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ية مهارات هدفت الدراسة الحالية ملعرفة وقياس فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنم

املهارات لتلك  األطفال  واكتساب  املعلمات  على ممارسات  وأثرِه  املدرسة  قبل  ما  لطفل  تربية   ،حياتية  في مديرية  األطفال  رياض  وأطفال  لدى معلمات 

املفرق  املدرسة  ،وتعليم لواء قصبة  الحياتية لطفل ما قبل  املهارات  الدراسة استخدم مقياس  لل  ،ولتحقيق هدف  إعداد وبطاقة مالحظة  معلمات من 

)،  الباحثان من  عينة  تكونت  الدراسة.  عينة  أفراد  على  والبعدي  القبلي  التطبيق  إجراء  أطفال20وتم  رياض  معلمة  طفل278و)،  (  اختيارهم   ،(  تم 

العشوائية أبعاد م  ،بالطريقة  القبلي والبعدي في جميع  التطبيقين  بين  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  نتائج  الحياتية  أظهرت  املهارات  قياس 

 .لطفل ما قبل املدرسة وفي ممارسة املعلمات واكتساب األطفال  للمهارات الحياتية

 .املهارات الحياتية ؛لتربية الجسدية واالجتماعيةا  ؛الدراسات االجتماعية :املفتاحية الكلمات 

  املقدمة:

أنه يمكن القول أن مرحلة   ،حيث تؤثر كل مرحلة عمرية باألخرى   ،يعيش اإلنسان في مراحل عمرية متعددة ومتناغمة بين محطاتها املتنوعة إال 

 في بقية امل  ،الطفولة املبكرة تعد األكثر أهمية
ً
راحل العمرية الالحقة؛ وذلك لتأثيرها اإليجابي والسلبي على سلوك وممارسات بل ربما األكثر خطورة وتأثيرا

 لذلك تظهر الحاجة ملحة لتقديم االهتمام والعناية الالزمة لإلنسان في مرحلة الطفولة املبكرة. ،اإلنسان في بقية مراحله العمرية

األطفال رياض  مرحلة  تعد  اإلنسان  ولذلك  حياة  في  مرحلة  املر   ،أهم  سلوكياته وهي  فيها  ويحدد  كما  وعاداته  قيمه  الطفل  فيها  ِن 
ُيكو  التي  حلة 

الطفل   تكوين شخصية  في  الفترة  واآلخرين. وإلسهام هذه  نفسه  إزاء  يزيد من    بصورة واتجاهاته  الذي  األمر  حياته؛  طيلة  أثرها  العمل على   أهميةتترك 

لسنوات الخمس األولى من عمر الطفل من أهم املراحل التي تعمل على تكوين شخصيته غناء تجارب الطفل وصقلها في مراحل نموه كافه. كما وتعتبر ا إ 

 .وتحدد األساسيات لشخصيته نتيجة تأثر الطفل بالعوامل املحيطة

 ملا يشهده عصرنا الحالي من مشكالت مجتمعية عديدة تستهدف  أطفال ما قبل املدرسة
ً
كساب  فال بد من إ   ،حيث تؤرق مجتمعنا األردني  ،ونظرا

الطرائق والبر   بأفضل 
ً
 متكامال

ً
إعدادا الحياتية واالجتماعية وإعدادهم  األولى وتنشئتهم وتنمية مهاراتهم  العمرية  التي األطفال في مراحلهم  التدريبية  امج 

 وتهيئة جيل واٍع قادر تمكنهم من اكتساب املعرفة واملهارات؛ وذلك لتوفير القدرة لديهم على تنمية مهاراتهم الحياتية وتفادي ما قد يعترض
ً
هم مستقبال

  .على التعامل اإليجابي مع اآلخرين

 موكذلك تعامله   أما بالنسبة لألطفال فإن املهارات الحياتية توفر لهم األدوات التي يحتاجونها إلدراك املواقف الحياتية املتباينة أو االستجابة لها،

 إ   م وتكوينه  م بكفاءة مع اآلخرين املحيطين به
ً
 عن ذاته، ويأتي نجاح الطفل في ممارسة املهارات الحياتية في مختلف املواقف ليشعر بالثقة مفهوما

ً
يجابيا

بل إنها ذات أهمية كبرى في األمور االنفعالية التي تمكن الفرد من التفاعل   ،بالنفس, وليست مقتصرة املهارات الحياتية على أمور الحياة املادية  واالعتزاز

 .( 34: 2016العالقات معهم )الختاتنة,  و إقامةوالتكيف مع اآلخرين 
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اللقاني و محمد )   الحياتية كما عرفها  اليومية من خالل تفاعله مع األشياء    215:    2001فاملهارات  الحياة  اإلنسان في  به  أي عمل يقوم   " بأنها   )

 من مها  ،املحيطة به
ً
رات حياتية أساسية. في حين يعرفها الباحثين بأنها : املهارات واألفعال  وبالتالي فإن هذه التفاعالت تحتاج من الفرد أن يكون متمكنا

ت التي قد والسلوكيات التي على طفل ما قبل املدرسة إدراكها واكتسابها من خالل مروره بخبرات ُتمكنه من إتخاذ القرارات السليمة والتصدي للمعضال 

  والتصرف بوعي وإدراك مع ما يتعرض له من مشكالت ،تواجهه
ً
 . وتحديات مستقبال

 به  ويتكون اإلنسان من روح وعقل وجسد
ً
 شديدا

ً
وتكمن مسؤولية الوالدين بالعناية بأبنائهم من الناحية الجسدية؛ ليكونوا   ،وهي مرتبطة ارتباطا

اليومية بحيوية ونشاط أداء مهاراتهم  ا ،  قادرين على  األمور  أهم  الطفل ومظهره من  بالبدن وبصحة  العناية  بها اإلسالم واستهدفها لذلك فإن    ، لتي عني  

قوة   بناء  أن  الجسديةاإلنسان  واملعروف  التربية  أن  كما  للتربية,  تحتاج  صحة    ،البدنية  على  مااإلواملحافظة  بقدر  فردية  مسؤولية  وبدنه  هي   نسان 

 
ً
أيضا اجتماعية  األطفال  ،مسؤولية  أجسام  الحفاظ على صحة وسالمة  املجتمع مسؤولية  يقع على  تنمية وي  ،حيث  لألطفال؛  الجسدية  بالتربية  قصد 

 . ( 97:  1992،النشاط البدني والحركي وتحديد أوجه نشاطه بقصد تقويته وتمكينه من أداء وظائفه )محمود

م تحدد فيه املعايير والنظم  اإلعد ويُ  ِ
 
  ، طيع التكيفنسان ال يستاإلكما أن  ،التي تحكم حياة األفراد  االجتماعيةنسان كائن اجتماعي في مجتمع ُمنظ

الحياة  في  دوره  حوله  ،وممارسه  من  اآلخرين  عن   
ً
بعيدا حاجاته  وبين  وإ ،  وانجاز  بينه  التفاعل  نتيجة  االجتماعي  وسلوكه  شخصيته  ُتصقل    البيئة نما 

بكرة ومن هنا تعتبر مرحلة الطفولة  ،  التي نعيش فيها  االجتماعية
ُ
  ، واالجتماعية )النشار   لحياتيةا من أهم املراحل األساسية إلكساب الطفل املهارات    امل

2012). 

الحياتية   املهارات  يعيش ضرورة  وتعتبر  الذي  املجتمع  ليتوافق مع  الفرد؛  لها  يحتاج  أساس ي  ُمتطلب  املجتمعات ألنها؛  في  األفراد  لجميع  حتمية 

 (. .Beane ، vars ، 2000)وتساعده على مواجهه املشكالت و املواقف والتفاعل معها  ،ويتعايش معه

ه من الضروري مواكبة التغيرات, والتحديات, وأداء األعمال املطلوبة للطفلوبم ،  واملرونة  ،والتكيف  ، ومساعدته على تحقيق التعايش الناجح  ،ا أنَّ

املشكالت   على  والتغلب  والشخصية  العملية  حياته  في  من    الحياتيةوالنجاح  د  البُّ فإنه  بحكمة؛  معها  ال  اكتسابوالتعامل  املهارات  حياتية الطفل 

 (.2001واالجتماعية التي يحتاجها في شتى مجاالت الحياة سواء األسرة أو املدرسة )عمران وشناوي وصبحي، 

( ايجابي في تغيير سلوك األطفال واتجاهاتهم    doty, 2001) وأشارت دوتي  أثر  لها من  ملا  التدريبية  البرامج  أهمية  إلى   وإمكانية،  إلى  أن يؤدي ذلك 

املستقبل الجرائم واعتداء على    ،جنوح في  ف  ،خرين وممتلكاتهم اآل وارتكاب  التكيُّ  من األطفال يولدون   ،وحدوث مشكالت في 
ً
أن هناك كثيرا إلى  وأشارت 

ة ولم يسبق لهؤالء األطفال أن تعلموا األساليب السليم ،خاصة عندما ال يتوفر نموذج ايجابي في البيت يشجع عليها ،دون توجه طبيعي نحو هذه املهارات

وغيرها من املهارات االنفعالية الضرورية للحياة. وتعد املهارات الحياتية من أهم   واإلحباط  ،واأللم   ،املالئمة للتعامل مع االنفعاالت املختلفة مثل الغضب

يجب   التي  اال   إكسابهااملهارات  التفاعل  أسس  الطفل  فيكتسب  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  املهارات  هذه  أسس  وتوضع  فيها، للطفل،  السليم  جتماعي 

مما   االجتماعيةوفهم اآلخرين والتفاعل معهم وُحسن التصرف في املواقف    االجتماعيةدراك العالقات  إ على    القدرة تكسب الطفل    االجتماعيةفاملهارات  

 )الصايغ، 
ً
 (.  30:  2010يؤدي إلى التوافق االجتماعي ونجاحِه ُمستقبال

في   األقوى ويقلدهم، فتبقى األسرة هي املؤثر  وإخوتهفيشاهد الطفل ويسمع والديه  ،بدأ في سن مبكر في البيتت االجتماعيةإن عملية التنشئة كما 

للتعامل مع نماذج سلوكية جديد الطفل  أمام  املجال  الروضة التي تفتح  تأتي  ثم  العمرية  املرحلة  التنشئة االجتماعية للطفل في هذه  ة يقلدها و  عملية 

 (.2001 ،)الناشف الالحقةيقتدي بها في مراحله 

األكثر   التحديات  بين  مهارات    تواجهالتي    أهميةومن  وتنمية  اكتساب  على  األطفال  ُمساعدة  املبكرة؛  الطفولة  مرحلة  في  األطفال  مع  العاملون 

الكبار سيكون له تأثير هام على حياتهم التفاعل مع اآلخرين في اكتساب املهارات االجتماعية والحياتية التي تساعد األطفال على االنسجام مع األقران و 

 (.2005،)بالتشفورد وكالرك

ة إلى بداية سليمة للتعامل مع األطفال في أولى خطواتهم في الحياة  وفي اآلخرين أمر جوهري أي  ،  فبعث الثقة في نفوسهم   ،كما أن هناك حاجة ُملحَّ

بذل الكثير من الجهد ليعيشوا حياة عامرة باإلنجازات، فال يشعرون في املستقبل أن في   إذا أردنا لهم القيام بمسؤولياتهم في املستقبل، لذا من الواجب

مجتم لتكوين  املعاصر  واالجتماعي  التربوي  الفكر  علماء  واهتمام  رعاية  الطفولة  مرحلة  تلقى  لذا  كاهلهم،  يثقل  ما  بالواجب  والقيام  سليم  العمل  ع 

