
  جامعة بنغازي
  كلیة اآلداب

  

  

  الدراسات العلیا
  

  
  علم النفس : شعبة                         التربیة وعلم النفس : سم ق   
  
  
  

  

  ية الذات بفعالاملهارات االجتماعية وعالقتها 
  لدى طالب جامعة بنغازي 

  

  

  "الماجستیر " قدمت ھذه الدراسة استكماًال لمتطلبات درجة اإلجازة العالیة  
  التربیة وعلم النفس  قسم  -بكلیة اآلداب 

  
  

  
  إعداد الطالبة 

  

  الطیرة میالدفاطمة عبداهللا 
  
 

  
  

  إشراف 
  

  د مفتاح محمد عبدالعزیز .أ
  

  

  تاریخ المناقشة 
  م  11/9/2012



أ  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

}}2525{{}}2626{{
}}2727{{}}2828{{

  

  

  صدق اهللا العظیم 
  )  28 – 25( اآلیات  –سورة طھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ب  

  
  
  

  

 
  

  من علمني حب العلم والمعرفة واالجتھاد في العمل إلى  *
 

  روح أبي الطاهرة 
  

 تھا ودعواتھا وانتظرت ھذه اللحظةإلى من باركت طریقي بصال *
  .   بفارغ الصبر 

  أمي الغالية 
  

ویسرھم  أمانة وصدق وقدم المساعدة والعون إلى من شجعني ب *
  .  نجاحي 

  عائلتي احلبيبة 
  

  بمستقبل مشرق وأنسي في ھذه الحیاة  يوأملإلى قرة عیني  *
  أوالدي األعزاء 

  
  

  
  

  الباحثة 
  
  
  

  



ج  

 
 

 
  

نحمده وهو المستحق للحمد والثناء ، ونتوكل عليه في جميع أمورنـا ،   الحمد هللا ،،
  . ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين سيدنا محمد عليه الصالة والسالم 

  : أما بعد 

حمد والشكر على نعمه وفضله إذ يسر لي إنهاء هذا العمل ولم يكن ذلك إال بتوفيقه فلله ال

علـى   مفتاح محمد عبدالعزیز   / عز وجل ، أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل الـدكتور  

مه باإلشراف على هذه الرسالة ، وعلى حسن رعايته وتوجيهاته السديدة ومعلوماته القيمـة  تكر

بحث ، مما كان لها عظيم األثر في إتمام البحث ، فله مني جزيل الشـكر والعرفـان   طوال مدة ال

  . وأدعو له بوافر الصحة والعافية 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء هيأة التدريس في قسم علم النفس وخاصة في 

 :  الشـكر لهم الفضل في وصولي إلى هذه المرحلة ، وأخص بحيث كان مرحلة إعداد المقترح ، 

، فلهمـا خيـر    أديب حممد اخلالدي/ ، والدكتور الفاضل  سر حسن یا عامر/ الدكتور الفاضل 

  . الجزاء 

،  جالل بودبـوس/ األستاذ ، و الدكتور الصديق الشحوميوالشكر موصول أيضاً إلى 

وال كل الشكر والتقـدير ،   مامن توجيهات ومتابعة إلتمام الجانب اإلحصائي ، فله على ما قدماه

خوتي لما قدموه لي من مساندة وعون ودعم إلتمام عملـي علـى   إأنسى جميل عائلتي وخاصة 

  . أكمل وجه ، فلهم كل المحبة والوفاء 

أتقدم بكامل الشكر لكل من قدم لي النصح والمساعدة ولو بكلمة ، جـزأهم اهللا   وأخيراً

  . عني كل الخير 
 

  
  الباحثة 

  
  



د  

  :ملخص الدراسة 

ــتهدفت الدراســ  ــة و  اس ــارات االجتماعي ــتوى المه ــة مس ــة معرف ــا                  اة الحالي بعاده
الحساسـية   –التعبيـر االجتمـاعي    –الضبط االنفعـالي   –الحساسية االنفعالية  –التعبير االنفعالي (

، ومعرفة مستوى فعالية الذات لدى طالب الجامعة ، كما استهدفت ) الضبط االجتماعي  –االجتماعية 
عالقة بين المهارات االجتماعية وفعالية الذات ، ومعرفة الفروق لـدى عينـة الدراسـة فـي     معرفة ال

  .السنة الدراسية , المهارات االجتماعية وفعالية الذات حسب متغيرات النوع ، التخصص 
 ,السـنة الدراسـية   , التخصـص  ,النوع ( كما شملت أهداف الدراسة معرفة أفضل المتغيرات

النوع ( ات االجتماعية ، واستكشاف التفاعل المشترك بين العوامل الثالث نبؤ بالمهارللت) فعالية الذات 
 وتأثيرها على الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية وفعاليـة الـذات ،   ) ، التخصص ، السنة الدراسية 

اآلداب وطالبة من السنتين الثانية والرابعة من طلبـة كليتـي    اًطالب) 280(تكونت عينة الدراسة من و
  . 2011 – 2010والعلوم جامعة بنغازي  بمدينة المرج للعام الجامعي 

شملت أدوات الدراسة مقياس المهارات االجتماعية إعداد ريجيو تعريب عبد اللطيـف خليفـة   
للذات أعداد تبتون وروثنجتون تعريب محمد  السيد عبـد الـرحمن   ومقياس الفعالية العامة ). 2006(
طالباً ، اتضح من تحليـل  ) 40(راءات الدراسة القيام بدراسة استطالعية على وتضمنت إج) . 1990(

  . بياناتها صالحية المقاييس لالستخدام في الدراسة بعد إجراء بعض التعديالت 
يميـل نحـو   ) الدرجة الكليـة  ( وأظهرت النتائج أن مستوى العينة في المهارات االجتماعية 

  .فعالية الذات يميل إلى أن يكون مرتفعاً بينما مستوى العينة في . المتوسط 
بين بعض أبعاد ) 0.01(كما وجد أن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 

مع فعاليـة الـذات   ) الدرجة الكلية  –الضبط االجتماعي  –التعبير االجتماعي ( المهارات االجتماعية 
الحساسـية  ( و) التعبير االنفعـالي  ( صائيا بين بعدي كما وجدت عالقة ارتباطية سالبة غير دالة إح,

  .مع فعالية الذات ) االجتماعية 
و بينت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد المهـارات االجتماعيـة   

الدرجة الكلية ( و ) الحساسية االجتماعية ) ( الحساسية االنفعالية (  يعدحسب متغير النوع ما عدا ب (
  ) . 0.05(و) 0.01(اإلناث عند مستوى داللة لصالح 

كما تبين في متغير التخصص أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي أبعـاد المهـارات    
لصالح التخصص األدبي عند مستوى داللـة  ) التعبير االنفعالي(االجتماعية والدرجة الكلية ما عدا بعد 

سية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي أبعـاد المهـارات    وبالنسبة لمتغير السنة الدرا) . 0.05(
) 0.01(ة الثانية عند مستوى داللة لصالح السن) التعبير االنفعالي ( االجتماعية والدرجة الكلية عدا بعد 

كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعاليـة الـذات حسـب متغيـر النـوع      . 
  .ية والتخصص والسنة الدراس

  



ه  

) الدرجة الكلية ( أن أفضل متغيرات التنبؤ بالمهارات االجتماعية  ودلــت النتائج أيضا على
  ) 0.01(النوع ، وفعالية الذات حيث كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة : هما 

ص ، النوع ، التخص( وأوضحت النتائج أنه ال يوجد تأثير دال إحصائياً أو تداخل بين العوامل 
كان له تأثير دال إحصـائياً  ، على درجات المهارات االجتماعية ما عدا عامل النوع ) السنة الدراسية 

  .   0.05عند مستوى داللة 
النوع ، التخصص ( وبينت النتائج أيضاً أنه ال يوجد تأثير دال إحصائياً أو تداخل بين العوامل 

  . فعالية الذات على درجات ) ، السنة الدراسية 
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توزيع مجتمع الدراسة حسب النوع والتخصص والسنة الدراسية يوضح   1
  لكليتي اآلداب والعلوم 

65  

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب النوع والتخصـص    2
  والسنة الدراسية 

67  

  72  .ارات االجتماعية قبل التعديل وبعده فقرات مقياس المه  3

نفعالي بالدرجة الكلية للبعد فـي  معامل ارتباط عبارات بعد التعبير اال  4
  مقياس المهارات االجتماعية 

74  

معامل ارتباط عبارات بعد الحساسية االنفعالية بالدرجة الكلية للبعد في   5
  مقياس المهارات االجتماعية 

74  

معامل ارتباط عبارات بعد الضبط االنفعالي بالدرجة الكلية للبعد فـي    6
  مقياس المهارات االجتماعية 

75  

معامل ارتباط عبارات بعد التعبير االجتماعي بالدرجة الكلية للبعد في   7
  مقياس المهارات االجتماعية 

75  

معامل ارتباط عبارات بعد الحساسية االجتماعية بالدرجة الكلية للبعـد    8
  في مقياس المهارات االجتماعية 

76  

كلية للبعد في بالدرجة ال تباط عبارات بعد الضبط االجتماعيمعامل ار  9
  مقياس المهارات االجتماعية

76  

يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعـد والدرجـة الكليـة      10
  لمقياس المهارات االجتماعية 

77  

  78  س فعالية الذات قبل التعديل وبعده فقرات مقيا  11
  78  اتبين العبارات والدرجة الكلية لمقياس فعالية الذ طمعامالت االرتبا  12

لداللة الفروق بين متوسط العينـة والمتوسـط الفرضـي    )  t( اختبار   13
  .للعينة الكلية مقياس المهارات االجتماعية ل

82  

لداللة الفروق بين متوسط العينـة والمتوسـط الفرضـي    )  t( اختبار   14
  لمقياس فعالية الذات للعينة الكلية 
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بين أبعاد المهارات االجتماعية وفعالية الذات للعينة  طمعامالت االرتبا  15
  الكلية 

86  

في أبعاد ) إناث -ذكور(لداللة الفرق بين متوسطات النوع )  t( اختبار   16
  المهارات االجتماعية ومستوى الداللة 

87  

علـى  ) إنـاث  -ذكور(بين متوسطات النوع لداللة الفرق )  t( اختبار   17
  مقياس فعالية الذات ومستوى الداللة 

89  

في ) علمي-أدبي(لداللة الفرق بين متوسطات التخصص )  t( اختبار   18
  أبعاد المهارات االجتماعية ومستوى الداللة 

91  

فـي  ) علمي-أدبي(سطات التخصص لداللة الفرق بين متو)  t( اختبار  19
   .ة الذات ومستوى الداللة مقياس فعالي

92  
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96  
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97  
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98  
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98  
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99  
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  36  لية مبدأ الحتمية التباد  3
  37  مصادر فعالية الذات عند باندورا   4
  40  أبعاد فعالية الذات  5
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89  

الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي على مقياس فعالية الذات حسـب    9
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90  
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  :تمهيد  – 1.1
ـ اإلإن التفاعل االجتماعي يشكل جوهر الشخصية  ات االجتماعيـة بـين   نسانية وأساس العالق

األفراد ، فالتفاعل عملية تبادل ومشاركة بين األفراد في المواقف االجتماعية المختلفة بطرق مقبولـة  

اجتماعياً وذات قيمة وفائدة ، فمن خالل هذا التفاعل يستجيب الفرد لآلخرين ويستجيبون له ويتأثر بهم 

ت التواصل االجتماعي من اجل المحافظة على ويتأثرون به بسلوكيات لفظية وغير لفظية ، وهي مهارا

  . استمرار العالقات االجتماعية وقوتها للوصول إلى التوافق والصحة النفسية 

منهم الطالب الذين يجتمعون وفالتفاعل عملية إنسانية طبيعية يتصف بها أبناء الجنس البشري 

، وذلك بهدف إشاعة جـو  ما بينهم والمشاعر في األفكارفي حجرة دراسة واحدة بهدف التواصل لتبادل 

  .) 464:  2008,األشقر( من االيجابية والعالقات الصحيحة 

الموضوعات التي حظيـت باهتمـام    واحداً منكومن هنا برز موضوع المهارات االجتماعية 

عامة ، فهي التي تسـاعد   اإلنسانالمهارات ذات أهمية في حياة  حيث تُعد األخيرة اآلونةملحوظ في 

ومهـام   به من أنشطةويتعاون معهم ويشاركهم في ما يقومون  فيتفاعل اآلخرينن يتحرك نحو أعلى 

ويقيم معهم العالقات ويعبر عن مشاعره وانفعاالتـه واتجاهاتـه    أصدقاءوأعمال مختلفة ويتخذ منهم 

ن مشكالت يصادفه م نأعليهم من مواجهة ما يمكن  اإلقبالويمكنه هذا ، ثر فيهم ويتأثر بهم ؤنحوهم في

األمر الذي يساعد على تحقيق قدر معقول مـن  ، من التوصل إلى الحلول الفعالة ، واجتماعية مختلفة 

  .)103:  2008فرحات ( افق مع جماعته وبيئته الصحة النفسية وبالتالي تحقيق التو

االهتمام بالمهارات االجتماعية يعزي إلى كونها من العناصر المهمة  أن 2007ويرى شوقي  

عد في حالـة  التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين به في السياقات المختلفة والتي ت

   ,شـوقي   (وافق النفسي على المستوى الشخصـي والمجتمعـي  ــائز التــكاتصافها بالكفاءة من ر

2007  :17 . (  

في التواصل او ) لفظية اللفظية وغير ال( ويعتمد نجاح التفاعل االجتماعي على مهارات الفرد 

كما يختلف مسارها ، وتختلف هذه المهارات باختالف موقف التفاعل االجتماعي  اآلخرينالتخاطب مع 

  ) .5:  2006خليفة (  األهدافتبعاً الختالف أهدافها واالستراتيجيات التي يتم من خاللها تحقيق هذه 

السلوك  نشأةية ودورها الجوهري في والعمليات المعرف األبنيةإلى أهمية  2007,وأشار شوقي 

في المعرفي  المنحيمن أجل مزيد من الفهم العميق للظواهر النفسية ومن هنا ظهر وتفسيره  اإلنساني

  . )  23:  2007شوقي ( بالجوانب المعرفية ات القرن الماضي يخمسينعلم النفس وبدأ االهتمام في 

 Mcfall )1982(ماكفـال  جه المعرفي ومنهم  التو ة ذوونادى باحثو المهارات االجتماعيوقد 

علـى حـد    ،ن العمليات المعرفية إحيث  ، المعرفي مثلما الجانب السلوكيبضرورة االهتمام بالجانب 
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وأنهـا   ، متضمنة في السلوك االجتمـاعي  yardly (1979(وياردلى  Argyle )1978(ل يقول ارجا

الطريقة التي نسلك بها اجتماعياً وتسهم في تشـكيل  فالعمليات المعرفية تؤثر في  ،جزء ال يتجزأ منه 

مستوى المهارات االجتماعية الحالية للفرد ، سواء كل منها منفرداً أو حين يتفاعل أكثر من متغير منها 

  . )134 – 119:  4002السيد واخرون ، ( معاً

ة قطبي الكفاءة تمثل مع القدرات العقلي وع المهارات االجتماعية لكونهاويتجلى االهتمام بموض
الذي يعانيه  اإلخفاقويفسر ذلك للفرد وتفاعالته مع المحيطين به ، والفاعلية في مواقف الحياة اليومية 

من ارتفـاع قـدراتهم العقليـة     الرغم البعض في تلك المواقف ممن يملكون قدراً منخفضاً منها ، على
الخجل في  وزيادةودية مع المحيطين بهم عالقات  إلقامةيتمثل في عدم استثمار الفرص المتاحة والذي 
لألمراض النفسية وبالتالي يقعون فريسة  ، اجتماعية عل االجتماعي مما يترتب عليه عزلةالتفامواقف 
   .) 68:  2008عبيد ، (  والعقلية

ئبين يعـانون مـن نقـص فـي     تالمك األشخاص نأ بينت 2002ففي دراسة رجيعة وإبراهيم 
الحساسية االنفعالية والضبط االنفعالي حيث يعانون وكذلك من نقص في  ،عموماًالمهارات االجتماعية 

   .) 328 : 2002وإبراهيم  ةرجيع( من البكاء والحزن ويميلون إلى الصمت ات بمن نو
ة اجتماعية منخفضة يكون أكثـر مـيالً إلـى    ران الفرد الذي لديه مها 1996 ىوبينت الغيدان

فالمهـارات  ، ميالً للشعور بالوحـدة النفسـية    أكثر عية وبالتالي يكوناالنسحاب من المواقف االجتما
  .   )12:  1996, ىالغيدان(االجتماعية بصفة عامة لها أثر كبير وفعال في المواقف االجتماعية 

رتبط نقص المهارات االجتماعية ببعض المشكالت السلوكية والنفسـية مـن قبيـل    وكذلك ا 
وصعوبة  الدراسيالشعور بالفشل وبالتالي إعاقة التحصيل  وتفاقمان االقرالتعاطي والخضوع لضغوط 

المهارات االجتماعية المرتفعة علـى الفـرد إدارة   بينما تيسر  االندماج مع جماعة االقران في الفصل
العالقات مع الزمالء والرؤساء وتجنب نشؤ الصراعات معهم وحلها ومواجهـة المواقـف المحرجـة    

عدد اكبـر  الذين لديهم  األطفال نأالدراسات في هذا الصدد إلى  وإشاراتلنفسي من التوتر ا والتخفيف
عرفية مالعديد من المهارات الوتقديراً لذواتهم وينمو لديهم  ر إيثاراً ثن يكونوا أكألمن االصدقاء يميلون 

فـال  بينت أن األط 2002، مثل دراسة عبداهللا  ) 18: 2007,شوقي  (مقارنة بمن لديهم صداقات أقل
الذين يتمتعون بمستوى مناسب من المهارات االجتماعية لديهم تقدير إيجابي للذات  ،ووجـدت أيضـاً   

عبـداهللا  ( عــالقة إرتبــاطية موجبة بين التعبير عن المشاعر اإليجابية والتقدير اإليجابي للـذات  
،2002  :7(  .  

ل في عالقات ناجحة وإيجابية مع وهكذا نالحظ أهمية المهارات االجتماعية بالنسبة للفرد للدخو
اآلخرين ومشاركتهم فيما يقومون به من أنشطة ومهام مختلفة ، ومواجهة المشكالت ووضع الحلول لها 
لتحقيق التوافق والصحة النفسية ، حيث ان ارتفاع المهارات يساعد الفرد على االستقاللية وزيادة الثقة 
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س الوقت يؤدي كيف االجتماعي داخل الجماعات ، وفي نففي النفس وتخفيف التوتر النفسي وتحقيق الت
انخفاض المهارات االجتماعية إلى العزلة االجتماعية وبالتالي الشعور بالخجل والوحـدة واالكتئـاب   

  .وصعوبة االندماج مع اآلخرين 
 اإلدراك_برز المتغيرات المؤثرة في تحديد طبيعة المهارات االجتماعية الحوار الداخلي أومن 

عد مفهوم فعالية الذات مـن  يو .) 135:  2004السيد ، ( فعالية الذات   –مراقبة الذات  –جتماعي اال
معتقدات الفـرد   نأ ىوالذي ير  Bandura 1982 اأهم مفاهيم علم النفس الحديث الذي وضعه باندور

برات المتعـددة  والكفايات الشخصية والخالمعرفي للقدرات  اإلدراكمن خالل عن فاعليته الذاتية تظهر 
   .  ) 18: 2009,رزق  (و غير المباشرة أسواء المباشرة 

مرغوب نتائج على أداء السلوك الذي يحقق  قادرويقصد باندورا بفعالية الذات توقع الفرد بأنه 
ن المرء يستطيع أن يصدر بنجـاح السـلوك المطلـوب    أأي هي االعتقاد ب ،فيها في أي موقف معين 

في فمفهوم فعالية الذات من المفاهيم التي تحتل مركزاً رئيسياً  .) 442:  1986بر جا(  النتائجلتحقيق 
فكلمـا   ، العاطفيـة  واإلثـارة في أنماط التفكير والتصرفات فهي تؤثر وتفسيرها  اإلنسانيةتحديد القوة 

  . االنفعالية  االستثارةنجاز وانخفضت بالتالي اإلارتفعت فعالية الذات أرتفع 
 ،التي يعدونها مسـبقاً  الخططالناس لفعاليتهم يؤثر على دراك إن أإلى  kazdinن دويشير كاز
الـذين   اآلخـرون حساس مرتفع بفعالية الذات يرسمون خططاً ناجحة بينما يميل إفهؤالء الذين لديهم 
  ) . 638:  1998عبد الرحمن ، ( خطط فاشلة  رسمإلى م بعدم الفعالية يحكمون على أنفسه

لتحقيـق  ات لها دور هام في التأثير على ما يبذله الفرد من جهد في المثـابرة  كذلك فعالية الذ
ظهار إفي  األساسيةمن العوامل فعالية الذات  دعحيث تُ ،للضغوط من أجل إنجاح المهام أهدافه وتحمله 

  . )  39:  2008الصاوي ( لذاته وتقديره مدى شعور الفرد بالثقة في نفسه 
المهـام   يؤدوناس نمعظم الففعالية الذات تؤثر على الدافعية  أنلى إ،  2002كما أشار توفيق

ففعالية الذات العالية تساعد علـى خلـق    .من قدراتهم تجاهها ونلها وواثق ونيشعرون أنهم مؤهلالتي 
ن أفعالية الذات المنخفضة يشعر معهـا الفـرد   فبالمقابل ومشاعر الصفاء عند مواجهة المهام الصعبة 

 2002توفيق ، ( وهذا االعتقاد يؤدي إلى االجهاد والشعور بالكآبة مما هي عليه بالفعل األشياء أصعب 
، 16  :17  (.  

