوؤون الأ�رضة، 
مت  و   .)AGFUND( الإمنائي  العربي  اخلليج  �سندوق  من  وبدعم 

تاأليف واإعداد املنهاج الوطني التفاعلي لريا�ض الأطفال احلكومية 
من قبل فريق وطني متخ�س�ض يف ريا�ض الطفال.

اقت�ساد  نحو  الرتبوي  الإ�سالح  خالل  من  الثانية:  املرحلة 
املعرفة )ERFKEI(، مت تطوير املنهاج �سمن اخلطوات الآتية:

مبنهاج  ♦ واخلا�سة  العامة  والنتاجات  العام  الإطار  اإعداد 
ريا�ض الأطفال. 

ريا�ض  ♦ ملنهاج  واخلا�سة  العامة  النتاجات  ترجمة 
الأطفال اإىل م�اد تعليمية متن�عة ا�ستملت على ما يلي:

الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�سة ملنهاج ريا�ض  -
الأطفال.

الكتاب املرجعي ملعلمات ريا�ض الأطفال. -
كتاب اأن�سطة الطفل العملية. -
كتاب الأن�سطة بالغة العربية والجنليزية. -
الكتاب امل�سور. -
لالأحرف  - الجنليزية  العربية  باللغة  متنوعة  بطاقات 

والأعداد  الكلمات  ور�سوم  والأعداد  والكلمات  واملقاطع 
وال�سور للوحدات.

لوحتا الأعداد واحلروف.  -
ور�ض  ♦ يف  املنهاج  بتجريب  امليدان  من  فرق  قامت 

متخ�س�سة بعد خ�سوع املعلمات للتدريب من قبل م�رضيف ومدربي 
ريا�ض الأطفال.

الرتبية  ♦ وزارة  وتزويد  الأطفال،  ريا�ض  منهاج  حو�سبة 
املوقعة  لالتفاقية  تنفيذاً  املح�سوبة  املنهاج  بربجميات  والتعليم 
الربجميات  لتطوير  الإقليمي  واملركز  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني 

التعليمية �سمن خطة مديرية احلو�سبة. 

املهارات االجتماعية اخلاصة بطفل الروضة 
هناك تعريفات متعددة للمهارات االجتماعية:

على  القدرة  نها:  اأ  على  الجتماعية  املهارات  ال�سغري  عرف 
اأداء مرغوب،  اأو عمل يوؤدي اإىل  اأو فعل،  ترجمة املعرفة اإىل تعرف، 

وتتميز املهارات باأنها مكت�سبة )ال�سغري، 2003(. 
وقام بع�ض املربني بجه�د لتحديد املهارات، فمنها مهارات 
وتت�سمن  االآخرين  مع  والعالقات  االجتماعية،  بامل�ساركة  تتعلق 

املهارات التالية:
Ú  العالقات تو�سيح  على  وت�ستمل  �سخ�سية:  مهارات 

وتعديل  والقناعات،  والـمـعـقـدات  امل�ساعر  بني  والربط  ال�سخ�سية، 
ال�سلوك ال�سخ�سي ليتنا�سب مع �سلوك اجلماعات الأخرى.

Ú  الإ�سهام على:  وت�ستمل  املجم�عة  مع  التفاعل  مهارات 
يف خلق جو من التعاون بني اأفراد املجموعة، والعمل لتنظيم حياة 
على  والعمل  املجموعة.  يف  كع�سو  اأو  كقائد  والعمل  املجموعة، 
واملثابرة  وال�سرب  الجتماعية،  املواقف  يف  النظر  وجهات  تقريب 

لتحقيق الهدف الجتماعي. 
Ú  :وال�سيا�سية وت�ستمل على االجتماعية  امل�ساركة  مهارات 
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جماعي  اأو  فردي  ب�سكل  والعمل  الجتماعية،  الـمـ�سوؤولية  حتمل 
والعدالة  احلرية  اأجل  من  والعمل  املنا�سبة،  العمل  خطة  لتقرير 

وحقوق الإن�سان)ال�سغري، 2003(.

أهمية املهارات االجتماعية:

 تكمن اأهمية التفاعل االجتماعي االإيجابي بتحقيق الفائدة 
على نطاق وا�سع )لالأطفال( واالآباء، واملعلمني، وللجميع( وتتمثل 

تلك االأهمية فيما يلي:
تعد املهارات الجتماعية عاماًل مهمًا يف حتقيق التكيف  ♦

الجتماعي داخل اجلماعات التي ينتمي اإليها الأطفال.
م�سكالت  ♦ على  التغلب  يف  الجتماعية  املهارات  تفيد 

الأطفال، وتوجيه تفاعلهم مع البيئة املحيطة.
على  ♦ الجتماعية  املهارات  الأطفال  اكت�ساب  ي�ساعد 

حلاجتهم  اإ�سباع  وحتقيق  ميار�سونها،  التي  بالأن�سطة  ا�ستمتاعهم 
النف�سية. 
ي�ساعد اكت�ساب املهارات الجتماعية على حتقيق قدر كبري  ♦

باأوقات  وال�ستمتاع  النف�ض،  على  والعتماد  الذاتي،  ال�ستقالل  من 
بالإعمال  الآخرين  وم�ساركة  بالنف�ض،  الثقة  ومتنحهم  كما  الفراغ، 

التي تتفق مع قدراتهم واإمكانتهم وطاقتهم الذهنية واجل�سمية.
يقوم  ♦ ن�ساط  لكل  �رضورية  الجتماعية  املهارات  تعد 

بتنفيذ  القيام  من  ومتكن  الن�ساط،  �رضيان  ُتغري  اإنها  اإذ  الطفل  به 
الواجبات ال�سعبة والكبرية واحلركية )ح�سني، 2001(.

الدراسات السابقة: 
تناول البحث يف هذا الف�سل الدرا�سات ال�سابقة ذات الـعـالقة 
الوطني  املناهج  بفاعلية  واملت�سلة  احلالية،  الدرا�سة  بـمـو�سوع 
وهي  الجتماعية،  املهارات  الرو�سة  اأطفال  اإك�ساب  يف  التفاعلي 

مرتبة من االحدث اىل االقدم: 
الجتماعية  املهارات  بعنوان  درا�سة   )2011( �سليمان  اأجرت 
عيتة  وتكونت  الوالدين،  بتقييم  وعالقتها  الريا�ض  اطفال  لدى 
الدرا�سة من )200( طفل يف حمافظة دم�سق، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
التعاون،  التالية:  الجتماعية  للمهارات  منا�سبا  انت�سارا  هناك  اأن 
امل�ساركة الوجدانية، التفاعل مع الكبار، النظام(، كما اأظهرت النتائج 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ض، واأو�ست 
الك�سف عن املهارات الجتماعية يف املراحل  الدرا�سة اىل �رضورة 

