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 هص ادل

في تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل تيدف الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج تدريبي 
بمحــافظة  مركز كبلمي( طفل وطفمة من األطفال المترددين عمى  02) ، وتكونت العينة من  المدرسة

( سنوات ، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  6 - 5) ةبورســــعيد ، في المرحمة العمري
مقياس المستوى أطفال ( ، بتطبيق مقياس الذكاء ستانفورد بينيو ،  02تتكون كل مجموعة من ) 

البرنامج ، و االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، مقياس التفاعبلت االجتماعية لؤلطفال خارج المنزل 
 درجات ى رتبمتوسط بين إحصائياً  دال فرق يوجدائج الدراسة إلى أنو وأشارت نتالتدريبي ، 
لمقياس التفاعل االجتماعى لصالح المجموعة  والضابطة في القياس البعدىالتجريبية المجموعتين 

القياسين  التجريبية فى المجموعة درجات ى رتبمتوسط بين إحصائياً  دال فرق يوجد، كما التجريبية
 بين إحصائياً  دال فرق يوجدال ، و  لصالح القياس البعدى قياس التفاعل االجتماعىلم والبعدى القبمى
 . القياسين البعدى والتتبعى لمقياس التفاعل االجتماعى التجريبية فى المجموعة درجات ى رتبمتوسط

 أطفال ما قبل المدرسة –التفاعل االجتماعي  انكهًبد ادلفتبحُخ:
 

 

The current study aims to prepare a training program in improving 

social interaction in pre-school children, and the sample consisted of (20) 

children and children who are visitors to the center of my speech in the 

province of Bursaed, in the age group (5-6) years, and divided the sample 

into two experimental groups and a female officer N Each group (10 

children), applying the Stanford Binet IQ scale, economic, social and 

cultural level measure, measure of social interactions for children outside 

the home, and the training program, the results of the study indicated that 

there is a statistical lye difference between the average grades of the two 

groups Experimental and control in the dimension measurement of the 

social interaction scale in favor of the experimental group, as there is a 

statistical d difference between the average grades of the experimental 

group in the tribal and dimension indexes of the social interaction scale in 

favor of the distance measurement, and there is no statisticald d difference 

between the average He ranked the experimental group scores in the 

dimensional and tracking records of the social interaction scale. 

 

 : social interaction - pre-school children . 
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 يقديخ 
وتأثيرًا  ،  تعد مرحمة الطفولة المبكرة من أىم المراحل العمرية في حياة الطفل وأكثرىا حسماً 

حيث إنيا تسيم في بناء شخصية الطفل في كافة النواحي المختمفة سواء الناحية الجسمية أو الناحية 
المغوية أو الناحية النفسية واالجتماعية ، كما تمعب األسرة في ىذه المرحمة دورًا كبيرًا ورئيسيًا في 

طفل عما بداخمو من مشاعر وانفعاالت تنشئة الطفل ومساعدتو عمى التواصل الجيد والفعال فيعبر ال
 داخمية ، مما يمكن الطفل من أن يتعامل مع اآلخرين ويتفاعل معيم .

ففترة ما قبل المدرسة ىي فترة يدرك فييا الطفل نفسو في تمايزىا عن غيرىا من جماعات 
جتماعية خارج الرفاق واألفراد اآلخرين وتتميز ىذه الفترة باتساع دائرة عبلقات وتفاعبلت الطفل اال

نطاق األسرة ومحاولة تعمم األنماط السموكية االجتماعية المقبولة اجتماعيًا ولذا تعتبر ىذه المرحمة 
مرحمة دقيقة وحاسمة من مراحل النمو ، كما يحاول طفل ما قبل المدرسة أن ييذب من سموكو 

تفاعل معيم ) سيير كامل االجتماعي ويتعمم أنماط جديدة من السموك عن طريق مبلحظة اآلخرين وال
 ( . 06،  0200و شحاتو سميمان ، 

إلى يحتاج ( أن الطفل في مرحمة ما قبل المدرسة  008،  0205وأوضحت فاتن مندور ) 
نما ليتزود منيم بالمعمومات والميارات ،  حديث ليتصل بغيره ، ليس من أجل مشاركتيم فحسب ، وا 

تمعو الذي يعيش فيو ، ثم إن رغبتو في بناء عبلقات واألفكار التي تعينو عمى اكتساب ثقافة مج
اجتماعية تشكل عامبل قويًا ، في محاولة إتقانو لميارة الكبلم معيم والحديث إلييم ، فيو بحاجة 
ليسمع وينطق ويفيم ، وكمما تنوعت خبرتو وازداد تعاممو مع الناس واألشياء ، زاد فيمو لمعالم من 

 دث عنو .حولو وأصبح لديو الكثير ليتح
عمى أن التفاعل االجتماعي ىو الميارة   Bushwick, N. ( 2000 , 60 )وقد أكد بوشيك 

التي يبدييا الطفل في التعبير عن ذاتو مع األخرين، واإلقبال عمييم واالتصال بيم والتواصل معيم ، 
قامة صداقات معيم  ، واستخدام ومشاركتيم في األنشطة االجتماعية المختمفة ، واالنشغال بيم وا 
 االشارات االجتماعية لمتواصل معيم ، ومراعاة قواعد الذوق العام في التعامل مع األخرين .

 يشكهخ انجحج :
 ىناك عدة عوامل أدت إلى شعور الباحث بمشكمة البحث أىميا ما يمي :

ركز المبلحظة الميدانية : من خبلل عمل الباحث أخصائي لمتخاطب واضطرابات النطق والكبلم م -0
كبلمي لمتخاطب بمحافظة بورسعيد وىذا ما مكنو من مبلحظة شكوى العديد من أولياء أمور األطفال 

 .مع اآلخرين والتفاعل االجتماعي لذوييم تواصل ال ضعفمن 
 اإلطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة : -0
في مرحمة ما قبل  عيالتفاعل االجتماالتي تناولت  -في حدود عمم الباحث  –قمة الدراسات  -أ

 المدرسة ، والدراسات التي استخدمت برامج تدريبية ليذه المرحمة العمرية .
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 ويمكن صياغة أسئمة البحث الحالي فيما يمي :
 لدى أطفال ماقبل المدرسة؟" تحسين التفاعل االجتماعيما فعالية برنامج تدريبي في 

 ية :ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التال
التفاعــل بــين درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة عمــى مقيــاس  إختبلفــاتىـل توجــد  -0

 بعد تطبيق البرنامج ؟ االجتماعي
قبـل وبعــد  التفاعـل االجتمــاعيبـين درجـات المجموعــة التجريبيـة عمــى مقيـاس  إختبلفــاتىـل توجـد  -0

 ؟تطبيق البرنامج
جموعة التجريبية فى القياسـيين البعـدى و التتبعـى عمـى مقيـاس بين درجات الم إختبلفاتىل توجد  -3

 بعد شير من تطبيق البرنامج ؟ التفاعل االجتماعي
 هدفب انجحج :

، في مرحمة الطفولة المبكـرة التفاعل االجتماعيييدف البحث الحالي إلى إلقاء الضوء عمى مشكمة  -0
 أطفال ما قبل المدرسة . لدى لتحسين التفاعل االجتماعيو تقديم برنامج تدريبي 

لدى أطفال ما قبـل  تحسين التفاعل االجتماعيفعالية البرنامج التدريبي في  كما ييدف إلى اختبار -0 
 المدرسة ، ومدى استمرار فعاليتو حتى بعد انتياء فترة المتابعة .

 أهًُخ انجحج :
 و التالي :تكمن أىمية البحث الحالي عمى المستويين النظري والتطبيقي عمى النح

يكتسب ىذ البحث أىميتـو مـن خـبلل أىميـة الظـاىرة نفسـيا باعتبارىـا ظـاىرة منتشـرة يترتـب عمييـا  -0
العديد من اآلثار النفسية واالجتماعية واألكاديميـة لـدى األطفـال فـي مرحمـة عمريـة ميمـة بالنسـبة 

 لشخصية اإلنسان ونموه وتكوينو وىي مرحمة الطفولة .
ن البرنامج التـدريبي و نتـائج ىـذه الدراسـة فـي كيفيـة التعامـل مـع األطفـال الـذين يمكن االستفادة م -0

سيامو في التخفيف من حدة ىذه المشكمة من قبـل األسـرة والمعممـين  يعانون من ىذا االضطراب وا 
 النطق والكبلم . ومراكز التخاطب واضطرابات

 اإلطبر انُظرٌ واندراصبد انضبثقخ :
، مــــع  التفاعــــل االجتمــــاعيالبحــــث المتمثمــــة فــــي  ريــــًا لمتغيــــرطــــارًا نظيعــــرض الباحــــث فيمــــا يمــــي إ

ـــو  ـــب عمـــى ماتوصـــل إلي ـــر البحـــث، وعـــرض تعقي ـــي تناولـــت متغي ـــبعض البحـــوث الســـابقة الت عـــرض ل
 الباحث من خبلل األطر النظرية والبحوث السابقة ، وفيما يمي عرض تفصيمي لممتغير :

