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 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج تعميمي مستند إلى الميارات 
االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر االساسي في مبحث 

في تدريس مبحث  التربية الوطنية والمدنية، وجرى بناء برنامج تعميمي مستند إلى الميارات االجتماعية 
التربية االجتماعية لطالبات الصف العاشر االساسي ومقياس ميارات التواصل االجتماعي، وتكونت 

( طالبة من طالبات مدرسة األميرة بسمة التابعة لمديرية تربية الجامعة في 29عينة الدراسة من )
ى مجموعة تجريبية مكونة ، وجرى تقسيم الطالبات إل (9292/9292الفصل األول من العام الدراسي )

(. كشفت الدراسة عن وجود أثر ذو داللة 44( طالبة، ومجموعة ضابطة مكونة من )44من )
إحصائية الستخدام البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في تحسين مستوىميارات 

إلى الميارات االجتماعية  التواصل االجتماعي، وأوصت الدراسة باستخدام البرنامج التعميمي المستند
لتحسين اكتساب ميارات التواصل االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر االساسي في مبحث التربية 

 الوطنية والمدنية.
برنامج تعميمي مستند إلى الميارات االجتماعية، ميارات التواصل االجتماعي، : الكممات المفتاحية

 .الصف  العاشر االساسي مبحث التربية الوطنية والمدنية، طالبات
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ABSTRACT 
       This study aims to investigate the effect of using an instructional 
program based on social skills on the acquisition of social communication 
skills among the 10th grade students in the subject of national and 
citizenship education. instructional program based on social skills was built 
in teaching social education for 10th grade students and  social 
communication skills scale. The study sample consisted of (92) students 
from from Princes Basmah school for girls which followed to education 
directorate in Al-Jamea’a district in the first semester of scholastic year 
2020/2021.  The study sample were (65) divided into two groups, one of 
them as an experimental group which consisted of (44) Students, the other 
as a control group which consisted of (48)students.  The study unveiled that 
there is a statistically significant effect of using the instructional program 
based on social skills on the acquisition of social communication skills 
among the 10th grade students in the subject of national and citizenship 
education. The study recommended the use of the educational program 
based on social skills to improve the acquisition of social communication 
skills for the tenth grade students in the subject of national and citizenship 
education. 
Key Words: Instructional Program Based on Social Skills, Social 
Communication Skills, Tenth Grade Students, National and Citizenship 
Education.  
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 مقدمة
يف اىتمت المؤسسات التربوية في ىذا العصر ببناء جوانب شخصية في الطمبة تؤىميم لمتك   

واالستجابة بمرونة مع التغيرات المتسارعة، وما نتج عن االنفجار المعرفي وثورة االتصاالت مع 
مظاىر اجتماعية جيدة، لذلك ظيرت توجيات وآراء تربوية تدعو إلى االىتمام بميارات القرن الحادي 

تفكير اإلبداعي، كما والعشرين، واالىتمام بميارات التفكير العميا كحل المشكبلت والتفكير الناقد وال
ظيرت اتجاىات حديثة تدعو إلى ربط المعرفة بالحياة؛ من خبلل تنمية االتجاىات اإليجابية نحو 

 تشارك المعرفة، وميارات التواصل االجتماعي التي تتيح مشاركة اآلخرين في المعارف والخبرات.

آلخرين نتيجة الكم اليائل وقد جاء اىتمام االتجاىات الحديثة بمشاركة المعرفة والخبرات مع ا
من المعارف الذي وفرتو ثورة االتصاالت والتكنولوجيا لكل فرد عمى ىذا الكوكب، لذلك فقد اىتم بعض 
التربويين بطرق المعالجات العقمية ليذه المعرفة، في حين اىتم آخرون بميارات التواصل بين األفراد 

ل االجتماعي وسيمة تناقل األفكار منذ بدء الخميقة، التي تتيح تناقل ىذه المعارف بوضوح، ويعد التواص
فالبشر لدييم استعداد فطري لمتواصل فيما بينيم بطرائق مختمفة، كما سعى اإلنسان قديمًا إلى تحسين 
مياراتو في التواصل االجتماعي ليزيد من تأثير رسائمو في اآلخرين، وتنويع وسائل االتصال بما 

ضمن وضوح أفكاره عند اآلخرين، كما سعى إلى تطوير ميارات التواصل يتناسب البيئات المختمفة لي
 (.9222االجتماعي لديو ليزيد من قدرتو عمى تفسير رسائل اآلخرين بوضوح )القرني، 

لقد تزايد االىتمام بالتواصل االجتماعي في ىذا العصر، فيو وسيمة تحقيق الحاجات النفسية      
كما أن  التقدير، و إلى تحقيق الذات، واالنتماء، عنيا، كالحاجة اءاالستغن يصعب التي واالجتماعية

التواصل االجتماعي يحقق التوازن بين حاجات الفرد ومتطمبات الجماعة، وبدون التواصل االجتماعي 
يعيش اإلنسان في غربة عن ىذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، كما أن األطفال بحاجة إلى اكتساب 

الجتماعي، ألنيا تمنحيم الثقة بالنفس والقدرة عمى التأثير في اآلخرين، وتزيد من ميارة التواصل ا
 (.9224مستوى االنضباط الداخمي لدييم )عمر، 

ويعد منياج التربية الوطنية والمدنية مقرر من ضمن المقررات التي تيتم بإكساب الطمبة معارف     
ترتقي بشخصية الطالب من جوانب متعددة ليشعر  وميارات واتجاىات، كما يعد من أىم المقررات التي

بالمجتمع الذي ولد فيو ونشأ بين افراده، وتعمم وتربى واستفاد من خدماتو، فينشأ الطالب عمى المثل 
           العميا والقيم النبيمة، والتعاليم السمحة فيحب الوطن، ويشعر باالنتماء لو، ويتمثل خمق أىمو

 (.9222)الزيود والخوالدة، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  نىفمبر –حادٌ عشرالالعذد  – 63المجلذ  341

 م0202

 

وقد يكون المنيج الدراسي مناسبًا لتنمية االتجاىات من حيث المحتوى النظري والعممي، إال أن        
النتاجات التعميمية المرغوبة ال تتحقق بشكل فاعل لدى الطمبة، نتيجة بعض الطرائق التقميدية في 

ريسية تضمن التفاعل التدريس، لذلك فقد تمجأ بعض المؤسسات التربوية العتماد برامج وحقائب تد
اإليجابي النشط بين الطمبة والمحتوى الُمتضمن في المناىج، ويأتي استخدام البرامج التعميمية المستندة 
إلى الميارات االجتماعية كأحد التوجيات التربوية التي تطالب باستخدام أنماط التعمم التي تجعل 

يد الطالب بميارات اجتماعية تؤىمو لتبادل المعرفة الطالب محورًا لمتعمم، وربط التعمم باىتماماتو، وتزو 
 (.9222)عبيدات وطبلفحة، 

وتعد البرامج التعميمية المستندة إلى الميارات االجتماعية من البرامج التي تيدف إلى استخدام 
طرائق تدريس تضمن تفاعل الطالب مع مجموعات التعمم في الصف وتبادل الخبرات، وتطوير ميارات 

بلل تبادل األفكار، وتنمية قدرة الطالب عمى عرض ما تعممو، ومناقشة أفكار اآلخرين التواصل خ
ليصبح الموقف التعممي موقفًا تفاعميًا يكون فيو الطالب مؤديًا ومبلحظًا وناقدًا لما يتضمنو الموقف 

 (.           9222التعميمي من نشاطات متنوعة )الصبحي، 

ميمي المستند إلى الميارات االجتماعية يمكن أن يكون وسيطًا يتبين مما سبق أن البرنامج التع
تربويًا يستخدمو المعمم ليكسب الطمبة ميارات التواصل االجتماعي ؛ لذلك فقد جاءت ىذه الدراسة 
لمكشف عن أثر برنامج تعميمي مستند إلى الميارات االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل 

 عاشر االساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية.االجتماعي لدى طالبات الصف ال

 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
          يشير األدب التربوي إلى تعرض الطمبة إلى فقدان ىويتيم، وخسارة قيميم الوطنية     

             وىويتيم نتيجة االنفتاح عمى بعض الثقافات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 
( عمى ضورة امتبلك الطمبة لميارات التواصل 9224وتؤكد دراسة عمر )(، 9224شيري، )ال

دراسة كل االجتماعي، لتحقيق أكبر قدر من التكيف مع متطمبات ىذا العصر الرقمي، كما كشفت 
( عن وجود تدن وقصور في ميارات التواصل االجتماعي 9222( والكراسنة )9229من يوسف )

ة القصور في طرائق التدريس المتبعة في تعميم تمك الميارات والتي ال لدى المتعممين، نتيج
 تتناسب مع تعميم الميارات االجتماعية ألنيا تركز عمى التمقين واإللقاء من جانب المعمم. 
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إن استخدام طرائق تدريس تقميدية يعيق تنمية أكثر من جانب في شخصية الطالب، 
لدييم، وقد الحظت الباحثة خبلل إقامتيا في األردن، ويحجد من ميارات التواصل االجتماعي 

وتعمم أبنائيا في مدارس حكومية، تدني االىتمام بالميارات االجتماعية خبلل التدريس، وقد ظير 
ذلك من خبلل قمة مستوى تفاعل أبنائيا مع أقرانيم في المدرسة، األمر الذي وّلد لدييا الرغبة في 

ستند إلى الميارات االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل برنامج تعميمي مالكشف عن أثر 
 االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر االساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية.

 وتتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي: 
لعاشر الميارات االجتماعية في اكتساب طالبات الصف ا مستند إلى ما أثر برنامج تعميمي"      

 االساسي في االردن لميارات التواصل االجتماعي؟"
 فرضيات الدراسة:

 الفرضية التالية:في ضوء سؤال الدراسة يمكن صياغة 
( بين متوسطي عبلمات 2.22إحصائية عند مستوى الداللة  ) فرق ذو داللةىل يوجد "

مبحث التربية طالبات المجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس التواصل االجتماعي في 
  ".الوطنية والمدنية يعزى لطريقة التدريس )البرنامج التعميمي، الطريقة االعتيادية(

 أهداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج تعميمي مستند إلى الميارات االجتماعية في مبحث       

االجتماعي لدى طالبات  التربية الوطنية والمدنية، والكشف عن أثره في تنمية ميارات التواصل
 الصف العاشر األساسي في األردن.