التي تلي مرحلة الريا�ض، وتنميتها وتدعيمها لدى اجلن�سني. 
)2010( درا�سة بعنوان حتليل منهاج ريا�ض  امل�مني  اأجرت 
الأطفال التفاعلي يف الأردن، ودرجة مالءمته لقدرات الأطفال من 
وطفلة،  طفال   )165( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اإ�سالمي،  منظور 
التفاعلي،  املناهج  حمتوى  حتليل  من  الدرا�سة  اأدوات  وتكونت 
مالئمة  النتائج  واأظهرت  فقرة،   )25( من  مكون  اأدائي  واختبار 

املناهج لقدرات اأطفال الرو�سة. 
معلمات  امتالك  مدى  بعنوان  درا�سة   )2009( خاب�ر  واجرت 
ريا�ض الطفال يف مديريات لواء الرمثا للمهارات الجتماعية من 
موزعات  معلمة،   )99( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  نظرهن،  وجهة 
على )37( رو�سة يف لواء الرمثا يف الردن، واأظهرت النتائج عدم 

للمهارات  املعلمات  امتالك  مدى  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  الجتماعية، 
تعزى  الجتماعية  للمهارات  املعلمات  امتالك  مدى  يف  اإح�سائية 

ملتغري املوؤهل العلمي، واخلربة العملية، والتفاعل بينهما.
اأجرى م�مني )2007(. درا�سة بعنوان فاعلية برنامج تدريبي 
مقرتح يف املهارات الجتماعية على تنمية مهارة املباداأة لدى اطفال 
ما قبل املدر�سة، و تكونت عينة الدرا�سة من ثالث �سعب ت�سم )69( 
التجريبية  املجموعة  جمموعات:  ثالث  على  ع�سوائيا  وزعت  طفال ً 
الأوىل التي تلقت التدريب الكلي، و املجموعة التدريبية الثانية التي 
و  التعليم  تلقت  التي  ال�سابطة  املجموعة  و  اجلزئي،  التدريب  تلقت 
التدريب يف الظروف الطبيعية املعتادة. قام الباحث ببناء برنامج 
تدريبي يف النمو الجتماعي، و طور مقيا�سا ً للمباداأة بعد اإجراءات 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الثبات،  و  ال�سدق 
التجريبية  املجموعة  ل�سالح  ذلك  و  املباداأة،  مهارة  يف  اإح�سائية 
التي ح�سلت على التدريب اجلزئي يف مهارة املباداأة فقط، و مقارنة 
مع درجات الأطفال يف املجموعة ال�سابطة. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف مهارة املباداأة، تعزى اىل 

جن�ض الطفل، اأو اإىل التفاعل بني اجلن�ض و املجموعة. 
الرقاد )2005(. درا�سة بعنوان فاعلية برنامج تدريبي  اأجرت 
لتنمية ال�سلوك القيادي لدى اأطفال الريا�ض، وتكونت عينة الدرا�سة 
لل�سلوك  الرقاد مقيا�سا ً  ا�ستخدمت  من )120( طفال ً و طفلة، و قد 
القيادي قبل تطبيق الربنامج و بعده، ثم مت تطبيق الربنامج املبني 
على  للربنامج  اأثر  وجود  اىل  الدرا�سة  فتو�سلت  الأدوار  لعب  على 

اأطفال املجموعة التجريبية.
)2003(. درا�سة بعنوان مدى معرفة معلمي  طالفحة  واجرى 
الجتماعية  باملهارات  ال�سا�سية  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�سات 
اأثر كل من متغريي اجلن�ض و التخ�س�ض و  ومدى ممار�ستهم لها. و 
لها،  و ممار�ستهم  اجلتماعية  للمهارات  املعلمني  اخلربة يف معرفة 
و مدى  الجتماعية  للمهارات  املعلمني  العالقة بني مدى معرفة  و 
معريف  اختبار  ا�ستخدم  الأهداف  هذه  لتحقيق  و  لها.  ممار�ستهم 
الجتماعية،  للمهارات  املعلمني  معرفة  لقيا�ض  الباحث  اإعداد  من 
الدرا�سة من )54(، معلما ً و معلمة من معلمي و معلمات  وتكونت 
ا�ستخدمت  و  الثانية.  اإربد  تربية  مدار�ض  يف  الجتماعية  الدرا�سات 
وبطاقة  الجـتـماعية،  املهارات  املعلمني  معرفة  اختبار  الدرا�سة 
واأظهرت  املهارات،  لتلك  املعلمني  ممار�سة  مدى  لقيا�ض  مالحظة 
النتائج ان متو�سط معرفة املعلمني املهارات الجتماعية )0.72(، 
فروق  وجود  و   ،)0.85( تربويا ً  املقبول  امل�ستوى  من  اأقل  هو  و 
الإناث يف مدى معرفة  ل�سالح  للجن�ض  اح�سائية تعزى  ذات دللة 
و  اجلغرافيا  معلمي  ل�سالح  التخ�س�ض  وملتغري  املهارات،  تلك 
اأن متو�سط ممار�سة املعلمني املهارات  الدرا�سة  التاريخ، كما بينت 
الجـتمـاعية كان بـدرجـة مـتـدنية، و بينت اي�سا ً عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري التخ�س�ض و اخلربة يف ممار�سة 
املهارات الجتماعية، و عدم وجود عالقة ارتباطية بني مدى معرفة 

املعلمني للمهارات الجتماعية و ممار�ستهم لها.
 واأجرى حياة )Hyatt, 2001( درا�سة بعنوان فاعلية طريقتني 
وتقوم  الطفال،  لريا�ض  الجتماعية  املهارات  على  التدريب  يف 
طريق  عن  الطفال،  لدى  املباداأة  ت�سجيع  على  الأوىل  الطريقة 
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حني  يف  يوميا،  دقائق  خم�ض  ي�ستمر  ن�ساط  خالل  من  تدريبهم 
الإيجابي  التعزيز  اإىل  ي�ستند  اأ�سلوب  على  الثانية  الطريقة  تقوم 
ل�سلوك املباداأة عند الطفال. و�سملت عينة الدرا�سة )24( طفال من 
اأطفال ما قبل املدر�سة، ترتاوح اأعمارهم )4 - 5( �سنوات، حيث مت 
ثمانية  ع�سوائي:  ب�سكل  جمموعات  ثالث  اإىل  الدرا�سة  عينة  توزيع 
اطفال، )4( ذكور و )4( اإناث يف املجموعة الوىل، حيث مت تنمية 
اإناث  التدريب، وثمانية اطفال )4( ذكور و )4(  املباداأة عن طريق 
التـعـزيز  الثانية، حيث مت تنمية املباداأة عن طـريـق  يف املجموعة 
حتليل  وبعد  ال�سابطة.  املجموعة  يف  اأطفال  وثمانية  اليـجابي، 
وممار�سات  اأن�سطة  مالحظة  طريق  عن  والنوعية  الكمية  البيانات 
اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  ال�سلوكية من قبل املعلمني،  الطفال 
من  جمموعة  اظهروا  قد  والثانية  الوىل  املجموعتني  يف  الطفال 
الإيجابية  املباداأة  اإىل  ت�سري  التي  املرغوبة  الجتماعية  ال�سلوكات 

