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 الممخص:

ىدف البحث الراىن إلى التعرف عمى السموك االجتماعى اإليجابى لدى أطفال الروضة، وتناول      
البحث تعريف السموك االجتماعى اإليجابى، وبعض أشكالو، وأبعاده ومحددات السموك االيجابى، 

 وخصائصو والعوامل المؤثرة فيو ، وعرض النظريات المفسرة لو وبعض الدراسات التى تناولتو.

 أطفال الروضة –السلوك االجتماعى اإليجابى الكممات المفتاحية:
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Abstract:  

     The aim of the research was to identify positive social behavior in preschool children. 

The study dealt with the definition of positive social behavior, some positive forms of 

social behavior, its dimensions and determinants of positive behavior, its characteristics 

and the factors influencing it, the presentation of the theories of positive social behavior. 

 

  

Key Words: positive social behavior-Kindergarten Children 
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 مقدمة:

حياة الفرد ، فالسنوات الست األولى فى حياة حاسمة فى الفترة الىى المبكرة  مرحمة الطفولة تعد      
، الطفل تعتبر مرحمة تكوينية تتقرر فييا المبلمح األساسية لشخصية الفرد وخصائصو السموكية وعاداتو

كونيا أىم المحطات األساسية فى تكوين شخصية الفرد عبر مراحل حياتو، ونظرا ألىمية ىذه المرحمة من 
ىتمام بيا وتوفرسبل الرعاية لعام لمشخصية وأبعادىا ، لذلك يجب عمينا اإلحيث يتحدد من خبلليا اإلطار ا

جتماعية والنفسية السميمة خبلل ىذه المرحمة وتوفر البيئة اآلمنة لمطفل ، وتمبية االحتياجات والتنشئة اال
شباعيا، وتعديل سموكياتو بما يضمن لو المسار الصحيح والسموك التوافقي مع ذاتو و  مع البيئة األساسية وا 

 .( 2014التى يحيا فييا)أحمد فخري،

 القرن من فى نياية التسعينيات  ( Seligma)سيمجمان بقيادة النفس عمماء من عددوقد انتبو      
 الجوانب السيكولوجية من االىتمام بدراسة فى المجاالت الدارسين انتباه ولفت تحويل ضرورةإلي  الماضي
النفس  بـ )عمم ،فظيرمايسمىلبلطفال في المراحل المبكره من الحياة  اإليجابية  إلى الجوانب السمبية

النواحي اإليجابية فى الشخصية، ويندرج تحت ىذا  تنمية بكيفية الكفيمة اإليجابي( الذي يبحث بالسبل
يجابية قبيل: )السموك االجتماعي اإليجابي، واإل من اإليجابية السيكولوجية المفاىيم من العديد المسمى

 .(Snyder&Lopez,2002والذكاء الوجدانى) والتفاؤل، الذاتية ، وجودة الحياة، والسعادة،

( إلى أن السموك االجتماعي اإليجابي يقوم بميمة حماية تقدير الفرد لذاتو،  ( Geen,1991ويشير      
ة فى مواجية أحداث بحيث يصبح أكثر ثقة بنفسو ، وأكثر صبلبة نفسية ، وفعالية ذاتية ، وكفاية شخصي

الحياة الضاغطة ، بل يجعل الفرد أقل عرضة لئلصابة باالضطرابات النفسية والسموكية، وال شك فى أن 
ىذا كمو يؤدي فى النياية إلى أن تكون نظرة الفرد لمحياة أكثر إيجابية، وىذا بدوره ينعكس عمى صحتو 

تسمية المصطمح بالسموك االجتماعي اإليجابي ويعود . ( 2000، عماد الرازق عبد) النفسية والجسمية
 (Wispe,1972)و ويسب إلى
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 قصد بو السموكيات التي توجو نحوالشخص اآلخربقصد المساعدة في استمراراإلفادةوي     
 (  2001نقبلعن )زيان شحاتو،. لشخصاإليجابية لذلك ا

االيجابى فى عمم النفس إلى أن ( التأخير فى دراسة السموك االجتماعى 1986ويرجع )سيد عثمان،      
عمم النفس أىتم كثيرا بالسموك المضاد لممجتمع أو السموك االجتماعى السمبى دون السموك االجتماعى 
االيجابى فحظى العدوان والسموكيات االجتماعية باالىتمام، بينما بقى السموك االجتماعى االيجابى فى 

 الظل.

بأنو تمك السموكيات التى توجو نحو  ك االجتماعى اإليجابى :( السمو 2001ويعرف )زيان شحاتو،      
الشخص اآلخربقصد الترفيو أو المساعدة فى استمرار اإلفادة االيجابية لذلك الشخص وىو التعريف الذى 
خدم فى تأسيس نوعية من البحوث وعمل عمى تناغم وتوحيد العديد من السموكيات المتنوعة مثل 

 –اإليثار  –التعاطف  –التعاون  –األمانة  –العدالة  –اإلنقاذ  –حية التض -الكرم –"المساعدة 
 المشاركة.

 لممجتمع. السموك المضاد وىوعكس لآلخرين، المفيد السموك " بأنو ((Clary, 1994 ىكبلر  تعرفوو      
 ( بانو ,Epps , Park ; Huston & Ripke, 2005وريبك وىوستون وبارك من إيبس كبل يعرفو كما

 عمى الذاتي واالعتماد والضبط الكبار، وتوجييات لقواعد واالمتثال ،روالكبا األقران مع االجتماعية الكفاءة"
 وتقديم أقرانو مع إلى جنب جنبا الوقوف : تشملو  االجتماعية المياراتو أ االجتماعية والكفاءة الذات،

 السموكيات وىذه نظرىم، ووجياتاآلخرين  لمشاعر ومدرك سخيو  محبوبا؛ يكون وأن ليم المساعدة
 .والبالغين األقران من كل مع لمتعامل ميارات ميمة تمثل فيي ،لالمشاك غياب من أكثر ىي اإليجابية

بأنو سموكا تطوعيا ييدف إلى العودة " ( Eisenberg & Fabes, 1998وقد عرفو فيبس وايزنبرج )     
 سموكي أونمط أوفعل تصرف أي نوأب(  1993،كفافي عبلء عبدالحميد، جابر)عرفو و بالنفع عمي االخر. 