فهي في أشد الحاجة لخدمات وجهود وسواعد أبنائها، فاالهتمام باألطفال في هذه املرحلة  ، ات الناميةيستطيع مواجهة كافة املشكالت خاصة في املجتمع

هتمام بتدريبهم على  هو اهتمام العالم بأثره فبغير تنمية البشر ال يمكن تنمية الجوانب األخرى التي يهدف إليها املجتمع. فعناية املجتمعات باألطفال واال 

املسؤولية، فأن املدرسة تحمل  القائمة على تربية األطفال بداية باألسرة، ثم مرحلة رياض األطفال ثم  باملؤسسات االجتماعية  االهتمام  يتم من خالل  ه 

ال والنشط في دفع عجلة التقدم والتطور لتصبح في مصاف املجتمعات املتحضرة   االبتدائية، إليجاد جيل فاهم ومهتم ومشارك وقادر على اإلسهام الفعَّ

 (. 74: 2005 ،اقية، التي تستطيع أن تواجه مشكالتها الحياتية ) فهيم الر 

حيث  ،لديهوتنمية السلوك الجسدي )الحركي( اإليجابي    ،وتعد مرحلة الطفولة املبكرة من الفترات املهمة في تطوير املهارات األساسية لدى الطفل

ا وثيًقا بالتطور املعر
ً
فتبدأ املهارات األساسية في هذه املرحلة بالتطور التدريجي حيث ،  في واالنفعالي واالجتماعييرتبط التطور الجسدي )الحركي( ارتباط

 (  36:  2003،يساعد ذلك الطفل فيما بعد أن يحقق التوافق الحركي مع ممارسة األنشطة الجسدية )الهزاع
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،  حيث يتمكن من خالله التعبير عن نفسه  ، فولة املبكرويعد النشاط الجسدي )الحركي( من العناصر املعززة لصحة الطفل ونموه في مرحلة الط

قدراته معهم   واالحتكاك    ،واستكشاف  والتفاعل  )الحركي(  ،باآلخرين  الجسدي  النشاط  حب  أحيانا  عليهم  يغلب  األطفال  أن  من  الرغم  أن    ، وعلى  إال 

وذلك بسبب عدم وجود املكان املتاح للعب    ،ي )الحركي(لنموه وتطوره الجسد  ضرورية بعضهم قد ال يحصل على ما يحتاجه من أنشطة جسدية وبدنية  

املبكرة كما ذكرها )حسين و    ،الحركي الطفولة  الحركي في مرحلة  النشاط  الطفل ومن فوائد هذا  الزائد من قبل األهل على  الخوف   ، وقادر  عبدهللاأو 

2014 :16 .) 

 .الحركي تعلم املهارات الحركية األساسية يساعد الطفل على تطور توافقه .1

 .وتحسين صحة الجهاز التنفس ي لدى األطفال ،يساعد في ضبط الوزن .2

 .ممارسة النشاط الجسدي يؤدي إلى خفض مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والوقاية من األمراض املزمنة .3

واإلحساس باملكان   ،خدام أجزاء الجسم والتعرف على كيفية است ،من خالل السلوك الجسدي )الحركي( يتم حث األطفال على التفكير واإلبداع .4

 املحيط بهم.  

أحد امليادين   ويجدر الذكر بأن الدراسات االجتماعية ومناهجها؛ تعد امليدان الرئيس الذي يدرس اإلنسان وعالقته ببيئته الطبيعية والبشرية, كما أنها

الحياة والعالقات االجتماعية بين أفراد مجتمعه واملجتمعات األخرى, كما تنمي   املهمة التي تسهم في تزويد املتعلم باملعلومات والحقائق عن بلده وطبيعة

 (. 67: 2007لديه القدرة على التفكير السليم, وإكساب املتعلمين املهارات الحياتية والتعرف إلى املناسب منها وممارستها ) قطاوي, 

سهم في الحد من املشكالت االجتماعية التي يتعرض  أن أهمية البرامج التدريبية التي ُتقدم للعامليان  ويرى الباحث
ُ
ن بها لتنمية املهارات الحياتية؛ ت

 
ً
الطفل مستقبال الشخصية  ،لها  الِسمات  العديد من  الذات لألطفال وإكسابهم  الحياتية ُيسهم في نمو تقدير  املهارات  تنمية  التدريب على  أن  وال   ،كما 

والعقلية    واإلنمائيةالحياتية بالغة األهمية في تعديل السلوك وضرورة االهتمام بالجوانب النفسية والجسدية  شك أن البرامج التدريبية لتنمية املهارات  

 .ل ألفضل النتائجللوصو ويجب أن ُتقَدم البرامج التدريبية لألطفال بما يناسب قدراتهم اإلنمائية ، بشكل منظم ورئيس

 بالطفولة املب
ً
 كبيرا

ً
العام، حيث بعد عقد مؤتمر التطور التربوي  ولقد أولت األردن اهتماما كرة ورياض األطفال، سواًء كان في القطاع الخاص أو 

وتم إنشاء قسم لرياض األطفال في وزارة التربية  ،صدر أول نص قانوني َيعتبر مرحلة رياض األطفال مرحلة من مراحل الدراسة في األردن 1987األول عام 

في عام   ا   ،1994والتعليم  بدأت  في عام  و  الرياض خمس عشرة شعبة   2000لوزارة  بلَغ عدد  للتربية حيث  تسع مديريات  في  أطفال  رياض  باستحداث 

 وبلغ عدد رياض األطفال الحكومية  صفية
ً
وكان    ،( روضة1556روضة، في حين بلغت رياض األطفال الخاصة )  1203، وتم التوسع في عدد الرياض حاليا

 21104)    األطفال الحكوميةعدد األطفال امللتحقين في رياض  
ً
 من رياض األطفال الخاصة )املجلس الوطني لألسرة والطفولة  64359و )  ( طفال

ً
، ( طفال

2016 .) 

عتبر مهمة في إخراج الطفل من االنطوائية وتعلمهم مهارات حياتية واجتماعية تعمل على    ان  للباحث    ويتضح 
ُ
مما سبق أن مرحلة رياض األطفال ت

كما تكشف عن مواهبه ،  وتمنحه الحرية للقيام بجميع أنشطته  ،تعمل على تجهيز وتأهيل األطفال بشكل سليم للمرحلة االبتدائيةتغيير شخصيتهم, و 

املهار  لتنمية  بناء برامج تدريبية  الحياتية وميوله وقدراته وبهذا تعمل على منح األطفال مهارات حياتية واجتماعية وخبرات عملية حديثة من خالل  ات 

كذلك يرى الباحثان أن التربية الجسدية واالجتماعية مرتبطة بالدراسات االجتماعية؛ وذلك للهدف املشترك وهو  .تماعية املختلفة ألطفال الروضةواالج

 
ً
ُمستقبال العقبات  يتفادى  إيجابي  صالح  مواطن  به  ،إعداد  تهتم  التي  باملعرفة  إال   

ً
واجتماعيا  

ً
جسديا األطفال  تربية  تتحقق  ال  أنه  الدراسات حيث  ا 

وذلك ال يتحقق إال أن تكون    ،االجتماعية في حياة اإلنسان وتعلمه السلوكيات واملهارات الصحيحة وتوظيف ما يتعلمه الطفل في مراحل تعليمه األولى 

ا تقدم؛ بمعرفة فاعلية برنامج من خالل م  انالباحث  قامولهذا  عملية تعليمية متكاملة وفق برنامج تدريبي منظم والدور األبرز ملعلمات رياض األطفال.  

مارسات املعلمات  تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية مهارات الحياتية لطفل ما قبل املدرسة وأثرِه على م

 واكتساب األطفال لتلك املهارات.

 :مشكلة الدراسة

تشير املالحظات امليدانية ،  ال في هذه املرحلة العمرية وجهلهم بعدم املقدرة على حماية أنفسهم بسبب استغالل أصحاب النفوس املريضة لألطف

 
ً
وفي مجال حماية  ،للباحث انتشار كثير من اآلفات واملشكالت االجتماعية الحياتية التي تهدد أطفال ما قبل املدرسة في األردن في مختلف الجوانب عموما

 
ً
.  ،  للخطر  مما يعرضهم   ،أجسادهم تحديدا

ً
النفسية مستقبال املغربي وربما يؤثر ذلك في أحوالهم  السابقة؛ كدراسة  الدراسات  ومن خالل االطالع على 

ياغي )2016) للباحث2008( ودراسة  ن  تبيَّ تعتبر   بإعدادأن هناك قصور    ان(  األردن والتي  الروضة في  الحياتية واالجتماعية لطفل  املهارات  لتنمية  برامج 

.   ،ي عمر الطفلأهم مرحلة ف
ً
 على تفادي املشكالت ُمستقبال

ً
 قادرا

ً
 ولبقا

ً
التي تجعل منه مواطن صالح مرنا ففيها يكتسب املهارات الحياتية واالجتماعية 

مهارات لتنمية  واالجتماعية  الجسدية  التربية  قائم على  االجتماعية  للدراسات  ُمدعم  تدريبي  برنامج  فاعلية  لقياس  الدراسة  جاءت هذه  حياتية   لذلك 

 .لطفل ما قبل املدرسة وأثرِه على ممارسات املعلمات واكتساب األطفال لتلك املهارات
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 أسئلة الدراسة:

األول: قبل   السؤال  ما  لطفل  حياتية  مهارات  لتنمية  واالجتماعية  الجسدية  التربية  على  قائم  االجتماعية  للدراسات  ُمدعم  تدريبي  برنامج  فاعلية  ما 

 املدرسة ؟

الث واكتساب    اني: السؤال  املعلمات  وأثرِه على ممارسة  واالجتماعية  الجسدية  التربية  قائم على  االجتماعية  للدراسات  ُمدعم  تدريبي  برنامج  فاعلية  ما 

 األطفال للمهارات الحياتية ؟ 

 : راسةأهمية الد  

 : تكمن أهمية الدراسة باالتي

 .في رياض األطفال في األردن برامج تنمية األطفال بإعدادوإضافة إلى االهتمام  إثراء .1

خرى لدى أطفال الروضة من خالل تدريبهم على بعض املهارات الحياتية واالجتماعية .2
ُ
 .فتح املجال لدراسات أخرى تهتم بتنمية مهارات أ

اجهة متطلبات الحياة بحيث يصبحوا  تقديم نموذج لبرنامج تدريبي ملساعدة األطفال في تنمية بعض مهاراتهم الحياتية واالجتماعية الالزمة لهم ملو  .3

 .أقوى فاعلية في املجتمع

 .االستفادة من قبل معلمات رياض األطفال وتدريبهم على البرنامج لتنمية املهارات الحياتية واالجتماعية  .4

 : اإلجرائيةالتعريفات 

الحياتية: املدرسة    األداءاتمجموعة    املهارات  قبل  ما  طفل  يكتسبها  التي  مع والسلوكيات  التعامل  من  نه  ِ
 
ُتمك بخبرات  مروره  بعد  مقصودة  بصورة 

 ، من الشخص يمواقف الحياة ومواجهة ما قد يعترضه من مشكالت بكفاءة وفاعلية وتم ذلك بمقياس املهارات الحياتية في املجاالت اآلتية : ) مهارات األ 

 .املهارات املعرفية ،ت االنفعاليةاملهارا  ،مهارات التعاطف الوجداني ،مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين

بقت على عينة   الدراسة وتهدف إلى تنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل    البرنامج التدريبي:
ُ
مجموعة األنشطة واملمارسات واملواقف التعليمية والتي ط

اآلتية: املجاالت  ضمن  الدراسة  هذه  في  املستهدفين  مهارات    املدرسة  الوجدانيمهارات    ،الشخص ي  األمن)  املعرفية  ،التعاطف  املهارات    ،املهارات 

 (.مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين ،االنفعالية

االجتماعية: حياة    الدراسات  عن  ش يء  كل  بدراسة  تهتم  والتي  املعرفة  فروع  أحد  تعلم   اإلنسان هي  على  وتساعده  فيه  يعيش  الذي  املجتمع  في 

  .والواجباتالسلوكيات الصحيحة وفهم األحداث والحقوق 

لواء سنوات وامللتحقين بدور رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم في    5إلى    4ما بين    أعمارهم هم األطفال الذين تتراوح    طفل ما قبل املدرسة:

 .قصبة املفرق 

تمتل  ممارسة املعلمات التعليمية:  التي  القدرات واملهارات والسلوك  الدراسة مجموعة  لتنمية تعني في هذه  املدرسة  كها معلمات مرحلة طفل ما قبل 

  األمنفي أداء مهمتهن التعليمية والتي تم قياسها عن طريق أداة بطاقة املالحظة ضمن املجاالت اآلتية : )مهارات    وإظهارهامهاراتهن الحياتية وتوظيفها  

 (. مهارات التعاطف الوجداني ،املعرفية املهارات، املهارات االنفعالية ،مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين ،الشخص ي

    التربية الجسدية واالجتماعية:
ً
له برعاية صحيا الجسدي  البناء  أكمل هيئة وذلك بتوفير أفضل أسباب  الطفل على  الجسدي من  الجانب  هي تربية 

 على أحد
ٌ
 حتى ال يكون في الدنيا عالة

ً
 وغذائيا

ً
 . وجسديا

راسة ِ
 : محددات الد 

 : اآلتيةضمن املحددات  ةالدراستم تنفيذ  

 .في دور رياض األطفال التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق  الدراسةتم تطبيق  املحدد املكاني:

 .2020/ 2019تم تنفيذ الدراسة في الفصل األول من العام الدراس ي  املحدد الزماني: 

املوضوعي: املهارا   املحدد  تنمية  على  الدراسة  و  اقتصرت  الشخص ي(  األمن  )مهارات   : اآلتية  املجاالت  في  الروضة  طفل  لدى  واالجتماعية  الحياتية  ت 

 )مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين( و )مهارات التعاطف الوجداني( و )املهارات االنفعالية( و )املهارات املعرفية(. 

 الدراسات السابقة:

لية استخدام برنامج تدريبي يتضمن مواقف اللعب اإليهامي في تنمية املهارات االجتماعية لدى دراسة هدفت إلى تقص ي فاع  (1998أجرى  أدبيس ) •

ت عينة الطفل املتفوق بمرحلة رياض األطفال بدولة الكويت، وقد تناولت الدراسة مهارات التعاون املشاركة في اللعب، تحمل املسئولية، حيث تكون

 16الدراسة من )
ً
 وطفلة متفوقين عق  ( طفال

ً
أعمارهم    ليا تتراوح  الذكر  السابقة  املهارات االجتماعية   ( سنوات. 6-5ن )مولكنهم يعانون من نقص في 

طفال  لفرز األ   على مجموعتين تجريبية وضابطة. استخدمت أدوات    ذو صفة التطبيق القبلي والبعدي   ولتحقيق ذلك تم استخدام املنهج التجريبي
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املهارات االج ، بينما استخدمت أدوات لفرز األطفال الذين يعانون من نقص في املهارات تماعية املعنية في هذه الدراسةالذين يعانون من نقص في 

لبرنامج، أسفرت  االجتماعية املعنية في هذه الدراسة تمثلت في )أداة تقدير املعلمة للمهارات االجتماعية، وبطاقة املالحظة التراكمية لكل طفل أثناء ا 

 ل املجموعة التجريبية في املهارات االجتماعية موضوع الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي. النتائج عن تميز أطفا

املهارات االجتماعية والتي تعتبر من أهم مطالب النمو لطفل الروضة، وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية    (2005وتناولت دراسة السيد ) •

لألنشطة   حركيةالنبرنامج  )  فس  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الروضة،  ألطفال  االجتماعية  املهارات  بعض  تنمية   40في 
ً
طفال إلى   (  تقسيمهم  تم 

االجتماعي واالقتصادي والثقافي(. واملستوى    -والذكاء    -مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم تثبيت بعض املتغيرات بينهم مثل )العمر  

، وبعد تطبيق األدوات تمت  مجموعة من األدوات مثل مقياس  هاريس  للذكاء، ومقياس املهارات االجتماعية والبرنامج التدريبي  دمت الدراسةاستخو 

للمج التدريبي  البرنامج  فاعلية  إلى  الدراسة  توصلت  املعيارية،  واالنحرافات  املتوسطات  )ت( وحساب  اختبار  باستخدام  اإلحصائية  موعة املعالجة 

 التجريبية ق
ً
 باملجموعة الضابطة.   ياسا

الروضة  (2007وقد قدمت دراسة حسونة ) • املهارات االجتماعية لدى طفل  التنمية  التقليد واالستقاللية، حيث تم 6-4)  برنامج  ملهارتي  ( سنوات 

ياس مهارتي التقليد واالستقاللية تم لق  استخدام  مجموعة من األدوات منها اختبار هاريس للذكاء واستمارة بيانات الحالة االقتصادية واالجتماعية

 140تطبيقه على عينة الدراسة املتكونة من )
ً
، ونموذج متابعة والدية منزلية  ( طفل70( طفل و ضابطة )70تم تقسيمهم ملجموعتين تجريبية ) ( طفال

من   الطفل  لدى  واالستقاللية  التقليد  مهارتي  الري  إعدادلتقويم  أطفال  اإلكساب  وبرنامج  من  الباحثة،  واالستقاللية  التقليد  مهارات   إعداد اض 

التجريبية و املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج في  حصائية بين درجات أفراد املجموعة  الباحثة. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إ 

 .مهارتي التقليد واالستقاللية لصالح املجموعة التجريبية

)  Macklin  intergeneration)  )  من معهد  (rooz prok, 2007)  وقامت روزبروك • التدريبي  البرنامج  أثر  لتنمية  (  intergenerationبدراسة ملعرفة 

 من أطفال الروضة تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى  50ألطفال ما قبل املدرسة، تكونت عينة الدراسة من )  واالجتماعية  االنفعاليةاملهارات  
ً
( طفال

 بعمر أربع سنوات، ونفس العدد للمجموعة الضابطة.  15( أطفال بعمر ثالث سنوات، و )10عة التجريبية تكونت من )املجمو 
ً
النتائج    أظهرت ( طفال

بالبرنامج لديهم مهارات شخصية   املشاركين  التجريبية  املجموعة  أطفال  )  اجتماعيةأن  الضابطة  5.84تزيد بمعدل  املجموعة  بأفراد   
ً
 مقارنة

ً
( شهرا

 باملجموعة الضابطة الذين كانت   االجتماعيةير املشاركين في البرنامج. وأن لدى أفراد املجموعة التجريبية درجات نمو الكفايات غ
ً
الشخصية مقارنة

 درجات معظمهم تتجه نحو النهاية الُدنيا من توزيع الدرجات.  

• ( قاسم  دراسة  تصميم    (2009وهدفت  من  كمبيوتر  برنامج  من  التحقق  املهارات  إلى  بعض  تنمية  في  التواصل   االجتماعيةالباحثة  و  التعاون 

( العينة  من  الروضة، تكونت  أطفال   60االجتماعي لدى 
ً
)  ( طفال )  ( طفل وطفلة يمثلون 30و طفلة تم تقسيمهم  التجريبية و   30املجموعة 

ً
( طفال

، وقوائم مالحظة املهارات االجتماعية وهي اختبار هاريس للذكاءعة من األدوات  وطفلة يمثلون املجموعة الضابطة، وقد استخدمت الباحثة مجمو 

ذات داللة  )التواصل االجتماعي والتعاون(، وبرنامج كمبيوتر لتنمية مهارتي ) التواصل االجتماعي والتعاون(. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  

مهارة التواصل االجتماعي في غرفة النشاط واملنزل لصالح القياس البعدي يعزى  إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وذلك في 

ة التعاون للبرنامج التدريبي املستخدم في الدراسة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وذلك في مهار 

 لبرنامج التدريبي. في غرفة النشاط واملنزل لصالح القياس البعدي يعزى ل

بعنوان تأثير برنامج املهارات االجتماعية على السلوك االجتماعي والعاطفي لألطفال، هدفت   (Khatchadourian, 2010)  دورينوفي دراسة كا تش أ •

راتهم الوجدانية والعاطفية، فقد  الدراسة إلى تقييم تأثير تدريس املهارات االجتماعية لألطفال الصغار كوسيلة لتعزيز سلوكهم االجتماعي وزيادة قد

تنفيذ برنامج ملدة ) املهارات االجتماعية من خالل  الدراسة تشجيع األطفال على فهم قيمة تعلم  العمل8تم في هذه  أثناء ورشة  أسابيع،  لم تكن    ،( 

الت عن  األطفال  تصورات  تغيرت  الورشة  نهاية  في  ولكن  األطفال  سلوكيات  تغير  على  واضحة  مالحظات  حيث  هناك  االجتماعية،  واملهارات  عاطف 

 أظهرت التقارير بعد الورشة تحسنا في مشاركة األطفال في السلوكيات اإليجابية والتفاعل االجتماعي في الفصول الدراسية. 

املد  (2001)  كما هدفت الدراسة التي أجراها عيس ى • رسة وتصميم مجموعة من إلى بناء قائمة باملهارات الحياتية الالزم تنميتها لدى طفل ما قبَل 

  اتخاذ، ومهارات  االتصالومهارات    ،املواقف الحياتية لتنمية ثالث مهارات حياتية مختارة لدى طفل ما قبَل املدرسة وهي مهارات التعامل مع املشاعر

املختارة لدى طفل ما قبل    ،القرار الحياتية  املهارات  تنمية  املقترحة في  التعليمية  املواقف  الوصفي واملنهج  وقياس فاعلية  املنهج  أتبع  املدرسة، وقد 

 في عمر )30التجريبي، تكونت العينة من )
ً
( سنوات، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي بناء قائمة باملهارات الحياتية الالزم تنميتها 6-5( طفال

املدرسة لتنمية ثالث مه  ،لدى طفل ما قبل  التعليمية  املواقف  املدرسة وهي مهارات  وتصميم مجموعة من  ارات حياتية مختارة لدى طفل ما قبل 

املشاعر بيَن درجات األطفال    ،القرار  اتخاذومهارات    ،االتصالومهارات    ،التعامل مع   
ً
البحث  -ووجود فروق دالة إحصائيا القبلي    -عينة  األداء  في 

يش   االتصالملهارات   مما  البعدي  األداء  لصالح  البعدي  األداء  في  مهارات  ودرجاتهم  تنمية  في  فاعلية  ذات  التعليمية  املواقف  أن  إلى  مع    التعاملير 

 القرار.  واتخاذ واالتصالاملشاعر 
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الشاملة   (2012وتناولت دراسة عبد الفتاح وزيدان ) • للتنمية  الروضة من خالل تطبيق برنامج  الحياتية واالجتماعية لطفل  املهارات  تنمية بعض 

البورتاج املبكرة  أنفسهم    ،للطفولة  املرحلة من رعاية  أطفال هذه  األم وانشغال األب  وإكسابهم حتى تساعد  الحياتية في ظل خروج  املهارات   ، بعض 

 . لألطفالمقياس يساعد معلمات مرحلة رياض األطفال في تنمية هذه املهارات لدى  إعدادوكذلك 

ية لدى األطفال املوهوبين ذوي املشكالت السلوكية عن طريق تدريبهم على  إلى تنمية املهارات االجتماع  (2012وهدفت دراسة عكاشة وعبد املجيد )  •

عن املوهوبين الذين يعانون من مشكالت سلوكية مدرسية   طفلة  و    طفل  (  26)  من  البرنامج التدريبي املعد في هذه الدراسة، تكونت عينة الدراسة  

تبار املصفوفات املتتابعة، واختبار التفكير االبتكاري املصور )صورة( عن اعتقاد ( سنة، شملت أدوات الدراسة: اخ12-10وتتراوح أعمارهم ما بين )

املوهوب لألطفال  االجتماعية  املهارات  لتنمية  التدريبي  والبرنامج  السلوكية،  املشكالت  قائمة  االجتماعية،  املهارات  مقياس  توراتس،  ذوي  بول  ين 

ملنهج التجريبي ذا املجموعة التجريبية الواحدة، انتهت الدراسة إلى التحقق من صحة فروض املشكالت السلوكية املدرسية، اعتمدت الدراسة على ا 

 الدراسة، حيث تحسنت املهارات االجتماعية في جميع أبعادها، كما لوحظ تحسن تقييم التالميذ على مقاييس املشكالت.

