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 لدي اإليجابي التواصل اإلجتماعي ةمهار  لتنمية التفاعلي البنائي المسرح علي قائم  برنامج
 "ذي النشاط المفرطالروضة  طفل

 : ملخص
 التفاعلي البنائي المسرح علي قائم  برنامجفاعلية لي معرفة هدف البحث إ

ذي النشاط الروضة  طفل لدي اإليجابي التواصل اإلجتماعي ةامهار  لتنمية
، ثم قام  البرنامج القائم علي المسرح التفاعلي، حيث قام الباحث بإعداد المفرط

ليًا وبعديًا قبمقياس التواصل االجتماعي االيجابي وهي بتطبيق أدوات البحث 
مثلوا مجموعة واحدة تجريبية  ( تلميذ وتلميذة  02علي عينة الدراسة وعددها ) 

مقياس التواصل االجتماعي وكانت نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيًا في 
لصالح  (α ≤ 2020دال إحصائيًا عند مستوي) لفرقا اوقد كان هذ االيجابي

  . القياس البعدي
التواصل االجتماعي  مهارة-المسرح التفاعلي البنائي :الكلمات المفتاحية

 النشاط المفرط-االيجابي
Abstract 

The effectiveness of using a program based on 
constructive interactive theatre for developing positive social 
communication skill for hyperactive kindergarten child. 

Research aims to know effectiveness of using aprogram 
based on constructive interactive theatre for developing 
positive social communication skill for hyperactive 
kindergarten child.  

The researcher prepared the program according to 
constructive interactive theatre then she applied search tool 
which is a measure of positive social communication skill on 
the sample that consisted of (20) children as experimental 
group and the search results were there are statistically 
significant differences in the measure of positive social 
communication skill, both statistically at the level (0.05 ≥ α) for 
the experimental group in the after application which studied 
the program. 

Key words: constructive interactive- positive social 
communication skill -hyperactive kindergarten child 
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 مقدمة : 
ا ماان برعااايتهم جاا  ً  واالهتماااماألطفااال هاام ماارجة المجتمااة، وتربيااة األطفااال 

حاضر المجتمة ومستقبله حيث يشكل األطفال شريحة واسعة من المجتمة، كماا 
بهام مان جانال المجتماة هاو فاي الواقاة  االهتماميشكلون األجيال التالية، لذا فإن 

نفسه وبتقدمه وتطوره، فبقدر اإلعداد الجياد لهاءال  األطفاال مناذ  بالمجتمة اهتمام
 .السنوات األولى من حياتهم بقدر ما يتوفر للمجتمة التقدم والرقي

وهنااا ياادتي دور التربيااة فااي التدكيااد  القاادراتالكثياار ماان  هلااد الطفاال ولديااو ي
 االجتمااعي، من هذه المهارات مهاارة التواصال لتصبح مهارات القدراتعلي هذه 

ول وأنااه جاا   غاافالتواصاال هااو الوساايلة التااي تءكااد للطفاال أنااه شاا   موجااود ومر 
 .من كل ، ج   من المجتمة الذي يعيش فيه

 مثله مثل أي طفال لدياه مان اإلمكاناات والقادراتالطفل ذو النشاط المفرط 
لكنااه ذو طبيعااة  اصااة تتطلاال طاارق  اصااة فااي التعاماال  ،االهتماااميتطلاال  مااا

 .مهاراته ومعارفهمعه عند تنمية 
  والمسااااارح التفااااااعلي البناااااائي مسااااارح ذو طبيعاااااة مناسااااابه لهاااااذا الطفااااال فهااااا

جعله متلقي سالبي طاول الوقات بال يسامح لاه بالتاد ل والتفاعال ماة المحتاوي ي ال
 كماا أن رباط عملياة الاتعلم بمواقاف درامياة ،مما يجعال عملياة الاتعلم أساري وأيسار

والتفااعتت القائماة  اتل وبعاد ،فساه معينة يكون تدثيرها أكبر وذات رساو  فاي ن
العاااارم المساااارحي تكااااون تربااااة  صاااابة للتدكيااااد علااااي طاااارق وحتميااااة التواصاااال 

 االجتماعي االيجابي.
تدعم تواصله االيجابي  مناسبةلي طرق إالطفل ذي النشاط المفرط بحاجة 

لاي ساو  تكيفاه إمشااكل تاءدي  لظهارتت طبيعتاه هملأ  فلو والسليم مة المحيطين 
 .مشاكل أ طر بعد ذلكوربما 

ا علااى وجااود نااوي ماان أنااواي مساارح الطفاال يعتمااد أساًساا والمساارح التفاااعلي
مساااااحات مرنااااة ماااان العااااروم تاااام إعاااادادها أثنااااا  كتابااااة الاااان  تتاااايح الفرصااااة 
للمشاااااركة الفعالااااة لكاااال أو بعاااام المشاااااهدين ماااان األطفااااال. أي يصاااابح الطفاااال 

لتفاعال باين المتفارل الطفال )المشاهد( ج   من العرم المسرحي بمعنى أن ياتم ا
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و شاابة المساارح ويااتم ذلااك ماان  ااتل مشاااركة األطفااال المتفاارجين الممثلااين فااي 
 وفعاال مااا  أماارأو إجابااة علااى سااءال أو تحااذيرهما ماان  الناادا  علااى ش صااية مااا.
، والطفاال فااي هااذا النااوي المشاااركة بتمثياال بعاام األدوار  أو المشاااركة بالانااا  أو

 هد ماان لحظااة أل ااره، كاال هااذا يجعاال الطفاالماان المساارحيات هااو ممثاال ومشااا
مهارات  في العرم المسرحي ويءده ذلك لتنمية الكثير من ا فعااًل ا إيجابيً عنصرً 

ماان  مهااارات التواصاال . حيااث أن الطفاال يكتساال التواصاال االجتماااعي االيجااابي
   تل تفاعله مة المحيطين.