  االرتًبػٍ انتفبػم يفهىو
 اإلدراكية العممية تمك"  بأنو االجتماعي التفاعل(  039 ، 0203 ) ىمشري عمر يعرف
 فرد أو ، صغيرتين جماعتين ، أكثر أو فردين)  اجتماعيين طرفين بين المتبادلة والنزوعية والوجدانية
 أو منبياً  منيما أى سموك يكون بحيث ، معين اجتماعي وسط أو موقف في(  كبيرة أو صغيرة وجماعة
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 وفيو(  أشياء ، أعمال ، لغة)  معين وسيط عبر عادةً  التفاعل ىذا ويجري األخر، الطرف لسموك مثيراً 
 مختمفة ومظاىر أشكاالً  التفاعل عمميات وتتخذ محدد ىدف أو بغاية ترتبط معينة رسائل تبادل يتم

 " .   التكيف أو التجاذب أو أو الصراع أو التنافس:  مثل محددة اجتماعية عبلقات إلى تؤدي
 بين التفاعل من نوع"  بأنو االجتماعي التفاعل(  939 ،0200)  النيل أبو محمود يعرف اكم
 الكائن يتغير واالستجابة التنبيو عممية وخبلل ، األخر سموك ويتأثر يتعدل حيث أكثر أو شخصين
 اضطراب من بو يحيط لما المثال سبيل عمى الطفل فصياح شخصيتو، لو بشري لكائن ء ببط البيولوجي

 مما الجوع توتر لخفض الغداء وليكن ، لو مريح سار ما شئ بإحضار لصياحو باالستجابة األم وقيام
 حيث متبادل عمل االجتماعي فالتفاعل ، لؤلم االجتماعي التنبيو بمثابة يكون سموكاً  الطفل لدى ينتج

 ". األخرين مع ليعمل نفسو ويكيف العمل في فرد كل يشترك
" ىو االجتماعي التفاعل أن إلى(  003 ، 0200) النجار وزينب اتوشح حسن من كبلً  ويشير

 ، والمشاعر ، لؤلفكار المشترك التبادل خبلل من البعض بعضيم عمى الناس بيا يؤثر التي العممية تمك
 ". المختمفة البيئات وسكان والجماعات األفراد بين األفعال وردود

 نتيجة ينشأ اجتماعي سموك عن عبارة ىو عياالجتما التفاعل أن سبق مما الباحث ويستخمص
 ، لؤلفكار مشترك تبادل خبللو يحدث ما موقف في البعض ببعضيم الجماعات أو األفراد احتكاك

 المنطوقة الشفيية المغة باستخدام أي لفظياً  االجتماعي التفاعل يكون وقد األفعال وردود والمشاعر،
 وقد الوجو وتعبيرات واإليماءات االشارات باستخدام أي لفظي غير يكون وقد التفاعل عممية خبلل

 . معاً  المفظي وغير المفظي التفاعل يستخدم
 : االرتًبػٍ انتفبػم أهداف

 .بينيم المشتركة الصفات وغرس لؤلفراد والصحيحة السميمة التنشئة عمى االجتماعي التفاعل يعمل  -0
 . الحاجات إشباع اليبأس ويحدد المجموعة وغايات ألىداف الوصول التفاعل يسيل  -0
 العبلقات وأنماط الجمعي والسموك االجتماعي والتغير الشخصية االجتماعية العبلقات يغطي  -3

 . المجاالت كافة في المتنوعة االجتماعية
 . والمجتمع الفرد شخصية عمى وآثاره االجتماعي التفاعل نتائج تظير  -9
 واألمراض والممل بالضيق الفرد شعور من دويح ذاتو تحقيق عمى الفرد االجتماعي التفاعل يساعد  -5

( فيدفت دراسة محمد صالح  96 – 95،  0202،  النوبي محمد)  العزلة عن تنتج قد التي النفسية
( إلى بناء برنامج ترويح رياضى ومعرفة تاثيره عمى التفاعل االجتماعى لبلطفال  0200) 

بالتصميم التجربيى لمجموعة واحدة وىى التوحديين.وقد استخدام الباحث المنيج التجربيى وذلك 
المجموعة التجريبيو باستخدام القياس القبمى والبعدى لمناسبتو لطبيعة البحث ،وقدتم تطبيق التجربة 

( اطفال ذكور توحديين ، تم اختيارىم بالطريقة العمدية من مركز 5االساسية عمى عنية عددىا )
وقام الباحث بالتاكد من ، المجتمع المحمى بيورسعيدلتنمية  ميارتى لمدخل المبكر بجمعية الزىور
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 - الطول – )السن متغيرات التوزيع االعتدالى لدرجات العنية وتجانسيا فى النمو عن طريق حساب
ونسبة التوحد عن طريق مقياس كارز  ينيو،ب ومستوى الذكاءعن طريق مقياس ستانفورد الوزن(،
ى عن طريق مقياسى التفاعل االجتماعى لبلطفال خارج ومستوى ميارات التفاعل االجتماع لمتوحد،

المنزل ،وقام الباحث باجراء المعامبلت االحصائية لجميع المتغيرات قيد البحث واستخدام فييا برنامج 
(spss لحساب المتوسط الحسابى ،واالنحراف المعيارى ،والوسيط ،ومعامل االلتواء،واختبار)

واوضحت النتايج ان برنامج الرياضى القترح لو تاثيرا ، ير لكوىينويمككسون ،ومعالة مقدار حجم التاث
 ة البحث(عمى تحسين مستوى ميارات التفاعبلت االجتماعية لدييم..نايجابيا لدى التوحديين )عي

  االرتًبػٍ انتفبػم أَىاع
 : ىما رئيسيين نوعين االجتماعي لمتفاعل

 : المباشر االجتماعي التفاعل -0
 كموقف  - لوجو وجياً  – أكثر أو شخصين بين مباشر نحو عمى يحدث الذي التفاعل ىو

 ، 0203 ، ىمشري عمر)  العائمة في أبنائيما مع الوالدين أو ، طمبتو مع المحاضرة أثناء المعمم
تنمية بعض ميارات االستخدام االجتماعى ( إلى  0207، فقد ىدفت دراسة أماني عوض )  ( 090

تماعى لدى عينة من أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعمم عن لمغة لتحسين التفاعل االج
طريق إعداد وتطبيق برنامج تدريبى قائم عمى استخدام نظرية التعمم االجتماعى لباندورا ، والتأكد من 
فعاليتو واستمرار أثره بعد مرور شير ونصف من إنتياء تطبيق البرنامج التدريبى من خبلل القياس 

تصرت الدراسة الحالية عمى عينة من أطفال الروضة المعرضون لخطر صعوبات التعمم من التتبعى. اق
( طفل 02وعددىم ) ،التل الكبير بمحافظة االسماعيميةروضة مدرسة التل البمد االبتدائية التابعة إلدارة 

مة ( طفبلً  وطف02مجموعة تجريبية تكونت من )، تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتينوطفمة، وتم 
وقد تم ، .(99( وانحراف معيارى )9.7منى )( سنوات بمتوسط عمر ز 5 – 9.5تراوحت أعمارىم بين )
 – 9.5)( طفبلً  وطفمة تراوحت أعمارىم بين 02ومجموعة ضابطة تكونت من )، تطبيق البرنامج عمييا

أسفرت و  .( ولم يطبق عمييا البرنامج96( وانحراف معيارى )9.7بمتوسط عمر زمنى )، ( سنوات5
 .نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المستخدم 

 : الرمزي االجتماعي التفاعل -0
 اجتماعية تنبييات تمثل أخرى وأطراف الشخص بين التفاعل ىو الرمزي االجتماعي التفاعل 

 : مثل مباشرة غير
 . الوالدين بتعميمات االلتزام في تتمثل التي األبناء استجابة .أ 
 . العبادة أثناء ربو مع نساناإل  تفاعل  .ب 
 الحميم عبد) المجتمع في والتقاليد والعادات والمعتقدات السموك ومعايير بالقيم األشخاص التزام .ج 

، كما في دراسة أسماء المعداوي (  00 ، 0229 ، محمود المنعم وعبد ، فرج وطريف السيد،
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كايات الشعبية لتنمية بعض بناء برنامج انشطة يعتمد عمي الح( فقد ىدفت إلى  0207) 
 وقد( طفل وطفمة  02وتكونت عينة الدراسة من ) ميارات التفاعل االجنماعي لطفل الروضة 

اعتمدت الدراسة عمي عدد و  ضابطة ( 02 –تجريبي  02قسمت بالتساوي عمى مجموعتين ) 
منوفية دوات وىي: استمارة تجميع ميداني لمحكايات الشعبية الشائعة في محافظة المن األ

قائمة ميارات التفاعل االجتماعي لطفل الروضة استمارة تحميل مضمون الحكايات الشعبية 
الشائعة في محافظة المنوفية لمتركيز عمي اىم ميارات التفاعل االجتماعي مقياس ميارات 

وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية  التفاعل االجتماعي المصور برنامج الحكايات الشعبية
 .المستخدم البرنامج