على أداء  واإلقباللقبول التحديات كثر استعداداً أن تجعل الفرد أفعالية الذات في وتتمثل أهمية 
ـ وهو ما يزيد من احترامه لذاته ورغبته في تطوي. المهام الصعبة بصورة أفضل  فهـو   مرها ومن ثَ

شـيازى وهمبـرج   ما أشار إليه ومما يتفق مع هذا التحليل  .ءحور مهم في السلوك االجتماعي الكفوم
chiauzzi and Heimbesy  األقل مهارة اجتماعياً قيموا أنفسهم على أنهـم أقـل     األشخاص أن إلى

السـيد  (بتوكيـد   روري للتصرف االعتقاد بالكفاءة الذاتية ض نأالسلوك بفعالية أي  إصدارقدرة على 
4002  :138  (.  
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وهكذا تعد فعالية الذات من أهم المتغيرات الشخصية التي لها تأثير كبيـر علـى المهـارات    
االجتماعية ، فهناك دور هام لفعالية الذات في تأثيرها على دافعية ومثابرة الفرد ألداء المهام ، وتؤثر 

ـ   اته وإمكانياته والفرد في نفسه وفي قدرثقة أيضاً على  اعي من ثم فهي تؤثر علـى السـلوك االجتم
الصادر من الفرد وعلى مهاراته االجتماعية ، فالمهارة االجتماعية وفعالية الـذات مرتبطـان بـالفرد    

 فالدراسة الحالية تهتم بدراسة المهارات االجتماعية وعالقتهـا بفعاليـة   ولهذاوبالموقف االجتماعي ، 
  .الذات لدى طلبة جامعة بنغازي بمدينة المرج 
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  :تحديد مشكلة الدراسة  – 2.1
المهارات االجتماعية عملية مهمة في التفاعل االجتماعي بالنسبة للفرد فهي تساعده علـى  عد ت

إقامة عالقات مع اآلخرين مما يكسبه الثقة بالنفس وتجعله قادراً على تحمل المسـؤولية ، ومواجهـة   
  . وتساعده على تحقيق التوافق والتكيف النفسي واالجتماعي  المشكالت

المهارات االجتماعية من المكونات األساسية والمركزية في بناء شخصية الفرد ، فهي تـرتبط  
حيـث كانـت أغلـب     ،بالعديد من المتغيرات الشخصية المهمة التي لم تنال االهتمام الكافي لدراستها 

،  ةالجتماعية في البيئة المحلية برامج تدريب وتنمية للمهارات االجتماعيالدراسات السابقة للمهارات ا
الزائـدي ،  :  وعلى عينات من األطفال أو المراهقين أو أطفال معاقين عقلياً ، ومن هـذه الدراسـات  

أثر برنامج المهارات االجتماعية في خدمة الجماعة على التوافق االجتماعي ألطفال متالزمـة   2006
أثر التدريب على المهارات االجتماعية في خفض السلوك العدواني لدى  2007راسة عشير،داون ، ود

إرشادي سـلوكي   برنامج  أثر 2010تالميذ الصف السادس من التعليم األساسي ، ودراسة عبدالعظيم ،
ة لدى المراهقين في المرحلة الثانوي االكتئابيةللتدريب على المهارات االجتماعية في خفض األعراض 

لتنمية بعض المهارات االجتماعية لـدى األطفـال    ي، فاعلية برنامج تدريب 2010، ودراسة القذافي،
للتدريب على المهـارات   فاعلية برنامج إرشادي 2009، ودراسة محمد ،المعاقين عقلياً القابلين للتعلم 

  .االجتماعية لتخفيض القلق االجتماعي لدى طالب الجامعة 
مـا عالقـة   : حدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي ـــبق تتالقاً مما ســــوانط

جامعـة  / المهارات االجتماعية وأبعادها بفعالية الذات لدى عينة من طالب كلية اآلداب والعلوم المرج 
  بنغازي ؟ 

  :الدراسة  أهمية – 3.1
فالمهـارات  ، كبيـرة   أهميـة المهارات االجتماعية وفعالية الـذات  لمتغيري الدراسة  إن. 1

الطالب الجامعي حيث تمكن الطالب من المشاركة في بناء شخصية  األساسيةاالجتماعية من المكونات 
المرغوبة وتحمل  باألدوارخاصة العالقات االجتماعية والقيام في مواقف التفاعل االجتماعي المختلفة و

 أنشـطتهم  اآلخرينالنفس ومشاركة المسؤولية والقدرة على مواجهة المواقف المختلفة واكتساب الثقة ب
  .مما يحقق االستمتاع بالحياة وبصحة نفسية جيدة 

وكذلك فعالية الذات تؤثر على سلوك الطالب من حيث تنشيط دافعيته وقدرته للعمل وتحقيـق  
الصـعبة لتحقيـق    المهامعلى أداء  واإلقبالالمرغوبة فهي تزيد من المثابرة والجهد والتحدي النتائج 
نشـطة  من بـين كثيـر مـن األ    االختيارن فعالية الذات تساعد الطالب على أإلى  باإلضافة. النجاح 

  .والمجاالت المختلفة 
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)  22 – 20( تـراوح مـا بـين    تالمرحلة العمرية التي ستجري عليها الدراسة والتي إن . 2
ة التي تتطلب في هذه المرحلة يتعرضون لكثير من المواقف االجتماعي وطالب الجامعة مرحلة شباب ،

ومعرفة  ,والقدرة على مشاركة االخرين في المواقف االجتماعية منهم ثقة في القدرات وثقة في النفس 
  .كيفية التعامل معهم وضبط االنفعاالت ومواجهة الصعاب واتخاذ القرارات 

ـ  . 3  يخطورة الدور الذي تلعبه المهارات االجتماعية وفعالية الذات في مجال التوافـق النفس
االجتماعية يؤدي إلى االكتئاب حيث بنيت العديد من الدراسات أن انخفاض المهارات  .والصحة النفسية

إلى أنها قـد   باإلضافةواليأس والقلق وعدم الثقة في النفس عند مواجهة المواقف االجتماعية المختلفة 
بالنسبة لفعالية الذات  وكذلك الحال .ومشكالت سلوكية مثل التعاطيتؤدي إلى إعاقة التحصيل الدراسي 

التـي يؤديهـا    المهامانخفاضها يؤدي إلى انخفاض الدافعية وبالتالي توقع الفشل في مختلف  نإحيث 
   .الفرد

للتغلـب علـى    واإلمكانـات كذلك انخفاض فعالية الذات يؤدي إلى ضعف الثقة في القدرات 
فمن خالل ما تسفر عنه نتائج هـذه   .تروالتوالسلبي  والتفكيرمما يؤدي إلى االرتباك المواقف الصعبة 

لمساعدة الطالب علـى إقامـة    للمهارات االجتماعية وفعالية الذات الدراسة يمكن وضع برامج تدريب
 .حدة التوتر واالكتئاب والخجل وغيره من االضطرابات النفسـية  لتخفيف اآلخرينعالقات فعالة مع 
ستوى الدافعية واالداء بشكل موضوعي ورفع ماتهم هم وإمكانيقدرات دراكإعلى  أيضاومساعدة الطالب 

  . لديهم 
حصائية لم تستخدم في دراسات سـابقة عـن المهـارات    إساليب أاستخدمت هذه الدراسة .  4

   .يمثل االنحدار المتعدد وتحليل التباين الثنائ ةاالجتماعية في البيئة الليبي
   :أهداف الدراسة  – 4.1

  : تعرف على إلى التهدف الدراسة الحالية 
الضبط  –الحساسية االنفعالية  –التعبير االنفعالي ( أبعادها ومستوى المهارات االجتماعية  .1

لدى عينـة  ) الضبط االجتماعي  -ة االجتماعيةياسسالح –التعبير االجتماعي  –االنفعالي 
  .الدراسة 

  .مستوى فعالية الذات لدى عينة الدراسة  .2
   . فعالية الذات لدى عينة الدراسةبأبعادها وتماعية العالقة بين المهارات االجطبيعة  .3
االبعـاد والدرجـة   ( ق بين درجات عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعيـة والفر .4

  . النوعحسب متغير ) الكلية
  . النوعدرجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغير  بين قوالفر .5
 )االبعاد والدرجة الكلية(ى مقياس المهارات االجتماعيةق بين درجات عينة الدراسة علوالفر .6

  . ) علوم  –آداب ( حسب متغير التخصص 
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آداب ( ق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغير التخصص والفر .7
  .) علوم  –

 )يةاالبعاد والدرجة الكل(ق بين درجات عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعيةوالفر .8
  .) رابعة  –ثانية ( حسب متغير السنة الدراسية 

ات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغير السنة الدراسية ــق بين درجوالفر .9
  . )رابعة  –ثانية ( 

فـي   سهاماإ ,والسنة الدراسية , والتخصص ,والنوع ,الذات  فعالية:متغيرات التنبؤ أفضل .10
   .لدى عينة الدراسة ) الدرجة الكلية  (التنبؤ بالمهارات االجتماعية

السـنة الدراسـية    , التخصـص  , النوعالعوامل الثالث التفاعل المشترك بين استكشاف  .11
  .وفعالية الذات ) الدرجة الكلية  ( على المهارات االجتماعيةوتأثيرها 

  

  :حدود الدراسة  – 5.1
فـي  فرع المرج  جامعة بنغازي والعلوم اآلدابهذه الدراسة على عينة من طلبة كلية  أجريت
والسنة الرابعة وما ، والرابع  مستوى الثالثلوالسنوات الثانية وما يعادلها ا العلميو األدبيالتخصصات 

ـ واإلنومن النـوعين الـذكور   ، يعادلها المستوى السابع والثامن في التخصص العلمي  للعـام   اثــ
  .بمدينة المرج )  2011 – 2010(  الجامعي

  

  :عريف مصطلحات الدراسة ت – 6.1
   Social Skillsالمهارات االجتماعية  

  : التعريف النظري :  أوال
تعريفه لمفهوم المهارات االجتماعية في ضوء تقسيمه لهـا    R.E.Riggioقدم رونالد ريجيو 

  :إلى نوعين 
   االنفعاليللفظي أو اغير مهارات التخاطب  : األول
  .او االجتماعي مهارات التخاطب اللفظي :  الثاني
  :كالً من هذين النوعين يشتمل على ثالث مهارات أساسية هي  أنريجيو  وأوضح

علـى   األفـراد وتشير إلى الجانب التعبيري حيـث قـدرة    sending:  اإلرسالمهارات . 1
  .التواصل أو التخاطب 

 ستقبالاعلى  األفرادويقصد بها الحساسية حيث مهارة   Receiving: مهارات االستقبال . 2
  .والقدرة على تفسيرها   اآلخرينالرسائل التي ترد إليهم من 

على تنظـيم عمليـة    األفرادوتشير إلى مهارة   controlling:و الضبط أمهارات التنظيم . 3
  . ) 15:  2006خليفة ، ( التخاطب في الموقف االجتماعي 
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على أن يعبر بصـورة  المهارات االجتماعية بأنها قدرة الفرد  2007ويعرف طريف شوقي ،
لفظية وغير لفظية عن مشاعره وآرائه وأفكاره لآلخرين ، وأن ينتبه ويدرك في الوقت نفسه الرسائل 

ن أاللفظية وغير اللفظية الصادرة عنهم ، ويفسرها على نحو يسهم في توجيـه سـلوكه حيـالهم ، و   
  )  52:  2007شوقي ، ( يتصرف بصورة مالئمة في مواقف التفاعل االجتماعي معهم 

  

  : اإلجرائيالتعريف : ثانياً 
طالب على كل بعد من لالمهارات االجتماعية يقصد بها مجموع الدرجات التي يتحصل عليها ا

ترجمـة عبـد   )  1989( و يجري إعدادأبعاد المهارات االجتماعية في قائمة المهارات االجتماعية من 
  ) .2006(اللطيف محمد خليفة 

  

    Sellf efficacyفعالية الذات 
  : التعريف النظري :  أوال
توقع الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يحقق  بأنهافعالية الذات  Banduraباندورا  يعرف

ن المرء يستطيع أن يصدر بنجاح أتوقع الفعالية هو االعتقاد بفموقف معين  في أي نتائج مرغوب فيها
)                                                             264 : 2004أحمد (السلوك المطلوب لتحقيق النتائج 

فعالية الذات بانها قدرة الفرد علي اداء السلوك الذى يحقق نتائج مرغوبة 1993وتعرف عواطف صالح 
واصدار التوقعات الذاتيـة عـن كيفيـة اداء     حياته ىفي موقف معين والتحكم في األحداث التي تؤثرف

نشطة التي يقوم بها الفرد والتنبؤ بمدى الجهد والمثابرة المطلوبة لتحقيق ذلـك النشـاط أو   المهام واأل
  ).2008:10,المشاط (العمل 

  :  اإلجرائيالتعريف : ثانياً 
فعالية الذات يقصد بها مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في مقياس فعالية الـذات  

  ) . 1990( ترجمة محمد السيد عبد الرحمن ) 1980(نجتون ثتبتون ورو إعدادالعامة من 
  
   



 
 

  
    الفصل الثانيالفصل الثاني

  

  اإلطـــار النظري
  

  .اعية ــــالمهارات االجتم -1.2
  .يد ــــــــــتمه -1.1.2
  .مفهوم المهارات االجتماعية  - 2.1.2
  .المهارات االجتماعية وبعض المفاهيم المرتبطة بها  - 3.1.2
  .مكونات المهارات االجتماعية  - 4.1.2
  .عناصر المهارات االجتماعية  - 5.1.2
  .العوامل التي تسهم في تشكيل مستوى المهارات االجتماعية  - 6.1.2
  .تصنيفات أو نماذج في المهارات االجتماعية  - 7.1.2
  .أهمية المهارات االجتماعية لطالب الجامعة  - 8.1.2

  
  

  .ذات ــــفعالية ال  -2.2
  .يد ــــــتمه - 1.2.2
  .مفهوم فعالية الذات   -2.2.2
  .بين مصطلح فعالية الذات ومصطلحات أخرى يزيالتم - 3.2.2
  .نظرية التعلم االجتماعى   -4.2.2
  .فعالية الذاتمصادر -5.2.2
  .فعالية الذات أبعاد  -6.2.2
  .فعالية الذات أنواع  -7.2.2
  .مكونات فعالية الذات  – 8.2.2
  .فعالية الذات كمنبئ للسلوك   - 9.2.2

  .لجامعة أهمية فعالية الذات لطالب ا - 10.2.2
  
  
  



 
 

    Social Skillsالمهارات االجتماعية   -1.2
  

  : تمهـــــيد  - 1.1.2
  

  

ديفعندما يتصل شخص بشخص أخر ويتعامل اجتماعى التفاعل االجتماعي أساس كل نظام ع ،

ويتعدل بسلوك األخر ، وينظر كل منهما إلى األخـر كشـخص لـه     معه فإن سلوك كل منهما يتأثر

تصرف كل شخص يتوقف إلى حد ما على اتجاهاتـه نحـو    نأوتوقعاته وأحكامه ، و اتجاهاته وقيمه

  )  12: 2008المشاط،( اآلخرين المحتملة نحوه  اآلخرين ، وتوقعاته عن استجابة

أن التفاعل االجتماعي هو العملية التي يـرتبط بهـا أعضـاء     2001 ,ي بجويــذكر الشور

معارف ، أي وفي الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والودافعيا الجماعة بعضهم مع بعض عقلياً 

تأثر به ادل بين األفراد ، بمعـنى أخر ، كيــف يؤثر الفرد في األخر ويـر المتبأنه التأثير والتــأث

فعملية االتصال عملية اجتماعية بالدرجة األولى فهي العملية التي يتصل ) 143: 2001، يبجالشور( 

، ويتعاون معهم للمنفعة المتبادلة أو يدخل معهم في صراع وعدم توافق ، ولما كان  بها الفرد باآلخرين

فرداً آخر ن الفرد ال يمكنه أن يعيش بمعزل عن اآلخرين فهو دائماً يتفاعل في مواقف اجتماعية تتضم

  .)  258:  1989،جالل( أو آخرين 

التفاعل اللفظية وغيـر  االتصال اإلنساني بأنه وصف ألساليب  Watson ,ويعرف واطسون 

تشمل المناخ النفسـي والحالـة المزاجيـة     لتىثنين أو أكثر من األشخاص واااللفظية التي تحدث بين 

للشخص والبيئة المحيطة به ، واألشخاص المتفاعلين معه وعالقاته االجتماعية بهم والمعلومات التـي  

ى األشخاص المتفاعلين ، باإلضافة إلى يرغب في إرسالها أو طلبها وغيرها من العوامل التي تؤثر عل

واتجاهاته وقيمه وخبراته وسـماته الشخصـية    تقداتهأنها عملية تتأثر بمفهوم الذات لدى المرسل ومع

كفاءته في التفاعل وأسلوبه في التفاعل ، كما تؤثر نفس العوامل علـى  ووأدواره االجتماعية ودوافعه 

التفاعل االجتماعي تخدم أنواعـاً مختلفـة مـن    فعملية ، )  15: 2006،الفار(تفسير المتلقي للرسالة  

االتصال والعالقات بين األفراد بعضهم ببعض ، ويؤدي كل ذلك إلى حدوث أشكــال مختلفـة مـن    

  ) .  17: 2011صالح ،( اعلين لية والنفسية لألفـراد المتفــالعـالقات واإلمكانيات الجسمية والعقـ

اللفظية وغيـر  ( تفاعل االجتماعي يعتمد على مهارات الفرد أن نجاح ال 2006,ويذكر خليفة 

وتختلف هذه المهـارات بـاختالف موقـف التفاعـل      اآلخرين،في التواصل والتخاطب مع ) اللفظية 

ا تبعاً الختالف أهدافها ، واإلستراتيجيات التي يتم من خاللها تحقيـق  هكما يختلف مسار االجتماعي ،

  . )  5: 2006خليفة ، ( هذه األهداف 



 
 

إلى أن المهارات االجتماعية تعتمد بشـكل رئيسـي علـى التفاعـل      2008,كما أشار عبيد 

والتواصل مع بقية األفراد ، وهي مجموعة من األنماط السلوكية اللفظية وغير اللفظية التي يسـتجيب  

هـارات  ويتجلى االهتمام بموضـوع الم )  66: 2008,عبيد (فى مواقف التفاعل   لها الفرد لآلخرين

للفـرد  تمثل مع القدرات العقلية قطبي الكفاءة والفعالية في مواقف الحياة اليوميـة   لكونها االجتماعية 

وتفاعالته مع المحيطين به ، ويفسر ذلك أيضاً اإلخفاق الذي يعانيه البعض في تلـك المواقـف ممـن    

والذي يتمثل في عـدم اسـتثمار   ن ارتفاع قدراتهم العقلية ، ممنخفضاً منها ، على الرغم  يملكون قدراً