 السموك من عريض مدى عمى ويصدق المفظ أوجماعة أخر لشخص ما نحو عمى مفيد أو اجتماعيا بناء
( أن  2014ويرى )عميان والنواجحة، "اليومية الحياة في تظير التي البسيطة السموكية األنماط ويشمل
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التي  توجو نحو الشخص اآلخر بقصد المساعدة في استمراراإلفادة السموكيات االجتماعية ىى السموكيات 
  اإليجابية لذلك الشخص.

السموك اإلجتماعى ىو أى تصرف يقوم بو الشخص أو ( إلى أن 2015وأشار )عبداهلل المريخى،      
نمط سموكى وبناء إجتماعى مفيد عمى المستوى الشخصى أو المجتمعى ، وىذا المفيوم يشمل كل 

ل مساعدة مسن عبور طريق ، والتى تظير فى الحياة اليومية أو غيرىا ثوكيات سواء كانت بسيطة مالسم
 من السموكيات.

( عمى أن السموك االجتماعى اإليجابى سموك يجد الفرد فى  2000ويؤكد )عبد الرحمن سماحة،     
متعددة مثل المشاركة، العطاء، نفسو دافعا لمقيام بو لمصمحة نفع االخرين ماديا أو معنويا ويتخذ أشكال 

 ونجدة اآلخرين، التعاون والتعاطف واإلحساس بالمسؤلية االجتماعية والمساعدة وااليثار.

( أن السموك االجتماعى االيجابى تطوعى ودوافعو خيرة تبغى إفادة 2001كما عرفتو )امال المنسى،      
 –وك فى ثبلث مستويات ) المستوى التعاونى صاحبو مكافأة خارجية ويتمثل ىذا السم الغير وال ينتظر
المستوى اإليثارى( كما ذكرت أن السموك االجتماعى اإليجابى ىو ميارة اجتماعية أو  –مستوى المساعد 

سموك اجتماعى والعكس غير صحيح بمعنى أنو التعد كل ميارة اجتماعية أو سموك اجتماعى سموكا 
سموك المشاركة( سموكيات  –سموك العطاء  –ر )سموك المساعدة اجتماعيا ايجابيا وعمى سبيل المثال يعتب

 –اجتماعية ايجابية وتعتبر ايضا ميارات اجتماعية وسموكيات اجتماعية فى حين أن )ميارات اإلنصات 
ميارة حسن االستماع وميارة التقميد( تعتبر ميارات اجتماعية أو سموكيات اجتماعية  –ميارة المحادثة 
 يات اجتماعية ايجابية فاليدف االساسى منيا ليس إفادة الغير.لكنيا ليست سموك

إلى أنو يمكن استخدام السموك االجتماعى االيجابى لوصف بعض  2005 )ويشير)رجاء عواد،      
السموكيات التى تشمل اإليثار،  والتعاطف، واإلحسان، كما يمكن وصفو بأنو السموك التطوعى الذى 
ييدف إلى تحقيق النفع لآلخرين دون توقع المكافآت من أى مصدرخارجى آخر، سواء كان ىذا السموك 

حد ذاتو، أو كنوع من التعويض، كما يتضمن محاوالت لموفاء بحاجة األشخاص  يتم القيام بو كغاية فى
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اآلخرين من أجل مساعدتيم أو التعاطف معيم أو مشاركتيم دون عائد من وراء تمك المساعدة، والرغبة 
 فى التفاعل االجتماعى .

واألفكار واآلراء بكل السموك اإليجابي يعني الدفاع عن الحقوق الشخصية، والتعبير عن المشاعر و      
وضوح وصراحة، لكن مع مراعاة عدم التعدي عمى حقوق الغير، فاإلنسان اإليجابي يتمتع بالثقة في 
النفس ويتعامل مع غيره بدون إحساس بالذنب أو شعور بالقمق، فيو يحترم نفسو ويحترم غيره، كما انو 

يمكنو أن يحدد ما يحتاج إليو ويطمبو بأسموب يقدر عمى أن يتحمل مسئولية اختياراتو وأفعالو وقراراتو، ف
مباشر وصريح، وعندما يرفض طمبو فقد يتممكو اإلحساس بالضيق والحزن وخبة األمل، ولكن ثقتو بنفسو 
تظل ثابتة، فيو ال يتعمد عمى آراء اآلخرين بشكل كبير في حياتو ويشعر بالثقة واألمان في قرارة نفسو، 

ألغمب يوضحون الطريقة التي يفضمون أن يتعامموا بيا لآلخرين، وما وأصحاب السموك اإليجابي في ا
 (2018ى)منيرة المقاطى، يفيمو الغير ىو ناتج عن السموك اإليجاب

 وأشكال متعددة يحمل في صور في صطمح السموك االجتماعي اإليجابيمويتبدى      
 رم، والتعاون،الك) ضامينو مجموعة من السموكيات المقبولة اجتماعيا مثلطياتو وم

مسئولية وتحمل المساعدة، واإليثار، والتضحية، والعدالة، واإلنقاذ، والشرف، واألمانة، واحترام األخرين، وال
 سموكيات العمل الخيري(. منإلخ ....  تسامح، والعفو،طف، والرعاية، والاالجتماعية، والمشاركة، والتعا

 بعض أشكال السموك اإلجتماعى اإليجابى:

( قدره الفرد عمى معرفو انفعاالت االخرين من خبلل ما يظيرونو من حاالت 1979، ىوفمان) :التعاطف
 معرفيو وتغيرات انفعاليو ظاىره .

