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Abstract: 

 

Social and emotional difficulties are common during the kindergarten 
stage, the changes between family and school environment leave the 

child at risk of a range of emotional and social problems at that 

point. This pressure confronts the child's weak ability at that age, 

linguistically, to express his feelings and thoughts in a clear and 

understandable manner, as well as the beginning of his ability to 
control and organize his feelings and behaviors. All this constitutes 

factors that make the child's adaptation process on the emotional, 

social and cognitive level difficult during the kindergarten stage. 

While many studies confirm that the child is an emotional and social 

being par excellence, and while educational programs emphasize in 

most of their content on cognitive learning, the child's needs, 
personality and sentiments are ignored, hence the question raised 

about the role of emotional competencies in establishing other 

competencies? Since the kindergarten stage by its nature requires 

that the child learn to adapt to the environment and establish 

healthy relationships, our paper aims to study the relationship 
between emotional competencies (Self-awareness and Self-

regulation*) and their indicators and social competencies (Social 

awareness and Relationships skills*) and their indicators and 

determine the mutual impact between them. As a tool for this study 

we used SEAM scale to measure emotional and social competencies 

to measure the relationship between emotional variables as an 
independent variable to see its effect on the dependent variable, 

which is in our study social competencies. Using the inferential 

statistics (Pearson correlation coefficient and simple linear regression 

coefficient) to measure the relationship between two variables, 

results demonstrated that there is a positive semantic relationship 
confirms that emotional competencies and their determinants are 

highly influential competencies that establish social competencies 

and their determinants at preschool age. Participant were 191 

children, aged 4 to 6 years old at the time initial assessment, 
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 in kindergarten, within the group of schools relied to the Moroccan 

Foundation for promoting preschool education. 

Key words: Early Childhood, Preschool, Children, Emotional Skills, Social 

Skills. 
 

 
 

ي اكتساب الكفايات االجتماعية 
 
 خالل مرحلة رياض األطفالأثر الكفايات العاطفية ف

 

ي 
 
 2 سالم الكتان

 

 الملخص
ي بداية مرحلة رياض 

 
 ف
ً
 ما تكون شائعة خصوصا

ً
إن الصعوبات االجتماعية والعاطفية غالبا

األطفال، فالطفل الذي ينتقل من الوسط األرسي، إىل الوسط المدرسي واختالف هذا 
ي قوانينه التنظيمية والمعرفية والحركية يشكل 

 
 عىل الطفل. هذا الضغط األخير ف

ً
ضغطا

 عن التعبير عن مشاعره 
ً
ي تلك المرحلة العمرية لغويا

 
يتواجه مع قدرة الطفل الضعيفة ف

ي مشاعره وسلوكاته 
 
وأفكاره بأسلوب واضح مفهوم، وكذا بداية قدرته عىل التحكم ف

 .إلخ. كل هذا يشكل عوامل تجعل من عملية التأقلم لدى الطفل عىل المستوى.وتنظيمه
 خالل مرحلة رياض األطفال

ً
 صعبا
ً
ي أمرا
 
ي واالجتماعي والمعرف

  .الوجدان 
ي حير  أن 

 
ي واجتماعي بامتياز، وف

ي عاطف 
ي حير  تؤكد الدراسات أن الطفل كائن وجدان 

 
وف

ي معظم مضمونها عىل التعلمات المعرفية فيتم تجاهل ذات الطفل 
 
بوية تؤكد ف امج الير الير

من هنا كان  التساؤل المطروح حول دور الكفايات واحتياجاته وشخصيته ووجدانه، و 
ي التأسيس للكفايات والتعلمات األخرى؟ وبما أن مرحلة رياض األطفال تفرض 

 
العاطفية ف

بطبيعتها أن يتعلم الطفل التكيف والتأقلم مع المحيط وإرساء عالقات اجتماعية صحية،  
ي تربط ب

ي هذه الدراسة البحث عن العالقة التر
 
 الكفايات العاطفية )الوعي كان هدفنا ف

ير 
بالذات وتنظيم الذات*( ومحدداتها والكفايات االجتماعية )الوعي االجتماعي وجودة 

  .العالقات  االجتماعية* ( ومحدداتها وتحديد األثر المتبادل فيما بينهم
لقياس العالقة بير    SEAMاعتمدت الدراسة عىل مقياس الكفايات االجتماعية والعاطفية 

ي دراستنا الكفايات المت
 
ات العاطفية كمتغير مستقل لرؤية أثره عىل المتغير التابع وهي ف غير

سون،  االجتماعية، بحيث تم االعتماد عىل اإلحصاء االستدالىلي )معامل االرتباط بير
ي الدراسة عينة من األطفال 

 
ي  191ومعامل االنحدار الخطي البسيط(. وقد شارك ف

 
طفل ف

نية من رياض األطفال ضمن شبكة مدارس المؤسسة المغربية المرحلة األوىل والثا
للنهوض بالتعليم األوىلي )رياض األطفال(. وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة 
إيجابية داللية تؤكد عىل أن الكفايات العاطفية  ومحدداتها هي كفايات مؤثرة بدرجة عالية  

 .ومؤسسة للكفايات االجتماعية ومحدداتها

، الطفل، الكفايات العاطفية، : المفتاحية الكلمات الطفولة المبكرة، التعليم األوىلي
 .الكفايات االجتماعية

 

 
 
 
 
 

                                                           
 s.elkettani@fmps.ma   مغربال ،ية اآلداب والعلوم اإلنسانيةجامعة محمد الخامس بالرباط، كل، الباحثة،

2
  

mailto:assd63981@gmail.com


29 Salam EL KETTANI 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 27 -  39  

 المقدمة: 
إن المهمة الجوهرية لألنظمة التعليمية هو إعداد األطفال والمراهقير  للمستقبل، وأن تزودهم بكفايات ومهارات كفيلة 
بأن تشكل حجر األساس لجل التعلمات الالحقة، وبغض النظر عن المهارات األكاديمية األساسية، فقد أصبح سوق 

العمل والمجتمع العام، وأن أولئك الغير مستعدين بشكل   الشغل يطالب بمهارات حياتية الزمة للنجاح ضمن مجتمع
 ما يعانون من ضغوطات نفسية واجتماعية تعرقل إنجازهم عىل المستوى 

ً
ا كاف وغير المزودين بهذه المهارات كثير

 أن إعداد األطفال وتزويدهم بالمهارات التقنية واألكاديمية وحدة
ً
. لذلك أصبحنا نعلم تماما ي