  .)  250: 2000، عبد اهللا( الفرص المتاحة إلقامة عالقات ودية مع المحيطين بهم 

الناجحة مع اآلخرين ، يدفعـه   الفرد مهارات التفاعل االجتماعي دأن افتقا 2006,وذكر خليفة 

ة الفرد فينهار تحت وطأة لالنسحاب ، والشعور بالعزلة ، وعدم التقبل والعجز ، وبالتالي تضعف مقاوم

، حيث بينت )  5: 2006خليفة،(  أية ضغوط نفسية ، كما يتزايد احتمال تعرضه لالضطرابات النفسية

الدراسات أن النقص في المهارات االجتماعية يرتبط بحالة االكتئاب ، وذلك بمقارنة نمـط المكتئبـين   

االجتماعي ، وأنهم  االندماجبين أقل مهارة في مكتئ، فوجد أن ال أثناء التحدث بنظرائهم من األسوياء ،

  .  ) 87: 2005المحمدي ،( يتحدثون بصورة أكثر رتابة وأكثر بطًأ بشكل يبعث على الملل 

حول التفاعالت االجتماعية اليومية لمجموعة من   Nezlek 1992,ففي دراسة قام بها نزليك 

ثة أسابيع ، تبين أن مجموعة المكتئبين لديهم مرتفعي االكتئاب مقارنة بمجموعة من منخفضيه لمدة ثال

 إلـى أن   2004,، وأشـار السـيد   عالقات محددة وأقل وثاقة بالمحيطين بهم مقارنة بغير المكتئبين 

احتمـال التغلـب علـى     انخفاض المهارات قد يسبب للفرد العديد من الصعوبات من قبيل انخفاض 

:  2004السـيد وآخـرون ،   ( اً إلى صراعات عنيفة الخالفات في العالقات الشخصية قد تصل أحيان

116 ،117  . (  

للتخفيف من حدة الشعور بالوحدة النفسية عن طريـق   2003,وفي دراسة قامت بها المزروع 

برنامج لتنمية المهارات االجتماعية ، انه البد من دعم المهارات االجتماعية التي تساعد على تكـوين  

ـ  عالقات صـداقة مـع اآلخـرين    والقلـق   واالكتئـاب دف التخفيـف مـن الشـعور بالوحـدة     به

لخفض القلق االجتماعى عن طريق برنـامج   2009,وكذلك في دراسة محمد.) 170:2003المزروع،(

ن التدريب على المهارات االجتماعية يـؤدى الـى   أوجد  , سلوكى للتدريب على المهارات االجتماعية

القدرة على المشاركة  يادةى التقييم السالب للذات وزض مستواانخفاض مستوى القلق االجتماعى وانخف

  ).143:2009,محمد(في االنشطة االجتماعية 

ويتضح مما سبق أن القصور في المهارات االجتماعية يمكن أن يعد من المقدمات المهمة لكثير 

شـبعة  من المشكالت واالضطرابات النفسية ، والتي يمكن أن تعوق الفرد على أن يحيا حياة سعيدة م



 
 

عليه من عدم الكفاية االتصالية ، سواء من حيث نتيجة ذلك العجز في المهارات االجتماعية وما يترتب 

القدرة على بدء العالقات مع اآلخرين أو االستمرار فيها بسبب االفتقار إلى معرفة قواعـد ومهـارات   

بهـم   قق الكفاية في العالقاتتح أداةاالتصال مع اآلخرين أو عدم القدرة على ترجمة هذه المعرفة إلى 

بينما ارتفاع مستوى المهارات االجتماعية يمكن الفرد من إقامـة عالقـات   ، )  21:2001المطوع ، (

أن الفرد يحيا في ظل شبكة من وفقاً لشوقي ، كما يشير كارليون  ظ عليهااحفوالوثيقة مع المحيطين به 

ارب ، والمعلمين ، ومن ثم فنمو المهارات ضروري العالقات التي تتضمن الوالدين ، واألقران ، واألق

للشروع في إقامة عالقات شخصية ناجحة ومستمرة معهم ، وتيسر المهارات االجتماعية المرتفعة على 

الفرد إدارة عالقات العمل سواء مع الزمالء أو الرؤساء بطريقة أفضل ، وتجنبه نشؤ الصراعات معهم 

واجهة المواقف المحرجة والتخلص من المأزق بكفاءة والتخفيـف  وم ، وحلها إن حدثت بصورة فعالة

  ) . 18،17:2007شوقي ، ( من التوتر الشخصي الزائد لالستمتاع بالحياة 

أن األفراد الذين يمتلكون مستويات مرتفعة من المهارات  Gardner 1993,وقد الحظ جاردنر 

، ولكن لديهم القدرة أيضاً علـى   وقراءتها اآلخرينيسوا فقط أكثر قدرة على فهم مشاعر االجتماعية ل

هم القـدرة علـى   ، فهم لدي العمل بفاعلية في الحياة اتكوين اآلراء التي تناسب قدراتهم حتى يستطيعو

نفعالية نحو اآلخرين ، ولديهم القدرة على اإلدراك االجتماعي حيث يستطيع الفرد ضبط استجاباتهم اال

تى يتحدث ومتى يبقى صامتاً في بعض المواقـف االجتماعيـة   لمعرفة كيف يعمل وم اًأن يضع خطط

  )  51:2011صالح ، ( االجتماعية  ولديهم القدرة أيضاً على المرونة السلوكية في المواقف

  : مفهوم المهارات االجتماعية  2.1.2
  

  

) ماهر(أي حذق ، واالسم منه ) مهر(إلى الفعل في اللغة  Skillرجع أصل مصطلح المهارة ي

أي كان حاذقاً عالماً به متقناً له ، ويرجع الفعل مهر إلى )مهر في العلم (ي حاذق وبارع ، ويقال فالن أ

  ) . 14:2004أبو هاشم ، ( نوع من الخيل كان يضرب بها المثل في السرعة 

البعلبكـي ،  (حـذق ، براعـة   تعنـي   Skillفي المورد أن مهارة  2000,كما ذكر البعلبكي 

حذق أو براعـة  بأنها عرف المهارة  1984,معجم عــلم النفس والتربية  في اًضوأي ،) 861:2000

  ) . 45:1984أبوحطب ، ( وخاصة في استخدام اليدين 

من النشاط الذي يتطلب تحقيـق هـدف    اًمتناسق اًًالمهارة نظام عدإلى  1993,ويشير بطرس 

  )  85:1993بطرس ، ( معين 



 
 

هي تعلم : اعد صاحبه على أداء العمل بدقة وسهولة مثل كما يعرفها البعض على أنها تعلم يس

ينتج عنه السهولة والدقة في أداء عمل من األعمال مع إظهار نفس الكفاءة في األعمال المشابهة إذا ما 

  ) . 27:2005خميس ، ( أتيحت الظروف المشابهة 

ذو صـلة    Social )اجتماعي (ن أ في المورد  2000, أما كلمة اجتماعي فقد ذكر البعلبكي 

أن كلمـة   2003,كما أوضحت رضوان .)  874:2000البعلبكي ، ( بالناس وعالقات بعضهم ببعض 

رضـوان ،  ( ادلـة معهـم   اجتماعية تعني التعايش مع أعضاء المجتمع والعالقات االجتماعيـة المتب 

د ، وتصـبح  ن كلمة اجتماعي هي كل ما يتعلق بالعالقات المتبادلة بـين األفـرا  أأي ، )  22:2003

المهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع فرد أخر ويقوم بنشاط اجتماعي يتطلب منه مهارات ليوائم بين 

المشاط ، ( ما يقوم به الفرد األخر وبين ما يفعله هو ، ويتضح مسار نشاطه ليحقق بذلك هذه الموائمة 

14:2008 . (  
  

  : للمهارات االجتماعية  ةالتعريفات السلوكي

بوجـوب   Curran ,1979,ت هذه التعريفات بوجهة النظر القائلة ، والتي يمثلها كوران تأثر

استبعاد العوامل المعرفية من تعريف المهارة االجتماعية ، بحيث تصبح قاصرة على الجوانب السلوكية 

  :والتي يسهل مالحظتها وقياسها ، ومن هذه التعريفات 

قدرة الفـرد  " للمهارة االجتماعية بوصفها   Libet & Lewinson،تعريف ليبت ولو ينسون 

على إصدار السلوكيات التي تستجلب االستحسان والدعم من اآلخرين ، وتجنب إصدار السلوكيات التي 

  .)  118:2004السيد وآخرون ، " ( تثير معارضتهم وعقابهم 

بالتفاعـل    ةاأن المهارات االجتماعية هي قدرة الطفل على المباد 1998 ,عبد الرحمن ويرى 

مع اآلخرين ، والتعبير عن المشاعر السلبية واإليجابية إزاءهم ، وضبط انفعاالته في مواقف التفاعـل  

  .)  17:2001المطوع ، ( االجتماعي وبما يتناسب مع طبيعة الموقف 

على أنها ذخيرة للسلوكيات اللفظية  Rinn & Markel 1979,رين وما ركل  عرفها كل من 

، وتعمل كآلية يؤثر بها األفراد في بيئتهم عن طريـق  التي تؤثر في استجابات اآلخرين  وغير اللفظية

ومدى نجـاحهم  أو إزالتها او تجنبها اكتساب النتائج المرغوبة وغير المرغوبة في المحيط االجتماعي 

إلحـاق األذى  أو الهـروب منهـا دون   ة وتجنب النتائج غير المرغوبـة  في اكتساب النتائج المرغوب

  ) . 79:2005المحمدي ، (باآلخرين 

تعريفاً للمهارات االجتماعية يوصفها مجموعـة مـن    Michelson ,1983,وقدم ميشلسون 

من خالل استجابات الفرد بطريقة  اإلشباعتؤدي إلى أقصى درجة من  ياألشخاص والتالسلوكيات بين 



 
 

تفاعليـة يتـأثر أداؤهـا     هـارات ة وغير اللفظية ، وهـي م مالئمة وفعالة باستخدام السلوكيات اللفظي

بخصائص أطراف التفاعل مثل الجنس والعمر والمكانة االجتماعية وبالبيئة التي يحـدث فيهـا ذلـك    

  ) . 44:2004عزالدين ، ( التفاعل 

أن المهارات االجتماعيـة تعنـي     Wilkinson &Canter ,1982ويرى ويكنسون و كانتر 

  .) 14:2006خليفة، ( اللفظي وغير اللفظي  السلوكيات األساسية المؤثرة في التخاطب

نها ، تلك العناصر من السلوك التي تدعم عالقات الفرد مع اآلخرين وتمثل أوالبعض يعرفها ب

  ) . 32:2007محمد، ( مع اآلخرين  أهمية بالغة لكي يحافظ الفرد على التفاعل اإليجابي

الخارجي المالحظ فقط للمهـارات   نالحظ على هذه التعريفات أنها تركز على الجانب السلوكي

االجتماعية فضالً على انه ال يوجد بها تفصيل لهذه المهارة أو السلوك ، فلم توضح ما يحـدث قبـل   

  . إصدار السلوك أو الهدف منه ، أي تجهلها بشكل ملحوظ للعمليات المعرفية المتضمنة في السلوك 
  

  : للمهارات االجتماعية  ةمعرفيالتعريفات ال

ات بعد ذيوع المنحـى  يذا التوجه في التعريفات التي طرحها الباحثون في بداية الثمانينظهر ه

، حيث يعرفها فيرنهـام   المعرفي في علم النفس بشكل عام ، وفي علم النفس االجتماعي بشكل خاص

,1993 ,Farnham   بأنها سلسلة من السلوكيات تبدأ باإلدراك الدقيق للمهارة في العالقات الشخصية ،

   . قويمها ثم إصدار البديل المناسب وتتحرك نحو المعالجة المرنة لتوليد االستجابات المحتملة البديلة أو ت

وهكذا نجد إدخال العديد من العناصر المعرفية في التعريف من قبيل دقـة اإلدراك ومعالجـة   

  )  114:2004سيد وآخرون ، ال( ا المفاضلة بينهوالمعلومات المدركة ، وتقويم البدائل ، واتخاذ القرار 

بأنها نشاط منظم متآزر يرتبط  بموضوع وموقف   Argyle, 1969,ويعرفها ميشيل أرجايل 

معين ، ويتضمن هذا النشاط مجموعة أو سلسلة من الميكانيزمـات اإلدراكيـة والحسـية والمعرفيـة     

  ) . 10:2006، خليفه(والحركية 

ماعية بأنها جميع أنواع المعرفة االتصالية التي المهارات االجت  Selts ,1981 ,ويعرف سلتر

ـ    مناسـبة   ديحتاج إليها األفراد والجماعات للتمكن من التعامل مع بعضهم البعض بـالطرق التـي تع

  ) . 53:2004،  ىالحميض( اجتماعياً أو فعالة استراتيجياً 

أنها قـدرة  المهارات االجتماعية ب    Ian & Constance ,1992,وكونستانس  أيانويعرف 

الشخص على أن يأتي بسلوكيات تحظى بقبول اآلخرين ، واالبتعاد عن السلوكيات التي تالقـي بعـدم   

االستحسان من اآلخرين ، ويكون الشخص ماهراً اجتماعياً ما دام قادراً على استثارة ردود فعل إيجابية 

  ) . 15:2001المطوع ، ( من البيئة االجتماعية المحيطة به 



 
 

التعريفات التي تضمنت العديد من العناصر المعرفية ذلـك التعريـف الـذي    هذه خالل ومن 

انفعـالي  ( ظيم فـي مسـتويين   تفالمهارات لديه تن   Ronald Riggio 1986,اقترحه رونالد ريجيو 

  : مجاالت  يتم اإلفصاح عن المهارة في ثالث وفي كل مستوى) واجتماعي 

  . ر عن الذات في عملية اإلرسال االتصالي ويشير إلى القدرة على التعبي :التعبير  - 

 . وهي تفسر رسائل اآلخرين أثناء عملية االستقبال االتصالي  :االستثارة  - 

السـيد وآخـرون ،   ( وهي تنظيم عملية االتصال فـي الموقـف االجتمـاعي     :الضبط  - 

120:2004 . ( 

فـرد أثنـاء أداءه   ريفات بانها تضمنت عمليات معرفية يقوم بهـا ال عنالحظ من خالل هذه الت

السلوك الماهر اجتماعياً وهي االستقبال واإلدراك للرسائل التي تصدر من اآلخرين وتفسيرها وتقـويم  

اإلستجابة هل هي مناسبة للموقف االجتماعي أو ال ، فضالً عن التنظـيم والـتحكم فـي االنفعـاالت     

  .والتصرف حسب الموقف االجتماعي 

قـدرة الفـرد علـى التواصـل     : مهارات االجتماعية بأنه وترى الباحثة أنه يمكن تعريف ال

والتخاطب مع اآلخرين بشكل لفظي وغير لفظي ، وأن يدرك الرسائل التي ترد إليـه مـن اآلخـرين    

 .ويفسرها ، وأن يكيف نفسه ويتصرف بشكل مناسب في المواقف االجتماعية المختلفة 
  

  : بها  المهارات االجتماعية وبعض المفاهيم المرتبطة 3.1.2

  Social Skills – Social Competence: المهارات االجتماعية والكفاءة االجتماعية 

غالباً ما ينظر إلى المهارات االجتماعية على أنها جزء من بناء واسع يطلـق عليـه الكفـاءة    

ـ   االجتماعية ، وتشير الكفاءة االجتماعية إلى قدرة الفرد على التفاعل بفاعلية  ة ، والتكيـف مـع البيئ

وتحقيقه ألهدافه الشخصية والمهنية من خالل تكوين عالقات مع اآلخرين ، ولها طابع االستمرار تمكن 

  ) . 12:2006خليفة، ( الفرد من التأثير في اآلخرين 

ل من المهارة وخاصة عندما ينظر إلى الكفـاءة  مأشأن الكفاءة أعم و  2004,ويرى أبو هاشم 

  )  21:2004أبوهاشم ،( المعارف التي تلزم ألداء عمل من األعمال على أنها مجموعة من المهارات و

حدى المجاالت الفرعيـة  إإلى أن المهارات االجتماعية    Gresham,1986,وأشار جريشام 

لى للكفاءة االجتماعية ، وقد عرف الكفاءة االجتماعية بأنها األحكام التقييمية التي يصدرها اآلخرون ع

بينما عرف المهارات االجتماعية بأنها السلوكيات التي يفضـي إتيـان   للفرد ، السلوكيات االجتماعية 

يجابي إالطفل بها في مواقف اجتماعية معينة إلى زيادة احتماالت حصول الطفل على تعزيز اجتماعي 



 
 

أبـو حـالوة ،   ( و تعزيز سلبي نتيجـة سـلوكه االجتمـاعي    أوتقليل احتماالت حصوله على عقاب 

16،10:2009  (.  

الفرق بينها إلى أن المهارات االجتماعية سلوكيات محددة يقوم  1997,يلخص هاني عتريس و

بها الفرد حتى يؤدي مهمة بكفاءة ، أما الكفاءة االجتماعية فهي تقييم يتعلق بالحكم على مـدى كفـاءة   

لتحقيق الكفـاءة  الفرد في أداء المهمة وأن األداء كان مالئماً ، فيرى أن المهارة أحد الوسائل الرئيسية 

 صـعب  اًفبدون معرفة وتحديد وإتقــان المهارات االجتماعية يكون تحقيق الكفاءة االجتماعية أمـر 

  . ) 61:2005قاسم ، ( المنال 

أن الكفاءة تقويم لألداء من قبل شخص ما وليس شيئاً موجوداُ في األداء   2011,ويرى صالح 

من تنفيـذ المهـام االجتماعيـة     نوعية تمكن الفرد دراتــكس قــارة فهي أداء يعـــ، أما المه

    ) .  48:2011صالح، ( بكفاءة 

ن الكفاءة مؤشر لمستوى المهارة ، فعندما يؤدي الفرد أأجد أن التوجه األكثر قبوالً هو وهكذا 

السلوك الماهر اجتماعياً بدرجة مرتفعة من المهارة نطلق عليه أنه أداءها بكفـاءة اجتماعيـة ، أي أن   

  . الكفاءة االجتماعية أعم وأشمل من المهارة االجتماعية 
  

  Social skills self - assertion :المهارات االجتماعية وتوكيد الذات 

كـان  وحرية الفعل على السواء ، سـواء أ  تأكيد الذات يعني بشكل عام حرية التعبير االنفعالي

ألفعال والتعبيرات االنفعالية اإليجابية الدالة على أي في اتجاه التعبير عن ا( ذلك في االتجاه اإليجابي 

أي في اتجاه التعبير عن ( في االتجاه السلبي  مأ) االستحسان والتقبل ، وحسب االستطالع والمشاركة 

  .)  189:1994إبراهيم ،) ( األفعال والتعبير الدال على الرفض وعدم التقبل والغضب والخوف 

أنهما مترادفان مثـل ليبرمـان   االجتماعية وتوكيد الذات على  وهناك من يتعامل مع المهارات

Liberman   ولكن التصور األكثر قبوالً هو التعامل مع المهارات االجتماعية على أنها تشتمل علـى

خليفـة ،  ( توكيد الذات ، والقدرة على إقامة عالقات وثيقة مـع اآلخـرين   : مهارتين رئيسيتين هما  

على أن التوكيد أحـد المهـارات االجتماعيـة      Furnham 1983,مبريل ، كما أكد جا)  13:2006

  ) .124:2004السيد وآخرون ، ( لكل باالفرعية ، فالعالقة بينهما عالقة الجزء 
  

  Social skills  - Social intelligence :والذكاء االجتماعي المهارات االجتماعية 
  

اآلخـرين  نه القدرة على فهـم مشـاعر   الذكاء االجتماعي بأ  Marlowe 1986,حدد مارلو 

نفسه في المواقف التي تحدث بين األشخاص ، وبما أن المهـارات  لالفرد فهم ، و هموسلوكيات هموأفكار

تعكس اإلدراك الحي في العالقات بين األشخاص والقدرة على التوافق السلوكي بـاختالف متطلبـات   



 
 

نحو اآلخرين فهي تحتاج أيضـاً إلـى    النفعاليةاالموقف االجتماعي ، والقدرة على ضبط االستجابات 

أفضل ، فالذكاء االجتماعي هو اإلدراك االجتماعي الذي  بصورةجهود مستمرة لفهم الذكاء االجتماعي 

معرفة المزيـد مـن العـادات الثقافيـة     يكمن خلف مدى فهم الفرد للمهارات االجتماعية التي تقتضي 

  .)  51:2011صالح، ( ارات االستقبال والعوامل البيئية للعناصر التابعة لمه
  

  : مكونات المهارات االجتماعية  4.1.2

ن العلماء في تحليلهم وتقسيمهم لمكونات المهارات االجتماعية يرون أنها مكملة كـل منهـا   إ

لآلخر ، حيث أن الفرد ال يمكنه القيام بجانب واحد دون اآلخر ، ألن معرفة الفرد للمهارات والمعايير 

اعية ال تغنيه عن االلتزام بهذه المعايير وترجمتها إلى سلوك مناسب يتوقع منه فـي المواقـف   االجتم

  .)  29:2009المطوع، ( المختلفة 

تشمل المكونات المعرفية والعناصر السلوكية  أن المهارات االجتماعية  1991,ويرى سبنسر 

رين مما يؤدي إلى إصـدار اآلخـرين   للحصول على نواتج إيجابية عند التفاعل مع اآلخ للفرد الالزمة

  Mcffall 1982,، ويميز بعض الباحثين من أمثال مكفال ألحكام وتقييمات إيجابية على هذا السلوك 

  : بين اتجاهين أساسيين في تحديث مكونات المهارات االجتماعية هما 

ـ   بناءً لكونهاينظر إلى المهارات : االتجاه األول       تجابات خاصـة  سلوكياً يتمثل فـي اس

  ومحددة بموقف معين 

ها بناء فرضياً لكونيسمى بمدخل السمة وينظر إلى المهارات االجتماعية :  االتجاه الثاني     

ـ  اًيشير إلى قدرة شخصية أو سمة في الفرد تشمل اسـتعداد  عزالـدين ،  ( لالسـتجابة   اًعام

49،48:2004  (. 
  