إ   د جمعي مقترح قائم رشاإلى بناء برنامج إ  (2013الهنائي )وهدفت دراسة   • ثارة دافعية الطفل الكتساب املهارات االجتماعية للتغلب على اللعب في 

( سنوات. وقد تألف 6-4على السلوكيات الخاطئة عن طريق اللعب لدى أطفال مرحلة رياض األطفال في سلطنة عمان والذين تتراوح أعمارهم من )

( جلسات في  3التمهيدية وما بعد البرنامج وتقترح الباحثة تطبيق البرنامج بواقع )رشادية بما فيها الجلسة  ( جلسة إ 15ج اإلرشاد املقترح من )البرنام

( بين  ما  اإلرشادية  الجلسة  تتراوح  :    35-30األسبوع، حيث  مثل  اإلرشادية  األساليب  تطبيق عدد من  البرنامج  لتنفيذ  الباحثة  وتقترح    37دقيقة(، 

, والواجب املنزلي، وتوص ي الباحثة ، والتخيل، والقصة، التعزيزة الراجعة، واملناقشة والحوار اللعب، لعب األدوار، والنمذجة، والتلخيص، و التغذية

بالسلط التقنين ملرحلة رياض األطفال  املقترح من قبل األخصائيين االجتماعيين واملرشدين  البرنامج اإلرشادي  يتم االستفادة من هذا  لتنمية بأن  نة 

 املهارات االجتماعية لدى األطفال.

ــــــ التعبير   االجتماعي)التواصل ـــــ املشاركة ـــــ التفاعل  االجتماعيةعن أثر البرنامج التدريبي في تحسين مستوى املهارات  (2016وكشفت دراسة املغربي ) •

السلوك    االنفعالي ت  االجتماعيـــــ  التجريبية بعد  املجموعة  أطفال  ( لدى عينة من  الروضة  بيئة  التعامل مع  )ــــ  العينة من  البرنامج، تكونت  (  20طبيق 

لألطفال، وبرنامج تنمية املهارات  االجتماعيةطفل من روضة رياض الجنة بمدينة بنغازي الليبية، واتبعت املنهج التجريبي، واستخدم اختبار املهارات 

الروضة،    االجتماعية أطفال  املهارات    وأظهرتلدى  مستوى  تحسين  أط  االجتماعيةالنتائج:  للبرنامج  لدى  تعرضهم  بعد  التجريبية  املجموعة  فال 

 لدى املجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي.  االجتماعيةوال يختلف مستوى املهارات  التدريبي 

• ( عريقات  هدفت    (2017وأجرت  مستند  إ دراسة  برنامج  أثر  الصحإ لى  )العناية  الحياتية  املهارات  تنمية  في  االجتماعية  الفلسفة  التواصل   ، يةلى 

( طفل وطفلة من روضة  60وتم استخدام املنهج شبه التجريبي لتحقيق هدف الدراسة, وتكونت عينة الدراسة من)  ،االجتماعي ( لدى طفل الروضة

محا قصبة  األردنفخاصة  في  جرش  توزيعهم    ،ظة  وتم  إ تم  كما  وتجريبية,  ضابطة  مجموعتين  امل  إجراءلى  الختبار  والبعدي  القبلي  هارات التطبيق 

 ، بين املتوسطات الحسابية للمهارات الحياتية )العناية الصحية بعدي   إحصائيةوأظهرت النتائج وجود فروق دالة    ،الحياتية على أفراد املجموعتين

 
ً
بين املتوسطات    يةإحصائوعدم وجود فروق دالة    ،ملتغير البرنامج التدريبي لصالح املجموعة التجريبية لكل مهارة   والتواصل االجتماعي بعدي( تبعا

بعدي الصحية  )العناية  الحياتية  للمهارات     ،الحسابية 
ً
تبعا  ) بعدي  االجتماعي  التدريبي    والتواص  البرنامج  بين  الثنائي  والتفاعل  الجنس  ملتغيري 

االجتماعية  ،والجنس الروضة وخاصة  طفل  لدى  واالجتماعية  الحياتية  املهارات  بتنمية  االهتمام  بضرورة  الباحثة  حياة    وأوصت  أهمية على  لها  ملا 

 وتنشئته السليمة. الطفل

• ( الكندري  أطفال    (2017أجرت  لدى  واالجتماعية  الحياتية  املهارات  بعض  لتنمية  سلوكي  برنامج  فاعلية  عن  الكشف  إلى  هدفت  تجريبية  دراسة 

( العينة  تكونت  طفل وطفلة من روضة  30الروضة  واستخدم  عبدا هلل(  الكويت  في  بحولي  كثير  وبرنامج سلوكي بن  االجتماعية  املهارات  ت مقياس 

أظهرت النتائج تفوق أطفال املجموعة التجريبية للبرنامج املقترح على املجموعة الضابطة في اتجاههم اإليجابي    ، مقترح وتم تطبيقه في صورة جلسات

  ،نحو املهارات الحياتية
ً
 ات الحياتية لدى األطفال. توجد فاعلية للبرنامج املقترح في تنمية مستوى املهار  وأيضا

• ( الحافظ  عبد  دراسة  قبل     (2019واستهدفت  ما  مرحلة  في  الصم  لألطفال  الحياتية  املهارات  تنمية  في  فعاليته  وبيان  تدريبي  برنامج  إعداد  إلى 

البحث من   )  16املدرسة. وتكونت عينة  بين  أعمارهم  تتراوح  الصم   وطفلة من األطفال 
ً
أعوام وتم تقسيم6-5طفال إلى مجموعتين متجانستين  (  هم 

مصور   مقياس  الباحثتان  واستخدمت  التجريبي.  املنهج  على  البحث  واعتمدت  أطفال.  ثمانية  منهما  كل  تضم  ضابطة  واألخرى  تجريبية  إحداهما 

امج ملدة ثالثة شهور ونصف وبلغ  للمهارات الحياتية لألطفال الصم في مرحلة ما قبل املدرسة، وبرنامج تدريبي لتنمية املهارات الحياتية واستمر البرن

اختبار مان    28عدد الجلسات   البحث في   )Z (، وقيمة )W(، وويلك وكسون  )U(ويتني  -جلسة. وتمثلت األساليب اإلحصائية الستخالص نتائج هذا 

حيث  الصم  األطفال  لدى  الحياتية  املهارات  تنمية  في  التدريبي  البرنامج  فعالية  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت     وقد 
ً
إحصائيا دالة  فروق  بين    وجدت 

 متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في املهارات الحياتية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق دالة إحصا
ً
بين   ئيا
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لم توجد فروق دالة إحصائيا بين املجموعة  متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية والضابطة في املهارات الحياتية لصالح املجموعة التجريبية، و 

 .التجريبية في القياسين البعدي والتتابعي كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين املجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

،  (2017ودراسة عريقات )  ،(2012مع دراسة كل من عبد الفتاح وزيدان )  هتتشابالدراسة الحالية الحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن  يُ 

 ، (1998أدبيس )ودراسة ، ,khatchadourian (2000) ودراسة ،(2013ودراسة الهنائي ) ،(2012ودراسة عكاشة وعبد املجيد ) ،(2009ودراسة قاسم )

( السيد  )  ،(2005ودراسة  املغربي  الكندري 2016ودراسة  ودراسة   )  (2017)،  ( الحافظ  )عبد  لتنمية    إعدادمن حيث  (2019ودراسة  التدريبي  البرنامج 

 .وكذلك استخدام املنهج التجريبي واألدوات املستخدمة والفئة العمرية لألطفال املستهدفين للمجتمع ،املهارات الحياتية واالجتماعية

تبين   السابقة؛  واألبحاث  الدراسات  في  واالطالع  البحث  الباحث  -ومن خالل  األردن   -  انفي حدود علم  في   
ً
أصالتها محليا في  تتميز  دراسة  أول  أنها 

العمرية من   وفئتهم  الروضة  أطفال  الجسدية   5إلى    4تستهدف  التربية  على  قائم  االجتماعية   للدراسات  تدريبي مدعم  برنامج  فاعلية  وقياس  سنوات 

 .أثره على ممارسات املعلمات واكتساب األطفال لتلك املهاراتواالجتماعية لتنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل املدرسة و 

  ، الشخص ي  األمنوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛ قامت برصد أهم املهارات الحياتية التي يحتاجها طفل ما قبل املدرسة ) مهارات 

 ومن خالل البرنامج التدريبي فقد قدمت مها ،املهارات املعرفية ،املهارات االنفعالية ،مهارات التعاطف الوجداني
ً
رات التواصل والعمل مع اآلخرين(. وأيضا

دمت في البرنامج التدريبي
ُ
وبناًء على ما   ،الدراسة مخزون معرفي للمعلمات بكيفية تنمية املهارات الحياتية لطفل الروضة وذلك من خالل األنشطة التي ق

 دراسات السابقة التي اهتمت في إعداد البرامج التدريبية لتنمية املهارات الحياتية لطفل الروضة. سبق تعد الدراسة الحالية إضافة مهمة على ال

 :  واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة:

 ملالءمته ألغراض الدراسة
ً
ة من وذلك بهدف قياس فاعلية البرنامج التدريبي على أطفال ما قبل املدرس، اتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي؛ نظرا

عدت لهذه الغاية. 
ُ
عدَّ لهذه الغاية, وفاعلية البرنامج التدريبي على املعلمات من خالل بطاقة مالحظة أ

ُ
 خالل مقياس مهارات حياتية أ

 مجتمع الدراسة:

ل الدراس ي األول من  تكًون مجتمع الدراسة من جميع معلمات وأطفال رياض األطفال التابعين ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق  للفص

 (. 2019/2020العام الدراس ي )

 عينة الدراسة: 

( من  الدراسة  عينة  أطفال  20تكونت  رياض  معلمة   )،  ( طفل278و  ملجتمع   ،(   
ً
وتمثيال  