لن يكون   األكاديمي والمهت 
 لتحقيق النجاح. وأن مهارات مثل المهارات االجتماعية والعاطفية مثل التعاطف والتنظيم والتعبير والتعاون هي 

ً
كافيا

أساسية ومركزية. وعىل مدى السنوات الماضية، زاد االهتمام حول المهارات االجتماعية داخل المنظومة التعليمية مثل 
اع و  ها من المهارات االجتماعية األساسية ألي طفل أو بالغ التعاون، والتعاطف، وحل الي   طلب المساعدة وتقديمها وغير

 يعيش ضمن المجتمع ويسىع لالنخراط فيه بفاعلية. 
ي األوساط 

 
 ف
ً
ي كثير من األحيان المهارات العاطفية، بل ال يزال المصطلح مبهما

 
ولكن الواقع التعليمي ال يزال يهمش ف

ي للدراسة،   واإلداريير  التعليمية وبير  المربيير  
ة العمل الميدان  ي قمنا بها خالل فير

ة المالحظة والمقابالت التر فمن خالل فير
كير  عىل المهارات 

ي المقابل فإن الير
 
ي أغلب األحيان. ف

 
 ال إجابة له ف

ً
كان التساؤل حول أهمية الكفايات العاطفية، سؤاال

 مطروحا. االجتماعية والمناداة من أجل دعمها داخل المدرسة أصب
ً
ة أمرا  ح خالل السنوات األخير

ومن هذه المالحظة الميدانية انطلق بحثنا الذي يدعو إىل الكشف عن أهمية الكفايات العاطفية ومهاراتها، منطلقير  من 
ي اكتساب األطفال للمهارات االجتماعية ؟ " 

 
 التسائل : " هل للمهارات العاطفية دور ف

 

 اإلطار النظري 
 االجتماعية العاطفيةالكفايات 

 حدة من المعتاد، ولكي 
ي تكون فيها االنفعاالت أكير

ة التر ة الطفولة المبكرة، للحياة العاطفية دور حيوي، فهي الفير
ي فير
 
ف

، يحبذ ضبط وتنظيم البيئة التفاعلية والتعليمية للطفل، فمواجهة وتخطي العرقالت  ي
يحدث االتزان االنفعاىلي والعاطف 

اته. والتحديات والوص  (Blair, 2002)ول إىل حالة من االتزان يحدث بتوفير بيئة داعمة للطفل ولتجاربه وخير

ي جامعة إلينيوي
 
 بكفايات مثل:  الوعي  فإن  (CASEL) 3وبحسب مركز األبحاث كاسيل ف

مرحلة الطفولة المبكرة تعت 

ي 
 كذلك عن مشاعره  بالذات وتعت 

ً
ا بها قدرة الطفل عىل التعرف عىل حالته العاطفية الخاصة ومشاعر اآلخرين، معير

ي يعيش بها. تنظيم بالذات، وهي القدرة عىل التعامل مع أنواع المشاعر من خالل 
 للثقافة التر

ً
بطريقة مناسبة وفقا

، وفهم كيف تؤثر عواطفه ومش ي
اتيجيات التحكم والتنظيم الذانر اعره عىل سلوكاته. والوعي االجتماعي والقدرة عىل اسير

، فهو بحاجة إىل إبراز وعي اجتماعي أكير قدرة عىل  إرساء عالقات االجتماعية حيث يكون الطفل داخل الوسط المدرسي

بوي، األقران واألصدقاء. وتعتير 
ي سبيل بناء عالقات اجتماعية سليمة بالطاقم الير

 
هذه  متابعة األحداث االجتماعية، ف

ي 
فيما  ،أن معظم هذه األبعاد يتم اكتسابها والحصول عليها  4المرحلة جوهرية الكتساب هذه الكفايات، كما يؤكد سارن 

ة الطفولة المبكرة.   .(Saarni C. , 1999)يتم التأسيس لألبعاد األخرى كذلك، خالل فير

ي عند األطفا
ات المعاشة، وجودة التأطير والدعم المقدم النمو االجتماعي والعاطف  ل يتطور من خالل التجارب والخير

ي يفرضها عليه 
ي يواجهها ضمن المواقف االجتماعية الجديدة التر

ك الطفل، بير  تجاربه والصعوبات التر
لألطفال، فال يير

اتيجيات األفضل واألكير المحيط، ليجرب بنفسه مبدأ المحاولة والخطأ، بل إن تأطير الطفل ودعمه حتر يصل إىل ا السير

ي تعكس 
 للطفل هي البيئة التر

ً
ا  تحفير 

 عىل المستوى الشخصي واالجتماعي هو المفتاح. فبيئة التعلم األمثل واألكير
ً
قبوال

كلما كان التعلم أكير تناغما بالنسبة للطفل   –بدون فجوات  –حالة الدماغ الداخلية، فكلما كانت البيئة متناغمة أكير 

 كذلك.   ولدماغه

ي دراسة لويزبرغ 
 
ي  Weissberg, R. (2011)وف

 
األطفال الذين لديهم مهارات اجتماعية وعاطفية قوية يؤدون أداء أفضل ف

ي والصحة والنفسية 
، ويكون أكير إيجابية للتكيف العاطف   مع أقرانهم والبالغير 

المدرسة ويكونون عالقات إيجابية أكير
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ي 
 
ي يواجهونها ف

ي واألقران واألصدقاء، ويتخطون الصعوبات التر  هذه المرحلة من خالل جو من التفاعل مع المرنر

 (Weissberg ،2011) 5وباستعمال اللعب بشكل ممنهج لتطوير هذه المهارات. 

 لهذه الكفايات  الذي 
ً
 وتقسيما

ً
ي  تعريفا

ي شيكاغو للتعلم األكاديمي و االجتماعي العاطف 
 
ي ف
طور مركز األبحاث التعاون 

 يقسمها إىل خمسة " كفاءات رئيسية: 

ي  -
ها عىل السلوك، وهذا يشمل  Self-Awarenessالوعي الذانر : القدرة عىل التعرف عىل المشاعر واألفكار وتأثير

 قيق لنقاط القوة والضعف وحيازة شعور راسخ بالثقة والتفاؤل. التقييم الد

ي حاالت مختلفة Self-Managementإدارة الذات  -
 
: وهي القدرة عىل تنظيم المشاعر واألفكار والسلوكات بفعالية ف

ي الدوافع وتحفير  الذات وتحديد والعمل لتحقيق األهداف الشخصية 
 
وذلك يشمل إدارة المشاعر والتحكم ف

 كاديمية. واأل 

: وهو القدرة عىل اإلدراك االجتماعي والتعاطف مع اآلخرين من خلفيات Social awarenessالوعي االجتماعي  -

اف باألرسة والمدرسة والمجتمع وموارده  وثقافات متنوعة وفهم المعايير االجتماعية واالخالقية للسلوك واالعير

 ودعمه الذي يقدمه للفرد. 

