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  التفادل االجتمادف دند أطفال الروضة

The Social Interaction by Kindergarten Children 
  Maha Mustafa Murtadha                              (1)مها مصطفى مرتضى  .  م.  م

 ملخص البحث

مستوى   والفرق يف،  يهدف البحث احلايل التعرف على مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة 
مستوى التفاعل االجتماعي عند  والفرق يف، تغري اجلنسالتفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعًا مل

 مركز يف رايض االطفال من طفل( 120) احلايل  البحث عينة مشلت وقد، العمرتغري أطفال الروضة تبعاً مل
التفاعل   لقياس (2004مقياس آل مراد ) الباحثة تبنت البحث ألهداف وحتقيقاً ، املقدسة  كربالء  حمافظة

  من  للمقياس  القياسية  اخلصائص  ُحسبت  وقد،  ( فقرة 50وتكون املقياس من )الروضة    االجتماعي ألطفال
 اعادة  بطريقة املقياس ثبات من التحقق مت  كما،  الظاهري بطريقة الصدق الصدق فحسب، وثبات صدق

  احصائياً  ومعاجلتها البياانت مجع وبعد البحث عينة على املقياس بتطبيق  الباحثة وقد قامت، االختبار
، t-testختبار ا، الوسط الفرضي، االحنراف املعياري، احلسايبالوسط ، معامل ارتباط بريسون  ابستعمال
ليس للجنس اثر يف ، من التفاعل االجتماعي عالٍ ستوى مبيتمتعون ان اطفال الروضة النتائج اىل  توصلت
عند اطفال  التفاعل االجتماعي لعمر يف لال يوجد اثر ، ة ضو عند اطفال الر التفاعل االجتماعي مستوى 

 . ةضو الر 
Abstract  
The research is targeted identify the level of social interaction when the 

kindergarten children, and the difference in the level of social interaction 

when kindergarten children according to gender, the difference in the level 

of social interaction when kindergarten children depending on the variable 

age, The research sample included 120 children from kindergarten in the 
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center of the holy city of Karbala, and to achieve the goals adopted Find 

researcher scale Al Murad (2004) to measure social interaction for 

kindergarten children and be the scale of (50) items, Standard features have 

been calculated for the scale of validity and reliability, honesty only way 

virtual honesty, as has been verified measure of stability in a way re-testing.  

The researcher apply the measure on a sample search and after data 

collection and processing statistically using Pearson correlation coefficient, 

the arithmetic mean, standard deviation, center-premise, test t-test, reached 

the following results the children of kindergarten enjoy a high level of social 

interaction, There is no trace of sex in social interaction when the 

kindergarten children, There is no trace of life in the social interaction at the 

kindergarten children.  

 التعريف بالبحث: الفصل االول

 :  مشكلة البحث: اوالا 
اليت تتكون فيها معظم مقومات وخصائص شخصيته ،  من مراحل منو الطفل   الطفولة املبكرةتعد مرحلة  

وتتشكل الكثري من قيمه وعاداته وميوله واجتاهاته واستعداداته واهنا مرحلة جديرة ابالهتمام الهنا تتحكم 
ا من اهم املراحل التعليمية  وقد امجع العلماء والباحثون على اهن، اىل حد كبري يف حتديد حياته الالحقة

 . (2) بوصفها اخلطوة االوىل يف تشيكل ابعاد منوه اجلسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية 
جيب ان ميروا ببعض اخلربات  الطفولة ان االطفال يف مرحلة Ausubell  (1964 )أكد أوزبل اذ 

والفعاليات اليت من شأهنا أن هتيئهم للتفاعل االجتماعي واحرتام االخرين واالعتماد على الذات وتنمية 
 . (3)م ومداركه م حواسه

ان الطفل يف هذه املرحلة حيتاج اىل جو تربوي تتاح له فيه احلرية وتتوفر له فيه الظروف املناسبة يستخدم 
والطفل يف سنواته االوىل يف حاجة  ،  عقله وماعنده من مواهب وقدرات على افضل وجه ممكنفيها حواسه و 

ماسة اىل فرص تزيد من خرباته وتوسع من جتربته ومن دائرة افقه ومعارفه ومايكتسبه من خربة وجتربة يف بيته 
 . تهومن جريانه اول حياته تؤهله ليتلقى جتارب خارج حميطه االول تزيد من خربته وجترب

ان التحاق الطفل ابلروضة يوفر له الفرصة ليوسع دائرة معارفه من االطفال واالختالط هبم والتفاعل  
  وتعمل األقران  مع التعامل فرص توفر ألهنا مهمة اجتماعية وظيفة تؤدي معهم أبنشطة مشرتكة فالروضة

  وتكوين  اجتاه  أي  الجياد  طريق  خري  هي  فاخلربة،  العلمية  املمارسة  طريق  عن  فيها  مرغوب  عادات  تثبيت  على
 فضالً  إليه ويعود خيصه مبا يعتين كيف  يعلمه األطفال من جمموعة  ضمن الطفل  وجود أن  كما،  عادة  أي
لذلك يتطلب الرتكيز واالهتمام حنو تكوين وبناء السلوك االجتماعي لدى ، اجلماعة  متلكه مبا  العناية عن
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الطفل الهنا أتيت بعد تنمية وتدعيم وتعزيز املهارات االجتماعية للطفل عن طريق برامج سلوكية يومية ميارسها  
 . (4) الطفل يف الروضة 

 تصبح اكثر تعقيًدا عندما  العديد من املهارات اليت ويتطلب تطوير عالقات اجتماعية اجيابية وتطبيق
فيحبهم  ، من األطفال هذه املهارات ويتقن العديد، الطفل من مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة ينتقل 
قد ، ولسوء احلظ. عديدة ويشرتكون يف نشاطات اجتماعية، مهارات اجتماعية اجيابية  ن ويظهرون و اآلخر 

االطفال بعض   ويظهر هؤالء،  شديدة يف عالقاهتم مع األقران متوسطة اىل    ن من مشاكلييعاين أطفال اخر 
عرضة    يستخدمون السلوك غري املالئم وغري الناضج مما جيعلهم  ولكنهم عادة ،  املهارات االجتماعية املناسبة

وابلتايل يكون هلم القليل ،  وقد يستثىن هؤالء االطفال من معظم النشاطات االجتماعية.  للرفض االجتماعي
)Hepler ,وهبلر  )Dodge, 1983( وقد الحظ دودج (5)اً قاء او ال يكون هلم أصدقاء ابداالصد من

وذلك ، عالقات اجيابية  عليه تطوير يصبح من الصعب جداً ، لطفل من قبل اقرانها أنه اذا مت رفض (1990
األطفال    الءوابلتايل ال ميلك هؤ ،  استخدم مهارات اجتماعية مناسبة  ألن االقران سيقومون بتجاهله حىت لو
 . ( Parker and Asher, 1987) فرصا كافية للنمو االجتماعي االجيايب

ورغم أمهية دراسة سلوك الطفل والعوامل البيئية املؤثرة يف صحته النفسية إال أن الكثري من علماء النفس 
وظلت احلاجة قائمة إىل . واالجتماع والرتبية ركزوا يف دراستهم وحبوثهم على أطوار الطفولة وشىت مظاهرها