 :  تحديد المشكلة
 الي :الت يتتحدد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس

 تنمية في التفاعلي البنائي المسرح علي القائم البرنامج المقترح  فاعلية ما
 ؟ذي النشاط المفرط الروضة طفل لدي لتواصل االجتماعي االيجابيا رةمها

 البحث:  ضفر 
 في ضو  مشكلة البحث يمكن صياغة الفرم كالتالي :

  ًيوجااد فاارق دال إحصااائي( ا عنااد مسااتوي داللااةα≤  0.05بااين مت) وسااطي
التواصاال  مقياااسدرجااات  القياسااين القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة فااي 

 يجابي لصالح القياس البعدي.االجتماعي اإل
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى :
 لتنمية التفاعلي البنائي المسرح علي قائم  الكشف علي فعالية برنامج

 "ذي النشاط المفرطالروضة  طفل لدي اإليجابي التواصل اإلجتماعي ةمهار 
 :أهمية البحث

 :يأتي كما أهمية حصر يمكن
 تنمية  في التفاعلي البنائي المسرح دور حول نظرًيا أدبا يقدم البحث الحالي

بصفة عامة والطفل  الروضة طفل لدي التواصل اإلجتماعي اإليجابي ةمهار 
 أوائل من رتعتب الحالية الدراسة أن حيثذي النشاط المفرط بصفة  اصة 
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ست دامه التفاعلي المسرح موضوي تناولت التي الدراسات  طفل مة وا 
 .الروضة

  هتمامها بالطفل ذي النشاط المفرط وكونه ذو إ في البحثتكمن أهمية
 لي برامج موجهه لتنمية مهاراته.إطبيعة  اصة فهو يحتال 

  ليميةالتع الممارسات تع ي  في الروضة معلمات البحث الحالي نتائج تفيد 
مهارات التواصل اإلجتماعي  في تنمية التفاعلي المسرح علي القائمة

 ذي النشاط المفرط. الروضة طفل اإليجابي لدي
 تفاعلية مسرحيات إعداد في الطفولة برامج علي القائمين فيدي قد كما 

  .الم تلفة المهارات لتحسين المعلمات لتست دمها لألطفال
  : منهج البحث

سات التي تناولت دبيات والدراألوذلك لوصف وتحليل ا:فيالمنهج الوص -أ
دوات وتحليل محتوي الدراسة وكذلك وصف وبنا  األ ،متايرات الدراسة

عداد االطار النظري.وتحليل النتائج وتفسيرها وكذلك   في كتابة وا 
الذي  Quasi-Experimental Research المنهج شبه التَّجريبي -ب  

ل أو أكثر على متاير تابة أو أكثر حيث يبحث يبحث في أثر متاير مستق
علي مجموعة  البرنامج القائم علي المسرح التفاعلي البنائيفاعلية است دام 

التواصل  ةلتنمية مهار  المفرططفال المستوي الثاني ذي النشاط أمن 
 يجابي.جتماعي اإلاإل

  : حدود البحث
 يقتصر البحث على الحدود التالية :

 عام من الثاني الدراسي الفصل في البرنامج هذا تطبيق تم :الزمنية الحدود - أ
0202. 

 .(سنوات7-6أطفال المستوي الثاني)تتمثل في عينة من  الحدود البشرية : - ب
 كفر الشيخ.محافظة بمدارس  احدي الروضات الحدود المكانية : - ت
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 تحسينل البرنامج القائم علي المسرح التفاعلي البنائيالحدود الموضوعية :  -ج
 ذي النشاط الروضة أطفال لدي اإلجتماعي اإليجابيهارة التواصل م

 المفرط.
  : أدوات البحث

 :  ةالبحث إعداد األدوات التالي ياقتض
 إعداد الباحثة              البرنامج القائم علي المسرح التفاعلي البنائي 
 اعداد.التواصل االجتماعي ألطفال الروضة ذي النشاط المفرط. مقياس 

 الباحثة
   عبد الرقيل احمد اعداد     فرط الحركة و ا تبار اضطرال نق  االنتباه(

 البحيره(
 مصطلحات البحث : 

 مسرح الطفل
 من  ليط الدرامي كاللعلبدنه   )20 ،0227)الحسن أبو ستم يعرفه

 غير ألغرام أو مواقف في ليست دمها مدلوفة أشيا  تنظيم يعيد وال يال الواقة
 مدلوفة.