ً
شموال أكثر  لتكون  العشوائية؛  بالطريقة  اختيارهم  تم 

 لبعدي على أفراد عينة الدراسة . الدراسة, ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة على أسئلتها؛ تم التطبيق القبلي وا 

 أدوات الدراسة: 

 
ا
 التدريبي:  البرنامج   :أوال

سهم   تقويم؛  واستراتيجيات  عمل  وأوراق  التعليمية  والوسائل  واملحتوى   واألهداف  واألنشطة  التدريبية  الورش  من   مجموعة  يتضمن  برنامج
ُ
 تنمية  في  ت

 التعاطف   مهارات  ، الشخص ي  األمن  مهارات  )  :  الدراسة   هذه  حدود  في  وتتضمن  ، سنوات  (5  إلى   4)  من  أعمارهم   تتراوح  املدرسة  قبل  لطفل  حياتية  مهارات

 (.  املعرفية  املهارات ،االنفعالية املهارات ،اآلخرين مع والعمل  التواصل  مهارات ،الوجداني

 البرنامج:  هدف

 : للبرنامج والخاصة العامة النتاجات

 املدرسة.   قبل ما لطفل الحياتية اتاملهار   تنمية إلى يهدف العام: النتاج

 :  على قادرين يكونوا  أن البرنامج من االنتهاء بعد األطفال و املعلمات من يتوقع الخاصة: النتاجات

 املعلمات:

 املهارات.  تلك وتكسبهم  لألطفال الشخص ي األمن مهارات املعلمة توظف أن  •

 الالزمة.  املعرفية املهارات األطفال إكساب •

 االنفعالية.  املهارات  عند الطفل سلوك دلتع أن •

 لألطفال. الوجداني التعاطف مهارات املعلمة توظف أن •

  األطفال.  عند اآلخرين مع  والعمل التواصل مهارات توظف أن •
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 املدرسة:  قبل  ما األطفال

 الصفية.   الغرفة أثناء  جسده  على  والحفاظ الشخص ي األمن مهارات يمتلك •

ر،إدراك ،تمييز ،كتابة  ،رسم  ،أسئلة  ) املعرفية مهاراته يستخدم •
ُ
 (. تحليل ،تذك

 (. حزن ،بكاء ،خجل ،لوم ،مشاعر ) االنفعالية املهارات يمتلك •

  يتعاطف •
ً
 الصفية.  الغرفة في أقرانه مع  وجدانيا

 التدريسية.  العملية في أقرانه من اآلخرين  مع  يتواصل •

 التدريسية.  العملية في أقرانه من اآلخرين  مع يعمل •

 التدريبي:  البرنامج   ُمبررات

 األطفال.  لدى  الحياتية املهارات توظيف في  الكافية الخبرة  األطفال رياض معلمات  بعض امتالك ضعف •

 مهارات   رفية،املع  املهارات  االنفعالية،  املهارات  الوجداني،  التعاطف  مهارات  الشخص ي،  األمن  :   الحياة   مهارات  املدرسة  قبل  ما  أطفال  امتالك  ضعف •

 الحياة.  لتحديات ومواجهتهم  قدراتهم  إبراز من لتمكنهم  اآلخرين  مع والعمل  التواصل

 التدريبي:  البرنامج  أسس

 موثوقة.  مراجع من  صحيحة  تدريبية مادة  اختيار •

 األطفال. ِسن م تالئ تدريبية ومادة   ةأنشط اختيار •

 مهارة.  كل تنمي ومختصرة  واضحة أنشطة تصميم  •

 التدريبية.  الجلسة  قبل  تدريبية ورشة لكل ضيرتح •

 واألساليب.  واألنشطة الوسائل  في التنوع •

 التدريبية.  الجلسات أثناء للمشاركين املناسب املكان اختيار •

 التدريبية.  الجلسات أثناء  والعرض اإللقاء في املرونة •

 التدريبي: البرنامج  بناء مراحل 

 :  اآلتي وفق الدراسة  أهداف تحقيق لغرض بالدراسة؛ الخاص التدريبي البرنامج بناء في مناسبة خطوات الباحثان اتبع 

 
ا
 التدريبية:   االحتياجات تحديد : أوال

  وذلك   مهاراتهم؛  تنمية  في  يواجههم   الذي   الضعف  عن  للكشف   املدرسة؛  قبل  ما  ألطفال  التدريبية  االحتياجات  وحصر  بتحديد  الباحثان  قام 

 ، الحالية بالدراسة املشابهة  السابقة والدراسات النظري  لألدب بالرجوع انالباحث قام ذلك ولتحقيق   له. ومخطط منظم   بتدريب بالصعا وتذليل ملعالجته

 
ً
 طفل   أن  يروون   التي  واملواضيع  املدرسة  قبل  ما  أطفال  لدى   والقوة   الضعف  نقاط  حول   الخبراء  من  وعدد   األطفال  رياض  معلمات  بعض  آراء  أخذ  تم   وأيضا

  املجاالت   أهم  وتحديد محتوى  ببناء الخروج تم ثم ومن،يحتاجها املدرسة  لقب  ما
ً
  تم وعليه أولية بصورة املدرسة  قبل ما  لطفل حياتية مهارات  لتنمية  ضعفا

 التدريبي.  البرنامج بناء

 
ا
 التدريبي: البرنامج  وتنفيذ تخطيط : ثانيا

 من  املرجوة   األهداف  ُيحدد  التدريبي  للبرنامج  السليم   فالتخطيط  التدريبية,  مليةالع  من  مهمة  مرحلة  التدريبي  للبرنامج  التخطيط  مرحلة  تعتبر

 اآلتية:  الخطوات  حسب التدريبي البرنامج وتم  ا,ضوئه في  يتحدد التدريبي النشاط نأل  أساسية؛  عملية  تعد األهداف فصياغة البرنامج,

  التدريبي:  البرنامج  محتوى  تحديد

  حول   تدور   التي  للبرنامج,  التدريبية  االحتياجات  ضوء  في  صياغتها  تم   التي  األهداف  على  بناءً   التدريبي,  البرنامج  وى محت  ووضع  بتحديد  انالباحث  قام

 :  التالية  النواحي في  حددت والتي  الحياتية املهارات تنمية

  وفق   متسلسل  بشكل  تنظيمها   وتم   ،املدرسة  قبل  ام  لطفل  الحياتية  املهارات  تنمية  على  أغلبها  تركز  وحديثة  مناسبة  تدريبية  أنشطة   البرنامج  تضمين •

 األطفال. لِسن مناسب   تدريبي برنامج

  التي   املهارات  من  واحد   مهارة   تنمية  جلسة  كل  هدف  أنشطة؛  مجموعة  على   تحتوي   جلسة  وكل  ،أيام   (10)  على  موزعة   تدريبية  جلسات  (10)  عقد  تم  •

 الحالية.   الدراسة في حددت

 تدريبية.  جلسة لكل (1:15) تدريبيةال  الجلسة مدة  تحديد تم  •

 وفق   متناسق  بشكل  تنظيمها  وتم   الحالية,  الدراسة  في  املحددة   املهارات  لتنمية  األطفال؛  ِسن  تناسب  مناسبة  وأنشطة  مناسب  محتوى   إعداد  تم  •

 منظم.   تدريبي برنامج
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  رفع   على  يحفزهن  الذي   ،األطفال  مع  أدائهنَّ   لتحسين  األطفال؛  رياض  معلمات  تستخدمها  أن  يمكن  التي  واألنشطة  االستراتيجيات  وتطبيق  اختيار  تم  •

 . لألطفال إكسابها املراد املهارات وتنمية لديهن املعرفة  مستوى 

 التدريب:  وتقنيات طرائق اختيار

 DATA)  والعرض  اإللقاء  طريقة  :  مثل  اإليجابية  اتجاهاتهم   وتنمي   األطفال  لدى   مهارة   كل  لتنمية  تهدف  ومتعددة   متنوعة  طرق   انالباحث  استخدم

SHOW) واألطفال. للمعلمات جمالبرنا تطبيق بعد ملحوظ  تغير سيشهد والذي  )املعلمات( املشاركات مع  الجماعي والنقاش 

 املستهدفة:  الفئة

 الفصل  في  املفرق,   صبةق  للواء  والتعليم   التربية  مديرية  في  األطفال  رياض  معلمات  ممارسات  و  املدرسة  قبل  ما  أطفال   التدريبي  البرنامج  استهدف

 (. 2020_2019 ) األول   الدراس ي

  والتجهيزات: املواد

  ومواد  أجهزة من  التدريبي للبرنامج والفعاليات األنشطة تحتاجه وما األطفال(  رياض  )معلمات املشاركين  و (ان)الباحث املدرب  يحتاجه ما  كل توفير تم 

   : مثل التدريب, فترة  طيلة مناسبة وتجهيزات

 . أقالم •

 ملونة.  أقالم •

 قرطاسية.  •

 (. POWER POINT) عرض جهاز •

 أشكال.  لتوضيح كرتون  وأشكال بطاقات •

 كمبيوتر. جهاز •

 للتدريب.   مالءمة  قاعة توفير •

 الطفل. نادي  روضة  قاعة : التدريب  مكان

. عشر الحادية  الساعة  : التدريب  وقت 
ً
 صباحا

 : البرنامج  صدق

مين  الخبراء  من  عدد  على   عرضه  خالل  من  التدريبي   البرنامج  صدق   من  التأكد  تم  ِ
 
حك

ُ
  وتم  ،األردنية  الجامعات  في  املتخصصين  من  (11  )  وعددهم   امل

 مالءمة  ومدى   واملهارات  التدريبات  وسالمة  األهداف  صياغة  مثل  البرنامج  على  اإلضافة  أو  التعديل  أو  بالحذف  بها  واالسترشاد  آرائهم   من  واالستفادة   األخذ

 املعتمدة  النهائية  صورته  التدريبي  البرنامج  ليأخذ  وذلك   ،التدريبي  للبرنامج  والتطبيق  املعرفة  بين  الربط  دقة  حيث  من  التدريبية  لألنشطة  ملعرفيا   املحتوى 

 .للدراسة

 
ا
 املالحظة: بطاقة : ثانيا

 سلوكياتهن  ورصد   املدرسة  قبل  ما  لطفل  الجتماعية وا  الحياتية  املهارات  لتنمية   املعلمات   أداء  مستوى   لقياس  مالحظة  بطاقة  بإعداد  ان الباحث  قام

 قاعدة  للباحث  توفرت  لذلك  مشابهة؛  دراسات  استخدمت  التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  إلى  بالرجوع  وذلك  الحصة.  خالل  انالباحث  مالحظة  خالل  من

  املجال   :  هي  رئيسة   مجاالت   خمسة  ضمن  فقرة,  (   43  )  من  نتتكو   مالحظة  بطاقة  بإعداد  الباحثان  قام   حيث   الحالية،  الدراسة  موضوع  عن  كافية   بيانات

 املهارات   الثالث:  املجال  يليه   ،فقرات  ( 10)  على  واشتملت  املعرفية  املهارات  الثاني:  املجال  يليه  ،فقرات  (8)  على  واشتملت   الشخص ي  األمن  مهارات  األول:

   ،فقرات  (5)  على  واشتملت  الوجداني  التعاطف  مهارات  الرابع:  املجال  يليه  ،فقرات  (10)  على  واشتملت  االنفعالية
ً
  مع   والعمل  التواصل  مهارات  :  وأخيرا