لفت األنظار والبحث يف تفسري سلوك الطفل وعالقاته مع اآلخرين وهذا ما أكده العديد من املهتمني  
 . (6)بدراسة الطفولة مثل ستانلي هول وهافجهرست وبياجيه واريكسون وكولربج 

تها يف عملها يف هذا ولقد تلمست الباحثة مشكلتها من خالل خربهتا امليدانية املتواضعة اليت اكتسب
قادت إىل مشكلة أثرت بطبيعة احلال  ، التفاعل االجتماعيقلة األدبيات املهتمة مبوضوع وكذلك ، امليدان 

لذا فأن مشكلة  ،  يف مستوى هذا النمط لدى مرحلة رايض األطفال األمر الذي يتطلب دراسة هذا املوضوع
 . الجتماعي عند اطفال الروضة البحث احلايل يف حماولة التعرف على مستوى التفاعل ا

 :  اهمية البحث: ثانياا 
فهي املرحلة اليت تتحدد فيها ، ماقبل املدرسة من اهم املراحل اليت مير هبا االنسان يف حياته تعد مرحلة

واالكتساب إذ تشتد يف هذه املرحلة قابلية الفرد للتأثر  ،  مسارات منو الطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً 
إن وجود األطفال يف الروضة  و ،  بشكل يساعده على تكوين شخصيته بصورة ترتك أثرها يف حياته املستقبلية

فالروضة هي مركز اجتماعي مهم يتعلم الطفل فيه ، ميكن أن يسهم يف اكتساهبم خربات اجتماعية كثرية
، علم فيها كيف يتنافس ويتعاونويت، كيفية التعامل مع اآلخرين على مستوى خيتلف عن مستوى األسرة

ذلك ألن مرحلة رايض األطفال هي بداية يف طريق املؤسسات ،  فالروضة جتمع اجلانب الثقايف والرتبوي معاً 
وهي ليس مرحلة تعلم واكتساب معلومات وحسب بل مرحلة للتنمية الشاملة للطفل متده ،  الرتبوية الالحقة

 . (7) اجتماعياً ومشبعاً له كفرد ابخلربات اليت جتعله ينمو ابجتاه مرغوب
 

 . 8: 1990، كاظم  -4
5- (Coie and Dodge, 1983) (Coie and Kupersmidt, 1983) . 
 . 56: 2000، دافيدوف -6
 . 28: 2009، عدس -7
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عدها املرحلة اليت تنطبع  تأمجعت الدراسات والبحوث على أمهية مرحلة الطفولة يف حياة الفرد  ولقد
حداث خرباهتا يف نفس الفرد ويستمر أتثريها إىل أخر يوم يف حياته وهي املرحلة األكثر خطورة اوقائعها و 

فيها املعامل األساسية للشخصية وتتفتح فيها مواهبه واجتاهاته وميوله من مراحل منو الفرد اليت تتكون 
وهذا ما أكده علماء "التحليل النفسي" بتأكيدهم على األثر اخلطري ، (66: 1992، التوميو  )الشيباين

الذي ترتكه مرحلة الطفولة املبكرة يف تشكيل شخصية الفرد ويف متهيد الطريق للتكيف السليم أو اإلصابة  
 . (79: 1966، ألمراض النفسية والعقلية فيما بعد )راجح اب

ومن اجلدير ابالهتمام ان العناية ابلطفولة تنبثق من االسالم فهي من املوضوعات االساسية اهلامة اليت 
عاجلها القران الكرمي حيث اكد االسالم امهية الطفولة وخاصة يف السنوات املبكرة من عمره واعطى مسؤولية  

ووصينا االنسان بوالديه محلته امه وهنا على وهن وفصاله يف : قال تعاىل، فال اىل الوالدينرعاية االط 
 14: سورة لقمان  عامني ان اشكر يل ولوالديك ايل املصري

فمن خالله يكتسب الوليد البشري خصائصه ، يسهم التفاعل الجتماعي ىف تكوين سلوك االنسان و 
من خالل عملية التطبيع ، وقيمها وعاداهتا وتقاليدها، وثقافة مجاعته، ويتعلم لغة قومه، االنسانية

فلقد بينت الدراسات أن الطفل الذى التتوفر ،  التفاعل االجتماعي ضروري لنمو الطفلاذ ان  ،  االجتماعي
 . (8)له فرص كافية للتفاعل االجتماعي يتأخر منوه 

ىف علم النفس اإلجتماعي ألنه من أهم عناصر  وإسرتاتيجياً  أساسياً  التفاعل اإلجتماعي مفهوماً  ديعو 
فعملية التفاعل اإلجتماعي عملية رئيسية ىف احلياة اإلجتماعية لالنسان والسلوك ، العالقات اإلجتماعية

  تفاعل اإلجتماعي نوعاً الفردى ماهو إال ظاهرة تنتج عن التفاعل املستمر مع اآلخرين وهكذا يتضمن ال
فالطفل حني يبكي يتوقع أن يستجيب أفراد االسرة )خاصة  ، من التوقع من جانب كل من املشرتكني فيه

وغري  يوالتفاعل يتم من خالل قناتني مها السمع والبصر مع آتزر كامل من النظامني اللفظ، أمه( لبكائه
 . (9)ي اللفظ

ة مهارة التفاعل االجتماعي فهي مهارة ضرورية ومهمة نتيجة  تتضح امهية البحث احلايل من خالل امهي
، ومبختلف خرباهتم وتنوع افكارهم وتشعب انتماءاهتم، لتعدد وتنوع االفراد الذين سيتعامل معهم الطفل 

وهذه املهارة تساعد الطفل اذا اتقنها على حتقيق اكرب قدر من النجاح يف العمل من خالل جناح عالقته 
 . النسجام مع الذات من خالل شعوره ابلنجاح والتكيفاالجتماعية وا

 : اهداف البحث : ثالثاا 
 : يهدف البحث احلايل التعرف اىل

 . مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة  .1
 . تغري اجلنسمستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً مل الفرق يف .2
 . العمرتغري االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً ملمستوى التفاعل  الفرق يف .3

 
 . 5: 2009، السلطاين -8
 . 87: 2006، ابو جادو -9
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 :  حدود البحث: رابعاا 
  ةاىل مديري ةالتابع احلكومية يف مركز حمافظة كربالء املقدسة يقتصر البحث احلايل على أطفال الرايض 

 . (م2015-2014من كال اجلنسني للعام الدراسي ) كربالءتربية  
 : تحديد املصطلحات: خامساا 

 (Social interactionالتفاعل االجتماعي )
 : عرفه كل من

عملية التأثر املتبادل بني نظامني او اكثر او طرفني او اكثر فيؤثر احدمها يف : (1998ابو جادو ) •
 . (207: 1998، االخر ويتأثر به سلوكياً )ابو جادو

االخرين يف مواقف اللعب ضمن  هو سلوك يقوم به الطفل ويتبادله مع االطفال : (2004آل مراد ) •
 . (17: 2004، جماالت االتصال والتوقع وادراك الدور والرموز ذات الداللة )آل مراد

وتؤدي ، البيئة االجتماعية ألبنائها  عدة منبهات اجتماعية متفاعلة تقدمها هو: (2009) السلطاين  •
: 2009، جتماعية )السلطايناجتماعية لدى املشاركني يف املواقف اال هذه املنبهات اىل استجاابت 

2) . 
وأدواته الرئيسة األفكار واملعاين ، األفراد عملية اجتماعية مستمرة أقطاهبا هو: (2009) عبد اهلادي •