مقارنة مع اأطفال املجموعة ال�سابطة. 
واأجرت اأ�ست�ن )Stone, 2000( درا�سة بعنوان ت�سـكيل احلياة 
الجتماعية  العدالة  روح  لتعك�ض  والرو�سة،  ال�سف  الجتماعية يف 
الدرا�سة  وقدمت  الأطفال،  بني  والحرتام  والت�سامح،  وامل�ساواة، 
الرو�سة  �سفوف  ت�سكيل  اأ�سا�سه  على  ميكن  وميدانيا  فل�سفيًا  اإطاراً 
اإجراء  اأجل كل فرد فيها. ومن خالل  كمجتمعاًت �سغرية تعمل من 
مالحظات ل�سفوف الرو�سة، وتدوينها. اأو�سحت الدرا�سة اأن املعلمني 
ي�ستطيعون ت�سكيل جمتمع ال�سف معتمدين على اأربعة مكونات من 
مكونات القيادة وهي: قبول الدور القيادي، ومعرفة خ�سائ�ض منو 
الأطفال، ومعرفة طبيعة الرتبية قبل املدر�سة، واللتزام بالتدري�ض 
والنظام  الأمن  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  النموذج.  طريق  عن 
ح�سال على املرتبة الأوىل بالن�سبة لبع�ض الأطفال، ولي�ض العاطفة 

وامل�سوؤولية.
تقييم  بعنوان  درا�سة   )Robinson,1999( روبن�س�ن  واجرى 
التفاعل  يف  الجتماعية  املهارات  على  للتدريب  برنامج  فاعلية 
مفهوم  وحت�سني  الأقران،  مع  والعالقات  وامل�ساركة  الجتماعي، 
الدرا�سة  عينة  وا�ستملت  التعلم،  �سعوبات  ذوي  لالأطفال  الذات 
وتلقى هولء  التعلم،  يعانون من �سعوبات  اأطفال ممن  �سبعة  على 
الأطفال تدريبات يف املهارات الجتماعية، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
حت�سنًا ملمو�سًا يف املهارات الجتماعية بالن�سبة لإفراد املجموعة 

التجريبية. 
قائم  برنامج  فاعلية  درا�سة   )Staci,1995( ا�ستا�سي  واأجرى 
ومهارات  اجتماعية  خربات  الرو�سة  اأطفال  اإك�ساب  يف  اللعب  على 
بع�ض  ي�سم  برنامج  ت�سميم  خالل  من  وذلك  الجتماعي،  التفاعل 
لعب  بطريقة  عليها  الأطفال  �سيتدرب  التي  الجتماعية  اخلربات 
نتائج  واأ�سارت  طفاًل.   )60( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأدوار. 
ب�سورة  فئة  كل  اإفراد  بني  الجتماعي  التفاعل  ازدياد  اإىل  الدرا�سة 
ملحوظة، وخا�سة الإناث. وازدياد التفاعل الجتماعي املوجه من 

الأطفال اإىل املعلمة. 
احاطة  اأثر  بعنوان  درا�سة   )walkor,1992( ووكر  واجرى   
مبواد  متدن  اإقت�سادي  اإجتماعي  و�سط  اإىل  ينتمون  الذين  الطفال 
بلغ  وقد  الدوار،  ولعب  التمثيل  والكتابة من خالل  بالقراءة  تتعلق 
ثقايف  اجتماعي  و�سط  من  وطفلة  طفال   )17( الـعينة  اأفـراد  عدد 
الطفال مبواد  بيئة  اإغناء  وقد مت  وم�ساعدة معلمة،  متدن، ومعلمة 

ومالحظة  قبلية  مالحظة  تطبيق  ومت  والكتابة،  بالقراءة  تتعلق 
التمثيلي  اللعب  ن�سبة  زيادة  عن  الدرا�سة  نتائج  �سفرت  واأ  بعدية، 
ولعب الدوار اللذين يدوران حول مو�سوعات تطلب ا �ستخدام مواد 
القراءة والكتابة، كما زادت املفردات عموما عند الطفال بال�سافة 
اإىل زيادة التفاعل الجتماعي بني الطفال، وب�سكل اأكرب عند الناث. 
املراأة  اأثر خروج  بعنوان  درا�سة   )Cohn,1990( ك�هن  اأجرى 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونة  للطفل.  الجـتـمـاعية  التن�سئة  يف  للعمل 
كوهن  ا�ستخدمت  الدرا�سة  تنفيذ  اأجل  من  و،  وطفلة  طفال   )89(
مقابالت �سخ�سية منف�سلة مع كل من الأب والأم، وبطاقة مالحظة 
الـقـدرات  واخـتـبـار  الـرو�سـة،  يف  اللعب  حجرة  يف  الطفل  �سلوك 
املعلمني  وتقديرات   .)1978 وبينيه،  )وك�سلر  لالأطفال  الـمـعـرفية 
النتائج  واأظهرت  املدر�سة.  من  الوىل  ال�سنة  يف  الطفال  ل�سلوك 
الأم  والرتباط بني  العالقة  قوة  عالية بني  ارتباطية  وجود عالقة 
والطفل وكفاءة الطفل الجتماعية، و�سلوكه مع زمالئه يف الرو�سة، 
فقدوا  الذين  الأطفال  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  للدرا�سة.  الوىل  وال�سنة 
احلب والعطف و الأمان مع والديهم مل يتمكنوا من حتقيق التكيف 
واأظهروا م�ستوى منخف�سا من  الجتماعي مع زمالئهم ومعلميهم، 
التي  الأ�رض  الكفاءة الجتماعية باملقارنة بغريهم من الطفال يف 

ت�سود بينها عالقة ا لأمـن واملـحـبـة والعطف. 

منهجية وإجراءات الدراسة:
الدرا�سة، وعينتها، واأدوات  الف�سل و�سفًا ملجتمع  تناول هذا 
واملعاجلات  الدرا�سة،  واإجراءات  وثباتها،  و�سدقها  الدرا�سة، 

الإح�سائية.

منهجية الدراسة:
ا�ستملت الدرا�سة على منهجيتني؛ الأوىل منهما منهجية كمية 
باأ�سلوب و�سفي تقي�ض املهارات الجتماعية املت�سمنة يف املنهاج 
الوطني التفاعلي املطور من وجهة نظر املعلمات، والثانية منهجية 
تقي�ض  )التمهيدية(  الأولية  الت�ساميم  من  جتريدي  باأ�سلوب  كمية 

مدى فاعلية املنهاج الوطني التفاعلي املطور.

