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 :مستخلص االبحث
 أأططفاللقيیاسس فاعليیة برنامج إإررشادديي في تنميیة مهھاررةة االتعاططف لدىى عيینة من إإلى  هھھھدفت االدررااسة

رريیاضض  أأططفالل) ططفال من 20تم تطبيیق االبرنامج على عيینة قواامهھا (ططفالل٬، مرحلة رريیاضض ااأل
) سنوااتت في محافظة شمالل االشرقيیة بسلطنة عمانن. ااستخدمم االباحثانن مقيیاسس االذكاء 6-4( ططفاللااأل

) وواالذيي يیتكونن من مقيیاسس مصورر 2010ااالجتماعي االواارردد في ددررااسة لقطامي ووااليیوسف (
٬، شادديي لتنميیة مهھاررةة االتعاططف (من إإعداادد االباحثيین)وواالبرنامج ااإلرر٬، ووااستماررةة مالحظة للمعلمة
تحقق االفرضيیة ااألوولى ووهھھھي ووجودد فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة في إإلى  فكانت نتائج االدررااسة تشيیر
االمستخدمم  ااإلررشاددييفي االقيیاسيین االقبلي وواالبعديي تعزىى للبرنامج  ططفاللمهھاررةة االتعاططف لدىى ااأل

ة إإحصائيیة بيین االقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة لصالح ووكذلك ووجدتت فرووقق ذذااتت ددالل٬، في هھھھذهه االدررااسة
 قيیاسس االمتابعة.
 .ططفاللرريیاضض ااأل٬، مهھاررةة االتعاططف٬، برنامج إإررشادديي: كلماتت مفتاحيیة
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Abstract: 
The study aimed to measure the effectiveness of a counseling program in 
developing the empathy’ skillfor a sample of Kindergarten. The program 
was applied to a sample of (20) Kindergarten (4-6) years old in the 
North Sharqiyah Governorate in the Sultanate of Oman. Social 
Intelligence scale was used for this study which adopted from a previous 
study” Lutami and Al-Youssef (2010)”, it consists of two tools; a 
picturized scale and observation form that administered by concerned 
teachers, in addition to the counseling program for developing the 
empathy’ skill (prepared by researchers). The results of the study 
indicate the acceptance of the first hypothesis, which was refers to the 
existence of statistically significant differences in the empathy’ skillfor 
Kindergarten in the pre and post measurements due to the 
Counselingprogram used in this study, as well as found statistically 
significant differences between the two measures of post and follow-up 
in favor of the follow-up measurement. 
Keywords: Counseling Program, Empathy Skill, Kindergarten. 

 
 : . مقدمة1

٬، ناأأططفاليیة سنوااتت االعمر ااألوولى في مماررسة تأثيیر إإيیجابي باقق على أأهھھھم تؤكد نتائج االبحوثث على
تتحددد بدررجة كبيیرةة قبل بلوغهھم سن اااللتحاقق بالتعليیم االمدررسي  ططفاللفالتوجهھاتت االقيیميیة لأل

وورربما كانن من االممكن ااتخاذذ االخطوااتت ااألوولى نحو حيیاةة كاملة من االنشاطط االسلمي ٬، االنظامي
وومن تقديیر االتنوعع أأثناء االطفولة االمبكرةة ٬، ذااتت ووااحتراامم ااآلخريینووااحتراامم اال٬، االمتحررر من االعنف

 ).٬2000، (االيیونسكو
إإنن عمليیة االتنشئة ااالجتماعيیة تبدأأ في سن صغيیرةة في االبيیت فيیشاهھھھد االطفل وويیسمع وواالديیهھ ووإإخوتهھ 
وويیقلدهھھھم فتبقى ااألسرةة هھھھي االمؤثر ااألقوىى في عمليیة االتنشئة ااالجتماعيیة للطفل في هھھھذهه االمرحلة 

ريیة ثم تأتي االرووضة االتي تفتح االمجالل أأمامم االطفل للتعامل مع نماذذجج سلوكيیة جديیدةة يیقلدهھھھا االعم
 ).٬2001، وويیقتديي بهھا في مرااحلهھ االالحقة (االناشف
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في مرحلة االطفولة االمبكرةة  ططفالليیة االتي يیوااجهھهھا االعاملونن مع ااألكثر أأهھھھموومن بيین االتحديیاتت ااأل
فاكتسابب االمهھاررااتت ٬، االتفاعل مع ااآلخريین على ااكتسابب ووتنميیة مهھاررااتت ططفاللمساعدةة ااأل

على ااالنسجامم مع ااألقراانن وواالكبارر سيیكونن لهھ تأثيیر هھھھامم على  ططفاللااالجتماعيیة االتي تساعد ااأل
 ).٬2005، حيیاتهھم (بالتشفورردد ووكالرركك

ووتوضع أأسس هھھھذهه ٬، االمهھاررااتت االتي يیجب إإكسابهھا للطفل أأهھھھم ووتعتبر االمهھاررااتت ااالجتماعيیة من
فيیكتسب االطفل أأسس االتفاعل ااالجتماعي االسليیم فيیهھا. ٬، االطفولة االمبكرةةاالمهھاررااتت في مرحلة 

فالمهھاررااتت ااالجتماعيیة تكسب االطفل االقدررةة على إإددررااكك االعالقاتت ااالجتماعيیة ووفهھم ااآلخريین 
االتواافق ااالجتماعي إإلى  وواالتفاعل معهھم ووحسن االتصرفف في االموااقف ااالجتماعيیة مما يیؤدديي

 ).٬2010، قبال (االصايیغوونجاحهھ في حيیاتهھ ااالجتماعيیة مست
 
 .مشكلة االدررااسة ووفرضيیاتهھا 2

 : مشكلة االدررااسة  1.2
فيیرىى أأنن ٬، وواالنقص في ااألددااء ااالجتماعي٬، يیميیز جريیشامم بيین االنقص في االمهھاررااتت ااالجتماعيیة

أأوو  االنقص في االمهھاررااتت ااالجتماعيیة يینتج عن االفشل في ااكتسابهھا بسبب قلة االفرصص لتعلم االمهھاررةة
لنماذذجج من االسلوكك ااالجتماعي االمقبولل بيینما االنقص في ااألددااء ااالجتماعي قلة االفرصص للتعرضض 

ووقلة االتعزيیز للسلوكيیاتت ااالجتماعيیة االمهھارريیة ٬، يینتج عن قلة االفرصص ألددااء االمهھاررةة ااالجتماعيیة
    ).٬2010، (علي

وواالتسربب من ٬، إإنن فقداانن االمهھاررااتت ااالجتماعيیة قد يیترتب عليیهھا مباشرةة باالنحراافف عند ااألحدااثث
وومشكالتت االصحة االنفسيیة في مرااحل االحيیاةة ٬، االسلوكك االالتكيیفي أشكاللوويیرتبط االفقداانن ب٬، لمدررسةاا