 اللغوية   الصياغة  إعادة  أو  التعديل  أو  بالحذف  ومالحظاتهم   بآرائهم   لألخذ  واملحكمين  الخبراء  من  وعةممج  على  عرضه  تم   ذلك  بعد  ،فقرات  (10)  اآلخرين

 . النهائية بصورته ليصبح املحتوى   على التعديالت بعض مع  فقرة  (43) الفقرات  عدد بقيت حيث ،واإلمالئية

   جيد  ،ممتاز  )  وهي:  بدائل  بخمسة  املالحظة  بطاقة  في   فقرة  كل  اتبعت  األطفال(؛  رياض  )معلمات  العينة  أفراد  لقياس 
ً
  ضعيف   ،متوسط  ،جيد   ،جدا

 للقياس. املعلمة  على تنطبق أنها  يرى  التي الدرجة  أمام (X) عالمة بوضع الفقرات على  باإلجابة الباحث  فيستطيع الخماس ي, ليكرت سلم  مقياس وفق ،(

 املالحظة:  بطاقة صدق

 :  اآلتية الطرق   باستخدام انالباحث قام املالحظة؛ بطاقة صدق من للتأكد 

 املالحظة:  لبطاقة املحتوى  صدق .1

  عددهم  بلغ  الحالية  الدراسة  موضوع  في  املتخصصين  اءوالخبر   املحكمين  من  مجموعة  على  األولية  بصورتها  املالحظة  بطاقة  بعرض  انالباحث  قام

 فقرات  من  فقرة   كل  وترابط  انتماء  ومدى   ،الدراسة  ألغراض  املالحظة  بطاقة  محتوى   مالءمة  مدى   ملعرفة  وآرائهم؛  مالحظاتهم   إبداء  منهم   وطلب  (,11)

 مناسبة. يرونها تعديالت أو مالحظات  أو اقتراحات وأية للفقرات اللغوية  والصياغة املعنى وضوح حول  ومالحظاتهم  ،الدراسة بموضوع املالحظة
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 إجراء   تم   حيث   ،وضوح  أكثر   بفقرات  الفقرات  بعض   واستبدال  لغوي   وتعديل  الفقرات  بعض   تعديل   في  املحكمين  وآراء  بمالحظات  األخذ  تم 

 الدراسة.   في الستخدامها ومناسبة صالحة وأصبحت املالحظة  بطاقة على عليها املتفق  املناسبة التعديالت

   : املالحظة لبطاقة البناء صدق .2

 عينة   خارج  من  استطالعية  عينة  في  الكلية  الدرجة  مع  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  املالحظة،  لبطاقة  البناء  صدق  دالالت  الستخراج

 يمثل  هنا  االرتباط  معامل أن  حيث الفقرات، من  فقرة   كل ارتباط معامل وحساب املالحظة  بطاقة فقرات تحليل تم  حيث (، معلمة 12 ) من تكونت الدراسة

  إليه،   تنتمي  التي  باملجال  ارتباطها  وبين  فقرة   كل   وبين  جهة،  من  الكلية   الدرجة  وبين  فقرة  كل   بين  ارتباط   معامل  صورة  في  فقرة   لكل   بالنسبة   للصدق  داللة

 (0.88    -0.44  )  املجال  ومع  (،0.83-0.43)  بين  ما  ككل  األداة   مع  الفقرات  اطارتب  معامالت  تراوحت  وقد  أخرى،  جهة  من  الكلية  والدرجة  مجال  كل  وبين

 ذلك.  يوضح  (  1  ) والجدول 

 إليه  تنتمي  التي   واملجال الكلية والدرجة الفقرات   بين االرتباط معامالت :(1 ) جدول 

رقم  

 الفقرة

 معامل االرتباط 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

 االرتباط  معامل 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

 معامل االرتباط 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

1 .70(**) .56(*) 16 .52(*) .50(*) 31 .76(**) .55(*) 

2 .68(**) .64(**) 17 .55(*) .50(*) 32 .87(**) .76(**) 

3 .68 (**) .51(*) 18 .44(*) .43(*) 33 .75(**) .63(**) 

4 .65(**) .50(*) 19 .62(**) .50(*) 34 .76(**) .76(**) 

5 .74(**) .64(**) 20 .78(**) .56(**) 35 .73(**) .55(*) 

6 .47(*) .46(*) 21 .55(*) .63(**) 36 .771(**) .51(*) 

7 .49(*) .47(*) 22 .88(**) .73(**) 37 .69(**) .59(**) 

8 .52(*) .48(**) 23 .82(**) .74(**) 38 .73(**) .65(**) 

9 .74(**) .54(*) 24 .63(**) .65(**) 39 .57(**) .53(*) 

10 .72(**) .62(**) 25 .49(*) .46(**) 40 .83(**) .83(**) 

11 .65(**) .72(**) 26 .58(**) .52(*) 41 .64(**) .65(**) 

12 0.69(**) 0.65(**) 27 0.55(*) 0.51(*) 42 0.61(**) 0.50(*) 

13 0.54(*) 0.49(*) 28 0.74(**) 0.67(**) 43 0.47(*) 0.45(*) 

14 0.44(*) 0.43(*) 29 0.65(**) 0.63(**)    

15 0.54(*) 0.50(*) 30 0.78(**) 0.52(*)    

   *دالة
ا
 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

   **دالة
ا
 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

   استخراج  تم  كما،الفقرات هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  إلشارة ا  وتجدر

 . ذلك يوضح (  2  ) والجدول  عضهابب املجاالت بين االرتباط معامالتو  ،الكلية الدرجةب مجال كل ارتباط معامل

 الكلية والدرجة  عضهابب جاالت امل  بين االرتباط معامالت :(2 ) جدول 

 املهارات  املعرفية  املهارات  النفس ي  األمن مهارات  

 االنفعالية

 التعاطف  مهارات 

 الوجداني 

  والعمل  التواصل  مهارات 

خرين اآل  مع  

 ككل  املهارات 

      1 الشخص ي  األمنمهارات 

     1 (**)669. املهارات املعرفية  

    1 (**)785. (**)580. املهارات االنفعالية  

. مهارات التعاطف الوجداني    653 (**) .607(**) .635(**) 1   

مهارات التواصل والعمل  

   اآلخرينمع 

.  739 (**) .575(**) .607(**) .668(**) 1  

. املهارات ككل    838 (**) .855(**) .872(**) .818(**) .854(**) 1 

 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

 الفقرات.  هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  اإلشارة  وتجدر

 املالحظة: بطاقة أداة ثبات

  أسبوعين   بعد  تطبيقها  وإعادة   املالحظة،  بتطبيق  (TEST-RETEST)  االختبار  وإعادة   االختبار  بطريقة  التحقق  تم   فقد  املالحظة؛   بطاقة  ثبات  من  للتأكد

نة الدراسة عينة خارج من  مجموعة على  املرتين.  في تقديراتهم  بين بيرسون  ارتباط  معامل حساب تم  ثم  ومن (، معلمة  12 ) من مكو 
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   وتم 
ً
 معادلة   وفق   الداخلي  االتساق   معامل  يبين  (    3  )  رقم   والجدول   ألفا،  كرونباخ  معادلة   حسب   الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب  أيضا

 الدراسة.   هذه  وغايات ألغراض ومقبولة  مالئمة  القيم  هذه  واعتبرت  ككل  واألداة  للمجاالت اإلعادة  وثبات ألفا كرونباخ

 الكلية  والدرجة  للمجاالت اإلعادة   وثبات ألفا كرونباخ الداخلي   االتساق معامل :( 3 ) جدول 

 الداخلي  االتساق اإلعادة ثبات املجال 

 0,72 0.92 الشخص ي  األمن مهارات

 0,70 0.88  املعرفية املهارات

 0.85 0.86  االنفعالية املهارات

 0.81 0.90  الوجداني التعاطف  مهارات

 0.85 0.90  خريناآل  مع والعمل التواصل مهارات

 0,94 0.92  ككل  املهارات

 وهذه  ، (0.94)  ككل  للبطاقة  ألفا  كرونباخ  الداخلي  االتساق  معامل  قيمة  بلغت  كما،(0.92  )  بلغت  اإلعادة   ثبات  معامل  قيمة  أن  الجدول   من  يتبين 

 املالحظة. بطاقة لتطبيق مقبولة ثبات درجة تعتبر الدرجة

:
ا
 الحياتية:  املهارات مقياس  ثالثا

  وذلك   الحصة,  خالل  سلوكياتهم   ورصد  واالجتماعية  الحياتية  للمهارات  األطفال   أداء  مستوى   لقياس   حياتية  مهارات  مقياس  بإعداد  انالباحث  قام

  للباحث  توفرت  لذلك  مشابهة؛  دراسات  استخدمت  التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  إلى  بالرجوع   وذلك  للمعلمات.  حياتية  مهارات  مقياس  توزيع  خالل  من

 رئيسة   مجاالت  خمسة  ضمن  ،فقرة   (  43  )  من  تكون   حياتية  مهارات  مقياس  بإعداد  انالباحث  مقا  حيث   الحالية،  الدراسة  موضوع  عن  كافية  بيانات  قاعدة 

 الثالث:   املجال  يليه  فقرات,  (10)  على  واشتملت  املعرفية  املهارات  الثاني:  املجال  يليه  فقرات,  (8)  على  واشتملت  الشخص ي  األمن  مهارات  األول:  املجال  :  هي

  ،فقرات  (5) على  واشتملت  الوجداني التعاطف مهارات  الرابع: املجال   يليه ،فقرات (10) على  واشتملت االنفعالية املهارات
ً
 والعمل  التواصل مهارات  : وأخيرا

 . فقرات (10) اآلخرين مع

  حيث ،مالئيةواإل   اللغوية  الصياغة  إعادة   أو  التعديل  أو  بالحذف  ومالحظاتهم   بآرائهم   لألخذ  واملحكمين  الخبراء  من  وعةممج  على  عرضه  تم   ذلك  بعد

 النهائية.  بصورته ليصبح املحتوى   على التعديالت  بعض مع فقرة  (43) الفقرات عدد بقيت

  موافق   غير  ،ما حد  إلى  موافق ،موافق   ) : وهي بدائل  بثالثة الحياتية املهارات مقياس  في  فقرة   كل اتبعت املدرسة(؛  قبل  ما )أطفال العينة أفراد لقياس 

الحظ.  سلوكه لقياس الطفل  على تنطبق أنها ترى  التي الدرجة  أمام  (X) عالمة بوضع الفقرات  على بةباإلجا املعلمة فتستطيع ،(
ُ
 امل

       الحياتية:  املهارات مقياس  صدق

 اآلتية:  الطرق  باستخدام انالباحث قام  الحياتية؛ املهارات مقياس صدق من للتأكد

 الحياتية:  املهارات ملقياس  املحتوى  صدق .1

 املتخصصين  جامعات  في  تدريسية  هيئة  أعضاء    والخبراء  املحكمين  من  مجموعة  على  األولية  بصورته  الحياتية  املهارات  مقياس  بعرض  انالباحث  قام

  ألغراض   الحياتية  املهارات  مقياس  محتوى   مالءمة  مدى   ملعرفة  وآرائهم؛  مالحظاتهم   إبداء  منهم   وطلب  ،(11)  عددهم   بلغ  الحالية  لدراسةا   موضوع  في

  اقتراحات   وأية  للفقرات  اللغوية  والصياغة  املعنى  وضوح  حول   ومالحظاتهم   الدراسة,  بموضوع  املقياس  فقرات  من  فقرة   كل  وترابط  انتماء  ومدى   ،ةالدراس

