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التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل
لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين)))
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امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى التفاعالت االجتماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة باملحافظة الشمالية بمملكة 

البحرين، كما هدفت الدراسة للتحقق من مدى وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث عىل التفاعالت االجتماعية خارج املنزل، 

البحرين،  الشمالية بمملكة  السندباد بمحافظة  21 طفلة( من صفوف روضة  49 )28 طفالً،  بلغت  الدراسة عىل عينة  أجريت 

وترواحت أعمار عينة الدراسة بني 4 إىل 6 سنوات، بمتوسط عمري 5.21 عاماً وانحراف معياري 0.54 عاماً، وتوصلت النتائج إىل 

أن التواصل االجتماعي بلغت النسبة املئوية له %82.93، واإلقبال االجتماعي %80.95، واإلنشغال االجتماعي %82.11، والدرجة 

الكلية للتفاعل االجتماعي %82.05 وهي مستويات مرتفعة مقارنة بالوسط الفريض لدرجات املقياس. كما أظهرت النتائج أنه 

ال توجد فروق جوهرية بني الذكور واإلناث عىل التفاعالت االجتماعية خارج املنزل وأبعاده الفرعية وهي )التواصل االجتماعي، 

اإلقبال االجتماعي، االنشغال االجتماعي(.

االجتماعي،  االقبال  االجتماعي،  التواصل  الروضة،  أطفال  االجتماعي،  التفاعل  املفتاحية:  الكلمات 
االنشغال االجتماعي. 

Social Interactions outside the home among kindergarten 
children in the Kingdom of Bahrain

Shaikha Ahmed Aljanaidi
Bahranin university

Abstract
  The study aimed to identify the level of social interactions outside the home among kindergar-

ten children in the Northern governorate of the Kingdom of Bahrain. The study also aimed to verify the 
extent of fundamental differences between males and females on social interactions outside the home. 
The study was conducted on a sample of 49 children, (28 boys and 21 girls) from Sindbad Kindergarten 
in the Northern Governorate of the Kingdom of Bahrain. Their age ranged from 4 to 6 years, with an av-
erage age of 5.21 years and a standard deviation of 0.54. The study concluded that social media reached 
82.93%, the social interest reached 80.95%, and the social preoccupation reached 82.11%. The overall 
score for social interaction was 82.05%. The previous levels were high compared to the hypothetical 
mean of the scale scores. The results also showed that there were no signiftant differences between 
males and females on social interactions outside the home and on its sub-dimensions (social media, 
social interest, and social preoccupation).

Keywords: Social interaction, kindergarten children, social media, social interest, social preoc-
cupation.

)1( تم استالم البحث يف ديسمرب 2020، وأجيز للنرش يف ديسمرب 2020.
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مقدمة الدراسة:
غالباً ما يوصف البرش بأنهم اجتماعيون يبحثون عن املشاركة يف التفاعالت االجتماعية مع ميل طبيعي 
للبحث واالستجابة للمحفزات االجتماعية، ولقد أظهرت األبحاث أنه يف غضون ساعة واحدة من الوالدة يتتبع 
األطفال املحفزات املتحركة التي تشبه الوجه لفرتة أطول من تتبع املحفزات غري الشبيهة بالوجه باستخدام 

.)Johnson et al., 1991(العني مثل التحديق وتحول الرأس

التفاعل االجتماعي وجهاً لوجه هو عملية أكثر تعقيداً بكثري مما ندركه بشكل عام، أنه ميلء بالطقوس 
واملناورات  اإلنطباع،  إدارة  وتقنيات  الرسية،  الرمزية  والتبادالت  الضمنية،  التفاهمات  مثل  بها  املعرتف  غري 
بني  يومي  بشكل  وعملية  دقيقة  طقوس  عىل  يشتمل  االجتماعي  التفاعل  فإن  لذا  املحسوبة.  االسرتاتيجية 
تطورهم  من  كجزء  االجتماعية  واملهارات  االجتماعي  التفاعل  أنماط  تتطور  األطفال  نمو  ومع  األطفال، 
الشامل، ويعد التفاعل االجتماعي أساس العالقات التي تنشأ بني األفراد، أي ما يظهر عن كل منهم من تواصل 
نفسياً  الجماعات  أفراد  بني  يربط  االجتماعي  فالتفاعل  وتواصله،  اآلخر  الشخص  لسلوك  فعل  كرد  وسلوك 

وعقلياً ودافعياً تحقيقاً للحاجات والغايات واكتساب الخربات.

التفاعل  يكون  ما  وغالباً  والعاطفي،  واملعريف  االجتماعي  للنمو  مهم  االجتماعي  التفاعل  أن  كما 
 Beckman &( االجتماعي به قصوراً بشكل واضح عند األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية ونمائية
Lieber, 1992(. ويف األدبيات تم تضمني العديد من جوانب السلوك االجتماعي تحت التفاعل االجتماعي مثل: 
املهارات االجتماعية، والكفاءة االجتماعية، ومن املهم تمييز التفاعل االجتماعي عن املفاهيم األخرى للسلوك 
االجتماعي والتنمية االجتماعية والتفاعل االجتماعي يمكن تعريفه عىل أنه حدث متعمد يتم فيه توجيه سلوك 

.)Ghuman et al., 1998( شخص ما تجاه شخص آخر أو استجابة لشخص آخر

الفرد  فيشعر  االجتماعي  التفاعل  قلق  عليه  يرتتب  جيد  بشكل  االجتماعي  التفاعل  يف  النجاح  وعدم 
يتعلق  الذي  الضيق  التحديد  وجه  وعىل  اآلخرين،  األشخاص  مع  والتحدث  االجتماعي  التفاعل  أثناء  بالضيق 
بمخاوف عدم القدرة عىل التعبري، أو امللل، أو التجاهل أو عدم معرفة ما يجب قوله أو كيفية االستجابة يف 

.)Mattick & Clarke, 1998(التفاعالت االجتماعية

و نجد األطفال الرضع مهيئني ألن يكونوا منتبهني بشكل انتقائي ألنواع التحفيز التي يقدمها اآلخرون، 
ومجهزين بذخرية من السلوكيات التي تجذب بشكل فعال انتباه الكبار، وتسهل التفاعالت الفعالة بني الرضع 
البيئة االجتماعية، وهذا  التفاعل االجتماعي مع  لبدء  بيولوجياً مستعد  السليم  الرضيع  أن  والبالغني. ويبدو 
االستعداد مقنع لدرجة أنه يف حالة غيابه، قد يفشل مقدمو الرعاية للرضيع لتسهيل التفاعالت االجتماعية. 
والرضيع مربمج للبحث عن السلوكيات االجتماعية مثل: االبتسام، والنظر لألشياء، والنطق، وباألصوات، والتي 
 Goldberg,( توفر مستوى عالياً من الخربة التي تشكل استجابة الرضيع ونموه االجتماعي واملعريف والوجداني

.)1977

وتنمية  تعزيز  عىل  ويعمل  والعاطفي،  النفيس،  للهناء  مهم  أمر  االجتماعية  التفاعالت  أن  نجد  كما 
فرصة  أنه  عىل  لألطفال  االجتماعي  التفاعل  إىل  واملعلمون  اآلباء  وينظر  األطفال.  لدى  االجتماعية  الجوانب 
لالستفادة منه يف تنمية مهاراتهم وتعديل بعض سلوكياتهم  عىل الرغم من املخاطر التي قد تنطوي عليها 
هذه التفاعالت االجتماعية، مثل انتقال الجراثيم، والتعرض للمضايقة، والعزلة االجتماعية. ومن املالحظ بأن 
األطفال الذين يعانون من بعض املشكالت الطبية أو التأخر يف النمو سواء الجسمي، أو الوظيفي، أو أي شكل 
من أشكال العجز املعرفية يكون لديهم صعوبة بالغة يف البدء يف التفاعالت االجتماعية، أو الشجاعة يف إظهار 
التفاعل االجتماعي مما يستوجب األمر الحاجة إىل املالحظة الدائمة حتى نتمكن من تقديم املساعدة والدعم 
والتدخل املبكر الالزم لتحسني جوانب القصور لديهم خاصة يف ظل القيود التي تفرضها االعتماد عىل وسائل 

.)Rehm & Bradley, 2006( التكنولوجيا، أو ضعف الحركة، أو العجز الحيس، أو القدرة املعرفية
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يجب  كيف  وهو:  مهم  سؤال  طرح  من  البد  األطفال  لدى  االجتماعي  التفاعل  أهمية  عىل  وللتعرف 
والنتائج  اإليجابي،  بالسلوك  لألطفال  االجتماعية  السلوكيات  ترتبط  حيث  الفصل؟،  يف  األطفال  يترصف  أن 
االجتماعية واألكاديمية بمرور الوقت لديهم، وقد يؤدي التفاعل بالرضورة إىل نتائج إيجابية لجميع األطفال، 
األحرتام، وتكوين صداقات  الناجح مثل  االجتماعي  التفاعل  تؤدي دورها وتساعدهم عىل  املدرسة  أن  فنجد 
اآلخرين،  من  الخوف  وعدم  النفس،  وتقديم  اإلقبال،  عىل  والتشجيع  بالنفس،  والثقة  اجتماعية،  وعالقات 
 Gest( وغريها من جوانب التفاعل االجتماعي املختلفة مرتبطة بثقافة املدرسة وثقافة الفصل وثقافة األقران