 أهمية الدراسة:
 يمكن توضيح أهمية الدراسة فيما يمي:

توفر ىذه الدراسة إطارًا نظريًا عن ميارات التواصل االجتماعي، كما تعرض األهمية النظرية: -
شكل تصورًا لكيفية ىذه الدراسة دراسات سابقة تناولت متغيراتيا، وبيذا فإن ىذه الدراسة ت

استخدام برامج تعميمية مستندة إلى الميارات االجتماعية في الغرفة الصفية الكتساب الطمبة 
        ميارات التواصل االجتماعي، كما قد تفيد ىذه الدراسة الباحثين في التعرف إلى العبلقات

 بين متغيراتيا. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ىات حديثة تتبنى طرائق تدريسية مستندة إلى تأتي ىذه الدراسة استجابة التجااألهمية العممية: -
الميارات االجتماعية في بناء بعض جوانب شخصية الطالب، كما أن ىذه الدراسة بنت مقياس 
مستوى ميارات التواصل االجتماعي، وتم التأكد من صدقو وثباتو، ويمكن استخدامو من قبل 

فيد المعممون من البرنامج التعميمي الباحثين في دراسة متغيرات نفسية أخرى، كما يمكن أن يست
المعد في ىذه الدراسة لتطبيقو عمى طمبتيم وتحقيق نتائج إيجابية تفوق بعض الطرائق 
االعتيادية، وقد يستفيد مصمموا مناىج الدراسات االجتماعية من نتائج ىذه الدراسة في إثرائيا 

 ببعض األنشطة التعميمية المستندة إلى الميارات االجتماعية.
 المصطمحات والتعريفات اإلجرائية:

وصف لنوع من السموك أو األداء الذي ُيتوقع من المتعمم أن يكون قادرًا البرنامج التعميمي:  -
عمى تبيانو، ويشير إلى األىداف والصفات القابمة لممبلحظة والقياس في مخرجات البرنامج 

  (.9222التعميمي )الصبحي، 
           من المواقف التعميمية التعميمي في ىذه الدراسة بمجموعة وتعرف الباحثة البرنامج     

)األنشطة والميارات والممارسات العممية( لمقيم والميارات االجتماعية التي تناسب طالبات الصف 
العاشر األساسي، والتي تم تصميميا وتنظيميا بشكل ىادف، وتتضمن اإلجراءات التدريسية 

ة لمساعدة الطالبات عمى تنظيم عممية التعمم ومراقبتيا، والسيطرة عمى المستخدمة من قبل المعمم
أنشطتيا المعرفية والتأكد من تحقيقيا، وذلك من خبلل إلتزاميا بالخطة التدريسية المتضمنة في 
دليل استخدام البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية، والتزاميا بتنفيذ الخطوات 

ق األىداف، ويشمل البرنامج عمى الدروس اآلتية: السبلم العالمي، ثقافة السبلم، دور البلزمة لتحقي
 األردن في حفظ األمن والسمم العالميين، األمن السياسي، األمن االجتماعي، األمن االقتصادي.

( بأنيا كل عناصر السموك التي تمثل أىمية 6: 9222عرفتيا )سممان،  المهارات االجتماعية:
 كي يحافظ عمى التفاعل اإليجابي مع اآلخرين وتجعمو فردًا فعااًل في مجتمعو.لمفرد ل

ميارات اجتماعية تحتاجيا طالبات الصف العاشر األساسي لتبادل وتعرف إجرائيًا بأنيا      
 األفكار والتواصل الناجح خبلل دراسة مبحث التربية االجتماعية.

عمى التفاعل االجتماعي المقبول والناجح مع  : قدرة المتعمممهارات التواصل االجتماعي -
اآلخرين دون اإلحساس بالخوف أو الخجل أو توقع الفشل وقدرتو عمى التأثير في اآلخرين 

 (. 9222وحمد وريان ومجاىد،  وتقبمو ليم ومشاركتو ليم في المواقف االجتماعية )أبو طالب



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
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ًا بأنيا مجموعة السموكات المفظية وغير وتعرف الباحثة ميارات التواصل االجتماعي إجرائي      
المفظية التي يتم من خبلليا تبادل األفكار والمعمومات بين طالبات الصف العاشر األساسي خبلل 
دراسة مبحث التربية االجتماعية، وقد جرى قياسيا بالدرجة التي حصمت عمييا الطالبة في الصف 

 لذي سيعد الغراض ىذه الدراسة.العاشر األساسي عمى مقياس التواصل االجتماعي ا
 حدود الدراسة:

 اقتصرت هذه الدراسة عمى الحدود اآلتية:
       ( طالبة من طالبات الصف 29تكونت عينة ىذه الدراسة من ) الحدود البشرية: -2

 العاشر األساسي.
 .9292/9292تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية: -9
ُطبقت ىذه الدراسة في مدرسة األميرة بسمة التابعة لمواء الجامعة في  حدود المكانية:ال -2

 العاصمة عمان. 
طبقت ىذه الدراسة مقياس التواصل االجتماعي عمى أفراد الدراسة؛ كما  الحدود الموضوعية: -4

ريبية، برنامجًا تعميميًا مستندًا إلى الميارات االجتماعية عمى طالبات المجموعة التجطبقت 
فإن تعميم نتائج ىذه الدراسة يعتمد عمى مدى توافر الخصائص السيكومترية من صدق لذلك 

وثبات لمقياسيا، كما يتحدد تعميم نتائجيا بموضاعات الوحدة األولى والثانية من مبحث 
لفصل الدراسي األول والمتمثمة بالموضوعات اآلتية: السبلم في ا الوطنية والمدنيةالتربية 

مي، ثقافة السبلم، دور األردن في حفظ األمن والسمم العالميين، األمن السياسي، األمن العال
 .االجتماعي، األمن االقتصادي

 األدب النظري
 يتناول األدب النظري الموضوعات اآلتية:

 أواًل: مهارات التواصل االجتماعي:
دى الطمبة، وتعد ميارات تعد المدارس مؤسسات اجتماعية مفيدة في تطوير ميارات التواصل ل    

التواصل ميمة لمطمبة ألنيا ُتظير قدرتو عمى إنتاج تفاعبلت مع اآلخرين من خبلل الكتابة 
والقراءة والتواصل واالستماع بطريقة أخبلقية لآلخرين، ومن ىنا يجب عمى الطمبة التواصل دائًما 

تتمتع البيئة المدرسية بجو  مع المعممين واألصدقاء واألفراد الموجودين في المدرسة، ويجب أن
مناسب لمطمبة لمتعمم ميارات تواصل جيدة وفعالة واكتسابيا عمى مدار العام الدراسي؛ فالطالب 

سنوات من حياتو في المدرسة، ويطور خبلل ىذه السنوات ميارات  22يقضي ما ال يقل عن 
 التواصل لديو. 
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وفريد من نوعو يقوم بو فرد وىي  ( الميارات بأنيا "عمل خاص222: 9222ويعرف طمبة )   
( بأنيا " أداء العمل بدقة وسرعة 222: 9222تكتسب بالتعمم والممارسة" كما عرفيا شحاتة )

 لتحقيق ىدف معين بتفوق وبراعة". 
في حين يعرف التواصل االجتماعي عمى أنو " تشارك األفراد وتفاعميم في مكان ما،  

ية التواصل من مرسل ومستقبل، ويستخدم الفرد في ىذه ويتضمن الفيم واإلدراك بين طرفي عمم
           العممية مشاعره وحواسو المختمفة، لتبادل األفكار والمشاعر بوجود رغبة في التواصل

 (.24: 9226)الزعبي، 
( ميارات التواصل االجتماعي بأنيا مجموعة Goleman, 1998: 76ويعرف جولمان )

ت لفظية أو غير لفظية، تتطمب من الفرد أداء استجابات مناسبة من األنماط السموكية سواء كان
 وفعالة، ويتأثر ىذا األداء بخصائص تفاعل الفرد مع بيئتو المحيطة. 

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثة ميارات التواصل االجتماعي بأنيا القدرة 
          جتماعية، من خبلل السموكالماىرة والمتقنة في تفاعل الفرد مع اآلخرين في المواقف اال

المفظي أو غير المفظي من حركات الجسم وتعبيرات الوجو وغيرىا والتي تمكنو من التعبير عن 
         أفكاره واتجاىاتو ومشاعره نحو المواقف واألشياء واألشخاص، بصورة إيجابية بعيدًا عن 

دراك المشاعر الذاتية التعصب والغضب، وىي مكونة من ميارات فرعية مثل اإلصغ           اء والتعبير وا 
 ومشاعر اآلخرين.

وتتمثل ميارات التواصل االجتماعي في قدرة الفرد عمى التواصل الفعال في المواقف 
المختمفة، ويكون ذلك من خبلل فيم الفرد لسموك اآلخرين وتحميمو وفقا لثقافة المجتمع ومعاييره، 

اسي لمتنشئة االجتماعية، حيث يتعمم الفرد األنماط السموكية وتعد ىذه الميارات المحور األس
والعادات واالتجاىات التي تنظم المجتمع وتجعل لممجتمع قيًما وثقافة موحدة متفق عمييا، ويقوم 
التواصل االجتماعي عمى التفاعل والمشاركة بين الفرد واآلخرين، وتتكون من طرفين: مرسل 

محدد، يتم من خبلليا تبادل المشاعر واألفكار مقرونة بالتقبل ومستقبل في إطار زمني ومكاني 
 (. 9222واالدراك والفيم )شحرور، 

وتكمن أىمية التواصل االجتماعي في تمبية حاجات الفرد كونو كائن اجتماعي يعمل 
عمى تعزيز العبلقات مع اآلخرين، من أجل التفاىم وتكوين األلفة بينيم، من خبلل وجود خمفية 

بين أطراف التواصل االجتماعي، المرسل والمستقبل وما يحدث بينيما من تفاعل  مشتركة
 (.9222)مصطفى، 
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وتبرز أىمية التواصل االجتماعي في المجال التربوي حين تتصف باالستمرار والدائرية، 
حيث يتحول المستقبل إلى مرسل من خبلل التغذية الراجعة، أو ردود الفعل وتتخذ ىذه العممية 

شكال، يتبين من خبلليا مدى استجابة المستقبل لمرسالة التي تمقاىا عبر قنوات االتصال عدة أ
  المختمفة، كما أنيا تمثل عممية قياس وتقويم لمتعرف إلى مدى تحقق اليدف من الرسالة

(. وعممية التواصل التربوي عممية تتصف بالتكامل والمرونة وىي عممية مركبة 9224)عيساني، 
عممية، تسعى لموصول إلى تعمم فعال داخل غرفة الصف، فيي العممية الوسيطة من أكثر من 

بين المعمم والطمبة والمنياج فتتمثل الرسائل بمحتوى المنياج والميارات والخبرات التي يرغب 
 (.  George, 2013المعمم ايصاليا لمطمبة )

لتواصل وأن لو أربعة وترى الباحثة أن التواصل يقوم عمى التوافق بين الطمبة وموضوع ا
مكونات ىي: المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال وأن أي خمل في أحد ىذه العناصر سوف 
يقمل من فاعمية التواصل، فبل بد من وجود تقبل لعممية التواصل من المرسل والمستقبل وأن تكون 

     سبة لمعممية وبعيدة لغة التواصل واضحة ومفيومة من الطرفين، وأن تكون قناة التواصل منا
 عن التشويش.