 تقم  علي يقوم المسرح أن إلي( 33، 0227)قنديل محمد أشار كما
 حوله. والمادية اإلنسانية  الحياة نماذل ويعكس الكبار ش صيات
 التي والدراما التمثيل عمليات (هو7، 0200) يعقول فاطمة تعرفه كما

 الحوار في المتمثلة عناصرها علي وتشتمل الروضات وتنفذها لها ت طط
 .للطفل اللاوية المهارات لتحسين والبنا  والصراي والش صيات حادثةوالم

 األدوار الش صيات فيه يتقم  درامية لعبة هو" أنه علي الباحثة وتعرفه
 وهو تعليمي وظيفي أو تربوي كان سوا  معين لارم معينة لقصة التمثيلية

 .للمسرحية حركيةوال الموسيقية المءثرات األحداث ويصاحل األطفال لفئة هموج
 :التفاعلي المسرح
 ةمهار  لتنمية لألطفال تقدم التي الدراما أنواي من نوي هو :تعرفه الباحثة  

 المسرحية أحداث مة األطفال تفاعل  تل من التواصل اإلجتماعي اإليجابي
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 أو لتمثيل تجربة درامية  اصة بهم  رائهمج عن يعبر الذي التايير إلحداث
 .جبتهم أثنا  المسرحيةأو تقليد ش صية أع

 التواصل االجتماعي االيجابي
هي مجموعة من السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي يصدرها الفرد اثنا  
التفاعل االجتماعي وتحقيق قدرات التفاعل االيجابي مة البيئة المحيطة سوا  في 

 .(Brunelloprodenco,2001,P7) المجتمةأو محيط االسرة او المدرسة او ال مت  
(بدنها العملية الفنية الشاملة التي تتضمن تبادل 7، 0227ويعرفها الش  )

واآلرا  والمشاعر بشتي الوسائل واألساليل مثل اإلشارات واإليما ات  األفكار
 وتعبيرات وحركات اليدين والتعبيرات اإلنفعالية واللاة.

 رين ألمة اهي المهارات التي تمكن الطفل من التفاعل  :وتعرفها الباحثة
ستقبال المعلومات بشكل فعال سوا  كانت مهارات  رسال وا  بطريقة إيجابية وا 

 لفظية أو غير لفظية.
 :مفرطالنشاط ال

ضطرابات التي تتمي  نه مجموعة من اإلأعلي  المفرطويعرف النشاط ا
بالبداية المبكرة وتتشابه بين مفرط النشاط وقليل التهذيل مة عدم انتباه شديد 
وفقدان القدرة علي االندمال ومن أهم مظاهره  يادة الحركة ا عدم االستقرار في 
المكان ا عدم التركي  ا االستثارة ال ائدة ا التململ ا تشتت الذهن ا التد ل فيما 

 (77، 0202ي   اآل رين. )هند الهاشمي، 
الطفل تظهر لدي التي  االضطراباتمجموعة من  هندب وتعرفه الباحثة:

 جتماعيتفاعله مة اال رين وكذلك تواصله اإل وتعوق
 النظري والدراسات السابقة : طار اإل 

  :التفاعلي البنائي المسرح :المحور األول
إن مسرح الطفل يعد من أعظم االبتكارات في القرن العشرين، إنه أستاذ 
 لأل تقيات، والمثل العليا، بل هو  ير معلم اهتدت إليه عبقرية اإلنسان )عمرو

 (. 0202،7دوارة، 
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تجاهات المسرح المعاصر للمسرح التقليدي ا  إن الرفم الصريح لتيارات و 
 إنطلق ولذلك كثيرة، أشكال مسرحية مبتكرة  ظهور  بدت واضحة،عن طريق

نتال صيغ مسرحية جديدة من إلعاتهم ادير من الم رجين والمسرحيين في إبالكث
ه المسرحي البرا يلي )اوجستو باولو(الذي هذه الصيغ المسرح التفاعلي الذي اسس

المسرح التفاعلي مسرح رحي فعطي للمتلقي فرصة للتد ل في العرم المسأ
فدصبح  ساسي في العرم المسرحيأيعتني بالجمهور ويجعل له دور ورأي 

يجابي وت لي عن الدور السلبي الذي كان يت ذه في المسرح إالمتلقي له دور 
لجمهور في العرم المسرحي لم يكن جديد فقد أكد ذلك و أهمية دور ا التقليدي

-ارسطو من  تل التراجيديا التي يقدمها وكانت مليئة باالنفعاالت مثل)ال وف
د الشفقة(وذلك بارم تعاطف الجمهور مة االبطال بالتالي نج-الرحمة-الاضل

ي طرم،ويءكد ذلك المسرح اليوناني الذي أععو المستهدف من الأن الجمهور ه
 .(02، 0206،جمهور مكانة  اصة)يوسف هشام لل

يعتمد أساسًا على وجود مساحات، أو مناطق معينة المسرح التفاعلي 
لمشاركة الجمهور )األطفال( سوا  كان ذلك بالانا ، أو مواقف يتم تجسيدها 

 تيار، بالتمثيل، أو بالمناقشة، وطرح المقترحات، وبالتالي يعطى إمكانية اإل
 . (02، 0200لمشاركين من جمهور األطفال )على بن صالح، والتنوي لده ا
مسرح المشاركة)المسرح التفاعلي( نوي  أن (0206) صادقامال  وتري

من أنواي مسرح الطفل الذه يحرك مشاعر الطفل، وذهنه، وعقله، ويقوده إلى 
التفكير السليم، وجعل الطفل عنصرًا إيجابيًا فعااًل في العرم المسرحي، وذلك 