  .)& Rodkin, 2011

كما يتعلم األطفال الصغار العديد من املهارات من خالل اللعب والتفاعل االجتماعي مع األقران مثل: 
الطريقة،  بهذه  املهارات  هذه  اكتساب  ويتم  املناسبات.  أثناء  والتواصل  واملشاركة،  االجتماعية،  األدوار  فهم 
ونجد أن األطفال أمامهم فرصة عديدة الكتساب املهارات العامة يف بيئة ما قبل املدرسة حيث نجد أن األطفال 
لديهم فرصة كبرية للتفاعل مع أقرانهم مما يطور أداءهم بصورة كبرية ، ويجعلهم أكثر تفاعالً اجتماعياً، 
تدريب  إىل  يحتاجون  املعوقني  وغري  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أن  املبكرة  الطفولة  مجال  يف  املتخصصون  ويشري 
عىل التفاعالت االجتماعية بشكل كبري قبل اإلنخراط يف البيئة واملجتمع بشكل كامل واألعمال الهادفة وذات 

.)Odom, et al., 1999(املغزى

لتطوير  أساساً  يوفر  سوف  األطفال  لهؤالء  االجتماعي  التفاعل  خصائص  فهم  أن  نجد  هنا  ومن 
 Skar,(اإلسرتاتيجيات والسياسات التي تعظم فوائد اللقاءات والتفاعل االجتماعي سواء داخل املنزل أو املدرسة
االجتماعي  التماسك  عىل  للحفاظ  رضورياً  أمراً  تمثل  االجتماعية  الروابط  أن  نجد  ثاٍن  جانب  ومن   ،)2002
استهالك  نتيجة  الوفيات  عىل  كبري  تأثري  لها  االجتماعية  العالقات  أن  ونجد  االجتماعي،  املال  رأس  وتماسك 

.)Holt-Lunstad et al., 2010( الكحول والنشاط البدني، ومؤرش كتلة الجسم

ويمكن مالحظة ذلك حيث نجد أن امليول نحو املحفزات االجتماعية تمثل دوراً كبرياً يف التطور االجتماعي 
السيطرة  من  يتمكن  حيث  الوالدة  بعد  ما  فرتة  يف  التحول  بذلك  القيام  األطفال  عىل  السهل  من  يبدو  حيث 
االجتماعية والتفاعل االجتماعي بشكل أفضل ويتطور األمر مع التقدم يف العمر إىل سن الرشد، حيث يفهم 

.)Turnbull & Justice, 2017(البرش ويستخدم ما يزيد عن 60.000 كلمة

مشكلة الدراسة:
تعد مرحلة الطفولة املبكرة من أهم مراحل نمو الطفل، التي تتكون فيها معظم مقومات وخصائص 
شخصيته، وتتشكل الكثري من قيمه وعاداته وميوله واتجاهاته واستعداداته، وأنها مرحلة جديرة باالهتمام 
ألنها تتحكم يف تحديد حياته الالحقة، وقد أجمع العلماء والباحثون عىل أنها من أهم املراحل التعليمية كونها 
الخطوة األوىل يف تشكيل أبعاد نموه الجسمية والعقلية واالجتماعية والوجدانية. وأكد )أوزبل 1964( أن األطفال 
يف مرحلة الطفولة يجب أن يمروا ببعض الخربات والفعاليات التي من شأنها أن تهيئهم للتفاعل االجتماعي 

واالعتماد عىل الذات وتنمية الحواس واملدارك لديهم )يف: الغريري وآخرون، 2010(.

إن التحاق الطفل بالروضة يوسع له دائرة معارفه من األطفال واالختالط بهم والتفاعل معهم، فالروضة 
تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة ألنها توفر فرص التعامل مع األقران وتعمل عىل تثبيت عادات مرغوب بها عن 

طريق املمارسة العملية. 

تؤثر  املعلمني واألطفال  بني  الوجدانية  العالقات  أن جودة  الدراسات  متزايدة من  أثبتت مجموعة  كما 
املدرسية، والتحصيل األكاديمي، واملهارات االجتماعية، والتفاعل  املدرسة مثل األنشطة  أداء األطفال يف  عىل 
التحصيل  مستوى  تدني  لخطر  عرضة  أكثر  يكونون  األطفال  بعض  أن  بالذكر  الجدير  ومن  االجتماعي، 
فإن  ولذا  واألطفال؛  املعلمني  بني  وداعمة  جيدة  عالقة  وجود  عدم  نتيجة  االجتماعي  والتثبيط  األكاديمي، 
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تحسني التفاعالت االجتماعية بني املعلمني واألطفال ينعكس إيجابياً عىل نجاح األطفال يف تنمية مهاراتهم 
الشخصية واالجتماعية وزيادة التحصيل واالنجاز األكاديمي )Roorda et al., 2013(. كما تختلف الكفاءة 
سياق  يف  اآلخرين  فهم  عىل  القدرة  االجتماعية  الكفاءة  تمثل  حيث  من  االجتماعي  التفاعل  عن  االجتماعية 
التفاعل االجتماعي واالنخراط يف التواصل السلس معهم، ومن هنا نجد أن الكفاءة االجتماعية ال تظهر إال يف 

.)Gary, 2005( سياق التفاعل االجتماعي لألطفال

ومن خالل مراجعة الرتاث األدبي وجدت الباحثة بأن هناك فجوة كبرية يف االهتمام بالتفاعل االجتماعي 
لدى أطفال الروضة خاصة يف املجتمع البحريني، وأن أغلب الدراسات التي اهتمت بالتفاعل االجتماعي لدى 
األطفال أهتمت بالتفاعل االجتماعي لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، ونجد أن األطفال ممن يتسمون 
بالتثبيط االجتماعي لديهم مستويات أعىل من الشعور بالوحدة، وتجنب املدرسة، وقلة اإلعجاب باملدرسة 
ويسجلوا درجات أقل عىل الرياضيات والقراءة )Thijs et al., 2004(.، ومن األسباب التي شجعت الباحثة 
عىل دراسة التفاعل االجتماعي لألطفال تلقي استفسارات عديدة حول مشكالت تتعلق بالتفاعل االجتماعي 
محاولة  يف  البحث  مشكلة  تتحدد  لذا  لألطفال.  والحضانات  املدارس  يف  العامة  واملحارضات  الندوات  خالل 
يف  البحث  مشكلة  صياغة  ويمكن  الروضة،  أطفال  عند  وقياسه  االجتماعي  التفاعل  مستوى  عىل  التعرف 

االسئلة التالية وهي:

1 - ما مستوى التفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة؟

التفاعل  عىل  إناث(  )ذكور/  النوع  متغري  الختالف  وفق  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   -  2
االجتماعي وأبعاده الفرعيه عند أطفال الروضة؟

أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحايل إىل التعرف عىل:

1 - مستوى التفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة.
الفرعيه عند  وأبعاده  االجتماعي  التفاعل  إناث( عىل  النوع )ذكور/  الفروق وفق الختالف متغري   -  2

أطفال الروضة.

أهمية الدراسة:
اأ - الأهمية  النظرية:

للغاية يتعلق  املبكرة يف موضوع مهم ومؤثر  البحريني بدراسات تتعلق بالطفولة  1 - تزويد املجتمع 
بالتفاعل االجتماعي الذي يعد نواة للعديد من الجوانب املتعلقة بسلوكيات األطفال يف هذه املرحلة.

2 - تعد الدراسة الحالية نقطة إنطالق للباحثني املهتمني بمرحلة الطفولة املبكرة نحو تطوير سلسلة 
من الدراسات التي تهتم بدراسة التفاعل االجتماعي وبناء برامج لتطويره لدى أطفال الروضة.

ب - الأهمية التطبيقية:

1 - الوقوف عىل مستوى التفاعل االجتماعي الذي يساعد الباحثني مستقبالً عىل وضع تصورات وبرامج 
لتطوير وتنمية التفاعل االجتماعي أو استثمارة التفاعل االجتماعي يف تنمية بعض الجوانب وسمات 

الشخصية األخرى لدى األطفال.

التفاعل االجتماعي  الدراسة الحالية املهتمني باألطفال من املعلمني واملربني لفهم طبيعة  2 - تساعد 
بصورة أكرب لدى األطفال وجوانب القوة والضعف. 
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اإلطار النظري:
التفاعل الجتماعي:

يظهر األطفال كفاءتهم االجتماعية من خالل استخدامهم للمهارات االجتماعية يف التفاعالت االجتماعية 
مع األقران، والكفاءة االجتماعية هي الطريقة التي يحدد بها األفراد ويحلون بها املشاكل األساسية يف العالقات 
اإلنسانية، والكفاءة االجتماعية للطفل هي مؤرش مهم للتطور الالحق وقد يكون مؤرشاً عىل التكيف االجتماعي 
خالل فرتة املراهقة. وتنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال النموذجيني يبدأ منذ الصغر حيث يظهر األطفال 
الصغار االهتمام بأقرانهم منذ الوالدة وحتى عمر سنة واحدة. وتتزايد هذه السلوكيات االجتماعية من حيث 
التكرار والتعقيد مع تقدمهم يف السن، ويشري بيكمان وأند سرتونج أن تنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال 
إليها تعليمات  الحاجة  القليل من  اآلباء واملعلمني ويتطور مع  التوجية والنمذجة من  النموذجيني من خالل 
مبارشة، وبالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة فإن هذا التطور ال يحدث دائماً)Lieber et al., 1993(. وخالل سنوات 
ما قبل املدرسة يتغري نمو األطفال برسعة، ويتطور يف مجاالت املهارات اللفظية واملعرفية والتحكم السلوكي، 
يف  والقرناء  اآلخرين  مشاركة  ويتجه  اللعب  مجال  يف  األطفال  ويتطور  التعبريي،  والتواصل  املشكالت،  وحل 
اللعب يف مرحلة ما قبل املدرسة، وكما يتطور اللعب املوازي مع أقرانهم إىل أن ينتقل الطفل يف مرحلة ما قبل 