ااضطرااباتت االسلوكك وويیراافق إإلى  فقد لوحظ أأنن االنقص في االمهھاررااتت ااالجتماعيیة يیؤدديي٬، االالحقة
 ٬،وواالنشاطط االزاائد٬، ووااالكتئابب٬، هھھھذهه ااالضطرااباتت االعديید من االمشكالتت االنفسيیة ووااالنفعاليیة كالقلق

كما أأكد االعديید من علماء االنفس أأنن ااالضطرااباتت االنفسيیة ٬، ووصعوباتت االتعلم٬، وونقص ااالنتباهه
  ).٬2001، منشؤهھھھا ااجتماعي ااألصل (عبدهللا

أأنهھ  )ررووززنزفايیج(وويیرىى ٬، يیة تنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة للطفلأأهھھھم أأظظهھرتت االدررااساتت االمختلفة
ووأأنن االطفل إإذذاا لم يیتلق أأثناءهھھھا ٬، يیوجد في مرحلة االطفولة االمبكرةة ما يیسمى بالمرحلة االحرجة

ذذلك ألنن معظم ٬، فإنهھ ال يیستطيیع تعويیض ما يینجم عن عدمم ااستثمارر هھھھذهه االمرحلة٬، االتنبيیهھ االكافي
٬، تتعطل إإذذاا لم يیتم إإثاررتهھا بقدرر كافف في عمر مبكر (نخلة -على سبيیل االمثالل-أأجزااء االمخ 

2001.(     
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وولكن هھھھذاا ٬، فأيي ططفل يیولد وولديیهھ ااالستعداادد ألنن يیتعاططف مع ااآلخريین وويیتفاعل معهھم وويیشارركهھم
ووأأنن تكونن ٬، االرووضة لتنموأأوو  ااالستعداادد يیتطلب توفيیر ظظرووفف بيیئيیة مناسبة سوااء ددااخل ااألسرةة

ررااتت تنميیة االمهھاإإلى  فتوفيیر براامج تهھدفف٬، ةأأضحوو أهھھھدااففهھھھذهه االتربيیة مقصوددةة وومخططا لهھا ب
في مرحلة االرووضة يیسهھم كثيیراا في إإعداادد االطفل للتعامل مع محيیطهھ  ططفاللااالجتماعيیة لأل

كما يیسهھم في إإعدااددهه لمرحلة االتعليیم االمدررسي بعد ذذلك بحيیث يیصبح قاددرراا ٬، ااالجتماعي بإيیجابيیة
االذيي يینعكس إإيیجابيیا على أأدداائهھ ااألكادديیمي  ااألمر٬، االمشكالتت االتي توااجهھهھ على االتعامل مع
تحديید االعالقة بيین إإلى  ففي االدررااسة االتي أأجرااهھھھا مكليیالند ووميیرسونن وواالتي هھھھدفت٬، وواالمهھني الحقا

ااكتسابب االطفل للمهھاررااتت ااالجتماعيیة في مرحلة االطفولة االمبكرةة ووأأدداائهھ ااألكادديیمي في االمدررسة 
بالصف ااألوولل ااالبتداائي ووهھھھم مزووددوونن بنسبة عاليیة من  االذيین االتحقواا ططفاللتبيین أأنن ااأل٬، ااالبتداائيیة

من نظراائهھم االذيین يیمتلكونن قدرراا محدوودداا من  أأفضلاالمهھاررااتت ااالجتماعيیة أأظظهھروواا أأددااء أأكادديیميیا 
). لقد ظظهھر جيیل جديید من براامج االتنميیة ااالجتماعيیة ٬2010، هھھھذهه االمهھاررااتت (قطامي ووااليیوسف

وولقد ووجد ٬، دااررسس في بعض االدوولل االمتقدمةبحوثث عمليیة ووتستخدمم في آآالفف االمإإلى  يیستند
 ططفاللاالمربونن في االعصر االحاضر أأنن ااالهھھھتمامم على نحو نسقي بتنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة لأل

ووتتحسن جوددةة ٬، ووتتناقص مشكالتهھم االسلوكيیة٬، يیصاحبهھ ااررتفاعع مستوىى إإنجاززهھھھم ااألكادديیمي
ووأأعضاء مسهھميین في ٬، ؤووليیةوومس٬، يیةإإنتاج أأكثر ططفاللاالعالقاتت االتي تحيیط بالطفل وويیصبح ااأل

 ).٬2007، االمجتمع (حسيین
وونخص هھھھنا ٬، ططفاللوومن هھھھنا تتضح ضرووررةة بناء برنامج لتنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة لريیاضض ااأل 

مهھاررةة االتعاططف ووقيیاسس مدىى فاعليیتهھ لالستفاددةة منهھ وواالعمل بهھ في االميیداانن االتربويي في مدااررسس 
هھھھل : لة االدررااسة تتلخص في االسؤاالل االتاليووعليیهھ فإنن مشك٬، االتعليیم قبل االمدررسي بالسلطنة

 عيینة أأططفاللاالبرنامج ااإلررشادديي االمقدمم في هھھھذهه االدررااسة لهھ فاعليیة في تنميیة مهھاررةة االتعاططف لدىى 
 االدررااسة؟

 فرضيیاتت االدررااسة 2.2
) في مهھاررةة α ≥0.05"توجد فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة عند مستوىى دداللة (: االفرضيیة ااألوولى-1

ما قبل االمدررسة في االقيیاسيین االقبلي وواالبعديي تعزىى للبرنامج االتدرريیبي  أأططفاللاالتعاططف لدىى 
 االمستخدمم في هھھھذهه االدررااسة". 

) بيین α≥0.05لة إإحصائيیة عند مستوىى دداللة (" توجد فرووقق ذذااتت ددال: االفرضيیة االثانيیة-2
 ما قبل االمدررسة". أأططفاللاالقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة في مهھاررةة االتعاططف لدىى عيینة 

 



 ال$@تت$< العل$ي ال-ولي لالنن8ازات ال4135ة ال3-ييیی1ةالعـــ-د ال(اص 'أع$الل 

  2020/  8/ 18-10: 5ًا بب,ار0خإل-,+وننال&%عق" 
  

  2020االثا)ي    %شر"ن:  تارر)خ  اال$شر

  مجلة  ووميض  االفكر  للبحوثث  االعلمية  اا01كمة

  ترDية  ووعلومم  إإ@سانية

Issn: 2618-1312 paper print 

Issn: 2618-1320 e-copy 

IF: Ref.No: 2020J101 

DOI: 1018756/2020J101 

code ARCI-2007-1110 
	  

	  

 
 االنظريي وواالدررااساتت االسابقة .ااإلططارر3

 : ااإلططارر االنظريي1.3
يیعرفف بأنهھ "االقدررةة على تميیيیز ووإإددررااكك مشاعر ااآلخريین بما في ذذلك : Empathyاالتعاططف 