 - :فيما يلي 2008لخصها المشاط  عدةمكونات للمهارات االجتماعية فإن وبشكل عام 

  : المكونات السلوكية  

وتشير المكونات السلوكية للمهارة االجتماعية إلى كافة السلوكيات التي تصدر مـن الفـرد ،   

والتي يمكن مالحظتها عندما يكون في موقف تفاعلي مع اآلخرين ، وتسمى تلك المكونات بالسـلوك  

  : لسلوكية للمهارة االجتماعية في تصنيفين رئيسيين هما االجتماعي ، ويمكن وضع المكونات ا

  :   Verbal behaviour ،السلوك اللفظي  - أ

ن السلوك اللفظي للقائم بالتواصل يكون له أهمية كبرى في تقييم مهاراتـه االجتماعيـة فـي    إ

باشرة االجتماعي ، فمحتوى السلوك الكالمي يعمل على نقل ما يقصده الفرد بطريقة ممواقف التفاعل 



 
 

أكثر من أي مظهر أخر من مظاهر السلوك االجتماعي لمكونات المهارة االجتماعيـة ذات المحتـوى   

  . اللفظي 

  :  Non Verbal behaviour  ،السلوك غير اللفظي –ب 

في عملية التواصل بين األفراد وعالقاتهم ببعضهم وغالباً  يلعب السلوك غير اللفظي دوراً مهماً

السلوك غير اللفظي عبارة عن رسائل لها أهميتها في تقييم المهارة االجتماعيـة  ما تكون مظاهر هذا 

  ) .  15:2008المشاط، ( لكل فرد عند القيام بأي محادثة في محتوى كالمه 

أن من أهم مكونات المهارة قدرة الطفـل علـى     Ladd & Mize, 1983,ويرى الد ومايز 

أهدافه ووسائل تحقيق تلك األهداف والوعي بالسياق الذي  المعرفة بقواعد السلوك االجتماعي ، وتحديد

، وتقييم أدائه السلوكي وتعديله طبقاً لطبيعة الموقف وما يطـرأ عليـه مـن     تدور فيه تلك السلوكيات

  .  )  28:2009المطوع، ( تغيرات 
  

  : المكونات المعرفية  -

ر وهو المكـون المعرفـي ،   المهارة االجتماعية نشاطاً حركياً فحسب بل لها مكون أخال تعد 

فالمهارة تتطلــب جوانب معــرفية وعمليات عقلية أهمها اإلدراك الذي يدخل ضـمن العمليـات   

العوامل الخاصة بمفاهيم : أهمها عدة ، فالمكونات المعرفية تشمل عوامل )  69:2006حسن،( العقلية 

ي ومدى تأثير السلوك على اآلخرين ، وأهداف الموقف االجتماعي والسياق االجتماعوقواعدها المهارة 

للفرد وقدرتـه علـى   ، حيث تؤثر هذه العوامل والمتغيرات بشكل واضح على المهارات االجتماعية 

  .)  25:2009المطوع ، ( التصرف بشكل مناسب في المواقف المختلفة 

داني في أن من العوامل المعرفية في المهارات االجتماعية األداء الوج  2006,ويشير إبراهيم 

ن استجابات المهارة االجتماعية ال تظهر من فراغ ، مثل إدراك انفعـاالت  إالمواقف االجتماعية حيث 

عدم مغادرة المكان في منتصف الجملة التي كاآلخرين بدقة ، وضبط توقيت االستجابات على نحو سليم 

لضيق على وجه الشـخص  يقولها المتحدث والقدرة على فهم الرسائل غير اللفظية مثل فهم عالمات ا

  .)  25،23:2006إبراهيم، ( األخر 

ويالحظ أن بعض المكونات المعرفية للمهارة االجتماعية يصعب مالحظتها مباشرة مثل تلـك  

التي تشير إلى تطلعات الفرد وأفكاره وقراراته بشأن ما يجب عليـه قولـه أو فعلـه أثنـاء التفاعـل      

للمالحظ المشاهد ، لذا نجد أنهم يستنتجون تكـراراً بشـكل   ن األفكار غير مرئية إاالجتماعي ، حيث 

  . قاله أو فعله الشخص المالحظ مما خاطئ أو صحيح 



 
 

وفي المهارات االجتماعية نجد أن القدرات المعرفية تتضمن المهارة المسـتندة علـى اإلدراك   

أي الطرف األخر ، في االستجابة التي يغلب أن تؤثر على رأو نواياه الصحيح ألماني الشخص األخر 

  ) .  15:2008المشاط، ( لة عن النجاح أو الفشل في المواقف االجتماعية ؤووتلك القدرات مس

ومن خالل ما سبق يتضح أن جميع مكونات المهارات االجتماعية لم تختلف كثيراً لدى أغلب 

غير اللفظيـة ،   الباحثين ، حيث أنها جميعاً ركزت على مهارات االتصال اللفظية ومهارات االتصال

وركزت أيضاً على العوامل المعرفية وتأثيرها على المهارات االجتماعية للفرد وإن هذه العوامـل ال  

  . يمكن مالحظتها مباشرة ولكن يمكن استنتاجها من السلوك 
  

                   : عناصر المهارات االجتماعية - 5.1.2

ل فحص تعريفات المهارة التي يفتـرض  عدد من العناصر المحورية من خال يمكن استخالص

  : أنها تشكل بنية تعريف ، ومكونات المهارات االجتماعية ، ومن هذه العناصر 

وتتعلق بمهارات التعبير عن المشاعر واآلراء والدفاع عن الحقوق  :مهارات توكيد الذات  - 

  .، وتحديد الهوية وحمايتها ، ومواجهة ضغوط اآلخرين 

وإدارة  سير إقامة عالقات وثيقة ووديـة مـع اآلخـرين   يسهم في توت :مهارات وجدانية  - 

التفاعل معهم على نحو يساعد على االقتراب منهم والتقرب إليهم ليصبح الشخص أكثـر  

  قبوالً لديهم ، ومن المهارات الرئيسية في هذا السياق التعاطف ، والمشاركة الوجدانية

  :وتنقسم بدورها إلى قسمين  : تصالمهارات األ - 

تعبر عن قدرة الفرد على توصيل المعلومات التي يرغب فـي نقلهـا   : مهارات اإلرسال 

لآلخرين لفظياً أو غير لفظي من خالل عمليات نوعية كالتحـدث والحـوار واإلشـارات    

       . االجتماعية 

   وتعني مهارة الفرد في االنتباه وتلقى الرسائل ، والهاديات اللفظية: مهارات االستقبال     

  . وغير اللفظية من اآلخرين ، وإدراكها وفهم مغزاها ، والتعامل معهم في ضوئها      
  

وتشير إلى قدرة الفرد علـى الـتحكم   : نفعالية ت الضبط والمرونة االجتماعية واالمهارا -

بصورة مرنة في سلوكه اللفظي وغير اللفظي االنفعالي ، خاصة فـي مواقـف التفاعـل    

، وتعديله بما يتناسب مع ما يطرأ على تلك المواقف من مستجدات االجتماعي مع اآلخرين 

لتحقيق أهداف الفرد ، وبطبيعة الحال ن فإن المرونة االجتماعية يجب أن توجه ببوصـلة  

معرفة الفرد بالسلوك االجتماعي المالئم للموقف ، واختيار التوقيت المناسب إلصداره فيه 

  ) .  123:2004د وآخرون ، يالس( 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )122:2004نقالً عن السيد وآخرون ، ( عناصر المهارات االجتماعية ) 1(الشكل 
  

أن هناك عدداً من العناصر الضرورية للفهم العلمـي   Makilson 1997,وأوضح مايلكسون 

  : للمهارات االجتماعية ، منها 

  أن المهارات االجتماعية تكتسب بالتعلم  - 

 من سلوكيات لفظية تُعرف لكونها محددة ومنفصلة أن المهارات االجتماعية تتكون  - 

 .أن المهارات االجتماعية تتطلب قدرة على المبادأة واالستجابة المناسبة  - 

 . أن المهارات االجتماعية في استعمالها تتأثر بالعوامل البيئية  - 

 .)63:2008حسن ،( أن النقص أو التجاوز في هذه المهارات يمكن تحديده وعالجه  - 
 

  : العوامل التي تسهم في تشكيل مستوى المهارات االجتماعية  -6.1.2

ها وطبيعتهـا ،  ارهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في المهارات االجتماعية ، وتحدد مقد

خر ، وبعضها بخصائص موقف التفاعل ، فهنـاك  تصل بالفرد ، والبعض األخر بالطرف األيمنها ما 

مثل نوعه ، والذي يحث الفرد على اإلقدام على ممارسات سلوكية متغيرات ديمقرجرافية خاصة بالفرد 

عينة في مواقف التفاعل االجتماعي كالجسارة إن كان ذكراً ، أو الخجل إن كانت أنثى ، وهناك متغير م

ية ، والخبرة ، والتفاعل ، والمران االجتماعي بصورة امن الدر رالعمر فاألكثر عمراً يتعرض لقدر أكب

هناك أيضاً متغيـر  ، واستفادة من الخبرات ، فيكون أكثر مهارة اجتماعياً من األقل عمراً تجعله أكثر 



 
 

الوضع المهني ، فالمهنة تؤثر في مدى مهارات الفرد االجتماعية ، فبعض المهـن تتطلـب وتشـجع    

  )  133:2004السيد وآخرون ، ( أفرادها على التفاعل االجتماعي مثل التدريس ، والطب ، والشرطة 

القلـق واإلكتئـاب ،   ومن العوامل التي تؤثر في مستوى المهارات العوامل الوجدانيـة مثـل   

كتئـاب  ك االجتماعي ، فالقلق والغضـب واال نه لها تأثير خطير وفعال على السلووالغضب ، حيث إ

يساعد على فقدان الرغبة لمواصلة العالقات االجتماعية ، وكـذلك ثبـت أن بعـض االضـطرابات     

علـى السـلوك االجتمـاعي     خطيرلنفسية مثل الفصام وتعاطي المواد الكحولية لها تأثير واألمراض ا

  ) .  57:2007السيد، (
  

  : أوجه القصور في المهارات االجتماعية 

بين النقص في المهارات االجتماعية والنقص فـي األداء   Gresham 1986, يميز جر يشام 

 صجتماعية ينتج عن الفشل في اكتسابها بسبب قلة الفراالجتماعي ، فيرى أن النقص في المهارات اال

لتعليم المهارة أو قلة الفرص للتعرض لنماذج من السلوك االجتماعي المقبول ، بينما النقص في األداء 

ألداء المهارة االجتماعية ، وقلة التعزيـز للسـلوكيات االجتماعيـة     صاالجتماعي ينتج عن قلة الفر

  ) . 28:2011الشهري ، ( المهارية 

ن نقص المهارات االجتماعية له أثار سيئة على المـدى  أوقد برهنت الدراسات المختلفة على 

اجتماعياً يتلقون أقل تدعيم موجب من البيئة ، ون القصير والمدى الطويل على الفرد ، فاألفراد العاجز

ات حياتهم لنوع من ويعانون من صعوبات سلوكية ، وأكاديمية ، ويحتمل أن يتعرضوا في فترة من فتر

  ًسوء التكيف ، أو لسلسلة من االضطرابات النفسية والعقلية ، فنقص المهارات االجتماعية لهـا أثـار 

فسيولوجية وسلوكية ومعرفية سيئة ، فمن الناحية الفسيولوجية قد يؤدي نقص المهارات إلـى تصـبب   

لناحية السلوكية يؤدي إلى كـف  العرق ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، ومن ا

لفـرد يفسـر   اأما بخصوص الجوانب المعرفية فإن ة والتفاعل االجتماعي ، أاألنشطة الحركية والمباد

األحداث بطريقة خاطئة ويتوقع دائماً توقعات غير واقعية ويفكر بطريقـة ال عقالنيـة ، وكـل تلـك     

  ,)  29،28:2006راهيم ، إب( الجوانب تعوق الفرد على التفاعل االجتماعي الناجح 

سبباً رئيسياً من أسباب القلق عد االنفعالي المالئم ي أن العجز عن التعبير 1994, ويرى إبراهيم 

والصراع ، وأن تنمية القدرة على حرية التعبير االنفعالي تؤدي إلى تخفيض القلق واالكتئاب وإقامـة  

إلنسان في ذلك تزداد ثقته بنفسه وقدرته علـى  عالقات االجتماعية ناجحة ، وفي كل مرة ينجح فيها ا

  ) . 221:1994إبراهيم ، ( الضبط الذاتي 



 
 

يعد من أكثر ) الفوبيا االجتماعية (  أن الخجل في صورته المتطرفة 1989,مادوني السويرى 

االضطرابات النفسية التي ترتبط بالنقص الشديد في المهـارات االجتماعيـة ، وباالضـطرابات فـي     

  ) . 30:2006إبراهيم ، ( المعرفية الجوانب 

إلى أن نقص المهارات االجتماعية قد يعوق التحصيل الدراسي ويؤدي   2007,ويشير شوقي 

  ) . 19:2007شوقي ، ( إلى تفاقم الشعور بالفشل ، وصعوبة االندماج مع األقران في الفصل 
  

  :زايا ارتفاع المهارات االجتماعيةم

رات الدالة على ارتفاع مستوى المهارات االجتماعيـة ، منهـا   المؤشهناك عدة نقاط لمعرفة 

، والقـدرة علـى فهـم    االجتماعية القدرة على التأثير على اآلخرين من خالل فهم طبيعة التفاعالت 

اآلخرين ، واستخدام األساليب اإلقناعية لتكوين أكبر قدر من العالقات اإلنسانية ، ومـن المؤشـرات   

ت بين األشخاص والقدرة على انتقاء الحلول التي تؤدي إلى نتائج إيجابيـة ،   أيضاً الحساسية للمشكال

والقدرة على فهم العالقات االجتماعية دون المستوى االجتماعي والثقافي للفـرد ، والـوعي بعواقـب    

  ) .  50:2011صالح ، ( األفعال التي يقوم بها الفرد 

قيق قدر كبير من االستقالل واالعتماد أن ارتفاع المهارات يسهم في تح  2007,عطار وترى 

على النفس ، حيث تزداد ثقة الفرد بنفسه ، وتجعله يشارك اآلخرين أنشطتهم بما يحقق له االسـتمتاع  

بالحياة والتمتع بصحة نفسية جيدة ، وكذلك تساعد على تحقيق التكيف االجتماعي داخل الجماعات التي 

تسير سريان النشاط وتمكنه من القيام بتنفيذ الواجبات الصعبة  ينتمي إليها الفرد وكذلك المجتمع ، فهي

عطـار ،  ( والكبيرة والمركبة ، باإلضافة إلى بناء الفرد عن نفسه معتقـدات وتصـورات إيجابيـة    

57:2007 . (  

  : تصنيفات أو نماذج في المهارات االجتماعية  -7.1.2

جتماعيـة تتضـمن   يرى أن المهـارات اال  :  Riggio 1986,نمــــوذج ريجيو 

  : المكونات التالية ، وهي 

  : تضمن ما يلي يو: االتصال غير اللفظي 

 . ومن ذلك تعبيرات الوجه وخصائص الصوت وإيماءات الجسم : التعبير االنفعالي  .1

ويشمل مهارة الفرد في استقبال أشكال االتصال غير اللفظي الصادر عن : الحساسية االنفعالية  .2

ء أكانت تعكس انفعاالتهم ومشاعرهم أم تعبر عـن اتجاهـاتهم أم عـن    سواوفهمها اآلخرين 

 .مكانتهم االجتماعية 



 
 

ويشمل قدرة الفرد على ضبط جوانب التعبير عن االنفعاالت الداخلية التي : الضبط االنفعالي  .3

 .ال تتالءم مع الموقف االجتماعي 
  

  : ويتضمن ما يلي : االتصال اللفظي 

تضمن الطالقة اللفظية ، التفاعل مع اآلخرين بطريقـة مناسـبة فـي    وي: التعبير االجتماعي  .1

 . المحادثات االجتماعية 

وتتضمن قدرة اإلنسان على فهم رموز االتصال اللفظي مع اآلخرين ، : الحساسية االجتماعية  .2

 .عي المناسب للمواقف االجتماعية ومعاييرها ومعرفة عادات السلوك االجتما

ير إلى قدرة الفرد على التحدث بثقة أثناء المشاركة االجتماعية مـع  ويش: الضبط االجتماعي  .3

والموقـف   بمـا يتفـق   اآلخرين وقدرته من جهة أخرى على إبراز قدر مقبول مـن اللباقـة  

 ) .  60:2004،  ىالحميض(االجتماعي 
 

  :  Argyle 1996, أرجيلنموذج 

  : ي تأن المهارات االجتماعية تتضمن اآلويشير هذا النموذج إلى 

تعد التعبيرات اللفظية محـور األداء االجتمـاعي ،   ) : التواصل اللفظي ( التعبيرات اللفظية  .4

فمعظم أشكال المهارات االجتماعية تكون لفظية وتشمل القدرة على التحدث النشط والمحادثـة  

  . الكاملة 

ـ   :التعبيرات غير اللفظيـة   .5 درة علـى  وتشمل التعبيرات الخاصة بالوجه مثل االبتسـامة والق

 . استخدام اإليماءات وغيرها 

كالتعاون والتعاطف ومشاركة اآلخرين فـي   :مهارات التعاون والتعاطف واالهتمام باآلخرين  .6

 . انفعاالتهم واالهتمام بهم 

وتشتمل على احترام القواعد التقديرية للسلوكيات وفهمها  :المهارات المعرفية وحل المشكالت  .7

 . في حل المشكالت ومواجهتها  عوالتفاوض واإلقنا ، وإتقان مهارات المحادثة

 . وتشمل القدرة على التعبير عن الذات في المواقف المختلفة  :مهارات تقديم الذات والعالقات  .8

وتشمل مهارات المقابلة ، والمفاوضـة ، ومواجهـة    :مهارات المواقف المختلفة والعالقات  .9

 ) . 53:2007السيد ، ( ت مواقف العمل الصراعات ، ومهارات البيع والشراء ، ومهارا

  

  



 
 

  ) :  1997( ,هاني عتريس نموذج 

الذي لخص ما توصل إليه بعض علماء النفس بخصوص مكونات المهارات االجتماعية فـي  

  : إطار االتصال االجتماعي على النحو التالي 

المهارات  ويقصد بها مهارات الحوار مع اآلخرين ، وتتضمن :مهارات االتصال اللفظي  – 1