: وهو القدرة عىل إقامة عالقات صحية والحفاظ عليها مع  Relationship skillsجتماعية مهارات بناء العالقات اال  -

مختلف األفراد والجماعات ويشمل ذلك التواصل بوضوح واالستماع بنشاط والتعاون ومقاومة الضغوط 

اع والبحث عن المساعدة وتقديمها عند الحاجة.   االجتماعية غير المالئمة والقدرة عىل حل الي  

: وتشمل القدرة عىل اتخاذ خيارات بناءة بشان السلوك Responsible decision-makingاتخاذ القرارات المسؤولة  -

ي المعايير األخالقية وبالسالمة الشخصية واألعراف 
 
الشخصي والتفاعالت االجتماعية عىل أساس النظر ف

 عىل  الذات وعىل اآلخرين.  االجتماعية، والتقييم لعواقب مختلف السلوكات واالختيارات الشخصية

 . المنهجية 2

 العينة  .1.2

ي مرحلة ما قبل المدرسة،  191تم تحقيق هذه الدراسة البحثية من خالل االعتماد عىل عينة من األطفال )
 
طفل ( ف

اوح أعمارهم بير  
، تير ي كل من مدينة  6 – 4ضمن مجموعة مدارس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم األوىلي

 
سنوات، ف

 سال ومدينة تمارة. 

  : المستوى الدراسي لألطفال 

 :  من التعليم األوىلي
 تنقسم عينة األطفال المستهدفة من هذه الدراسة إىل مراحلتير 

 % 40.31المستوى األول بنسبة  -

ي بنسبة  -
 % 59.69المستوى الثان 

  : توزي    ع العينة حسب الجنس 

 كالتاىلي : 
ي هذه  الدراسة، فتوزعت النسب بير  الجنسير 

 
 تم استهداف كال من الذكور واإلناث ف

 % 56.02نسبة الذكور  -

 %43.96نسبة اإلناث  -

  : توزي    ع العينة حسب المدارس 

ي تم تحقيق هذه الدراسة 
 
مؤسسات للتعليم األوىلي تابعة لمجموعة مدارس المؤسسة المغربية للنهوض  3الميدانية ف

، بنسب متفاوتة.   بالتعليم األوىلي

  60تمارة : حيث بلغ تعداد األطفال فيها  .1
ً
 .طفل

 طفل.  40سال تابريكت:  .2

 طفل.  91سال الجديدة:  .3
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 أدوات البحث   .2.2

ي الدراسة الميدانية عىل مقياس 
 
-The Socialلقياس الكفايات االجتماعية والعاطفية عند األطفال  SEAMتم االعتماد ف

Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) / .™2014 

ي االجتماعي )
والسلوكية لدى  ( هو أداة وظيفية لتقييم ورصد التنمية االجتماعية العاطفيةSEAMمقياس التقييم العاطف 

 الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ماقبل المدرسة. 

ي المقياس موجهة لألطفال مرحلة ماقبل المدرسة من )
 
شهر(. حيث يتألف  66 -36وتم االعتماد عىل األداة الرئيسية ف

: )التفاعل السليم مع اآلخرين، التعبير  10ينقسم إىل  ،سؤال 41المقياس من  السليم عن  محددات هي عىل التواىلي

المشاعر، تنظيم االستجابة العاطفية واالجتماعية، إظهار التعاطف مع اآلخرين، المشاركة واالنخراط مع اآلخرين، 

االستقاللية، إظهار صورة إيجابية عن الذات، تنظيم االستجابة، النشاط ومستوى االنتباه، التعامل والتعاون مع الروتير  

 واسع من السلوكات التكيفية(. اليومي والمتطلبات، إظهار نطاق 

 تقديم النتائج والمناقشة 

 الفرضية : هناك عالقة رابطة بير  اكتساب األطفال للمهارات العاطفية وبير  اكتسابهم للمهارات االجتماعية 

ي تربط بير  الكفايات العاطفية  ومحدداتها من جهة، والكفايات 
تهدف هذه الفرضية إىل البحث عن العالقات  التر

ات االجتماعية  ات الكفايات العاطفية عىل المؤرسر االجتماعية ومحدداتها  من جهة أخرى، وبالتاىلي رؤية مدى تأثير مؤرسر

  : للوصول إىل نسب التأثير لكل منىًح عىل آخر. وبالتاىلي رؤية تأثير  ،من جهة

ي مجملها  .1
 
    الكفايات العاطفية عىل الكفايات االجتماعية ف

ي التنبؤ باكتساب الكفايات االجتماعيةتأثير محددات الكفا  .2
 
 يات العاطفية ف

سون، ومعامل االنحدار  وللتأكد من صحة الفرضية تم اعتماد  عنارص من اإلحصاء االستدالىلي  )معامل االرتباط بير
ين اثنير  والقدرة عىل التنبؤ والتقدير والتعميم.   الخطي البسيط(. لقياس العالقة بير  متغير

 أثر الكفايات العاطفية عىل الكفايات االجتماعية  .1

 أثر الوعي بالذات ككفاية عاطفية عىل الكفايات االجتماعية 1.1

 أثر الوعي بالذات عىل الوعي االجتماعي  1.1.1

ي الج         دول الس         ابق )الج         دول 
 
ين  1ف (  مم         ا يؤك         د 0.59هي قيم         ة موجب         ة )(، قيم         ة معام         ل االرتب         اط ب         ير  المتغ         ير

، ف       إن 1وج       ود عالق       ة ترابطي       ة طردي       ة قوي       ة حي       ث أن قيم       ة المعام       ل موجب       ة وقريب       ة لقيم       ة المعام       ل )   ( وبالت       اىلي

ه كمتغ      ير  ي ارتباط      ه ب      الوعي االجتم      اعي ه      و م      ؤرسر ذو دالل      ة وت      أثير حي      ث تبل      غ نس      بة ت      أثير
 
 " ال      وعي بال      ذات " ف

م      ؤرسر

ابطي          ة ذات دالل          ة    ،%59 ب          المتغير الت          ابع بنس          بة مس          تقل )ال          وعي بال          ذات( وكعن             كم          ا أن ه          ذه العالق          ة الير

 )أقل من أو تساوي 
ً
 (. ان معامل االرتباط معنوي بدرجة عالية. 0.005إحصائية عالية جدا

  

 

 جدول تحليل تباين خط االنحدار:  1جدول 

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux 

Variation de F ddl1 ddl

2 

Sig. 