حالتهھم االمزااجيیة ووااعتقاددهھھھم ووررغباتهھم بحيیث يیضع االفردد نفسهھ مكانن ااآلخريین فيیدرركك ووجهھاتت 
 ).26صص٬، ٬2010، نظرهھھھم وويیشعر بمشاعرهھھھم" (قطامي ووااليیوسف

االتعاططف بأنهھ "قدررةة االفردد على إإددررااكك مشاعر  Mayer & Saloveyوويیعرفف مايیر ووسالوفي 
ووقد ووجد االباحثانن أأنن االتعاططف يیعتمد على عدةة ٬، ااآلخريین ووااسترجاعع هھھھذهه االخبرااتت في نفسهھ

وواالتعرفف ٬، قدررااتت فرعيیة مثل تقيیيیم ااالنفعاالتت وواالتعبيیر عنهھا بغرضض فهھم ووجهھاتت نظر ااآلخريین
اانفعالل آآخر مناسب لذلك أأوو  ى يیستطيیع االفردد ااالستجابة بنفس ااالنفعاللعلى اانفعاالتهھم حت

 تطويیر٬، فهھم ااآلخريین: أأما جولمانن فيیرىى أأنن االتعاططف يیتضمن االكفاءااتت االفرعيیة االتاليیة٬، االموقف"
 ).٬2010، وواالوعي االسيیاسي (يیوسف٬، وواالتنوعع٬، ووتقديیم االمساعدةة٬، إإنماء ااآلخريینأأوو 

االنفس ااالجتماعيیيین أأضافواا مفهھومم االتعاططف "ااإلددررااكك وويیذكر فؤاادد أأبو حطب أأنن بعض علماء 
٬، يیة ووااالجتماعيیةنسانحيیث إإنن االتعاططف يیتضمن فهھم ااألحدااثث ااإل٬، ااالجتماعي" بإددررااكك ااألشخاصص

وويیتمثل ددووررهه عن ططريیق تفهھم حالتهھ ٬، وواالقيیامم بدوورر ااآلخر٬، لعب االدوورر لآلخرإإلى  حيیث إإنهھ أأقربب
فيیهھا على االنحو االذيي تتطلبهھ االمشارركة االوجداانيیة  ااالندماججإإلى  االمعرفيیة االوجداانيیة ددوونن حاجة

  ).٬1990، ووااإلددررااكك ااالجتماعي (أأبو حطب ووصاددقق
فاكتسابب االتعاططف في عمر ما قبل االمدررسة يیعد أأمراا مهھما حيیث يیساعد االطفل على حل 
مشكالتت سوء االتواافق ااالجتماعي لديیهھ وواالسلبيیة وواالالمباالةة االتي غالبا ما يیكونن االبحث عن 

ووال شك أأنن االسلوكك االتعاططفي بيین ٬، ي أأنماطط االتنشئة ااألوولى في عمر ما قبل االمدررسةجذووررهھھھا ف
ووفي ٬، تنميیة ررووحح االتوااصل وومعاني االرحمة ووااإليیثارر وواالتعاوونن لدىى االطفلإإلى  يیؤدديي ططفاللااأل

 ).٬2003، حسونة(يیتهھ إإنسان نسانناالمحصلة االنهھائيیة يیضفي االتعاططف على سلوكك ااإل
االصغارر تختلف عن تلك االتي  ططفاللأأنن ااستجاباتت االتعاططف لأل فعند ددررااسة تطورر االتعاططف ووجد
لموقف ااأللم وواالمعاناةة.  أأفضلااألكبر سنا يیستجيیبونن بشكل  ططفاللتصدرر عن ااألكبر سنا إإذذ إإنن ااأل

٬، ااألصغر سنا يیسألونن وويیحدقونن فقط ططفاللبيینما ااأل٬، في محاوولة االموااساةة أأكثرإإنهھم يیبدوونن نشاططا 
 وويیرجع سبب هھھھذاا ااالختالفف٬، ااألعمارر في ااالستجابة االتعاططفيیة ووهھھھذاا يیعني أأنن هھھھناكك ااختالفا بيین

ووتطورر ٬، وو تطورر إإحساسس االفردد بالحزنن وواالفرحح٬، تطورر االشعورر بالذااتت: عدةة عواامل منهھاإإلى 
 : اء ااآلخريین. فهھناكك عواامل مؤثرةة في االتعاططف منهھاأأررض مفهھومم
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 أأكثريیكونونن متعاططفيین  ططفاللأأنن ااألإإلى  االدررااساتت أأشاررتتفقد : االفرووقق االجذرريیة في االتعاططف -
 تعاططفا من االذكورر. أأكثرمع أأبناء جنسهھم وو أأنن ااإلناثث 

من  أأكثراالمحبوبيین  ططفالليیتعاططفونن مع ااأل ططفاللأأنن ااألإإلى  االدررااساتت أأشاررتت: ططبيیعة االتعاططف -
ووأأنن ااالستجابة االعاططفيیة لألحدااثث االمحزنة أأقوىى من ٬، غيیر االمحبوبيین ططفاللتعاططفهھم مع ااأل
االذيین  ططفاللفاأل٬، ما ووأأظظهھرتت االدررااساتت أأنن االتعاططف يیرتبط بسلوكك االتعاووننك٬، ااألحدااثث االمفرحة

 ).٬2008، مساعدةة لآلخريین (االشواارربب وواالخواالدةة أأكثرلديیهھم رردد فعل عاططفي أأقوىى هھھھم 
إإذذ يیعتمدوونن بشكل أأكبر على ٬، مرحلة االرضاعة أأططفاللما قبل االمدررسة عن  أأططفاللوويیختلف 

٬، تقدما في االقدررةة على االتعاططف أأكثرمستوىى لى إإ مما يیشيیر٬، االكلماتت في موااساتهھم لآلخريین
فكلما تحسنت االقدررةة ٬، وويیلعب كّل من االنمو االمعرفي ووااللغويي ددوورراا مهھما في االقدررةة على االتعاططف

االتخلص من االتمركز حولل االذااتت) تحسنت (على أأخذ ووجهھاتت نظر ااآلخريین في ااالعتبارر
نمط االتنشئة إإلى  االحالل بالنسبةووكذلك ٬، ما قبل االمدررسة أأططفاللااستجاباتت االتعاططف لدىى 

إإذذ تبيین أأنن ااآلباء ذذوويي االحساسيیة ااالنفعاليیة االمرتفعة لحاجاتت أأبنائهھم يیتميیز أأبناؤؤهھھھم ٬، ااالجتماعيیة
بيینما يیعيیق تطورر االتعاططف االنشوء في ٬، بميیل أأكبر إلظظهھارر سلوكاتت تعكس االتعاططف مع ااآلخريین