  االرتًبػٍ انتفبػم أثؼبد
 جميعاً  تعبر أساسية أبعاد ثبلثة االجتماعي لمتفاعل ( 7 – 6 ،0228 ) عبداهلل عادلوقد حدد  

 : يمي كما وىي المنزل خارج ويقيميا الطفل يؤدييا أن يمكن التي والعبلقات األدوار مجمل عن
 : االجتماعي االقبال –  أ

 بيم واالتصال معيم التعاون عمى وحرصو نحوىم، وتحركو اآلخرين، عمى الطفل اقبال ويعني 
 . وسطيم والتواجد

 : االجتماعي االنشغال أو االىتمام -ب
 جذب عمى جاىداً  والعمل معو، ووجودىم معيم لوجوده والسرور باآلخرين، االنشغال ويعني 
 . انفعالياً  ومشاركتيم نحوه، واىتماميم انتباىيم

 : جتماعياال التواصل –  ج
 الدائم واالتصال عمييا، والحفاظ اآلخرين مع وصداقات جيدة عبلقات إقامة عمى القدرة ويعني 

 المختمفة االجتماعية االشارات واستخدام معيم، التعامل في العام االجتماعي الذوق قواعد ومراعاة بيم،
( إلى معرفة  0209بو ) ، فقد ىدفت دراسة يمنى كس معيم والتواصل بيم االتصال تحقيق سبيل في

أثر التفاعل االجتماعي بين األم والطفل وعبلقتو ببعض الميارات االجتماعية وتكونت عينة الدراسة من 
( ضابطة  02إناث ( و)  5 –ذكور  5( تجريبية )  02( طفل وطفمة قسمت عمى مجموعتين )  02) 
استخدمت الباحثة األدوات التالية : ( سنوات و  6 – 9إناث ( تراوحت أعمارىم بين )  5 –ذكور  5) 

مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي لؤلسرة )إعداد  ،استمارة جمع البيانات األولية )إعداد الباحث(
أى تأثير يحدث عمى سموك الطفل االجتماعى وأشارت النتائج إلى أن  ،(0226عبد العزيز الشخص، 

ليس ذلك فقط بل إن شخصية الطفل واتجاىاتو نحو  ينشأ من الخبرات االجتماعية المبكرة مع األم،
 الناس تتأثر،فكمما كانت عبلقة األم بالطفل سوية كمما انعكس ذلك عمى نموه االجتماعى.
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التفاعل  مما سبق عرضو أن لمتفاعل االجتماعي ثبلثة أبعاد رئيسة ال يتم الباحث ويستخمص 
والتواصل االجتماعي الجيد والفعال بين الطفل وأقرانو إال بوجودىم وتحققيم وىم االقبال من الطفل نحو 

قامة عبلقات  االخرين ، واالنشغال باآلخرين والفرح والسرور لوجودىم ، وأخيرًا التواصل أي بناء وا 
دراسة الحالية من خبلل تحسين وصداقات مع اآلخرين والحفاظ عمييا وىذا ما ستتبناه الدراسة ال

 .التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة 
 تؼقُت ػهً األطر انُظرَخ واندراصبد وانجحىث انضبثقخ :

وترويحية ضمن برامج إرشادية  التفاعل االجتماعيوظفت البحوث التي توصل إلييا الباحث  -0
 وسموكية والعديد من المتغيرات .

 التفاعل االجتماعيإلى وجود عبلقة طردية بين  –د عمم الباحث في حدو  –أشارت األطر النظرية  -0
طفال ، مما دفع الباحث إلى العمل األعند األطفال والمشكبلت السموكية واالجتماعية والنفسية عند 

 ضعف التفاعل االجتماعيمع أطفال ما قبل المدرسة وذلك تفاديًا لآلثار السمبية المترتبة عمى 
أبعاد مظاىر ضعف في تواصل االجتماعي مع اآلخرين ؛ وذلك لوجود عن الالطفل  يعزف حيث

التفاعل االجتماعي لدى الطفل كاالقبال االجتماعي واالنشغال االجتماعي والتواصل االجتماعي 
لرد عمى اآلخرين والرغبة في البعد عن التفاعل والتواصل اتؤثر عمى الطفل فيتجنب والتي 

 االجتماعي معيم .
تحسين احث في حدود عممو لبحث أو دراسة استخدمت البرنامج التدريبي في لم يتوصل الب -3

لدى مرحمة عمرية ميمة ومؤثرة في شخصية الطفل أال وىي مرحمة ما قبل  التفاعل االجتماعي
وبناًء عمى ذلك قام الباحث بفرض الفرضين األول والثاني لمتعرف عمى مدى فعالية المدرسة ، 

 لدى أطفال ما قبل المدرسة . التفاعل االجتماعيتحسين برنامج تدريبي في 
وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم عرضيا في محوري الدراسة الحالية ،  

الحالية  فروض الدراسةواألسئمة التي سبق وأن طرحيا الباحث في مشكمة الدراسة يمكن صياغة 
 كالتالي :

ـــة إحصـــائية  توجـــد فـــروق -0 ـــمتبـــين  ذات دالل ـــب ل ـــة وســـطات الرت ـــوعتين التجريبي  ودرجات المجم
بعــــــد تطبيــــــق البرنــــــامج لصــــــالح  التفاعــــــل االجتمــــــاعيعمــــــى مقيــــــاس  الضــــــابطةالمجموعــــــة 

 المجموعة التجريبية.
ـــروق  -0 ـــة إحصـــائية توجـــد ف ـــين  ذات دالل ـــب ـــب ل ـــى متوســـطات الرت ـــة ف درجات المجموعـــة التجريبي

 . لصالح القياس البعدى الجتماعيالتفاعل االقياسيين )القبمى / البعدى ( عمى مقياس 
درجات القياســــــــيين متوســــــــطات الرتـــــــب لــــــــبـــــــين  ذات داللـــــــة إحصــــــــائية توجـــــــد فــــــــروق  ال -3

 .بعد شير من تطبيق البرنامج  التفاعل االجتماعيمقياس عمى )البعدى/التتبعى( 
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 انطرَقخ واإلرراءاد :
 أوال : يُهذ انجحج :

تجربة ىدفيا التعرف عمى فعالية  ج التجريبي باعتبارهحالية المنياستخدام الباحث في الدراسة ال     
لدى أطفال ما قبل المدرسة، باستخدام تصميم المجموعة  تحسين التفاعل االجتماعيبرنامج تدريبي في 

  التالية :ممتغيرات لي، وذلك وفقا التجريبية والمجموعة الضابطة ذات القياس القبمي والبعدي والتتبع
 ل  : ويتمثل في البرنامج التدريبي.المتغير المســتـقـ -
 لدى أطفال ما قبل المدرسة . تحسين التفاعل االجتماعيالمتغير التـابــــع  : في  -
المتغيرات الدخيـــمة : والتي يمكن أن يكون ليا تأثير دال عمى فعالية البرنامج في خفض مستوى  -

المستوى   –الجنس   –ستوى الذكاء م – االضطرابات المستيدفة ، وتتمثل في : العمر الزمني 
 االجتماعي االقتصادي الثقافي لؤلسرة .

 حبَُب : ػُُخ انجحج :
ذوي ضعف في تم تطبيق إجراءات الدراسة الحالية عمى عينة من أطفال ما قبل المدرسة 

 وتم اختيار العينة كالتالي: التفاعل االجتماعي
المترددين عمى مركز كبلمي لمتخاطب والتدريب  تم اختيار العينة ) عينة عمدية ( من األطفال -

( طفل وطفمة ممن تترواوح أعمارىم  30واالستشارات بمحافظة بورسعيد ووصمت العينة المبدئية إلي) 
 . ضعف في التفاعل االجتماعيسنوات (  ويعانون من  6:  5ما بين ) 

: 5ممن تترواوح أعمارىم ما بين ) ( طفبًل وطفمة 02تم اختيار العينة النيائية: والتي تكونت من ) -
وتم انتقائيم من العينة السابقة وتم تقسيم أفراد  ضعف في التفاعل االجتماعيسنوات( من ذوي 6

 العينة إلى مجموعتين. 
 خصبئ  ػُُخ اندراصخ:

 -تم اختيار العينة النيائية بناًء عمي األسس التالية :
( درجة ، وذلك وفقًا الختبار الذكاء ستانفورد 92)أن ال تقل نسبة ذكاء التمميذ عن المتوسط  -0

 ( . 0200) صفوت فرج ، بينيو الصورة الخامسة 
التأكد من خمو أفراد العينة من أي نوع من أنواع اإلعاقات األخرى )الجسمية ، العقمية ،  -0

 السمعية(.
 انتكبفؤ ثني جمًىػتٍ ػُُخ انجحج )انتزرَجُخ وانضبثطخ(:

التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج وذلك  قام الباحث بإجراء
لمتحقق من تكافؤ المجموعتين في كل من العمر الزمني ، والذكاء، التمعثم وذلك بتطبيق المقاييس ذات 

 الصمة في البحث الحالي .
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 التكافؤ بين مجموعتي (   0جدول )  
 عينة الدراسة )التجريبية والضابطة(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة غيرالمت