وقد لوحظ عمى المستوى العالمي اىتماًما كبيًرا بأىمية فعالية ممارسات االتصال داخل 
المؤسسة التعميمية بشكل خاص. إن التواصل معترف بو دولًيا باعتباره ميارة تدريس أساسية وقدرة 

ذا قيادية ضرورية لقادة المدارس حتى يتمكنوا من النجاح ف ي واجباتيم اليومية الصعبة والمعقدة، وا 
أخذنا ذلك عمى أنو من المسمم بو، فإن من واجب مدراء المدارس تحسين ممارسات االتصال 
لدييم وفي الوقت نفسو اعتماد المزيد من األدوار التواصمية، فيجب عمييم إدارة التنوع، واختبلف 

بقة االجتماعية، ومن الميم أيًضا أن يقوم مدراء المغة، ومراعاة اإلعاقات الجسدية، والعمر، والط
المدارس بالتغمب عمى أي حاجز يتعمق بالتواصل بين الطمبة؛ لتطوير االستماع الفعال، وميارات 
التغذية الراجعة، والتعرف عمى اإلمكانيات التي توفرىا تكنولوجيا المعمومات لتوير عمميات 

ضروري أن يدرك مدراء المدارس أن لدييم أدوارًا االتصال والتواصل، عبلوة عمى ذلك، من ال
تواصمية متنوعة كاستقبال الرسائل اولياء األمور والطمبة والمعممين ومن المشرفين والميسرين 

(Stamatis, 2013.) 
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وتتجمى أىمية التواصل في التعمم في تمكين الطمبة من تنفيذ الميام والنشاطات 
بالميمات الفنية واإلدارية، وعممية التدريس ىي عممية تواصل  التعميمية، وتمكن المعمم من القيام

بين المعمم والطمبة، يتم فييا تبادل الخبرات واألفكار، فوجود عممية التواصل الفعال أمر ضروري 
 (. 9222وشرط أساسي لقيام المؤسسة التعميمية ونجاحيا )حسين، 

ور مستوى المعب لدييم، تتطور ميارات التواصل االجتماعي لدى األطفال كمما تط
         وبمرور الوقت ينتقل المعب لدييم من مرحمة المعب البسيط بالدمي إلى لعب أدوار درامية 
  ولعب اجتماعي معقد، وعندما يتنقل األطفال إلى المدارس تتطور ىذه الميارات بسرعة كمما

           تتزايد حاجاتيم زادت حاجتيم لو، كما تتطور عبلقاتيم االجتماعية داخل المدرسة، و 
          لتوظيف ميارات التواصل االجتماعي مع أقرانيم، وتتضمن ىذه الميارات المناقشات 
ضفاء الفكاىة في جو الدراسة   الجماعية ورواية القصص لآلخرين، والتفاعل خبلل المعب، وا 

(Wright, Diener & Kemp, 2013.) 

ة لكي يوظفيا في التواصل مع األقران، ويرى وبتطور حياة الفرد يحتاج الطفل لمغ
( أن حاجة الطفل لمتعمم تدفعو لتعمم المغة لتوظيفيا في التواصل Vygotsky, 1987فيجوتسكي )

مع محيطو، فبل توجد وسيمة غير المغة تساعده في التكيف والتفاعل مع محيطو االجتماعي، 
الطفل يطور ميارات التواصل  ( أن التفاعل مع المحيط يجعلWells, 2007ويؤكد ولس )

االجتماعي لديو، حيث تظير براعتو في إيصال رسائمو لمكبار وألقرانو باستخدام المغة المنطوقة 
ولغة الجسد، وميارات التواصل المبكرة لدى الطفل تتضمن استخدام مصطمحات بدائية بسيطة، 

 وجيو، والتواصل وجيًا لوجو.كما يستخدم حركات العيون والرأس والجسد، كما يستطيع التعبير ب

إن نمو الجياز العصبي المركزي  لدى الطفل وتطوره يساعد الطفل في تطوير ميارات 
التواصل لديو، واستخدام لغة الجسد في إيصال كثير من رسائمو، وفيم رسائل غير لفظية صادرة 

و الجياز العصبي لديو من أقرانو وأسرتو، كاإلشارات باألصابع واليد، ثم تتعقد ىذه اإلشارات بنم
كمما حاول فيم محيطو االجتماعي، وباستمرار نمو الطفل يزيد من اعتماده عمى اإلشارات ولغة 
الجسد في تفسير األفكار والمعمومات في محيطو، ليصبح قادرًا عمى مزج المغة المنطوقة مع لغة 

 (.Crais, Douglas & Campbell, 2004 الجسد لتوضيح أفكاره )
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ار نمو الطفل يحتاج إلى توظيف لغتو وكمماتو ولغة جسده في تبادل المعارف وباستمر 
مع اآلخرين، داخل البيت وخارجو، وفيم رسائميم، حيث يحتاج لميارات تواصمية مركبة من عدة 
           ميارات فرعية كميارة المحادثة التي يستطيع الطفل من خبلليا االستماع، وفيم ما يسمع 

            سد، ومحاكمة األفكار، وتوظيف المنطق في الرد، واستيعاب دوافع اآلخرين، وفيم لغة الج
 (.Wells, 2007وقبوليم )

أن ميارات التواصل االجتماعي  (Vygotsky, 1987; Wells, 2007ويرى كل من )
          والتعمم ال يمكن الفصل بينيما، فبل يمكن أن يحدث التعمم في السياق االجتماعي دون

  وسيمة رئيسة وىي ميارات التواصل االجتماعي، فحدوث التعمم لدى الطفل في منطقة  وجود
         ( ال يمكن قياسيا إال من خبلل مياراتو Zone of proximal Developmentالتعمم )

 المعرفية والمغوية.

أمر وبدخول الطفل مرحمة المراىقة يصبح التواصل االجتماعي مع بيئتو االجتماعية 
أساسي في التعمم، ويطور إشارات سموكية بسرعة، فيربط دالالت الكممات باإلشارات، ويبني 
          تصورات ذىنية لممفاىيم، ويوظف ميارات التخيل ليستوعب مفاىيم مركبة ومجردة 

(Bell, 2014       .) 

         لذلك يحتاج الطالب إلى بيئة تعزز ميارات التواصل لديو، ويرى كل من
(Cartledge, Singh, & Gibson, 2008 إن الغرفة الصفية يجب أن تدعم توظيف الطمبة )

لميارات التواصل االجتماعي، من خبلل بناء أنشطة صفية اجتماعية، كالعمل في مجموعات 
صدار األصوات بحرية،  صغيرة، وترك الحرية لمطمبة لكي يتناقشوا في الميمات التعميمية، وا 

 م وليجاتيم الخاصة.والتحدث بمغتي

 ( أهمية االتصال والتواصل بما يأتي:0202ويمخص الحالق )
 يعمل االتصال بين الناس إلى تبادل الخبرات واألفكار، ويجنبيم العزلة والوحدة. -2
من خبلل عممية التواصل يتعرف الفرد عمى آراء اآلخرين ويناقشيم فييا ليصل إلى بناء  -9

 شخصية مستقمة وناضجة.
سيمة لنقل الثقافات ونشرىا بين المجتمعات المختمفة، ونشر العادات والتقاليد والبقاء التواصل و  -2

 عمى التراث اإلنساني وحفظو.
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لبلتصال غاية إعبلمية من خبلليا يتعرف الفرد عمى األحداث الجارية في العالم عبر وسائل  -4
 االتصاالت المتنوعة.

 األفكار ونقل الرسائل لممجتمع.لبلتصال دوٌر كبيٌر في التأثير وتغيير اآلراء و  -2
يمعب التواصل دوًرا بارًزا في العممية التعميمية التعممية، فمن خبللو يتم إكساب الطمبة الخبرات  -6

 والميارات التعميمية واالجتماعية. 
وتعد عممية التواصل ذات بعدين أساسيين في المؤسسات التربوية، بعد اجتماعي وبعد 

عمل في المؤسسة التربوية وربطيا باإلدارات المختمفة، مثل إدارة التعميم إداري تستخدم في تنظيم ال
والتخطيط واالمتحانات، فالتواصل الفعال ركن أساسي في العمل اإلداري وتنفيذ الميمات وتحقيق 

 (.9222أىداف التربية والتعميم )الحيمة، 

سالة وقناة وتتكون عممية التواصل من عناصر أساسية ىي المرسل والمستقبل والر 
(، ويرى Jhon, 2012االتصال المتمثمة في وسيمة االتصال سواء شفوية، أو كتابية، أو مرئية )

 ( أن االتصال والتواصل التعميمي لو ستة عناصر تتمثل فيما يأتي:Molenda, 2015موليندا )

اف المرسل )المعمم، الطالب(: وىو الشخص الذي يصوغ الرسالة الموجية فالمعمم يصوغ أىد -2
تعميمية محددة تتمثل في الخبرات من مفاىيم أو ميارات أو اتجاىات يرسميا إلى الطالب، وقد 

 تكون إجابة من قبل الطالب.
المستقبل )المعمم، الطالب(: وىو من يستقبل الرسالة فالطالب يستقبل المعمومة من المعمم  -9

سائميم التي توضح فيميم ويفيم محتواىا ليكتسب خبرة جديدة، ويستقبل المعمم من الطمبة ر 
 لرسائمو وتساؤالتيم لموصول إلى مزيد من الفيم.