( تحمل المسؤليو عمى انيا سمو يتصف بيا االفراد 1985، عبدالحميدعرفو )جابر  :ةتحمل المسؤلي
 والمصمون الذين يمكن االعتماد عمييم .القادرون عمى االستمرار فى اى عمل يكمفون بو والمثابرون 
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 ىالت ىعانمفكار ومشاعر شخص أخر والأوضوعي بمالوعي ال نو "أيعرف ب لمشاعر اآلخرين: التفيم
أمور نفسية بحينما يواجو  ىشاعر حتمفكار، وعيا يؤكد مواصمة موضوعية، ويفصل الالاتتضمنيا ىذه 

 ( 1990،ىء كفافميد، عبلحجابر عبد ال)مزعجة" 

وىو التعاطف مع اآلخرين بصورة وجدانية، وتقديم المساعدات ليم، والوقوف بجانبيم فى حالة  المواساة :
 (.Inothi,1985أحزانيم .)

 فضيمة أخبلقية ميمة، تساعد عمى "بأنو  (Michele borba, 2003 ) تعرفو ميشيل بوربا التسامح :
 خرين بعطف واحترام وفيم، وفي نظرىا فإن التسامحالكراىية والعنف والحقد، وتسيم في معاممة األ تبلشي

 اتفقنا سواء واحترام، يعني احترام الفروق بين الناس، وأن كل األشخاص يستحقون المعاممة بحب وعدل
  " .معيم في سموكياتيم أو معتقداتيم أواختمفنا

 ( كبل من : Wispe, 1972كما عرف )

وىو أن يقدم الفرد لآلخرين ما يمكنو من مساعدة لتخطى موقف حزين مؤلم ، أو تحقيق فائدة  المساعدة:
 وسعادة لو . .

 وىو قدرة الشخص عمى التصدق، ومساعدة اآلخرين بالماديات والمعنويات متى أتيح لو ذلك .العطاء : 

 أونفع . فأةانتظارمكا دون اآلخرين، مصمحة أجل من والعمل الذات، ىونكران اإليثار :

 ىو قابمية الشخص لمعمل فى جماعة وتقديم العون والمساعدة ليم .التعاون : 

 وتعنى مشاركة اآلخرين فى جميع المواقف والتفاعل معيم بإيجابية لتحقيق مصالحيم.المشاركة: 

تعقيب : قامت الباحثة بتطبيق استبانو عمى عينة من معممات رياض األطفال لمتعرف عمى أكثر 
( سنوات وجاءت نتائج 6-5السموكيات االجتماعية اإليجابية انتشارا بين أطفال الروضة فى المرحمة من )
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االيجابية انتشارا  االستبانو بأن سموكيات )التعاطف، التسامح، المساعدة، التعاون ( ىى أكثر السموكيات
 بين أطفال الروضة. 

 خصائص السموك اإليجابي :

 ميخضع لنظا انماو صدفة منتيجة ل يحدث الو  يةو عف رةىظا ليس اإلنسانين السموك إ تنبؤ:مية لمالقاب
يعتقد و ، والتنبؤ ب نباإلمكا يصبح وفان مذا النظاىنات و مكو تحديد عناصر  مماذا استطاع العو ، نمعي

ي التي ىشخص مالحالية لو الماضية  االجتماعيةو  الماديةالظروف  في ةمالمتمث البيئةن أالسموك معدلي 
الحالية، و البيئية السابقة  وفو ى معرفتنا بظر معا الشخص بناءبسموك  التنبؤ نستطيعموكو ولذلك تقرر س

 التنبؤ ىمقدرتناع أصبحت عيو ضو مبشكل  المعرفةتمك  كانتوف و الظر بتمك ما ازدادت معرفتنا مكو 
 معرفة نستطيع الن فنح ،موك بشكل كاملى التنبؤ بالسمع ينأننا قادر  يعني ال ذان ىلكو  أكبر،موك بالس
 .الحاضرو أ الماضي في اءو س بيئيةوف ظر  نبالشخص م يحيط ماكل 

عادةو أيم تنظشمل ي ما عادةموك السيل تعد نالضبط في ميدا نإ ضبط:مية لمالقاب البيئية األحداث يم تنظ ا 
 الشخص ضبط يعنيال تعديل السموك مج في الذاتي الضبطن أ كما بعده، تحدثو أموك السبق التي تس

 ننريده م ىالضبط الذن. و األشخاص اآلخري ا لضبطميالتي يستخد نيناو القو  المبادئم باستخداو لذات
 نفي ميدا مينالعامو بم تز مب يمو أسيل السموك ىوالضبط االيجابي وليس الضبط السمبي، لذا أىم تعد
 .ب العقابمو أس نمواإلقبلل  من أسموب التعزيز اإلكثار يل السموك ىوتعد
الجزء موك اإلنساني معقد الن جزء منو ظاىر وقابل لممبلحظة والقياس و الس نبما أ قياس:مية لمالقاب

سموك احدة لتفسير الو نظرية شكل مباشرلذلك فان العمماء لـم يتفقواعمى ب وقياس نال يمكو ر ىاألخر غير ظا
 ويمعو ا، ير المراد دراستميل وقياس الظواىتحاإلنساني، وعمى الرغم من ذلك فان العمم اليكون عمميا دون 