 لعمرا
 3.02 65.5 02 التجريبية
 3.00 65.3 02 الضابطة

 الذكاء
 9.30 96.9 02 التجريبية

 9.86 96.6 02 الضابطة

التفاعل 
 االجتماعي

 9.72 33.9 02 التجريبية

 9.07 39 02 الضابطة

 حبنخب : أدواد انجحج :
 الباحث ىنا بعرض لممقاييس التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسة ، وفيما يمي توضيح لذلك : يقوم     
 ( . 0200بينيو ) الصورة الخامسة ( ) صفوت فرج ،   –اختبار ستانفورد -0
 ( : 0228إعداد : عادل عبد اهلل محمد ، االجتماعية لؤلطفال خارج المنزل) مقياس التفاعبلت -2
 / الباحث .البرنامج التدريبي  إعداد  -3

 ( : 0310ثُُُه ) انصىرح اخلبيضخ ( ) صفىد فرد ،   –أوالً : اختجبر صتبَفىرد
 فيما يمي وصف مختصر لممقياس حيث يحتوي عمى اختبارات :

 : Verbal Reasoningاالستدالل المفظي  -
 مفردة تبدأ بمفردات مصورة ، ثم مفردات لفظية تطبق شفاىية . 96المفردات :  -0
: وتبدأ بمفردات يطمب فييا من المفحوص اإلشارة إلى أجزاء الجسم في صورة الطفل ، ثم  الفيم -0

 يمييا أسئمة فيم عاممن نوع أسئمة الفيم كما في مقياس وكسمر لمذكاء .
 فقرة مصورة . Absurdities  :30 السخافات   -3
الشبو ما بين ثبلثة أشياء فقرة يطمب في كل منيا من المفحوص ذكر أوجو  08العبلقات الفظية :  -9

 ومدى اختبلفيا عن شئ رابع.
 االستدالل المجرد / البصري : -
 تحميل النمط : ويشتمل عمى نوعين من الفقرات : -0

 لوحة األشكال مع القطع الكاممة والمقسمة إلى أجزاء .  - أ
بًا واحدًا أو مكعبات : حيث يقوم المفحوص بعرض النمط المعين في كل فقرة مستخدمًا مكع  - ب

 أكثر ، ويطمب من المفحوص تقميد الفاحص في تصميمات تتزايد في الصعوبة .



 محمود محمد عوض جوان                                    فعالية برنامج تدريبي في تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل المدرسة 

 ربيؼخ ثىرصؼُد –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         013(                                       0303– أثرَم ) –  03انؼدد 

 النسخ : ويشتمل عمى نوعين من الفقرات : -0
 تقميد المفحوص لمنماذج التي يقوم بعمميا من مكعبات خضراء ) مثل برج ، كوبري ( . - أ
ة في كراسة اإلجابة أشكاال تبدأ بخط يطمب من المفحوص أن يقوم بالرسم في المواقع المحدد - ب

 رأسي وتشمل شكبًل كرويًا ، وحروفًا أبجدية ، وأشكاال ىندسية مختمفة.
مصفوفة تشبو مصفوفات رافن من أشكال ىندسية ، وحيوانات ، وأشخاص ،  06المصفوفات :  -3

لمصفوفة من وخطوط بكل منيا جزء ناقص ، ويطمب من المفحوص أن يختار الجزء المناسب لتكممة ا
 عدة بدائل .

فقرة تتكون من رسوم توضح مكان الثني والقطع ويطمب من المفحوص  08ثني وقطع الورق :  -9
 تحديد الشكل الصحيح لمورقة بعد فردىا من خمسة رسوم .

 االستدالل الكمي : -
 االختبار الكمي : ويشتمل عمى ثبلثة أنواع من الفقرات : -0
مكعبًا ، أو أكثر يشبو ظير الطاولة  –( فقرة يعرض عمى الفاحص  00)  النوع األول : ويتضمن - أ

عمى المفحوص ، ويطمب منو وضع المكعب ، أو أكثر بو نفس عدد النقط الظاىرة عمى سطح  –
 المكعب، أو المكعبات التي يعرضيا الفاحص .

ر ، أو تقدير ( فقرة يطمب من المفحوص عد أشياء في الصو  08النوع الثاني : ويتضمن )  - ب
 مواقع، أو أطوال ، أو كسور ، أو نسب مئوية .

( فقرات يجيب المفحوص عمى مسائل حسابية متنوعة يقرأىا  02النوع الثالث : ويتضمن )  - ج
 الفاحص.

 سبلسل األعداد : -0
( فقرة سبلسل أعداد ، أو كسور ، أو مقاطع من أعداد وحروف أبجدية ، يطمب من  06وتتضمن ) 

 ص اكتشاف القاعدة في كل منيا وتكممة السمسمة بعددين ، أو كسرين ، أو مقطعين طبقًا ليا . المفحو 
 بناء المعادلة : -3

( فقرة يطمب من المفحوص أن يبني من كل فقرة من فقرات االختبار معادلة مثل :  08وتتضمن ) 
530     =    +5  /0 +3  =5 . 
 الذاكرة قصيرة المدى : -
ن الخرز : واختصارًا يطمق عمييا ) ذاكرة الخرز ( خرز من الببلستيك من أشكال تذكر نمط م -0

وألوان مختمفة ) أسطوانة ، وىرم ، ..... ( وقاعدة يثبت عمييا عمود من الببلستيك تدخل فيو قطع 
 الخرز التي تعرض عمى المفحوص مصورة في نمط من األشكال واأللوان المختمفة .

( فقرة يعيد المفوص الجمل التي يقوليا الفاحص وىي جمل تتزايد  90ن ) تذكر الجمل : ويتضم -0
 في الطول والصعوبة .
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 ( فقرة إعادة األرقام بالعكس . 00( فقرة باإلضافة إلى )  09إعادة األرقام : وتتضمن )  -3
( فقرة تعرض في كل واحدة عمى المفحوص صورة لمجموعة  09تذكر األشياء : وتتضمن )  -9

 ويطمب منو اإلشارة إلى شيئين أو أكثر فييا سبق عميو عرضيما عميو في بطاقات منفصمة . أشياء
وقد عرض القائم بتعريب االختبار إجراءات التحقق من صدقو وثباتو وكذلك استخراج معاييره ، وبالتالي 

 اعتمد الباحث عمى ذلك ) حيث أن معياره حديث ( .
 صدق االختبار :

 راسات لحساب صدق االختبار ومن ىذه الدراسات ما يمي :أجريت العديد من الد
 حساب الصدق العاممي لبلختبار : -

يعد الغرض األساسي من التحميل العاممي ىو اختبار افتراض العامل العام لتفسير االرتباطات  
د بين االختبارات من مختمف المجاالت ، والعوامل الطائفية لتفسير االرتباطات داخل كل مجال، وق

أجريب تحميبلت عاممية مشابية باستخدام معامبلت االرتباط الوسيطة في كل ثبلث فئات عمرية من 
وقد أسفرت كل التحميبلت عن وجود تشبعات مرتفعة  03 – 08:  00، ومن  00:  7، ومن  6:  0

ت تشبعًا بعامل عام في كل االختبارات وىو ما يبرر استخدام درجة مركبة عامة ، وكان أعمى االختبارا
( ، ثم المصفوفات 2.76( ، ثم المفردات ) 2.78( ، ثم االختبار الكمي )  2.79سبلسل األعداد ) 

عادة األرقام )2.50( وأقميا تشبعًا تذكر األشياء )2.75) ( ، كما أكد 2.62( ، والنسخ )2.58(، وا 
ل الحاالت أقل من التشبع التحميل العاممي دور المجاالت األربعة وكان التشبع بالعامل الطائفي في ك

 بالعامل العام .
 حساب الصدق التبلزمي لبلختبار :  -

حيث تم تطبيق اختبار ستانفورد بينيو الصورة الخامسة ومقياس رافن لممصفوفات المتتابعة  
( عمى التوالي وكان معامل االرتباط 025.0( ، )  020.9المطور ، وبمغ متوسط الدرجة الكمية  ) 

 ( . 2.73( ومع الدرجة العممية )  2.78( ومع الدرجة المفظية ) 2.83ن )بين الدرجتي
كما تم حساب الصدق التبلزمي لبلختبار ببعض المقاييس األخرى مثل مقياس رافن لممصفوفات  

المتتابعة المطور ومقياس ستنفورد بينيو الصورة الخامسة لذكاء الطبلب ، وكانت معامبلت االرتباط 
 ى تمتع االختبار بدرجة عالية من الصدق .دالو مما يدل عم

 ثبات االختبار : -
( ىي لمدرجة العمرية  0ريتشارد سون المعادلة  –كانت أعمى معامبلت الثبات ) كودر  

المعيارية الكمية يمييا مجموع الدرجات العمرية المعيارية في كل من المجاالت األربعة وأخيرًا الدرجات 
الفرعية ، ويتوقف معامل ثبات مجموع الدرجات العمرية المعيارية في المجال  المعيارية عمى االختبارات