 عندما يتصل فردان أو اكثر وحيدث نتيجة ذلك تغيري أو تعديل يف واملفاهيم وهي كل ما حيدث
 . (196: 2009، )عبد اهلادي السلوك
ويزيد من متاسك ، عليها واحملافظـةبني عدد من االفراد إقامة عالقات اجتماعيـة  الباحثة أبنهوعرفته 

 . العالقات االجتماعية داخل اجلماعة من خالل اتصال االفراد مع بعضهم البعض
 (Kindergarten)الطفال  رَّيض

 : عرفتها
 : (1994الرتبية ) وزارة
 هناية  يف   سيكملها  أو  عمره   من  الرابعة  يكمل   الذي  الطفل   فيها  ويقبل  املدرسة  قبل  ما  تكون  مرحلة  وهي

 ومرحلة  الروضة  مرحلة: مها مرحلتني على وتقسم العمر من السادسة  السنة  يتجاوز وال امليالدية السنة 
 والعقلية اجلسمية جوانبها من شخصياهتم وتطوير السليم النمو من األطفال  متكني إىل وهتدف التمهيدي

 . (4: 1994،  الرتبية وزارة) جمتمعهم  وخصائص حاجاهتم على وفق  والعقلية الوجدانية النواحي فيها ومبا
 اطار نظر  ودراالات الابقة: الفصل الثانف

 : التفاعل االجتماعي
أى يظهر عن كل منهما  ، يعد التفاعل اإلجتماعي أساس العالقات اإلجتماعية الىت تنشأ بني األفراد

فالتفاعل اإلجتماعي يربط بني أفراد ، وسلوك كرد فعل لسلوك الشخص اآلخر وتواصلهمن تواصل 
 . للحاجات والغاايت وإكتساب اخلربات حتقيقاً  ودافعياً   وعقلياً  اجلماعات نفسياً 
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 اجتماعي  وسط أو موقف يف اجتماعيني طرفني بني  املتبادلة العمليات تلك إىل االجتماعي التفاعل  يشريو 
 وسط عرب  عادة التفاعل  هذا وجيري،  اآلخر الطرف لسلوك مثرياً  أو منبهاً  منهما أي سلوك يكون حبيث معني
 . (10)د حمد هدف أو بغاية  ترتبط معينة رسائل تبادل ذلك خالل يتمو  معني

 : أهمية التفاعل االجتماعي
الوليد البشري خصائصه يكتسب  ،  فمن خالله،  يسهم التفاعل االجتماعي ىف تكوين سلوك االنسان  •

من خالل عملية التطبيع ، وقيمها وعاداهتا وتقاليدها، وثقافة مجاعته، ويتعلم لغة قومه، االنسانية
 . ( Socializationاالجتماعي )

فلقد بينت الدراسات أن الطفل الذى التتوفر له فرص ، التفاعل االجتماعي ضروري لنمو الطفل •
 . وهكافية للتفاعل االجتماعي يتأخر من

اذ ترى نظرية التفاعل اهنا نسق من االشخاص ،  يُعد التفاعل االجتماعي شرطاً اساسياً لتكوين اجلماعة  •
ويكون كل  منهم على وعي ، مما جيعلهم يرتبطون معا ىف عالقات معينة، يتفاعل بعضهم مع بعض 

 . مويكونون تصوراً مشرتكاً جملموعته،  ومعرفة ببعض أعضائها، بعضويته ىف اجلماعة
 . يؤدى التفاعل االجتماعي اىل متايز شرائح اجلماعة فتظهر القيادات وعكس ذلك •
يساعد التفاعل االجتماعي على حتديد االدوار االجتماعية او املسؤوليات الىت جيب أن يضطلع هبا  •

 . (11) ففي مجاعات املناقشة مثاًل يؤدي التفاعل اىل ابراز ادوار املشاركني وتعميقها ، كل انسان 
 : مراحل التفاعل اإلجتماعي

 : يت( مراحل التفاعل اإلجتماعي كما أي 2003قسم "حامد زهران" )
 . تأو املشكال، أي الوصول إىل معلومات تساعد على التعرف على املواقف: املعلومات -أ

 . أي حتديد نظام مشرتك تقام ىف ضوئه احللول املختلفة ويتم التوصل فيه إىل رأي : الرأي -ب
 . حماولة األفراد لضبط املوقف عن طريق التأثري على بعضهم البعضأي : املشورة -ج
 . أي الوصول إىل قرار هنائي: القرار -د
 . أي عالج التوترات الىت تنشأ ىف اجلماعة: الضبط -ه
 . (251: 2003، زهران ) أي صيانة تكامل اجلماعة: التكامل -و

 : أنماط التفاعل اإلجتماعي
 : االسئلة : التفاعل اإلجتماعي احملايد .1

 . وطلب املعلومات واإلقرتاحات واألراء، ومييزه األسئلة اإلستفهامية
 : االجاابت: التفاعل اإلجتماعي احملايد .2

 . ومتيزه احملاوالت املتعددة لإلجابة وإعطاء الرأي وتقدمي اإليضاحات والتفسريات
 : السليب:  التفاعل اإلجتماعي االنفعايل .3

 . والدالة على التوتر واإلنسحاب، والتعبريات الدالة على اإلعرتاض،  السلبيةومتيزه اإلستجاابت 
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 : اإلجيايب:  التفاعل اإلجتماعي االنفعايل .4
وتشجيع األفراد اآلخرين وإدخال روح املرح للقضاء على ،  ومتيزه اإلستجاابت اإلجيابية وتقدمي املساعدة 

 . (253: 2003، زهران التماسك ) واملوافقة مع األفراد اآلخرين وإبداء ودعم، التوتر
 : مستويات التفاعل االجتماعي

 :  التفاعل بني االفراد
فالتفاعل االجتماعي . ان نوع التفاعل القائم بني االفراد هو أكثر أنواع التفاعل االجتماعي شيوعاً 

التفاعل يف هذه احلالة االفراد الذين وبيئة  .  اخل.  الرئيس واملرؤوس،  والزوج والزوجة،  القائم ما بني االب واالبن
ويف عملية التطبيع االجتماعي مثال .  أيخذون سلوك اآلخرين يف احلسبان ومن مث يؤثر عليهم وعلى اآلخرين

الشباب –الطفل واقرانه-الطفل واخوته-األم-الطفل : جند ان التفاعل االجتماعي أيخذ هذا التسلسل
ويف كل تلك الصالت االجتماعية جند ان . اخل. . . هئورؤسا الشاب -الشاب والعاملني معه- واملدرسة

الشخص جزء من البيئة االجتماعية لآلخرين الذي يستجيب بنفس الطريقة كي يستجيبون له كل فرد 
 . (12) ابآلخرين ومن مث يتفاعل معهم
 :  التفاعل بني اجلماعات

فاملدرب يف مثل هذه احلالة يؤثر يف العبيه ، والعبيهإن التفاعل القائم بني القائد وأتباعه أو املدرب 
ومن انحية أخرى  ،  يتأثر مبدى اهتمامهم وروحهم املعنوية والثقة املتبادلة بينهمنفسه  كمجموعة ويف الوقت  

جند إن الشخص املتفاعل مع جمموعة معينة من األشخاص يف مرات متكررة ينجم عنه وجود نوع من  
 . (13) انب اجلماعة املتوقعات السلوكية من ج 