Variation 

de F 

1 ,769a ,592 ,589 ,38772 ,592 273,809 1 189 ,000 

a. Valeurs prédites : (constantes),  بالذات الوعي 
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 أثر الوعي بالذات عىل جودة العالقات االجتماعية  1.1.2

ي 
 
ين هي قيم         ة موجب         ة ) 2الج         دول الس         ابق )الج         دول ف  المتغ         ير

(  مم         ا يؤك         د 0.75(، قيم         ة معام         ل االرتب         اط ب         ير 

، ف       إن 1وج       ود عالق       ة ترابطي       ة طردي       ة قوي       ة حي       ث أن قيم       ة المعام       ل موجب       ة وقريب       ة لقيم       ة المعام       ل )   ( وبالت       اىلي

ي ارتباط      ه ب      الوعي االجتم      اعي ه      و م      ؤرسر ذو دالل      ة 
 
 " ال      وعي بال      ذات " ف

ه كمتغ      ير م      ؤرسر وت      أثير حي      ث تبل      غ نس      بة ت      أثير

ابطي       ة ذات دالل       ة إحص       ائية عالي       ة %75مس       تقل وكعن         متنب       أ ب       المتغير الت       ابع بنس       بة  ،  كم       ا أن ه       ذه العالق       ة الير

 )أقل من أو تساوي 
ً
 (.0.005جدا

 أثر تنظيم الذات ككفاية عاطفية عىل الكفايات االجتماعية  1.2

  أثر تنظيم الذات عىل الوعي االجتماعي   1.2.1

ي الج      دول الس      ابق )الج      دول 
 
ين هي قيم      ة موجب      ة عن      د ) 3ف  المتغ      ير

(  مم      ا يؤك      د 0.52(، قيم      ة معام      ل االرتب      اط ب      ير 

، 1وج       ود عالق       ة ترابطي       ة طردي       ة متوس       طة  حي       ث أن قيم       ة المعام       ل موجب       ة وقريب       ة لقيم       ة المعام       ل )   ( وبالت       اىلي

ه   ف       إن م       ؤرسر " ي ارتباط       ه ال       وعي االجتم       اعي  ه       و م       ؤرسر ذو دالل       ة وت       أثير حي       ث تبل       غ نس       بة ت       أثير
 
تنظ       يم ال       ذات " ف

ابطي          ة ذات دالل          ة إحص          ائية    ،%75كمتغ          ير مس          تقل وكعن            ب          المتغير الت          ابع بنس          بة  كم          ا أن ه          ذه العالق          ة الير

 )أقل من أو تساوي 
ً
 (.0.005عالية جدا

 االجتماعيةأثر تنظيم الذات عىل العالقات  1.2.2

جدول تحليل تباين خط االنحدار:   2جدول  

Modèl

e 

R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 ,868a ,753 ,751 ,32615 ,753 575,289 1 189 ,000 

a. Valeurs prédites : (constantes),  بالذات الوعي 

جدول تحليل تباين خط االنحدار:  3جدول  

Modèl

e 

R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation 

de R-deux 

Variation de F ddl1 ddl2 Sig. 

Variation 

de F 

1 
,727

a 

,528 ,526 ,37459 ,528 211,735 1 189 ,000 

 a. Valeurs prédites : (constantes), الذات تنظيم 

 

جدول تحليل تباين خط االنحدار:  4جدول  

Mod

èle 

R R-deux R-

deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 ,791a ,626 ,624 ,40105 ,626 316,462 1 189 ,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), الذات تنظيم 
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ي الج      دول الس      ابق )الج      دول 
 
ين هي قيم      ة موجب      ة عن      د ) 4ف  المتغ      ير

(  مم      ا يؤك      د 0.62(، قيم      ة معام      ل االرتب      اط ب      ير 

ي ارتباط      ه بج       ودة 
 
، ف       إن م      ؤرسر " تنظ       يم ال       ذات " ف العالق       ات وج      ود عالق       ة موجب      ة ترابطي       ة طردي       ة قوي      ة. وبالت       اىلي

ه كمتغ        ير مس        تقل وكعن          متنب        أ ب        المتغير الت        ابع  االجتماعي       ة ه        و م        ؤرسر ذو دالل        ة وت        أثير حي        ث تبل        غ نس        بة ت        أثير

 )أقل من أو تساوي %62بنسبة 
ً
ابطية ذات داللة إحصائية عالية جدا  (.0.005،  كما أن هذه العالقة الير

ات المتبادل  .2  تأثير المؤشر

ي للفرضية 
ي القسم الثان 

 
من أجل تحديد أكير دقة لألثر المتبادل للكفايات العاطفية واالجتماعية ومحدداتها، حاولنا ف

ات المتعددة،  ي بعضها البعض عن طريق تحليل معادلة االنحدار الخطي ذوي المتغير
 
ي تؤثر ف

الوقوف عىل المحددات التر

ض هنا وجود فرضية بديلة   من  ،Hypothèsese alternativeحيث نفير
ً
ي احتمالية التنبؤ بالمتغير التابع انطالقا

ي تعت 
والتر

 متغير مستقل.  

 التفاعل السليم مع اآلخرين  .1

ي 
ي الجدول نرى أنه من خالل التحليل اإلحصان 
 
ي المتغير التابع ،5ف

 
 ف
ً
ا  تأثير
ات المستقلة األكير " التفاعل  فإن المتغير

تيب "هم السليم مع اآلخرين "  " تنظيم االستجابة ، "المشاركة واالنخراط مع اآلخرين"، التعبير عن المشاعر " بالير

 .والنشاط ومستوى االنتباه

 

 Coefficientsa       5جدول  

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

 t Sig. 