عمى عدد االختبارات الداخمة في كل مجموعة ، وكانت معامبلت الثبات كميا مرتفعة ، إذ تراوح وسيط 
( في ثني  2.99( في تذكر األشياء إلى ) 2.73سنة من )  07:  0معامل الثبات في األعمار من 
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ق ، وبالنسبة لثبات اإلعادة كانت معامبلت االرتباط مرتفعة بالنسبة لمدرجة المركبة حيث وقطع الور
 ( . 2.90( و )  2.92ترواوحت بين ) 

 تصحيح االختبار : -
يتم تحديد المستوى القاعدي لممفحوص ، ثم تطبيق االختبار وحساب الدرجة العمرية المعيارية  

 ة .في المجاالت األربعة والدرجة المركب
زل ) إعداد : عادل عبد اهلل مقياس التفاعبلت االجتماعية لؤلطفال خارج المنثانيًا : 
 ( : 0228، محمد

تم إعداد ىذا المقياس كي يستخدم مع األطفال بداية من مرحمة الروضة و خبلل مرحمة  
الجتماعية الطفولة وحتى نيايتيا ، وييدف المقياس إلى التعرف عمى مستوى العبلقات والتفاعبلت ا

 30لؤلطفال التي تتم خارج المنزل وذلك كما تعكسو درجاتيم عمى المقياس ، ويتألف المقياس من 
 عبارة اتضح من خبلل التحميل العاممي أنيا تتشبع عمى ثبلثة أبعاد ىي :

االقبال االجتماعي : ويعني اقبال الطفل عمى األخرين وتحركو نحوىم وحرصو عمى التعاون معيم  -0
 تصال بيم والتواجد معيم .واال 
االىتمام أو االنشغال االجتماعي : ويعني االنشغال باألخرين والسرور لوجوده معيم ووجودىم  -0

 معو، والعمل جاىدَا عمى جذب انتباىيم واىتماميم نحوه ومشاركتيم انفعاليًا .
األخرينوالحفاظ عمييم، التواصل االجتماعي : ويعني القدرة عمى إقامة عبلقات جيدة وصداقات مع  -3

 واالتصال الدائم بيم، ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام في التعامل معيم .
مطمقًا ( تحصل عمى الدرجات  –أحيانًا  –ىذا ويوجد أمام كل عبارة ثبلثة اختيارات ىي ) نعم  

-02-7-9-3رقام صفر ( عمى التوالي باستثناء العبارات السمبية وىي تمك التي تحمل األ  -0 -0) 
 عبارة فتتبع عكس ىذا التدريج .  00وعددىا  09-05-08-00-06-09-30

ويحصل المفحوص عمى درجة مستقمة في كل عامل من ىذه العوامل التي يتضمنيا المقياس ،  
عن طريق جمع درجاتو في تمك العوامل الثبلثة، وتتراوح  كما يحصل عمى درجة كمية في المقياس

درجة تدل الدرجة المرتفعة عمى مستوى مرتفع لمتفاعبلت  69 –الدرجة الكمية لممقياس بين صفر 
 االجتماعية ، والعكس صحيح .

المقياس فإنو يعطى لواحد من اآلخرين ذوي األىمية بالنسبة لمطفل خارج أما عن تطبيق  
المعممين وثيقي الصمة بالطفل، أو األخصائي النفسي، أو أحد الراشدين الذين يعرفونو  المنزل كأحد

 جيدًا، أو أحد أقرانو ممن تربطو بيم صمة وثيقة ، أو أحد أصدقائو المقربين .
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 ثبات المقياس وصدقو : 
 الثبات :      -0

بمعدالت ثبات مناسبة  تدل معدالت الثبات التي تم التوصل إلييا عمى أن ىذا المقياس يتمتع 
( من  022يمكن االعتداد بيا حيث بمغ معامل الثبات عن طريق إعادة االختبار عمى عينة ) ن = 

وباستخدام معادلة  2.680أطفال الروضة والمرحمة االبتدائية، وذلك بعد أسبوعين من التطبيق األول 
K R – 20  2.606التجزئة النصفية بمغ  وبطريقة 2.695وبطريقة ألفا لكرونباخ بمغ  2.600بمغ 

  2.20وىي جميعا نسب دالة عند 
وأوضحت نتائج االتساق الداخمي أن قيم معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية  

 وىي جميعا قيم دالة إحصائيا . 2.90 – 2.39لممقياس تراوحت ما بين 
 الصدق : -0

بين درجات أفراد العينة  2.20ط دال إحصائيا عند أظيرت نتائج الصدق التبلزمي وجود ارتبا 
( في المقياس الحالي وبين درجاتيم عمى بعد االجتماعية من مقياس كونرز الذي أعده 022)ن= 

وبين درجاتيم في المقياس  2.703( لمعربية وذلك كمحك خارجي بمغ  0990السيد السمادوني ) 
 ( .2.795-لمعد المقياس الحالي )  الحالي ودرجاتيم في مقياس االنسحاب االجتماعي

% وبمغت قيمة 022 -% 95كما بمغت نسبة اتفاق المحكمين عمى عبارات المقياس بين  
، أما بالنسبة لمصدق التمييزي والذي يقيس قدرة  2.509) ر ( لتقدير األخصائي وتقديرات األقران 

وذلك بعد تقسيم درجات أفراد العينة  7.0المقياس عمى التمييز فقد بمغت قيمة ) ت ( الدالة عمى ذلك 
، م=  52% األعمى ) ن= 52بعد ترتيبيا تنازليًا إلى مستويين يمثل المستوى األول منيما نسبة الـ 

(  7.90، ع= 90.83، م=  52% األدنى ) ن= 52( ويمثل الثاني نسبة الـ  8.03، ع= 53.00
 .   2.20وىذه النسب دالة إحصائيا عند 

 ىيرتَخ نهًقُبس فً اندراصخ احلبنُخ:اخلصبئ  انضُك
 أواًل: صدق المقياس:

 * صدق المقارنات الطرفية:
( وتصحيحو 32قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية من األطفال بمغ عددىا )ن = 

% )من الدرجات المرتفعة( من إجمالى عدد  07ورصد درجاتو وترتيبيا ترتيبًا تصاعديًا وأخذ نسبة 
% )من الدرجات  07( أطفال تمثل اإلرباعى األعمى ، ونسبة 8ل العينة االستطبلعية فبمغ عددىا )أطفا

( أطفال تمثل اإلرباعى األدنى 8المنخفضة( من إجمالى عدد أطفال العينة االستطبلعية فبمغ عددىا )
بين لممجموعات المستقمة لممقارنة    Mann – Whitney Testوباستخدام اختبار مان ويتنى 

 (0اإلرباعى األعمى واألدنى جاءت النتائج كما ىو موضح بجدول )
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 ( 0جدول ) 
 نتائج اختبار مان ويتنى لئلرباعى األعمى واألدنى عمى مقياس 

 التفاعبلت االجتماعية لؤلطفال خارج المنزل

 "Uقيمة " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير
مستوى 
 الداللة

ت التفاعبل
االجتماعية 

لؤلطفال خارج 
 المنزل

 022 00.5 8 اإلرباعى األعمى
 36 9.5 8 اإلرباعى األدنى 2.20 3.36 -

 - - 06 المجموع

مما يشير إلى  2.20" دالة إحصائيًا عند مستوى  Uيتضح من الجدول السابق أن قيمة "  
التفاعبلت مى واألدنى لمقياس وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درجات اإلرباعى األع

وىذا يدل عمى قدرة المقياس عمى التمييز بين مرتفعى ومنخضى  االجتماعية لؤلطفال خارج المنزل
 أى أن المقياس عمى درجة مناسبة من الصدق.   التفاعل االجتماعي

 ثانيًا: ثبات المقياس:
 * طريقة إعادة االختبار:

عمى أطفال العينة  Test-Retestقة إعادة االختبار قام الباحث بحساب ثبات المقياس بطري 
(  بفاصل زمنى قدره خمسة عشر يومًا ، وبمغت قيمة معامل االرتباط بين 32ن =  االستطبلعية)

مما يشير إلى أن   2.20(  وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 2.999التطبيق األول والثانى )
ومن إجراءات  ،يتسم بدرجة مناسبة من الثبات  ج المنزلالتفاعبلت االجتماعية لؤلطفال خار مقياس 

 الصدق والثبات السابقة أصبح المقياس صالح لمتطبيق عمى عينة الدراسة األساسية .
 ًب : انربَبيذ انتدرَجٍ ادلقرتس ) إػداد : انجبحج ( :حبنخ

ف عام مة والمصممة لتحقيق ىدمجموعة األنشطة المتكامعرف البرنامج  التدريبي بأنو "ي
، وىو نوع من أنواع التدريب ييدف إلى اعداد األفراد وتدريبيم في مجال معين وتطوير معارفيم محدد

موىم وحاجاتيم لتنمية ميارة ومياراتيم واتجاىاتيم، بما يتفق مع الخبرات التعميمية لممتدربين ون
 (.77،  0223) حسن شحاتو و زينب النجار،ما"