 )٬2011، جو من االتسلطيیة وواالعقابب (أأبو غزاالل
من خاللل االرحالتت  ططفاللمعلمة االرووضة ااالهھھھتمامم بتنميیة االتعاططف لدىى ااأل لذاا فإنن على

كما وويیمكن تقديیم أأنشطة من خاللل مسرحح االعراائس ٬، وواالزيیاررااتت للمرضى وو دداارر االمسنيین
ووذذلك بتقديیم قصص ووحكايیاتت تتضمن نماذذجج للتعاططف ٬، وواالقصص االمصوررةة ووأأفالمم االفيیديیو

تعلمواا  ططفاللفقد أأثبتت ددررااسة (ررووفنجر) أأنن ااأل٬، يیقلدهھھھا االطفل وويیتوحد معهھا وويیسترجع أأنماططهھا
 ).٬2003، االتعاططف من خاللل تكراارر عرضض االقصص االتي تنمي االتعاططف (حسونة

٬، فالطفل يیستطيیع أأنن يیميیز االتعبيیرااتت ااالنفعاليیة وواالسلبيیة ووأأنن يیحدددهھھھا في االقصص االتي يیسمعهھا
لطفل وواانتقالهھ من مرحلة ووهھھھذاا يیعبر عن تطورر اا٬، وواالتعرفف على ططبيیعة ااالنفعالل عند بطل االقصة

) أأنن االطفل يیتعرفف Borkeووأأووضح (بورركك ٬، مرحلة ااالنتباهه لآلخريینإإلى  االتمركز حولل االذااتت
ثم االقصص االمحزنة ووبعدهھھھا ٬، أأووال على االقصص االتي ترتبط بالسعاددةة ثم قصص االخوفف

ما قبل  أأططفاللووهھھھي آآخر ما يیتعرفف عليیهھ االطفل في نهھايیة االمرحلة. إإنن االكثيیر من ٬، االغضب
االرسم وويیعبروونن من خاللهھ عن مختلف االمشاعر ووااالنفعاالتت (كفافي إإلى  لمدررسة يیميیلونناا

 ).٬2008، وواالنيیالل وو سالم
) من أأنن االمثيیرااتت االطبيیعيیة Whovamanنتائج أأبحاثث هھھھوفمانن (إإلى  )2007وويیشيیر بديیر (

 : االمتنوعة االتي تثيیر ااستجاباتت االتعاططف بيین ااألنا ووااآلخر تكونن كاآلتي
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 .ااألمرمثيیرااتت حسيیة في أأوولل  -1
 موااقف تنطلق فيیهھا تعبيیرااتت لفظيیة للشرحح وواالتفسيیر. -2
موااقف يیكونن االطفل فيیهھا مفهھوما عاما يیسمح لهھ باالستجابة لنمط االمعاناةة االتي يیمر بهھا  -3

 ااآلخروونن.
موااقف يیقاررنن بهھا االطفل بيین موقفهھ ووظظرووفف ااآلخريین فيیتخذ االطفل موقفا حيیالهھا وويیتبنى ااتجاهه   -1

 ساعدةة ااآلخريین.م
 : االدررااساتت االسابقة 2.3

االريیاضض  أأططفالل) تم االبحث عن بعض االمهھاررااتت ااالجتماعيیة لدىى 2009في ددررااسة سليیمانن (
االكشف عن مدىى اانتشارر االمهھاررااتت ااالجتماعيیة إإلى  ووعالقتهھا بتقيیيیم االواالديین. هھھھدفت االدررااسة

) 5وو 4االريیاضض من عمر ( أأططفاللاالنظامم) عند ٬، االتفاعل مع االكبارر٬، االمشارركة االوجداانيیة٬، (االتعاوونن
ووتقيیيیم وواالديیهھم لهھا.  ططفاللسنوااتت من االذكورر ووااإلناثث وو معرفة االعالقة بيین هھھھذهه االمهھاررااتت لدىى ااأل

٬، محافظة ددمشق أأططفالل) ططفل ووططفلة من 200ووقد تم ااجرااء هھھھذهه االدررااسة على عيینة مؤلفة من (
نتائج االبحث اانتشارر االمهھاررااتت  أأهھھھم ووكانن من٬، ططفالل) وواالد وووواالدةة من أأووليیاء أأمورر ااأل400ووعلى (

 أأططفاللاالنظامم) اانتشارراا ططبيیعيیا بيین ٬، االتفاعل مع االكبارر٬، االمشارركة االوجداانيیة٬، ااالجتماعيیة (االتعاوونن
 أأططفاللحيیث ال فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة في االمهھاررااتت ااالجتماعيیة بيین ٬، االعيینة أأفراادداالريیاضض 
 تبعا لمتغيیر االجنس.) سنوااتت 5-4االعيینة من عمر ( أأفراادداالريیاضض 

االتعرفف على االعالقة بيین االذكاء ااالنفعالي وواالتكيیف إإلى  )2010هھھھدفت ددررااسة عبد االغني (
. ووقد تألفت عيینة ررددنناالرووضة االموهھھھوبيین وواالعادديیيین في ااأل أأططفاللااالجتماعي وومفهھومم االذااتت لدىى 

االدررااسة ااستخدمت االباحثة  أأهھھھدااففوولتحقيیق ٬، ) ططفال عادديیا50) ططفال موهھھھوبا وو (50االدررااسة من (
) وومقيیاسس مفهھومم االذااتت االذيي ططوررتهھ 2003مقيیاسس االتكيیف ااالجتماعي االذيي ططوررهه االمومني (

). ووقد أأظظهھرتت نتائج االدررااسة ووجودد فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة بيین متوسطاتت 2003االشواارربب (
ااالنفعالي االعادديیيین على مقيیاسس االذكاء  ططفاللاالموهھھھوبيین وومتوسطاتت ددررجاتت ااأل ططفاللددررجاتت ااأل

٬، وواالمهھاررااتت ااالجتماعيیة٬، وواالداافعيیة٬، االمجموعة في أأبعادد االوعي االذااتي باالنفعاالتتإإلى أأثر  تعزىى
بيینما لم تظهھر فرووقق ذذااتت دداللة ٬، ووجاءتت االفرووقق لصالح االموهھھھوبيین٬، وواالذكاء ااالنفعالي ككل

يیجابيیة على إإحصائيیة في بعديي االتعاططف ووإإددااررةة ااالنفعاالتت. كما ووأأظظهھرتت االنتائج ووجودد عالقة إإ
ووأأبعادد االتعاططف ووإإددااررةة ٬، بعد االتكيیف ااالجتماعي مع االرفاقق من جهھة وواالذكاء ااالنفعالي ككل