 مناسبة.  يرونها تعديالت أو مالحظات أو

 إجراء   تم   حيث   ،وضوح  أكثر   راتبفق  الفقرات  بعض   واستبدال  لغوي   وتعديل  الفقرات  بعض   تعديل   في  املحكمين  وآراء  بمالحظات  األخذ  تم 

  وأصبح الحياتية املهارات مقياس  على عليها املتفق  املناسبة التعديالت
ً
  صالحا

ً
 . الدراسة في الستخدامه ومناسبا

 الحياتية: املهارات ملقياس  البناء صدق .2

  عينة   خارج  من  استطالعية  عينة  في  الكلية  الدرجة  مع  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  للمقياس،  البناء  صدق  دالالت  الستخراج

 داللة   يمثل  هنا  االرتباط  معامل  أن  حيث  الفقرات،  من  فقرة   كل  ارتباط  معامل  وحساب  املقياس  فقرات  تحليل  تم   حيث  (،  طفل  12)  من  تكونت  الدراسة

  كل   وبين  إليه،  تنتمي   التي  باملجال  ارتباطها  وبين  فقرة   كل  وبين  جهة،  من  الكلية  الدرجة  وبين  فقرة   كل  بين  ارتباط  معامل  صورة   في  فقرة   لكل  بالنسبة  للصدق

  (  4  ) والجدول  (0.91-0.44) املجال  ومع (،0.76-0.42)  بين ما ككل   األداة   مع  الفقرات ارتباط   معامالت تراوحت  وقد  أخرى،  جهة من الكلية  والدرجة مجال

 ذلك.  يوضح
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 إليه  تنتمي  التي   واملجال الكلية ةوالدرج الفقرات   بين االرتباط معامالت :(4 ) جدول 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

1 .  63 (**) .50(*) 16 .72(**) .60(**) 31 .  91 (**) .  57 (**) 

2 .  51 (*) .50(*) 17 .44(*) .51(*) 32 .  87 (**) .  74 (**) 

3 .  69 (**) .66(**) 18 .59(**) .51(*) 33 .  59 (**) .  42 (*) 

4 .  59 (**) .47(*) 19 .48(*) .52(*) 34 .  67 (**) .  54 (*) 

5 .  64 (**) .50(*) 20 .67(**) .65(**) 35 .  66 (**) .56(**) 

6 .  61 (**) .57(**) 21 .51(*) .45(*) 36 .69(**) .64(**) 

7 .  63 (**) .47(*) 22 .77(**) .53(*) 37 .60(**) .65(**) 

8 .45(*) .50(*) 23 .76(**) .63(**) 38 .51(*) .44(*) 

9 .62(**) .47(*) 24 .51(*) .44(*) 39 .49(*) .52(*) 

10 .65(**) .54(*) 25 .49(*) .48(*) 40 .51(*) .47(*) 

11 .77(**) .59(**) 26 .56(*) .51(*) 41 .82(**) .76(**) 

12 .56(*) .52(*) 27 .67(**) .62(**) 42 .49(*) .53(*) 

13 .73(**) .75(**) 28 .51(*) .47(*) 43 .64(**) .53(*) 

14 .56(*) .44(*) 29 .67(**) .63(**)    

15 .65(**) .61(**) 30 .76(**) .75(**)    

  (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

   استخراج   تم   كما  الفقرات.  هذه   من  أي   حذف  يتم   لم   ولذلك  ،إحصائيا  ودالة  مقبولة  درجات  ذات  كانت  االرتباط  معامالت  جميع  أن  اإلشارة   وتجدر

 . ذلك يوضح ( 5  ) والجدول  عضهابب املجاالت بين االرتباط معامالتو  ،الكلية الدرجةب مجال كل ارتباط معامل

 الكلية والدرجة  عضهابب املجاالت   بين االرتباط معامالت :(5 ) جدول 

 األمنمهارات  

 الشخص ي 

مهارات التعاطف   املهارات االنفعالية  املهارات املعرفية 

 الوجداني 

مهارات التواصل والعمل مع  

 اآلخرين 

 ارات ككل امله

      1 الشخص ي  األمنمهارات 

     1 (**)589. املهارات املعرفية 

    1 (*)517. (**)589. املهارات االنفعالية 

مهارات التعاطف  

 الوجداني 

.551(*) . 729(**) .451(*) 1   

مهارات التواصل والعمل  

 اآلخرين مع 

.653(**) . 711(**) .710(**) .509(*) 1  

 1 (**)880. (**)757. (**)816. (**)857 . (**)809.   املهارات ككل 

 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

  ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  اإلشارة  وتجدر
ً
 الفقرات.  هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا

 الحياتية:  املهارات  مقياس  أداة ثبات

  تطبيقه   وإعادة   املقياس،  بتطبيق  (TEST-RETEST)  االختبار  وإعادة   االختبار  بطريقة  التحقق  تم   فقد  الحياتية،  املهارات  مقياس  أداة   ثبات  من  للتأكد

نة الدراسة عينة خارج من  مجموعة على أسبوعين بعد  املرتين.   في تقديراتهم  بين بيرسون  ارتباط معامل حساب تم  ثم  ومن (، طفل 12  ) من مكو 

  وتم 
ً
 معادلة  وفق  الداخلي االتساق  معامل  يبين (6) رقم  والجدول   ألفا، كرونباخ معادلة حسب الداخلي  االتساق بطريقة الثبات  معامل  حساب أيضا

 الدراسة.   هذه  لغايات  مالئمة  القيم  هذه  واعتبرت  ككل  واألداة  للمجاالت اإلعادة  وثبات ألفا كرونباخ

 الكلية  والدرجة للمجاالت اإلعادة   وثبات ألفا كرونباخ   الداخلي  االتساق معامل :(6 ) جدول 
 الداخلي   االتساق اإلعادة  ثبات املجال 

 0.72 0,91 الشخص ي  األمن  مهارات

 0,76 0,90 املعرفية  املهارات

 0,74 0,87 االنفعالية   املهارات

 0,78 0,89 الوجداني  التعاطف  مهارات

 0,73 0,92 اآلخرين  مع والعمل لتواصل ا  مهارات

 0,91 0,90   ككل  املهارات



 املساعيد & طوالبة                                                ...فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية 

 540 -522، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 534 

 

  وهذه  (0.91)  ككل   للبطاقة  ألفا  كرونباخ  الداخلي   االتساق  معامل   قيمة  بلغت  كما  ، (0.90)  بلغت  اإلعادة   ثبات  معامل   قيمة   أن  الجدول   من  يتبين

 الحياتية.  املهارات مقياس لتطبيق مقبولة ثبات درجة تعتبر الدرجة

 اإلحصائي: عيارامل 

  ،موافق ،بشدة  موافق) الخمس درجاته بين من واحدة  درجة فقراته من فقرة  كل بإعطاء الدراسة، أدوات لتصحيح الخماس ي ليكرت سلم  اعتماد تم 

   تمثل وهي (بشدة  معارض ،معارض  ،محايد
ً
 لنتائج: ا   تحليل ألغراض التالي املقياس اعتماد تم  وقد الترتيب، على  (1 ،2 ،3 ،4  ،5) رقميا

  قليلة                         2.33 -1.00 من

  متوسطة   3.67 -2.34 من

   كبيرة    5.00 -3.68 من

 وهكذا

 التالية:  املعادلة استخدام خالل من املقياس احتساب تم  وقد

 ( 1) للمقياس  األدنى الحد  - (5) للمقياس  األعلى الحد                                                             

 (3) املطلوبة الفئات عدد                                                                                              

                                                            5-1                                                                       =  1.33  

                                                                 3 

 فئة.  كل نهاية إلى  (1.33) الجواب إضافة ثم  ومن

راسة إجراءات ِ
 : الد 

 اآلتية:  باإلجراءات الدراسة  خالل انالباحث قام

 منها.  والهدف ومتغيراتها وأسئلتها الدراسة  مشكلة تحديد .1

 الدراسة. بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري  األدب على االطالع .2

 سنوات.  (5-4) عمر من طفالاأل  من  الحالية الدراسة عليها سيطبق التي  العمرية املرحلة تحديد .3

 الحالية.  الدراسة  وعينة مجتمع تحديد بغرض وذلك املفرق؛  قصبة للواء والتعليم   التربية مديرية في األطفال لرياض شامل مسح عمل .4

 . املفرق  قصبة للواء والتعليم  التربية مديرية   إلى  موجه اليرموك,  جامعة من مهمة تسهيل كتاب على انالباحث حصل .5

  التابعة   واملدارس  األطفال  رياض  دور   في  التدريبي  البرنامج  تطبيق  أجل  من  املفرق؛  قصبة  للواء  والتعليم   التربية  مديرية  موافقة  على  انالباحث  حصل .6

 . للمديرية

  تحتوي  التي  واملدارس األطفال  رياض دور  عدد وتحديد لحصر املفرق؛ قصبة للواء والتعليم  التربية  مديرية في التربوي  التخطيط  قسم   مع التنسيق  تم  .7

عب على
ُ
 (.  2020 -2019) الدراس ي  العام من األول  للفصل أطفال رياض  ش

  أكثر  لتكون  العشوائية؛ بالطريقة الدراسة عينة باختيار انالباحث وقام الدراسة, مجتمع وتحديد حصر تم  .8
ً
  تم ذلك على وبناءً  ،الدراسة  ملجتمع تمثيال

 واملدارس.   الرياض دور  وتحديد معرفة

عب  أربعة  وفيها  الحافظين  مدرسة  :  وهي  مدارس  (3)  اختيار  تم  .9
ُ
عب  أربعة  وفيها  اإلسالمية  الصاعدين  ورياض  ومدارس  ،ش

ُ
  الخاصة   البيت  ومدرسة  ،ش

عب, خمسة وفيها السندس روضة : وهما روضتين و ،شعبتين وفيها
ُ
عب.  خمسة وفيها الخاصة الطفل نادي  وروضة ش

ُ
 ش

  الدراسة   بموضوع  إلعالمهم   واملدارس؛  الرياض  دور   ملديرات  املفرق   قصبة  للواء  والتعليم  التربية  مديرية   من  املوجه  الكتاب  بتعميم   ان الباحث  قام .10

 الجانب.  هذا  في معهم  والتعاون 

 لألدبيات  الرجوع  بعد  وذلك  رئيسة،  تمجاال   خمسة  على  شتملوا   املدرسة,  قبل  ما  لطفل  الحياتية  املهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  ببناء  انالباحث  قام .11

 املدرسة.   قبل ما وأطفال األطفال رياض ملعلمات الضعف نقاط وتحديد ،الحالية للدراسة املشابهة السابقة والدراسات

  أصبح حتى ,ومقترحاتهم  آرائهم  إلبداء ؛االختصاص أصحاب الخبراء من مجموعة على  عرضه خالل من التدريبي البرنامج صدق من  التأكد تم  .12
ً
   جاهزا

 (. الحياتية املهارات مقياس - املالحظة بطاقة ) الدراسة أدوات بناء تم  .13

 م.  2019/    11/ 26    تاريخ حتى م     2019  /   11 /17      تاريخ من لألداتين القبلي التطبيق تم  .14

  ،ظروفهن مع  يتناسب  بما  التدريب  عملية  حول  معهن  لالتفاق الدراسة(؛ )عينة املعلمات  ع م بالتشاور  ،    م   2019 /   11   / 29     بتاريخ انالباحث   قام .15