طريق إقحام الطفل المتلقي في المشاركة في الحدث المسرحي، إما بالفعل عن 
 الجسدي عن طريق التمثيل، أو ترديد بعم الكلمات واألغاني مة الممثلين، 
أو بإبدا  اآلرا  والحلول أثنا  العرم المسرحي، مما يءده لتنمية السلوكيات 

 االجتماعية اإليجابية. 
(، ومحمد أبو ال ير 023، 0222)ويتفق كل من فاتن عبد اللطيف 

(، على أن أهداف مسرح (،00، 0202(، وأحمد حسين )30-37، 0222)
 هي: التفاعلي 
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إعطا  دور إيجابي للطفل من قبل القائمين على العمل المسرحي، ليكون  -0
  .مشاركًا متفاعًت وليس سلبياً 

أن يفكروا لهم على جعإثارة  يال الطفل، وتفكيره فيما يشاهد ويمثل، وهذا ي -0
 .يشعرون بالمسئولية في ا ياراتهمفبمرونة وحرية، 

تحقيق هدف تربوي، وعتجي، وتنموي اجتماعي عن طريق قنوات  -3
 االتصال المفتوحة بين الممثلين كمرسلين، وبين المشاهدين األطفال.

تحقيق المتعة، واللهو الطبيعي للطفل، والتعرف على عناصر المسرحية  -4
 جميعا.

 سليم.ودفعهم الي السلوك ال االطفال وتنمية الحس الجمالي ادسعإ -0
مدادهم بتجارل حية إطفال من  تل فاقهم و يادة  برات األجتوسية  -6

 .لي تجارل جديدةإو تحفي هم أمامهم أمجسدة 
 إشباي ميول األطفال، واإلجابة على تساءالتهم بطريقة جذابة، وممتعة. -7
تها وتدريبها، والوصول بها إلى المستوه الكشف عن المواهل، ورعاي -2

 المطلول.
يتيح العمل المسرحي للطفل فرصة أفضل للتعرف على نفسه وعلى  -2

 قات جديدة مة العالم ال ارجي.وتكوين عتاآل رين، 
 البنائيةالنظرية  المسرح التفاعلي و

 ءكدتت رل البنائية من طور التعلم التقليدي القائم علي الحفظ والتكرار بل 
أن الطفل  هذه النظرية قوامو  يبني معارفه بنفسه يجل أنكل متعلم  أن علي

 يكون نشًطا في بنا  أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مة ال برة
 .المقدمة
تعبر البنائية في أبسط صورها وأوضح مدلوالتها عن أن المعرفة ت بنى و 

 هوهذا مايوفر  بلها بصورة سلبية من البيئةبصورة نشطة على يد المتعلم وال يستق
ث دن المتعلم يبني الكثير من ال برات أثنا  التفاعل الحاأالمسرح التفاعلي حيث 

أن التفاعل  عندما ذكر Berkens   بيركن   هأثنا  وبعد المسرحية وهذا ما أكد
 يجعل التعلم أكثر فاعلية.
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يتم من  تل ن تعلم الفرد ألي إ( Henriques,1998وقد اشار )
 ر الثقافة السائدة في المجتمة.اطإجتماعية في التفاعتت اإل

 :المسرحومن الدراسات التي تناولت 
إلى التعرف على فعالية برنامج  (0200 ( احمد وال  دراسة توصلت

تدريبى للطالبة المعلمة باست دام المسرح التفاعلى لتنمية بعم الممارسات 
ست دمت الباحثة المنهج التجريبى، و تكونت أضة، و الديمقراطية لطفل الرو 

( طالبة معلمة بالفرقة الثالثة بكلية 62عينة الدراسة للبرنامج التدريبى من )
جريبية و ضابطة تضم ريام األطفال، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ت

ست دمت الباحثة بطاقة متحظة المهارات أطالبة معلمة، و  (32كل منها )
ست دام المسرح التفاعلى، وبرنامج تدريبى للطالبة إدارية للطالبة المعلمة فى األ

ثبتت النتائج أوقد المعلمة على كيفية توظيف المسرح التفاعلى مة طفل الروضة 
 .فعالية البرنامج

 في الطفل مسرح دور علي (0200 ( يعقول فاطمة دراسة أكدت كما
 ريام معلمات نظر وجهة من الروضة طفالأ لده اللاوية المهارات تحسين
ست دمت مقارنة دراسة : والكويت األردن في األطفال  الوصفي المنهج الباحثة وا 
 لدي اللاوية المهارات تحسين في المسرح أثر حول المعلمات رأي بين للمقارنة
تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من معلمات ريام و  الروضة اطفال

معلمة من  72( ،022االطفال في كل من االردن والكويت وعددهم)
معلمة من الكويت واست دمت الباحثة استبانة للتوصل الي فعالية  002االردن،و

سفرت النتائج علي فعالية مسرح الطفل أالبرنامج في تنمية المهارات اللاوية وقد 
 تحسين المهارات اللاوية.في 

لي فاعلية برنامج إ (0206)وقد توصلت دراسة أمال صادق أحمد
باست دام مسرح المشاركة في تنمية بعم السلوكيات االجتماعية اإليجابية لده 