  : التالية 

المودة ، وتتضمن قبول طرف التفاعل األخر ومشاعر الدفء تجاهه والحرص علـى    -أ 

 جعل اللقاء ممتعاً 

ظ على تقدير ذات الطرف األخر أثناء التفاعل االجتماعي ، أي تجنب ما قد يؤدي الحفا  -ب 

 . إلى األضرار بتقدير طرف التفاعل األخر لذاته 

صود بها التخفيف من استخدام صـيغة األمـر والمطالـب    تجنب صيغة اإللزام والمق  - ج 

 . المباشرة والكثيرة 

 . بطريقة مناسبة ) ال ( معرفة كيفية االعتراض أو قول   -د 

تجنب تجاوز القواعد ، ومن ذلك تجنب مقاطعة شخص ما أثناء الحـديث ، وتجنـب     - ه 

 . إصدار النكات غير المناسبة للموقف 

  
  : وتشمل المهارات التالية  :اللفظي غير مهارات االتصال  – 2

  

تفصل بين طرفي التفاعل ، ويتخذ أربعة ص ويقصد به المسافة التي اشخاألالحيز بين   -أ 

 : أشكال 

  يز العالقات شديد الخصوصية ويتراوح من االلتصاق البدني الكامل على مسافة    ــح  -

  بوصة ، ويستخدم في النشاطات األكثر خصوصية   18 - 6    

  بوصة إلى قدم وهي أكثر   2/11العالقات الشخصية ويتراوح مدى قطره من يز ــح -

  . التي يستخدمها الناس في الحوار مدعاة للراحة المسافات    

  وهي تفصل بين أثنين يعمالن معاً  اًمقد 12 – 4الحيز االجتماعي وتتراوح مسافته بين  -     

  لمواقف االجتماعية أو يعقدان صفقة مالية بين األشخاص في ا        

  فأكثر ويستخدمه المعلمون أو المتحدثون في  اًقدم 12ويبدأ من : يز العام ـــالح  -     

   . العامة  التجمعات         



 
 

وتتضمن نغمة الصوت ونبراته ومداه ومعدل الكالم وسرعة تتابع : خصائص الصوت   -ب 

ها ، والتي يمكن بسهولة أن الكلمات وكلها مكونات صوتية هامة للرسالة التي نريد نقل

 .تؤكد أو تدحض ما نقول 

ومن ذلك حركات الجسم وإيماءاته المختلفة كحركات الـذراع أو اليـد أو   : لغة البدن   - ج 

األرجل ، والتي تكون كافية لتحديد ما قد نقوله أو ال نقوله من كلمات والجلوس فـي  

األرجـل ، اللعـب   مواجهة األخر مباشرة ، هز الرأس في موافقة أو رفض ، وهـز  

 . بنهايات الشعر ، فرك األصابع 

شارات غير لفظية هامـة فـي   إومنها شدة التقاء النظرات والتي تعكس : لغة العيون   -د 

 .تحديد كيف نشعر تجاه شخص ما في موقف ما ، وكيف يشعر اتجاهنا هذا الشخص 

س بوضوح لكل وجه رسائله الفريدة التي هي مؤشرات انفعالية تعك: تعبيرات الوجه   - ه 

ـ    الحالة الداخلية للشخص ، كالغضب ، مئزاز ، الحزن ، السـعادة ، الدهشـة ، االش

 ) .  62:2004الحميضي ، ( والخوف 
 

  :    Asher 1999, أشرنموذج 

  : مهارات أساسية ، هي  نف المهارات االجتماعية إلى أربعحيث ص

  ت ومحاولة بذل أقصى جهد وتشمل االندماج مع اآلخرين في النشاطا :مهارة المشاركة  – 1

وتشمل تلبية االحتياجات والمساهمة في األنشطة ، وتقديم اقتراحات ألية  :مهارة التعاون  – 2

مشكلة تواجه المجموعة ، وتزكية اقتراح التعاون المتبادل ، إذا كان هنـاك خـالف حـول القواعـد     

  . السلوكية 

تعبير عن الرأي فـي النشـاط الـذي    وتشمل التحدث مع اآلخرين وال :مهارة التخاطب  – 3

يشارك فيه الفرد أو التعبير عن الذات والتساؤل عن األشخاص اآلخرين ، واإلنصات عندما يتحـدث  

  . شخص ، والنظر إلى الشخص الذي يفعل شيئاً معيناً 

إعطاء االهتمام الكافي للشخص األخر وتشجيعه عندما يقول شيئاً لطيفاً  :مهارة المساندة  – 4

  ) . 50:2009طنطاوي ، ( وتقديم المساعدة أو المقترحات عندما تطلب منه  ةبتسام والمداعبواال
  

  :   Bellack & Hummelنموذج بيالك هيرسن وهمل هوخ 

  : أنماط  ةفي هذا النموذج قسمت المهارات االجتماعية إلى ثالث



 
 

 دأ المحادثة ويستمر فيهافالفرد الذي يمتلك المحادثة هو الشخص الذي يب :مهارة المحادثة  –أ 

 –إلقاء األسئلة على اآلخـرين  : ( عناصر هي  ةوينهيها ، وتشمل مهارة االستمرار في المحادثة ثالث

  . ) االستماع الجيد لآلخرين  -إعطاء معلومات لآلخرين  

هو الشخص الذي يستطيع  ةفالفرد الذي يمتلك المهارات التو كيدي : ةالمهارات التو كيدي –ب 

  .عن أفعاله  بحرية يعبرأن 

  : وتنقسم المهارات التو كيدية إلى نوعين 

  : وهي المشاعر اإليجابية نحو اآلخرين ، وتتمثل في  :مهارات التوكيد الموجب 

إلنجازاتهم وما يمتلكون والثناء عليهم اآلخرين ملة وهي قدرة الفرد على مدح مهارة المجا - 

  .من أشياء مادية 

 . مشاركة الوجدانية لآلخرين في مواقف الفرح واأللم مهارة التعاطف وهي ال - 

تقديم مبررات للسلوك وهي قدرة الفرد على تقديم مبررات لسلوكه عندما يخطئ في حـق   - 

 . اآلخرين 

رفـض   وهي مشاعر الرفض واالستياء والدفاع عن النفس ، مثـل : مهارات التوكيد السلبي 

  . التعبير عن الغضب  –جديدة طلب سلوكيات   – االحتجاج   -طلب غير منطقي 

  

فالفرد الذي يمتلك مهارات اإلدراك االجتماعي هو الشخص : مهارة اإلدراك االجتماعي  -جـ

تى وأين وكيف يفعل االستجابات المختلفة ، وتشمل فهم اإلشارات االجتماعية يستطيع أن يعرف م الذي

  .)  32:2006,أحمد ( ، واالنتباه والتنبؤ أثناء التفاعل 
  

  : أهمية المهارات االجتماعية لطالب الجامعة  - 8.1.2

يعحدى شرائح المجتمع التي تنتمي إلى فئة الشباب ، وهم مصدر خصب للتجديد إالطالب هم  د

واالبتكار والتغير واإلبداع ، ومصدر حيوي للطاقة المتجددة الدافعة للمجتمع نحـو األفضـل ، فهـم    

، فاتصال الطلبة بأسـاتذتهم  )  2:2007السيد ، ( قضايا مجتمعهم يتمتعون بحساسية عالية لمشكالت و

ورفاقهم خالل المحاضرات وقيامهم بالنشاطات الالمنهجية في أوقات فراغهم يسـاهمان فـي صـقل    

نه إلتمام عملية االتصال هناك حاجة إلى مجموعـة مـن   أفي المجتمع ، و ندماجهماوفي  شخصياتهم

) 464:2008األشقر، ( ن عملية االتصال تفقد أهم شروط النجاح أف هذه المهاراتومن دون المهارات 

تشير الدالئل  إذحيث تساعد المهارات االجتماعية في إحداث تغيرات سلوكية إيجابية عند الطالب ، ، 

 ,1991إلى أن تفاعل الطالب مع زمالئه يكون دليالً هاماً على التوافق االجتماعي ، وقد أشـار نـول   



 
 

Nool  ارات تمثل جانباً مهماً في حياة الطالب ، حيث تساعد الطالب علـى المشـاركة فـي    أن المه

دوار المرغوبة ، وتحقق المهارة االجتماعيـة  الوالقيام با ةالمسؤوليمواقف التفاعل االجتماعي وتحمل 

مكانة اجتماعية تميز الطالب الذي اكتسبها ، حيث يتقبله اآلخرون بما لديه من قدرات واضحة علـى  

   ) . 75،74:2008حسن، ( مع اآلخرين  واالندماجلتفاعل ا

أن المهارات تساعد الطالب على تحقيق قدر كبير من االسـتقالل    2008,ويذكر عبد الرحيم 

الذاتي واالعتماد على النفس ، وعلى الثقة في أنفسهم ومشاركة اآلخرين في األعمال التي تتفـق مـع   

تفاعل مع الرفاق واالبتكار واإلبداع في حدود طاقـاتهم الذهنيـة   قدراتهم وإمكاناتهم وتساعدهم على ال

  .)  57:2008،  معبد الرحي( والجسمية 

أن التزود بالمهارات االجتماعية يؤدي إلى االنبساطية والقدرة علـى   1996,وذكرت الغيداني 

  ) .  16:1996الغيداني ، ( التوجه نحو اآلخرين 

اعية بالتحصـيل الدراسـي ، فكلمـا نقصـت المهـارات      كذلك تبين ارتباط المهارات االجتم

رتفع التحصيل الدراسي ، فهي عالقة سـببية  التحصيل ، وكلما زادت المهارات ا االجتماعية انخفض

  .)  24:2005حجازي ، ( متبادلة 
  

  :   Self – efficacyفعالية الذات  -2.2

  :تمهيــــد  1.2.2

ة في علم النفس الحـديث ، ذلـك الـذي وضـعه بانـدورا      والعلمية أهمي ةالنظري أكثر المفاهيممن 

,Bandura تحت اسم فعالية الذات Self – efficacy      ًأو معتقدات الفرد عن قدرته لينجز بنجـاح سـلوكا

المشـيخي ،  ( تؤثر على سلوك الفرد وأدائه ومشـاعره   معيناً ، أو مجموعة من السلوكيات ، وهذه المعتقدات

60:2009 . (   

،  أن فعالية الذات ليست سمة ثابتة أو مستقرة في السـلوك الشخصـي   1988,دورا ويرى بان

مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط ولكن أيضاً بـالحكم علـى مـا     أنهاباإلضافة إلى 

نها نتاج للمقدرة الشخصية ، أي أن فعالية الذات تتعلق بمعتقدات الفرد علـى تهيئـة   ايستطيع إنجازه و

  ) 42:2010خليل ، ( افعية والموارد المعرفية والسلوك الالزم لمواجهة المتطلبات الموقفية المعطاة الد

،  إلى أن فعالية الذات من أهم آليات القوى الشخصية لـدى األفـراد   2009,وأشار المشيخي 

لى مواجهـة  نشاط ، فهي تساعد الفرد ع أوتمثل مركزاً هاماً في دافعية األفراد للقيام بأي عمل حيث 

  ) .  60:2009المشيخي ، ( الضغوط التي تعترضه في مراحل حياته المختلفة 



 
 

في هذا الصدد إلـى أن معتقـدات    Cervone & Peake , 1986,وقد أشار سيرفون وبيك 

الناس حول فعالية الذات تحدد مستوى دافعيتهم ، كما ينعكس ذلك من خالل المجهودات التي يبـذلونها  

د في فعالية الذات مدة التي يصمدون فيها في مواجهة العوائق  ، وكلما زادت ثقة األفرافي أعمالهم وال

عوائق وعندما يواجه االفراد الذين لـديهم  مايقابلهم من صرارهم على تخطى إوزاد  زادت مجهوداتهم

 بل ويحاولون حل هـذه المشـكالت   شكوك فى مقدراتهم الذاتية مشكالت فانهم يقللون من مجهوداتهم 

الثقة المرتفعة في القدرة الذاتية مجهوداً عظيماً فـي السـيطرة    وبطريقة غير ناضجة ، بينما يبدي ذو

  ) .  340:1998عبد الرحمن ،  (على مواقف الصراع 

ففعالية الذات تساعد على المثابرة في أداء العمل حتى يتحقق النجاح ، بينما يؤدي عدم الفعالية 

فهي تؤثر فـي اختيـار السـلوك     ة إلى أن فعالية الذات ذات طبيعة تنبؤيةإلى عدم المثابرة ، باإلضاف

  ) .  46:2011، القميش (الفعال والمجهود المبذول واالستمرار في مواجهة العقبات وأداء العمل 

أن فعالية الذات تحتل مركزاً رئيسياً في تفسير القوة اإلنسانية ، فهـي    2008,ويرى العتيبي 

تفكير والتصرفات ، واالستثارة االنفعالية ، فلكما ارتفع مستوى فعالية الـذات ارتفـع   تؤثر في أنماط ال

  ) . 3:2008العتيبي ، ( بالتالي اإلنجاز وانخفضت االستثارة االنفعالية 

أن الفعالية تؤثر في أنماط التفكير واالنفعاالت الصادرة عن الفرد   2002,وهذا ما أكده توفيق 

الثقة في فعالية الذات غالباً ما يركز على مواطن الضعف والقصور لديـه ،  ، فالشخص الذي تنقصه 

وعلى شعوره بعدم الكفاءة الشخصية ، كما يتسم تقييمه للمشكالت التي تواجهه بالمبالغة وعدم الواقعية 

للفشـل  ، ومن ثم يفشل في توجيه االهتمام الكافي للمهام التي يضطلع بها ، مما يزيد احتمال تعرضه 

  ) .  17:2002توفيق ، ( واإلحباط والشعور بالدونية 
 

    Self – Efficacy: مفهوم فعالية الذات   -2.2.2

الع على الدراسات حول فعالية الذات أن هناك بعـض الدراسـات تسـتخدم    الحظت الباحثة عند اإلطّ

يوجد فرق بينهما  ؟ أما أنهما يحمالن  فعالية الذات ، والبعض اآلخر فاعلية الذات ، مما دعانا إلى التساؤل هل

  ؟     Self – Efficacyنفس المعنى  ؟ وما هي الترجمة الصحيحة لــ 

تعني قوة على التأثير وفعال مؤثر ) فعالية (   efficacyأن  2000 ,في المورد لبكيــذكر البعــف

عند الترجمـة  " فاعلية " و " الية فع" أنه ال يوجد فرق بين   2009,وذكر شاهين .)  304:2000البعلبكي ،( 

  . هما تأثير ونفوذ من اإلنجليزية إلى العربية ، وأن فعالية ترادف فاعلية وكال

ونستنتج من ذلك ، تساوي فعالية الذات وفاعلية الذات في المعنى ، وسوف تستخدم الباحثة مصـطلح  

  . فعالية الذات 



 
 

تعني فهـم المـرء لمعتقداتـه ومشـاعره      أنها 2000,فذكر البعلبكي ) الذات (  Selfأمــا 

وذكر جوردن أن الذات طبقاً لنظرية كارل روجرز هي مفهوم . )  832:2000البعلبكي ، ( ودوافعه 

  ) . 506:1993جوردن وآخرون ، ( الشخص عن ذاته الذي اكتسب عبر خبرات متنوعة 

  

  : وبالنسبة لتعريفات مفهوم فعالية الذات فقد تعددت منها ما يلي 

توقع الفرد بأنه قادر على أداء السـلوك الـذي   بأنها فعالية الذات   Bandura,باندروا  يعرف

االعتقـاد بـأن   " ، ويعرف باندورا توقع الفعالية بأنه " يحقق نتائج مرغوب فيها في أي موقف معين 

  ) . 264:2004أحمد ، " ( المطلوب لتحقيق النتائج  ا لسلوك المرء يستطيع أن يصدر بنجاح

ا يعتقده الفرد في قدراته وإمكاناته ، وتظهر في جهـده  مباندورا أن فعالية الذات تعبر ع ويرى

  .ومثابرته على أداء المهام 

إلى أن فعالية الذات تعني ثقـة    1994Hallian & Danaher,ويشير كل من هالين ودينهر  

  . األفراد فيما يتعلق بقدراتهم على األداء في المجاالت المتنوعة 

حساس الفرد إيشير إلى أن مصطلح فعالية الذات الذي اقترحه باندورا   2001,ويذكر حسيب 

بالكفاءة الذاتية والقدرة على تحقيق السلوك المرغـوب والـتحكم فـي الظـروف البيئيـة المحيطـة       

  ) . 125:2001حسيب،(

تحقيق أهدافه وبأنها معتقدات الفرد بقدرته على إنجاز " فعالية الذات   2009,وتعرف شاهين 

  ) .  43:2009شاهين ، " ( وذلك من خالل معرفته لجوانب قوته وجوانب ضعفه 

فيعرفون فعالية الذات على أنها مجموعة من التوقعات العامة التي يمتلكها , أما شيرر وآخرون 

ة ، الجديـد  الشخص ، والتي تقوم على الخبرة الماضية ، والتي تؤثر على توقعات النجاح في المواقف

بمعنى أخر ، أن فعالية الذات العامة هي فعالية الذات لمهمة محدودة والتي تعمم إلى مواقـف أخـرى   

  ) .  22:2008العتيبي، (

إلى فعالية الذات على أنها تعبر عن التوقعات الخاصة بفعالية الـذات   1990وينظر الفرماوي 

ية والسـلوكية الخاصـة بالمهمـة    جتماعوالتي تعبر بدورها عن إدراكات الفرد المعرفية ومهاراته اال

المتضمن في السلوك ، وتعكس هذه التوقعات قدرة الفرد على التنبؤ باإلمكانات الالزمة للموقف اء واالد

  ) . 35:2011الزناتي ، ( وقدرته على استخداماتها 



 
 

يـد  أو غير ج اًفعالية الذات على أساس حكم الفرد على أدائه وكونه جيد  2008,ويعرف فايد 

فايـد  (ي يمتكلها والظـروف التـي تواجهـه    وقف من خالل المهارات التــفي أثناء تعامله مع الم

،159:2008 (.     