         ، أو مشاعر تتعمق  : وقد تكون الرسالة معمومة أو مفيوم أو رأي الرسالة )المحتوى( -2
 بالمحتوى التعميمي.

ة قناة االتصال: وىي الوسيمة التي ينقل من خبلليا المرسل إجابتو، وقد تكون سمعية أو بصري -4
مكانات البيئة التعميمية.  ويراعى في اختيارىا أن تكون مناسبة لممتمقي وا 

التغذية الراجعة: وىي توضح مدى استقبال المستقبل لمرسالة، ووضوح الرسالة المتمثمة في  -2
 المحتوى التعميمي، ومناسبة قناة االتصال المستخدمة، ومدى تفاعل أطراف التواصل.

عوامل الخارجية المحيطة بالمتمقي والتي ال عبلقة ليا بموضوع التشويش: ويتمثل في تأثير ال -6
الرسالة وىي تعمل عمى إعاقة وصول الرسالة بالطريقة الصحيحة الفعالة التي تحقق األىداف 

 المرجوة من الرسالة، وقد يكون ىذا التشويش ميكانيكي أو داللي. 
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 ثانيًا: المهارات االجتماعية
العناصر الميمة في تعامل الطالب مع اآلخرين، لبناء  تعد الميارات االجتماعية من

عبلقات اجتماعية مستقرة، ومستمرة، ويستطيع الطالب من خبلليا إشباع حاجاتو، ورغباتو، 
وتحقيق ذاتو، من خبلل الشعور بمكانتو بين اآلخرين، فيشعر بالطمأنينة واالستقرار النفسي، ومن 

دافعيتو نحو الحياة بجميع مجاالتيا، وىي تمكنو من غيرىا سيعيش الطالب في عزلة تؤثر عمى 
 تحقيق أىدافو.

وتؤثر األسرة تأثيًرا كبيًرا عمى الطمبة في مرحمة الطفولة المبكرة ويمتد ىذا التأثير عمى 
جميع مراحل نموىم، يعبر األطفال عن عواطفيم وسموكياتيم بحرية عندما تمنحيم البيئة األسرية 

قت، يطور األطفال ميارات التنظيم من خبلل التحكم في أنفسيم ألنيم الثقة، ولكن بمرور الو 
يرون أن والدييم ال يقبمون كل سموك، يكون تأثير األسرة عمى نمو األطفال ونضوجيم من خبلل 
تجربتيم االجتماعية األولى مع األسرة ويكتسبون انتمائيم االجتماعي. يتعمم األطفال الميارات 

رفون مع اآلخرين وكيف يتصرفون عندما تكون ىناك مشكمة من خبلل األساسية مثل كيف يتص
 (. ,Kol 2016مراقبة السموكيات في األسرة )

                وُتعرف الميارة بأنيا اإلمكانية والقدرة عمى فعل الشيء المطموب أو القيام
(، Goodman, Joshi, Nasim and Tyler, 2015: 14بما ىو مطموب لمحصول عميو )

                     كما تعرف الميارة عمى أنيا " ميزات شخصية تيم جزًءا واحًدا عمى األقل من 
                  الفرد والتنمية االجتماعية ، ويمكن تقييميا وتطويرىا من خبلل التعميم  رفاىية

(Ikesako &  Miyamato, 2015: 12.) 

ن ىي استجابة لمثير ما، وىي قدرات فالميارة االجتماعية من وجية نظر السموكيي
مكتسبة من خبلل التعمم السموكي، الذي يقوم عمى تعزيز السموك المرغوب فيو مما يقوي الرابطة 
بين المثير واالستجابة، حتى تتشكل الميارة، أما الميارات التي ال تعزز أو يتبعيا عقاب فإنيا 

 (. 9222ي وخير اهلل، تنطفئ وىنا ال يكون الطالب مؤىبل اجتماعيا )الخول
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ويرى أصحاب االتجاه المعرفي أن الميارات االجتماعية ىي عمميات معرفية يقوم بيا 
الفرد في السياق االجتماعي، فيي أنماط سموكية تكون الخطوة األولى فييا إدراك الفرد لمميارة 

ختيار البديل خبلل العبلقات االجتماعية، ومن ثم يبدأ باالستجابة من خبلل طرح البدائل وا
األنسب، وىي تتضمن ميارتين: ميارة اإلرسال التي تتمثل في توجيو اآلخرين ودعميم ومساعدتيم 
عمى االستمرار في التفاعل، وتقديم التفسيرات لآلخرين بشكل واضح، وتوضيح مشاعرىم اتجاه 

لمحصول  اآلخرين. وميارة االستقبال؛ وىي تشمل أكثر من ميارة مثل اإلنصات وطرح األسئمة
عمى معمومات، وفيم ما يقولو اآلخرون. أما الميارات من منظور تكاممي فيي تعتبر الميارات 
االجتماعية عممية تفاعمية بين جوانب السموك المفظي وغير المفظي والجوانب الوجدانية والجوانب 

عمى التأثير في  المعرفية، خبلل السياق االجتماعي، وعميو تعتبر الميارات االجتماعية قدرة الفرد
اآلخرين خبلل المواقف االجتماعية، وتقديم الدعم االجتماعي من قبل الفرد والذي يجعل منو 

 (. 9222شخصا مرغوبا فيو )السحيمي وفودة، 
وترى الباحثة أن الميارات االجتماعية ىي منظومة من المعارف واألنماط السموكية 

لب من التفاعل مع اآلخرين في المواقف االجتماعية والمشاعر واالتجاىات والقيم التي تمكن الطا
المختمفة والتي تمكنو من تحقيق أىدافو بصورة جيدة، من خبلل ىذه الميارات المتمثمة في التعاون 
والتفاعل المفظي وغير المفظي، وحسن اإلصغاء وتبادل اآلراء والميارات العممية وتوظيف عبارات 

ري في التعامل وتقبل آراء اآلخرين، والدخول إلى المحادثات المجاممة واستخدام األسموب الحضا
ظيار التعاطف مع اآلخرين.    في الوقت المناسب، وا 

وتؤثر األنماط األبوية بشكل كبير عمى النمو االجتماعي والعاطفي والشخصي لؤلطفال، 
ألطفال، كما أن فعندما تكون العبلقات في األسرة تتميز بالتوتر والضغط فإنيا ستثير القمق عند ا

زيادة رعاية الوالدين والعبلقة الدافئة تؤثر عمييم بشكل إيجابي. وبالمثل، ُيبلحظ أن ىناك عبلقة 
قوية بين مواقف اآلباء المختمفة والكثير من السموكيات االجتماعية لؤلطفال مثل مخاوف األطفال، 

 (. Ajilchi & Kargar, 2013واالكتئاب، والقمق، واالنبساط، والعدوان )
وتظير أىمية الميارات االجتماعية في حياة الفرد في كونيا مجااًل أساسًيا في عممية 
التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين، وتعتبر دليبًل لمصحة النفسية الجيدة لدى األفراد 

في  وتساعد عمى معرفة الفروق الفردية بينيم، وىي تعزز قدرتيم عمى تكوين العبلقات االجتماعية
محيطيم، وخارجو، وتعزز لدييم مفيوم المشاركة والتعاون، كما تساعد األفراد عمى حل المشكبلت 
التي تواجييم في حياتيم اليومية، وبالتالي تجعميم قادرين عمى التكيف واالندماج في المجتمع 

 (.9222والشعور بأحاسيس اآلخرين والتعاطف معيم )عمي، 
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عية إلى أربعة أنواع من الميارات وىي ميارات البقاء، يمكن تصنيف الميارات االجتما
وميارات التعامل مع اآلخرين، وحل المشكبلت، وحل النزاعات. يمكن تعريف ميارات البقاء عمى 
قيد الحياة بأنيا الميارات التي تشمل االمتثال لمقواعد واتباع التوجييات. باإلضافة إلى ذلك، يتم 

راحات في ىذه الميارات. من ناحية أخرى، تشمل ميارات التعامل تضمين أوامر االستماع واالقت
مع اآلخرين ميارات مثل التعاطف والتعمم بشكل تعاوني والمشاركة والعبلقات. كما تتضمن 
          ميارات حل المشكبلت ميارات مثل تحمل المسؤولية، وطمب المساعدة، وصنع القرار، 

ميارات حل النزاعات ميارات مثل التعامل مع الصعوبات والسعي إلى االستقبلل. بينما تشمل 
واالعتذار. وتشمل ىذه الميارات أيًضا السبلم الداخمي لمناس حيث يحدث الصراع في الغالب 

(Johnson, 2016.) 

( المهارات االجتماعية وفق أسس معينة إلى ثالثة 0202وقد صنف الدخيل اهلل )
 تصنيفات هي:

المعرفة والتفاعل ومثال عمييا تصنيف ماجوير وبريستمي  التصنيف عمى أساس أواًل:
والمذان صنفاىا في ثبلث مجموعات: ميارات الوعي بالذات وتشمل ميارات معرفة الذات، 
وميارات فيم البواعث، والتفضيبلت ورسم األىداف، والمجموعة الثانية ميارات التفاعل وىي تمثل 

ت التعبير عن الذات واالتصال والتواصل واالستماع ميارات التعامل مع اآلخرين، وتشمل ميارا
والتعاطف والتأثير في اآلخرين، والمجموعة الثالثة ىي مجموعة ميارات حل المشكبلت وتتضمن 

 ميارة البحث، وميارة إدارة الصراع، واتخاذ القرار، والتخطيط لمحياة.  