.)McGinnis & Goldstein, 2003( املدرسة إىل اللعب املستقل أو التفاعيل أو التعاوني

النجاح،  املعلم والعمل بمفرده، وتحقيق  وبعد ذلك يحدث تطور الطفل، ويتمثل يف األداء املستقل عن 
املهارات تتطلب استخدام مهارات اجتماعية محددة  التوجيه، وكل هذه  واالنتقاالت بني األنشطة بقليل من 
لتحقيق النجاح، باالضافة إىل ذلك نجد أن األطفال يظهرون مهارات إتقان مستقلة، وأقران ناجحني ومهارات 

.)Hauser-Cram et al., 1993( تفاعل اجتماعي جيدة لحل املشكالت املتعلقة بالروضة

وبهذا فقد حان الوقت اآلن لتحديد التفاعل االجتماعي حيث يأتي التفاعل االجتماعي كسلوك بأشكال 
يميز  الذي  ما  ثم  والتحارب.  الشغب،  وأعمال  النار،  وإطالق  والرقص،  والقراءة،  الطعام،  تناول  مثل:  عديدة 
السلوك االجتماعي؟ السلوك االجتماعي الغريب موجه للذات األخرى. مثل هذا السلوك يلقي نظرة عىل شخص 
آخر باعتباره شخصاً مدركاً وتفكرياً وأخالقياً ومتعمداً وسلوكاً؛ يأخذ يف االعتبار املعنى املتعمد أو العقالني 
ونوايا  خربات  الستدعاء  نية  ويظهر  اآلخر؛  الطرف  وأفعال  أفعال  حول  توقعات  يتضمن  اآلخر؛  تعبري  ملجال 
معينة يف الذات األخرى. ما يميز السلوك االجتماعي عن السلوك غري االجتماعي، إذن، هو ما إذا كانت الذات 

.)Rummel, 1976( األخرى تؤخذ يف االعتبار يف أفعال الفرد أو أفعاله أو ممارساته

وكما يعرف التفاعل االجتماعي بأنه هو عملية التأثري املتبادل الذي يمارسه األفراد عىل بعضهم البعض 
أثناء اللقاءات االجتماعية، عادة ما يشري إىل املواجهات وجهاً لوجه التي يكون فيها األشخاص حارضين جسدياً 
اللقاءات االجتماعية  التفكري يف  أيضاً  املعارص يمكننا  البعض ملدة محددة، ومع ذلك يف املجتمع  مع بعضهم 
التي تتم بوساطة تقنية مثل الرسائل النصية أو السكايب أو الرسائل من حيث املستويات املختلفة للتحليل 

.)Beard, 2014(

كما يعرف أبو جادو )1998( التفاعل االجتماعي بأنه »تلك العمليات املتبادلة بني طرفني اجتماعيني 
يف موقف أو وسط اجتماعي معني بحيث يكون سلوك كل منهما منبهاً أو مثرياً لسلوك الطفل اآلخر، ويجري 
هذا التفاعل عادة عرب وسط معني ويتم خالل ذلك تبادل رسائل معينة ترتبط بغاية أو هدف محدد«، ويعرفه 
االتصال  اللعب ضمن مجاالت  اآلخرين يف مواقف  الطفل ويتبادله مع  به  بأنه سلوك يقوم  آل مراد )2004( 
اجتماعية  منبهات  عدة  بأنه   )2009( السلطاني  يعرفه  وكما  الداللة،  ذات  والرموز  الدور  وإدراك  والتوقع 
البيئة االجتماعية ألبنائها، وتؤدي هذه املنبهات إىل استجابات اجتماعية لدى املشاركني يف  متفاعلة تقدمها 
األخرى  الجوانب  االجتماعي عىل بعض  للتفاعل  الهادي )2009( يف تعريفه  االجتماعية، ويركز عبد  املواقف 
وهي  واملفاهيم،  واملعاني  األفكار  الرئيسة  وأدواته  األفراد،  أقطابها  مستمرة  اجتماعية  عملية  بأنه  فيعرفه 
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كل ما يحدث عندما يتصل فردان أو أكثر، ويحدث ذلك نتيجة تغيري أو تعديل يف السلوك. وكما يعرف مرتىض 
)2019( التفاعل االجتماعي بأنه إقامة عالقات اجتماعية بني عدد من األفراد واملحافظة عليها، ويزيد من قوة 

وتماسك العالقات االجتماعية داخل الجماعة من خالل اتصال األفراد مع بعضهم.

أكثر  أو  شخصني  ممارسات  أو  أفعال  بأنه  االجتماعي  للتفاعل  تعريفاً  الباحثة  تستنتج  النهاية  ويف 
موجهة بشكل متبادل تجاه الذات األخرى، أي سلوك يحاول التأثري أو يأخذ يف االعتبار التجارب أو النوايا الذاتية 
لبعضهما البعض. هذا يعني أن أطراف التفاعل االجتماعي يجب أن يكونوا عىل دراية ببعضهم البعض، وهذا ال 
يعني أن تكون عىل مرأى من بعضكما البعض أو التعامل معها بشكل مبارش. يتفاعل األصدقاء الذين يكتبون 
التفاعل  يتم تحديد  ال  املعارضة.  الحرب  الذين يستعدون لخطط  األعداء  اجتماعياً، وكذلك جنراالت  الرسائل 
االجتماعي حسب نوع العالقة الجسدية أو السلوك، أو املسافة املادية. إنها مسألة توجه شخيص متبادل تجاه 
بعضنا البعض. وبالتايل، حتى يف حالة عدم وجود سلوك جسدي، كما هو الحال مع متنافسني يتجاهالن عمداً 
العمل املهني لبعضهما البعض، فهناك تفاعل اجتماعي، عىل أن يتضمن هذا التفاعل ثالثة جوانب تتمثل يف 
التواصل االجتماعي، اإلقبال االجتماعي واالنشغال االجتماعي، كما ييل: ويمكن هنا الرتكيز عىل بعض الجوانب 

األساسية للتفاعل االجتماعي لألطفال عىل النحو التايل:

عليها،  والحفاظ  اآلخرين  مع  وصداقات  جيدة  عالقات  إقامة  عىل  القدرة  االجتماعي:  التواصل   -  1
واالتصال الدائم بهم، ومراعاة قواعد الذوق االجتماعي العام يف التعامل معهم، واستخدام اإلشارات االجتماعية 

املختلفة يف سبيل تحقيق االتصال بهم والتواصل معهم.

2 - اإلقبال االجتماعي: يعني اإلقبال االجتماعي للطفل تجاه اآلخرين دون مشقة أو خوف والحرص 
عىل التفاعل معهم دون خوف أو تحفظ الوجود معهم والتفاعل بشكل مريح والترصف بشكل مناسب وسط 

الجماعة.

3 - االنشغال االجتماعي: يعني إبداء االهتمام واإلنشغال باآلخرين، والرسور لوجوده معهم ووجودهم 
معه، والعمل جاهداً عىل جذب انتباههم واهتمامهم نحوه، ومشاركتهم انفعالياً ووجدانياً وسلوكياً.

نظريات التفاعل الجتماعى:

هناك الكثري من التفسريات للتفاعل االجتماعى منها :-

يؤثر  التى  العملية  هو  االجتماعى  التفاعل  أن  إىل  السلوكية  النظرية  تشري  ال�سلوكية:  النظرية   -  1
التبادل املشرتك لألفكار واملشاعر وردود األفعال وبحسب وجهة  البعض من خالل  الناس عىل بعضهم  فيها 
نظرهم ىف التعلم فإن التفاعل االجتماعى يبدأ ويستمر عندما يلتقى املشرتكون ىف التفاعل دعماً للتفاعل, كما 
االجتماعى  التفاعل  وأن  واإلنسانية  االجتماعية  العالقات  التعلم عىل  مبادئ  تنطبق  أن يفرسوا كيف  حاولوا 
لسلوك  الشخص منبهاً  اجتماعى بحيث يشكل سلوك  األفراد ىف وسط  املتبادلة بني  االستجابة  يمثل  عندهم 

اآلخر يستدعى استجابة له.

نجد  حيث  والتعزيز  واالستجابة  املثري  نظرية  بحسب  االجتماعى  التفاعل  عملية  سكنر  فرس  وقد 
السلوك  أنماط  الفرد  يتعلم  التعزيز  لهذا  ونتيجة  تعزز  التى  االستجابة  تكرار  إىل  يميل  بطبيعته  اإلنسان  أن 
االجتماعى وتكوين  التفاعل  ىف تنسيط عملية  أساسياً  التعزيز دوراً  التى تصبح جزء من شخصيته, ويمثل 
االتجاهات والعالقات االجتماعية, ويشري أصحاب هذا النظرية إىل أن عملية التفاعل االجتماعى هى حصيلة 
تعلم أنماط السلوك املختلفة التى تم تعزيزها وتتابع تكرارها إىل أن أصبحت جزءاً من شخصية الفرد )مهدى، 

قيس, 2012: 55(.

2 - نظرية نيوكمب للتفاعل الجتماعى: وينظر نيوكمب للتفاعل االجتماعى وكأنه نوع من الجهاز 
أو النظام التى ترتبط أجزاءه ببعضها البعض, ويتوقف عمل جزء منه عىل أداء بقية األجزاء لوظائفها, وعىل 
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هذا األساس يقوم الناس اللذين يحدث التفاعل بينهم بتغيري سلوكهم نتيجة لهذا التفاعل حيث يعتدل سلوك 
أحد الطرفني إذا حدث تغيري ىف سلوك اآلخر.