موك كالمبلحظة وقوائم التقديروالشطب وأساليب الس ماء النفس أساليب مباشرة لقياسمر عو فقد ط
الشخصية بشكل مباشرفمن الممكن ر قياس اذا تعذو الشخصية، غيرمباشرة كاختبارات الذكاء واختبارات 

 ( . 2006ن،س عدناو الفسف) فةمره المختىمظاقياسو باالستدالل عميو من 
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 اإليجابى : وكمأبعاد الس

ن األحياموك اإلنساني سموك بشرى صادرعن قوة عاقمة ناشطة وفاعمة في معظم الس نإ :البعد البشري
 .از عصبييج نصادر ع وىو

 .موك البشرى يحدث في مكان معين، فقد يحدث في غرفة الصف مثبلالس نإ: البعد المكاني
اني و ث وأ يبلو طتغرق وقتا يس وصباحا أ ونقد يك نقت معيو يحدث في  موك البشرىالس نإ: البعد الزماني

 .دةو معد
العقاب ديل السموك واليمجأ إلى استخدام قية في تعاألخبلم م القيمالمع / يعتمد المرشد نأ :البعد األخالقي

 ى يتعامل معو .طالب الذماإليذاء ل والجرح أ وأ ىالجسد والنفسي أ

 موك يتأثربالقيم االجتماعية كالعادات والتقاليد المعمول بيا فيالس نإ: البعد االجتماعي
 موك عمى أنو مناسب أوغيرمناسب، شاذ أوغيرشاذ،ى السمعم يحك ىالذوىو المجتمع 

 .ضة في مجتمع أخرو مرفو لة في مجتمع و مقب ونكيات قد تكمو فالس

 السموك اإليجابى إلى ثبلثة أبعاد ىى: 2018)وتقسم )منيرة المقاطى،  

البعد النفسى: ويشير الى القدرة عمى تقييم الذات بموضوعية، مع إمكانية التمييزبين جوانب القوة  -1
 وجوانب الضعف .

كى والقدرة عمى إقامة عبلقات مع البعد االجتماعى: ويشير الى القدرة عمى التجاوب السمو  -2
 اآلخرين.

البعد العممى: ويشير الى قدرة الفرد عمى العمل وتحمل المسؤلية ، والتصرف بشكل إيجابى  -3
 لتحقيق النتائج المطموبة.
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 محددات السموك االجتماعى اإليجابى :

 : ( محددات السموك االجتماعى فى سبعة تصنيفات كبرى وىى,Leahy 1979صنف لياىى )

  العامل الحيوى: يعتقد البعض أن العوامل الجينية والوراثية تؤثر عمى اختبلف األفراد فى
 استعداداتيم ونزعاتيم تجاه اآلخرين.

  العامل الثقافى: تتأثر أفعال الفرد ودوافعو وتوجياتو وقيمو بالثقافة التى يستمدىا الفرد فكل مظاىر
موروثة بطريقة سطحية ومتكفمة تسمى الصبغة السموك والوظائف االجتماعية تكتسب بعكس ال

 الثقافية.
  :الخبرات االجتماعية: وتشير إلى تفاعبلت الطفل مع العوامل االجتماعية من حولو مثل

اآلباء،والزمبلء، والمدرسين، ووسائل االعبلم مما يشكل دورا حاسما فى تشكيل استجابات الطفل 
 ونزعاتو .

 راك الحسى، وتقييم المواقف لدى الطفل والقدرة عمى رؤية وتقدير اإلجراءات المعرفية: وتشمل اإلد
 المواقف من منظور اآلخرين والقدرة عمى صنع القرار.

 .سرعة االستجابة الشعورية: وىى حالة شعورية تنشأ من فيم حالة اآلخرين الوجدانية 
  باالتجاىات الشخصية: يتأثر السموك االجتماعى االيجابى ببعض السمات الفردية المرتبطة

 المؤيدة لممجتمع .
  المحددات الموقفية: يتأثر السموك االجتماعى اإليجابى بالضغوط الخارجية واألحداث االجتماعية

 ذات قوة منظمة فى ردود األفعال المؤيدة لممجتمع . 
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 اإليجابى: وكمالعوامل المؤثرة في تنمية الس

  و ويشمليعيش في ىمجتمع الذماالجتماعية بالثقافة العامة ل يات التنشئةميتأثر الفرد في عم :أواًل: الثقافة
 .ارف والتكنولوجياعمالون و الفنعرف، والقواعد األخبلقية والدينية، والقوانين و الو المعتقدات كالتقاليد، : 

 فيفل وفي سموكو االجتماعي، و في تنشئة الط اا أثر ىأكثر و لية و الجماعات األ وىأقىم و ي أى :ثانيًا: األسرة
 وىيالمجتمع، السموك الطفل وتجعمو سموكا اجتماعيا مقبوال في  يذبالتي ت ىيفاألسرة  وبناء شخصيت

وبذلك يمكن لمطفل أن  .   فل القيم واالتجاىات التي يرتضييا المجتمع ويتقبموالتي تغرس في نفس الط
 نمم حر  ىجتماعي. الفرد الذااليمتص المعايير والقيم التي يعتنقيا اآلباء مما يساعد في عممية التطبيع 

و )ىالة الجروانى، فاقد الشيء ال يعطين ، ألينلآلخر  بايعطى حن أ وال ينتظر من ولتوالحب أثناء طف
  (.2009إنشراح المشرفى، 

يمية عجزت متعو ية و ا المجتمعات إلشباع حاجات تربيرة اجتماعية لجأت إليو المدرسة ضر  :ثالثًا: المدرسة
 ايفي نقماألسرة بعد تعقد الحياة. فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة يا بيئة يتأديتن ع