الذي قسميا إلى التصنيف عمى أساس المعرفة والسموك مثل تصنيف فوستر  ثانًيا:
السموكية وىي األنماط السموكية االجتماعية الماىرة، وىي تمثل  -مجموعتين: الميارات االجتماعية

عممية التحميل في تحديد الميارة في السموك سواء كانت األنماط السموكية عقمية أم لفظية أو غير 
ان والصبر عند الغضب لفظية أو وجدانية ترتبط بالمشاعر، مثل ميارات التوكيد وكف العدو 

المعرفية، وىذه الميارة تدخل في  -وتكوين الصداقات. والمجموعة الثانية ىي الميارات االجتماعية
أنماط السموك المختمفة، وىي تشمل الوعي بما بين األفراد، والمعرفة االجتماعية، وحل المشكبلت 

 بين األفراد.
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وىي تمثل تصنيف الميارة في السموك التصنيف عمى أساس الميارة في السموك:  ثالثًا:
إلى مستويات: ميارات أساسية مثل ميارة معرفة الذات وضبط الذات والسيطرة عمى االنفعاالت 
وميارات البحث، وميارات متوسطة تتمثل في الميارة في التعامل مع المواقف األكثر صعوبة 

والرفض أو التعاطف مع  وتتضمن البدء في الحديث، والتحدث واالستماع والفيم، والقبول
اآلخرين، وميارات متقدمة تتمثل في التعامل مع المشكبلت المتعددة األبعاد، مثل الصراعات وحل 

 المشكبلت واتخاذ القرار

يعد تحسين الميارات االجتماعية ميًما إلى حد ما لتطوير الجوانب الشخصية والمينية 
بناء عبلقات أفضل. ويتم تحسين ىذه  لمفرد، ألن تحسين ىذه الميارات يساعد الناس عمى

الميارات في الغالب من خبلل تطبيق ممارسات التدريب عمى الميارات. تستخدم ىذه الدورات 
التدريبية في الغالب المنيج السموكي من أجل تحسين تواصل الناس وصنع القرار وحل المشكبلت 

 .IES, 2013)واإلدارة الذاتية والتحكم في النفس والميارات التنافسية )

           وبشكل عام، ىناك ثبلثة مكونات لمميارات االجتماعية ميمة لممتعممين، المكون 
األول ىو التواصل مع األقران، ويشكل االتصال المفظي وغير المفظي أحد المكونات الرئيسية 

          ظي لمميارات االجتماعية التي يجب أن يتمكن الطالبون من إتقانيا، ويشمل التواصل المف
         جميع أشكال االتصال الشفوي، بينما يشمل االتصال غير المفظي جميع أشكال االتصال التي 
           تتم باستخدام لغة الجسد. يكون الطالبون أكثر قدرة عمى نقل أفكارىم ومشاعرىم إذا كانت

         ومشاعرىم بشكل جيد،  لدييم ميارات تواصل جيدة. فإذا كان بإمكان اآلخرين تمقي أفكارىم
فمن المتوقع حدوث تواصل متبادل إيجابي، أما المكون الثاني لمميارات االجتماعية ىو تعديل 
األقران. فيناك ارتباط بين قبول األقران والتكيف في المدرسة، إن الطمبة الذين يشعرون بقبول 

         مدرسة. والمكون األخير ىو أقرانيم ال يشعرون بالوحدة ويتم تعديميم بشكل أفضل في ال
حل المشكبلت االجتماعية. تتحسن قدرة الطمبة عمى حل المشكبلت بسرعة خبلل ىذا الوقت، 
حيث يصبحون أكثر تعرًضا لمواقف مختمفة تحتاج إلى حل بشكل مستقل، مثل مشاكل الصداقة. 

           تناغمة طويمة األمد معىذه المكونات الثبلثة لمميارات االجتماعية ميمة في بناء عبلقة م
 (.Kingery, Erdley, & Marshall, 2011األقران )
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 (:0202ومن المهارات االجتماعية )قطامي واليوسف، 
التعاطف: وىي قدرة الطالب عمى معرفة وفيم مشاعر اآلخرين، من مشاعر ومعتقدات  -

نفسو مكان الشخص والحالة المزاجية ليم، من خبلل تمثل ىذه المشاعر فيضع الطالب 
 اآلخر فيدرك وجيات نظرىم ومشاعرىم.

التواصل مع اآلخرين: وىي العمميات التي تتيح الفرصة لممتعمم بتبادل األفكار والمشاعر مع  -
اآلخرين بطرق متنوعة، لفظية وغير لفظية حيث تكون ىذه المغة مشتركة ومفيومة من جميع 

 األطراف.
يم من أجل الوصول إلى تحقيق أىداف مشتركة وىذا التعاون: وىي تفاعل الطمبة مع بعض -

 التفاعل قد ال يتطمب وجود قائد. 
 الدراسات السابقة:

تم االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات مشابية لمتغيرات ىذه       
 الدراسة، وجرى ترتيبيا من األحدث إلى األقدم كما يمي:

( إلى قياس فاعمية أنشطة مقترحة قائمة عمى استراتيجية الجدل 9222ىدفت دراسة الرحيمي )     
الخبلق في تنمية ميارات التواصل الشفوي وقيم المواطنة )اتخاذ القرار( في مقرر المغة اإلنجميزية 

سعودية. ( طالبة من منطقة جدة في ال24تكونت عينة الدراسة من ) .لدى طالبات المرحمة الثانوية
ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة األنشطة المقترحة، ومقياس اتخاذ القرار كقيمة من قيم 
المواطنة الذي يتكون من أربعة محاور وىي الغاية من القرار، الحصول عمى المعمومات الكافية، 

تحدث، ومقياس تقييم القرارات، وتنفيذ القرار. وتكونت أدوات البحث من اختبار استماع واختبار 
اتخاذ القرار. ومن أىم نتائج البحث إثبات فاعمية األنشطة المقترحة القائمة عمى استراتيجية الجدل 
الخبلق في رفع مستوى ميارات التواصل الشفوي، والتطوير الفعال لميارات التواصل الشفوي من 

          دام استراتيجية خبلل األنشطة التي تجمع بين تنمية الميارتين في نفس الوقت، وان استخ
الجدل الخبلق في العممية التعميمية يحفز التعمم التعاوني ويحقق الكفاءة االجتماعية ويحسن 

 .التحصيل الدراسي
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 ,Khodijah, Suharno, & Triyanto كما أجرت خوديجة وسوىارنو وتراينتو )
             زيادة ميارات ( دراسة بيدف تحديد فعالية التعمم القائم عمى حل المشكبلت ل2018
              ( طالبًا في مدرسة 24)تكونت عينة الدراسة من معممين و بين الطبلب. التواصل
    ( في منطقةNgarum 1( والمدرسة االبتدائية الحكومية )Pilangsari 3الحكومية ) ابتدائية

Ngrampal  ،Sragen لمقاببلت والمبلحظات. )اندونيسيا ( استخدم الباحثون االختبارات وا
ىذا البحث أن التعمم القائم عمى حل المشكبلت فعال لزيادة ميارات التواصل بين   أظيرت نتائج

الطبلب. وبالمثل ، تظير نتائج المقاببلت والمبلحظات أن ميارات االتصال الشخصية لمطبلب 
 تزداد بعد تنفيذ التعمم القائم عمى حل المشكبلت.

( بدراسة ىدفت إلى قياس أثر استخدام نموذج الصف 9224أحمد ) وفي ىذا المجال قام
المفتوح في تنمية ميارات التواصل والتخيل لدى طمبة الصف الرابع األساسي في مقرر التربية 

( طالبة من طالبات الصف الرابع 22االجتماعية والوطنية في األردن، تكونت عينة الدراسة من )
بد المطمب في عمان، تم تقسيمين إلى مجموعتين مجموعة األساسي في مدرسة عاتكة بنت ع

( طالبة تم 42( طالبة تم تدريسين بالطريقة االعتيادية، ومجموعة تجريبية من)42ضابطة من )
تدريسين بالصف المفتوح، استخدمت الباحثة اختبار لقياس ميارات التواصل االجتماعي، ومقياس 

ىداف الدراسة، وقد أظيرت النتائج وجود فروق ذات الختبار ميارات التخيل كأدوات لتحقيق أ
داللة إحصائية بين متوسط استجابات المجموعتين عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي 
         لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

لتخيل لصالح المجموعة التجريبية في متوسط استجابات المجموعتين عمى مقياس ميارات ا
 االختبار البعدي.

         ( دراسة ىدفت التعرف إلى أثر برنامج مستند إلى 9224كما أجرت عريقات )
         الفمسفة االجتماعية في تنمية الميارات الحياتية )العناية الصحية، التواصل االجتماعي( لدى 

  ( طفل وطفمة من روضة خاصة في قصبة 62)طفل الروضة، وتكونت عينة الدراسة من 
محافظة جرش في االردن تم توزيعيم الى مجموعتين )ضابطة، وتجريبية(، استخدمت الباحثة  
اختبار الميارات الحياتية )التواصل االجتماعي، والعناية الصحية( كأداة لتحقيق أىداف الدراسة، 

          سطات الحسابية لمميارات الحياتية واظيرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين المتو 
)العناية الصحية بعدي، التواصل االجتماعي بعدي( تبعا لمتغير البرنامج التدريبي لصالح 
المجموعة التجريبية لكل ميارة، وعدم وجود فروق دالة احصائيا بين المتوسطات الحسابية 

جتماعي بعدي( تبعا لمتغيري الجنس لمميارات الحياتية )العناية الصحية بعدي، التواصل اال
 والتفاعل الثنائي بين )البرنامج التدريبي والجنس(.  
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( التي ىدفت دراسة مكانة الكتاب المدرسي في إبراز ميارات 9222وفي دراسة بوبكري )
االتصال لدى طمبة المرحمة االبتدائية ودوره في تنمية ميارات التواصل لدى الطمبة من وجية نظر 

( معمما لممرحمة االبتدائية لمصف الثاني في مقاطعة 22ن، تكونت عينة الدراسة من )المعممي
تماسين في الجزائر، استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لتحقيق أىداف الدراسة، وقد بينت النتائج: 

%، وأن الكتاب يساعد عمى إبراز 42أن الكتاب المدرسي يمبي احتياجات الطالب المعرفية بنسبة 
 %، وأن معامل ارتباط في عبلقة الميارات ببعضيا دال إحصائيا.  22ارات الطمبة بنسبة مي

( والتي ىدفت استكشاف كيفية Supartono, 2017وفي دراسة أجراىا سوبرانتو )
( 92تعزيز ميارة االتصال من خبلل طرح المشكمة وطريقة العرض. تكونت عينة الدراسة من )

الصف السابع الثانوي تم إجراء ىذا البحث في دورتين وتتألف كل ( طالبة من طمبة 224طالبا و
دورة من أربع خطوات، وىي: التخطيط، والعمل، والمبلحظة، والتفكير. استخدمت الدراسة 
المقاببلت والمبلحظة واالستبيان لجمع البيانات واالختبار اليومي )االختبار المسبق واالختبار 

           بلب. وأظيرت النتائج عمى المقاييس تحسن ميارات البعدي( لقياس تحسين تحصيل الط
التواصل لدييم، كما أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أن تدريس العموم والتعمم باستخدام طريقة طرح 
المشكمة وطريقة العرض يمكن أن يعزز ميارة االتصال بالقدرة والثقة والشجاعة والمسؤولية عمى 

 التبلميذ أنفسيم. 