أن نمطاً من العالقة املتوازنه تسود بني شخصني متفاعلني عند تشابه اتجاهاتهما وآرائهما بالنسبة 
لشئ أو شخص أو موقف وأن نمطاً من العالقة املتوترة غري املتوازنه ينشأ بني الطرفني املتألفني إذا كان كل 

منهما يحمل أفكاراً أو اتجاهاً متبايناً نحو طرف ثالث مشرتك.

كما ينشأ نمطاً من العالقة غري املتوازنة بني طرفني غري متالفني حتى لو كانا متشابهني ىف مواقفهما 
بني  تسود  املتوازنة  العالقة  من  نمطاً  أن  القول  يمكن  ذلك  وخالصة  الثالث.  للطرف  بالنسبة  واتجاهاتهما 
وهكذا  معني.  موقف  أو  شخص  أو  لشئ  بالنسبة  وآرائهما  اتجاهاتهما  تتشابه  عندما  متفاعلني  شخصني 
واتجاهات  مواقف  تربطهما  اللذين  الطرفني  بني  تقوى  والتجاذب  والود  الصداقة  مدى  أن  نيوكمب  يستنتج 
وآفكار وآراء متشابهة نحو األشخاص أو األشياء أو املواقف واآلراء ذات االهتمام املشرتك )عبادة، 2014: 30(.

3 - نظرية بيلز فى التفاعل الجتماعى: حاول بليز دراسة مراحل وأنماط التفاعل االجتماعى، وحدد 
مراحل وأنماط عامة ىف مواقف اجتماعية وتجريبية. ويدور التفاعل االجتماعى الذى درسة بيلز حول موضوع 
أو مشكلة يريد أعضاء الجماعة الوصول إىل حلها وللمشكلة عدة حلول، وهناك خطوات يمكن اتباعها ىف سبيل 
الوصول إىل الحل، كما أن هناك مرونه يف فهم املشكلة واقرتاحات عديدة خاصة بحلها، يمكن وزن كل منهما 
وتقييمه وأخذ رأى الجماعة ىف السياسة التى تتبع. وقدم بيلز نموذجاً لتحليل عملية التفاعل االجتماعى أحتل 

مركزاً مهماً ىف أساليب البحث ىف ديناميات الجماعة )الخريي، 2002: 232(.

�سامب�سون للتفاعل الجتماعى: يفرس سامبسون التفاعل االجتماعى بالتوتر والتوازن  نظرية   -  4
املتوازنة.  املواقف  التوتر منه ىف  التى يسودها  املتوازنة  املواقف غري  إىل تغري أحكامه ىف  املرء يميل  أن  ويقول 
ويميل األشخاص بصورة عامة إىل إصدار األحكام املتشابهة ألحكام من يحبون أو يألفون، واملخالفة ألحكام 
من ال يحبون وأن العالقات املتوترة أو غري املتوازنة تكون عىل حسب نتائج التجارب التى أجراها سامبسون 

نتيجة ملا يىل :-

- االعتقاد بأن الطرف اآلخر الذى نحب أن يصدر أحكاماً تخالف أحكامنا.

- االعتقاد بأن الطرف اآلخر الذى ال نحب أن يصدر أحكاماً تشابه أحكامنا.

وىف كلتا الحالتني فإن ألهمية الحكم أو الرأى أو القيمة أثراً كبرياً ىف حدة العالقة الناشئة عن املوقف 
أو قوتها, ألن املرء يوىل أهمية أكرب لألمور املهمة التى تؤثر ىف حياتة وتكييفة مع مجتمعه أكثر من تلك التى 
تكون ذات أثر محدود ىف ذلك. كاألحكام بالنسبة لنوع من األكل والرشاب أو بالنسبة لصورة أو مشهد أو كتاب 
السياسة  أو  الدينية  أو  األخالقية  أو  االجتماعية  القيم  أو  الحياة  بفلسفة  تتصل  التى  األحكام  مع  باملقارنة 

)سارى, 2016: 22(.

ومن املتمعن ملا سبق عرضه يجد أن النظرية ركزت عىل التفاعل االجتماعي كمثري واستجابة يف حني 
نجد أن نظرية نيوكمب للتفاعل االجتماعى ترتكز عىل أن الفرد يتفاعل وينسجم مع اآلخرين املتفقني معه أو 
القريبني منه يف اآلراء واالتجاهات، وكما تركز نظرية بيلز ىف التفاعل االجتماعى عىل أن التفاعل االجتماعي 
ينتج كرد فعل للبحث عن حل ملشكلة ما، ويف النهاية تفرس نظرية سامبسون التفاعل االجتماعى الذي يحدث 
بني األفراد بأنه نتيجة للعالقات الجيدة بني األفراد يف حني أن اإلحجام عن التفاعل االجتماعي تجاه اآلخرين 
يأتي كرد فعل عن عدم تقبل هؤالء األفراد وعدم الرغبة يف االنسجام معهم. وترى الباحثة بأن كل هذه النظريات 
تفرس التفاعل االجتماعي من زاوية ووجهة نظر صائبه ويمكنهم جميعاً العمل معاً يف إطار متكامل يف فهم 
وتفسري التفاعل االجتماعي لدى األطفال بأن أطفال التفاعالت االجتماعية قد تكون ناتجة كرد فعل تجاه مثري 
معني وقد تكون نتيجة العالقات الجيدة بني األفراد والتحفيز، وقد تأتي نتيجة التألف وتقارب وجهات النظر أو 
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االتجاهات أو اآلراء وبهذا يمكن اعتبار االتجاه التكاميل بني هذه النظريات أقرب لتفسري سلوك األطفال أكثر 
من االعتماد عىل آراء نظرية فردية واتجاه نظري واحد.

الدراسات السابقة:
الدراسة  عليها يف ضوء موضوع  اإلطالع  أمكن  التي  الدراسات  بعض  الباحثة  الجزئية عرضت  هذا  يف 
ألن  املوضوع  بهذا  تهتم  التي  الحديثة  الدراسات  لقلة  ونظراً  الروضة،  أطفال  لدى  االجتماعي  التفاعل  وهو 
أغلب الدراسات التي تهتم بالتفاعل االجتماعي لدى أطفال ما قبل املدرسة كانت لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
بكافة أشكالها، وخاصة لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، والتأخر العقيل، كما أن كل الدراسات التي اهتمت 
بالتفاعل االجتماعي ككل دون التطرق لألبعاد الفرعية الخاصة بالتفاعل االجتماعي بشكل دقيق من ناحية 
املحدودة  الدراسات  بعض  عرض  أمكن  فقد  ذكره  سبق  ما  عىل  وبناء  االجتماعي،  التفاعل  ومستوى  حجم 
والحديثة نسبياً يف هذا الشأن، واملصنفة يف محور واحد فقط، تحت مسمى الدراسات التي اهتمت بالتفاعل 

االجتماعي لدى أطفال الروضة، ويمكن عرضها كما ييل:

االجتماعي  التفاعل  للتعرف عىل  أجراها ريهم وبراديل )Rehm, & Bradley, 2006( هدفت  يف دراسة 
لدى األطفال واملراهقني يف املدرسة، وأجريت الدراسة عىل عينة مكونة من 576 فرداً بمتوسط عمري 13.82 
27 إىل 75 لقاء بمتوسط 52  عاماً، حيث أمكن مالحظة التفاعالت االجتماعية لألطفال بعدد يرتاوح ما بني 
من التفاعالت االجتماعية لألطفال، وأظهرت النتائج أن نسبة 83.5 % من التفاعالت كانت متعلقة بالجوانب 
التعليمية، ونسبة 4.2 % من اللقاءات بدأت باللعب فقط، ونسبة 7.2 % اشتملت عىل اللعب بنشاط، وكانت 

نسبة 60 % من التفاعالت متبادلة بني األطفال.

كما حاوت دراسة انم وآخرون )Anme et al, 2010( والتي هدفت للتعرف عىل الفروق بني الجنسني يف 
التفاعل االجتماعي، وأجريت عىل عينة مكونة من 370 طفالً من األطفال مع القائمني عىل رعايتهم يف أعمار 
18، 30، 42 شهراً، وأظهرت النتائج أن هناك فروقاً جوهرية يف االستجابة االجتماعية وحصلت الفتيات عىل 

درجات مرتفعة إىل حد ما يف جميع األعمار.

كما هدفت دراسة أجراها العزاوي وكريم )2012( للتعرف عىل التفاعل االجتماعي ألطفال الروضة من 
أبناء العامالت وغري العامالت، وأجريت عىل عينة بلغ قوامها 60 طفالً وطفلة تم تقسيمهم إىل مجموعتني، 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف التفاعل االجتماعي بني أبناء العامالت وغري العامالت يف التفاعل االجتماعي، 
وكما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية بني الذكور واإلناث من أطفال الروضة يف التفاعل االجتماعي.

وعالقتها  والطفل  املعلم  بني  االجتماعية  التفاعالت  مدى  إىل   )Hu., 2017( أجراها  دراسة  سعت  كما 
باملهارات االجتماعية، واملهارات املعرفية لألطفال، وأجريت الدراسة عىل عينة بلغ قوامها 589 طفالً صينياً 
أمكن الحصول عليهم من خالل 59 فصالً دراسياً ملرحلة ما قبل املدرسة )مرحلة الطفولة املبكرة(، وأشارت 
النتائج إىل أن التفاعالت بني املعلم والطفل كانت مرتبطة باملهارات املعرفية لألطفال، وغري مرتبطة باملهارات 

االجتماعية.

تعقيب على الدراسات السابقة:
1 - أغلب الدراسات أجريت يف املجتمعات غري العربية وكانت عىل األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، 

وال توجد دراسة اهتمت بالتفاعالت االجتماعية لدى أطفال الروضة يف املجتمع البحريني.