A Erreur 

standard 

Bêta 

 000, 17,675 789, 037, 646, المشاعر عن التعبير  

 
 مع واالنخراط المشاركة

 اآلخرين

,371 ,036 ,417 10,222 ,000 

 
 والنشاط االستجابات تنظيم

 االنتباه ومستوى

,220 ,052 ,213 4,215 ,000 

a. Variable dépendante : اآلخرين مع السليم التفاعل 

 

التعبير عن المشاعر، والمشاركة مع اآلخرين، وتنظيم االستجابة هذه العالقات التنبؤية، نالحظ أنها تؤكد عىل أهمية 

ي األقسام 
 
ي الميدان وف

 
ومستوى النشاط واالنتباه عىل التفاعل السليم مع اآلخرين، هذا األمر الذي نالحظه حتر ف

بوية، أنه كلما عير الطفل عن ذاته بشكل سليم
ي ال ،الير

 
مقابل ان يستوعب وكلما استوعب ذاته هي األوىل كلما استطاع ف

ي تتيح للطفل الخروج من دائرة التمركز حول الذات إىل   ،اآلخر  بشكل سليم
كذلك المشاركة واالنخراط مع اآلخرين والتر

ي يتعلم من خاللها الطفل كيفية التعامل مع 
ات مع اآلخرين التر ، تساعده عىل خوض التجارب واكتساب الخير دائرة أكير

ي اآلخرين وكيفية االنخراط ضم
 
 نرى أن لتنظيم االستجابة والنشاط ومستوى االنتباه كذلك دور ف

ً
ا ن الجماعة، وأخير

، حيث أنه بصورة طبيعية الطفل الذي يستطيع أن ينظم استجاباته بشكل عام، ومع اآلخرين  بشكل خاص يختار  ،التأثير

ها من الموا.نوعية هذه االستجابات )التعاطف، التفاهم، اللعب، القيادة ي تفرض عليه استجابت معينة( . وغير
قف التر

ي تحسير  قدرة الطفل 
 
ورة ف ي حديثه ومواقفه مع اآلخرين. كل هؤالء، يساهمون بال  

 
واختياره لمستوى انتباه وتركير  ف

ي المحيط سواء عىل مستوى األرسة، المدرسة، الزمالء واألصدقاء.   ،عىل بناء تفاعل سليم، قوي
 
ي مع اآلخرين ف  إيجانر

 اطف مع اآلخرينإظهار التع .2

ي الج      دول الت      اىلي 
 
 ف
ً
 ق      درة األطف      ال ع      ىل التع      اطف م      ع اآلخ      رين هي  ،6 مم      ا يظه      ر جلي      ا

ي تحس      ير 
 
أن م      ا يس      اهم ف

، االس      تقاللية بقيم      ة ) بيت      ا  (،  المش      اركة واالنخ      راط م      ع  Beta= 0.64مجموع      ة م      ن المح      ددات، هي ع      ىل الت      واىلي



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  34 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 27 -39 

(، حي     ث أن  Beta= 0.20) بيت     ا  وتنظ     يم االس     تجابات العاطفي     ة بقيم     ة  ،( Beta= 0.37اآلخ     رين بقيم     ة ) بيت     ا 

 بير  المتغير المستقل والمتغير التابع.  Tقيمة 
ً
 إيجابية مؤكدة عىل عالقة طردية دالة إحصائيا

ً
  دوما

 Coefficientsa 6جدول  

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur 

standard 

Bêta 

 000, 11,674 647, 078, 912, االستقاللية 

 000, 4,678 370, 103, 480, اآلخرين مع واالنخراط المشاركة 

 
 العاطفية االستجابات تنظيم

 واالجتماعية

,186 ,048 ,202 3,887 ,000 

a. Variable dépendante : اآلخرين مع التعاطف إظهار 

 

 وه       و أن       ه لبن       اء ق       درة األطف       ال ع       ىل التع       اطف وفه       م مش       اعر اآلخ       رين 
ً
 ومهم       ا

ً
ً أساس       يا ه       ذه النت       ائج، تع       طي مع       ت 

 باالس            تقاللية عن            د األطف            ال، ه            ذه 
ً
س            بب حص            ولها، وت            أثير الس            لوكات والت             فات ع            ىل اآلخ            رين تت            أثر أوال

ي معناه        ا االعتم        اد ع        ىل ال        ذات وحس        ب، ب        س تش        مل
 
ي ال تش        مل ف

 –بحس        ب االختب        ار  –ك        ذلك   االس        تقاللية ال        تر

االنط          الق نح          و تج           ارب مختلف          ة بثق          ة، واكتش           اف وض          عيات ومواق          ف وأدوات جدي           دة، التعب          ير ع          ن ال           ذات، 

ي لدي         ه االس         تقاللية، فك         ل تل         ك، 
ي الطف         ل لتب         ت 

 
، ك         ل تل         ك المح         ددات تنخ         رط ف وال         وعي به         ا وال         وعي االجتم         اعي

 آخ      ر ع      ىل بن      اء وعي بال      ذات وبق      درات ال      ذات لي
ً نطل      ق منه      ا إىل ال      وعي ب      اآلخر م      ن خ      الل " المش      اركة تس      اعد بمع      ت 

ي 
 
 اله       دف، ف

 
واالنخ       راط م       ع اآلخ       رين" ليص       ل إىل الق       درة ع       ىل تنظ       يم االس       تجابات العاطفي       ة واالجتماعي       ة، محقق       ا

 .بناء قدرة سليمة عىل التعاطف مع اآلخرين

 المشاركة واالنخراط مع اآلخرين .3

ي  7م       ن الج       دول الت       اىلي 
نالح       ظ أن مح       دد " المش       اركة واالنخ       راط م       ع اآلخ       رين " يت       أثر بحس       ب التحلي       ل اإلحص       ان 

: ع      رض ص      ورة إيجابي      ة ع      ن ال      ذات حي      ث تبل      غ قيم      ة ) بيت      ا   =Betaبمجموع      ة م      ن المح      ددات هي ع      ىل الت      واىلي

ين 0.67  يليه          ا التع          اون م          ع ،( وهي قيم          ة مرتفع          ة تؤك          د ع          ىل وج          ود عالق          ة وت          أثير ط          ردي ق          وي ب          ير  المتغ          ير

 الي     ومي 
 ،( Beta= 0.24) بيت     ا  ث     م التفاع     ل الس     ليم م     ع اآلخ     رين ،( Beta= 0.40) بيت     ا  المتطلب     ات وال     روتير 

 إيجابي      ة بحس      ب الج      دول  T(، حي      ث أن قيم      ة  Beta= 0.14وإظه      ار التع      اطف م      ع اآلخ      رين ) بيت      ا 
ً
مم      ا   9دوم      ا

ات المس          تقلة ع          ىل ال متغ          ير الت          ابع هي فرض          ية ذات دالل          ة يؤك         د ع          ىل أن ه          ذه الفرض          ية البديل          ة لت          أثير المتغ          ير

 إحصائية. 