اعتقاد الفرد وثقته في قدراتـه علـى أداء   : وترى الباحثة أنه يمكن تعريف فعالية الذات بأنها 

ه واعتماده على نفسه في عمل أو مهمة محددة بنجاح وإتقان ، وقدرته على حل المشكالت التي تواجه

  . تحقيق أهدافه 

  

  : ت ومصطلحات أخرى ذاالتميز بين مصطلح فعالية ال -3. 2.2

   Self – Efficacy   : Self – coneeptفعالية الذات ومفهوم الذات  -

مفهوم الذات يعتبر حجر الزاوية في الشخصية ، وهو ذو أهمية بالغة في التوجيـه واإلرشـاد   

رة التي يكونها الفرد عن نفسه بما يتضمن من جوانب جسيمة واجتماعية وأخالقيـة  النفسي ، فهو الفك

  .وانفعالية يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقته باآلخرين وتفاعله معهم 

بين فعالية الذات ومفهوم الـذات بـأن     Pagares & Miller 1994,وقد ميز بايارس وميلر 

لسياق للكفاءة في أداء مهمة محددة والحكم على مقدرة الفرد علـى  فعالية الذات عبارة عن تقييم محدد ا

أداء سلوكيات محددة في مواقف معينة ، أما مفهوم الذات فيشتمل على معتقدات القيمة الذاتية المرتبطة 

  ) . 66،65:2009المشيخي ، ( بالكفاءة المدركة لدى الفرد 

، ) مـن أنــــــا ؟   ( الكينونة  أن مفهوم الذات يتحدد بالسؤال عن 2009,ويذكر رزق 

) هل أستطيــع أن أؤدي هذا العمل بكفاءة واقتدار ؟ ( ويتحدد فعالية الذات بالسؤال عن االستطاعة 

بل تختلف من موقف ألخـر   الية الذات ليست تكويناً ثابتاً ،، كما أن مفهوم الذات ثابت نسبياً ولكن فع

نشطة المختلفة ومستوى مثابرة الفـرد ودافعيتـه وحالتـه    ويتوقف اختالفها على الكفاءة المطلوبة لأل

  ) . 18:2009رزق ، ( السيكولوجية والفسيولوجية 

بالتميز بين مصطلح مفهوم الذات وفعالية الذات ، فيشـير    Norwich 1987 ,وقام نورويش

ـ  نورويش إلى أن مفهوم الذات عبارة عن وجهة ن نظر مركبة عن ذات الفرد حيث يتكون ويتشكل م

خالل الخبرة المباشرة للفرد ، باإلضافة إلى أحكام األفراد اآلخرين عليه ، ويعزز نـورويش وجهـة   

على أن الصيغة العامة لمفهوم الذات تنتقص من قوته  1989ورا دنظره حول مفهوم الذات بإشارة بان

ذات خالل األنشطة في تفسير سلوك الفرد في أوقات محددة األمر الذي ال يحدث مع تنوع قيمة فعالية ال

  .)  85:2000شلبي ، ( والمواقف المختلفة 



 
 

     Outcom expectations Self – Efficacy: فعالية الذات وتوقعات النتائج  -

وأحكام تحدث قبل السلوك وهي توقعات فعاليـة الـذات ،   بين توقعات  1997,يفرق باندورا 

الذي هو بصدده ، وبين توقعات تحدث بعد وتعني االعتقاد بأن الشخص يمكن أن يؤدي بنجاح السلوك 

ت االستجابة ، وتعني اعتقـاد  و توقعات الفرد عن مخرجاأبــداية السلوك وتعرف بتوقعات النتائج 

الشخص بــأن سلوكيات معينة سوف تؤدي إلى نتائج معينة ، وتنعكس فعالية الـذات للفـرد فـي    

بالجهـد   و النشاط المتضمن ، ومدى تنُّبئـه ة أالتوقعات التي يصدرها عن كيفيــة أدائـــه للمهم

  ) . 73:2009المشيخي ، ( الالزم والمثابرة 

ـ  اًمصطلح توقعات الناتج بأنه تقدير الفرد بـأن سـلوك   Rotter 1954,وتعرف روتر   اًمعين

سيؤدي إلى ناتج محدد فهي عملية تنبؤ يمارسها الفرد إزاء ناتج سلوكه ، أما فعالية الذات فتشير إلـى  

مـن  مثاالً لمزيـد   1990, دعبد الحمية الفرد في قدرته على أداء سلوك معين ، ويضرب لنا جابر ثق

نه سوف يؤدي أداء حسناً خـالل  أهناك طالباً للعمل يمتلك ثقة في  أناإليضاح بين المصطلحين ، فلو 

يجالمقابلة الشخصية ، وأن لديه القدرة على أن يعن أي سؤال ممكن ، أي أن لديه  بمن  عالياً مستوى

الرغم من ارتفاع توقعات الفعالية فقـد  ، وعلى فعالية الذات بالنسبة لمقابلة صاحب العمل ، ومع ذلك 

تكون توقعات النتيجة متدنية وذلك العتقاده بأن فرصته في الحصول على الوظيفة ضئيلة ويرجع ذلك 

  .)  85:2000شلبي ، ( إلى ظروف البيئة غير المواتية 

ات المرتبطة بفعالية الذات تتعلق بإدراك الفرد بقدرته على القيام بأداء سلوك محـدد ،  فالتوقع

وتحدد مقدار الجهد المطلوب منه للقيام بهذا السلوك ، وأن يحدد إلى أي حد يمكن لسلوكه أن يتغلـب  

تنتج مـن   أنعلى العوائق الموجودة ، أما التوقعات الخاصة بالنتائج فيعني االعتقاد بأن النتائج يمكن 

االنخراط في سلوك محدد ، وتظهر العالقة بوضوح بين توقعات النتائج وتحديد السلوك المناسب للقيام 

بمهمة معنية ، في حين أن التوقعات الخاصة بفعالية الذات مرتبطة بشكل واضح بالتنبؤ بأفعال الفـرد  

  .  ) 26:2008العتيبي ، ( المستقبلية 

ين توقعات الفعالية الذاتية ، والتوقعات الخاصة بالنتائج ، ويبـدو  بوباندورا يفرق في نظريته 

  : ذلك من خالل الشكل التالي 

  

        الســــــــلوك      

    توقعات النتائج    توقعات الفعالية   

  ) 75:2009نقًال عن المشیخي ، (  توقعات فعالیة الذات وتوقعات النتائج)2(الشكل 
  

 النتائج الشخص



 
 

السـلوك  ومخرجـات  لية الذاتية تسبق توقعات الفرد عـن نـاتج   ويعني ذلك أن توقعات الفعا

  .)  75:2009المشيخي ، (

  :    Self – esteem Self – Efficacyفعالية الذات وتقدير الذات  -

نه اتجاهات الفرد الشاملة سالبة كانت أتقدير الذات على  Rosen g  1978,يعرف روز نبرج 

نفسه ذات قيمة وأهمية ،  دعن الفرد يأر الذات المرتفع معناه يعني أن تقدي ذاأو موجبة نحو نفسه ، وه

المشـيخي ،  ( بينمــا تقدير الذات المنخفض يعني عدم رضا الفرد عـن نفسـه أو رفضـه لذاتـه     

68:2009  . (  

بينما مفهوم إلى أن تقدير الذات يدور حول حكم الفرد على قيمته ،   2003, رعبد القادويشير 

ن تقدير الذات يعنى أاعتقاد الفرد في قدرته على إنجاز الفعل في المستقبل ، و ور حولفعالية الذات يد

  .)  68:2007المشيخي ، ( بالجوانب الوجدانية والمعرفية معاً ، وأما فعالية الذات فهي غالباً معرفية 

    Self – actualization Self – Efficacyفعالية الذات وتحقيق الذات  -

فع الفرد إلى توظيف إمكاناته وترجمتها إلى حقيقة واقعة ، لـذلك فـإن   دة تتحقيق الذات حاج

ن عجز الفرد عن تحقيق ذاته باستخدام قدراته وإمكاناتـه  إتحقيق الفرد لذاته يشعره باألمن والفاعلية و

، بينما فعالية الذات عنصر مهـم فـي العمليـات    )  69:2009المشيخي ، ( يشعره بالنقص والدونية 

، فاألفراد مع ارتفاع معتقـداتهم   يحسن أو يعوق دافعية الفرد أنستوى فعالية الذات يمكن مة ، فالدافعي

في أعمـالهم ، ويقـاومون الفشـل ،     اًعالية يختارون المهام األكثر تحدياً ، ويبذلون جهداً كبيرفعن ال

  ) .  31:2007البدري ، ( للتحدي يلتزمون بها  اًويضعون ألنفسهم أهداف

  :  The level of ambition Self – Efficacy مستوى الطموحالذات وفعالية  -

أن مصطلح مستوى الطموح يرتبط باألهداف التي يصنعها األفراد ألنفسهم  2000,يرى شلبي 

) فعالية الذات ( ر الذي يختلف عن التقديرات التي يحددها الفرد لما يستطيع أداؤه هنا واآلن ــ، األم

فمستوى الطموح يشير إلى األهداف التي يضعها الفرد لنفسه ويسـعى إلـى    .)  84:2000شلبي ، ( 

  . تحقيقها ، وهي تتباين بين األفراد بتباين الوصول إلى هذه األهداف 

هذا السلوك ، وأما وعـي  أما التوقعات الخاصة بالسلوك فهي تعبر عن تقديرات ذاتية لطبيعة 

عات عن اإلمكانات الالزمة للموقف ومطابقتهـا لإلمكانـات   الفرد بفعاليته الذاتية فيجعله يصل إلى توق

  ) . 57:2010خليل ، ( المتوفرة لديه 

ضـوء   إحدى المخرجات السلوكية والتي تتحدد في أن فعالية الذات تُعد 2009, البلوىويرى 

والتي تتحدد في ضوء مستوى طموحه ، لـذا  وطبيعتها األهداف توجهات أهداف الفرد ومستوى تلك 



 
 

فرد الطموح ذو الدرجات المرتفعة من فعالية الذات يميل إلى بذل الجهد والنشـاط والمثـابرة فـي    فال

  ) .  28:2009،  البلوى( مواجهة العقبات في ضوء األهداف التي يضعها لنفسه 

  self – regulation Self – Efficacy : فعالية الذات وتنظيم الذات  -

دارة السـلوك الشخصـى   إنه القدرة علـى  أالذات ب ن باندورا حدد تنظيمأ 2009,وذكر رزق 

والحكم على الذات .من حيث اختيار السلوك :المالحظة الذاتية  المراقبة:ويتضمن ثالث خطوات هى .

الـذات   التفاعل مع االحكـام خـالل إدارة  :واالستجابة الذاتية .من خالل مقارنة الذات بمعيار معين :

التنظيم الذاتي هو العمليات التي بواسطتها يستطيع الطالب و. ) 9: 2009 ,رزق(تها ومعاقبتها أومكاف

  .القيام بتنظيم تصرفاتهم وانفعاالتهم وأفكارهم بغية إحراز أهدافهم األكاديمية 

الفعال يعتمد على امتالك إحساس جيد بالفعالية الذاتية للمتعلم أثناء ارتباط الفرد فالتنظيم الذاتي 

هم بأهدافهم ، وعملية التقويم الذاتي لتقدمهم تحسن اء أداء الطالب يقارنون أداءفأثن بالمهمة األكاديمية ،

 ) . 26:2009،  البلوى( من فعاليتهم الذاتية ، وتجعل الطالب محتفظين بفعاليتهم نحو التحسن 

      Ability Self – Efficacyفعالية الذات والقدرة  -

ذلك تعد المكونات األولية للذكاء ، لمعرفة وهي عناصر النشاط العقلي المتعلقة بال: القدرة هي 

وهي مستوى النمو الذي يتوقع الفرد أن يحققه على أساس خصائصه الجسمية والعقلية والوجدانية مـع  

  ) . 3:1984أبو حطب ، ( افتراض أن العوامل البيئية تظل ثابتة 

لما  ؤتوظيف الكفالها تعني ليست الفعالية الذاتية للفرد هي ما يمتلكه من قدرات مختلفة ، ولكن

يمتلكه الفرد من قدرات ، وليس هذا فقط ، بل إمكانية ترجمة هذه القدرات في أداء فعال وخصوصـاً  

أن فعالية الذات تعد محدداً مهماً  1998,ل وجود ظروف صعبة يوجد فيها الفرد ، ويرى باندورا ظفي 

أو غموضها أو عدم إمكانية التنبؤ بهـا أو  لكفاءة توظيف القدرات وذلك بسبب صعوبة مواقف األداء 

  ) .  160:2008فايد ، ( دوام تغيرها 

  : ة التعلم االجتماعي يظرن -4. 2.2

أن السلوك ال ينتج عـن    Bandura 1977,من مسلمات نظرية التعلم االجتماعي لـ باندورا 

تج عن التفاعل المعقـد بـين   القوى الداخلية في اإلنسان وحدها ، وال عن المؤثرات البيئية ، وإنما ين

العمليات الداخلية والمؤثرات الخارجية ، وتقوم هذه العمليات الداخلية إلى حد كبير على خبرات الفرد 

أحداثاً كامنة قابلة للقياس والمعالجة ، وأن هذه األحداث الوسيطة يتم السيطرة  كونهاالسابقة ، وتتصور 

  . ، وهي بدورها تنظم االستجابات الظاهرة عليها بواسطة األحداث الخارجية المثيرة 



 
 

يرى األحداث المعرفية على أنها ال ويؤكد باندورا على دور المحددات المعرفية للسلوك ، فهو 

  .)  431،430:1986جابر ، ( ا أسباباً فعلية للسلوك همجرد عمليات مصاحبة لألحداث ، إنما يرا

بمـا فـي ذلـك المعتقـدات     ( شخصية الداخلية من السلوك والعوامل ال الًويرى باندورا أن كُ

، والمؤثرات البيئية كلهـا تعمـل بشـكل    ) واألفكار ، والتفضيالت ، والتوقعات ، واإلدراكات الذاتية 

أن مشاهدة برنامج تلفزيوني يتحدد : متداخل فكل منها يؤثر على األخر ويتأثر به ، وعلى سبيل المثال 

ـ   نسبياً بالتفضيالت الشخصية للفرد  ن و، وهذه التفضيالت لها تأثيرها على البيئة حيـث يلغـي المنتج

  ) . 618:1998،  نعبد الرحم( العروض التي ال تجذب المشاهدين بدرجة كافية 

بـأن  " النظرية المعرفية االجتماعيـة  " في كتابه أسس التفكير واألداء  1986,ويشير باندورا 

ة االجتماعية التي وضع أسسها وأكد فيهـا بـأن األداء   نظرية فعالية الذات اشتقت من النظرية المعرفي

اإلنساني يمكن أن يفسر من خالل المقابلة بين السلوك ، ومختلف العوامل المعرفيـة ، والشخصـية ،   

وتبدو فعالية الذات في ضؤ النظرية المعرفية االجتماعية كمحـدد  ) .  24:2008العتيبي ، ( والبيئية 

  ) .  47:2010خليل ، ( األداء الالحق لها مهم للسلوك المحفز للمهمة و

بتحقيـق   1977,إلى أن باندورا قد توصل في نظريته عن فعالية الذات  1990, ويشير جابر

، وبذلك فهـو  " التأمل اإلبداعي ، المالحظة الدقيقة " توازن بين مكونين أساسيين لبناء النظرية وهما 

حيث نجدهم وضعوا نظريـاتهم  )   Freud , yung , Alderفرويد يونج وأدلر ( يختلف عن كل من 

دوالرد ، وميلـر ، وسـكنر ،   ( بناء على مالحظاتهم وخبراتهم األكلنيكية ، كما انه يختلف عن كـل  

Dollard , Miller , Skinrer    ( ألن نظرياتهم أقيمت على دراسات وتجارب أجريت على الحيوان

  ) 76:2009المشيخي ، (ات مستمدة بعناية من دراسة اإلنسان ، بينما نظرية فعالية الذات تقوم على بيان

ن األحـداث  إومن أهم افتراضات النظرية المعرفية االجتماعية مبدأ الحتمية المتبادلة ، حيث 

البيئية واألحداث المعرفية والسلوك ذات تفاعل تبادلي ، إال أنها ليست بالضرورة تحـدث فـي وقـت    

  . ة متزامن ، أنها ذات قوة متكافئ

وتهتم نظرية الفعالية الذاتية بشكل رئيسي بدور العوامل المعرفية والذاتية في نموذج الحتميـة  

المتبادلة التابع للنظرية المعرفية االجتماعية ، وذلك فيما يتعلق بتأثير المعرفة على االنفعال والسلوك ، 

تؤكد نظرية الفعالية الذاتيـة علـى   وتأثير كل من السلوك واالنفعال واألحداث البيئية على المعرفة ، و

معتقدات الفرد في قدرته على ممارسة التحكم في األحداث التي تؤثر في حياته ، ففعالية الذات ال تهتم 

العيتبي ( فقط بالمهارات التي يمتلكها الفرد وإنما كذلك بما يستطيع الفرد عمله بالمهارات التي يمتلكها 

 ،25:2008 . (  



 
 

  الفرد
  
  

 البيئية      ك    السلو
  

  مبدأ الحتمية التبادلية) 3(الشكل 
  

وهكذا يتضح أن الحتمية التبادلية تتضمن أننا نستمتع ببعض الحرية في التصرف رغم قلـة   

عدد الخيارات المتاحة لنا أما بسبب القيود الخارجية ، أو لضعف قدرتنا ، أو لعدم رغبتنا في التصرف 

باندورا الوسط بين اإلفراط في الحرية والحتمية من خالل مفهومـه  بطريقة معينة ، ويمكن فهم موقع 

عن الحتمية التبادلية أي التفاعل المستمر للسلوك بين الفرد والبيئة في كل األنشطة اإلنسانية ، وحيـث  

ن مفاهيم الناس وسلوكها وبيئتهم بينهم نوع من الحتمية التبادلية كل مع األخـر ، فـاألفراد ليسـوا    إ

عمل مـا يرغبـون أو يختـارون     على ما تفرضه عليهم البيئة ، وال هم أحرار تماماً فيمقصورين 

  ) .  620،619:1998،  نالرحمعبد(

أنه طبقاً لما يقرره باندورا في نظريته فإن فعالية الذات  Schwarzer 1999, ويؤكد شوارازر

  :كما يلي ) التنشيط ( واإلثارة تعد أحد مصادر الفروق الفردية بين األفراد في الشعور ، والتفكير ، 

فضعف معتقدات فعالية الذات لدى الفرد يرتبط باالكتئاب ، والقلق ، :  رفمن ناحية الشعو - 

  . واإلحساس بالعجز ، وضعف تقدير الذات ، واألفكار التشاؤمية عن القدرة على اإلنجاز  

ت المعرفيـة واالداء فـي   فارتفاع معتقدات فعالية الذات يسير العمليا: ومن ناحية التفكير  - 

 . مواقف متعددة مثل صنع القرار ، واإلنجاز األكاديمي 

فمستوى الفعالية يمكن أن يحسن أو يعوق الدافعية ، فاألفراد مع ارتفاع معتقداتهم : اإلثارة  - 

عن فاعليتهم يختارون المهام األكثر تحدياً ويبذلون جهداً كبيراً في أعمـالهم ، ويقـاومون   

 )  .  38:2007وق قزز( الفشل 

وهذا نجد أن باندورا قدم نظرية متكاملة لفعالية الذات مؤكداً أنها نتاج لعشرين عاماً من البحث 

، وعبر عن فعالية الذات بأنها قوة مهمـة تفسـر     1997 – 1977السيكولوجي امتدت ما بين أعوام 

دراك الفعالية الذاتية يسـهم فـي فهـم    الدوافع الكامنة وراء أداء األفراد في المجاالت المختلفة ، وإن إ

وتحديد أسباب المدى المتنوع من السلوك الفردي والمتضمنة في التغيرات ، وفي سـلوك المثـابرة ،   

ومستويات ردود األفعال للضغوط االنفعالية ، وضبط الذات ، والمثابرة مـن أجـل اإلنجـاز ، نمـو     

  ) . 22:2009لبلوى ، ا( االهتمامات في مجاالت خاصة ، واالختيار المهني 



 
 

  )14:2009نقالً عن البلوى (مصادر فعالية الذات عند باندورا ) 4(الشكل 

 :مصادر فعالية الذات  -5. 2.2
وعالقتها ادر هذه المص) 4(الشكل  أربعة مصادر لفعالية الذات ، ويبين 1997,يقترح باندورا 

  . بأحكام فعالية الذات والسلوك أو الناتج النهائي لألداء  

      مصادر فعالية الذات
      

      

      اإلنجازات األدائية
      

  الية الذات أحكام فع

  

  األداء       الخبرات البديلة
      

      االستثارة االنفعالية
      

      اإلقناع اللفظي
  

  

  

  :   Performance  Accomplishmentاإلنجازات األدائية  – 1

يعد هذا المصدر أكثر المصادر تأثيراً في فعالية الذات  وذلك ألن األداء الناجح بصفة عامـة  

: ويمكن إيضاح تلك العبارة العامة بـاألتي  فعالية ، بينما يؤدي اإلخفاق إلى خفضها ، يرفع توقعات ال

يتناسب مع صعوبة العمل ، فالعب التنس الماهر إذا فاز علـى  بماالنجاح في األداء يرفع فعالية الذات 

ألعمـال  منافس متفوق تزداد فعالية ذاته ، األمر الذي ال يحدث إذا فاز على متنافس ضعيف ، كذلك ا

  . التي تنجز بنجاح من قبل الفرد أكثر فعالية من تلك التي يتمها بمساعدة اآلخرين  

بذلنا أفضل ما لدينا من جهد ، اإلخفاق يؤدي على األغلب إلى إنقاص الفعالية حين نعرف أننا ف

  .)  86:2000شلبي ، ( بالفعالية  أما حين نخفق ونحن نحاول مجرد محاولة فإن ذلك ال يضر

إلى أن النجاح في األداء يزيد من مستوى فعالية الذات بما يتناسـب    2011,الزناتي  تذكرو

مع صعوبة المهمة أو العمل ، وأن األعمال التي يتم إنجازها بنجاح من قبل الفرد معتمداً على نفسـه  

، كذلك بين أن  تكون أكثر تأثيراً على فعالية ذاته من تلك األعمال التي يتلقى فيها مساعدة من اآلخرين

اإلخفاق المتكرر يؤدي في أغلب األحيان إلى انخفاض فعالية الذات ، وخاصة عندما يعلم الشخص أنه 

  ) .  39:2011الزناتي ، (قد بذل أفضل ما لديه من جهد 



 
 