2 - لم تهتم الدراسات بتحديد مستوى التفاعل االجتماعي لدى عينات الدراسة املستخدمة، وخاصة فيما 
يتعلق باألبعاد الفرعية التي اهتمت بها الدراسة الحالية وهي )التواصل، واإلقبال، واالنشغال االجتماعي(.
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3 - اهتمت بعض الدراسات بالتفاعل االجتماعي بتصنيف ومستوى التفاعل االجتماعي الخاصة باألطفال.

4 - اهتمت الدراسات السابقة بالتفاعل االجتماعي وعالقته باملهارات االجتماعية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
اأوًل: منهج الدرا�سة:

اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي يهتم بتحليل البيانات التي تم التوصل إليها 
من عينة الدراسة ومعالجتها يف ضوء األساليب اإلحصائية املختلفة للتعرف عىل مستوى التفاعل االجتماعي 
خارج  االجتماعية  التفاعالت  مقياس  وهي  الدراسة،  يف  املستخدمة  األداة  باستخدام  الدراسة  محل  لألطفال 

املنزل ألطفال الروضة، وقد أمكن أخذ عينة الدراسة من أطفال روضة السندباد بمملكة البحرين. 

ثانيًا: عينة الدرا�سة:

17 طفالً  بلغ قوامها  الدراسة عىل عينة  أداة  للباحثة تطبيق  أمكن  الدرا�سة ال�ستطالعية:  اأ. عينة 

وطفلة بواقع )8 طفل، 9 طفلة( ، وترواحت أعمارهم ما بني 4 إىل 6 سنوات بمتوسط عمري قدره 5.08 عاماً، 
وانحراف معياري قدرة 0.42 عاماً، وتم االعتماد عىل هذه العينة بغرض التحقق من الخصائص السيكومرتية 

ملقياس التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة بمملكة البحرين.

روضة  أطفال  من  عينة  عىل  الدراسة  أداة  تطبيق  من  للباحثة  أمكن  الأ�سا�سية:  الدرا�سة  عينة  ب. 

السندباد بمملكة البحرين، وقد أمكن تطبيق أداة الدراسة عىل العينة يف ديسمرب 2019، حيث بلغ عدد أطفال 
عينة الدراسة 49 )28 طفل، 21 طفلة(، وترواحت أعمارهم ما بني 4 إىل 6 سنوات، بمتوسط عمري قدرة 5.21 
بحيث مثلوا تالميذ أحد صفوف روضة  وانحراف معياري قدرة 0.54 عاماً وقد تم اختيارهم عشوائياً  عاماً 

السندباد الكامنة يف املحافظة الشمالية بمملكة البحرين

ثالثًا: اأداة الدرا�سة:

مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال: أعد مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال يف مرحلة ما قبل 
املرحلة  أطفال هذه  لدى  االجتماعية  التفاعالت  البيئة املرصية بهدف  )1998( يف  الله  االبتدائية عبد  املدرسة 
ممن هم يف سن الرابعة والخامسة والسادسة. ويمكن استخدام هذه األداة يف التعرف عىل كون الطفل طبيعي 
اجتماعياً أو أن يكون من أحد أطفال ذوي االحتياجات الخاصة. وقياس إحساس الطفل بأنه مقبول اجتماعياً 
من جانب اآلخرين، وإحساسه بالتكيف والقدرة عىل تقدير الذات، كذلك معرفة قدرات الطفل اجتماعياً مثل 
املهارات اللغوية واالتصال، التفكري، وتفاعله مع اآلخرين، ويتكون املقياس من 32 بند موزعة عىل ثالثة أبعاد 
فرعية للمقياس وهي، البعد األول التواصل االجتماعي، ويتضمن 12 بنداً وهي: )1، 4، 7، 8، 10، 14، 16، 17، 
20، 25، 28، 31(، البعد الثاني اإلقبال االجتماعي، ويتضمن 10 بنود وهي )2، 3، 9، 15، 22، 23، 24، 27، 29، 
32(، البعد الثالث االنشغال االجتماعي، ويتضمن 10 بنود وهي )5، 6، 11، 12، 13، 18، 19، 21، 26، 30(، 
ويتم اإلجابة عىل بنود املقياس بثالثة بدائل، وهي )نعم = 3، أحياناً= 2، مطلقاً= 1(، وقد تم صياغة جميع 
البنود بصورة إيجابية ما عدا 12 بنداً تم صياغتها بصورة سلبية حيث يتم تصحيحها بصورة معكوسة )3، 4، 

.)32 ،29 ،26 ،22 ،19 ،18 ،15 ،14 ،10 ،7

ويتسم املقياس يف صورته األصلية بخصائص سيكومرتية جيدة حيث يتسم املقياس بصدق املحكمني، 
والصدق العاميل، والصدق التالزمي، والصدق التمييزي، وقد أمكن التأكد من صدق املحكمني وترواحت نسبة 
االتفاق بينهم ما بني %95 إىل %100، وأمكن حساب الصدق العاميل وأظهرت التحليالت اإلحصائية أن هناك 
ثالثة عوامل وهي: )اإلقبال االجتماعي، االهتمام أو االنشغال االجتماعي، التواصل االجتماعي(، وهي تفرس 
واالنسحاب  كونرز  مقيايس  مع  باملحك  االرتباط  صدق  حساب  أمكن  وكما  الكيل،  التباين  من   )38.81%(
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االجتماعي  التفاعل  ارتبط  وكما  كونرز،  مقياس  مع   0.732 باملحك  االرتباط  معامل  بلغ  حيث  االجتماعي، 
بمقياس االنسحاب االجتماعي وبلغ معامل االرتباط باملحك -0.795، وكما يتسم املقياس بالصدق التمييزي 
يتسم  كما  األعىل.  الربيع  اتجاه  يف  جوهرية  الفروق  وكانت  واألعىل،  األدنى  الربيع  بني  التمييز  عىل  بالقدرة 
املقياس بثبات إعادة التطبيق عىل عينة بلغ عددها 100 من أطفال الروضة واملرحلة االبتدائية وبلغ معامل 

االتباط بني التطبيقني 0.681 بعد مرور أسبوعني. وكما يتسم املقياس بثبات ألفا كرونباخ 0.645.

البيئة  التفاعالت االجتماعية لألطفال يف  التحقق من صدق وثبات مقياس  الحالية أمكن  الدراسة  ويف 
البحرينيه حيث قامت الباحثة بتطبيق املقياس عىل عينة بلغ عددها 17 )8 طفل، 9 طفلة( من أجل التحقق 
أساتذة  من  واملحكمني  الخرباء  من  ثالثة  عىل  املقياس  عرض  أمكن  للمقياس  السيكومرتية  الخصائص  من 
الجامعة يف مملكة البحرين وقد تم أخذ آرائهم حول مدى تمايش صياغة البنود مع الثقافة البحرينية ومدى 
فهم البنود والصياغة لدى األطفال يف الثقافة البحرينية)1( وقد أجمعت اآلراء بنسبة %100 عىل أن الصياغة 
باللغة العربية الفصحة، وأنها مفهومة بالنسبة لألطفال يف املجتمع البحريني، وأن البنود وصياغتها ال تحتمل 
أكثر من معنى، وأن البنود منسجمة مع األبعاد الخاصة بها، كما أمكن للباحثة من حساب االتساق الداخيل 
للمقياس بني األبعاد الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس وقد بلغت معامالت االتساق الداخيل )0.818، 0.858، 
0.849( لإلقبال االجتماعي، اإلنشغال االجتماعي، التواصل االجتماعي عىل التوايل، كما بلغ معامل ثبات ألفا 
االجتماعي،  التواصل  االجتماعي،  االنشغال  االجتماعي،  لإلقبال   )0.854  ،0.769  ،0.776  ،0.849( كرونباخ 
والدرجة الكلية عىل التوايل. وبعد استخراج صدق األداة وثباتها يتضح للباحثة أنه يمكن االعتماد عىل املقياس 
الحايل يف الدراسة الحالية، ويمكن الثقة يف أنه يقيس فعالً ما وضع لقياسه أصالً، وأنه متى ما تم تطبيقه عىل 

نفس األفراد يظهر مستواهم الحقيقي تقريباً وهو صالح لالستخدام فهو يتسم بالصدق والثبات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج ال�سوؤال الأول وتف�سريه:

الروضة«،  أطفال  من  الدراسة  عينة  لدى  االجتماعي  التفاعل  مستوى  »ما  عىل  األول  السؤال  ينص 
ولإلجابة  عن هذا السؤال تم حساب التكرارات واألوزان املرجحة للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 
للتفاعل  الكلية  والدرجة  الفرعية  وأبعادها  االجتماعي  التفاعل  بنود مقياس  البحث عىل  أفرد عينة  لدرجات 

االجتماعي ككل، وتم تقدير املستوى وفقاً للمعيار التايل:

تم تحديد املستوى بناء عىل قيمة املتوسط الحسابي واألوزان النسبية ويف ضوء درجات قطع املقياس 
أداة البحث، حيث تم تحديد طول فرتة مقياس ليكرت الثالثي املستخدمة يف هذه األداة )من 1 : 3(، وتم حساب 
 =3/2( أي  الفرتة  طول  عىل  للحصول  الثالثة  املقياس  فرتات  عدد  عىل  تقسيمه  تم  والذي   ،)2  =1-3( املدى 
0.67( ثم تم اضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي )1( وذلك لتحديد الحد األعىل للفرتة األوىل، وهكذا 

بالنسبة لباقي الفرتات كما هو مبني بالجدول التايل:

))( تتقدم الباحثة بالشكر لكل من األساتذة الذين قاموا بتحكيم املقياس وهم السادة د/محمد مقداد أستاذ علم النفس بكلية 

اآلداب جامعة البحرين، د/ توفيق عبد املنعم سعد أستاذ علم النفس املشارك بكلية اآلداب جامعة البحرين، د/ السيد سامي 

محجوب أستاذ علم النفس املساعد بكلية اآلداب جامعة البحرين.
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جدول )1( الفرتات وحتديد درجة النطباق والأوزان الن�سبية

درجة االنطباقاملتوسط الحسابيالفرتةالوزن النسبيم

ال1 - 1.67)1( إىل أقل من )1.68(33.33% – 155.67%

إىل حد ما1.68 - 2.35)1.68( إىل أقل من )2.36(55.68% – 278.66%

نعم2.36 - 3)2.36( إىل )3(78.67 % - 3100%

أن مستوى  تعني   )1.67( إىل   )1( أنه: من  إىل  التوصل  تم  الحسابي  املتوسط  قيمة  الحكم عىل  معيار 
منخفض، ومن )1.68( إىل )2.35( تعنى أنه مستوى متوسط، ومن )2.36( إىل )3( تعني أنه مستوى مرتفع، 

ويمكن توضيح نتائج التحليالت اإلحصائية كما يف جدول )2، 3، 4، 5، 6( كما ييل:

اأوًل- التوا�سل الجتماعي: 

جدول )2( م�ستوى حتقق التوا�سل الجتماعي على البنود،

والدرجة الكلية للتوا�سل الجتماعي لدى عينة من اأطفال الرو�سة )ن= 49(

البندالرتبة
املتوسط
الحسابي

االنحراف
 املعياري

األهمية
النسبية %

مستوى
التواصل 
االجتماعي

117
مثالً  والرسور  والحزن  كالخوف  املختلفة  انفعاالته  عن  يعرب 

بشكل واضح
مرتفع2.860.4195.23

مرتفع2.820.3993.87يمكنه إقامة عالقات صداقة تقليدية مع أقرانه21

331
يدرك اإليماءات االجتماعية كاإلشارة باليد وحركة الرأس للتعبري 

عن الرفض أو املوافقة مثالً
مرتفع2.760.4391.83

مرتفع2.760.4391.83يفهم التعبريات الوجهية بشكل صحيح425

مرتفع2.670.4789.11يتعاطف مع وجهات نظر ومشاعر اآلخرين520

مرتفع2.550.6185.03يشكر من يقدم له خدمة أو يساعده عىل أداة يشء ما68

714
ينظر يف عيني  ال  البرصي حيث  بالتواصل  القيام  عليه  يصعب 

من يتحدث إليه
مرتفع2.510.6883.67

مرتفع2.450.6181.63يعتذر عندما يرتكب أي خطأ تجاه اآلخرين816

مرتفع2.410.6780.27عندما يتحدث مع أقرانه فإنه يهرب من منتصف املحادثة910

متوسط2.180.7072.79عندما يوجه أحد أصدقائه اللوم إليه فإنه ال يغضب من ذلك1028

متوسط1.980.8065.98إذا لم يحصل عىل ما يريد فإنه يغضب وينفجر بكاًء117

متوسط1.920.7963.94تتسم حواراته مع اآلخرين باملحورية والذاتية أي تنصب عىل ذاته124

مرتفع82.93 0.27        2.49       إجمايل التواصل االجتماعي

حيث   ،)2.82-1.92( بني  تراوحت  االجتماعي  التواصل  بُعد  عبارات  متوسط  أن   )2( جدول  من  يتبني 



العدد التاسع والثمانونمجلة الطفولة العربية التفاعالت االجتـماعية خارج املنزل لدى أطفال الروضة مبملكة البحرين

76

يف  إليها  واملشار  واضح«  بشكل  مثالً  والرسور  والحزن  كالخوف  املختلفة  انفعاالته  عن  »يعرب  العبارة  جاءت 
مضمون العبارة )17( يف مقياس التفاعالت االجتماعية يف املرتبة األوىل بمتوسط حسابي )2.86( وأهمية نسبية 
)%95.23(، ويف املرتبة الثانية العبارة »يمكنه إقامة عالقات صداقة تقليدية مع أقرانه« واملشار إليها يف مضمون 
العبارة )1( يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي )2.82( وأهمية نسبية )%93.87(، ويف املرتبة 
املوافقة مثالً  أو  الرفض  للتعبري عن  الرأس  باليد وحركة  العبارة »يدرك اإليماءات االجتماعية كاإلشارة  الثالثة 
التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي )2.76( وأهمية  العبارة )31( يف مقياس  إليها يف مضمون  » واملشار 
نسبية )%91.83(، ويتبني من النتائج أن أدنى عبارات بُعد التواصل االجتماعي املسهمة يف التفاعالت االجتماعية 
والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة » تتسم حواراته مع اآلخرين باملحورية والذاتية أي تنصب عىل ذاته« 
واملشار إليها يف مضمون العبارة )4( يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي )1.92( وأهمية نسبية 
)%63.94(. وهذا يعني أن عبارات هذا البعد تراوحت ما بني املتوسط واملرتفع بما معناه أن أطفال الروضة يرون 

بأن بُعد التواصل االجتماعي يسهم يف التفاعالت االجتماعية بدرجات مختلفة ما بني املرتفعة واملتوسطة.

ويمكن تفسري تلك النتائج التي تم التوصل إليها بأن أطفال الروضة سواًء كانوا ذكوراً أم إناثاً يكون 
واللعب  أوقاتهم،  أغلب  يف  األقران  مشاركة  عن  ويبحثون  بينهم،  فيما  كبرية  وتفاعلية  تعاونية  روح  لديهم 
معهم ومحاولة فهمهم والتحدث معهم، باإلضافة إىل رسعة االنسجام فيما بينهم وتوطيد عالقاتهم ببعضهم 
البعض من غري حواجز أو عوائق، األمر الذي يساهم يف انتشار األلفة واملحبة بينهم وزيادة مستوى التفاعالت 

االجتماعية فيما بينهم، فتصبح من خصائص هؤالء األطفال التمتع بتفاعل اجتماعي عايل املستوى.

ثانيًا-  الإقبال الجتماعي: 

جدول )3( م�ستوى حتقق الإقبال الجتماعي على البنود،

والدرجة الكلية لالإقبال الجتماعي لدى عينة من اأطفال الرو�سة )ن= 49(

البندالرتبة
املتوسط

الحسابي

االنحراف

املعياري

األهمية

النسبية %

مستوى اإلقبال 

االجتماعي 

مرتفع2.820.3993.87يقبل عىل األلعاب الجماعية.123

مرتفع2.800.4693.19يحب القيام باملهام التي يشرتك فيها مع بعض أقرانه.224

مرتفع2.670.5289.11يدعو أقرانه ملشاركته يف النشاط الذي يقوم به.327

مرتفع2.670.5989.11يشرتك مع أقرانه يف اللعب واألنشطة املختلفة. 42

يتجنب أي شكل من أشكال التفاعل االجتماعي مع 515

اآلخرين حتى األشكال البسيطة.
مرتفع2.450.6581.63

متوسط2.310.7476.87يغضب ويجري بعيداً عندما يقرتب منه شخص آخر.632

متوسط2.240.7574.83يخىش اآلخرين ويخاف منهم ويحاول االبتعاد عنهم.729

متوسط2.180.7072.79حركة ونشاط اآلخرين حوله تشعره باإلزعاج.822

متوسط2.180.8172.79يفضل أن يكون بمفرده معظم الوقت.93

متوسط1.960.7165.30يتشبث جسدياً باآلخرين للتواصل معهم.109

مرتفع2.430.3180.95إجمايل اإلقبال االجتماعي
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حيث   ،)2.82-1.96( بني  تراوحت  االجتماعي  اإلقبال  بُعد  عبارات  متوسط  أن   )3( جدول  من  يتبني 
التفاعالت  العبارة )23( يف مقياس  إليها يف مضمون  الجماعية« واملشار  األلعاب  » يقبل عىل  العبارة  جاءت 
العبارة  الثانية  االجتماعية يف املرتبة األوىل بمتوسط حسابي )2.82( وأهمية نسبية )%93.87(، ويف املرتبة 
» يحب القيام باملهام التي يشرتك فيها مع بعض أقرانه« واملشار إليها يف مضمون العبارة )24( يف مقياس 
التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي )2.80( وأهمية نسبية )%93.19(، ويف املرتبة الثالثة العبارة »يدعو 
التفاعالت  مقياس  يف   )27( العبارة  مضمون  يف  إليها  واملشار  به«  يقوم  الذي  النشاط  يف  ملشاركته  أقرانه 
بعد  عبارات  أدنى  أن  النتائج  من  ويتبني   )89.11%( نسبية  وأهمية   )2.67( حسابي  بمتوسط  االجتماعية 
اإلقبال االجتماعي املسهمة يف التفاعالت االجتماعية والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة  »يتشبث جسدياً 
التفاعالت االجتماعية بمتوسط  العبارة )9( يف مقياس  إليها يف مضمون  للتواصل معهم« واملشار  باآلخرين 
حسابي )1.96( وأهمية نسبية )%65.30(. وهذا يعني أن عبارات هذا البعد تراوحت ما بني املتوسط واملرتفع 
بما معناه أن أطفال الروضة يرون بأن اإلقبال االجتماعي يسهم يف التفاعالت االجتماعية بدرجات مختلفة ما 

بني املرتفعة واملتوسطة.