 Coefficientsa 7جدول  

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

 000, 16,402 766, 045, 738, الذات عن إيجابية صورة عرض 

 
 والروتير   المتطلبات مع التعاون

 اليومي 

,449 ,055 ,401 8,189 ,000 

 000, 4,585 240, 059, 270, اآلخرين مع السليم التفاعل 

 001, 2,836 143, 039, 110, اآلخرين مع التعاطف إظهار 

a. Variable dépendante : اآلخرين مع واالنخراط المشاركة 
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المه            ارات االجتماعي            ة " المش            اركة تش            ير ه            ذه النت            ائج اإلحص            ائية إىل أن هن            اك عالق            ة ترابطي            ة قوي            ة ب            ير  

ي ش       كل " ع       رض ص       ورة إيجابي       ة ع       ن ال       ذات " عن       د طف       ل التعل       يم 
 
واالنخ       راط م       ع اآلخ       رين " وب       ير  تق       دير ال       ذات ف

، حي      ث أن الش      عور الجي      د تج      اه ال      ذات بش      كل ع      ام ي      دفع الطف      ل إىل التعب      ير بش      كل أك      ير طالق      ة وحري      ة ع      ن  األوىلي

ي نالحظه       ا ب       األ 
ي لحظ       ات التواج       د ض       من الجماع       ة واللع       ب واألنش       طة الجماعي       ة أنفس       هم، ه       ذه الطالق       ة ال       تر

 
كير ف

ي 
 
)ة( ف ي ي الطف      ل انفتاح      ه ع      ىل اآلخ      رين وانخراط      ه معه      م ومش      اركتهم، يليه      ا دور المدرس      ة والم      رنر

وبالت      اىلي منه      ا يب      ت 

، يعززه          ا ك          ذلك التفاع          ل   الي          ومي الم          درسي
تعزي          ز س          لوك التع          اون ض          من األنش          طة الص          فية، أو ض          من ال          روتير 

ي م      ع اآلخ      رين حي      ث أن ه      ذا التفاع      ل الي      ومي والمس      تمر ه      و م      ا يض      من بن      اء عالق      ات اجتماعي      ة س      ليمة م      ن اإليج       انر

فهمه         م، فه         م مش         اعرهم، أس         بابها  ،ض        من أسس         ها المش         اركة واالنخ         راط م         ع اآلخ         رين، والتع         اطف م         ع اآلخ         رين

ي .ومسبباتها
 
 .صورتها المجملة. كل هذا من شأنه أن يعزز المهارات االجتماعية عند األطفال ف

 اليومي  .4
 التعاون مع المتطلبات والروتير 

ي الج         دول الت         اىلي 
 
ات المس         تقلة ع         ىل المتغ         ير الت         ابع " 8نالح         ظ ف ي لت         أثير المتغ         ير

، وبحس         ب التحلي         ل اإلحص         ان 

 الي           ومي " فإن           ه هن           اك 
المش           اركة  ،مح           ددات أخ           رى أساس           ية ت           ؤثر في           ه 3التع          اون م           ع المتطلب           ات وال           روتير 

تنظ     يم االس     تجابة والنش     اط ومتس     وى االنتب     اه حي     ث  ،( Beta= 0.70ين حي     ث قيم     ة )بيت     ا واالنخ     راط م     ع اآلخ     ر 

 تنظ    يم االس    تجابات العاطفي    ة واالجتماعي    ة حي    ث قيم    ة )بيت    ا  ،( Beta= 0.38قيم    ة )بيت    ا 
ً
ا (  Beta= 0.18وأخ    ير

 إيجابي       ة بحس       ب الج        دول   Tو قيم       ة  .
ً
ات مم       ا يؤك       د ع       ىل أن ه        ذه الفرض       ية البديل       ة لت       أثير  8دوم       ا  المتغ        ير

 المستقلة عىل المتغير التابع هي فرضية ذات داللة إحصائية. 

 Coefficientsa 8جدول 

 

 اليومي  ،12 النتائج المحصل عليها من الجدول إن
تؤكد عىل أن لتحسير  تعاون األطفال مع المتطلبات اليومية والروتير 

ي ينتمون إليها، متعاونير  معها، 
ي المقام األول منخرطير  ضمن الجماعة التر

 
المدرسي وداخل األقسام، يجب أن يكونوا ف

ي يوجهها بشكل خ
 من المحيط، ويفعل خاصية التقليد التر

ً
ي والوالدين، وب  هذا يأخذ الطفل قدوته أوال اص إىل المرنر

ي أو األرسة المتعاونة تعلم طفلها هذه السلوكات لتتاح له فرصة التدرب عليها وممارستها واكتسابها بالشكل األمثل  فالمرنر

ي قدرة الطفل عىل االستجابة والنشاط ومستوى 
ي المقام الثان 

 
ي ف
  االنتباهمن خالل المشاركة واالنخراط مع اآلخرين، يأنر

ي هي قدرات قائمة لتحسير  كذلك تنظ
التفاعل والتواصل مع اآلخرين  مستوىيم االستجابات العاطفية واالجتماعية والتر

وضمن الجماعات، كل هذه المهارات تساعد الطفل عىل اكتساب القدرة عىل التعاون مع متطلبات المحيط بشكل عام 

 .والمحيط المدرسي بشكل خاص

ي الس     ابق، يفي     د نف     س النت     ائج حي     ث أن تنظ     يم االس     تجابة ومس     توى وبن     اء ع     ىل م     ا س     بق نج     د أن التحلي     ل 
اإلحص     ان 

، وتس      اعده  ي
 م      ن االس      تقاللية وتق      دير ال      ذات، كمؤس      س لعملي      ة التنظ      يم ال      ذانر

ً
 مهم      ا
ً
االنتب      اه والنش      اط يتطل      ب ش      قا

ي ه     ذا الص     دد التع      اون م     ع المتطلب      ات اليومي     ة، والس     لوكات التكيفي      ة ح     تر يت      اح للطف     ل فرص     ة الت      درب ع     ىل
 
ه      ذه  ف

  .المهارة

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

A Erreur standard Bêta 

 708, 046, 632, اآلخرين مع واالنخراط المشاركة 

 
 والنشاط االستجابات تنظيم

 االنتباه ومستوى

,401 ,072 ,388 

 
 العاطفية االستجابات تنظيم

 واالجتماعية

,117 ,030 ,185 

a. Variable dépendante : اليومي  والروتير   المتطلبات مع التعاون 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  36 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 27 -39 