يا معقو  جسمياوالثقافة من جيل إلى جيل .المدرسة تسعى لتحقيق نمو الطفل المعرفة و م مب العالطبل
اطنا صالحا معدا و ممما يحقق إعداد الفرد وتنشئتو التنشئة االجتماعية ليكون  اجتماعياو انفعاليا و 
 يحمل معيا لكثيرمن الخبراترسة ينتقل الطفل من بيئة األسرة إلى بيئة المد فعندما.حياةمل

 مأساسي في إتمامنزل، فدورالمدرسة ا في الييمتدرب عو ا يقنمات التي تىاالتجام و االجتماعية كالقير كالمعايي
ات ىاالتجام و القيو ، االجتماعيةمجال رحب لتعميم الطفل المزيد من المعايير المدرسة و ما أعده البيت. 

 بشكل مضبوط ومنظم.ار االجتماعية الجديدة و كاألد

ماعية فل وخروجو من نطاق ودائرة األسرة تتسع عبلقاتو االجتالط وبنم :ن والرفاقابعًا: جماعة األقر ار 
قات عبل يممع ونيكو األنداد ان و عب إلى جماعة األقر مذا المىيمتد  وأقاربو و تواأخ عب معمي نكا نفبعد أ

لتفاعل مع ىذه الجماعات الجديدة يكون عمى قدرالمساواة إذ أن جماعة ع جديد. فاو ن نم اجتماعيا تفاعبلو 
طفال بعضيم عمى تأثير األو نفس الجنس.  نأحيانا مو ، ننفس الس نأعضاء م مغالبا ما تضاألقران 
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في إشباع الخبرات المتنوعة، و كيل حياتو االجتماعية كاكتساب الكثيرمن ائده في تشو فو و مميزات وبعض ل
فل المحروم من صحبة فالط. النفسي والنم نع االجتماعي، فضبلو ى النممع ىمالنفسية مما يساعد وحاجات

بالضيق والممل الذى ينتاب يحس و  أطفال آخرين يشاركيم المعب، طفل معزول يعتبرفي غربة ووحشة
طفال اآلخرين يعيش في األ نطاء ممخ ول ذىحياتو، ويعيش في عالم من األوىام في حين أن الطفل ال

 .عالم واقعي مميء بالبيجة والسعادة

 
األخبار، و  مات،مو المرئية تحيط األفراد بالمع وعة، أو المسم وبة، أو مة المكتمالك: عالمإلخامسًا: وسائل ا

 تعمل ىذه الوسائل بطرق متعددة الستمالة األشخاص الذين توجو إلييم الرسالة ات حيثىاالتجاو األفكار و 
ت بلن وسائل األعبلم تعكس نماذج متعددة من المشكإ .لتفاعل االجتماعي المباشريات امد عمو جون و د

 فتترك تأثيرا كبيراعمى سموك الفرد. جذابة تشد االنتباه بطرققات االجتماعية العبلو االجتماعية 

ويعتبر السموك االجتماعى االيجابى مقوما من مقومات الذات، ومطورا لمبيئة والواقع، فصميم      
االنسان ىو االيجابية ، وبدون االيجابية يكون الفرد عاقرا، ألنيا التى تصنع المستقبل وانجازاتو، 

آلخر)صبلح فاإليجابية والمستقبل عاشقان لبعضيما البعض، واليمكن ألحدىما أن يوجد بدون ا
 (. 1981مخيمر،

 دور الروضة فى دعم السموك اإليجابى:

االرتقاء بالسموكيات الحسنة وتعيدىا بالتشجيع والرعاية عمى نحو يضمن انتشارىا ونماءىا  -1
 لتصبح جزءا ال يتجزأ من شخصية الطفل.

األولى تحصين األطفال الذاتى ضد المشكبلت السموكية ومحاولة التنبؤ بأضرارىا فى مراحميا  -2
قبل وقوع األطفال فييا والعمل عمى إزالة العوامل الباعثة ليا، وتقميل أثر وقوعيا أو ايقاف 

 تطورىا.
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تقديم الرعاية العبلجية لؤلطفال ذوى المشكبلت السموكية وتنظيم البرامج العبلجية واإلرشادية  -3
حبلل   البدائل الحسنة محميا.لمتغمب عمى السموكيات الغير مرغوب فييا والحد من أثرىا عمييم وا 

التركيز عمى التطبيق العممى ألىداف ومفاىيم المواد الدراسية قوال وعمبل لمطفل والمعممو عمى  -4
 حد سواء وعدم اإلقتصار عمى الجانب المعرفى.

تعميق روح التواصل واالحترام المتبادل وحسن التعامل بين المعممات واألطفال وتشجيع أساليب  -5
 شاور البناء.الحوار اليادف والت

رعاية متطمبات النمو وتنظيم البرامج المناسبة لتحقيقيا وطرح عدد من األساليب لتنميتيا  -6
 وتوجيييا الوجية السميمة.