بيینما لم تظهھر أأيي عالقة دداالة إإحصائيیا مع متوسط ٬، ااالنفعاالتت وواالداافعيیة وواالمهھاررااتت ااالجتماعيیة
أأما ٬، الجتماعيیةوواالمهھاررااتت اا٬، ووإإددااررةة ااالنفعاالتت٬، االدررجاتت على أأبعادد االوعي االذااتي باالنفعاالتت
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فقد أأظظهھرتت االنتائج ووجودد عالقة إإيیجابيیة على بعد االتكيیف ٬، االرووضة االعادديیيین ططفاللبالنسبة أل
ااالجتماعي مع االرفاقق من جهھة ووأأبعادد االوعي االذااتي باالنفعاالتت وواالتعاططف وواالمهھاررااتت 

ف بيینما لم تظهھر أأيي عالقة دداالة إإحصائيیا بيین االتكيی٬، ااالجتماعيیة وواالذكاء ااالنفعالي ككل
 وواالداافعيیة.٬، ووبيین إإددااررةة ااالنفعاالتت٬، ااالجتماعي ككل

برنامج تدرريیبي في االذكاء ااالجتماعي أأثر  ) بعمل ددررااسة عن2010قامم قطامي ووااليیوسف في (
) ططفل نصفهھم من االذكورر وواالنصف ااآلخر من 100االعيینة ( أأفراادداالرووضة ووقد بلغ عددد  ططفاللأل

تم توززيیع االعيینة على أأرربع مجموعاتت ووقد ٬، ) سنوااتت5-4ترااووحت أأعماررهھھھم بيین (٬، ااإلناثث
ووااثنتيین تجريیبيیتيین إإحدااهھھھما للذكورر ووااألخرىى ٬، فرعيیة؛ ااثنتيین ضابطتيین إإحدااهھھھما للذكورر ووااإلناثث

لإلناثث. ووقامم االباحثانن ببناء مقيیاسس للذكاء بيین ااألشخاصص لطفل االرووضة ووذذلك لقيیاسس االمهھاررااتت 
٬، االتعاططف مع ااآلخريین(هھھھي  االمكونة لذكاء بيین ااألشخاصص حيیث تم ااعتمادد أأرربع مهھاررااتت

ثم ٬، االتعاوونن مع ااآلخريین)٬، االمحافظة على االعالقاتت مع ااآلخريین٬، االتوااصل االفعالل مع ااآلخريین
تنميیة إإلى  االرووضة حيیث هھھھدفف االبرنامج ططفاللتم تصميیم برنامج لتنميیة االذكاء ااالجتماعي أل

برنامج االتدرريیبي ووقد أأظظهھرتت نتائج االدررااسة أأنن اال٬، ااألبعادد االفرعيیة للذكاء بيین ااألشخاصص
 ررفع مستوىى ااألددااء االكلي على االمقيیاسس بمهھاررااتهھ ااألرربع االمكونة لهھ.إإلى  االمستخدمم أأددىى

إإعداادد برنامج قائم على لعب ااألددوواارر لتنميیة االذكاء إإلى  )2010ووهھھھدفت ددررااسة االصايیغ (
ررةة ووإإكسابب االطفل االقدررةة على إإددررااكك أأفكارر وواانفعاالتت ااآلخريین وواالقد٬، ااالجتماعي لطفل االرووضة

علي االتصرفف ووحل االمشكالتت ااالجتماعيیة من خاللل االبرنامج االمقترحح ووددررااسة االعالقة بيین لعب 
االمستوىى االثاني  أأططفاللااألددوواارر وواالذكاء ااالجتماعي لطفل االرووضة. تم ااختيیارر عيینة االدررااسة من 

ووتكونت االمجموعة ٬، ) ططفال ووططفلة30ووتكونت االمجموعة االضابطة من (٬، ططفاللمن رريیاضض ااأل
٬، ططفاللااختبارر ذذكاء ااأل: ) ططفال ووططفلة. ااعتمدتت االدررااسة على ااألددووااتت االتاليیة30يیة من(االتجريیب

٬، مقيیاسس االذكاء ااالجتماعي االمصورر لطفل االرووضة من إإعداادد االباحثة٬، إإعداادد إإجاللل سرىى
: االنتائج االتي توصلت لهھا االدررااسة أأهھھھم وومن٬، ووبرنامج لعب ااألددوواارر االمقترحح من إإعداادد االباحثة

االمجموعة االتجريیبيیة في االقيیاسيین  أأططفاللإإحصائيیا بيین متوسطاتت ررتب ددررجاتت  ووجودد فرووقق دداالة
ووجودد فرووقق ٬، االقبلي وواالبعديي على مقيیاسس االذكاء ااالجتماعي االمصورر في ااتجاهه االقيیاسس االبعديي

 أأططفاللاالمجموعة االتجريیبيیة وومتوسطاتت ددررجاتت  أأططفاللدداالة إإحصائيیا بيین متوسطاتت ددررجاتت 
االمجموعة االضابطة في االقيیاسس االبعديي على مقيیاسس االذكاء ااالجتماعي االمصورر لصالح 

 االمجموعة االتجريیبيیة.
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بناء برنامج إإررشادد جمعي مقترحح قائم على االلعب في إإثاررةة إإلى  )2013هھھھدفت ددررااسة االهھنائي (
االلعب دداافعيیة االطفل الكتسابب االمهھاررااتت ااالجتماعيیة للتغلب على االسلوكيیاتت االخاططئة عن ططريیق 

) 6-4في سلطنة عمانن وواالذيین تترااووحح أأعماررهھھھم بيین ( ططفاللمرحلة رريیاضض ااأل أأططفالللدىى 
) جلسة إإررشادديیة بما فيیهھا االجلسة االتمهھيیديیة 15ووقد تألف االبرنامج ااإلررشادد االمقترحح من (٬، سنوااتت

حيیث تترااووحح ٬، ) جلساتت في ااألسبوعع3ووتقترحح االباحثة تطبيیق االبرنامج بوااقع (٬، ووما بعد االبرنامج
ووتقترحح االباحثة لتنفيیذ االبرنامج تطبيیق عددد من ٬، ) ددقيیقة35-30االجلسة ااإلررشادديیة ما بيین (
٬، وواالتغذيیة االرااجعة٬، وواالتلخيیص٬، وواالنمذجة٬، لعب ااألددوواارر٬، االلعب: ااألساليیب ااإلررشادديیة مثل

ووتوصي االباحثة بأنن يیتم ٬، وواالوااجب االمنزلي٬، وواالتعزيیز٬، وواالقصة٬، وواالتخيیل٬، وواالمناقشة وواالحواارر
اددةة من هھھھذاا االبرنامج ااإلررشادديي االمقترحح من قبل ااالختصاصيیيین ااالجتماعيیيین وواالمرشديین ااالستف

 .ططفاللبالسلطنة لتنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة لدىى ااأل ططفاللاالنفسيیيین لمرحلة رريیاضض ااأل
 