 & Charlop, Marjorie, Dennisمارجوري ودنيس وبرين )وىدفت دراسة كارلوب و       
Brain , 2014 دراسة ىدفت إلى قياس أثر برنامج تعميمي قائم عمى النمذجة بالفيديو لمميارات )

االجتماعية في زيادة التعميقات المفظية المبلئمة وارتفاع طبقات الصوت وااليماءات وتعابير الوجو 
ء التفاعمى االجتماعي لثبلثة أطفال يعانون من التوحد في الواليات المتحدة االمريكية. في اثنا

وأظيرت النتائج أن لمبرنامج التعميمي القائم عمى النمذجة بالفيديو أثر في اكتساب سريع 
لمسموكيات المعبرة اجتماعيًا وتوصل األطفال الثبلثة إلى زيادة التعميقات االجتماعية المفظية 

 مبلئمة وارتفاع طبقات الصوت وااليماءات وتعبيرات الوجو.ال
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
                    تبين لمباحثة من خبلل الدراسات التي بحثت موضوع التواصل االجتماعي أن     

              ىذه الدراسة اتفقت جزئيا من حيث مكان تنفيذ الدراسة " األردن" مع كل من دراسة 
     (  في حين أنيا تميزت عنيا بالفئة العمرية لمعينة وىي 9224؛ عريقات، 9224)أحمد، 

طمبة الصف العاشر، كما اتفقت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات في استخدام المنيج شبو 
( التي استخدمت المنيج الوصفي، وتشابيت الدراسة 9222التجريبي باستثناء دراسة )بوبكري، 

لية مع جميع دراسات من حيث اتخاذ ميارات التواصل االجتماعي كمتغير تابع، وبشكل عام الحا
تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعينتيا وبتناوليا لمتغيرات في غاية األىمية في عممية 

 التدريس وىي الميارات االجتماعية وميارات التواصل، ودورىا في بناء شخصية الطالب. 
 واإلجراءات الطريقة

جراءاتها كما يمي:  تم تناول طريقة الدراسة ووا 
أثر برنامج تعميمي اعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، بيدف قياس منهجية الدراسة:     

مستند إلى الميارات االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل االجتماعي لدى طالبات الصف 
 نية والمدنية.التربية الوطالعاشر األساسي في مبحث 

( طالبة من طالبات  الصف العاشر األساسي في 29تكون أفراد الدراسة من )أفراد الدراسة:      
في الفصل األول من العام الدراسي  مدرسة األميرة بسمة التابعة لمديرية التربية والتعميم لمواء الجامعة

ان سكن الباحثة، ولتعاون مديرة ، فقد تم اختيار ىذه المدرسة قصديًا، لقربيا من مك9292/9292
( طالبة 44مع الباحثة في تطبيق ىذه الدراسة، وتم تعيين  ) التربية الوطنية والمدنيةالمدرسة ومعممة 

( طالبة من طالبات الشعبة )ب( في 44من طالبات الشعبة )أ( في المجموعة التجريبية، وتعيين )
  المجموعة الضابطة  بالطريقة العشوائية البسيطة.

 أداة الدراسة
من  مقياس ميارات التواصل االجتماعي، ويتكون ىذا المقياسلتحقيق أىداف الدراسة تم بناء      
ساسي في التواصل المفظي وغير المفظي مع ( فقرة تصف ميارات طالبة الصف العاشر األ94)

وقفًا اآلخرين، وقد صيغت فقرات المقياس من نوع التقرير الذاتي، بحيث تصف كل فقرة م
اجتماعيًا، وتعد استجابة الطالبة لو مؤشرًا من مؤشرات امتبلك الطالبة لميارات التواصل 
االجتماعي، ويقابل كل فقرة تدريج خماسي "موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق 

 بشدة" يبين مستوى استجابة الطالبة لمموقف االجتماعي.
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ل االطبلع عمى األدب التبروي الذي يتناول ميارات التواصل وقد تم بناء المقياس من خبل    
االجتماعي، وبعض الدراسات السابقة التي أوردت مقاييس لقياس مستوى ميارات التواصل 

 ,Sansosti & Powel( و)9222( والصبحي )9222العدوان ) االجتماعي كدراسة كل من
طالبات الصف رات االجتماعية لدى (، حيث جرى اختيار بعض الفقرات التي تناسب الميا2014

ساسي، كما تم إعادة صياغة بعض الفقرات، وتم صياغة فقرات من ِقبل الباحثة في العاشر األ
 ضوء فيميا لميارات التواصل االجتماعي الذي تشكل من االطبلع عمى األدب التربوي.

ين من ذوي كما قامت الباحثة بإعداد الصورة األولية لممقياس، وعرضو عمى محكم    
 االختصاص لمتحقق من صدقو، كما طبقتو عمى عينة استطبلعية لمتحقق من ثباتو.   

 صدق مقياس مهارات التواصل االجتماعي
( فقرة، وتم عرضو عمى 28تكون مقياس ميارات التواصل االجتماعي بصورتو األولية من )     
امعات األردنية، ومشرفين ( أعضاء من ىيئة التدريس في بعض الج2( محكمًا، منيم )22)

تربويين في وزارة التربية والتعميم، وقد أبدى المحكمون رأييم في صياغة فقرات المقياس، وشموليتيا 
لميارات التواصل االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، وانتماء الفقرات لممقياس، وتم 

ىا مع فقرات أخرى في المقياس، كما ( فقرات، لتكرار محتوا4األخذ برأي المحكمين، وتم حذف )
( 94جرى تعديل صياغة بعض الفقرات، وأضاف المحكمون فقرتين، فأصبح المقياس مكونًا من )

 فقرة بصورتو النيائية.

 مهارات التواصل االجتماعي ثبات مقياس
لحساب ثبات مقياس ميارات التواصل االجتماعي، تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية مكونة من    
             مدرسة األميرة بسمة التابعة لمديرية( طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في 92)

التربية والتعميم لمواء الجامعة، وتم حساب معامل ارتباط كل فقرة في المقياس بالدرجة الكمية لو 
         لثبات وقد بمغ معامل ا Cronbach's Alpha Coefficient)) كرونباخ ألفا ستخدام معاملبا

           قيم معامبلت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس(، كما تراوحت 2.42) الكمي لممقياس
 . (2.22 -2.69ما بين )
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 البرنامج التعميمي المستند إلى المهارات االجتماعية:
اءاتو التعميمية، قامت الباحثة ببناء برنامج تعميمي استند إلى الميارات االجتماعيتو في إجر      

السبلم العالمي، ثقافة السبلم، ( حصة دراسية غطت الدروس اآلتية: 24وقد تكون البرنامج من )
دور األردن في حفظ األمن والسمم العالميين، األمن السياسي، األمن االجتماعي، األمن 

لدراسي األول االقتصادي، وىي الدروس الواردة في الوحدة األولى والوحدة الثانية من الفصل ا
 لمبحث التربية الوطنية والمدنية الذي يتكون من ثبلث وحدات فقط.

 وقد تم بناء البرنامج وفقًا لإلجراءات اآلتية:
تحديد اليدف العام من البرنامج: حيث كان اليدف الرئيسي لمبرنامج ىو: اكتساب طالبات  -

م المواطنة وتحسين اتجاىاتين الصف العاشر األساسي لميارات التواصل االجتماعي وتنمية قي
 نحو مبحث التربية الوطنية  والمدنية.

 كما تم تحديد األىداف التفصيمية لمبرنامج كما يأتي: -
 .تتعرف الطالبات الى أىم ميارات التواصل االجتماعي 
 .تكتسب الطالبات ميارات التواصل االجتماعي 
 .تنمية لقيم المواطنة لدى الطالبات 
  اتجاىًا إيجابيًا نحو مبحث التربية الوطنية والمدنية.اكتساب الطالبات 
 .زيادة التفاعل الصفي والدافعية نحو التعمم 
كما تم تحديد ميارات المستيدفة من البرنامج: فقد تضمن البرنامج مجموعة المتغيرات التي  -

ية الميارات االجتماعطالبات الصف العاشر األساسي، وىي ينبغي اكتسابيا وتنميتيا لدى 
متمثمة بقدرة الطالبة عمى التفاعل االجتماعي المقبول والناجح مع اآلخرين دون اإلحساس 
بالخوف أو الخجل أو توقع الفشل، وقدرتيا عمى التأثير في اآلخرين، وتقبميا لزميبلتيا، 

 ومشاركتين في المواقف االجتماعية.
طالبات لبرنامج لتنميتيا لدى لكما أن قيم المواطنة كانت إحدى المتغيرات التي ييدف ا     

ىي المعتقدات التي تحدد سموك الطالبة نحو الدولة التي تعيش فييا، الصف العاشر األساسي، و 
والسموكات التي ُتظير االنتماء والوالء لموطن، والحقوق، والمشاركة االجتماعية، والقيم العامة، 

 تعيش فيو بأنو سموك حسن أم سيء.التي تعد مرجعًا لمحكم عمى السموك تجاه المجتمع الذي 



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
 أشواق عمي صالح الشهريأ/      
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كما استيدف البرنامج التعميمي تنمية االتجاىات نحو مبحث التربية الوطنية والمدنية، ويمثل       
االتجاه من وجية النظر المعرفية تنظيمًا لمعارف ذات ارتباطات موجبة أو سالبة، أما من وجية 

الستثارة الدافع، فاتجاه المرء نحو موضوع معين نظر الدافعية، فاالتجاه يمثل حالة من االستعداد 
طالبات الصف ىو استعداد الستثارة دوافعو فيما يتصل بالموضوع، وىذا االستعداد يتأثر بخبرة 

 ومعارفين السابقة نحو مبحث التربية الوطنية والمدنية سمبيًا أو إيجابيًا. العاشر األساسي
مستند إلى الميارات االجتماعية: حيث جرى تنفيذ كما تم تحديد مدة البرنامج التعميمي ال -

(، وقد سبق تطبيق البرنامج حصة 42( حصة صفية، مدة الحصة الواحدة )24البرنامج خبلل )
 لتطبيق المقاييس بشكل قبمي، كما تمى البرنامج حصة لتطبيق مقاييس الدراسة كتطبيق بعدي.