شبه التجريبي   ، وقد إست دمت الباحثة المنهج( سنوات2-2األطفال من سن )
( طفل وطفلة من األطفال وتم ا تيارهم 02تكونت عينة الدراسة األساسية من )و 

سنوات، وطبق عليهم مقياس تنمية بعم  (2-2)بطريقة عشوائية، من سن
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وأسفرت النتائج عن التحسن الواضح في أدا  ، السلوكيات االجتماعية اإليجابية
( سنوات على مقياس السلوكيات 2-2) المجموعة التجريبية من األطفال من سن

ة، وذلك بعد تعرضهم لبرنامج مسرح المشاركة لتنمية االجتماعية اإليجابي
السلوكيات االجتماعية اإليجابية مقارنة بددا  نفس المجموعة التجريبية قبل البد  

 .برنامج الفعالية  ممايءكدفي تطبيق البرنامج 
 التواصل االجتماعي االيجابي: ةمهار :المحور الثاني 

علي التواصل مة  هكان بمدي قدرتيتحدد وجود اإلنسان في كل  مان وم
نفسه ومة األ رين والبيئة المحيطة .فت إنسانية بدون تواصل إذ أن وجود 

 اإلنسان مرهون بمستوي التواصل الذي يتحقق بينه وبين عالمه المحيط.
تعد مهارات التواصل مهارات حياتية يحتاجها الناس كافة ،لذا ينباي 

فال حتي يكونوا أكثر تفاعًت  مة العالم المحيط بهم إكتسابها وتنميتها عند اإلط
تلعل دوًرا أساسيا وهاًما في إنسجام الفرد وتوافقه مة المحيط الذي يعيش  كما
جتماعي بطبعه بالتالي يحتال الي المهارات التي تمكنه من إاإلنسان ف ، فيه

عبير عن ايًضا علي الت هة التي ينتمي اليها ،والتي تساعدالتعامل مة الجماع
 حاجاته .

تبر  أهمية التواصل في  رول اإلنسان من ع لته ،ويعطي فرصة لتبادل 
األفكار وال برات بين االش ا  ويعمل علي إندماجهم ومشاركتهم اإلجتماعية 
فيما بينهم كما ي  ل  األفراد من الن عة السلطوية دا لهم ومد جسر التواصل 

 لم تلفة والمتنوعة ثقافًيا وفكرًيا وحضارًياوالتفاعل الحضاري بين المجتمعات ا
 ) 42،0206)اال  احمد،

والتواصل اإلجتماعي كمهاره يتكون من مجموعة من العناصر منها 
المرسل والرسالة والمستقبل وتنمية مهارة التواصل يتطلل التفاعل الناجح بين 

 هذة العناصر.
ية السلوكيات اإليجابية أثنا  والمقصود بالتواصل اإلجتماعي اإليجابي تنم

  .عملية التواصل والبعد عن السلوكليات السلبية مثل العنف والعدوان
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هي أي مهارة تمكن الفرد من التفاعل ( 0202،0)العادليعرفها وقد 
والتواصل مة األ رين، ومن  تلها تظهر األعراف والعتقات االجتماعية بعدة 

 صور لفظية وغير لفظية.
 التواصل االجتماعي االيجابي تنقسم الي: ةار مه
:وهي المهارات التي تمكن الفرد من اتمام حوار سليم مهارات خاصة بالحوار -

ة سليمة واست دام التعبيرات اللفظية وغير اللفظية وحسن من لا فعال بداًية
 ثنا  الحوارأصاا  ستماي واإلاإل

كن الفرد من الطرق :وهي المهارات التي تمبإبداء الرأي خاصةمهارات  -
كما تهتم ،أو إقناي  نقد هذا الرأي كان نفعالة إلبدا  الرأي سوا  إالسليمة وال
لتعبير عطا  فرصة لأل رين لإتقبله وضرورة و حترام الرأي اال ر إبضرورة 

 رائهمجعن 
مة  ه:وهي المهارات التي يلت م بها الفرد أثنا  تفاعلمهارات خاصة بالتفاعل -

لت ام بقواعد الجماعة بصفة  اصة ومعايير السلوك اال رين مثل اإل
  االجتماعي بصفة عامة

 :ومن الدراسات تاتي تناولت التواصل االجتماعي 
لي أثر برنامج تدريبي متعدد إ( التي توصلت 0204دراسة لميس حمدي)

وقد  ،نشطة في تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدي أطفال الرياماأل
لباحثة المنهج شبه التجريبي ذات القياس القبلي والبعدي لمجموعة ست دمت اإ

 وطفلة من روضة عروس الساحل تطفً  ( 62)واحدة وتكونت عينة البحث من 
دوات التي تكونت من )البرنامج ومقياس بمدينة التذقية واست دمت الباحثة األ

سفرت أقد و التواصل االجتماعي المصور، وبطاقة المتحظة، واستبانة االم(
ئج عن وجود فروق في متوسط درجات االطفال في مهارات التواصل النتا

 االجتماعي وفق أدوات البرنامج قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي
لى التعرف على مده فاعلية إ (0206دراسة ايهال فارس ) هدفت قد 

مهارات التواصل النفسى  تدريبى لألطفال من فضى الكفا ة اللاوية فى تحسين
(طفل 00( طفل وطفلة مجموعة تجريبية، )00اإلجتماعى، وتكونت العينة من )