تنظيم المنافسات والمسابقات بين األطفال ألبراز السموك الحسن فى التعامل والقدوة فى الخير  -7
 ر.وتقدير دور المعممات والجميسات واحترام وجيات النظ

إيجاد آلية لمتواصل مع األسرة ودورالعبادة المحيطة بالروضة وتكامل التوجيو بينيا لخدمة  -8
األطفال وتوفير عوامل الجذب البلزم ليم إلستثمار أوقات فراغيم بما يتناسب مع قدراتيم وابراز 

 (2018تميز األطفال اإليجابى.)منيرة المقاطى، 
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 االجتماعى اإليجابى:النظريات المفسرة لمسموك 

 نظرية النمو األخالقى والسموك االجتماعى اإليجابى: -
افترض بياجية وجود مرحمتين من النمو األخبلقى، المرحمة األولى تسمى الواقع األخبلقى وفى ىذه      

موضوعة المرحمة ينمو الطفل عمى احترام القواعد حيث انو يشعر انو مجبرعمى احترام القواعد ألنيا قواعد 
من سمطة خارجية حيث يتم الحكم عمى الصواب والخطأ من واقع القواعد الموضوعية، ويقوم الطفل فى 
ىذه المرحمة بالقيام بالسموكيات االيجابية إذا شعر أن ىذا مطموب منو من قبل سمطة الكبار، اما المرحمة 

الطفل الحكم عمى األفعال ونتائج السموك المتقدمة وىى مرحمة األستقبللية األخبلقية وفى ىذه المرحمة يبدأ 
عمى أسس من األدراك الواعى ويبدأ فى التطابق والتوافق مع خبرات زمبلئو وتقدير حاجات اآلخرين، وفى 
ىذه المرحمة يتعمم الطفل القواعد اإلجتماعية المبلئمة لمسموك اإلجتماعى اإليجابى فأنو يصبح قادرا 

ألجتماعية والقدرة عمى التعرف عمى حاجات اآلخرين والتفاعل معيم اجتماعيا عمى استخراج األفعال ا
 ( .(Grusec&Pedersen,1989واألحساس بيم.

 
 نظرية التعمم اإلجتماعى والسموك اإلجتماعى اإليجابى: -
يستخدم عمماء النفس المتبنيين لنظرية التعمم اإلجتماعى أساس ومبدأ )التأكيد والنماذج      

تعزيز أحدى المحددات اليامة لمسموك فى نظريات التعمم االجتماعى، ولقد لخص" والتعزيز(ويعتبر ال
باندورا "وظائف التعزيز والدعم فى التعمم: الدعم الذى يتم أختياره يقود انتباه وعناية الفرد إلى المثيرات 

ولد نوعا من والحوافزالبيئية المترابطة والتى تدل عمى اكتساب االستجابات المحتممة فالدعم المسبق ي
التوقعات التى تحفز األفعال التى خصصت لتأمين المكافآت المرجوة أو تجنب التصرفات 

 (Myers,David,1988المؤذية.)
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 وقدم باندورا نموذجا مقترحا يتضمن أربع عمميات لتفسير تعمم سموك النموذج وىو كالتالى:

 لمسموك ليحدث التعمم. االنتباه: يجب أن يميل الطفل وينتبو لمنموذج المقدم -1
الحفظ أوالتذكر: فالطفل بعد مبلحظة النموذج يفسرالسموك باستخدام مياراتو المعرفية  -2

 ثم يخزنيا لحين استخداميا.
األنتاج الحركى: فالطفل بعد تخزينو لمسموك النموذجبلبد من وجود قدرة حركية  -3

 مناسبو لديو إلعادة انتاج ىذا السموك.
توفر القدرة الحركية لديو لمتمكن من القدرة عمى اعادة سموك  الدافعية: فالطفل بعد -4

النموذج البد من توفر دوافع قوية تدفع الطفل إلنتاج ىذا السموك. )آمال 
 ( . 2001المنسى،

 نظرية التحميل النفسى والسموك االجتماعى اإليجابى : -
يولد بو الطفل ويسعى لتحقيق  يرى فرويدان الجياز النفسى يتكون من )اليو( وىو تنظيم الشعورى     

المذة ، )األنا( وىو التنظيم الذى يختص بالعبلقة بين الدوافع والواقع وىو الذات الواقعية )األنا األعمى( 
الضميروىو الذى ينياه ويشعره بالذنب عندما يخطئ وىو أساس معايير السموك األجتماعى 

 (.Grusec&Dix,1986االيجابى.)

أن السموك االجتماعى االيجابى يصحبو نوع من الكراىية لمخبرات التى تؤدى الى  Jerryويذكر      
الشعور بالذنب مثل التصرف بشكل ال أخبلقى ، ومعطم عمماء النفس ينظرون الى السموك االجتماعى 
االيجابى كنوع العصبية، مثال الشخص الذى يحاول أن يعوض الشعور الشخصى بالحرمان بأرسالو 

دايا لآلخرين فاإلحسان ىنا يصبح وسيمة إلنكار الشعور الشخصى بالحرمان ، أو الشخص المتكررلمي
األنانى يحاول إخفاء ىذه الصفة بنوع من أنواع العطاء لآلخرين لكى يخفى رغبتيم فى األخذ 

 ( .Jerry phares,1988منيم.)
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 نظرية األشتراط التقميدى الكالسيكى والسموك االجتماعى االيجابى: -
( بدراسة عن األلم التعاطفى ) التعاطف مع اآلخرين( وفييا سمعت 1966قام أرونفريد وباسكال )     

( سنوات تعبيرات األلم الصادرة من بنت بالغة قبضت عمى أنيابيا 8-7االطفال االناث البالغة اعمارىم )
تعبير مثير ال يرغبو باحكام وظير عمى وجييا العبوس أثناء سماعيا لمضوضاء وبأعتبار ان الضوضاء 

األطفال فعند إعادة التجربة فوجد ان االطفال الذين مروا بمحاوالت االشراط المبلئم قد ساعدواالفرد 
 المتضررالضوضاء أكثر من األطفال الذين لم يتعرضوا لمتمييز الشرطى.