 ماعية:صدق البرنامج التعميمي المستند إلى المهارات االجت
( أعضاء من ىيئة التدريس في 2( محكمًا، منيم )22جرى عرض البرنامج التعميمي عمى )       

بعض الجامعات األردنية، ومشرفين تربويين في وزارة التربية والتعميم، وقد أبدى المحكمون رأييم 
 في بعض اإلجراءات التعميمية، والصياغة المغوية لبعض النصوص، وقد تم األخذ برأي

 المحكمين، وأجري التعديل في ضوء مبلحظاتيم.
 إجراءات الدراسة:

 لتنفيذ هذه الدراسة وتحقيق أهدافها تم اتباع اإلجراءات اآلتية: 
بناء البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية اعتمادًا عمى األدب النظري والدراسات  -

 السابقة.
 دقو وثباتو.بناء أداة الدراسة والتحقق من ص -
الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من الجامعة األردنية يخاطب الجيات ذات العبلقة لتسييل  -

 ميمة الباحثة. 
الحصول عمى كتاب تسييل ميمة مديرية التربية والتعميم لواء الجامعة، وتحديد مجتمع الدراسة  -

التابعة لمواء الجامعة  وعينتيا وىم طالبات الصف العاشر االساسي في مدرسة االميرة بسمة
 في العاصمة عمان.

 توزيع الطالبات عشوائيًا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة. -
تطبيق أداة الدراسة عمى طالبات الصف العاشر االساسي في المجموعتين التجريبية  -2

 (. 2/2/9292-9والضابطة )
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لى الميارات االجتماعية عمى طالبات الصف تطبيق البرنامج البرنامج التعميمي المستند إ -6
( 29/2/9292الخميس   -4/2/9292الثبلثاء العاشر األساسي في المجموعة التجريبية )

وتدريس طالبات المجموعة الضابطة الدروس نفسيا بالطريقة االعتيادية، ثم تطبيق البرنامج 
رسن المجموعة (، في حين دMicrosoft Teamsباستخدام برمجية ميكروسوفت تيمز )

 الضابطة باستخدام منصة درسك.

(عمى طالبات الصف Google Formsتطبيق أداة الدراسة إلكترونيًا باستخدام نماذج جوجل ) -
 (.22/22/9292العاشر االساسي في المجموعتين التجريبية والضابطة )الثبلثاء 

جراء التحميبلت ا -  دخاليا إلى جياز الحاسوب وا  إلحصائية المناسبة واستخراج تنظيم البيانات وا 
 النتائج والخروج بتوصيات.

 متغيرات الدراسة: اشتممت هذه الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:
أواًل: المتغير المستقل: طريقة التدريس، وليا مستويان: )استخدام البرنامج التعميمي المستند إلى 

 الميارات االجتماعية، الطريقة االعتيادية(. 

 تغيرات التابعة: وىي ميارات التواصل االجتماعي.ثانيًا: الم

 تصميم الدراسة: اعتمدت الدراسة التصميم اآلتي:

EG O1 X O1 

CG O1 -- O1 

EGالمجموعة التجريبية : 

CGضابطة: المجموعة ال 

O1.مقياس ميارات التواصل االجتماعي القبمي والبعدي  : 

:X  الميارات االجتماعية  مستند إلىميمي الالمعالجة التجريبية من خبلل البرنامج التع 



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
 أشواق عمي صالح الشهريأ/      
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 المعالجة اإلحصائية:
تم تفريغ االستبانات ثم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات بواسطة استخدام برنامج الحزم        

وذلك لئلجابة عن أسئمة الدراسة، وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية (SPSS) اإلحصائي 
كشف عن مستوى ميارات التواصل االجتماعي، كما تم استخدام تحميل واالنحرافات المعيارية لم

 ( لئلجابة عن سؤال الدراسة.ANCOVAالتباين األحادي المشترك )
 ومناقشتها"عرض النتائج 

الميارات االجتماعية  مستند إلى نتائج سؤال الدراسة الذي نص عمى: "ما أثر برنامج تعميمي    
 ر االساسي في األردن لميارات التواصل االجتماعي؟"في اكتساب طالبات الصف العاش

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية     
والمجموعة الضابطة عمى مقياس التواصل االجتماعي في التطبيق القبمي والبعدي، وكانت النتائج 

 (.2كما في الجدول )
وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية (: المت0الجدول )

 والمجموعة الضابطة عمى مقياس التواصل االجتماعي في التطبيق القبمي والبعدي

 العدد المجموعة
 التطبيق البعدي التطبيق القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 2.24 4.92 2.22 2.29 44 المجموعة التجريبية
 2.42 2.22 2.22 2.22 44 المجموعة الضابطة

 2.42 4.22 2.22 2.26 29 المجموع

( وجود فروق في المتوسطات الحسابية بين المجموعة التجريبية 2يتبين من الجدول )       
التطبيق القبمي، فقد بمغ  في ميارات التواصل االجتماعيوالمجموعة الضابطة عمى مقياس 

ميارات التواصل االجتماعي في  المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية عمى مقياس
بمغ المتوسط الحسابي (، في حين 0.51( بانحراف معياري مقداره )3.02التطبيق القبمي )

( 3.1القبمي )ميارات التواصل االجتماعي في التطبيق  لطالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس
 (.2.22بانحراف معياري مقداره )
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وجود فروق في المتوسطات الحسابية بين المجموعة التجريبية ( 2كما يتبين من الجدول )    
في التطبيق البعدي، فقد بمغ  ميارات التواصل االجتماعيوالمجموعة الضابطة عمى مقياس 

ميارات التواصل االجتماعي في  اسالمتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية عمى مقي
بمغ المتوسط الحسابي (، في حين 2.24( بانحراف معياري مقداره )4.92التطبيق البعدي )

ميارات التواصل االجتماعي في التطبيق البعدي  لطالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس
 (.2.42( بانحراف معياري مقداره )2.22)

ابية واالنحرافات المعيارية بين المجموعتين التجريبية إن الفروق في المتوسطات الحس    
والضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي ىي فروق 

تم  ( = 2.22α) ظاىرية، ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق عند مستوى داللة
 (.9كما في الجدول ) (ANCOVAاستخدام تحميل التباين األحادي المشترك )

( لمتوسطات المجموعتين ANCOVAتحميل التباين األحادي المشترك )(: 0الجدول )
 التجريبية والضابطة عمى مقياس مهارات التواصل االجتماعي البعدي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 متوسط المربعات

)ف( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 مربع إيتا

 2.296 2.222 9.222 2.422 2 2.422 بميالتطبيق الق

 2.226 2.222 26.442 9.422 2 9.422 طريقة التدريس

  2.229 42 22.924 الخطأ

  22 24.242 المجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 9ُتظير النتائج في الجدول )      
(2.22α= في المتوسطات الحسابية بين المجموعة التج ) ريبية والمجموعة الضابطة، فقد بمغت

(، وىي قيمة دالة إحصائيَا، وىذا يدل 0.000( بداللة إحصائية مقدارىا )26.442قيمة )ف( )
عمى وجود أثر لمبرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل 

 االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي..



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
 أشواق عمي صالح الشهريأ/      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشف عن عائد الفروق في المتوسطات الحسابية بين المجموعة التجريبية والمجموعة ولم     
الضابطة عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي في التطبيق البعدي؛ تم استخراج المتوسطات 
الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى 

 (.2ات التواصل االجتماعي في التطبيق البعدي كما ُيظيرىا الجدول )مقياس ميار 

( المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمطالبات في المجموعتين 3الجدول )
 التجريبية والضابطة عمى مقياس مهارات التواصل االجتماعي في التطبيق البعدي

 المعياري الخطأ المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 0.06 4.24 التجريبية

 0.06 3.92 الضابطة

 المجموعة التجريبية أعمى من ( أن المتوسط الحسابي المعدل لطالبات 3يتبين من الجدول )   
المتوسط الحسابي المعدل لطالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس ميارات التواصل االجتماعي 

المستند إلى الميارات  مى وجود أثر لمبرنامج التعميمي(، مما يدل ع2.26البعدي بفارق مقداره )
وقد كان حجم التواصل االجتماعي، المجموعة التجريبية لميارات االجتماعية في اكتساب طالبات 

أثر البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في اكتساب ميارات التواصل االجتماعي 
%( من التباين في 22.6(؛وبذلك يمكن القول أن )2.226تا )متوسطًا، فقد بمغت قيمة مربع إي

مستوى ميارات التواصل االجتماعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى لمبرنامج التعميمي 
 المستند إلى الميارات االجتماعية.

ية، وتعزى ىذه النتيجة إلى طبيعة البرنامج التعميمي الذي اعتمد عمى أنشطة اجتماعية تعاون    
تقوم طالبات الصف العاشر األساسي في المجموعة التجريبية بتأديتيا بشكل جماعي، وىي 

 أنشطة تعميمية تتطمب التشاور وتبادل اآلراء، وتوظيف التواصل لتبادل المعرفة.
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كما أن البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية تضمن أنشطة تمثيل األدوار، وىي    
مب إجراء حوار ومناقشات داخل المجموعة النتخاب طالبة تمثل الدور خبلل أنشطة تتط

(، والتمثيل أمام الجميع، كما أن بقية Microsoft Teamsالمجموعات في برمجية التيمز )
الطالبات تشاىد المشاىد التمثيمية وتتفاعل معيا، وتنتقد بعض السموكات االجتماعية من خبلليا، 

 اجتماعية غنية بالحوار والمناقشات وتبادل اآلراء. األمر الذي يوجد بيئة

كما قد تعزى ىذه النتيجة إلى أن البرنامج التعميمي تضمن تعاون الطالبات في المجموعة     
الواحدة لرسم شعارات ولوحات تعبيرية لبعض مظاىر الحياة السياسية في األردن، وىي أنشطة 

مفظي، فقد طرحت بعض الدروس أفكارًا مترابطة، تنمي لدى الطالبات ميارات التواصل غير ال
وقامت الطالبات بتحويل األفكار المكتوبة إلى شعارات ولوحات تعبيرية، وىذا يتطل من الطالبات 

 ميارات فنية وقدرة عمى تجسيد بعض الرسائل واألفكار.