 

 م(9292ككلتثاتثلجملةلدك-كلألولتعددك(ككك)لك29لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

وطفلة مجموعة ضابطة، كما قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهى : البرنامج 
التدريبى للكفا ة اللاوية، إ تبار الكفا ة اللاوية، مقياس مهارات التواصل النفسى 

سنوات، وتوصلت نتائج الدراسة  (6-0الروضة من سن ) واإلجتماعى ألطفال
لتواصل النفسى لى فاعلية البرنامج التدريبى للكفا ة اللاوية فى تحسين مهارات اإ

 من فضى الكفا ة اللاوية.ل اإلجتماعى لألطفا
 لي التعرف علي أثر برنامج إ( 0202هدفت دراسة ياسمين عريقات)كما 
جتماعية في تنمية المهارات الحياتية)العناية ة اإلمستند إلي الفلسفتدريبي 

ست دام المنهج شبه إوتم ، لطفل الروضة الصحية، التواصل االجتماعي(
من (طفل وطفلة 62نت الدراسة من )و وتك التجريبي لتحقيق هدف الدراسة،

دن تم تو يعهم علي مجموعتين) تجريبية وضابطة (وقد ر روضة  اصة في األ
جتماعي وقد أظهرت ا تبار المهارات الحياتية والتواصل اإلأستحدمت الباحثة 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة النتائج 
 .والتجريبية في ا تبار المهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية

 بناء أدوات البحث:
 االيجابي االجتماعيالتواصل مقياس 

تماعي  المناسبة  ألطفال التواصل االج مهاراتى تحديد بعد التوصل إل
 وهي: ذي النشاط المفرط الروضة

 مهارات  اصة بالحوار -
 مهارات  اصة بإبد  الرأي -
 .مهارات  اصة بالتفاعل -

 بناء مفردات المقياس:
 – دائما( عبارة وتتطلل كل مفردة االستجابة ) 02تكون المقياس من )

( 62( ،  وبذلك تكون النهاية العظمي )0-0-3والتصحيح )  نادرا(– احيانا
 ( درجة.02درجة ، والنهاية الصاري ) 

  



 

 م(9292ككلتثاتثلجملةلدك-كلألولتعددك(ككك)لك29لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

 صدق المقياس:
تم است دام طريقة صدق المحكمين عن طريق عرم المقياس علي عدد 

( محكمًا من األساتذة المت صصين إلبدا  جرائهم وتمت اإلفادة من 00)
 مقترحاتهم.

 ثبات المقياس
عن طريق تطبيق   test-retestة التطبيقتم است دام طريقة إعاد

عادة التطبيق بفاصل 00المقياس علي العينة االستطتعية وقوامها ) ( طفًت وا 
  مني أسبوعين. 

.( وهي قيمة 20كما تم حسال معامل االرتباط بين التطبيقين فوجد أنه )
 .20دالة عند مستوي 

جة مناسبة من وتدل هذه القيمة لمعامل الثبات أن المقياس يتمتة بدر 
 الثبات تصلح لقياس التواصل االجتماعي .

 صدق المقياس 
 تم است دام طريقة الصدق الذاتي لحسال ثبات اال تبار ، فوجد أن :

 2022الصدق الذاتي = 
 انتائج البحث وتفسيره

 :يالبحث تم صياغة الفرم اآلت سءاللإلجابة عن 
 ( يوجااد فاارق دال إحصااائيا عنااد مسااتوي داللااةα≤  0.05 بااين متوسااطي)

التواصاال  مقياااسدرجااات  القياسااين القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة فااي 
 االجتماعي االيجابي لصالح القياس البعدي.

  : التحقق من الفرض
 حدث ما يلي: "(2،20وللتحقق من صحة الفرم عند مستوه داللة )

رتبطة؛ وذلك لداللة الفرق بين العينات الم t-testتم است دام ا تبار )ت( 
لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للدرجة الكلية 

 التواصل االجتماعي لده أطفال  مجموعة البحث.لمقياس 
 وتتل   نتائج هذه المعالجة اإلحصائية في الجدول التالي: 
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داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي لمجموعة  (:1جدول)
 التواصل االجتماعيلمقياس لبحث في الدرجة الكلية ا

االنحراف  الفرق المتوسط القياس البيان
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت "

 مستوي
 الداللة

ƞ²  
 

حجم 
 األثر

الدرجة 
 الكلية

 كبير 2020 2020 00024 02 7020 30،32 04000 القبلي
 06040 البعدي

نتيجة مءداها: أن قيمة )ت( دالة إحصائًيا عند ويشير الجدول السابق إلى 
( أكبر من قيمة )ت( 00024( حيث إن قيمة )ت( المحسوبة)2020مستوه)

 (0،36الجدولية والتي قيمتها )
( وأن هذا الفرق دال إحصائًيا لصالح القياس  02عند درجة حرية) 

 .البعدي
التواصل  وهذا معناه أن متوسط األدا  البعدي للدرجة الكلية لمقياس

االجتماعي لده أطفال  مجموعة البحث أفضل من األدا  القبلي للمجموعة 
 نتيجة التنمية بالبرنامج. ذاتها

 فاعلية البرنامج
  2020=  ( ƞ²وبحسال حجم االثر )

ئم %( من األثر يرجة للمعالجة التجريبية بالبرنامج القا20وهذا معناه أن )
 علي المسرح التفاعلي البنائي.