جمتمع وعينة الدراسة:
جميعا،  الأطفال  ريا�ض  طلبة  من  الدرا�سة  جممتع  تكون 
عينة  تكونت  و  الغربية،  ال�سمالية  البادية  للواء  الرتبية  مديرية  يف 
الدرا�سة من)100( طفل، و)125( طفلة موزعني على )9( �سعب، مت 

اختيارهم بالطريقة الق�سدية واجلدول )1( يو�سح ذلك.
جدول1

توزيع عينة الدراسة على مؤسسات رياض األطفال

املجم�عذك�راإناثالن�ع

125100225حكومية

أدوات الدراسة:
 يتطلب تنفيذ هذه الدرا�سة اإعداد اأداتني يتمثالن يف:

اوال – اأداة ت�ستنمل على املهارات الجتماعية التي ق�سمت  ●
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اإىل )19( مهارة رئي�سة، و)68( مـهـارة فرعية التي مت حتكيمها من 
اأجل حتديدها وت�سنيفها اإىل مهارات رئي�سية، تندرج حتت كل منها 
مهارات فرعية، ثم اختيار الأن�سب منها لبناء قائمة املالحظة، ومت 

ا�ستخراج �سدق وثبات االداة وكانت كالتايل: 

�سدق االداة: فقد مت التاأكد من �سدق الداة من خالل عر�سها 
على )13( حمكما من الأ�ساتذة املخت�سني يف اجلامعات يف الأردن، 
وعلم  التدري�ض،  وطرق  املناهج  يف  الدكتوراه  درجة  يحملون  ممن 
والقيا�ض  الرتبية،  واأ�سول  الرتبوي،  والإر�ساد  الرتبوي،  النف�ض 
والتقومي، وعلم الجتماع، والإ�رضاف الرتبوي، وقاموا باإبداء اآرائهم 
�سياغتها  وو�سوح  ال�ستبانة،  فقرات  منا�سبة  حول  ومالحظاتهم 
اأ�ساروا  التي  الفقرات  وُعّدلت  واأ�سيفت  وا�ستبعدت  فقراتها،  واإنتماء 
اأ�سبحت ال�ستبانة تتمتع بدرجة جيدة من ال�سدق  اليها، وبالتايل 

الظاهري، و�سدق املحكمني.
قائمة  ● بتحويل  الباحث  قام  املالحظة:  بطاقة  ثانيا: 

مرت  اأن  بعد  املحكمني  على  ُعر�ست  التي  الجتماعية  املهارات 
درجة  و،  لغوي  وتدقيق  حتكيم،  من  الذكر،  �سابقة  بالإجراءات 
اأهمية، اإىل بطاقة مالحظة ممار�سة الأطفال للمهارات الجتماعية، 
مهارة   )19( �سمن  مندرجة  فرعية  مهارة   )68( من  تكونت  حيث 
كبرية،  الفئات)بدرجة  ثالثي  تدرج  اعتماد  مع  رئي�سة،  اجتماعية 
على   )3  ،2 الأوزان)1،  وتعطى  قليلة(  بدرجة  متو�سطة،  بدرجة 

التوايل وفق الظهور.
لدى  الجتماعية  املهارات  مالحظة  بطاقة  حمتوى  �سدق 

اأطفال الرو�سة: 
بطاقة  بعر�ض  الباحث  املنطقي؛قام  ال�سدق  من  للتحقق 
املالحظة للمهارات الجتماعية على جمموعة من املحكمني موؤلفة 
من )13( حمكمًا، ممن يحملون درجة الدكتوراه يف املناهج وطرق 
التدري�ض، وعلم النف�ض الرتبوي، والإر�ساد الرتبوي، واأ�سول الرتبية، 

والقيا�ض والتقومي، وعلم الجتماع، والإ�رضاف الرتبوي.
ل  بن�سبة  عليها  املتفق  التعديالت  باإجراء  الباحث  قام 
على  وبناًء  اإجرائها،  جدوى  على  املحكمني  من   )% عن)85  تقل 
مالحظاتهم؛ فقد اأ�سبحت بطاقة مالحظة املهارات الجتماعية يف 
مهارة  و)68(  رئي�سة،  مـهـارة  من()19(  موؤلفة  النهائية  �سورتها 

فرعية.
لدى  الجتماعية  املهارات  مالحظة  لبطاقة  التفاق  ثبات 

اأطفال الرو�سة:
لأغرا�ض التحقق من ثبات التفاق لبطاقة مالحظة املهارات 
عينة  باختيار  الباحث  قام  الرو�سة؛  اأطفال  لدى  الجتماعية 
ا�ستطالعية موؤلفة من )20( طفال، من خارج عينة الدرا�سة با�ستخدام 
الدرجة  على  الباحثني  التفاق بني  ن�سبة  معادلة هول�ستي حل�ساب 
اأطفال  لدى  الجتماعية  املهارات  مالحظة  ببطاقة  اخلا�سة  الكلية 
الرئي�سية  باملهارات  اخلا�سة  الفرعية  الدرجات  وعلى  الرو�سة، 

لبطاقة مالحظة املهارات الجتماعية، وذلك كما يف اجلدول 2. 

جدول )2(
قيم نسبة االتفاق بين المالحظين للدرجة الكلية وللدرجات الفرعية الخاصة ببطاقة مالحظة 

المهارات االجتماعية لدى أطفال الروضة

 ن�سبة االتفاق املهارات االجتماعية واإبعادها
بني التطبيقني 

عدد 
الفقرات

100.04 %مهارات اآداب احلديث 

100.03 %مهارات حل امل�سكالت

98.64 %مهارة التعاون

100.03 %مهارة العتماد على الذات

94.24 %مهارة التوكيد

86.25 %مهارة اآداب الطعام

100.03 %مهارة اآداب ال�ستقبال والزيارة

97.83 %مهارة التحية وال�ستئذان

99.06 %مهارة ال�سلوك القيادي

100.08 %مهارة الت�سال

100.03 %مهارة الإ�سغاء اإىل التعليمات والتوجيهات

100.03 %مهارة بدء املحادثة

100.02 %مهارة طلب خدمة اأو م�ساعدة

96.03 %مهارة التعامل مع الف�سل اأو اخل�سارة

100.03 %مهارة اتخاذ القرار

96.93 %مهارة التفاو�ض

100.02 %مهارة �سبط الذات

100.03 %مهارة الك�سف والتعبري عن امل�ساعر

100.03 %مهارة التعاطف مع الآخرين

98.368 %االأداة الكلي

ثبات بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لدى أطفال الروضة:

املهارات  مالحظة  بطاقة  ثبات  من  التحقق  لأغرا�ض 
عينة  باختيار  الباحث  قام  الرو�سة؛  اأطفال  لدى  الجتماعية 
ا�ستطالعية موؤلفة من )20( طفال، من خارج عينة الدرا�سة، وطبقت 
زمني  بفا�سل   )Test-Retest(املالحظة واإعادة  املالحظة  بطريقة 
مقداره اأ�سبوعني بني التطبيق الأول والثاين، حيث مت ح�ساب الإعادة 
با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  وثبات  بري�سون،  معادلة  با�ستخدام 
ببطاقة  اخلا�سة  الكلية  للدرجة   )Cronbach‚sα( األفا  كرنباخ 
للدرجة  الإعادة  ثبات  اأن  وتبني  الجتماعية،  املهارات  مالحظة 
بلغت  قد  الجتماعية؛  املهارات  مالحظة  ببطاقة  اخلا�سة  الكلية 
للدرجة  الداخلي  الت�ساق  ثبات  قيمة  بلغت  وكذلك  قيمته)0.91(، 
اأطفال  لدى  الجتماعية  املهارات  مالحظة  ببطاقة  اخلا�سة  الكلية 

الرو�سة )0.97(.