 البرنامج  من  والفائدة  ،خاص بشكٍل  التدريبي  والبرنامج  عام بشكل الدراسة هدف  أهمية عن لهن انالباحث بين حيث،الرسمي عملهن على يؤثر ان دون 

 له.  الزمنية  واملدة  البرنامج تنفيذ وموعد  مكان   على  االتفاق تم  حيث ،رسةاملد  قبل ما أطفال على ونتائجه لهنَّ  التدريبي
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 واملشاركين  )املدرب(  انوالباحث  التدريبي  البرنامج  يحتاجها  خدمات  وأية  توضيحية  ومطبوعات  أقالم  من  التدريبي  امجالبرن  مستلزمات  توفير  تم  .16

 األطفال(.  رياض )معلمات

   إعالمهم   بعد  األطفال(  رياض  )معلمات  كيناملشار   بتدريب  انالباحث  قام .17
ً
  الفترة  امتدت  حيث   ،التدريبي  البرنامج  بتنفيذ  للبدء  واملكان  باملوعد  رسميا

 فلالط  نادي   روضة  قاعة  في  تدريبية  جلسات  (10)  بواقع  (  يوًما  31  )   وملدة   م2020     /  01    /10     إلى     2019    /   11   /  30    تاريخ  من  للتدريب  الزمنية

 للتطبيق.  أسبوع كل من واألربعاء ثنيناإل يومي تخصيص تم  بحيث الخاصة

  في  تعلمن    ملا  ممارستهن  وتقدير  املعلمات   على    القبلي  التطبيق  بعد  البعدي   بالتطبيق   املالحظة  أداة   باستخدام  انالباحث  قام  البرنامج؛  تطبيق  بعد .18

 التدريبي.  البرنامج

  الحياتية   املهارات  مقياس  توزيع  تم  املعلمات؛  ِقبل  من  ، املدرسة  قبل   ما  أطفال  على   البرنامج  وتطبيق  انالباحث  ِقبل  من  املعلمات  أداء  مالحظة  بعد .19

الحظ السلوك لتقدير للمعلمات
ُ
 للمعلمات. واضح بشكل لألطفال امل

  وتحليلها بعدي وال القبلي البيانات جمع تم  الحياتية؛ املهارات ومقياس املالحظة بطاقة بيانات على بناءً  .20
ً
 النتائج. إلى للوصول  إحصائيا

 التوصيات. من بعدد والخروج النتائج  مناقشة .21

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  

" ما فاعلية برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية  النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على:  

 نمية مهارات حياتية لطفل ما قبل املدرسة". لت

السؤال هذا  عن  املعيارية    لإلجابة  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  أفرادلتم  الدراسة  درجات  التطبيقين  عينة  والبعدي    في  على القبلي 

الحياتية   املهارات  املدرسةمقياس  قبل  ما  املتوسطات لطفل  بين  اإلحصائية  الفروق  ولبيان  املترابطة  ،  للبيانات  "ت"  اختبار  استخدام  تم  ،  الحسابية 

 . وضح ذلكي( 7)  والجدول 

افات املعيارية واختبار "ت" : (7 جدول ) املهارات الحياتية  ياس مق درجات عينة الدراسة في لبين التطبيقين القبلي والبعدي املتوسطات الحسابية واالنحر

 لطفل ما قبل املدرسة

سط  املتو  العدد التطبيق  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 "ت"

الداللة   درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.000 277 21.590 0.300 2.50 278 بعدي الشخص ي   األمنمهارات 

    0.384 2.01 278 قبلي

 0.000 277 24.677 0.214 2.64 278 بعدي املهارات املعرفية  

    0.288 2.07 278 قبلي

 0.000 277 17.769 0.227 2.02 278 بعدي   املهارات االنفعالية

    0.196 13.8 278 قبلي

 0.000 277 29.548 0.281 2.76 278 بعدي مهارات التعاطف الوجداني  

    0.430 1.93 278 قبلي

مع  مهارات   والعمل  التواصل 

   اآلخرين

 0.000 277 61.940 0.236 2.48 278 بعدي

    0.248 1.48 278 قبلي

 0.000 277 45.538 0.188 2.45 278 بعدي رات ككل  املها

    0.141 1.93 278 قبلي

لطفل  املهارات الحياتية  بين التطبيقين القبلي والبعدي في جميع أبعاد مقياس  (  0.05α =( وجود فروق ذات داللة إحصائية )7)  يتبين من الجدول 

برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية لتطبيق البعدي أي بعد تطبيق  وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح ا   ما قبل املدرسة

 الجسدية واالجتماعية. 

الباحث طفل    النتيجة  انيعزو  لدى  الحياتية  املهارات  تنمية  على  ركزت  والتي  وتدريبات  أنشطة  من  احتواه  وما  التدريبي  البرنامج  أن  إلى  السابقة 

 من الشخص ي، املهارات املعرفية، املهارات االنفعالية، مهارات التواصل مع اآلخرين، مهارات التعاطف الوجداني. الروضة وهي مهارات األ 

وجاءت النتائج لصالح التطبيق البعدي، حيث أن البرنامج ركز على ضرورة إدماج الطلبة مع بعضهم البعض من خالل األنشطة التي ركزت منها  

، وذلك مثل نشاط أنا طفل قوي أحمي جسدي والتي  على مواقف حياتية تساعد الطفل
ً

تهتم هذه املهارات  على تجنب املشكالت التي قد تواجهه مستقبال

 لألخطار التي تواجهه.
ً
 ويكتسبها داخل الروضة  وخارجها وتجعل الطفل ُمدركا

ً
 بحماية الطفل جسديا

.تعتبر عن مجموعة من   هارة مثل الجلسة أنا طفل ذكي أبحث عن كل جديد والتي  أما املهارات املعرفية فقد ركز البرنامج على جلسات تنمي هذه امل

 العمليات العقلية التي يكتسبها الطفل نتيجة الخبرة واملرور بها وهي تدل على تعلمه وتطوره ومنها االنتباه والسؤال والتحليل. 
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االنفعال  أما املهارات  تنمي  أنشطة  ركزت على  االنفعالية فقد  "املهارات  أنفعلية مثل جلسة  طفٌل  الفرد    " أنا  إدراك  مهارات  وعواطفه    النفعاالتهوهي 

 اآلخرين والتعامل معها.  انفعاالتوكيفية التعبير عنها وإدراك  ومشاعره والتحكم بها 

  طفٌل إنسان أشعر باآلخرين "أما مهارات التعاطف الوجداني فقد ركز عليها البرنامج من خالل بعض األنشطة التي تنمي هذه املهارة مثل " أنا 

    وذلك لخلق جيل
ً
 لتسامح والتواد.لشاعري ومتسامح غير عقابي يميز السلوك االجتماعي قابال

نشيط أتواصل   أما مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين فقد ركز البرنامج على تنميتها من خالل الجلسات التدريبية مثل الجلسة التي بعنوان " أنا طفلٌ 

 .آلخرين "مع ا 

ما فاعلية برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية    النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "

 وأثره على ممارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات الحياتية".

  ملمارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات الحياتية في املالحظتينبية واالنحرافات املعيارية  تم استخراج املتوسطات الحسا  لإلجابة عن هذا السؤال

 . وضح ذلكي (   8)  والجدول ، ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" للبيانات املترابطةالقبلية والبعدية 

افات املعيارية واختبار "ت" املتوسطات الحسابية وا: (8جدول )  القبلية والبعدية ملمارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات الحياتية  بين املالحظتينالنحر

املتوسط   العدد  التطبيق 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة

 "ت" 

الداللة   درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.000 19 5.436- 0.572 3.53 20 قبلي  الشخص ي   األمن مهارات  

    0.339 4.24 20 بعدي 

 0.000 19 6.460- 0.531 3.55 20 قبلي  املهارات املعرفية  

    0.253 4.38 20 بعدي 

 0.000 19 5.734- 0.603 3.45 20 قبلي  املهارات االنفعالية  

    0.265 4.20 20 بعدي 

 0.000 19 4.601- 0.806 3.57 20 قبلي  مهارات التعاطف الوجداني 

    0.308 4.39 20 بعدي 

مع   والعمل  التواصل  مهارات 

  اآلخرين

 0.000 19 6.432- 0.646 3.53 20 قبلي 

    0.247 4.30 20 بعدي 

 0.000 19 7.471- 0.476 3.52 20 قبلي  املهارات ككل  

    0.131 4.29 20 بعدي 

الجدول  من  إحصائية  8)  يتبين  داللة  ذات  فروق  وجود   )(= 0.05α  )املالحظتين والبعدية  بين  األطفال      القبلية  واكتساب  املعلمات  ممارسة  في 

الحياتية   تطبيق  للمهارات  بعد  أي  البعدية  املالحظة  لصالح  الفروق  الجسدية  وجاءت  التربية  على  قائم  االجتماعية  للدراسات  مدعم  تدريبي  برنامج 

 واالجتماعية. 

املعلمات للمهارات الحياتية قد كانت ضعيفة لعدة أسباب تم التطرق إليها سابًقا، ونتيجة   اكتسابمدى  يعزو الباحثان النتيجة السابقة إلى أن  

املعلمات للمهارات الحياتية والتي بدروهن     وامتالكتدريب املعلمات على البرنامج التدريبي من قبل الباحثان أظهرت النتائج إلى تحسن كبير في مدى وعي  

لى تنميتها لدى األطفال من خالل األنشطة التي ركز عليها البرنامج التدريبي وفي ضوء ذلك أظهرت النتائج إلى وجود فروق بين التطبيق  قد تبلور هذا األمر إ 

  من أنشطة وتعليمات ومحتوى وأهداف خاصة ورسومات  احتواه القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي والذي يعزى إلى البرنامج التدريبي وما  

 وصور قد أدت إلى هذا التطور والتحسن في أداء املعلمات وممارستها للمهارات الحياتية في الغرفة الصفية وتنميتها لدى طفل الروضة. 

 : التوصيات

 االبتعاد عن استراتيجيات التعليم التقليدي، وتوظيف البرامج التدريبية املتنوعة في تدريس أطفال الروضة.  •

 من الد •
ً
في التدريس على  البرنامج التدريبي املدعم بالدراسات االجتماعية في تنمية مهارات الحياتية لطفل الروضة  راسات حول توظيف  إجراء مزيدا

 مواد تعليمية مختلفة وفي مراحل عمرية متعددة. 

ولدى طلبة املراحل التعليمية املختلفة التي تنمي املهارات الحياتية لدى الطفل بشكل خاص  توظيف البرامجتدريب املعلمين واملشرفين على كيفية  •

 بشكل عام. 

 تنمية املهارات املختلفة لدى طفل الروضة من خالل البرامج التدريبية املتنوعة التي أثبتت فاعليتها، كالبرنامج الخاص بالدراسة  •
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Abstract: The current study aimed to find out and measure the effectiveness of a supported training program for 
social studies based on physical and social education to develop life skills for a preschool child and its impact on 
teacher practices and children's acquisition of those skills, I have kindergarten teachers and children in the 
Directorate of Education of the Kasbah of Mafraq, to achieve the goal of the study, use the preschool life skills scale 
and a note card for the teachers' preparation, The pre and post application was conducted on the study sample 
individuals. A sample consisted of (20) kindergarten teachers, and (278) children, who were randomly selected, 
the results of the study showed that there are statistically significant differences between the pre and post 
applications in all dimensions of the life skills scale for pre-school children and in the total degree, in the practice 
of female teachers and the acquisition of life skills by children.  
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