 :  التفاعل بني الفراد والثقافة 
املقصود ابلثقافة يف هذه احلالة العادات والتقاليد وطرائق التفكري واألفعال والصالت البيئية السائدة بني 

ري أفراد اجملتمع ويتبع التفاعل بني الفرد والثقافة منطقياً اتصال الفرد ابجلماعة إذ إن الثقافة مماثلة إىل حد كب
وكل فرد ، للتوقعات السلوكية الشائعة لدى اجلماعة وكل فرد ينفعل للمتوقعات الثقافية بطريقته اخلاصة

فالثقافة جزء هام من البيئة اليت ، يفسر املظاهر الثقافية حسب ما يراه مناسبًا للظروف اليت يتعرض هلا
يف شخصية الفرد ما هي إال مكوانت  فالغاايت والتطلعات واملثل والقيم اليت تدخل، يتفاعل معها الفرد

كذلك فان التفاعل االجتماعي بني األفراد والثقافة أيخذ مكااًن خالل وسائل االتصال  ،  رئيسة للثقافة
 . (14)  اجلماهريية اليت ال تتضمن بدورها صلة تبادلية مثل الراديو والتلفاز والصحف والسينما

 : التفاعل االجتماعي عند االطفال
الطفل يشعر حباجة لتوسيع دائرته االجتماعية واقامة عالقات اجتماعية مع اانس اخرين غري افراد ان 

يظهر أتثري املناخ السائد يف البيت على السلوك االجتماعي للطفل ،  اسرته وابلذات مع اطفال يف مثل سنه 
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يف هذه املواقف ويف مقدمتهم   على تفاعله مع اصدقاء اللعب او االقارب او االقران يف الروضة ومع البالغني

فهناك الطفل اخلجول الذي خيشى االقرتاب من احد رمبا عاش يف جو من احلماية الزائدة ومل تتح ، املعلمة
وهناك الطفل العدواين بشكل غري طبيعي فهل  ، له الفرصة القامة عالقات مع احد خارج دائرة االسرة
 . (15) النحو ليحصل على احلب واالهتمام  يكون ذلك تعطشه للحب واحلنان فيتصرف على هذا

حيتاج طفل الروضة اىل بعض الوقت والتوجيه حىت يشارك االطفال االخرين لعبهم وجيد متعة يف ذلك 
كأنه يكتشف ،  فهو يبدأ عادة ابالنظمام اىل طفل او اكثر يلعبون ويكون ذلك حبذر شديد ولفرتة قصرية

عضًا من لعبه على طفل يشعر ابالرتياح له وهبذا يكون قد وقد يعرض ب، مدى تقبل او صد االخرين له 
ويف املرحلة ، اخذ املبادرة يف التقرب اىل االخرين وهذه خطوة جيدة لتكوين عالقات اجتماعية مع االقران 

التالية يشارك ويتفاعل مع االطفال االخرين بشكل اكثر فاعلية ويتعلم كيف يتناول االدوار معهم وان كان 
، ويف هناية مرحلة ما قبل املدرسة يصل الطفل اىل مرحلة اختيار اصدقاء ،  جة اىل مساعدة االخرينمازال حبا

 . كما يستطيع ان يلعب معهم بعض االلعاب اليت يغلب عليها طابع املنافسة 
كما ان بعض االطفال حيققون منواً ملموساً يف جمال التفاعل االجتماعي حبيث يستطيعون املشاركة يف  

: 2010، مجاعي تعاون يتطلب اختاذ القرارات وتوزيع االدوار ومراعات العدل يف اللعب )الناشفلعب 
112) . 

املدرسة على اختبار قدراهتم يف  وتركز، يتعلم األطفال خالل مسرية منوهم الكثري من املعارف والعلوم
شكل غري مباشر وغري مقصود إال ان الطفل يكتسب ب،  احلفظ والتسميع األمر الذي يعد حتدايً حقيقاً هلم

،  متنوعة يف التفاعل االجتماعي مع زمالئه قد تكون اجيابية فعالة أو سلبية حمبطة  عادات اجتماعية وقواعد
 . (16)  لذلك كله كان من الضروري جتنب تنشئة أطفال عاجزين من الناحية االجتماعية

 : العوامل املؤثرة فى التفاعل االجتماعي
فُكلما ازداد التشابه ، التفاعل االجتماعي بدرجة التشابه بني ثقافة األشخاص املشاركني فيهيتأثر  .1

يكون أكرب من تفاعل أبناء ، فتفاعل العريب مثال مع العريب، ازداد التفاعل بينهما، الثقايف بني طرفني
 . الوطن الواحد مع غريهم 

، ف طرف التفاعل ابإلخالص والصراحهفكلما اتص، يتأثر التفاعل بصفات املتفاعلني وخصائصهم  .2
 . ما يزيد التفاعل بينهما، كان أكثر تقبال من اآلخر،  وسعة األفق، وُحسن اخللق والتعاون والتسامح 

ومناقشته ىف ، فاملدرس يشرح لتالميذه ويتوقع منهم االنتباه ملا يقوله –يتضمن التفاعل التوقع  .3
ولكن إذا حدث ، فتستعد لالستجابه له، نه ان حييكتتوقع م، وعند مقابلتك زميلك –مااليفهمونه 

 . وجها آخر وأيخذ، فإن التفاعل يتزايد، ما خيالف توقعك
-لفظية وغري لفظيه بني طرفني واذا حدث خلل يف نقلها  :  يتضمن التفاعل االجتماعي تبادل رسائل .4

كما خيتل اذا ،  متعارف عليهففي حالة كف البصر او الصمم يتخذ وجها مغايرا ملا  -تل التفاعلخي
 . فهمه املستقبل فهما مغايرا او خمالفاً ، قصد املرسل معىن معينا لرسالته
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،  اتصف التفاعل ابلتواكلية،  فإذا كان القائد مسيطرا،  وللقيادة دور مهم ىف تكوين التفاعل االجتماعي .5
نتيجة لفشلهم  ، ص وتوترهمازداد قلق األشخا ، واذا كان القائد فوضواي ، وعدم االهتمام وعدم الرضا

 . (17) يف إشباع حاجاهتم يف اإلجناز والنجاح
 : نتائج التفاعل االجتماعي

إىل  ساعة، تنمو شخصية الفرد وترتفع إىل مستوى ثقافة اجلماعة اليت تتفاعل معها: منو الشخصية  •
 .  ب من الشخصية القومية املطلوبةاالوصول واالقرت 

ت اليت ااملهار  اجلماعة اليت يعيش بينها يكتسب األمناط السلوكية املختلفةابحتكاك الفرد مع : التعلم •
 . حيتاج إليها يف حياته ضمن اجملتمع

والوطن   يتواصل الفرد خالل معايشته املستمرة للجماعة اليت يعيش بينها إىل حب األرض: االنتماء •
 . يقيم اجلماعة واالنتماء إليها واالعتزازالذي يسكنه 

 حل حياته تتعرف على عاداهتم وتقاليدهماد جمتمع خالل مر ا عندما حيتك الفرد مع أفر : التكيف •
 ويصل إىل حالة التكيف،  من شخصيته  فيصبح جزءاً ،  وقيمهم وأنشطتهم احلياتية ويتسرب هذه األمناط