 االستقاللية .5

ي الجدول التاىلي 
 
أن االستقاللية كمتغير تابع، يؤثر فيها مجموعة من المحددات منها عرض صورة إيجابية عن  ،9نالحظ ف

 ،( Beta= 0.37حيث قيمة )بيتا  تنظيم االستجابة والنشاط ومستوى االنتباه ،(  Beta= 0.77حيث قيمة )بيتا  الذات

و  .(   Beta= 0.15والسلوكات التكيفية حيث قيمة )بيتا  ،( Beta= 0.20حيث قيمة )بيتا  اآلخرين إظهار التعاطف مع

ات المستقلة عىل المتغير   Tقيمة   إيجابية بحسب الجدول مما يؤكد عىل أن هذه الفرضية البديلة لتأثير المتغير
ً
دوما

 التابع هي فرضية ذات داللة إحصائية. 

 Coefficientsa 9جدول  

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

 000, 16,840 775, 041, 688, الذات عن إيجابية صورة عرض 

 
 والنشاط االستجابات تنظيم

 االنتباه ومستوى

,405 ,064 ,379 6,356 ,000 

 000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3,930 207, 037, 147, اآلخرين مع التعاطف إظهار 

 003, 2,993 156, 066, 198, التكيفية السلوكات 

a. Variable dépendante : االستقاللية 

 

ي تق       دير 
 
ي الج       دول الس       ابق " ع       رض ص       ورة إيجابي       ة ع       ن ال       ذات " أن االس       تقاللية هي أول عن         م       ؤثر ف

 
كم       ا رأين       ا ف

ي األخ     ير يوب      ت ك     ذلك أن العالق     ة ب     ير  تق      دير ال     ذات وب     ير  االس      تقاللية 
ال     ذات عن     د األطف     ال، ف      إن الج     دول اإلحص     ان 

ي بعضها بنسب متقاربة، فال يمكننا الحدي
 
 ث عن أحداها ما لم نعزز األخرى عند الطفل. عالقة متبادلة تؤثر ف

ي نفس      ه قدرت      ه ع      ىل االس       تقاللية، 
 
ي      ء م      ا بنفس       ه باعتم      اده ع      ىل نفس      ه ف      إن ذل       ك يع      زز ف

ي ح      ير  يق      وم الطف      ل بمر
 
ف

بإن       ه يمتل       ك الق       درة ع       ىل تحقي       ق النج       اح، ع       ىل القي       ام باالختي       ار، ع       ىل تنفي       ذ المه       ام وع       ىل ازدي       اد ق       درتهم ع       ىل 

ي  تحم     ل المس      ؤولية، ك      ل ه      ذا 
 
ة داخ      ل المح      يط االجتم      اعي مم      ا يع      زز ف

ي      نمي ف      يهم ش      عورهم ع      ىل أنه      م أف      راد متم      ير 

   .(Touhill, 2013)نفسه تقديره لذاته. 

ي تأخ           ذ بع           ير  
ي هي االس           تقاللية ال           تر ش           جع الطف           ل عليه           ا م           ن قب           ل الم           رنر

ي يي
إال أن االس           تقاللية اإليجابي           ة ال           تر

ي الوق     ت ال      ذي يش     اء. كم      ا االعتب     ارات القواع     د 
 
والس      لوكات التكيفي     ة، ف      ال يت      ف الطف     ل ع      ىل ه     واه، كيفم      ا يش     اء ف

، ي       روم إىل بن       اء   ض       من مجتمع       ه، فالطف       ل بطبع       ه ك       ائن اجتم       اعي
ً
 الع       يش وحي       دا

ً
ي أب       دا
أن ه       ذه االس       تقاللية ال تع       ت 

ي التمي     ير  عن     د الطف     ل ب     ير  التبعي     ة ل خ     رين وب     ير  
 
بن     اء عالق     ات تفاعلي     ه س     ليمة تواص     ل م     ع اآلخ     رين، ويكم     ن دورن     ا ف

 إيجابية قائمة عىل التفاعل مع اآلخرين. 

 السلوكات التكيفية .6

ي الج        دول الت        اىلي 
 
أن الس        لوكات التكيفي        ة  كمتغ        ير ت        ابع، ي        ؤثر فيه        ا مجموع        ة م        ن المح        ددات منه        ا  ،10نالح        ظ ف

تنظ      يم االس      تجابات العاطفي      ة  ،( Beta= 0.64تنظ      يم االس      تجابة والنش      اط ومس      توى االنتب      اه حي      ث قيم      ة )بيت      ا 

والمش     اركة  ،( Beta= 0.22حي     ث قيم     ة )بيت     ا  االس     تقاللية ،( Beta= 0.35حي     ث قيم     ة )بيت     ا  واالجتماعي     ة

 إيجابي    ة بحس    ب الج    دول مم    ا يؤك    د   Tو قيم    ة  .(   Beta= 0.22واالنخ   راط م    ع اآلخ    رين حي    ث قيم    ة )بيت   ا 
ً
دوم   ا

 ات المستقلة عىل المتغير التابع هي فرضية ذات داللة إحصائية. عىل أن هذه الفرضية البديلة لتأثير المتغير 
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 Coefficientsa 10جدول  

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

 
 والنشاط االستجابات تنظيم

 االنتباه ومستوى

,544 ,047 ,647 11,654 ,000 

 
 العاطفية االستجابات تنظيم

 واالجتماعية

,181 ,026 ,353 6,930 ,000 

 002, 3,116 225, 057, 176, االستقاللية 

 005, 2,850 225, 057, 163, اآلخرين مع واالنخراط المشاركة 

 a. Variable dépendante : التكيفية السلوكات 

 

المعرفي           ة، الحركية،التواص           لية،  االجتماعي           ة، العاطفي           ة، إن الس           لوكيات التكيفي           ة هي مجموع           ة م           ن الس           لوكات 

 لحاجات      ه، للمح       يط، للوض      عيات، وللمواق      ف االجتماعي      ة المختلف      ة المحيط      ة ب       ه
ً
ي يق      وم به      ا الطف      ل اس      تجابة

 .ال      تر

ي الت        أثير بنم        و واكتس        اب الس        لوكات 
 
وبن        اء علي        ه، ك        ان الب        د لك        ل جوان        ب النم        و الس        ابقة، ومح        دداتها أن تش        ارك ف