 .منهھجيیة االدررااسة ووأأددووااتهھا4
 : منهھج االدررااسة1.4

ووقد ااستخدمم ٬، لمناسبتهھ لطبيیعة االدررااسةااستخدمم االباحثانن في هھھھذهه االدررااسة االمنهھج شبهھ االتجريیبي 
ووسيیتم إإجرااء االقيیاسس االقبلي وواالبعديي وواالمتابعة على االمتغيیر ٬، االباحثانن تصميیم االمجموعة االوااحدةة

 االدررااسة. الختبارر فرضيیاتت٬، االتابع
 ) يیوضح تصميیم االدررااسة1االجدوولل (

 
 : عيینة االدررااسة2.4

تم ااختيیاررهھھھم بطريیقة مقصوددةة ووهھھھم ٬، مجتمع االدررااسة أأططفاللططفال من  )20(عيینة االدررااسة قواامهھا 
) ددررجة في ااالختبارر االمصورر للذكاء ااالجتماعي 38- 27حاصلونن على ددررجاتت تترااووحح بيین (
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) n1=10االذكورر ( ططفاللبحيیث تكونن االعيینة مناصفة ما بيین ااأل٬، وواالمستخدمم في هھھھذهه االدررااسة
 ).n2=10ووااإلناثث (

 : أأددووااتت االدررااسة3.4
 : االرااهھھھنة على ااألددووااتت االتاليیةتعتمد االدررااسة 

 : االبرنامج ااإلررشادديي  )1
ووبعد ااالططالعع ٬، ططفاللقامم االباحثانن بإعداادد برنامج تدرريیبي بهھدفف تنميیة مهھاررةة االتعاططف لريیاضض ااأل

قامم االباحثانن ٬، على عددد من االمصاددرر وواالمرااجع وواالدررااساتت االسابقة االتي تناوولت نفس االموضوعع
 مهھاررةة االتعاططف.بإعداادد االبرنامج االتدرريیبي لتنميیة 

 .ططفاللتنميیة مهھاررةة االتعاططف لريیاضض ااأل: االهھدفف االعامم للبرنامج: االبرنامج أأهھھھداافف
ما في االفصل إإليیهھاالنظريیتيین االمشارر إإلى  يیستند هھھھذاا االبرنامج في بنائهھ: ااإلططارر االنظريي للبرنامج

 لجانيیيیهھ.نظريیة االتعلم ٬، االنظريیة االمعرفيیة ااالجتماعيیة لباندوورراا: االثاني من هھھھذهه االدررااسة ووهھھھما
حيیث تم تحديید موااضيیع االدررووسس لتتناسب مع ٬، ) لقاء12يیتكونن من (: مكوناتت االبرنامج

االمهھاررااتت وواالبنودد االوااررددةة في االمقيیاسس االمستخدمم بالدررااسة ووهھھھو مقيیاسس االذكاء ااالجتماعي لقطامي 
) يیوضح 3) بجزأأيیهھ؛ االموااقف االمصوررةة ووااستماررةة االمالحظة. وواالجدوولل (2010ووااليیوسف (

 االسلوكيیة لكل لقاء وواالمهھاررةة االتي يینميیهھا. هھھھدااففااللقاءااتت بالبرنامج ووبيیانن ااألعناوويین 
 

 االسلوكيیة وواالمهھاررةة االتي يینميیهھا هھھھدااففعناوويین االلقاءااتت ووااأل: )3جدوولل (
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 : ااالسترااتيیجيیاتت ووااألساليیب االتعليیميیة االمستخدمة بالبرنامج
 االفيیديیوهھھھاتت)٬، ااألصابعددمى ٬، االلوحة االوبريیة٬، االقصة باسترااتيیجيیاتت متنوعة (االسردد  -
 ااأللعابب االمنظمة االجماعيیة.  -
 ااأللعابب االفردديیة.  -
 ااألناشيید.  -
 عرووضض بورربويینت).٬، االموااقف االمصوررةة (بطاقاتت  -
 االتخيیل.  -
 لعب ااألددوواارر.  -
 االحواارر وواالمناقشة.  -
 أأنشطة ووررقيیة فردديیة.  -
 أأنشطة االمجموعاتت.  -
 حلقاتت االطبخ.  -
 االعصف االذهھھھني.  -
 االرحالتت.  -

 : تحكيیم االبرنامج
٬، فقد عرضض على مجموعة من االمحكميین٬، االبرنامج قامت االباحثة بتحكيیمهھ للتأكد من صدقق

) محكميین من جامعة نزووىى ووووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم من دداائرةة االتعليیم قبل االمدررسي 3ووعدددهھھھم (
ووبعد جمع االبرنامج من االمحكميین تم جمع االمالحظاتت االتي ووضعت ٬، بمديیريیة االمدااررسس االخاصة
 تطبيیقهھ على عيینة االدررااسة.من قبلهھم وواالتعديیل فيیهھ قبل 

 : االمقيیاسس  )2
٬، تعتمد االدررااسة االحاليیة مقيیاسس "االذكاء ااالجتماعي لطفل االرووضة " من إإعداادد (قطامي ووااليیوسف

وويیقيیس ثالثا ٬، هھا ووفرضيیاتهھاأأهھھھدااف) بهھدفف جمع االبيیاناتت من عيینة االدررااسة ووبما يیتفق مع 2010
٬، االتوااصل مع ااآلخريین٬، (االتعاططف: ووهھھھيمن االمهھاررااتت ااالجتماعيیة االمحدددةة في االدررااسة االحاليیة 

حيیث إإنن ٬، ووقد أأخذتت هھھھذهه االدررااسة االجزئيیة االمتعلقة بقيیاسس االتعاططف من االمقيیاسس٬، االتعاوونن)
 : االمقيیاسس يیتكونن من جزأأيین على االنحو االتالي

) موااقف 7مقيیاسس "االذكاء ااالجتماعي لطفل االرووضة" االمصورر وويیتكونن االمقيیاسس من ( -أأ
حيیث تم بناؤؤهه في صوررتيین ٬، ) صورر4حتويي كل موقف منهھا على (مصوررةة لمهھاررةة االتعاططف. يی

 إإحدااهھھھما لإلناثث ووااألخرىى للذكورر. 
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٬، ااستماررةة مالحظة/ تطبقهھا االمعلمة على عيینة االدررااسة لقيیاسس مهھاررةة االتعاططف مع ااآلخريین -بب
 ) فقرااتت.7ووعددد فقرااتهھ (

 : ووتم قيیاسس صدقق االمقيیاسس من خاللل
االمحكميین من ذذوويي ااالختصاصص في مجالل بعرضهھ على مجموعة من : صدقق االمحتوىى  -

ووجامعة االسلطانن ٬، ) محكميین4من جامعة نزووىى (٬، ) محكميین8ووعدددهھھھم ( ططفاللرريیاضض ااأل
 ) محكميین.4قابوسس (

 : ووتم االتأكد من ثباتت االمقيیاسس من خاللل
 : ااالتساقق االدااخلي من خاللل معامل أألفا كروونباخخ للمقيیاسس االمصورر  -أأ

االدااخلي لألبعادد االفرعيیة وواالبعد االكلي للمقيیاسس ) معامالتت ااالتساقق 4يیوضح االجدوولل (  )أأ(
 االمصورر.