 .يتم قبول فرم البحث وبذلك
   :مناقشة عامة لنتائج البحث

فاااي ضاااو  ماااا أكاااد علياااه اإلطاااار النظاااري، وماااا أكدتاااه الدراساااات الساااابقة، 
البحث الحالية يتضح أن  البرناامج المقتارح المسات دم فاي تنمياة التواصال نتائج و 
تطبياااق  جتمااااعي أثبااات فعاليتاااه فاااي تنمياااة المهاااارات، وظهااار ذلاااك جلًياااا أثناااا اإل

 جتماعي بعدًيا، ويمكن أن يرجة ذلك إلى:التواصل اإلمقياس 
البرنامج المقترح الذي حدد بدهداف واضحة ومرتبة بالمهارات المراد تنميتها،  -0

البحث إلى تحقيقها مان  اتل إعاادة تنظايم المحتاوه، وتقديماه بطريقاة  يوسع
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، طفاالمياة لأليادة التعلشيقة ت رل بها من القوالل الجامادة التاي تقادم فيهاا الما
 .النشاطمما يفقد الطفل الرغبة في التعلم، ونفوره من 

حتفااظ أهمية  البرنامج التي تساعد األطفال على تذكر المعلومات بدقة، واإل -0
 بها في عقولهم، مما يسهم في بقا  أثر التعلم لفترات طويلة.

ن أهاام العواماال التااي ماا نشااطة والتفاااعتت الحادثااة أثنااا  البرنااامجمساارحة األ  -3
م تلفااة لمراعاااة  أسااهمت فااي تحقيااق فعاليااة البرنااامج المقتاارح، وقاادمت بطاارق

 . فرديةالفروق ال
التفااااعتت الحادثاااة أثناااا  البرناااامج قاااد ا رجااات المتلقاااي مااان طاااور المسااارح  -4

 .مفرطئم طبيعة الطفل ذي النشاط الالتقليدي كمتلقي سلبي مما ال
األطفااااال، والتشااااجية المسااااتمر أثنااااا  تطبيااااق  تهيئااااة الجااااو المناساااال لتعلاااايم  -0

دوات التواصاال السااليمة أثنااا  التفاعاال أساات دام إلالبرنااامج المقتاارح، وتحفياا هم 
 .مة اال رين

تنوية أساليل التقاويم، والتاي تضاة المعلام والطفال مًعاا علاى المساتوه الاذي   -6
 طفااال لياااتمكن مااانتااام التوصااال إلياااه؛ حياااث يوضاااح التقاااويم ماااا يحتاااال إلياااه ال

 التواصل االجتماعي المناسبة له.مهارات 
 تلخيص ألهم نتائج البحث 
 ثتثاشتملت على  التواصل االجتماعيبمهارات توصلت البحث إلى قائمة  -0

  فرعية اتمهار 
التااي تساااعدهم علااي التواصاال االجتماااعي مهااارات ماان األطفااال  تمكاانعاادم  -0

 .التفاعل بشكل سليم مة المحيطين
التواصااال  تنمياااةفاااي لبناااائي علاااي المسااارح التفااااعلي ا فعالياااة البرناااامج القاااائم -3

 .ذي النشاط المفرط جتماعي لده أطفال الروضةإلا
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 التعقيب على نتائج البحث:
 من  تل العرم السابق لنتائج الدراسة تتضح النتائج اآلتية:

(بين متوسطي α≤  0.05يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة )
التواصل  مقياسوالبعدي للمجموعة التجريبية في درجات  القياسين القبلي 

 يجابي لصالح القياس البعدي.االجتماعي اإل
  :توصيات البحث

قتراح بعم التوصيات، التي قد إضو  حدود البحث أمكن للباحث في 
 تسهم في تنمية وتقدم العملية التعليمية:

 ست دام المسرح التفاعلي في تمية مهارات أ ري لألطفالإ. 
 ام بمسرحة المناهج لما للمسرح من أثر عميق في نفوس األطفالهتماإل. 
 ومراعاة طبيعته ال اصة عند تقديم  مفرطالنشاط ال يذ هتمام بالطفل اإل

 .األنشطة
  ستراتجيات التي تنمي مهارات ست دام الطرق واإلإتشجية المعلمات علي

 جتماعي للطفل.التواصل اإل
 مقترحات البحث:

 في است دام المعلمات قصورل و ث من البحوث حم يد من البحو جرا  إ 
 . المسرح

 اإلجتماعي ل ضعف مهارات التواصلاسبأ ولجرا  م يد من البحوث حإ 
 .لمفرطلدي الطفل ذي النشاط ا

  ست دام المسرح التفاعلي في تنمية مهارات ومعارف أ ري إبحث فعالية
 لألطفال وفي مراحل دراسية أ ري
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 المراجع
الرفيق ال يالي ومسرح الطفل في عصر (. 0200تم .)س، أبو الحسن .0

 (3322). مجلة الحوار المتمدن.العولمة
. مسرح األطفال بين الكتسيكية واإلنترنت(. 0222).محمد ، أبو ال ير .2

 والتوزيع. شر. القاهرة: دار الطتئة للن0ط

تنميااة مهااارات اللاااة لااادي .(0222).رائاااد جمااال، العساااف، أبولطيفااة ،  .3
 :عمان :مكتبة المجتمة العربي للنشر والتو يةوضةطفل الر 

ةبرنامج باساات دام مساارح المشاااركة (.فاعلياا0206امااال صااادق.) ، أحمااد .4
في تنمية بعم السلوكيات االجتماعية اإليجابية لاده األطفاال مان سان 

،رساااااااااااالة ماجساااااااااااتير،كلية رياااااااااااام االطفاااااااااااال جامعاااااااااااة ( سنوات2-2)
 اسكندرية،قسم العلوم االساسية.