ثالثًا- الن�سغال الجتماعي: 

جدول )4( مستوى تحقق االنشغال االجتماعي عىل البنود، والدرجة الكلية لالنشغال االجتماعي
لدى عينة من أطفال الروضة )ن= 49(

البندالرتبة
املتوسط 

الحسابي

االنحراف

 املعياري

األهمية 

النسبية %

مستوى االنشغال 

االجتماعي

مرتفع2.900.3196.6يشعر باالستمتاع عند وجوده مع أقرانه. 111

مرتفع2.800.4193.19يبدو ودوداً تجاه اآلخرين. 26

مرتفع2.590.6186.39يتمتع بشعبية كبرية بني أقرانه. 35

مرتفع2.590.6186.39يحاول أن يكسب ود أقرانه.413

ترسه التفاعالت واألعمال التعاونية أو املتبادلة 530

مع اآلخرين. 
مرتفع2.470.6882.31

مرتفع2.470.7182.31يعمل عىل جذب اهتمام وانتباه املحيطني به.612

مرتفع2.450.7181.63ال يهتم بفرح أقرانه أو حزنهم.726

مرتفع2.370.5778.91يهتم وينشغل كثرياً بإجراء حوار مع أحد أقرانه. 821

أحد 918 يطلب  لم  ما  اآلخرين  مع  التعاون  يتجنب 

منه ذلك.
متوسط2.200.7973.47

متوسط1.800.7959.86ال يتضايق من وجوده مع اآلخرين أو وجوده بمفرده.1019

مرتفع82.11 0.28        2.46       إجمايل االنشغال االجتماعي

مرتفع2.460.2482.05الدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي
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تراوحت بني )1.80- االجتماعي  االنشغال  أو  االهتمام  بُعد  أن متوسط عبارات   )4( يتبني من جدول 
2.90(، حيث جاءت العبارة »يشعر باالستمتاع عند وجوده مع أقرانه« واملشار إليها يف مضمون العبارة )11( 
ويف   ،)96.6%( نسبية  وأهمية   )2.90( حسابي  بمتوسط  األوىل  املرتبة  يف  االجتماعية  التفاعالت  مقياس  يف 
املرتبة الثانية العبارة » يبدو ودوداً تجاه اآلخرين« واملشار إليها يف مضمون العبارة )6( يف مقياس التفاعالت 
االجتماعية بمتوسط حسابي )2.80( وأهمية نسبية )%93.19(، ويف املرتبة الثالثة العبارة »يتمتع بشعبية 
إليها يف مضمون العبارة )5( يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي  كبرية بني أقرانه« واملشار 
)2.60( وأهمية نسبية )%86.39(، ويتبني من النتائج أن أدنى عبارات بُعد االهتمام أو االنشغال االجتماعي 
املسهمة يف التفاعالت االجتماعية والتي كانت يف املرتبة األخرية هي العبارة »ال يتضايق من وجوده مع اآلخرين 
أو وجوده بمفرده« واملشار إليها يف مضمون العبارة )19( يف مقياس التفاعالت االجتماعية بمتوسط حسابي 
املتوسط واملرتفع بما  البُعد تراوحت ما بني  أن عبارات هذا  )1.80( وأهمية نسبية )%59.86(. وهذا يعني 
االجتماعية  التفاعالت  يف  يسهم  االجتماعي  االنشغال  أو  االهتمام  بُعد  بأن  يرون  الروضة  أطفال  أن  معناه 
بدرجات مختلفة ما بني املرتفعة واملتوسطة، ويمكن استخالص النتائج النهائية بشكل عام كما يف جدول )5(.

جدول )5( م�ستويات التفاعل الجتماعي لدى عينة من اأطفال الرو�سة )ن= 49(

البندالرتبة
املتوسط 

الحسابي

االنحراف

 املعياري

األهمية 

النسبية %

مستوى التفاعالت 

االجتماعية

مرتفع82.93 0.27        2.49       إجمايل التواصل االجتماعي1

مرتفع2.430.3180.95إجمايل اإلقبال االجتماعي3

مرتفع82.11 0.28        2.46       إجمايل االنشغال االجتماعي2

مرتفع2.460.2482.05الدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي

يتبني من جدول )5( بأن املستوى الكيل للتفاعالت االجتماعية عند أطفال الروضة كان مرتفعاً حيث 
بلغ متوسطه الحسابي )2.46( وأهميته النسبية )%82.05( مما يدل عىل أن املستوى الكيل ألبعاد املقياس 
وفق تقديرات واستجابات أطفال الروضة كانت بدرجة مرتفعة، كما أن املتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة 
فقد   )2.49 - 2.43( بني  تراوحت  الروضة  أطفال  استجابات  وفق  االجتماعية  التفاعالت  ملقياس  املكونة 
أظهرت النتائج وفق لقيمة املتوسط الحسابي ترتيب أبعاد مقياس التفاعالت االجتماعية كالتايل: )التواصل 
االجتماعي، االنشغال االجتماعي، اإلقبال االجتماعي( حيث بلغ متوسط التواصل االجتماعي )2.49( وأهمية 
نسبية  وأهمية   )2.46( االجتماعي  االنشغال  أو  االهتمام  متوسط  وبلغ  األوىل،  املرتبة  يف   )82.93%( نسبية 
)%82.11( يف املرتبة الثانية، وبلغ متوسط اإلقبال االجتماعي )2.43( وأهمية نسبية )%80.95( يف املرتبة 
الثالثة. وهذه النتيجة تُشري إىل أن مستوى التفاعالت االجتماعية بأبعاده الثالثة الكيل كان بدرجة مرتفعة، 

ويمكن توضيح مدى جودة التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة من خالل شكل )1(.
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79.5

80

80.5

81

81.5

82

82.5

83

إجمالي التواصل 
 االجتماعي

إجمالي اإلقبال 
 االجتماعي

إجمالي اإلنشغال 
 االجتماعي

الدرجة الكلية للتفاعل 
 االجتماعي

شكل )1( النسبة املئوية للتفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة )ن= 49(

وللتأكد من النتيجة التي قامت بحساب داللة الفروق بني الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات 
العينة التجريبي عىل املقياس باستخدام اختبار - ت لعينة واحدة، حيث نجد أن الوسط الحسابي= مجموع 
أوزان البدائل عدد الفقرات الكلية/ عدد البدائل، وأمكن مقارنتها باملتوسطات الحسابية بغرض التحقق من 
مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الوسط الفريض ومتوسط درجات العينة عىل مقياس القيم الرتبوية 
املكتسبة لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية، وللتأكد من هذه النتيجة أمكن استخدام ويمكن عرض نتيجة 

الفرض كما ييل:-

جدول )6( اختبار ت لعينة واحدة لدللة الفروق بني الو�سط الفر�سي للمقيا�س ومتو�سط درجات عينة 

الدرا�سة على مقيا�س التفاعل الجتماعي واأبعاده الفرعية لدى عينة من اأطفال الرو�سة )ن= 49(

ناملتغريات
متوسط

العينة

الوسط الفريض 

للمقياس

االنحراف

املعياري

قيمة

)ت(

درجة

الحرية
الداللة

4929.857183.2025.978480.001التواصل االجتماعي

4924.286153.1520.641480.001اإلقبال االجتماعي

4924.63152.8024.112480.001االنشغال االجتماعي

4978.78487.7227.906480.001الدرجة الكلية

يتضح من خالل جدول )6( أن هناك فروقاً جوهرية بني الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات 
عينة الدراسة عىل مقياس التفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة حيث نجد أن قيمة 
ت بلغت )25.978، 20.641، 24.112، 27.906( لألبعاد الثالثة وهي التواصل االجتماعي، واإلقبال االجتماعي، 
واالنشغال االجتماعي، والدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي لدى عينة من أطفال الروضة عىل التوايل، وكانت 
جميع الفروق جوهرية عند مستوى داللة 0.001 وكانت الفروق جميعها يف اتجاه عينة الدراسة الحالية من 
االجتماعي وأبعاده  التفاعل  لديها مستوى مرتفع من  الحالية  الدراسة  بأن عينة  يعني  الروضة مما  أطفال 
الفريض  بالوسط  مقارنة  االجتماعي(  واالنشغال  االجتماعي،  واإلقبال  االجتماعي،  )التواصل  وهي  الفرعية 

لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس.

إجمايل التواصل 
االجتماعي

إجمايل اإلقبال 
االجتماعي

إجمايل االنشغال 
االجتماعي

الدرجة الكلية للتفاعل 
االجتماعي
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شكل )2( الوسط الفريض للمقياس ومتوسط درجات عينة الدراسة عىل مقياس التفاعل االجتماعي 
وأبعاده الفرعية لدى عينة من أطفال الروضة )ن= 49(.

ويتضح أن هناك مستوى عاٍل من التفاعل االجتماعي لألطفال يف مرحلة الروضة باململكة عن املتوقع 
وقد يرجع ذلك إىل ما أشار إليه عدس )2009( بأن مرحلة ما قبل املدرسة تُعد من أهم املراحل التي يمر بها 
التي يحدد فيها مسار نمو الطفل جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً حيث  اإلنسان يف حياته، فهي املرحلة 
تكون قابلية استقبال الفرد أكرب، ووجود الطفل يف الروضة يمكن أن يساهم يف اكتسابهم خربات مجتمعية 
كثرية كونها مركز اجتماعي مهم يعلم الطفل كيفية التعامل مع اآلخرين عىل مستوى مختلف عن مستوى 
األرسة، كذلك يتعلم الطفل فيها كيف يتنافس ويتعاون. تعد الروضة بداية طريق املؤسسات الرتبوية كما أنها 
ليست مرحلة تعلم واكتساب مهارات فقط بل مرحلة للتنمية الشاملة للطفل تمده بالخربات التي تجعله ينمو 

كشخص مرغوب اجتماعياً ومشبعاً له كفرد.

وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع دراسة أجراها )Rehm, & Bradley, 2006(، وأظهرت النتائج أن 
نسبة %83.5 من التفاعالت كانت متعلقة بالجوانب التعليمية، وكانت نسبة %60 من التفاعالت متبادلة بني 

األطفال، ويف الدراسة الحالية نجد أن التفاعالت االجتماعية كانت مرتفعة لدى عينة الدراسة.

وقد أشار آصف، زيود )2013( إىل أن التواصل االجتماعي كأحد أبعاد التفاعل االجتماعي عند األطفال 
سواء  األطفال،  مع  تواصله  طريق  عن  االجتماعي  نموه  تطور  مع  والفيزيولوجي  العقيل  نموه  يطور  فإنه 
بالحوار أو باللعب معهم. وهي رضورة اجتماعية لبناء أصول الروابط اإلنسانية القائمة عىل االحرتام واملودة 
تتشكل يف  االجتماعي  النمو  يف  اللعب  اإلنسانية. وأهمية  املجتمعات  التماسك يف  يعزز  املتبادل مما  والتفاهم 
تطوير شخصياتهم وتحرير الطفل من الرتكيز حول ذاته واالبتعاد عن األنانية، حتى يصبح أكثر ليونة مع 
الجماعة  مع  يتكيف  الطفل  يجعل  كما  وعواطفهم،  وانفعاالتهم  اآلخرين  مشاعر  عىل  يتعرف  كما  اآلخرين 

ويتقبل اآلخرين ويتقبل األوامر والتعليمات وتنفيذها يف إطار العمل الجماعي والتدريب.

كما تشري نظرية الذكاء الناجح لسترينربغ إىل تطبيقات واضحة تتعلق بظهور املهارات يف األشخاص 
وخصوصاً األطفال يف املدارس وكثري ما تطبق هذه النظرية يف املدارس أيضاً، تحديد املشكلة أو جانب الضعف 
واإليمان به لتقويته، وتحقيق أهداف املرء يف الحياة ضمن سياقه االجتماعي والثقايف، فيتجدد ويتقوى إقبال 

وتفاعل ومشاركة الشخص )أبو جادو، الناطور، 2016(.

كما يدعم هذه النتائج نظرية إريك إريكسون والتي تعترب أن تطور اإلنسان يأتي كنتيجة طبيعية لألحداث 

التواصل 
االجتماعي

اإلقبال
االجتماعي

االنشغال 
االجتماعي

الدرجة
الكلية
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بالعوامل  تأثرها  من  أكثر  الخارجية  بالعوامل  تتأثر  االجتماعي  التطبيع  عملية  وأن  والثقافية،  االجتماعية 
العضوية، وأن كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية تتطلب الحل قبل الوصول للمرحلة الالحقة، فاملراحل عند 

إريكسون عبارة عن بناء هرمي شبيه بالطوابق املعمارية )الرصي، الفايز، 2016(.

التعلم السلوكي أن بيئة الشخص املحيطة تدفعه للترصف بطريقة معينة ولكن نظرية  كما يفرتض 
التعلم اإلدراكي تقول بأن العوامل النفسية مهمة يف التأثري عىل سلوك الفرد وبالنسبة لنظرية التعلم االجتماعي 

فهي تجمع بني العوامل البيئية والنفسية.

تتكون النظرية من القوة السلوكية التي تتمثل يف احتمالية املشاركة يف سلوك معني يف ظرف معني. كذلك 
التوقع وهو ما يتوقعه اإلنسان من نتائج يحتمل أن يعود بها سلوك معني. أيضاً من مكونات النظرية قيمة 
التعزيز وهي الناتج الذي يعود به سلوك معني. وأخرياً الحالة النفسية حيث يعتقد روتر أن املوقف ذاته قد يعني 

أشياء مختلفة لكل شخص )الغامدي، د.ت(. 

نتائج التساؤل الثاني، والذي ينص عىل أنه »هل توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق الختالف متغري 
النوع )ذكور، إناث( يف التفاعل االجتماعي وأبعاده الفرعية لدى عينة الدراسة من أطفال الروضة«، وللتحقق 
من صحة الفرض أمكن للباحثة من استخدام اختبار الفروق بني املتوسطات للمجموعات املستقلة متساوية 
التفاعل االجتماعي لدى عينة  التحليل اإلحصائي للتعرف عىل طبيعة الفروق يف  العدد، ويمكن عرض نتائج 

الدراسة من أطفال الروضة كما هو موضح بجدول )7(، كما ييل:

اإناث( جدول )7( الفروق بني املتو�سطات احل�سابية وفق لختالف متغري النوع )ذكور، 

يف التفاعل الجتماعي واأبعاده الفرعية لدى عينة الدرا�سة من اأطفال الرو�سة )ن= 49(

املتغريات
قيمةاإلناث )ن= 21(الذكور )ن=28(

)ت(
مستوى الداللة

عمعم

غري دال29.213.2930.712.921.6560.104التواصل االجتماعي

غري دال24.462.9524.053.460.4550.652اإلقبال االجتماعي

غري دال24.641.9924.623.670.0290.977االنشغال االجتماعي

غري دال78.328.6479.388.870.4720.639الدرجة الكلية

ملقياس مفهوم  الكلية  الدرجة  إحصائية عىل  داللة  ذات  فروقاً  هناك  أن   )7( يتضح من خالل جدول 
الذات وبعض أبعاده الفرعية وهي الذات األخالقية، والذات األرسية، والذات االجتماعية بني املعتمدات املورفني 
بالحقن وغري املعتمدات حيث بلغت قيمة ت )1.656، 0.455، 0.029، 0.472( ملتغريات التواصل االجتماعي، 
واإلقبال االجتماعي، واالنشغال االجتماعي، والدرجة الكلية للتفاعل االجتماعي عىل التوايل، وهي قيم غري دالة 
إحصائياً مما يعطي مؤرش قوي بأن الذكور واإلناث ال يختلفون يف درجة التفاعل االجتماعي لدى عينة الدراسة 

مما يعطي مؤرشاً بأن التفاوت يف النمو االجتماعي يف ضوء اختالف متغري النوع ال يختلف بشكل جوهري.

ويمكن تفسري ذلك بأن العوامل والظروف املحيطة بهم كانت متشابهة، وأن التفاعل االجتماعي يمكن 
تنميته من خالل تهيئة البيئة املالئمة أو املناسبة لذلك واملتمثلة يف بيئة الروضة، وتتفق نتيجة هذه الدراسة 
مع دراسة أجراها العزاوي، وكريم )2012( التي أظهرت عدم وجود فروق يف التفاعل االجتماعي بني الذكور 
واإلناث من أطفال الروضة يف التفاعل االجتماعي، كما نجد أن شعور األطفال باألمان يعزز لديهم الثقة بالنفس 
التفاعل االجتماعي وهذا األمن يعد مصدر مهم للغاية يستطيع األطفال حصولة من خالل  ويشجعهم عىل 
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األمهات يف املنزل ومن خالل املعلمات يف الروضة، ويعزز هذا الرأي عبد الحميد )1989: 47( بأن األطفال الذين 
يتمتعون بالشعور باألمن واالستقرار األرسي داخل املنزل والروضة والفصل الدرايس لديهم قدرة عىل االنخراط 
يف عالقات اجتماعية مريحة وسهلة وهذه العالقات االجتماعية تكون طويلة األمد وذلك قياساً باألطفال الذين 
ال يشعرون باألمن يف عالقاتهم بأمهاتهم فشعور الطفل باألمن يف حبه وعالقاه بأمه يزوده بأسس فعاله يف 

تفاعله مع األطفال اآلخرين. 

والتي   ،)Anme et al., 2010(دراسة الحالية مع  الدراسة  نتائج  اتفاق يف  أن هناك عدم  نجد  يف حني 
أظهرت أن هناك فروق جوهرية يف االستجابة االجتماعية، وقد حصلت الفتيات عىل درجات مرتفعة إىل حد ما 

يف جيمع األعمار.

توصيات ومقترحات الدراسة:
1. تطوير مناهج األطفال القائمة عىل أساس الخربات من خالل إعداد برامج تدريبية تسهم يف زيادة 

قدرة األطفال عىل التفاعل االجتماعي.

2. رضورة االهتمام بعملية إعداد معلمات رياض األطفال قبل الخدمة ويف أثنائها. 

3. توفري ألعاب تعليمية يف الروضة تلبي اهتمامات األطفال وتطلعاتهم وتناسب قدراتهم العقلية والتي 
تساعد األطفال يف تطور النمو االجتماعي ولو بشكل بطيء.

4. إجراء بحوث مقارنة بني األطفال منخفيض ومرتفعي التفاعل االجتماعي يف بعض سمات الشخصية 
والتوافق النفيس واالجتماعي، وبعض الجوانب املعرفية.

5. إجراء بحوث تتعلق بأساليب املعاملة الوالدية بني األطفال منخفيض ومرتفعي التفاعل االجتماعي 
والوقوف عىل أهم أساليب املعاملة الوالدية املؤثر يف التفاعل االجتماعي لألبناء.

6. بناء برامج تدريبية لتعديل أساليب املعاملة الوالدية التي تؤثر عىل التفاعل االجتماعي لألبناء بشكل 
املشكالت  بعض  يحل  قد  مما  شخصيتهم  وسمات  األطفال  عىل  بخطورتها  الوالدين  وتوعية  سلبي، 

النفسية والسلوكية املتعلقة باألطفال.
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