 معامالتت ثباتت أألفا كروونباخخ لألبعادد االثالثة وواالبعد االكلي للمقيیاسس االمصورر: )4االجدوولل(
 معامل االثباتت عددد االموااقف االمصوررةة ااألبعادد
 0.602 7 االتعاططف

مما  0.5)من ( أأكثر) أأنن معامل االثباتت لألبعادد االثالثة وواالبعد االكلي كانن 4وونالحظ من االجدوولل (
ووهھھھذاا يیؤكد صالحيیتهھ لجمع االبيیاناتت ووتحقيیق أأغرااضض ٬، يیدلل على ااتساقق االمقيیاسس االمصورر ووأأبعاددهه

 االدررااسة.
 
 ااالتساقق االدااخلي من خاللل معامل أألفا كروونباخخ الستماررةة االمالحظة  -بب
) معامالتت ااالتساقق االدااخلي لألبعادد االفرعيیة وواالبعد االكلي الستماررةة 5يیوضح االجدوولل ( 

 .االمالحظة
 معامالتت ثباتت أألفا كروونباخخ لألبعادد االثالثة وواالبعد االكلي الستماررةة االمالحظة: )5االجدوولل(
 معامل االثباتت عددد االفقرااتت ااألبعادد
 0.829 7 االتعاططف

 أأكثروونالحظ من االجدوولل أأنن معامل االثباتت لألبعادد االثالثة الستماررةة االمالحظة وواالبعد االكلي كانن 
ووهھھھذاا يیؤكد صالحيیتهھا لجمع االبيیاناتت ٬، ) مما يیدلل على ااتساقق ااستماررةة االمالحظة ووأأبعاددهھھھا(0.5من

 ووتحقيیق أأغرااضض االدررااسة.
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 : االتطبيیق ووإإعاددةة االتطبيیق  -
مدررسة أأضوااء ااإليیمانن االخاصة لتحفيیظ االقرآآنن االكريیم  أأططفاللططبق االمقيیاسس على مجموعة من 

ووكانن االفرقق أأسبوعيین بيین االتطبيیق ااألوولل وواالتطبيیق االثاني. ووبعد ٬، ) ططفال ووططفلة20ووعدددهھھھم (
االحصولل على االدررجاتت االخامم وو ااستخرااجج معامالتت ااالررتباطط بيین ددررجاتت االطالبب في 

 : نت االنتائج كالتاليووددررجاتهھم في االتطبيیق االثاني للمقيیاسس كا٬، االتطبيیق ااألوولل
 معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن بيین االتطبيیق االقبلي وواالبعديي في أأبعادد االمقيیاسس االمصورر.   )أأ(

 معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن بيین االتطبيیق ااألوولل وواالثاني في أأبعادد االمقيیاسس االمصورر: )6جدوولل (
 معامل االثباتت عددد االموااقف االمصوررةة ااألبعادد
 0.932 7 االتعاططف

االجدوولل أأنن معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن كانت مرتفعة بالنسبة لمكوناتت االمقيیاسس يیتضح من 
 مما يیدلل على ثباتت مرتفع.٬، االمصورر

 
 (بب)معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن للتطبيیقيین ااألوولل وواالثاني في أأبعادد ااستماررةة االمالحظة. 

 تماررةة االمالحظة معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن بيین االتطبيیق ااألوولل وواالثاني في أأبعادد ااس: )7جدوولل (
 معامل االثباتت عددد االفقرااتت ااألبعادد
 0.890 7 االتعاططف

يیتضح من االجدوولل أأنن معامالتت ااالررتباطط لبيیرسونن كانت مرتفعة بالنسبة لمكوناتت ااستماررةة 
 مما يیدلل على ثباتت مرتفع.٬، وواالبعد االكلي٬، االمالحظة
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 .نتائج االدررااسة5

 : نتائج االفرضيیة ااألوولى1.5
 أأططفاللأأنهھ "توجد فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة في مهھاررةة االتعاططف لدىى إإلى  االفرضيیة ااألوولىتشيیر 

ما قبل االمدررسة في االقيیاسيین االقبلي وواالبعديي تعزىى للبرنامج االتدرريیبي االمستخدمم في هھھھذهه 
 االدررااسة". 

 
في ااالختبارر االمصورر في مهھاررةة االتعاططف في االقيیاسيین  ططفاللاالنسبة االكليیة لجميیع ااأل: )8جدوولل (

 االقبلي وواالبعديي

 
 ) للعيیناتت االمتراابطة للمقاررنة بيین االقيیاسيین االقبلي وواالبعديي للمقيیاسس االمصورر(Tنتائج ااختبارر 

 وويیتضح من خاللهھا ووجودد فرقق ذذااتت دداللة بيین االتطبيیقيین االقبلي وواالبعديي للمقيیاسس االمصورر
لمالحظة للقيیاسيین االقبلي وواالبعديي لكل فقرةة من فقرااتت ااستماررةة ) نتائج اا10يیوضح االجدوولل (

 االعيینة. أأططفاللاالمالحظة االتي قامت االمعلماتت بتطبيیقهھا على 
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 نتائج بطاقة االمالحظة للقيیاسيین االقبلي وواالبعديي لكل فقرةة: )10جدوولل (
 

 
االقيیاسيین ) نتائج بطاقاتت االمالحظة االتي ررصدتهھا االمعلماتت لكل ططفل في 10يیظهھر االجدوولل (
فنالحظ في االقيیاسس االقبلي أأنن ااإلجاباتت (ناددرراا) حصلت على االعددد ااألعلى من ٬، االقبلي وواالبعديي

بيینما أأظظهھرتت نتائج االقيیاسس االبعديي أأنن ااالجاباتت (غالبا) حصلت ٬، ااإلجاباتت لفقرااتت ااالستماررةة
 على االعددد ااألعلى من ااالجاباتت لجميیع فقرااتت ااالستماررةة.

 : نتائج االفرضيیة االثانيیة2.5
أأنهھ "توجد فرووقق ذذااتت دداللة إإحصائيیة بيین االقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة إإلى  ووتشيیر االفرضيیة االثانيیة

 ما قبل االمدررسة". أأططفاللفي مهھاررةة االتعاططف لدىى عيینة 
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في ااالختبارر االمصورر في مهھاررةة االتعاططف في االقيیاسيین  ططفاللاالنسبة االكليیة لأل: )11جدوولل (
 االبعديي وواالمتابعة

 
 

 ) نتائج االمالحظة للقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة الستماررةة االمالحظة 12يیوضح االجدوولل (
 نتائج بطاقة االمالحظة للقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة لعيینة االدررااسة: )12جدوولل (
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) نتائج بطاقاتت االمالحظة االتي ررصدتهھا االمعلماتت لكل ططفل في االقيیاسيین 12يیظهھر االجدوولل ررقم (
فنالحظ في االقيیاسيین االبعديي وواالمتابعة أأنن ااالجاباتت (غالبا) حصلت على االعددد ٬، االبعديي وواالمتابعة

كما نالحظ أأنن نتائج قيیاسس االمتابعة حصلت ٬، ااألعلى من ااالجاباتت لجميیع فقرااتت ااالستماررااتت
 على نتائج أأعلى لإلجاباتت (غالبا) من االقيیاسس االبعديي. 