سيكى أو وقد استخدم الباحثون فى مجال السموك االجتماعى االيجابى أساليب االشراط الكبل     
البافموفى لتنمية التعاطف العقممى الذى يعد من الدوافع األساسية التى تنمى السموك االجتماعى 

  2001 ). االيجابى)آمال المنسى،

 نظرية المعايير االجتماعية والسموك االجتماعى االيجابى: -
االجتماعى االيجابى أن نظرية المعايير األجتماعية تفترض أن السموك 1988)  ذكر ديفيد مايير)     

يتواجد فى أى مجتمع بموجب معايير ىذا المجتمع وتعرف المعايير االجتماعية بأنيا توقعات اجتماعية 
تنظم سموك األفراد وعمى سبيل المثال، يجب عمينا أن نساعد جارنا المحتاج كما يجب عمينا إعادة حافظة 

فيوجد معياريين أساسيين :المعياراألول:  ا التصورالنقود إذا وجدناىا تبعا لمعايير المجتمع، ووفقا ليذ
( قائبل ىذا المعيار مكون عام 1960التبادلية أو األخذ والعطاء قدمو عالم االجتماع ألفن جولدنر)

 لممعايير األخبلقية فعمينا ان نرد المساعدة وليس األذى لمن كرمونا وساعدونا.
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 : المعيار الثانى: تحمل المسؤلية االجتماعية

( أن 1988يصف العبلقات االجتماعية المتوازنة فى المخ والكسب وذكر ديفيد مايير ) وىذا المعيار     
معيار المسؤلية االجتماعية ىو التوقع بأن الفرد سوف يقوم بتقديم المساعدة لمن يحتاج الييا أو من أعتمد 

ا عمى معايير المجتمع الذى يعيش فيو عميو ومعنى ىذا ان الفرد يقوم بالسموك االجتماعى االيجابى بناء
(DavidMeyr,1988.) 

 نظرية النمو المعرفى والسموك االجتماعى االيجابى: -
األطفال ال تبدوفى حالة سمبية حيث يظير تأثيرىم فى الطبيعة والذى يكون بصورة خبلقة مثل ما      

م وينظم سموكو كأنسان قوى ذو تؤثر الطبيعو فييم حيث يدرك الطفل الطبيعة من حوليم بطريقتو ويترج
ذكاء عالى، وتقول نانسى إيزينبرج أن نظريات النمو المعرفى قد ساىمت فى فيم األخبلقيات وتطور 
السموك االجتماعى االيجابى بإلقاء الدور عمى طبيعة التغيرات العمرية والعدالة األخبلقية بإظيارىا 

 ( .DavidMeyr,1988لسموك المؤيد لممجتمع )لتأثيرالسمبية والعمميات المعرفية األخرى عمى ا

وىناك العديد من البحوث والدراسات التى تناولت السموك االجتماعى اإليجابى لدى عينة من أطفال      
 الروضة.

سموك تنمية ال ىفاعمية برنامج تربية حركية ف ىلإلى التعرف إ  ( 2011سة ) أميمو رسمي،دراىدفت      
سمت إلى ق طفبًل من رياض األطفال، ( 39االجتماعي لطفل الروضة،وتكونت عينة الدراسة من) 

سموك تنمية ال ىحركية فلا مجموعتين تجريبية وضابطة ، وأشارت نتائج الدراسةإلى فاعمية برنامج التربية
 .نظام، والتعاون، والقيادةاالجتماعي المتمثل فى ال

اإليثاري  اختبار فاعمية برنامج تدريبي لتنمية السموك (2008،  عطا اهللسة )شيماء دراستيدفت او      
ساوي وطفمة موزعة بالت طفبلً  ( 44 سة)عقميًا. وبمغت عينة الدران عوقيماه إخوانيم الجن تيلؤلطفال العادي

تجريبية جموعة المال نوجود فروق بي وتوصمت نتائج الدراسة إلى. عمى مجموعتين تجريبية وضابطة
 .سموك اإليثاري لصالح أفرادالمجموعة التجريبيةال ضابطة فى القياس البعدي عمى مقياسجموعة الموال
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بالتعاطف برنامج التنمية المسئولية االجتماعية المتمثمة  ( 2005 سة )رجاء عواد،دراوقدمت      
وطفمة  طفبلً  ( 22 )مكونة من واشتممت عينة الدراسة عمى عينة. مساعدة لدى األطفال الصموالتعاون وال

سة فاعمية البرنامج التدريبي فى تنمية الدرا وبينت نتائج. صم فى مرحمة التعميم األساسيمن األطفال ال
 .جموعة التجريبيةمالالتعاطف والتعاون والمساعدة لدى أفراد 

 تنمية السموكإلى التحقق من فاعمية برنامج إرشادي ل ( 2001 سة ) آمال المنسى،دراوىدفت      
سموا ق طفبًل من الجنسين ( 64ضة ، وقد بمغت عينة الدراسة )جتماعي اإليجابي لدى اطفال الرو اال

سطات درجات متو  نبيبالتساوي إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة( ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق 
جموعة التجريبية ممن أفراد الكل  السموك االجتماعي اإليجابي ) التعاون ، والمساعدة ، وااليثار( لدى

 .جموعة التجريبيةمالضابطة بعد تنفيذ تطبيق البرنامج ، وذلك لصالح وال
جتماعية االشرات المعرفة مؤ  ىالتعرف إل ىإل (Zimmerman,2000 ) سة زيمرماندراكما ىدفت      
. ضلدى األطفال البي سموك االجتماعي اإليجابي تجاه الجنس نفسو ، واألجناس األخرىقتيا بالوعبل

سموك االجتماعي تع اإلناث بالمت وتوصمت النتائج إلى. طفبًل وطفمة ( َ  36 وتكونت عينة الدراسة من )
اه أفراد العينة نحو جات عمى العمر رير متغيتأث اإليجابي أكثر من الذكور، كماأظيرت النتائج عدم وجود

ض، بينمااوضحت النتائح ارتباط متغير العمر يم البيابية نحو أقرانسموكيات االجتماعية اإليجإبراز ال
سة السموكيات االجتماعية اإليجابية اتجاه زمبلئيم من األطفال األطفال نحو ممار  ارتباطا سالبا معا تجاه

  .السود
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 البحوث المقترحة :
 تقترح الباحثة من خبلل ىذا البحث بعض النقاط البحثية التى توصى بدراستيا وىى:

السموك االجتماعى اإليجابى وعبلقتو ببعض المشكبلت السموكية المضطربة لدى طفل  دراسة -1
 الروضة .