دور مساااارح الطفاااال فااااي تحسااااين (.0200فاطمااااة يعقااااول )  الساااامحان، .0
المهااارات اللاويااة لااده أطفااال الروضااة ماان وجهااة نظاار معلمااات ريااام 
األطفااااال فااااي األردن والكوياااات: دراسااااة مقارنااااة )رسااااالة ماجسااااتير غياااار 
منشااااااااااااااااورة(جامعة عمااااااااااااااااان العربيااااااااااااااااة، عمااااااااااااااااان. مسااااااااااااااااترجة ماااااااااااااااان 

http://search.mandumah.com/Record/788502 
هيااال غيااار د.قااااموس التربياااة ال اصاااة وت(0227الع يااا .)الشااا  ،عبد  .6

 ،القاهرة ،مكتبة االنجلو. العاديين
(.مهااااااارات التواصاااااال اإلجتماااااااعي 0206الطاهااااااات،اال  احمااااااد مفلااااااح.) .7

وعتقته بالمسئولية اإلجتماعية والش صية لدي مديري المدارس الثانوية 
 ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،االردن.

دارتها(.0202راهباااة عبااااس.)العاااادلي،  .2 .بااااداد:دار االنفعااااالت نموهاااا وا 
 الوثائق والكتل.

(. توظيااف مساارح العاارائس 0200العلااوي، علااى باان صااالح باان علااى . ) .2
. كليااااة 0202-0222فااااي المساااارح المدرسااااي بساااالطنة فااااي الفتاااارة ماااان 

 اآلدال. جامعة اإلسكندرية
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مج ماااادي فاعليااااة برنااااا(.0202الهاشاااامي ، هنااااد بناااات حمااااود ناصاااار .) .02
، رساااالة تااادريبي لعاااتل بعااام صاااعوبات الاااتعلم النماااائي"، دراساااة حالاااة

 .ماجستير غير منشورة، و ارة التربية والتعليم سلطنه عمان
(.أثر برنامج تدريبي متعدد األنشاطة فاي تنمياة  0204حمدي، لميس.)  .00

مهارات التواصل االجتمااعي لادي أطفاال الريام،رساالة دكتاوراه،  كلياة 
 مشق.التربية،جامعة د

(.برناااامج تااادريبى للطالباااة المعلماااة باسااات دام 0200 الاااد ،وال  احماااد .) .00
المساارح التفاااعلي لتنميااة بعاام الممارسااات الديمقراطيااة لطفاال الروضااة 

 ،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة.
مسارح األطفال. الهيئة المصرية العامة (. 0202دوارة، عمر .) .03

 . القاهرة. للكتال
برنااااامج تاااادريبي لتطفااااال من فضااااي  .(0206).ايهااااال فااااارس طعيمااااة، .04

ويااة لتحسااين مهااارات التواصاال النفسااي واإلجتماااعي ،رسااالة االكفااا ة الل
 . العليا للتربية الدراسات  دكتوراة ،جامعة القاهرة،كلية

، فاعلياااة التلقاااي فاااي المسااارح التفااااعلي(.0206عبااااس،  يوساااف هاشااام.) .00
 .جامعة باداد،كلية الفنون الجميلة

. الريام: دار نمو الطفل والتعبير الفني(. 0222تن.)فا، عبد اللطيف .06
 ال هرا .

أثر برنامج تدريبي مستند الي .(0202).ياسمين محمود عريقات، .07
الفلسفة االجتماعية في تنمية المهارات الحياتية)العناية 
 الصحية،التواصل االجتماعي (لطفل الروضة،الجامعة االستمية با ة،

 702-776(، من0(،) 06ت العليا، )شئون البحث العلمي والدراسا
 المبكرة الطفولة في التعليمية المواد(.0227.)متولي محمدقنديل،  .02

 الفكر ،عمان،دار
(. أثر المسرح في تنمية ش صية الطفل. 0200).أحمد علىكنعان ،  .02

 .(0،0 (،) 07)مجلة جامعة دمشق 
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. األصاول التربوياة دراماا ومسارح الطفال(. 0202).أحمد حسين محمد،  .02
 لتربية النوعية. جامعة المنصورة.ونماذل تطبيقه. كلية ا

المسرح المدرسي ورفة مستوه تحصيل طلبة (. 0200ميتد، محمود .) .00
تلكلااااخ( دراسااااة  -بماااادارس منطقتااااي: )شاااارقية جنااااول األساسااااي التعلاااايم

 . (0) ،(07 (ميدانية سلطنة عمان. مجلة جامعة دمشق.
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