في ااالختباررااتت االثالثة (االقبلي االعيینة  أأططفالل) نسبة كل ططفل من 13ووسوفف نستعرضض في جدوولل (
 وواالبعديي وواالمتابعة) لبيیانن مدىى تطورر كل ططفل في االقيیاساتت االثالثة.

 
 نسبة كل ططفل في ااالختباررااتت االثالثة (االقبلي وواالبعديي وواالمتابعة): )13جدوولل (
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نالحظ تطورر االنسبة االكليیة لكل ططفل خاللل ااالختباررااتت االثالثة (قبلي ووبعديي وومتابعة) فزااددتت  

االعيینة في مدىى ااستفاددتهھم من  أأططفاللكما وويیظهھر لنا تفاووتت ٬، نسبة كل ططفل في كل ااختبارر
 االبرنامج.
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 تفسيیر االنتائج -6

االذيین تعرضواا للبرنامج االتدرريیبي في االفقرااتت االممثلة لمهھاررةة االتعاططف في  ططفاللتفوقق أأددااء ااأل
ووددلل هھھھذاا على أأنن للبرنامج االتدرريیبي أأثراا فعاال في تنميیة مهھاررةة االتعاططف لدىى ٬، االقيیاسس االبعديي
 : وويیمكن تفسيیر هھھھذهه االنتيیجة على االنحو االتالي٬، ططفاللرريیاضض ااأل

االمرحلة يیبدؤؤوونن في االتخلص من تمركزهھھھم في نهھايیة هھھھذهه  ططفاللحسبما أأشارر بيیاجيیهھ فإنن ااأل  -1
أأخذ ووجهھة نظر ااآلخر باالعتبارر إإذذ يیعتبر مكونا من مكوناتت إإلى  حولل ذذووااتهھم بحيیث يیميیلونن
فكلما تحسنت االقدررةة على أأخذ ووجهھاتت نظر ااآلخريین في ٬، االتعاططف مع ااآلخريین

ما قبل  أأططفاللااالعتبارر(االتخلص من االتمركز حولل االذااتت) تحسنت ااستجاباتت االتعاططف لدىى 
). فإذذاا توفر للطفل بيیئة ددااعمة ووخبرااتت ااجتماعيیة هھھھاددفة فإنن ذذلك ٬2011، االمدررسة (أأبو غزاالل

) وولعل هھھھذاا ما ووفرهه ٬2010، يیسرعع من تخلصهھ من تمركزهه حولل ذذااتهھ (قطامي وو االيیوسف
نمو مهھاررةة إإلى  وونقصد بيیئة ثريیة ووددااعمة مما أأددىى٬، عيینة االدررااسة ططفاللاالبرنامج االتدرريیبي لأل

 لديیهھم في ااالختبارر االبعديي.االتعاططف 
باندوورراا في نظريیتهھ (االمعرفيیة ااالجتماعيیة) وواالمتعلق بأثر االنمذجة  إإليیهھ كذلك فإنن ما أأشارر  -2

أأيي ٬، هھھھو أأنن االطفل يیتأثر باتجاهھھھاتت ااآلخريین وومشاعرهھھھم ووتصرفاتهھم ووسلوكهھم٬، في حيیاةة االطفل
تضمنهھ االبرنامج ووهھھھذاا ما ٬، يیستطيیع أأنن يیتعلم منهھم من خاللل مالحظة ااستجاباتهھم ووتقليیدهھھھا

من خاللل تعامل االباحثة (االتي قامت  ططفاللاالتدرريیبي االمقدمم في هھھھذهه االدررااسة حيیث قدمت نماذذجج لأل
وومن خاللل االقصص وواالصورر ووعرضض مجموعة من االموااقف  ططفاللبتطبيیق االبرنامج) مع ااأل

 وواالتي هھھھدفت جميیعهھا لتقديیم نماذذجج للتعاططف مع ااآلخريین.٬، ططفاللاالمصوررةة لأل
االتدرريیبي عددداا كبيیراا من االلقاءااتت االتي ااستهھدفت مهھاررةة االتعاططف فكانن  تضمن االبرنامج  -3

 ) لقاًء.12عدددهھھھا (
تنوعع ااالسترااتيیجيیاتت االمستخدمة في االبرنامج االتدرريیبي إإذذ تم ااستخداامم إإلى  شاررةةيیجب ااإل   -4

فقد أأثبتت ددررااسة لـ(ررووفنجر) أأنن ٬، االرحالتت وواالزيیاررااتت وواالقصة ووعرضهھا باسترااتيیجيیاتت مختلفة
٬، علمواا االتعاططف من خاللل تكراارر عرضض االقصص االتي تنمي االتعاططف (حسونةت ططفاللااأل

). فالطفل يیستطيیع أأنن يیميیز االتعبيیرااتت ااالنفعاليیة وواالسلبيیة ووأأنن يیحدددهھھھا في االقصص االتي 2003
ووهھھھذاا يیعبر عن تطورر االطفل وواانتقالهھ ٬، وواالتعرفف على ططبيیعة ااالنفعالل عند بطل االقصة٬، يیسمعهھا

 ).٬2008، مرحلة ااالنتباهه لآلخريین (كفافي وواالنيیالل ووسالمإإلى  تتمن مرحلة االتمركز حولل االذاا
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 : خاتمة .7
يینبغي ااالهھھھتمامم بإجرااء االمزيید من االدررااساتت االعربيیة عن االمهھاررااتت ااالجتماعيیة لريیاضض  -1
 .ططفاللااأل
يینبغي تدرريیب معلماتت االتعليیم قبل االمدررسي بالسلطنة على كيیفيیة تنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة  -2
 .ططفالللأل
من االضروورريي تصميیم براامج تستهھدفف مهھاررااتت ااجتماعيیة مختلفة وومتنوعة لتنميیتهھا لدىى  -3

 االطفل.
يینبغي تطبيیق براامج لتنميیة االمهھاررااتت ااالجتماعيیة االمختلفة ضمن مناهھھھج مرحلة االتعليیم قبل  -4

 االمدررسة.
 سة.يینبغي تطبيیق االبرنامج االذيي تقدمهھ االدررااسة االحاليیة في مدااررسس االتعليیم قبل االمدرر -5
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