إجراءات الدراسة:
لالإجابة عن االأ�سئلة التي حتددت بها م�سكلة الدرا�سة احلالية، 
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قام الباحث باتباع االإجراءات االآتية:
ذات . 1 الدرا�سات  على  والإطالع  النظري،  الإطار  درا�سة 

ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة.
قبل . 2 من  حتكيمها  ثم  الجتماعية،  املهارات  قائمة  بناء 

والتقومي،  والقيا�ض  النف�ض  وعلم  املناهج  جمال  يف  املخت�سني 
والإ�رضاف  الرتبية  واأ�سول  الجتماع،  وعلم  النف�سي،  والإر�ساد 

الرتبوي.
�سوء . 3 يف  الجتماعية  للمهارات  املالحظة  قائمة  بناء 

قائمة املهارات الجتماعية والتي مت حتكيمها من قبل املخت�سني 
واإجراء ال�سدق والثبات. 

وعمل . 4 التحكيم  اأجل  من  املخت�سني  على  القائمة  عر�ض 
الثبات، ومت اأجراء التعديالت التي اأو�سى بها املحكمون.

حتديد جمتمع الدرا�سة، جميع اأطفال ريا�ض الأطفال يف . 5
البادية ال�سمالية الغربية/ حمافظة املفرق للعام الدرا�سي 2014/ 
يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  احلكومية  باملدار�ض   2015

مديرية تربية البادية ال�سمالية الغربية، يف حمافظة املفرق.
ُطبقت اأداة الدرا�سة املتمثلة يف بطاقة مالحظة املهارات . 6

الجتماعية تطبيقًا قبليًا، واحتفظ بنتائج الأطفال يف هذا التطبيق، 
درا�ستهم  بعد  الأداة  لتلك  البعدي  التطبيق  يف  نتائجهم  ملقارنتها 

املنهاج الوطني التفاعلي املطور.

املعاجلة اإلحصائية:
املعاجلات  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 

االإح�سائية التالية:
احل�سابية  ◄ املتو�سطات  ح�ساب  مت  االأول:  ال�س�ؤال 

والنحرافات املعيارية اخلا�سة بقائمة املهارات الجتماعية كلها، 
الفرعية  الجتماعية  واملهارات  الرئي�سة،  الجتماعية  واملهارات 
التابعة لها الواردة يف املنهاج الوطني التفاعلي املطور من وجهة 

نظر معلمات ريا�ض الأطفال.
احل�سابية  ◄ املتو�سطات  ح�ساب  مت  الثاين:  ال�س�ؤال 

الجـتـماعـيـة،  الـمـهارات  مالحظة  ببطاقة  املعيارية  والنحرافات 
 )t - test(وجمالتها يف التطبيقني القبلي والبعدي واإجـراء اخـتـبـار

للعينات املرتابطة.
احل�سابية  ◄ املتو�سطات  ح�ساب  مت  الثالث:  ال�س�ؤال 

طرح  طريق  عن  الناجت  التح�سن  ملقدار  املعيارية  والنحرافات 
القبلية من حت�سيلهم  الرو�سة يف بطاقة املالحظة  اأطفال  حت�سيل 
اجلن�ض،  مـتـغـري  فئتي  تبعًا لختالف  البعدية  املالحظة  بطاقة  يف 
ثم اإجراء اختبار)t - test( للعينات امل�ستقلة على مقدار التح�سن على 
م�ستوى بطاقة املالحظة الكلية وعلى م�ستوى املهارات الجتماعية 

الرئي�سة.

 النتائج: 
الوطني  ملعرفة املهارات الجتماعية املت�سمنة يف املنهاج 
اإك�ساب  يف  فاعليته  عن  الك�سف  اإىل  بالإ�سافة  املطور  التفاعلي 
املفرق،  الجتماعية يف حمافظة  للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  فقد 
جلميع املجالت وكانت النتائج كالتايل: 

املهارات  ♦ ما  الول:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوال: 
من  املطور  التفاعلي  الوطني  املنهاج  يف  املت�سمنة  الجتماعية 

وجهة نظر معلمات املرحلة؟ 
لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول، فقط مت ح�ساب املتو�سطات 
الجتماعية  باملهارات  اخلا�سة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
كلها، واملهارات الجتماعية الرئي�سة واملت�سمة يف املنهاج الوطني 
التفاعلي املطور؛ مع مراعات ترتيب املهارات الجتماعية الرئي�سة 
ترتيبا تنازليا وفقا ملتو�سطاتها احل�سابية وذلك كما يف اجلدول)3( 

الجدول3 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالمهارات االجتماعية )ككل( الرئيسة 

مرتبة تنازليا وفقا لمتوسطاتها الحسابية. 

الرتبة
 رقم

 املهارة
الرئي�سة

 املت��سطقائمة املهارات االجتماعية
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

1.0000.00العتماد على الذات14

1.0000.00التوكيد25

1.0000.00طلب خدمة اأو م�ساعدة داخل ال�سف313

1.0000.00اتخاذ القرار415

0.9950.03الت�سال510

0.9900.05اآداب احلديث61

0.9900.05التعاون73

0.9870.07حل امل�سكلة82

0.9870.07التعامل مع الف�سل اأو اخل�سارة914

0.9800.07ال�سلوك القيادي109

0.9760.07اآداب الطعام116

0.9730.09بدء املحادثة1212

0.9730.09التفاو�ض1316

0.9730.09الك�سف والتعبري عن امل�ساعر1418

0.9730.09التعاطف مع الآخرين1519

0.9600.14�سبط الذات1617

0.9470.12اآداب ال�ستقبال والزيارة177

0.7870.16التحية وال�ستئذان188
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الرتبة
 رقم

 املهارة
الرئي�سة

 املت��سطقائمة املهارات االجتماعية
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

الإ�سغاء اإىل التعليمات 1911
0.7470.15والتوجيهات

0.9650.02الكلي للقائمة

 يالحظ من اجلدول )3(؛ اأن املهارات الجتماعية املت�سمنة 
يف املنهاج الوطني التفاعلي املطور من وجهة نظر معلمات املرحلة 

قد كانت )مت�سمنة( الواقع متو�سط ح�سابي مقداره )0.965(
ثانيا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: ما فاعلية املنهاج  ♦

للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  التفاعلي  الوطني 
الجتماعية يف حمافظة املفرق؟ “؛ لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاين، 
الجتماعية  باملهارات  اخلا�سة  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
الوطني  املنهاج  تطبيق  وبعد  قبل  الرئي�سة  الجتماعية  واملهارات 
 )t - test( اختبار  باإجراء  متبوعة  الأطفال  على  املطور  التفاعلي 

للعينات غري امل�ستقلة وذلك كما يف اجلدول )4(.

الجدول )4(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالمهارات االجتماعية )ككل( والمهارات االجتماعية الرئيسة ونتائج إختبار t - test لها.