رائيًا في ىذه الدراسة بأنو " مجموعة من اإلجراءات والتدريبات وفي ضوء ذلك يعرفو الباحث إج
التربوية القائمة عمى بعض فنيات النظرية السموكية ونظرية التعمم االجتماعي لبنادورا ، والتي تتم في 

 .تحسين تفاعميم االجتماعيجمسات يقوم بيا الباحث لتدريب أطفال ما قبل المدرسة عمييا بيدف 
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 : طجُؼخ انربَبيذ
تحسين يعتبر البرنامج الحالي برنامجًا تدريبيًا إلنو ييدف إلى تدريب أطفال ما قبل المدرسة بيدف 

  تفاعميم االجتماعي
 أهًُخ انربَبيذ :

يقوم الباحث في الدراسة الحالية بتقديم برنامج متكامل يراعي القوة والضعف لدى طفل ما قبل      
الفعال في جوانب شخصيتو اعي ، وذلك لتحقيق النمو المدرسة ، وذلك تحسين تفاعمو االجتم

 ، ومواجية االضطرابات والضغوط المختمفة التي يعاني منيا .المختمفة
 هدف انربَبيذ :

 لدى طفل ما قبل المدرسة. تحسين التفاعل االجتماعيييدف البرنامج التدريبي إلى  -0
 حتدَد انفئخ ادلضتفُدح يٍ انربَبيذ :

، أفراد  ضعف في التفاعل االجتماعيمج الحالي ألطفال ما قبل المدرسة والذين يعانون يقدم البرنا     
سنوات ، ومتوسط مستوى ذكائيم  5.9أطفال ( متوسط أعمارىم الزمنية  02المجموعة التجريبية ) 

 الصورة الخامسة . -درجة عمى مقياس ستانفورد بينيو  96.9
 األصش انتٍ َقىو ػهُهب انربَبيذ :

الحظ الباحث أنو عند بناء برامج تدريبية فبل بد وأن تقوم عمى مجموعة من األسس أو الركائز      
 العممية والفمسفية والتربوية كما يتضح مما يمي :

في التقبل االجتماعي اإليجابي غير المشروط،  عي في البرنامج الحالي حق الطفل:  رو األسس العامة 
عادة الضبط المعرفي لضبط السموكيات .كذلك روعي مبدأ قابمية السموك اإل   نساني لمتعديل والتغيير ، وا 

يستمد البرنامج أسسو النظرية من مبادئ النظرية السموكية ونظرية التعمم  األسس الفمسفية :
 االجتماعي وىو ما سيتضح من خبلل اعتماد البرنامج عمى بعض فنيات النظريتين.

خصائص المميزة ألطفال ما قبل المدرسة ، وخصائص مرحمة وتتمثل في مراعاة ال األسس النفسية :
 النمو التي ينتمي إلييا األطفال .

كسابيم خبرات وميارات تمكنيم من  األسس التربوية :  التواصل والتفاعلوتتمثل في تدريب األطفال وا 
 بشكل سميم وواضح يمكن اآلخرين من فيميم .

 يصبدر اػداد وثُبء انربَبيذ :

 حث في إعداد وبناء محتوى البرنامج التدريبي عمى عدة مصادر منيا :اعتمد البا  
ويؤثر  االجتماعي، كمتغير يعرقل النمو  التفاعل االجتماعيتحميل اإلطار النظري الذي اىتم بمتغير  -0

بشكل سمبي عمى النواحي االجتماعية والسموكية والنفسية لؤلطفال ، وكذلك اإلطبلع عمى اإلطار النظري 
 وأىمية ذلك بالنسبة لؤلطفال . تحسين التفاعل االجتماعيص بكيفية الخا



 محمود محمد عوض جوان                                    فعالية برنامج تدريبي في تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل المدرسة 

 ربيؼخ ثىرصؼُد –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         000(                                       0303– أثرَم ) –  03انؼدد 

دراسة كتناولت التفاعل االجتماعي لدى األطفال االطبلع عمى العديد من الدراسات السابقة التي  -0
(  0209دراسة يمنى كسبو ) ، و (  0207دراسة أسماء المعداوي ) ، و (  0207أماني عوض ) 

 .( 0200محمد صالح ) دراسة و 
 رهضبد انربَبيذ :

 وفيما يمي جدول يوضح اإلطار العام لمبرنامج في ضوء عنوان وعدد ومحتوى الجمسات :
 ( اإلطار العام لجمسات البرنامج 3جدول ) 

 حدود انربَبيذ :
 تخاطب والتدريب واالستشارات بمحافظة بورسعيد.حدود مكانية : تم تطبيق البرنامج بمركز كبلمي لم

حدود بشرية : تكونت عينة الدراسة )عينة عمدية من المترددين عمى مركز كبلمي لمتخاطب والتدريب 
إناث( قسمت بالتساوي عمى مجموعتين  9 –ذكور  06( طفل وطفمة )  02واالستشارات( من ) 

إناث( وبمغ متوسط أعمارىم الزمنية  0 –ذكور  8( أطفال )02تجريبية وضابطة قوام كل منيما )
 (.3.02( ، بانحراف معياري ) 65.5) 

( جمسات أسبوعيًا وقد استغرق 3جمسة ( بواقع ) 36الحدود الزمنية : يتكون البرنامج التدريبي من ) 
لجمسة تطبيق البرنامج في إطاره العام حوالي ثبلثة أشير وقد تراوحت الفترة الزمنية التي تستغرقيا ا

، وانتيى العمل  0209/  8/  02الواحدة حوالي نصف الساعة وقد بدأ العمل في البرنامج في تاريخ 
، وقد قام الباحث بالقياس التتبعي لمتأكد من استمرار فعالية البرنامج 0209/ 00/  9بالبرنامج في 

 . 0209/  00/  9بعد مضي شير من التطبيق بتاريخ 
 صديخ :األصبنُت وانفُُبد ادلضت

احتوى البرنامج التدريبي الحالي عددًا من الفنيات وىي :  فنية النمذجة ، فنية التعزيز ، فنية التغذية 
 الراجعة ،  فنية الواجب المنزلي ، التكرار

 
 

 المحتوى عدد الجمسات نوع المرحمة
ويتم في ىذه المرحمة التعارف مع األطفال حتي  جمسة واحدة 0 مرحمة التعارف

 فة والثقة المتبادلةيحدث جو من األل
وتيدف ىذه المرحمة إلى تحسين التفاعل االجتماعي  جمسة 33 مرحمة التعديل

 لدى عينة الدراسة.
والتحقق  ىذه المرحمة إلى تطبيق المقياس وتيدف جمستان 0 مرحمة اإلنتياء

 من نجاح البرنامج
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 تقُُى انربَبيذ :

يعتبر تقييم البرنامج من الخطوات األساسية التي يجب أن تؤخذ في االعتبار، فيي بمثابة   
عة لمبرنامج ، حيث تمد البرنامج بالمعمومات التي يستفيد منيا في معرفة الوضع الحالي، تغذية راج

والقيام بتعديبلت نحو األفضل ، وييدف التقييم إلى التحقق من مدى نجاح الخطوات المنفذة ، وأن 
أم ىو في اتجاه تحقيق األىداف النتاجات ال تختمف عما ىو متوقع، أي أن ما تم التوصل إليو ىل 

 (.090،  0223) محمد السفاسفة ، ال
 ويتم التقييم عمى ثبلث مراحل :

 المرحمة األولى : 
التفاعل االجتماعي لدى أفراد قبمي ، الذي يحدد مستوى قبل تطبيق البرنامج وذلك من خبلل القياس ال

 المجموعتين التجريبية والضابطة .
 المرحمة الثانية : 

ة التجريبية فقط ، ويسمى التقييم المصاحب ويشمل عمى مبلحظة أثناء تطبيق البرنامج مع العين
 الباحث ألداء األطفال وتقييمو ألداء األطفال بعد كل تدريب .

 المرحمة الثالثة : 
التقييم النيائي وذلك من خبلل تطبيق المقياسين مرة أخرى )القياس البعدي ( ، ومقارنتو بالقياس 

أ عمى مستوى أفراد العينة التجريبية ، كما سيتم تقييم استمرار القبمي لمتأكد من وجود تحسن قد طر 
 فعالية البرنامج، وذلك من خبلل تطبيق القياس التتبعي بعد شير من انتياء البرنامج .