: ويضيف باندورا أن تغير الفعالية الذاتية لألفراد من خالل اإلنجازات األدائية يعتمـد علـى   

، وحجـم   الجهـد المبـذول   للقدرات الذاتية ، وصعوبة المهمة المدركـة ، ومقـدار   اإلدراك المسبق

المساعدات الخارجية ، والظروف التي تحيط بعملية األداء والتوقيت الزمني للنجاحات واإلخفاقـات ،  

  .) 29:2008العتيبي ، (هذا الشعور  نها تقلل منإبمعنى أن اإلخفاقات إذا حدثت قبل الشعور بالفعالية ف
  

  :   Vicarious – Experienceالخبرات البديلة  – 2

يرفع فعالية الذات ، فمالحظة فرد أخر ينفس كفاءتـك   ن مالحظة اآلخرين وهم ينجحون أمرإ

والخبرات البديلة أقوى تأثيراً حين تكـون خبـرة   وهو يخفق في عمل يميل إلى خفض فعالية الذات ، 

ة العب متفوق لكرة السلة وهو يحرز أهدافاً أقل تأثيراً في فعالية الناس السابقة بالنشاط قليلة ، فمالحظ

  ) .  87:2000شلبي ، ( العب كرة سلة أخر متميز من تأثيره على العب مستجد يالحظه 

أن األشخاص ال يثقون في نموذج الخبرة كمصدر أساسي لمعلومـات   1977,ويرى باندورا 

آلخرين |ورؤية أداء ا لتوقعات تشتق من الخبرات البديلةمستوى فعالية الذات ، ورغم ذلك فكثير من ا

ج توقعات مرتفعة مع المالحظة والرغبة في التحسـن والمثـابرة مـع    تلألنشطة الصعبة يمكن أن تن

المجهود ودراسة أنفسهم بالنسبة الستطاعة اآلخرين والقدرة علـى اإلنجـاز والتحسـن فـي األداء ،     

فع مستوى فعالية الـذات ، واالقتنـاع بتوقعـات    راستداللية تفيد في والخبرات البديلة ، والثقة عملية 

  ) .  81:2009المشيخي ، ( الفعالية بواسطة النمذجة فقط احتمال ضعيف وأكثر عرضة للتغير 
  

  : تحكم فيه أربع عمليات فرعية هي توالتعلم بالمالحظة 

لنمذجة ، وهي المعلومـات  فهي تحدد المالحظة االنتقالية في ضؤ تأثير ا: عملية االنتباه  .1

 .  المستخلصة من األحداث المشاهدة 

، ليعاد تمثلها فـي  وبنائها المعلومات التي تتعلق باألحداث وتقوم بتحويل : لية الذاكرة عم .2

 .على هيئة قواعد وتصورات  ةالذاكر

يعد السلوك عادة في ضؤ المعلومات المقارنة بالنموذج التصـوري  : عملية إنتاج السلوك  .3

 . نجاز ، فهناك ارتباط بين الفعل والتصورات المسبقة لإل

يتأثر أداء السلوك الناتج عن المالحظة بثالثة أنواع من الدوافع المحفزة : العملية الدافعية  .4

النتائج المباشرة ، والخبرات البديلة ، واإلنتاج الذاتي ، فاألفراد يميلون إلـى أداء  : وهي 

كان يؤدي إلى نتائج قيمة مباشرة ولـيس العكـس ، بينمـا    السلوك الناتج عن النمذجة إذا 

 )  .  31،30:2008العتيبي ، (اإلخفاق يؤدي إلى كف السلوك 
  

 



 
 

  :   Verbal Persuasionاٌإلقناع اللفظي   – 3

أو  بها من قبل الفـرد  واالقتناعويقصد به باندورا الحديث الذي يتعلق بخبرات معينة لآلخرين 

فظياً عن طريق اآلخرين فيما قد يكسبه نوعاً من الترغيب في األداء أو الفعـل ،  معلومات تأتي للفرد ل

  . ويؤثر على سلوك الشخص أثناء محاوالته ألداء المهمة 

يمكن كذلك اكتساب فعالية الذات من خالل اإلقناع اللفظي وتأثير هذا المصدر محدود ومع ذلك 

من رفع فعالية الذات وخفضها ، ولكي تحقق ذلـك  فإن اإلقناع اللفظي في ظل الظروف السليمة يمكن 

ينبغي أن يؤمن الشخص القائم باإلقناع ، والنصائح والتحذيرات التي تصدر عن شخص موثوق بها لها 

تأثير أكثر في فعالية الذات عن تلك التي تصدر عن شخص غير موثوق به ، فمثالً االقتـراح الـذي   

رضي من االرتقاء بالمصعد والذي يتلخص في أنه يستطيع يقدمه المعالج النفسي لمريض لديه خوف م

أن يفعل ذلك حين يكون مزدحماً يغلب أن  يزيد من فعالية ذاته عما لو صدر نفس االقتراح من زوجته 

على هذا المصدر االقناع االجتماعى ويشير هذا  1996,ويطلق بايارس ، )  88:2000،شلبى(أو ابنته 

، والتدعيم من االخرين فاالخرون فى بيئة التعلم االجتماعى المعلمـون  المصدر الى عمليات التشجيع 

  ).82:2009,المشيخى(قناع المتعلم لفظيا بقدراته على النجاح فى مهام خاصة إاالقران يمكنهم ء واالبا

قناع االجتماعى دوره حيث يشير الى االنشطة التى يؤديها الناس بنجاح فى المهام المحددة ولإل 

كمـا  ، االقناع االجتماعى  فيوهى شائعة  ءدااأل على ء تغذية راجعة تقييمهعطاإتدريب ووالالمقترحة 

همية االقناع اللفظى كاستخدام المحادثة والتعاون للوصـول الـى   أالى  1982,اشارت دراسة باندورا 

  . ) 475 :2006 ,الشناوى(مستوى فعالية ذاتية عالى 

    Emotional arousal االستثارة االنفعالية – 4

يخفض األداء عادة ، فالذين  المصدر األخير للفعالية هو االستثارة االنفعالية ، فاالنفعال الشديد

يخبرون خوفاً شديداً أو قلقاً حاداً يغلب أن يكون معظمهم توقعات منخفضة ، فقد يجيـد الممثـل أداء   

الدور ألنه يعرف أنه في حاجة دوره خالل التجارب األولية السابقة للعرض ، ويحاول التمكن من هذا 

  )  89:2000شلبي ، ( إلى هذا اإلتقان ليلة االفتتاح ألن الخوف قد ينسيه الحوار الالزم لهذا الدور 

أن هذا المصدر يعتمد على حالة الدافعيـة المتـوفرة فـي الموقـف ،      1977,ويذكر باندورا 

ـ فعالية تظهر في المواقف الصـعبة بصف ن االستثارة االنأباإلضافة إلى حالة الفرد االنفعالية ، و ة ــ

والتي تتطلب مجهوداً كبيراً وتعتمد على الموقف وتقييم معلومات القدرة فيمـا يتعلـق بالكفـاءة    عامة 

ـ الشخصية ، واالستثارة االنفعالية عادة ما تضعف األداء ، باإلضافة إلى ذلك ، هناك متغير هام ي  دع

كذلك . )  83:2009المشيخي ، ( الذات وهو ظروف الموقف نفسه أكثر تأثيراً في رفع مستوى فعالية 



 
 

أشار باندورا إلى أن القلق عامل مؤثر في فعالية الذات ، والعالقة بينهما عكسية ، كما أن قوة االنفعال 

  ) . 40:2011الزناتي ، ( غالباً ما تخفض درجة الفعالية الذاتية 

  : عدة متغيرات هي بوبشكل عام ، فاالستثارة االنفعالية ترتبط 

  . فاالستثارة االنفعالية ترتبط في بعض المواقف بتزايد األداء : مستوى االستثارة  - 

فإذا عرف الفرد أن الخوف أمر واقعي فـإن هـذا   : الدافعية المدركة لالستثارة االنفعالية  - 

الخوف قد يرفع فعالية الشخص ، ولكن عندما يكون الخـوف مرضـياً فـإن االسـتثارة     

 . الية عندئذ تميل إلى خفض الفعالية االنفع

عطل ت أنأن االستثارة االنفعالية قد تيسر النجاح لألعمال البسيطة ، ويغلب : طبيعة العمل  - 

 ) . 33:2008العتيبي ، ( األنشطة المعقدة 
  

 : أبعاد فعالية الذات  -6. 2.2

رد عن فعالية ذاته فعتقدات الحدد باندورا ثالثة أبعاد لفعالية الذات مرتبطة باألداء ، ويرى أن م

  : أبعاد فعالية الذات وعالقتها باألداء لدى األفراد ) 5  (لهذه األبعاد ، ويبين الشكل  تختلف تبعاً

  

      أبعاد فعالية الذات
      

      

      قدر الفعالية
    

  السلوك/ األداء 

  

        العمومية
      

      قوة الفعالية 
  

  .  ) 12:2009نقالً عن البلوى ، ( ذات أبعاد فعالية ال) 5(الشكل 
  

  :    Maghitudeقدر مستوى الفعالية  -

يختلف تبعاً لطبيعة أو صعوبة الموقف ، ويتضح قدر الفعالية بصورة أكبر عندما تكـون   وهو

القـادر ،   عبـد ( المهام مرتبة وفقاً لمستوى الصعوبة واالختالفات بين األفراد في توقعات الفعاليـة  

 ).77:200المشـيخي،  " (مستوى صعوبة المهمة " ولذلك يطلق باندورا على هذا البعد  ،)  3:2003

ويذكر باندورا في هذا الصدد أن طبيعة التحديات التي تواجه الفعالية يمكن الحكـم عليهـا بمختلـف    



 
 

لمطلوب  هديد ، والتنظيم الذاتي ات، وال، بذل الجهد ، الدقة ، واإلنتاجية  اإلتقانمستوى : الوسائل مثل 

، فمن خالل التنظيم الذاتي فإن القضية لم تعد أن فرداً ما يمكن أن ينجز عمالً معيناً عن طريق الصدفة 

، ولكن هي أن فرداً ما لديه الفعالية لينجز بنفسه وبطريقة منظمة من خالل مواجهة مختلـف حـاالت   

  ) .  28:2009،  يالعتيب( العدول من األداء 

مـن   اًن لديه قـدر أن المهم أن تعكس اعتقادات الفرد وتقديره لذاته بم 2011,وترى الزناتي 

  ) . 37:2011الزناتي ، ( الفعالية يمكنه من أداء ما يوكل إليه أو يكلف به دائماً 
  

  :    Generalityالعمومية  -

يرى باندورا أن هذا البعد يشير إلى انتقال فعالية الذات من موقف ما إلى موقـف مشـابهه ،   

  )  13:2004البلوى ، ( رد يمكنه النجاح في أداء مهام مقارنة بنجاحه في أداء أعمال ومهام مشابهة فالف

أنها تعني انتقال توقعات الفعالية إلى مواقف مشـابهة وانطباعـات     2003, رويرى عبد القاد

له الفرد  للموقف الذي تعرض ةاآلخرين عن اإلحساس بالفعــالية أكثر تعميماً على المواقف المشابه

  ) .  3:2003،  رعبد القاد( 

من خالل مجاالت األنشطة المتسعة  دأن العمومية تتحد 1997 ,وفي هذا الصدد يذكر باندورا

درجـة تشـابه األنشـطة    : في مقابل المجاالت المحددة ، وأنها تختلف باختالف عدد من األبعاد مثل 

، ومـن خـالل    ةلوكية ، والمعرفية ، والوجدانيوالطرق التي نعبر بها عن اإلمكانيات ، والقدرات الس

  )  78:2009المشيخي ، ( الموجه التفسيرات الوصفية للمواقف ، وخصائص الشخص المتعلقة بالسلوك 
  

  :     Strengthالقوة  -

وهي تتحدد في ضؤ خبرة الفرد  ومدى مالءمتها للموقف ، وأن األفراد الذين يمتلكون توقعات 

،  رعبـد القـاد  ( مثابرة في العمل وبذل جهداً أكثر في مواجهة الخبرات الشاقة هم الــمرتفعة يمكن

3:2003  . (  

فالمعتقدات الضعيفة عن الفعالية تجعل الفرد أكثر قابلية للتأثر بما يالحظه ويتابعـه ، ولكـن   

ـ   ذا مـن  األفراد مع قوة االعتقاد بفعالية الذات في أنفسهم يثابرون في مواجهة األداء الضـعيف ، وله

الممكن أن يحصل طالبان على درجات ضعيفة في مادة ما ، احدهما أكثرة قدرة على مواجهة الموقف 

وهذا تكون فعالية الذات لديه مرتفعة ، واألخر ال يستطيع مواجهة الموقف وذلك تكون فعالية الـذات  

ى مالءمتها للموقـف  ؤ خبراته السابقة ومدضقوة فعالية الذات لدى الفرد في  دلديه منخفضة ، وتتحد

  .  ) 78:2009المشيخي ، (

ويؤكد باندورا في هذا الصدد ، أن قوة الشعور بالفعالية تعبر عن المثـابرة العاليـة والقـدرة    

  ) .  22:2008العتيبي ، ( المرتفعة التي تمكن من اختيار األنشطة التي سوف تؤدى بنجاح 



 
 

ـ  تهأو شداعتقاد تية ، بمعنى قدرة فهذا البعد يشير إلى عمق اإلحساس بالفعالية الذا أو  هأو عمق

  ,)  14:2009البلوى ، ( نشطة المكلف بها أللفرد أن بإمكانه أداء المهام واإدراك ا
  

  

  : نواع فعالية الذات أ -7.2.2

  :  Generalized  Self – Efficacyفعالية الذات العامة  -

لفة ، وتركز فعالية الذات العامة على ويقصد بها إدراك الفرد لكفاءته في مجاالت الحياة المخت

  ) . 41:2006خليفة ، ( إجمالي مهارات الفرد التي يواجه بها المشكالت والمواقف المختلفة 

  : أن فعالية الذات العامة تتميز بأنها  2009,ويذكر البلوى 

 . تمثل وعاء تكوينياً لكل الخبرات السابقة النجاح أو الفشل  ⇐

 . ي فعالية الذات العامة تعكس الفروق الفردية ف ⇐

 .تؤثر على تمكن الفرد والتوقعات المرتبطة بهذا التمكن من مواقف جديدة  ⇐
  

توقعات الفرد األساسية للذات اتجاه مهمة محددة ، كمـا أن  فى الذات العامة  ةكما تساهم فعالي

ح والتي تؤثر تباعاً علـى  فعالية الذات العامة تحدد الثقة الكاملة والشاملة أو ما تطلعه عليه قدرة النجا

وفعالية الذات العامة هى مـا تتبنـاه    ) .  24:2009البلوى، ( توقعات فعالية الذات في موقف محدد 

  .الباحثة فى الدراسة الحالية
  

  :   Specific Self – Efficacyفعالية الذات الخاصة  -  

مة محددة في نشاط محـدد  يقصد بها أحكام األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم على أداء مه  

خليفة ، ) (التعبير  –اإلعراب ( ، أو في اللغة العربية ) التباديل  –األشكال الهندسية ( مثل الرياضيات 

41:2006 . (  

  :   Perceived - Self – Efficacyفعالية الذات المدركة  -

از منـتج نـاجح   إدراك الفرد لقدراته إلحر" فعالية الذات المدركة بأنها  2009,يعرف شاهين 

  ) .  43:2009شاهين ، ( "تحت مجموعة من الشروط المعطاة 

ففعالية الذات المدركة تركز على الحكم كيف يستطيع الشخص أن ينفذ بعض األفعال المطلوبة 

نجاز عمل معـين  إلأفترض باندورا أن هذه التوقعات المحددة عن القدرة ولقد مع المواقف المنتظرة ، 

نجـاز هـذا   إول الشخص في الفعل ، وكيف يصر عليه ، وكيف يكون ناجحاً في تؤثر على كيف يحا

  ) .  26:2002محمد ، ( الفعل ، على شرط أن توجد مهارات مناسبة ، وكذلك دوافع صالحة لذلك 



 
 

ويؤكد بانورا على أن الشخص الذي تنقصه الثقة في فعالية الذات المدركة يتوقع الرفض وعدم 

ن ثم يميل لألحجام والعزلة مما قد يؤدي إلى زيادة التقييم السلبي له من جانب القبول االجتماعي ، وم

  ) . :39 1999حسيب ،( اآلخرين ، وبالتالي المزيد من اإلحساس بعدم الكفاءة 
  

 :  Academic Self – Efficacyفعالية الذات األكاديمية  -

أداء المهام التعليميـة بمسـتويات   إدراك الفرد لقدرته على " تشير فعالية الذات األكاديمية إلى 

أي أنها تعني قدرة الشخص الفعلية في موضوعات الدراسة المتنوعة داخـل الفصـل   " مرغوب فيها 

ذكر منها حجم الفصل الدراسـي ، وعمـر الدارسـين ،    وهي تتأثر بعدد من المتغيرات ، ن الدراسي

  ) . 42:2006خليفة ، ( ومستوى االستعداد األكاديمي للتحصيل الدراسي 
  

 :  Collective  Self – Efficacyلذات الجماعية ا فعالية -

بأنه هي المجموعة التي تؤمن بقدراتها وتعمل في نظام جماعي لتحقيـق   2006,عرفها خليفة 

  ) . 41:2006خليفة ، ( المستوى المطلوب منها 

شـكالت  ويرى باندورا أن األفراد ال يستطيعون الحياة فـي عزلـة ، وأن الكثيـر مـن الم    

ية ، وإن إدراك األفراد لفعاليتهم الجماعية يؤثر على ما يقبلون عليـه  والصعوبات تتطلب جهوداً جماع

كجماعات ومقدار الجهد الذي يبذلونه وقوتهم التي تبقى لديهم إذا فشلوا في الوصول إلى النتائج ، وأن 

فريق كرة : مثال ذلك . )  23:2009البلوى ، ( قدرة هذه الجماعة تكمن في فعالية أفراد هذه الجماعة 

القدم إذا كان يؤمن في قدراته ومقدرته على الفوز على الفريق المنافس فيصبح لديـه بـذلك فعاليـة    

  ) .  41:2006خليفة ، ( جماعية مرتفعة ، والعكس صحيح 

وك ويرى باندورا أن فعالية الذات الجماعية لها تأثير دال على التزام األفراد باألخالق والسـل 

  ) .  18:2002توفيق ، ( البناء اجتماعياً وابتعادهم عن السلوك الخاطئ المخالف للمجتمع 
  

  :  Population Self – Efficacy المجتمعية فعالية الذات  -

انتشـار  : مثل  ان الفعالية بأحداث متعددة ال يستطيع األفراد السيطرة عليهمويرتبط هذا النوع 

ماعي السريع في أحد المجتمعات ، وكذلك األحداث التي تجري في أجـزاء  أو التغير االجت االتكنولوجي

أصحاب قومية واحـدة أو  لكونهم كثيرة من العالم كما تعمل على إكسابهم أفكار ومعتقدات عن أنفسهم 

  ) .  447:1986جابر ، ( بلد واحد ، وقد يكون لها تأثير على من يعيشون في مناطق بعيدة 
  

   : ية الذات مكونات فعال - 8.2.2

العمليات : لقد أشار باندورا إلى أن فعالية الذات يظهر تأثيرها جلياً خالل عمليات أساسية هي 

  : ، وفيما يلي عرض ألثر فعالية الذات على تلك العمليات الثالث  ةالمعرفية ، والدافعية ، والوجداني



 
 

 :   Congitive Procesesالعمليات المعرفية  – 1

أن فعالية الذات تؤثر على كل من مراتب الهدف للطالب ، وكذلك فـي   1994,أشار باندورا 

السيناريوهات التوقعية التي يبنيها ، فالطالب مرتفعو الفعالية يتصورون سيناريوهات النجاح التي تزيد 

الفعالية دائماً سيناريوهات الفشل ، يفكرون فيها ،  ومن أدائهم وتدعمه ، بينما يتصور الطالب منخفض

  . وأنه من الصعب حصول الطالب على درجات مرتفعة في التحصيل في حالة شكه في قدراته 

 :   Motivation Proceseالعملية الدافعية  – 2

تسهم في تحديد مستوياتهم الدافعيـة ،  اعتقادات األفراد لفعالية الذات  أنلقد أشار باندورا إلى 

