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قامئة التحقق من الكفاءة االجتامعية لألطفال
تشري الكفاءة االجتامعية إىل قدرة الشخص عىل االنسجام مع اآلخرين. تم إنشاء قامئة التحقق أدناه ملساعدة املعلمني وُمقدمي الرعاية 

عىل تقييم الكفاءة االجتامعية لألطفال يف سن ما قبل املدرسة. ال تهدف قامئة التحقق إىل وصف السلوك االجتامعي الصحيح، بل تهدف 
إىل مساعدة املعلمني عىل مالحظة وفهم ودعم األطفال الذين ال تزال مهاراتهم االجتامعية يف طور التكوين. إذا بدا أن الطفل لديه معظم السامت يف قامئة 

التحقق، فمن غري املحتمل أن يحتاج إىل مساعدة خاصة للتغلب عىل الصعوبات العرضية؛ ولكن الطفل الذي يظهر أن لديه القليل من السامت يف القامئة قد 
يستفيد من االسرتاتيجيات التي يقدمها الكبار للمساعدة يف بناء عالقات أكرث إرضاًء مع اآلخرين.

السامت الفردية. الطفل:
عادة ما يكون يف مزاج إيجايب.�	
عادة ما يأيت إىل الربنامج عن طيب خاطر.�	
عادة ما يتعامل مع الرفض أو خيبات األمل األخرى بشكل مناسب.�	
يُظهر االهتامم باآلخرين.�	
يُظهر القدرة عىل التعاطف.�	
يُظهر القدرة عىل الفكاهة.�	
ال يبدو وحيًدا بشكل حاد.�	

املهارات االجتامعية. الطفل عادة:
يتفاعل بشكل غري لفظي مع األطفال اآلخرين باالبتسامات والتلويح واإلمياءات، إلخ.�	
يتوقع استجابة إيجابية عند االقرتاب من اآلخرين.�	
يُعرب عن الرغبات واألمور املُفضلة لديه بوضوح؛ يعطي أسباب لألفعال واملواقف.�	
يؤكد حقوقه واحتياجاته بشكل مناسب.�	
ليس من السهل ترهيبه عن طريق التنمر.�	
يعرب عن اإلحباط والغضب بفاعلية دون تصعيد الخالفات أو إيذاء اآلخرين.�	
لديه إمكانية وصول إىل املجموعات املستمرة يف اللعب والعمل.�	
يدخل يف مناقشة جارية حول موضوع ما؛ ويقدم مساهامت ذات صلة باألنشطة الجارية.�	
يتقبل التناوب بسهولة إىل حد ما.�	
لديه عالقات إيجابية مع واحد أو اثنني من األقران؛ يُظهر القدرة عىل االهتامم بهم حًقا وافتقادهم إذا كانوا غائبني.�	
يقوم »باألخذ والعطاء« تبادل املعلومات أو التغذية الرجعية أو املواد مع اآلخرين.�	
يتفاوض ويتساهل مع اآلخرين بشكل مناسب.�	
قادر عىل الحفاظ عىل الصداقة مع واحد أو أكرث من األقران، حتى بعد الخالفات.�	
ال يلفت االنتباه إىل نفسه بشكل غري مناسب.�	
يقبل ويستمتع بوجوده مع األقران والبالغني من ذوي االحتياجات الخاصة.�	
يقبل ويستمتع بوجوده مع األقران والبالغني الذين ينتمون إىل مجموعات عرقية غري مجموعته.�	

ثالًثا. العالقات مع األقران. الطفل:
عادة ما يتم قبوله عوًضا عن إهامله أو رفضه من ِقبل األطفال اآلخرين.�	
عادة ما يتم احرتامه بدالً من الخوف منه أو تجنبه من ِقبل األطفال اآلخرين.�	
تتم دعوته أحيانًا من ِقبل أطفال آخرين لالنضامم إليهم يف اللعب والصداقة والعمل.�	
معروف بني األطفال اآلخرين كشخص صديق لهم أو يحبون اللعب والعمل معه.�	

رابعا. العالقات مع الكبار. الطفل:
ال يعتمد بشكل مفرط عىل البالغني.�	
يُظهر استجابة مناسبة للبالغني الجدد، بداًل من الخوف الشديد أو النهج العشوايئ.�	
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