 .  والتالؤم ومعهم دون أن يشعر ابلغربة
، العيش يش فيه منهم ما حيتاجه من أسبابد اجملتمع الذي يعايتفاعل الفرد مع أفر : حة النفسية االر  •

 . يف تعامله معهم،  حة النفسيةافيشعر حببهم له والر ، ويقدم هلم كل ما يقدر عليه من خدمات
سبيل رفعة   فإنه يبذل قصار جهده يف، حة والطمأنينة مع جمتمعهاعندما يصل الفرد إىل الر : اإلنتاج •

 . (18)  لبعض اجلميل رداً  جمتمعه وتقدمه وزايدة إنتاجه واسعاد مواطنيه
 سابقة الدراسات ال

 :  (2004دراسة آل مراد ) 
واملختلطة يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى   االجتماعيةااللعاب  اثر استخدام برامج اباللعاب احلركية و 

 ( سنوات6-5اطفال الرايض بعمر )
هدفت الدراسة الكشف عن اثر برامج اباللعاب احلركية وااللعاب االجتماعية يف تنمية التفاعل 

احلركية    ابأللعاباملقارنة بني أثر برامج  ،  ( سنوات بشكل عام6-5االجتماعي لدى اطفال الرايض بعمر )
( سنوات وحسب 6-5االجتماعية يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرايض بعمر ) لعابواأل

مت توزيعهم على ثالث ،  أنثى  (24( ذكرا)36وطفلة بواقع )  ( طفالً 60تكونت عينة البحث من ) ،  اجلنس
اداة  الباحث اعدوقد ، إانث( 8( ذكرا و)12( طفال وطفلة لكل جمموعة منهم )20جمموعات بواقع )

،  الوسط احلسايب:  اآلتية  اإلحصائيةواستخدم الباحث الوسائل  ،  لقياس التفاعل االجتماعي الطفال الروضة
اختبار  ، اختبار )ت( لوسطني حسابيني مرتبطني متساويني ، معامل االرتباط البسيط، االحنراف املعياري

حتليل التباين ابجتاه  ، (L. S. Dمعنوي )قيمة أقل فرق ، )ت( لوسطني حسابيني غري مرتبطني ومتساويني
 . بروان لتصحيح معامل الثبات –معامل سبريمان ، واحد
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الربامج املستخدمة يف البحث يف تنمية التفاعل االجتماعي   أسهمت:  نتائج البحث  إليهواهم ما توصلت  

متيز برانمج يف تنمية التفاعل االجتماعي مقارنة بربانمج األلعاب احلركية وبرانمج ،  لدى األطفال بشكل عام
: آل مراد) وضع الباحث توصيات ومقرتحات عديدةو ، األلعاب االجتماعية لدى األطفال بشكل عام

2004) . 
 :  (2006صديق )دراسة 

االجتماعى لدى اطفال ذوى اضطراب نقص  فعالية بعض فنيات تعديل السلوك ىف تنمية التفاعل
 فرط النشاط مع اقراهنم -  االنتباه

فرط النشاط   - ضبط سلوك اطفال الروضة ذوى اضطراب نقص االنتباهالتعرف على الدراسة هدفت 
فرط  –مبدى جناح اطفال الروضة ذوى اضطراب نقص االنتباه  التنبؤ، مع اقراهنم يىف تفاعلهم االجتماع

ىف ضوء دراسة اسباب االضطراب واعراضة وعلى هدى تشخيصة    مع اقراهنم  يالنشاط ىف تفاعلهم االجتماع 
 يجوانب التفاعل االجتماع  فنيات تعديل السلوك لتنمية على وهدف البحث التعرفواستخدام بعض 

والتشكيل ولعب الدور ىف تنمية بعض جوانب   يفاعلية فنيات العالج السلوكى اجلماعالكشف عن  ،  لديهم
( جمموعات 3): جمموعات مقسمة كالتايل (4من ) البحث عينةتكونت ، مع االقران  ياالجتماع  التفاعل
ال فص   اممن امضو ،  سنوات  (6-5جمموعة ضابطة من الذكور واالانث ترتاوح اعمارهم فيما بني ) (  1)  جتريبية

 . فرط النشاط - ويعانون من اضطراب نقص االنتباه، دراسيا ىف الروضة
: الوسائل اإلحصائية اآلتية  ةالباحث تواستخدم، اداة لقياس التفاعل االجتماعي ةالباحث توقد اعد

وجود فروق :  نتائج البحث  إليهواهم ما توصلت  ،  الثنائيحتليل التباين  ،  االحنراف املعياري،  وسط احلسايبتامل
التجريبية  ،  ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افراد اجملموعة الضابطة وبني متوسط رتب افراد اجملموعات

عدم ، لعب الدور(على مقاييس البحث ىف القياس البعدى -التشكيل -الثالثة)العالج السلوكى اجلماعى
اد جمموعة العالج السلوكى اجلماعى وبني متوسط  وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افر 

وجود فروق ذات داللة احصائية  ، ياطفال جمموعة التشكيل على مقاييس البحث ىف القياس البعد رتب
الدور على مقاييس البحث   بني متوسط رتب افراد اجملموعة التشكيل وبني متوسط رتب افراد جمموعة لعب

وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب افراد جمموعة  ، لصاحل لعب الدور يىف القياس البعد
جمموعة لعب الدور على مقاييس البحث ىف القياس  وبني متوسط رتب اطفال يالعالج السلوكى اجلماع

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسط رتب االانث وبني متوسط ، لصاحل لعب الدور يالبعد
عدم وجود فروق ذات داللة  ، على مقاييس البحث يالقياس البعد الضابطة ىفرتب الذكور ىف اجملموعة 

السلوكى اجلماعى ىف  احصائية بني متوسط رتب االانث وبني متوسط رتب الذكور ىف اجملموعة العالج
 . (2006:  صديق) على مقاييس البحث يالقياس البعد

 : (2008دراسة اْساعيل )

 لدى طفل الروضة  يىف تنمية التفاعل االجتماع يرايض  يفاعلية برانمج تروحي
لدى طفل  يىف تنمية التفاعل االجتماع  يرايض يفاعلية برانمج تروحي على التعرفالدراسة هدفت 

( 6-5ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني )، من أطفال الروضة ( طفلٍ 20)البحث من  عينةتكونت ، الروضة
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رايض األطفال كما مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني إحدامها    سنوات من أطفال املستوى الثاىن مبرحلة
، لألطفال إعداد )عبد املقصود يمقياس التفاعل االجتماع  تبنت الباحثةوقد ، ضابطة واألخرى جتريبية

 يالرايض   يوالربانمج الرتوحي،  واستمارة مالحظة سلوكيات التفاعل االجتماعى لدى طفل الروضة،  (يالسرس
ال توجد فروق دالة : نتائج البحث إليهواهم ما توصلت ، لدى طفل الروضة يلتنمية التفاعل االجتماع

 يعلى مقياس التفاعل االجتماع  يوالبعد  يإحصائياً بني درجات أطفال اجملموعة الضابطة ىف القياسني القبل
ال اجملموعة التجريبية على توجد فروق دالة بني درجات أطفال اجملموعة الضابطة ودرجات أطف، لألطفال

توجد فروق دالة إحصائياً  ،  لصاحل اجملموعة التجريبية  يلألطفال ىف القياس البعد  يمقياس التفاعل االجتماع
لألطفال    يعلى مقياس التفاعل االجتماع  يوالبعد  يبني درجات أطفال اجملموعة التجريبية ىف القياسني القبل