 إرراءاد اندراصخ :

 تحديد اإلطار النظري ومفاىيم الدراسة حيث اشتممت عمى المفاىيم التالية : -0
 . لتفاعل االجتماعيا –                   البرنامج التدريبي .     -
 دمج اإلطار النظري و الدراسات والبحوث السابقة .  -0
 إعداد أدوات الدراسة وتقنينيا وتشمل : -3
 البرنامج التدريبي . -مقياس التمعثم .                    -
جراء ا -9  الختبارات التشخيصية ليا .اختيار عينة الدراسة من أطفال ما قبل المدرسة المتمعثمين وا 
 إجراء التكافؤ بين أفراد العينة من خبلل تطبيق أدوات الدراسة الحالية . -5
 تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة . -6
 التطبيق القبمي لمقياس التمعثم عمى المجموعتين . -7
 تطبيق البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية فقط . -8
 طبيق البعدي لممقياس السابق عمى مجموعتي الدراسة .الت -9
 التطبيق التتبعي لممقياس بعد شير من انتياء البرنامج عمى المجموعتين . -02
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 القيام بالمعالجة اإلحصائية لمبيانات ورصد النتائج وتفسيرىا . -00
 صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج . -00

 صديخ يف يؼبجلخ انجُبَبد :األصبنُت اإلحصبئُخ ادلضت

 تم االعتماد عمى أساليب اإلحصاء البلبارمتري وىي :
: حيث يستعان بيذا االختبار لممقارنة بين عينتين  Mann – Whitney ( U )مان ويتنى  -

مستقمتين حينما تكون بيانات كل عينة في صورة رتبة أو حولت بياناتيا العددية إلى صورة رتبية ، 
 ضًا عن اختبار ) ت ( عندما نعجز عن توفير شروط اختبار ) ت (.وىذا يعد عو 

: والذي يستخدم لحساب داللة فروق المتوسطات المرتبطة  Wilcoxon ( W )ويمكوكسون  -
)تجريبية مع ضابطة ( ، وأيضًا قياس داللة فروق متوسطات درجات مجموعة من األفراد في اختبار ما 

 آخر. ودرجات نفس المجموعة في اختبار
 بواسطة الحاسب اآللي. SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  Zقيمة )  -

 َتبئذ انجحج ويُبقشتهب :
 : األولاختجبر انفرض 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درجات  والذى ينص عمى أنو : " األولالختبار الفرض 
قياس التفاعل االجتماعى لصالح المجموعة المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدى لم

لممجموعات المستقمة،   Mann – Whitney Testالتجريبية." استخدم الباحث اختبار مان ويتنى 
 ( نتائج ىذا الفرض:9ويوضح جدول )

 (9جدول )
 نتائج اختبار مان ويتنى لمقياس البعدى لممجموعتين 
 التجريبية والضابطة لمقياس التفاعل االجتماعى

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة مان 
 Uويتنى

 Wقيمة 
مستوى 
 الداللة

التفاعل 
 االجتماعى

 055 05.5 02 التجريبية
 55 5.5 02 الضابطة 2.20 55 2

 - - 02 المجموع
ما م 2.20" دالة إحصائيًا عند مستوى W" وقيمة " Uيتضح من الجدول السابق أن قيمة "  

يشير إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
 القياس البعدى لمقياس التفاعل االجتماعى لصالح المجموعة التجريبية.
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 تفضري َتبئذ انفرض األول :
لدى أوضحت نتائج الفرض األول فعالية البرنامج التدريبي في تحسين التفاعل االجتماعي  

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية أطفال ما قبل المدرسة حيث 
 .والضابطة في القياس البعدى لمقياس التفاعل االجتماعى لصالح المجموعة التجريبية

 أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج التدريبي معيم كانوا مثل المجموعة الضابطةف 
، ولكن بعد تطبيق البرنامج التدريبي مع  ضعف في التفاعل والتواصل االجتماعييعانون من مستوى 

أطفال المجموعة التجريبية أدى ذلك إلى شعور ىؤالء األطفال بالثقة في أنفسيم واإلقبال عمى التواصل 
الشتراك في أنشطة ، كما أن ا االنطوائية والخجل لدييممع اآلخرين ، كل ذلك ساعد في التقميل من 

وتدريبات البرنامج المختمفة ساعد عمى خفض سموكياتيم االنسحابية واالكتئابية وزيادة مياراتيم 
 االجتماعية .

وعمى الرغم من دىشة أطفال المجموعة التجريبية في البداية من بعض إجراءات البرنامج   
ال أنو مع مرور الوقت واستمرار التدريب التدريبي " عمى سبيل المثال تدريبات التييئة النطقية " ، إ

كما الحظ الباحث أثناء تطبيق جمسات البرنامج أن أدى ذلك إلى تقبل األطفال ليذا النوع من التدريب ، 
تزان انفعالي ، وتجنبوا تمامًا االرتباك والقمق والتوتر  األطفال عينة الدراسة أصبح لدييم ثقة بالنفس وا 

وا يشعرون بو عند تعرضيم ألنشطة وتدريبات البرنامج ، مما تسبب في والخوف من الفشل الذي كان
تحسين وزيادة التفاعل والتواصل االجتماعي لدييم بشكل ممحوظ ، األمر الذي يعزوه الباحث لفنيات 

 وأنشطة البرنامج التدريبي . 
حصائيًا بين يوجد فرق دال إ ( حيث 9( مع نتائج جدول )  0ويتسق الرسم البيانى التالي شكل ) 

متوسطى رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدى لمقياس التفاعل االجتماعى 
 لصالح المجموعة التجريبية.
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  رسم بيانى لمتوسطى درجات المجموعة التجريبية والضابطة
 جتماعىفى القياس البعدى لمقياس التفاعل اال

 : خبٍَاختجبر انفرض ان
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب  والذى ينص عمى أنو : " الثانيالختبار الفرض  

درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لمقياس التفاعل االجتماعى لصالح القياس 
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لممجموعات المرتبطة، ويوضح  Wilcoxon   Testالبعدى." استخدم الباحث اختبار ويمككسون 
 ( نتائج ىذا الفرض:5جدول )

 (5جدول )
 نتائج اختبار ويمككسون لمقياسيين القبمى والبعدى 
 لممجموعة التجريبية لمقياس التفاعل االجتماعى

 العدد الرتب المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
 Zويمككسون

مستوى 
 الداللة

 التفاعل االجتماعى

 2 2 2 السالبة

- 0.8 2.20 
 55 5.5 02 الموجبة
 - - 2 المتساوية
 - - 02 المجموع

مما يشير إلى  2.20" دالة إحصائيًا عند مستوى  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة "  
وجود فرق بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسيين القبمى والبعدى لمقياس 

 لصالح القياس البعدى. التفاعل االجتماعى
 تفضري َتبئذ انفرض انخبٍَ :

أكدت نتائج الفرض الثاني أن ىناك أثر ممحوظ وممموس لمبرنامج التدريبي المستخدم في  
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل المدرسة حيث 

عل االجتماعى لصالح القبمى والبعدى لمقياس التفارتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين 
 ي.القياس البعد

ويعزو الباحث أثر البرنامج التدريبي المستخدم في تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما  
قبل المدرسة إلى طبيعة البرنامج التدريبي من أنشطة وتدريبات ساىمت في تحسين التفاعل والتواصل 

ما قبل المدرسة المتمعثمين ) عينة الدراسة ( ، فيناك من األنشطة ما تطمب من االجتماعي لدى أطفال 
جمال  األطفال عينة الدراسة أن يستخدموا فنية التقميد والمحاكاة أو ما يعرف بالنمذجة ، فيشير

لى أن النمذجة ىي تأثر سموك الفرد بمبلحظة سموك األفراد اآلخرين . ( إ 055،  0223) الخطيب 
، من خبلل مبلحظة اآلخرين السموكية ، مرغوبة أو غير مرغوبةن يتعمم العديد من األنماط فاإلنسا

وتقميدىم . ويسمى التغيير في سموك الفرد الذي ينتج عن مبلحظتو لسموك اآلخرين بالنمذجة . كذلك 
التقميد ، تسمى عممية التعمم ىذه بمسميات مختمفة منيا : التعمم بالمبلحظة ، والتعمم االجتماعي ، و 

والتعمم المتبادل . والنمذجة قد تحدث عفويًا أو قد تكون نتيجة عممية ىادفة وموجية تشمل قيام 
نموذج بتأدية سموك معين بيدف ايضاح ذلك لشخص آخر يطمب منو المبلحظة والتقميد . كذلك 
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تعالجون يقمدون فالنمذجة عممية حتمية فاألبناء يقمدون اآلباء ، والطبلب يقمدون المعممين ، والم
 المعالجين.
أنو أمكن استخدام النمذجة في عبلج  ( 003، 0200) ويذكر محمد عمي و عمي مصطفي  

الكثير من المشكبلت وحاالت القمق والعدوان وعيوب النطق وحاالت المخاوف المرضية وغيرىا من 
 االضطرابات السموكية.