قائمة املهارات 
 املت��سطالتطبيقاالجتماعية:

احل�سابي
 االنحراف
 قيمة تاالرتباطاملعياري

املح�س�بة
 درجة
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

اآداب احلديث
1.0100.049قبل

0.03
365.3152240.000-2.9910.066بعد

حل امل�سكلة
1.0190.078قبل

-0.01
172.8622240.000-2.9320.145بعد

التعاون
1.1130.203قبل

0.10
133.7312240.000-2.9870.077بعد

العتماد على الذات
1.0610.136قبل

-0.36
111.6302240.000-2.8930.162بعد

التوكيد
1.0840.152قبل

0.11
152.0722240.000-2.9590.123بعد

اآداب الطعام
1.0840.144قبل

-0.32
128.2672240.000-2.9230.119بعد

اآداب ال�ستقبال 
والزيارة

1.0470.143قبل
0.09

126.6422240.000-2.8900.178بعد

التحية وال�ستئذان
1.1110.157قبل

0.18
114.0862240.000-2.8900.204بعد

ال�سلوك القيادي
1.0900.092قبل

0.21
206.5962240.000-2.9240.118بعد

الت�سال
1.0480.066قبل

-0.21
214.2362240.000-2.9310.101بعد

الإ�سغاء اإىل 
التعليمات 

والتوجيهات

1.0800.165قبل
0.09

167.4302240.000-2.9880.062بعد

بدء املحادثة
1.0340.127قبل

0.06
166.1682240.000-2.9450.124بعد

طلب خدمة اأو 
م�ساعدة داخل 

ال�سف

1.1820.280قبل
0.11

93.2512240.000-2.9760.108بعد
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قائمة املهارات 
 املت��سطالتطبيقاالجتماعية:

احل�سابي
 االنحراف
 قيمة تاالرتباطاملعياري

املح�س�بة
 درجة
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

التعامل مع الف�سل اأو 
اخل�سارة

1.1260.268قبل
-0.30

72.0682240.000-2.8360.167بعد

اتخاذ القرار
1.0650.177قبل

0.03
148.8072240.000-2.9790.081بعد

التفاو�ض
1.1010.208قبل

-0.01
114.6142240.000-2.9480.121بعد

�سبط الذات
1.0440.164قبل

-0.12
166.0062240.000-2.9960.047بعد

الك�سف والتعبري عن 
امل�ساعر

1.1140.182قبل
-0.08

144.2912240.000-2.9900.058بعد

التعاطف مع 
الآخرين

1.0210.092قبل
0.03

180.4272240.000-2.9350.133بعد

الكلي للقائمة
1.0720.053قبل

-0.50
395.4312240.000-2.9410.028بعد

يت�سح من اجلدول )4(، وجود فرق اإح�سائي بني املتو�سطني 
باملهارات  اخلا�سني  والبعدية  القبلية  للمالحظتني  احل�سابيني 
املالحظة  ل�سالح  الرئي�سة  الجتماعية  واملهارات  الجتماعية، 
الوطني  املنهاج  فاعلية  اإىل  ي�سري  مما  بالقبلية؛  مقارنة  البعدية 
للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  املطور  التفاعلي 

الجتماعية. 
ثالثا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث: هل هناك اختالف  ♦

اأطفال  اإك�ساب  يف  املطور  التفاعلي  الوطني  املنهاج  فاعلية  يف 

)ذكر،  للجن�ض  يعزى  الجـتـمـاعـيـة  للـمـهارات  الأطـفـال  ريا�ض 
انثى(؟

الثالث مت ح�ساب الفرق )الك�سب(  الدرا�سة  لالإجابة عن �سوؤال 
بني املتو�سطني احل�سابيني للمالحظتني القبلية والبعدية اخلا�سني 
باملهارات الجتماعية واملهارات الجتماعية الرئي�سة وفقا لفئتي 
 t -( مـتـبـوعة باإجراء اختبار )مـتغري الـدرا�سـة: الـجـنـ�ض )ذكر، انثى

test( للعينات امل�ستقلة وذلك كما يف اجلدول 5.

جدول 5
الفرق بين المتوسطين الحسابيين )الكسب( للمالحظتين القبلية والبعدية للمهارات االجتماعية )ككل( والرئيسة وفقا لمتغير الدراسة )الجنس( ونتائج اختبار t - test للعينات المستقلة.

الك�سب يف قائمة 
الفارق بني املت��سطني العدداجلن�ضاملهاراتاالجتماعية:

احل�سابيني للقبلي من البعدي
 االنحراف

املعياري للفارق
 قيمة ت

املح�س�بة
 درجة
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

 الك�سب يف
اآداب احلديث

1001.9780.10ذكر
-0.5952230.553

1251.9840.06اأنثى

 الك�سب يف
حل امل�سكلة

1001.9700.134.8702230.000ذكر

1251.8670.18اأنثى

الك�سب يف التعاون
1001.9400.144.4302230.000ذكر

1251.8200.24اأنثى

 الك�سب يف العتماد
على الذات

1001.9070.214.1822230.000ذكر

1251.7730.26اأنثى

الك�سب يف التوكيد
1001.8700.20ذكر

-0.2952230.768
1251.8770.17اأنثى
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الك�سب يف قائمة 
الفارق بني املت��سطني العدداجلن�ضاملهاراتاالجتماعية:

احل�سابيني للقبلي من البعدي
 االنحراف

املعياري للفارق
 قيمة ت

املح�س�بة
 درجة
احلرية

 الداللة
االإح�سائية

 الك�سب يف
اآداب الطعام

1001.8560.21ذكر
1.1102230.268

1251.8240.22اأنثى

 الك�سب يف اآداب
ال�ستقبال والزيارة

1001.8400.23ذكر
-0.1822230.856

1251.8450.21اأنثى

 الك�سب يف التحية
وال�ستئذان

1001.8300.222.9602230.003ذكر

1251.7390.24اأنثى

 الك�سب يف ال�سلوك
القيادي

1001.8450.12ذكر
1.1012230.272

1251.8250.14اأنثى

الك�سب يف الت�سال
1001.9110.102.9472230.004ذكر

1251.8600.15اأنثى

 الك�سب يف الإ�سغاء
اإىل التعليمات والتوجيهات

1001.9400.132.5302230.012ذكر

1251.8830.20اأنثى

الك�سب يف بدء املحادثة
1001.8900.17ذكر

-1.6482230.101
1251.9280.17اأنثى

 الك�سب يف طلب خدمة
اأو م�ساعدة داخل ال�سف

1001.8500.242.6712230.008ذكر

1251.7480.32اأنثى

 الك�سب يف التعامل
مع الف�سل اأو اخل�سارة

1001.8400.405.1932230.000ذكر

1251.6050.28اأنثى

الك�سب يف اتخاذ القرار
1001.8730.21ذكر

2.8792230.004-1251.9470.17اأنثى

الك�سب يف التفاو�ض
1001.8130.24ذكر

-1.9022230.058
1251.8750.24اأنثى

الك�سب يف �سبط الذات
1001.9300.20ذكر

-1.6122230.108
1251.9680.15اأنثى

 الك�سب يف الك�سف
والتعبري عن امل�ساعر

1001.8830.20ذكر
0.5342230.594

1251.8690.19اأنثى

 الك�سب يف التعاطف
مع الآخرين

1001.9430.152.4962230.013ذكر

1251.8910.16اأنثى

 الك�سب يف
املهارات الجتماعية

1001.8910.044.3652230.000ذكر

1251.8510.08اأنثى

الفارق  اإح�سائيا بني  دال  فرق  5، وجود  اجلدول  يت�سح من 
اخلا�ض  والبعدية  القبلية  للمالحظتني  احل�سابيني  املتو�سطني  يف 
الرئي�سة  الجـتـمـاعـيـة  املهارات  من  وكل  الجتماعية،  باملهارات 
وال�ستئذان،  التحية  الذات،  على  العتماد  التعاون،  امل�سكلة،  )حل 
اأو  خدمة  طلب  والتوجيهات،  التعليمات  اإىل  الإ�سغاء  الت�سال، 
م�ساعدة داخل ال�سف، التعامل مع الف�سل اأو اخل�سارة، التعاطف مع 

مقارنة  الذكور  ل�سالح  )اجلن�ض(،  الدرا�سة  ملتغري  يعزى  الآخرين( 
بالإناث. كما يو�سح اجلدول ال�سابق وجود فرق دال اإح�سائيا بني 
والبعدية  القبلية  للمالحظتني  احل�سابيني  املتو�سطني  يف  الفارق 
اخلا�ض باملهارة الجتماعية الرئي�سة )اتخاذ القرار( يعزى ملتغري 

الدرا�سة )اجلن�ض(؛ ل�سالح الإناث مقارنة بالذكور. 
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 مناقشة النتائج والتوصيات:
عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  مناق�سة  اجلزء  هذا  يتناول 
املنهاج  فاعلية  مدى  عن  للبيانات  الكمية  النتائج  ربط  خالل  من 
الوطني التفاعلي املطور يف اإك�ساب اأطفال ريا�ض الأطفال املهارات 

الجتماعية يف حمافظة املفرق باأداة الدرا�سة. 
يف  ◄ املت�سمنة  االجتماعية  مااملهارات  االأول:  ال�س�ؤال 

املنهاج ال�طني التفاعلي املط�ر من وجهة نظر معلمات املرحلة؟
 اأ�سارت النتائج فيما يتعلق مبدى ت�سمن املهارات الجتماعية 
يف املنهاج الوطني التفاعلي اإىل اإن املهارات الجتماعية املت�سمنة 
يف املنهاج الوطني التفاعلي املطور من وجهة نظر معلمات املرحلة 
قد كانت مت�سمنة للمهارات الجتماعية جميعها، مبتو�سط ح�سابي 

مقداره )0.965(
تعليم  تطوير  م�رضوع  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
ريا�ض الأطفال يف الأردن قد اأويل رعاية كبرية جداً، واهتمام بالغ 
يف اإعداد منهاج متكامل متوازن يت�سف بال�سمولية، حيث ركز على 
الفئة  اأطفال هذه  لدى  الجتماعية  املهارات  وتنمية  اإك�ساب  جانب 
العمرية كونها تعد مرحلة غري تدري�سية يف املقام الأول، ومن املهم 
اإك�ساب طفل الرو�سة املهارات الجتماعية التي توؤهله لدخول مرحلة 
مع  والتفاعل  والن�سجام  التكيف  على  قادر  وهو  الأوىل،  املدر�سة 
اأقرانه ب�سكل يجعله اأكرث قدرة على اكت�ساب املعرفة، وتنميتها فيما 
اأن و�سع املنهاج من قبل فريق تربوي متخ�س�ض ميتلك  بعد، كما 
املزايا  خالل  من  اأهدافه  يحقق  املنهاج  هذا  جعل  الكبرية  اخلربة 
التي توافرت فيه وعلى راأ�سها م�ساعدة الأطفال يف تكوين عالقات 
املنهاج  كذلك  احلركية،  والقدرات  اللغة  اإىل  بالإ�سافة  اجتماعية، 
�سيكولوجية  وراعى  حرية  للطفل  وترك  املعتادة  القيود  من  يخلو 
كما  اأن�سطة،  من  يوفره  مبا  ونام  متطور  منهاج  اأنه  كما  الأطفال، 
اأنه تعامل مع الأطفال ب�سورة متكاملة من جميع جوانبها وراعى 
املطور  التفاعلي  الوطني  املنهاج  ت�سمن  يربر  وهذا  حاجاته، 
للمهارات الجتماعية، ويتفق مع درا�سة املومني)2010( ول يوجد 

درا�سات تختلف نتائجها مع نتائج هذه الدرا�سة. 
التفاعلي يف  ◄ ال�س�ؤال الثاين: ما فاعلية املنهاج ال�طني 

حمافظة  يف  االجتماعية  للمهارات  االأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب 
املفرق؟

املتو�سطني  بني  اإح�سائية  فروق  وجود  اىل  النتائج  اأ�سارت 
باملهارات  اخلا�سني  والبعدية  القبلية  للمالحظتني  احل�سابيني 
املالحظة  ل�سالح  الرئي�سة  الجتماعية  واملهارات  الجتماعية، 
الوطني  املنهاج  فاعلية  اإىل  ي�سري  مما  بالقبلية؛  مقارنة  البعدية 
للمهارات  الأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  املطور  التفاعلي 

الجتماعية. 
 ويعزو الباحث ذلك اىل قوة املنهاج الوطني التفاعلي املطور، 
ايجابيًا لتفاعل  لأنه احتوى على كثري من الأن�سطة التي توفر جواً 
اأطفال الرو�سة يف اجلانب الجتماعي، وجعلهم ي�ساركون بحما�ض 
يف ممار�سة اخلربات الجتماعية التي اكت�سبوها من خالل درا�ستهم 
حتت  امل�ساركة  هذه  تكون  كي  املطور  التفاعلي  الوطني  للمنهاج 
القوة  نقاط  من  كثريا  يربز  وهذا  منها،  وبتوجيه  املعلمة  اإ�رضاف 

طفل  يـمـار�سـهـا  التي  العملية  الأن�سطة  تنوع  ومنها؛  املنهاج  يف 
املهارات  املنهاج  يعر�ض  كذلك  امللل،  عن  يبعده  مما  الرو�سة، 
اكت�ساب  عملية  ت�سهل  خمتلفة  واأ�ساليب  متعددة  بطرق  الجتماعية 
التفاعلي  الوطني  املنهاج  فاعلية  الباحث  يعزو  كما  املهارات، 
على  تركيزه  اىل  الجتماعية  املهارات  الأطفال  اإك�ساب  يف  املطور 
منذجة التعلم وتقليد ال�سلوك مما جعل عملية الكت�ساب اأكرث �سهولة، 
بطريقة  الجتماعية  املهارات  يعر�ض  باأنه  كذلك  املنهاج  ومتيز 
مرتابطة متكاملة، مما اأثرى النمو الجتماعي لدى اأطفال الرو�سة، 
وجعلهم يف حالة تفاعل اجتماعي متنوع، كذلك راعى املنهاج حالة 
الرو�سة يف املدار�ض احلكومية،  البيئي والثقايف لأطفال  التجان�ض 
التفاعلي  الوطني  اأهدافه، ومن مزايا املنهاج  اأ�سهم يف حتقيق  مما 
املطور اأنه ينوع ال�سرتاتيجيات التعليمية التي ت�سهم ب�سورة قوية 
جداً يف اإك�ساب اأطفال الرو�سة املهارات الجتماعية، وهذا يتفق مع 