 يلة إحصائياً بني درجات أطفال اجملموعة التجريبية ىف القياسني البعدتوجد فروق دا،  يلصاحل القياس البعد
 ي)بعد ستة أشهر من انتهاء الربانمج( على مقياس التفاعل االجتماع  ي)بعد الربانمج مباشرة( والقياس التتبع

 . (2008:  امساعيلي )لألطفال لصاحل القياس التتبع
 :  (2011دراسة املغوش )

 واالستقاللية لدى طفل الروضة  الوالدي وأثره على التفاعل االجتماعيالرتتيب 
 داخل االجتماعي وتفاعله للطفل الوالدي الرتتيب بني  العالقة  طبيعة على التعرفالدراسة هدفت 

 لدى االجتماعي التفاعل يف الفروق،  الروضة داخل واستقالليته للطفل  الوالدي الرتتيب بني العالقة،  الروضة
 جنس ملتغري تبعاً  الروضة طفل لدى االجتماعي التفاعل يف الفروق، الوالدي الرتتيب ملتغري تبعاً  روضةال طفل

  استخدمت الباحثة ، ( إانث15( ذكور )15) منهم وطفلة طفل (30من )  البحث عينةتكونت ، الطفل
استبيان ،  السلوك االستقاليلقائمة رصد لقياس  ،  إجراء هذا البحث قائمة رصد لقياس التفاعل االجتماعي

بني الرتتيب الوالدي  وجود عالقة دالة إحصائياً : نتائج البحث إليهواهم ما توصلت ، التفاعل االجتماعي
وجود عالقة دالة ، لصاحل األطفال من املراكز الوالدية األوىل والتفاعل االجتماعي لدى طفل الروضة

، األطفال من املراكز الوالدية األوىل لدى طفل الروضة لصاحل بني الرتتيب الوالدي واالستقاللية إحصائياً 
عدم وجود ، بني الرتتيب التفاعل االجتماعي واالستقاللية لدى طفل الروضة وجود عالقة دالة إحصائياً 

عدم وجود ، للجنس تبعاً  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف التفاعل االجتماعي
جود فروق ذات و ، للجنس داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف االستقاللية تبًعافروق ذات 

للرتتيب الوالدي وهي لصاحل  داللة إحصائية بني متوسط درجات األطفال يف التفاعل االجتماعي تبًعا
إحصائية بني  وجود فروق ذات داللة ، لألخري الطفل من الرتتيب الثاين مث األول مث الثالث فالرابع وصوال

الرتتيب الوالدي وهي لصاحل الطفل من الرتتيب الثاين   متوسط درجات األطفال يف االستقاللية تبعا ملتغري
 . (2011: املغوش) لألخري مث األول مث الثالث فالرابع وصوال

 واجراءاته  البحث من جية:  الثالث الفصل

 : البحث  مجتمع : اوالا 
أطفال الرايض املسجلني يف الرايض احلكومية يف مركز حمافظة كربالء يتكون جمتمع البحث احلايل من 

 . ( يوضح ذلك2واجلدول )، م(2015 -2014املقدسة للعام الدراسي )
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 ()والعمر اجلنس حبسب موزع البحث (جمتمع2اجلدول ) 

 م الروضة اس ت
 سنوات 5 سنوات 4

 اجملموع الكلي
 أانث  ذكور أانث  ذكور

 149 38 45 34 32 االنغام 1
 269 63 88 60 58 اجلنائن  2
 240 62 73 51 54 اليامسني 3
 312 98 86 65 63 الزهور 4
 202 92 35 28 47 الورود 5
 288 45 63 87 93 املهج  6
 275 81 82 46 66 االريج  7
 273 75 87 51 60 النرجس 8
 180 56 28 50 46 الزنبق  9

 352 119 96 67 70 قطر الندى 10
 350 105 120 60 65 البنفسج  11
 298 93 88 49 68 القرنفل  12
 270 74 81 61 54 أطفال السندابد  13
 209 65 71 36 37 االقحوان  14
 261 82 91 46 42 طيور احملبة  15

 3928 1148 1134 791 855 اجملموع الكلي

 :  عينة البحث: اا نيثا
وقد مت اختيار ، بسيطة من مركز حمافظة كربالء املقدسة اختارت الباحثة ثالث رايض بطريقة عشوائية 

وابلطريقة الطبقية   ( طفاًل وطفلة من الروضات الثالث120عينة األطفال يف البحث احلايل البالغة )
 . ( يوضح ذلك3واجلدول ) ، العشوائية

 اجلنس والعمر حبسب موزعني العينة  افراد (اعداد3اجلدول ) 

 
- على البياانت من قسم التخطيط الرتبوي شعبة االحصاء يف املديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة  حصلت الباحثة . 



 

 أطفال الروضةالتفاعل االجتماعي عند  

587 

 م الروضة اس ت
 اجملموع الكلي سنوات 5 سنوات 4

 اجملموع أانث  ذكور أانث  ذكور أانث  ذكور

 40 20 20 10 10 10 10 النرجس 1
 40 20 20 10 10 10 10 االريج  2
 40 20 20 10 10 10 10 اجلنائن  3

 120 60 60 30 30 30 30 اجملموع الكلي

 : اداة البحث . اا ثالث 
  تبنت الباحثة التفاعل االجتماعي عند اطفال الروضة هلذامستوى  اىل تعرف احلايل  البحث يهدف

والذي استخدم يف مدينة املوصل ونظراً لتشابه   (م2004،  آل مراد)  الذي اعده  التفاعل االجتماعيمقياس  
 . البيئة العراقية فقد جلأت اليه الباحثة 

 :  االداة  وصف
بدائل وهي  ةارات االجتماعية ثالثوضع امام كل فقرة من مقياس امله( فقرة 50تكونت االداة من )

 . (1، 2، 3واعطيت درجات لكل بديل هي )، (اليظهر،  يظهر احياانً ، يظهر دائماً )
 : استخراج االداة مت لتأكد من صالحية ودقة ل

ويقصد به قدرة االختبار على قياس الشيء الذي وضع لقياسه فعال فال يقيس شيء اخر : الصدق -أ
من خالل عرض املقياس ،  الصدق الظاهريالباحثة ابستعمال    قامت  االداةولغرض حتقيق صدق  ،  (19)

واألخذ ( 1ملحق )بصورته االولية على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف العلوم الرتبوية والنفسية 
وقد اخذت وجهات نظر االساتذة احملكمني  ،  اء( خرب 6ائهم حول صالحية االداة والبالغ عددهم ) آبر 

 .  حول مجيع جماالت االداة وفقراهتا ومت تعديل بعض الفقرات اليت رأى احملكمون ضرورة تعديلها
قياس الشيء يقصد ابلثبات ان يعطي االختبار النتائج نفسها أو مقاربة اذا ما كرر تطبيقه يف  :  الثبات -ب

 االختبار  اعادة  بطريقة  لالداة  الثبات  معامل   اجياد  مت   لقد،  (20) نفسه مرات متتالية ويف ظروف متشاهبة  
روضة االقحوان   من   عشوائياً   اختيارهم  مت   طفل وطفلة(  30)  من  مكونة  عينة  على  االداة  تطبيق  مت   حيث
  معامل   استخدام  ومت ،  االول  التطبيق  على  اسبوعني  مرور  بعد  االختبار  تطبيق   ابعادة  الباحثة  قامت  كما