لعبلجي المستخدم وىو العبلج بالمقاطع كما يعزو أيًضا الباحث خفض التمعثم إلى األسموب ا 
الصوتية المنغمة فعندما بدأ أطفال ما قبل المدرسة المتمعثمين التدرب عمى النطق ووصف الصور 
عطاء جمل باألسموب العبلجي المستخدم مع تدريبات التنفس في الجمسة العبلجية وفي المنزل مع  وا 

ن تفاعميم وتواصميم مع أفراد األسرة ومع األسرة ، قد ساعدىم ذلك عمى خفض التمعثم مع تحس
المحيطين بيم مما القى استحسان وفرح وسرور من ذوييم ومن المحيطين بيم ، فإزدادت ثقة ىؤالء 
األطفال بنفسيم وبقدرتيم عمى مواجية اآلخرين والتواصل والتفاعل معيم بدون خوف أو خجل أو 

 انطوائية .
يوجد فرق دال إحصائيًا  ( حيث 5( مع نتائج جدول )  0ويتسق الرسم البيانى التالي شكل )  

عل بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لمقياس التفا
 ي . االجتماعى لصالح القياس البعد
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 رسم بيانى لمتوسطى درجات المجموعة التجريبية
 القبمى والبعدى لمقياس التفاعل االجتماعىفى القياسين 

 : خبنجاختجبر انفرض ان
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى رتب  والذى ينص عمى أنو : " ثالثالختبار الفرض ال 

درجات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى لمقياس التفاعل االجتماعى." استخدم 
( نتائج ىذا 6لممجموعات المرتبطة، ويوضح جدول ) Wilcoxon   Test الباحث اختبار ويمككسون

 الفرض:
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 (6جدول )
 نتائج اختبار ويمككسون لمقياسيين البعدى والتتبعى 
 لممجموعة التجريبية لمقياس التفاعل االجتماعى

 العدد الرتب المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
 Zويمككسون

مستوى 
 الداللة

 جتماعىالتفاعل اال

 39.5 5.75 6 السالبة

 غير دالة 2.79 -
 02.5 5.03 9 الموجبة

 - - 2 المتساوية
 - - 02 المجموع

"  غير دالة إحصائيًا مما يشير إلى أنو ال يوجد فرق  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة "  
تبعى لمقياس التفاعل بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسيين البعدى والت

 االجتماعى.
 تفضري َتبئذ انفرض انخبنج :

لدى أطفال  التفاعل االجتماعييعزو الباحث استمرار فعالية البرنامج التدريبي في تحسين  
إلى  ( 020،  0202)العربي زيد  ، كنتيجة الستخدام فنية النمذجة ، حيث أشارالمجموعة التجريبية

مًا في تعميم األطفال الميارات المغوية وتعميميم النطق الصحيح لؤلصوات أن النمذجة تمعب دورًا مي
 وذلك من خبلل العديد من األنشطة والسموكيات المغوية التي تعتمد عمى النمذجة. 

لدى أطفال  التفاعل االجتماعييعزو الباحث استمرار فعالية البرنامج التدريبي في تحسين كما  
راك أولياء أمور أطفال عينة الدراسة في البرنامج وفي التدريب مع إلى إش ،المجموعة التجريبية

،  0223أكد إيياب البببلوي )  تكميفيم بالتدريبات واألنشطة في المنزل كان لو أثر إيجابي ، فقد
 ( عمى ضرورة إشراك الوالدين لتسييل تعميم التعمم الصحيح لؤلصوات ولكن مع مراعاة ما يمي : 328

 ء األشخاص قادرين عمى تمييز األصوات بشكل صحيح .أن يكون ىؤال -0
أن يوضح أخصائي النطق ليؤالء األشخاص اإلجراءات التي البد من استخداميا لمتأكد من أنو  -0

 بإمكانيم تنفيذ ىذه اإلجراءات .
 ( . 328أن نقدم ليؤالء األشخاص تعميمات مكتوبة لبعض الميام لضمان تنفيذىا بدقة )  -3

لطريقة تقديم أنشطة البرنامج دور إيجابي في إثارة حماس ودافعية أطفال عينة كما كان  
الدراسة ، األمر الذي ساعدىم عمى تكرار استخدام ىذه األنشطة والتدريبات بعد مضي شير عمى 

 تطبيق البرنامج .
بين  ال يوجد فرق دال إحصائياً  ( 6( مع نتائج جدول )  3ويتسق الرسم البيانى التالي شكل )  

 ي .التتبعى لمقياس التفاعل االجتماعمتوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و 
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 رسم بيانى لمتوسطى درجات المجموعة التجريبية
 فى القياسين البعدى والتتبعى لمقياس التفاعل االجتماعى

 تىصُبد اندراصخ
مدارس التربية رياض األطفال و نظمة ومتكاممة عمى المستوى القومي من خبلل وضع خطة م -

والتعميم باالشتراك مع المتخصصين في مجال عمم النفس والتربية الخاصة من أجل إجراء الدراسات 
 والبحوث المسحية والكشفية والعبلجية والتي يستفيد منيا األطفال  .

كيم في البرامج المقدمة ة وأسر ىؤالء األطفال وذلك بإشراضرورة تضافر الجيود بين دور الحضان -
رشادىم لكيفية التعامل مع جوانب القوة وجوانب القصور لدى ىؤالء األطفال .ألوالدىم  ، وا 

أن ييتم معممات دور الحضانة بإشراك جميع األطفال في األنشطة المختمفة بغض النظر عن  -
غفال األطفال الذين تقنع صعوباتيم ما يمتمكون من مستواىم المغوي والتحصيمي حتى ال يتم إ

 مواىب وقدرات .
 ة وأبعادىا وخطورتيا عمى الطفل .لمتعريف بالمشكموورش عمل ضرورة عمل ندوات  -

 :انجحىث ادلقرتحخ 
 في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال مضطربي النطق .فعالية برنامج تدريبي  -
تعديل اضطرابات النطق لدى األطفال المتمعثمين في مرحمة ما قبل  فيفعالية برنامج تدريبي  -

 المدرسة .
لخفض الضغوط الوالدية في تحسين التفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل  تدريبيفعالية برنامج  -

 المدرسة .
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 ادلرارغ
 :ادلرارغ انؼرثُخ
القاىرة : دار الكتاب  . اف السمع( . اضطرابات النطق لدى األطفال ضع 0202)  العربي محمد زيد
 .الحديث

اعمية برنامج قائم عمى الحكايات الشعبية في تنمية بعض ( . ف 0207)  لمعداوياأسماء محمد 
. رسالة ماجستير ، كمية التربية جامعة  ميارات التفاعل االجتماعي لطفل الروضة

 المنوفية .
لتنمية ميارات االستخدام االجتماعى لمغة فى  عالية برنامج تدريبى( . ف 0207)  مانى السيد عوضأ

. رسالة  تحسين التفاعل االجتماعى لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعمم
 ماجستير ، كمية التربية جامعة الزقازيق .

( . فعالية برنامج عبلجي لتصحيح بعض اضطرابات النطق لدى  0223إيياب عبد العزيز البببلوي ) 
 . 305 -067 ،55،بنياجامعة مجمة كمية التربية  .درسة االبتدائية أطفال الم

 الكويت : مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع . . ( . تعديل السموك اإلنساني 0223الخطيب ) محمد جمال 
 الدار:  القاىرة. والنفسية التربوية المصطمحات معجم( .  0223)  النجار وزينب شحاتو حسن

 . المبنانية المصرية
:  القاىرة( .  0ط)  والنفسية التربوية المصطمحات معجم( .  0200)  النجار وزينب شحاتو حسن

 . المبنانية المصرية الدار
.  والتطبيق النظرية بين وحاجاتو الطفل تنشئة( .  0200)  محمد سميمان شحاتو و أحمد كامل سيير

 . والتوزيع لمنشر الزىراء دار: الرياض
 األطفال:  المنزل خارج لؤلطفال االجتماعية التفاعبلت مقياس( .  0228)  محمد عبداهلل عادل

 . والتوزيع لمنشر الرشاد دار:  القاىرة( .  9ط)  الخاصة االحتياجات وذوو العاديون
 النفس عمم( .  0229)  محمود شحاتو المنعم وعبد  فرج شوقي وطريف السيد محمود الحميم عبد

 . والتوزيع لمنشر ايتراك:  القاىرة.  ( 0ط)  المعاصر االجتماعي
 لمنشر صفاء دار:  عمان( .  0ط)  لمطفل االجتماعية التنشئة( . 0203) ىمشري أحمد عمر

 . والتوزيع
 الرياض : دار الزىراء ..  مقدمة في تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة( .  0205فاتن كمال مندور ) 

الكويت :  .ت في اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي ( . أساسيا 0223محمد إبراىيم السفاسفة ) 
 .مكتبة الفبلح

:  عمان.  الموىوبين الجامعة طبلب لدى االجتماعي التفاعل مقياس( .  0202)  النوبي عمي محمد
 . والتوزيع لمنشر صفا دار
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. ث ( . العبلج النفسي السموكي المعرفي الحدي 0200و عمى أحمد مصطفى ) ، محمد محمود عمى 
 : دار الزىراء لمنشر والتوزيع .الرياض
ثير برنامج ترويح رياضى عمى مستوى ميارات التفاعل ( . تأ 0200)  صالحمحمد مصطفى 

. رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية جامعة  االجتماعى لدى االطفال التوحديين
 بورسعيد .

 األنجمو مكتبة:  القاىرة.  وعالميا عربيا:  عياالجتما النفس عمم( .  0200)  النيل أبو السيد محمود
 .المصرية

لتفاعل بين األم والطفل وعبلقتو ببعض الميارات االجتماعية لدى طفل ( . ا 0209)  كسبويمنى أحمد 
 . رسالة ماجستير ، كمية التربية جامعة عين شمس . ( سنوات6:9ما قبل المدرسة )

 األرُجُخ :ادلرارغ 
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