قاش، فمم يخمو وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن البرنامج التعميمي طرح مجموعة من القضايا لمن    
درس من قضية لمنقاش، وىي قضايا تتطمب من الطالبات تبادل األفكار فيما بينين، ومن ثم 
التوصل إلى نتائج محددة، ثم تبادل ىذه األفكار مع المجموعات األخرى، وبذلك فإن الطالبات 

طروحة في المجموعة التجريبية تتواصل مع أعداد كبيرة من الطالبات لكي تناقش القضية الم
 والتوصل لنتائج مرتبطة بيا.

كما أن البرنامج تضمن استخدام تنكنولوجيا التعميم )داتا شو، حاسوب، خرائط، صور،     
ومسجل(، وقد فرضت جائحة كورونا عمى الباحثة استخدام وسائل إلكترونية لتتواصل المعممة مع 

( بطريقة جماعية ألن Microsoft Teamsالطالبات عن بعد، فقد تم استخدام برمجية التيمز )
تنفيذ األنشطة يحتاج لعمل جماعي، وقد تحقق ذلك خبلل برمجية التيمز، مما زاد من قدرة 
الطالبات عمى التواصل وجيًا لوجو وعن بعد، بخبلف الطالبات في المجموعة الضابطة التي 

 كانت تتمقى الدروس من خبلل منصة درسك.



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
 أشواق عمي صالح الشهريأ/      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نىفمبر   –حادٌ عشرالالعذد  – 63المجلذ  313

 م0202

 رررر

ل نصوص وجمسات عصف ذىني، وىي أنشطة ال يمكن كما أن البرنامج تضمن تحمي       
القيام بيا بشكل فردي، بل تتطمب التعاون والمشاركة والتفاعل مع األفكار، وتوظيف التواصل 

األفكار بشكل جماعي، وىذا يتطمب توظيف التواصل ، ومحاكمة المفظي لتبادل الخبرات واألفكار
جتماعي يعد مصدرًا لمخبرة اإلنسانية، فمن المفظي بين الطالبات في وقت محدد، والتواصل اال

خبللو يتم التبادل التفاعمي لؤلفكار والمعمومات بين الطالبات والتي تتخذ أشكاال متعددة، ويؤكد كل 
( عمى أن تحقق الفائدة المرجوة من المعمومات ال بد من 9222من الشمايمة والمحام وكافي )

 سبة.وصوليا في الوقت المناسب والطريقة المنا
           وتتشابو نتائج ىذا السؤال مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت أثر بعض الطرائق     

          التي استخدميا البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في تحسين ميارات
فمسفة ( التي كشفت عن وجود أثر لبرنامج مستند إلى ال9224التواصل، كدراسة عريقات )

 في تنمية الميارات الحياتية )العناية الصحية، التواصل االجتماعي(، ودراسة  االجتماعية
( التي كشفت عن أثر طرح المشكمة وطريقة العرض في تعزيز Supartono, 2017سوبرانتو )

 االتصال. ميارة
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

ة والتعميم لمبرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في تدريس اعتماد وزارة التربي -
 مبحث التربية الوطنية والمدنية لجميع طمبة الصف العاشر األساسي في األردن.

تدريب مشرفي الدراسات االجتماعية لمعممي الدراسات االجتماعية عمى بناء برامج تعميمية  -
 توظيفيا في التدريس.مستندة إلى الميارات االجتماعية و 

بناء برامج تعميمية مستندة إلى الميارات االجتماعية في تدريس مواد التربية االجتماعية  -
 )التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية والمدنية( لجميع الصفوف.

بناء مصممي مناىج الدراسات االجتماعية أنشطة إثرائية في مناىج الدراسات االجتماعية  -
 لميارات االجتماعية. مستندة إلى ا

إجراء دراسات لمكشف عن أثر البرنامج التعميمي المستند إلى الميارات االجتماعية في  -
 متغيرات نفسية أخرى )الذكاء االجتماعي، توكيد الذات، دافعية اإلنجاز، ...(.



 ناصر أحمد الخوالده/ أ.د     امج تعميمي مستند إلى المهارات االجتماعيةأثر برن
 أشواق عمي صالح الشهريأ/      
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 المراجع:
 أواًل: المراجع بالمغة العربية:

(، استخدام المدخل اإلنساني 9222جاىد، فايزة )أبو طالب، إيمان وحمد، مديحة وريان، فكري وم
في تدريس التاريخ لتنمية قيم االنتماء الوطني والميارات االجتماعية لدى 

(، 6)24 مجمة البحث العممي في التربية.تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 
222-222. 

واصل أثر استخدام نموذج الصف المفتوح في تنمية مهارات الت(. 9224أحمد، دانية. )
االجتماعي والتخيل لدى طالبات الصف الرابع األساسي في مقرر التربية 

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االجتماعية والوطنية في األردن
 عمان العربية، األردن.

دور الكتاب المدرسي في تنمية المهارات االتصالية لدى التمميذ من (. 9222بوبكري، فاطمة. )
. رسالة التعميم االبتدائي: كتاب السنة الثانية نموذجاوجهة نظر أساتذة 

 ورقمة، الجزائر. -ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح
الرياض، دار النشر  تكنولوجيا التعميم واالتصال )األسس والمبادئ(.(. 9222حسين، عايدة. )

 الدولي.
الرياض، دار النشر  لمبادئ(.تكنولوجيا التعميم واالتصال )األسس وا(. 9222حسين، عايدة. )

 الدولي.
. طرابمس، المؤسسة المرجع في تدريس مهارات المغة العربية وعمومها(. 9222الحبلق، عمي. )

 الحديثة لمكتاب.
نتاج الوسائل التعميمية التعممية(. 9222الحيمة، محمد. ) (. عمان، دار المسيرة 4، ط )تصميم وا 

 لمنشر والتوزيع.
التعميم الحاني الممطف النظرية واالستراتيجيات: (. 9222اهلل، سحر. )الخولي، ىاشم وخير 

. عمان، برنامج لتنمية المهارات االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة
 دار الصفاء لمتوزيع والنشر.
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. الرياض، مكتبة تعمم وتدريس المهارات االجتماعية والقيم: أ(. 9224الدخيل اهلل، الدخيل. )
 العبيكان.

(. فاعمية أنشطة مقترحة قائمة عمى استراتيجية الجدل الخبلق في تنمية 9222يمي، تغريد. )الرح
ميارات التواصل الشفوي وقيم المواطنة في مقرر المغة االنجميزية لدى 

، المجمة الدولية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية طالبات المرحمة الثانوية.
(22 ،)2- 92. 

. عمان، دار المسيرة لمنشر ارات التواصل بين األفراد في العملمه(. 9226الزعبي، مروان. )
 والتوزيع.

دور معممي التربية اإلسبلمية ومعممي التربية  (،9222الزيود، محمد والخوالدة، ناصر )
االجتماعية والوطنية في التربية الوطنية لطمبتيم من وجية نظر المعممين 

 .262-222 (،4) 22 مجمة المنارة،أنفسيم في األردن. 
. تنمية السموك االجتماعي لطفل ما قبل المدرسة(. 9222السحيمي، أسماء وفودة، محمد. )

 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة.
 القاىرة، دار العالم العربي. المرجع في رياض األطفال.(. 9222شحاتة، حسن. )
. القاىرة، الدار العربية ينمهارات التواصل االجتماعي الناجح مع اآلخر (. 9222شحرور، ليمى. )

 لمعموم.
(. توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الميارات الحياتية لدى 9224الشيري، فراج )

المجمة الدولية طبلب المرحمة الثانوية من وجية نظر الطبلب والمعممين. 
 . 444-422(: 9)2، لمدراسات التربوية والنفسية

برنامج تعميمي مقترح لتعزيز القيم والمهارات االجتماعية في  فاعمية(، 9222الصبحي، ماجدة )
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

. أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، في السعودية
 االردن.

 مسيرة لمنشر والتوزيع.عمان، دار ال المهارات الحركية لطفل الروضة.(. 9222طمبة، ابتياج. )
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(، بناء نموذج مقترح لميارات الحياة االجتماعية لكتب 9222عبيدات، ىاني وطبلفحة، حامد )
التربية االجتماعية والوطنية في صفوف المرحمة االساسية الثبلثة األولى 

 .2264-2222(، 2)49. مجمة دراساتفي األردن. 
مستند إلى الفمسفة االجتماعية في تنمية الميارات  (. أثر برنامج تدريبي9224عريقات، ياسمين. )

مجمة الحياتية )العناية الصحية، التواصل االجتماعي( لطفل الروضة. 
 . 226 -222(، 2)96، الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

 . عمان،مقياس المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم(. 9222عمي، محمد. )
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الوعي بأساليب استخدام شبكات 9224عمر، سحر )
التواصل االجتماعي اإللكترونية. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، 

9(224 :)222- 224. 
 العالمي.. عمان، جدارا لمكتاب مدخل إلى اإلعالم واالتصال(. 9224عيساني، رحيمة. )

(. مستوى ميارات التواصل االجتماعي لدى الطبلب والطالبات 9222القرني، يعن اهلل )
المنتظمين في جامعة الممك عبد العزيز وعبلقتيا ببعض المتغيرات 
الديمغرافية. مجمة جامعة الممك عبد العزيز لآلداب والعموم اإلنسانية، 

99(6 :)242-222. 
. عمان، الذكاء االجتماعي لألطفال النظرية والتطبيق(. 9222)قطامي، يوسف واليوسف، رامي. 

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
عمان، دار المسيرة  اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق.(. 9222مصطفى، أسامة. )

 لمنشر والتوزيع.
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