 االرتباط معامل ان  مفادها  نتيجة اىل التوصل  مت ، والثاين االول التطبيقني درجات بني بريسون  ارتباط
 معامل  ان  اىل( 1982) ويشري العيسوي هذا، املقياس ثبات على جيد مؤشر وهذا( 85. 0) بلغ

 . (21)( 80. 0) بلغ اذا الثبات على جيداً  مؤشراً  يعد والثاين االول التطبيقني بني االرتباط

 
 . 408: 1999، احليلة -19
 . 408: 1999، احليلة -20
 . 58: 1982، العيسوي -21
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 :  الوسائل االحصائية: اا رابع

، احلسايبالوسط ، معامل ارتباط بريسون : الوسائل اإلحصائية اآلتية ةملعاجلة البياانت استخدم الباحث
 . t-testختبار ا، الوسط الفرضي، االحنراف املعياري

 وتفسيرها  النتائج درض: الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسريها: اوالا 

 مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة: االول  اَلدف
،  واالحنراف املعياري لدرجات افراد العينة الكلية، احتساب املتوسط احلسايبمت  اهلدف لتحقيق ذلك

 . ( يوضح ذلك4واجلدول ) 
 بني املتوسط احلسايب واملتوسط الفرضيالقيمة التائية لداللة الفرق (4)  اجلدول

املتوسط   العينة
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط  
 الفرضي

درجة 
 احلرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

داللة 
 اجلدولية  احملسوبة  الفرق

120 119 .
3 

15 .
 دال 05. 0 84. 2 87. 13 119 100 25

( 3. 119احلسايب لدرجات افراد عينة البحث احلايل البالغ )( ان املتوسط 4يتضح من اجلدول ) 
، ( درجة100يساوي )  ()بينما كان املتوسط الفرضي للمقياس،  ( درجة25.  15وابحنراف معياري ) ،  درجة

ظهرت النتائج ان  (22)وابستخدام االختبار التائي لعينة واحدة ، والختبار داللة الفروق بني املتوسطني 
. 0وذا داللة إحصائية عند مستوى)،  من املتوسط الفرضي  اكربلدى افراد العينة    التفاعل االجتماعيمتوسط  

التفاعل  وهذا يشري اىل ان مستوى ، (87. 13)ت( احملسوبة ) وان قيمة، (119( بدرجة حرية )05
 . اطفال الروضة ى لد  عالٍ  االجتماعي
التعاون والتفاعل  لديهم روح  اطفال الروضة هذه النتيجة اليت توصلت اليها الدراسة احلالية ان ريوتفس
 . بينهم واالنسجام االلفة واحملبةفهم ميتلكون  التكنلوجيا احلديثةابلرغم من و ، فيما بينهم 
 .  أطفال الروضة تبعاً ملتغي اجلنسالفرق يف مستوى التفاعل االجتماعي عند : الثان اَلدف

( من خالل مقارنة املتوسطات احلسابية  t-testفقد استخدم التحليل اإلحصائي )  اهلدف  لتحقيق ذلك
( مع 3. 17( وابحنراف معياري قدره )8. 117البالغ )للتفاعل االجتماعي الطفال الروضة )الذكور( 

( وابحنراف معياري 8. 120البالغ ) لروضة )االانث(للتفاعل االجتماعي الطفال ااملتوسطات احلسابية 

 
- املتوسط 

 الفرضي=
 (الفقراتأدىن قوة للمقياس × عدد )+  ()أعلى قوة للمقياس × عدد الفقرات

2 
 

 . 254: 1977، واثناسيوس البيايت -22
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 التفاعل االجتماعييف مستوى    الذكور واالانث( تبني انه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني  7.  12قدره )
 . (5وكما مبني يف اجلدول رقم )

 اجلنسني(يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية احملسوبة بني 5جدول رقم )

املتوسط   العدد اجلنس
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة  

داللة 
 اجلدولية  احملسوبة  الفرق

 7. 12 8. 120 60 اانث دالغري  05. 0 00. 2 93. 0 3. 17 8. 117 60 ذكور
غري ذات داللة   االطفال )الذكور واالانث(بني التفاعل االجتماعي ومبا ان الفرق املالحظ يف مستوى 

متشاهبة   ابلذكور واالانثفإن هذه النتيجة هلا دالالت تربوية وان العوامل والظروف احمليطة ، إحصائية
بشكل عام من خالل هتيئة مناخ  التفاعل االجتماعي الطفال الروضة ومتقاربة وابإلمكان تنمية مستوى 

 فإننا للمتوسطات عدان لو ولكن، لديهم اىل أقصى ما ميكن التفاعل االجتماعي طويرلت  طفالمالئم لال 
- االجتماعي النمو ان  حيث، (8. 117) الذكور متوسط وأن ( 8. 120) اإلانث متوسط أن  نالحظ

 الذكور على يتفوقن اإلانث ان  كما،  الذكور لدى االجتماعي النمو من أسرع اإلانث لدى -عام شكلب
 . االجتماعي التفاعل  يف  هاماً اً دور  يلعب الذي اللغوي النمو يف

( اليت توصلتا اىل عدم وجود 2011، ( ودراسة )املغوش2006، نتائج دراسة )صديق وهذا يتفق مع
 . التفاعل االجتماعي تبعاً للجنس مستوى فروق ذات داللة إحصائية يف

 . العمرالفرق يف مستوى التفاعل االجتماعي عند أطفال الروضة تبعاً ملتغي :  الثالث اَلدف
 4بعمر  التفاعل االجتماعي الطفال الروضةكشفت نتائج حتليل البياانت اإلحصائية ان مستوى 

التفاعل االجتماعي الطفال  اما مستوى ، (8. 15وابحنراف معياري قدره )( 6. 116يساوي ) سنوات
ولغرض التحقق من  ، (3. 14( وابحنراف معياري قدره )08. 122فقد بلغ ) سنوات 5بعمر  الروضة

، تبعًا ملتغري العمر التفاعل االجتماعي الطفال الروضةحول داللة الفروق يف مستوى  اهلدف الثالث
التفاعل  توجد فروق ذات داللة معنوية يف مستوى ال ( تبني انه t-testار التائي )وابستخدام االختب

 . (6وكما هو مبني يف جدول )تبعاً ملتغري العمر  االجتماعي الطفال الروضة 
االطفال   (يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية احملسوبة بني6جدول رقم )

 سنوات 5و 4بعمر

املتوسط   العدد جلنسا
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة  

داللة 
 اجلدولية  احملسوبة  الفرق

 3. 14 08. 122 60 سنوات 5 غري دال 05. 0 00. 2 9. 1 8. 15 6. 116 60 سنوات 4
غري ذات داللة  سنوات    5و  4بعمر  االطفالبني  التفاعل االجتماعي  ومبا ان الفرق املالحظ يف مستوى  

  كما،  جلميع االطفال يف مجيع االعمار  االجتماعية النواحي على تركز الروضة  أن  إىل ذلك يعزى، إحصائية
 .  اآلخرين مع االجتماعي تفاعله فرص منزيد ي  الروضة يف لفالط وجود ان 
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 : االالتنتاجات