 دراسة السموك االجتماعى اإليجابى وعبلقتو بالتنمر لدى طفل الروضة. -2
 دراسة أساليب التنشئة األسرية وعبلقتيا بالسموك األجتماعى اإليجابى لدى طفل الروضة. -3
 جتماعى اإليجابى والتوافق النفسى لطف الروضة.دراسة العبلقة بين السموك اال -4
دراسة أثر التدريب عمى تنمية بعض أنماط البوك االجتماعى اإليجابى فى الحد من ظاىرة التنمر  -5

 لدى طفل الروضة.
 دراسة السموك االجتماعى اإليجابى لدى معممات رياض األطفال وأثره عمى األطفال.  -6
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 المراجع

 العربية:أواًل: المراجع 
  htpps://www.mosoah.com(. السموك االيجابى الموسوعة العربية   الشاممة.2419االء ماضى.)
(. فاعمية برنامج إرشادى معرفى سموكى لتعديل السموك البلتوافقى لدى         عينة من أطفال 2414أحمد فخرى.)

 (، معيد الدراسات التربوية، جامٍعة القاىرة 22( )1الشوارع بالمؤسسات اإليوائية، مجمة العموم التربوية، العدد )
 الةرس لطفل الروضة، اإليجابي االجتماعي وكسمال الكض أشبرنامج مقترح لتنمية بع(. 2441آمال المنسى.)

 .القاىرة جامعة ،التربوية البحوث ورة، معيدنشتيرغيرمجسما
(. برنامج تربية حركية مقترح وأثره فى تنمية السمك االجتماعى لطفل الروضة ، مجمة دراسات عربية 2411اميمو رسمى.)

 .672-647( ص ص 3()5فى التربية وعمم النفس ، المجمد)
(. برنامج مقترح لتنمية بعض أشكال السموك االجتماعى اإليجابى لمطفل األصم ، رسالة دكتوراة، معيد 2445(رجاء عواد.

 الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة. 
ونروا (.إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان وعبلقتو بالسموك اإليجابى لدى طمبة الصف التاسع فى مدارس اال2413سيير يونس.)

 بمحافظتى غزة وشماليا، كمية التربية، جامعة األزىر،غزة.
 ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة. 1(.اإلثراء النفسى دراسة فى الطفولة ونمو اإلنسان ، ط1986السيد عثمان.)
رسالة ، بعض أشكال السموك االجتماعى اإليجابى وعبلقتو بمؤشرات الصحة النفسية(. 2441)شحاتو زيان.

  جامعة القاىرة. معيد البحوث والدراسات التربوية، ،ماجستيرغيرمنشورة
(. فاعمية برنامج تدريبى لتنمية السموك اإليثارى لؤلطفال العاديين تجاه إخوانيم المعاقين عقميا ، 2448شيماء عطا اهلل.)

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس.
 إيجابية التوافق، االنجموالمصرية، القاىرة. (. فى1981صبلح مخيمر.)

 .القاىرة، العربية ، دارالنيضةلسادسالجزءا ي،فسالن والطبفس معجم عمم الن(.1993.)كفافيعبلء ، و جابر عبد الحميد
لسابع (. نمط الوالدية ومتغيرات الشخصية المنبئة بالسموك الغيرى لدى األطفال ، المؤتمر الدولى ا2444عبد الرازق عماد.)

 نوفمبر، جامعة عين شمس. 7-5لمركز االرشاد النفسى "بناء اإلنسان لمجتمع أفضل" 
(.فاعمية برنامج لؤلطفال والوالدين لتنمية السموك االجتماعى اإليجابى لدى األطفال، رسالة 2444عبد الرحمن سماحة.)

 دكتوراة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.
مية برنامج لتنمية السموك االجتماعى االيجابى لؤلطفال المعوقين عقميا فى المممكة العربية (. فاع2415عبد اهلل المريخى.)

 .58 -24(، 3)4السعودية، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، 
 .. سيكولوجية التعمم ، دارالنيضو العربيو ، القاىره (1972)عبدالحميد جابر.

  (، فمسطين.2رقم) ة اإلرشاديةمسمالساإلنسانى،  (.أساليب تعديل السموك2446.)سو الفسف نعدنا
لتنمية بعض أشكال السموك االجتماعي اإليجابي لدى عينة  فاعمية برنامج إرشادي (.2414 ة.)النواجحزىير ، و عميانمحمد

، والنفسيةالقدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية  مجمة جامعة.طبلب مرحمة التعميم األساسي بمحافظات غزة من
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2(5 ،)139-175 .   
 http://www.alukah.net .6:ص3(. السموك االيجابى فى التعميم، شبكة األلوكة، ص2418منيرة المقاطى.)

 ، مكتبة إحياء التراث اإلسبلمى.1(.التنشئة االجتماعية ومشكبلت الطفولة، ط2449ىالة الجروانى، إنشراح المشرفى.)
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