ن        ا أن تنظ       يم االس       تجابة والنش       اط ومس        توى االنتب       اه هي مه       ارة معرفي       ة تنظ        يم التكيفي       ة  عن       د األطف       ال، ف       إذا اعتير

 
ً
وتنظ            يم االس            تجابات العاطفي            ة واالجتماعي            ة مه            ارة عاطفي            ة اجتماعي            ة ت            نظم  ،اس            تجابات الطف            ل معرفي            ا

، واالس       تقاللية مه       ارة أساس       ية ناظم       ة لق       درات ا
ً
 واجتماعي       ا

ً
لطف       ل الحركي       ة والتواص       لية  اس       تجابات الطف       ل عاطفي       ا

ي تلبي       ة حاجات       ه ومتطلبات       ه األساس       ية، ف       إن المش       اركة واالنخ       راط م       ع اآلخ       رين، 
 
كي يس       تقل بذات       ه ويعتم       د عليه       ا ف

ي م      ن خالله      ا يس      تطيع الطف      ل مش      اهدة اآلخ      رين ومالحظ      ة س      لوكاتهم ليكتس      ب بع      د ك      ل 
هي الوس      يلة التعليمي      ة ال      تر

ي  ي ه        ذه الجوان        ب، س        لوكات تكيفي        ة س        ليمة تل        تر
حاجات        ه الخاص        ة، وحاج        ة الموق        ف والوض        عية االجتماعي        ة ال        تر

 يكون الطفل ضمنها. 

 

 الخالصة

، ع       ىل الكفاي      ات االجتماعي       ة وع      ىل جمي       ع  بن      اًء ع      ىل ك       ل ماس      بق، نالح       ظ أن الكفاي      ات العاطفي       ة له      ا الت       أثير األك      ير

 هي تل        ك التاب
ً
ا  ت        أثير

ع        ة للكفاي        ات العاطفي        ة. المح        ددات األخ        رى الداخلي        ة، حي        ث أن النس        ب المح        ددات األك        ير

وعلي       ه، فإنن       ا عن       د الح       ديث ع       ن تنمي       ة وتط       وير للكفاي       ات العاطفي       ة واالجتماعي       ة ل       دى األطف       ال، يج       ب أن تك       ون 

 م          ن الكفاي          ات العاطفي          ة أمث          ال ال          وعي بال          ذات، التعب          ير ع          ن المش          اعر، تق          دير ال          ذات، 
ً
نق          ط انطالقن          ا دوم          ا

.. ف       هي 
ً
 ومعرفي       ا

ً
ي عليه       ا الكفاي       ات االجتماعي       ة، م       ن ال       وعي االس       تقاللية، تنظ       يم ال       ذات عاطفي       ا

ي تنب       ت 
 األس       س ال       تر

 االجتماعي بالمحيط، التعاطف مع اآلخرين، المشاركة والتعاون، والسلوكات التكيفية. 

إن الطف        ل ك        ائن اجتم        اعي بامتي        از، ي        تعلم باللع        ب والتفاع        ل م        ع اآلخ        رين، إال أن ه        ذا ال        تعلم وه        ذا التفاع        ل م        ع 

ذي أس        س جي        دة وص        حية ب        دون االنط        الق م        ن قاع        دة أساس        ية وهي أن الطف        ل م        ع اآلخ        رين ال يمك        ن أن يك        ون 

ي عالق      ة إيجابي      ة ولدي      ه ش      عور وص      ورة إيجابي      ة تج      اه ذات      ه، يس      تطيع أن يع      ير عنه      ا وع      ن مش      اعره وأن ي      نظم 
 
ذات      ه ف

 ذاته وانتباهه ومستوى نشاطه. 

يمك     ن الح     ديث ع     ن طف     ل منف     تح ع     ىل اآلخ     رين دون الح     ديث ع     ن طف     ل ك     ل ه     ذا، وم     ن خ     الل بحثن     ا تأك     دنا أن     ه ال 

ي مرحل      ة الطفول      ة المبك      رة، حي      ث أن الطف      ل فيه      ا ي      تعلم ويكتس      ب س      لوكياته، س      واء 
 
 ف
ً
متواف      ق م      ع ذات      ه. خصوص      ا

ي عالق      ة إيجابي      ة 
 
ل أو المدرس      ة م      ن خ      الل التفاع      ل م      ع اآلخ      رين، ولك      ن أس      س ه      ذا التفاع      ل الجي      د تكم      ن ف ي الم      ي  

 
ف

  مع ذاته. 
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بي       ة المبك       رة، الب       د لن       ا أن  ي ب       رامج الير
 
ي خض       م التأكي       د ع       ىل أهمي       ة الكفاي       ات االجتماعي       ة وإدراجه       ا ف

 
وعلي       ه، فإنن       ا ف

ي 
 
ي التأس        يس للكفاي        ات االجتماعي        ة وبالت        اىلي لجمي        ع التعلم        ات األخ        رى ف

 
نؤك        د ع        ىل أهمي        ة الكفاي        ات العاطفي        ة ف

 مرحلة الطفولة المبكرة. 

 

 التوصيات

ي صحة األفراد واألطفال.  رفع الوعي بأهمية  •
 
ي ف
 النمو العاطف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة ومراحل الحقة.  •
 
ي ف
 تحديد أوضح لمفهوم النمو العاطف 

ي  •
 
 ح          تر يس          هل إدراجه          ا وإدراج أنش          طة ت          دعمها ف

ً
ات الكفاي          ات العاطفي          ة إجرائي          ا تحدي          د مح          ددات وم          ؤرسر

بية.   برامج الير

ي مرحل       ة الطفول       ة المبك       رة ومراح       ل بل       ورة ب       رامج ت       دخل وقائي       ة ت       دعم النم       و  •
 
ي والكفاي       ات العاطفي       ة ف

الع       اطف 

 الحقة. 

  .القيام بمزيد من األبحاث حول أثر الكفايات العاطفية عىل الكفايات األخرى ذات الصلة •

بية العالمية والوطنية.  • ي برامج الير
 
ي لتعمم ف

 دعم وتطوير جميع برامج التعلم االجتماعي العاطف 

بوي        ة أو  • ي المؤسس        ات الير
 
ي لألطف        ال وأن        ه عن          ال يمك        ن تناس        يه س        واء ف

التأكي        د ع        ىل أهمي        ة النم        و الع        اطف 

 ضمن األرسة. 
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