 . التفاعل االجتماعيعايل من ستوى مبيتمتعون ان اطفال الروضة  .1
 . ة ضو عند اطفال الر التفاعل االجتماعي ليس للجنس اثر يف مستوى  .2
 . ة ضو عند اطفال الر التفاعل االجتماعي لعمر يف لال يوجد اثر  .3

 : التوصيات

 يف تسهم تدريبية برامج  اعداد خالل من اسلوب اخلربات على القائمة رايض االطفال منهج  تطوير .1
 .  حب اخلري والتواصل مع االطفال على  االطفال قدرة  زايدة 

 . ضرورة االهتمام بعملية إعداد معلمات رايض األطفال قبل اخلدمة ويف أثنائها  .2
 . االطفال من خالل االنشطة املقدمة هلم يف الروضة   تنمية روح التعاون واملودة فيما بني .3
  تطور النمو  يف تساعد واليت وتطلعاته الطفل اهتمامات تليب الروضة يف تعليمية ألعاب توفري .4

 . االجتماعي
 : المقترحات

لتالميذ الصف االول االبتدائي بني االطفال  اجراء دراسة مقارنة يف مستوى التفاعل االجتماعي  .1
 .  امللتحقني وغري امللتحقني برايض االطفال

 .  اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية ولكن على مراحل عمرية خمتلفة .2
، الصحة النفسية مثل ) االجتماعي لطفل الروضة وعالقته ببعض املتغرياتالتفاعل اجراء دراسة حول  .3

 . (. . . واالكتئاب، الضغوط النفسية
 . االجتماعي لطفل الروضة التفاعلدراسة أثر بعض األنشطة الرتبوية يف  .4

 المصادر والمراجع

 :  املصادر العربية
دار : عمان ، الطبعة االوىل، االجتماعية سيكولوجية التنشئة: (1998)صاحل حممد علي ، ابو جادو •

 . امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة
: عمان ، الطبعة التاسعة ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية: (2006حممد علي )صاحل ، أبو جادو •

 . للنشر العيديل
رايضي ىف تنمية التفاعل االجتماعي فاعلية برانمج تروحيي : (2008) هالة خري سناري، امساعيل •

 . جامعة املنيا ، كلية الرتبية،  جملة البحث ىف الرتبية وعلم النفس: مصر، لدى طفل الروضة 
  االجتماعيةااللعاب اثر استخدام برامج اباللعاب احلركية و ، (2004نرباس يونس حممد )، آل مراد •

، ماجستري رسالة، ( سنوات6-5ض بعمر )واملختلطة يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى اطفال الراي
 . جامعة املوصل، الرتبية الرايضية كلية

  كلية،  ماجستري رسالة ، الفعل التطوعي يف ظل التغري االجتماعي يف اجلزائر: (2011عديلة ) ، امال  •
 . جامعة قاصدي مرابح، يةاآلداب والعلوم اإلنسان
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واالستداليل يف الرتبية   االحصاء الوصفي:  (1977)  زكريـا زكـي،  اتناسيوسو   عبـد اجلبـار توفيـق،  البيايت •
 .  الثقافية العمالية املكتبة: بغداد، وعلم النفس

 . للنشر دار املعارف: اإلسكندرية، الطبعة الثانية، علم النفس االجتماعي: (1984) سعد،  جالل •
مكتب اجلامعي : بريوت، اجلماعاتديناميكية طريقة العمل مع : (1998)سلمي حممد ، مجعة •

 . اجلديد
، 262 العدد، عامل املعرفة سلسلة، ترمجة ليلى أجلبايل، الذكاء العاطفي: (2000)  دانييل، جوملان  •

 . منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون : الكويت
دار : عمان ، وىلالطبعة اال، تصميم وانتاج الوسائل التعليمية الَتعلُمية، (2000حممد حممود )، احليلة  •

 . امليسرة للنشر والتوزيع
وسيد ، ترمجة جنيبة الفونس حزام، السلسة االوىل، السلوك االجتماعي: (2000)ليندال، دافيدوف •

 .  الدار القومية لالستثمارات الثقافية: القاهرة، الطواب
 .  الدار القومية: القاهرة،  الطبعة السادسة، أصول علم النفس، : (1996أمحد عزت )، راجح  •
دار عامل الكتب ، السادسةالطبعة ، علم النفس االجتماعي، (2003)، حامد عبد السالم، زهران  •

 . للنشر
مكتبة  : القاهرة، مدخل إىل علم النفس التعليمي: (1980فؤاد )، وأبو حطب، حممد، السروجي •

 . االجنلو املصرية 
مشغل التخصصي ملشريف مادة املهارات للورقة عمل ، التفاعل االجتماعي: (2009)، السلطاين  •

 . -املديرية العامة لتطوير املناهج -وزارة الرتبية والتعليم احلياتية
جامعة  ، دار الكتب الوطنية، أسس دعاية الطفولة العربية: (1992حممد )، التوميو حممد ، الشيباين •

 . الفتح
االجتماعى  السلوك ىف تنمية التفاعلفعالية بعض فنيات تعديل : (2006رحاب حممود )، صديق •

رايض  كلية،  اطروحة دكتوراه، فرط النشاط مع اقراهنم - لدى اطفال ذوى اضطراب نقص االنتباه
 . جامعة بور سعيد، االطفال

 . اليازوري للنشر والتوزيع دار: األردن ، مقدمة يف علم االجتماع الرتبوي: (2009نبيل) ، عبد اهلادي •
دار الفكر : االردن ، الطبعة الثالثة، مدخل اىل رايض االطفال: (2009الرحيم ) حممد عبد ، عدس •

 . انشرون وموزعون 
التفاعل االجتماعي لدى اطفال الرايض من ابناء  :  (2012وفاء قيس )،  سامي مهدي وكرمي ،  العزاوي •

 . 50العدد ، جملة الفتح، االمهات العامالت وغري العامالت
:  دار املعرفة اجلامعية ،  القياس والتجريب يف علم النفس والرتبية:  (1982)عبد الرمحن حممد  ،  العيسوي •

 .  االسكندرية
،  حسن، كاظمية عالوي،  حمسن، هناء حممد، رمزي، مسرية موسى، البدري، سعدي جاسم، الغريري •

، االطفالدليل منهج وحدة اخلربة التفاعلي املتكامل الشامل ملعلمات رايض  :  م(2010فائزة انجي )
 . مطبعة ايالف: العراق، الطبعة االوىل
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 امللتحقني برايض لألطفال األساسية االجتماعية املهارات: (1990احلسني )  عبد مسرية ، كاظم •

 . جامعة بغداد،  الرتبية كلية،  ماجستري رسالة ، هبا امللتحقني األطفال وغري
التفاعل االجتماعي واالستقاللية لدى طفل  الرتتيب الوالدي وأثره على  :  (2011عال مسري )،  املغوش •

 . جامعة دمشق ، الرتبية كلية،  ماجستري رسالة، الروضة
 . دار الفكر انشرون وموزعون : عمان ، الطبعة الثالثة، معلمة الروضة: (2010هدى )، الناشف •
  التعليم   العامة   املديرية،  وتعديله(  1978  لسنة   11  رقم)،  األطفال  رايض  نظام :  (1994)  الرتبية  وزارة •

 . الرتبية وزارة، بغداد، األطفال رايض  مديرية، العام
 املصادر االجنبية
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