نتائج درا�سة املومني )2010( والرقاد )2005(.
املناهج  ◄ فاعلية  يف  اختالف  هناك  هل  الثالث:  ال�س�ؤال 

للمهارات  االأطفال  ريا�ض  اأطفال  اإك�ساب  يف  التفاعلي  ال�طني 
االجتماعية يعزى للجن�ض )ذكر، انثى(؟

م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اىل  النتائج  اأ�سارت 
الدللة α= 0.05 بني الفارق يف املتو�سطني احل�سابيني للمالحظتني 
من  وكل  )ككل(،  الجتماعية  باملهارات  اخلا�ض  والبعدية  القبلية 
العتماد  التعاون،  امل�سكلة،  )حل  الرئي�سة  الجـتـمـاعـيـة  املهارات 
التعليمات  اإىل  الإ�سغاء  الت�سال،  وال�ستئذان،  التحية  الذات،  على 
مع  التعامل  ال�سف،  داخل  م�ساعدة  اأو  خدمة  طلب  والتوجيهات، 
الدرا�سة  ملتغري  يعزى  الآخرين(  مع  التعاطف  اخل�سارة،  اأو  الف�سل 
)اجلن�ض( ل�سالح الذكور مقارنة بالإناث. كما اأظهرت النتائج وجود 
الفارق يف  α= 0.05 بني  الدللة  م�ستوى  اإح�سائيا عند  دال  فرق 
اخلا�ض  والبعدية  القبلية  للمالحظتني  احل�سابيني  املتو�سطني 
باملهارة الجتماعية الرئي�سة )اتخاذ القرار( يعزى ملتغري الدرا�سة 

)اجلن�ض( ل�سالح الإناث مقارنة بالذكور. 
ويغزو الباحث هذا الأمر اأن الذكور اأكرث جراأة من الإناث يف 
ال�سفيه  البيئتني  �سمن  اجتماعي  ك�سلوك  املهارات  هذه  ممار�سة 
تختلف  الذكوري  اجلن�ض  طبيعة  اأن  كما  عام،  ب�سكل  واملدر�سية 
يف  احلرية  من  اأكرب  هام�ض  امتالك  حيث  من  الإناث  عن  بالتاأكيد 
الجتماعي  املحيط  اأو  الأ�رضة  جمتمع  داخل  واحلركة،  التفاعل 
يف  يجعلهم  الذكور  لدى  مهمًا  نف�سيًا  بعداً  يعطي  وهذا  الأو�سع، 
كما  الجتماعية،  املهارات  هذه  مثل  يف  الإناث  على  تفوق  حالة 
مقارنة  الذكور  التي ميار�سها  الألعاب  اإىل طبيعة  اأي�سًا  ذلك  يعزى 
بالإناث، كما يظهر متغري اجلندر “الأدوار وامل�سوؤوليات” التي يقوم 
بها الذكور مقارنة بالإناث عاماًل مهمًا يف اإبراز مهارات التوا�سل 
الأطفال  لدى  املثالية  الذات  مفهوم  وتطوير  الذات،  على  والعتماد 
يف امل�ستقبل، وميكن الإ�سارة اإىل تركيبة املجتمع الذي يعي�ض فيه 
مهاراتهم  على  واأثرها  متما�سك،  كمجتمع  الدرا�سة”  “عينة  اأطفال 
الجتماعية كالـتـفـاعـل الجتماعي، ومهارة حل امل�سكالت وغريها 

من املهارات.
لأن  ورمبا  املهارة،  هذه  يف  الإناث  ل�سالح  الفرق  جاء  كما 
هذه  يف  الذكور  من  اأكرث  الغالب  يف  الإناث  لدى  اللغوي  املخزون 
املرحلة، وترك م�ساحة اأكرب من املعلمة يف حرية التحدث والتفكري 
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اأدى اإىل ظهور هذه املهارة ل�سالح الإناث مقارنة بالذكور اإذ تبادر 
دون  �سفتهم  كانت  مهما  للكبار  اأو  للمعلمة  ثقة  اإعطاء  اإىل  الإناث 
اخلا�سة  املحتملة  بالبدائل  ووعيًا  قدرة  اأكرث  يجعلهم  مما  تردد، 
مبوقف ما اأو مب�سكلة ما، كما اأن الإناث ل يت�رضعن يف التعامل مع 
الأمور كما يحدث عند الذكور، كما اأن العاطفة عند الإناث مندفعه 
بني  اللغوي  التفاعل  اأن  اأي�سًا  ويالحظ  الذكور،  الأطـفـال  من  اأكـثـر 
القرار  اتخاذ  على  الإناث  ي�ساعد  مما  الذكور،  عند  منه  اأكرب  الإناث 
بحرية اأكرب، وهذا ي�سهم يف زيادة املخزون املعريف لدى الإناث وله 
اأكرب الآثار عند الإناث يف قدرتهن على اتخاذ القرار وحل امل�سكالت، 
درا�سات  توجد  ول   )Staci,1995( ا�ستا�سي  درا�سة  مع  يتفق  وهذا 

تختلف نتائجها مع نتائج هذه الدرا�سة.

التوصيات: 
بناء على اأهم النتائج لهذه الدرا�سة، وقيام الباحث بتحليلها 

اإح�سائيا وتف�سريها ومناق�ستها ي��سي الباحث مبا يلي:
التغذية . 1 خالل  من  للمنهاج  التطوير  من  مزيد  اإجراء 

املنهاج،  بها  يقدم  التي  الكيفية  حول  الأبحاث  وكتابة  الراجعة، 
يف  ال�سمولية  لتحقيق  ا  باملعرفية،  الجتماعية  اجلوانب  وربط 

�سخ�سية طفل الرو�سة. 
بطريقة . 2 املطور  التفاعلي  الوطني  املنهاج  هيكلة  اإعادة 

املهارات  اإك�ساب  والتدرج يف  الرو�سة،  لطفل  بالن�سبة  �سال�سه  اأكرث 
الجتماعية. 

من . 3 املطور  التفاعلي  الوطني  املنهاج  درا�سة  التو�سع يف 
لأطفال  عدالة  اأكرث  فر�سة  يوفر  الذي  اجلن�ض  عامل  مراعات  حيث 

الرو�سة للتفاعل وامل�ساركة وبناء ال�سخ�سية. 
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