اإلصرار والمثابرة ، فالفعالية الذاتية للطـالب تحـدد   ففعالية الذات تؤثر على اختيار األنشطة وعلى 

وحلها ، وأن اإلحساس المرتفع بفعالية الـذات   االمهام التي يختارونها وكمية الجهد المبذول لمواجهته

  . ايدفع الطالب ألداء المهام التي يعتقدون في نتائجه

  :    Emutional Proceseالعملية الوجدانية  – 3

فعالية الذات تؤثر في كم الضغوط واإلحباط التـي يتعـرض لهـا     تاعتقادايؤكد باندورا أن 

ن الطالب ذوي اإلحساس المنخفض بفعالية الذات أكثر عرضه إالطالب في المواقف التهديدية ، حيث 

لقلق التحصيل ، كما يعتقدون أن المهمة التي يقدمها المعلم تفوق قدراتهم  وسوف يؤدي ذلك بدوره إلى 

  ) . 43:2007زقزوق ،( تلك المهمة  ى القلق العتقادهم بأنه ليس لديهم المقدرة على إنجاززيادة مستو
  

  : فعالية الذات كمنبئ للسلوك  -9.2.2

فعالية الذات متغير شخصي هام ، حين ترتبط بأهداف معينة وبمعرفة األداء فأنها تسهم إسهاماً 

ـ اس يحددون مستقبلهم ويهاماً في السلوك المستقبلي ، ويعتقد باندورا أن الن ونه بالطريقـة التـي   لكش

  ) .  26:2002محمد ، ( يسلكون بها وليس بمجرد التنبؤ بما سوف يحدث لهم في موقف معين 

وقد ذكر باندورا أن توقعات فعالية الذات تعمل كمتنبئ سلوكي ، وأنهـا أفضـل مـن األداء    

بون المهام التي يدركونها على أنهـا تتجـاوز   الماضي في التنبؤ باألداء المستقبلي ، وأن األفراد يتجن

قدراتهم في حين أنهم ينفذون ويؤدون بنجاح تلك المهام التي يعتقدون أنهم يستطيعون تنفيذها ، وفـي  

أن تقديرات فعالية الذات تتنبأ بالسلوك عبـر مـدى واسـع مـن      Litt 1998,هذا الصدد يذكر ليت 

  )  .  39:2008الصاوي ، ( السلوكيات 

أن مفهوم فعالية الذات ذو طبيعة تنبؤية انتقائية ، فالفعالية تـؤثر فـي    2011,القميش  وذكر

القمـيش ،  ( اختيار السلوك الفعال والمجهود المبذول واالستمرار في مواجهة العقبـات وأداء العمـل   

46:2011 . (  



 
 

تـؤدي إلـى    والواقع أن الفعالية العالية والمنخفضة ترتبط مع بيئات متجاوبة وغير متجاوبة

  : متغيرات أربعة يمكن التنبؤ بها 

  . فمتى تكون الفعالية عالية والبيئة متجاوبة يغلب أن تكون النتائج ناجحة  - 

وحين ترتبط الفعالية المنخفضة مع بيئة متجاوبة قد يصبح الشخص مكتئباً حـين يالحـظ    - 

 . اآلخرين ينجحون في أعمال صعبة جداً بالنسبة له 

ذوو الفعالية العالي مواقف بيئية غير متجاوبة فإنهم يكيفون جهـودهم  وحين يواجه الناس  - 

 ستخدمون االحتجاج والتنشيط االجتماعي أو حتى القوة إلثارة التغير يليغيروا البيئة ، وقد 

متجاوبة فثمة تنبؤ بعدم االكتراث غير وأخيراً حين ترتبط فعالية الذات المنخفضة مع بيئة  - 

إلى أن فعالية الذات  2006,، وأشار الشناوي )  446:1986بر ، جا( واالستسالم واليأس 

  : يمكن أن تتنبأ بالسلوك البشري من خالل خمس سمات وهي 

الفعالية الذاتية تفحص تقدير الشخص إلمكانياته بدالً مـن صـفاته   : تقدير اإلمكانيات : أوالً 

  . الشخصية 

باختالف أحكام الناس على إمكانياتهم في األبعاد  تعترف ةالفعالية الذاتي : أبعاد متعددة  :ثانياً 

  .المختلفة 

لفة على حكـم  الفعالية الذاتية دراسة كيف تؤثر السياقات المخت يحاول باحثو: اقات يس :ثالثاً 

الرغم من أن السياق جزء ضروري من الفعالية الذاتيـة ولـيس   الشخص عن إمكانياته على 

  . لدراسة الظواهر الذاتية  اًمطلب

الفعاليـة   يجب أن يحدد بـاحثو الفعالية الذاتية هي معيار السيطرة و: معيار السيطرة : رابعاً 

  . الذاتية مستوى الفعالية الذاتية على أساس بعض المعايير التي تعرف بقيم عددية 

يـؤدي  ان يجب أن تــؤخذ قياسات فعالية الذات قبــل : قياسات ما قبل المهمة : خامساً 

  )  . 478:2006الشناوي ، ( مهمة في الواقع المشاركون ال
  

  : همية فعالية الذات لطالب الجامعة أ - 10.2.2

تعد فعالية الذات أحد أهم موجهات السلوك ، فعندما يعتقد الفرد في فعالية ذاته فإنه يميل إلـى    

قدرتـه علـى أن   أن يكون أكثر نشاطاً وتقديراً لذاته في الحياة ، كما تعكس معتقدات الفرد عن ذاته و

، )  38:2008الصاوي ، ( يتحكم في معطيات البيئة من خالل األفعال والوسائل التكيفية التي يقوم بها 

وبذلك تمثل فعالية الذات مركزاً هاماً في دافعية الطالب للقيام بأي عمل أو نشاط دراسي ، فهي تساعد 

ض أداءهم األكاديمي ، وبناء على ذلـك  رتالطالب على مواجهة الضغوط األكاديمية المختلفة التي تع



 
 

يمكن رفع مستويات الفعالية لدى طالب الجامعة عن طريق الممارسة والتدريب المتواصل ، حيث ثبت 

الرغم من أهمية التحصـيل فـي   على فهام في تحقيق القدرة على التحصيل ، أن فعالية الذات لها دور 

رده فالبد من إدراك الطالب لفعاليتهم الذاتية حتـى ترتفـع   تحقيق األداء المطلوب فإنه ال يعد كافياً بمف

  ) . 69:2007السيد ، ( دافعيتهم أثناء قيامهم باألنشطة المرتبطة بالتحصيل 

كيف يتعاملون بنجاح مع القضايا الشـائعة   شعورهم بالفعالية بواسطة تعليمهم فالطالب يزداد

، والعالقـات الوالديـة ،    المتالحقـة الحيـاة   ها من قبل ، مثل تعاملهم مع أحـداث يمارسو لم والتي

والمجاالت المهنية ، حيث أن عزلهم عن المواقف الصعبة يعمل على جعل الفرد يكتسب الطرق السيئة 

دارة الصعوبات ينمي قوة اعتقادهم في قدراتهم إللتعامل مع الصعوبات المحتملة ، كما أن نجاحهم في 

ار االجتماعية والتربوية يملك دولأللقدرة على إدارة التغيرات اآلنية وإمكانياتهم ، فالطالب الذي يمتلك ا

  ) .  39:2008العتيبي ، (عالية ذاته فشعوراً قوياً ب

أن إدراك فعالية الذات يؤثر على تقييم القدرات والتحكم باألحداث وتحديـد   2009,ذكر رزق 

قيق األهداف ، وبذلك تؤثر الفعاليـة  مقدار الجهد ودرجة المثابرة لمواجهة الصعوبات والمشكالت لتح

  ) . 19:2009,رزق (  زعلى سلوك المبادرة والمثابرة لدى الفرد في مواقف التحصيل واإلنجا

الفعالية بالنسبة للطالب في تأثيرها على أنماط التفكير وردود الفعل العاطفية ، فقد  ةوتأتي أهمي

لعالية يستخدمون كثيراً إسـتراتيجيات معرفيـة   أن الطالب ذوي فعالية الذات ا  2006,ذكر الشناوي 

ويثابرون ويواصلون العزم مدة أطول من ذوي فعالية الذات المنخفضة ، وبذلك ترتبط فعالية الـذات  

  ) . 473:2006الشناوي ، ( واألداء األكاديمي والتحصيل لدى الطالب  ةبالدافعي

مع تحسن اإلنجاز األكاديمي ، وأن  إلى أن فعالية الذات ذات ارتباط قوي  2008,وأشار فايد 

األفراد ذوي الدرجة العالية في فعالية الذات يمكنهم إكمال المهام بنجاح ، وكـذلك مواصـلة التعلـيم    

  ) . 132:2008فايد ، ( األكاديمي بنجاح 

أن فعالية الذات ذات تأثير هام في مجال التحصـيل الدراسـي ،    Fuller 1982 ,فوللر روذك

مؤثرات شخصية هي  ةإن إدراكات فعالية الذات لدى الطالب تعتمد على أربع  1997 ,وأشار رويش

  )  14:1997رويش ، ( ، والهدف ، والمؤثر  ةالمعرفة المكتسبة ، وعمليات ما وراء المعرف: 
  

  : سمات األفراد ذوي فعالية الذات العالية  

في كفاءتهم وثقة في قـدراتهم ،   اًكبير اًفعالية الذات المرتفعة بأن لديهم إيمان يتسم األفراد ذوو

  : وتتمثل أهم خصائصهم فيما يلي  

  



 
 

  .تحدي اليواجهون المهام الصعبة ب - 

 . لديهم توقعات في األداء للمستقبل  - 

 . لديهم ثقة في النجاح في أداء أعمالهم  - 

 .لديهم طموحات عالية يفكرون بفكر طويل المدى   - 

 . التقليدية لديهم البراعة في التعامل مع المواقف  - 

 . قادرون على تحمل مسئولية المهام الصعبة  - 

 . لديهم دافعية عالية لإلنجاز ، وقدرة عالية للمثابرة والصبر وتحمل الصعاب  - 

لديهم القدرة على التوافق ، ويضعون ألنفسهم أهدافاً صعبة ويلتزمون بالوصـول إليهـا ،    - 

 ) .  40:2011الزناتي ، ( ينهضون بسرعة من النكسات 

 . يحققون الكثير من األهداف التعليمية  - 

 . لديهم القدرة على استخدام األنشطة األكاديمية باستمرار  - 

الع علـى المراجـع   طّسعة للمحتوى التعليمي عن طريق االلديهم القدرة على التغطية الوا - 

ـ  واالعتناءم تركيز أكاديمي بالمقررات الدراسية لديهم ، لديه المتصلة ة بالنواحي األكاديمي

 )  44:2008الصاوي ، (
  

فعالية الذات المرتفعة يتصف بالثقة بـالنفس والمثـابرة    اأن الفرد ذ 2011,ويضيف القميش 

والمرونة والتفاؤل ، واإلدارة ، والمبادرة الذاتية ، والرغبة في األقدام على المهام الصعبة ولديه توجه 

  ) .  48:2011القميش ، ( ذاتي نحو الهدف 
  

  : د ذوي فعالية الذات المنخفضة راسمات األف

  . ة من النكسات ، ال يتحلون بالصبر والمثابرة عرسال ينهضون ب - 

 . ال يوجد عندهم عزيمة وال إصرار  - 

 . ال يستطيعون تخطئ العقبات والصعاب  - 

 . التحديات بإرادة قوية  ال يواجهون - 

 ) .  41:2011الزناتي ، ( ال يوجد لديهم إرادة قوية لتحقيق أمالهم وأحالمهم  - 

 . لديهم طموحات منخفضة ، يركزون على النتائج الفاشلة  - 

 . ولون المهام المطلوبة ههم ويصينشغلون بنقائ - 

ووجد أيضاً أن األفراد الذي لديهم فعالية ذات منخفضة يكونون أكثر عرضة من غيرهم للجوء 

 ) . 46:2008الصاوي ، ( إلى تعاطي المخدرات عن تعرضهم لألزمات مثل البطالة 
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  : تمهيـــــــد  - 1.3
  

  

إن أغلب الدراسات السابقة في البيئة الليبية والتي تناولت المهارات االجتماعية كانت بـرامج  

المراهقين أو األطفال القـابلين للـتعلم ، وال   وتدريب للمهارات االجتماعية وعلى عينات من األطفال 

  .يرات شخصية توجد دراسات إرتباطية تدرس عالقة المهارات االجتماعية مع متغ

أما بالنسبة لفعالية الذات فال توجد إال دراسة واحدة تناولت فعالية الـذات وعالقتهـا بمركـز    

، وسوف يتم عرض الدراسـات   2006وية ، وهي دراسة الدرسي التحكم والتحصيل لدى طالب الثان

  . معة بية ثم األجنبية القريبة من متغيرات الدراسة ، وجميعها كانت على طالب الجاالعر
  

  : الدراسات العربية التي تناولت المهارات االجتماعية وفعالية الذات  2.3
  

  ) :  1993(دراسة متولي  -
  

مدى فعالية التدريب على المهارات االجتماعية والعالج السلوكي المعرفي في تخفيف الفوبيا ( 

  .) االجتماعية لدى طالب الجامعة 

التـدريب علـى   : ين من أساليب العالج النفسـي همـا   دراسة إلى تطبيق أسلوبلتهدف هذه ا  

  . المهارات االجتماعية ، والعالج المعرفي السلوكي 

 طالباً من الذكور في السنة األولى والثالثة والرابعة بكليـة التربيـة  ) 24(وتكونت العينة من   

مج العـالج  ، واستخدمت الدراسة برنامج التدريب على المهـارات االجتماعيـة وبرنـا    جامعة طنطا

، عـداد السـمادونى   إمـن  ية عمعرفي السلوكي الجماعي ومقياس الخجل ومقياس المهارات االجتمالا

ن هنـاك  إوأظهرت النتائج أن هناك فعالية للبرنامج التدريبي على المهارات االجتماعية ، حيث وجد 

لسلوكية والتخفيف مـن  في القياس القبلي والبعدي عن استمرارية وفعالية في تحسين الجوانب ا اًفروق

  ) .1993متولي ، ( يا االجتماعية الفوب

   ) :1996(الجمعة دراسة  -

المهارات االجتماعية في عالقتها بدرجة اإلحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبـات  (  

  ) . جامعة الملك سعود 

وحدة النفسـية  يتحدد هدف الدراسة في معرفة العالقة بين المهارات االجتماعية واإلحساس بال

  . لدى طالبات الجامعة 

طالبة سعودية من جامعة الملك سعود في جميع التخصصـات ،  ) 2021(اشتملت العينة على 

  . واستخدم مقياس المهارات االجتماعية للسمادوني 
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نه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجـات الطالبـات   أوأظهرت نتائج الدراسة 

والتخصص األدبي في المهارات االجتماعية في جميع األبعـاد ، وأظهـرت    ذوات التخصص العلمي

أيضاً أنه توجد فروق ذات داللة بين الطالبات ذوات المستويات المختلفة في درجات األحساس بالوحدة 

  ) .1996الجمعة ، ( رات االجتماعية في إدراكهن للمها
  

  ) : 1998(دراسة عبدالرحمن ، وعبدالمقصود  -

ارات االجتماعية والسلوك التوكيدي والقلق االجتماعي وعالقتها بالتوجه نحو مسـاعدة  المه(  

  ) . اآلخرين لدى طالبات الجامعة 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المهارات االجتماعية والسلوك التوكيدي والقلق االجتماعي في   

  . جامعة يثار والتوجه نحو مساعدة اآلخرين لدى عينة من طالبات الإلسلوك ا

 24 – 20طالبة بكلية التربية للبنات بتبوك ، تتراوح أعمارهن بين ) 142(تكونت العينة من   

  . فنيات المعمل ، القسم العلمي ، القسم األدبي : سنة موزعات على التخصصات التالية 

مقياس التوجه نحو مساعدة اآلخرين ، ترجمة عبدالرحمن والشـناوي  : واألدوات المستخدمة   

 ، قلق االجتماعى، ومقياس ال) 1992(ومقياس المهارات االجتماعية ، ترجمة عبدالرحمن  ،) 1993(

  ) 1994(ار العالقات الشخصية ، إعداد عبدالرحمن ب، واخت) 1994(ترجمة عبدالرحمن وعبدالمقصود 

في التوجه نحـو مسـاعدة    تالمجموعاوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   

خرين والمهارات االجتماعية والسلوك التوكيدي ، بينما ال توجد فروق بين هذه المجموعـات فـي   اآل

  ) . 149:1998عبدالرحمن ، ( القلق االجتماعي 
  

 ) : 1999(دراسة حسيب  -

  ) . والدين وعالقته بفعالية الذات والسلوك التوكيدي لطلبة الجامعة لاالستقالل النفسي عن ا( 

ى الكشف عن طبيعة العالقة بين أبعاد االستقالل النفسي عن الوالدين وكل من هدفت الدراسة إل  

فعالية الذات والسلوك التوكيدي لطلبة الجامعة ، وأيضاً هدفت إلى دراسة الفروق بين الجنسـين فـي   

) 146(عالية الذات ، والسلوك التوكيدي ، وتكونت العينة من االستقالل النفسي ، ف: متغيرات الدراسة 

  . مختلفة بكلية التربية بالعريش ، جامعة قناة السويس  الباً وطالبة بالسنة األولى من أقسامط

مقياس االستقالل النفسي لطـالب الجامعـة ، ترجمـة عبـدالرحمن     : واألدوات المستخدمة 

والشناوي ، ومقياس فعالية الذات ، ترجمة عبـدالرحمن ، ومقيـاس العالقـات الشخصـية ، إعـداد      

  .  عبدالرحمن

رتباطية دالة بين أبعاد االستقالل عن الوالدين وبين فعالية ظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة اوأ

  . الذات العامة ، ما عدا بعد االستقالل المهني 
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وأيضاً توجد عالقة دالة بين فعالية الذات وأبعاد السلوك التوكيدي ، ما عدا بعـد االسـتقالل   

  ) .1999حسيب ،( في فعالية الذات دالة لصالح الذكور  اًفروقن هناك إوالتوجيهية ، كما وجد 
  

  ) : 2001(وسي لدراسة األ -

  .) فعالية الذات وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجامعة (  

تهدف الدراسة إلى قياس فعالية الذات لدى طالب الجامعة وقياس الفروق في فعالية الذات وفق 

إلى التعرف على طبيعة ، إضافة ) إنساني  –علمي ( والتخصص ) إناث  –ذكور ( متغيرات الجنس 

  .رتباطية بين فعالية الذات وتقدير الذات العالقة اال

طالب وطالبة من طلبة كلية التربية جامعة بغداد ، واستخدم مقيـاس  ) 400(تكونت العينة من 

أظهرت النتائح أن طلبة الجامعة فعالية الذات إعداد األلوسي ، ومقياس تقدير الذات ، إعداد العبيدي ، و

يتمتعون بفعالية ذاتية وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في فعالية الـذات وفـق متغيـر الجـنس     

والتخصص ، وأظهرت أيضاً وجود عالقة إرتباطية عالية وموجبة بين فعالية الـذات وتقــــدير   

  ) .  6:2008سهيل، ( الذات 

  ) : 2001(دراسة حسيب  -

  ) ن والمتأخرين دراسياًيت االجتماعية وفعالية الذات لطالب الجامعة المتفوقين والعاديالمهارا(  

هدفت هذه الدراسة للكشف عن الفروق في المهارات االجتماعية وفعالية الذات بـين الطـالب   

 والمتاخرين دراسياً بالجامعة ، ولدراسة مدى األرتباط بين التفوق فـي المهـارات  المتفوقين والعاديين 

  . االجتماعية والتفوق في المهارات األكاديمية  

بالعريش ، جامعـة قنـاة   من أقسام مختلفة بكلية التربية  وطالبةً اًطالب) 188(تكوت العينة من 

  . من السنتين األولى والرابعة السويس 

، واختبـار  ) 1992(اختبار المهارات االجتماعية ، ترجمة عبدالرحمن : األدوات المستخدمة 

  ) . 1998(لية الذات العامة ، ترجمة عبدالرحمن فعا

جبة دالة إحصائياً بين المهارات االجتماعية وفعالية ووأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية م

رتباطية بين فعالية لمتأخرين دراسياً ، ووجود عالقة ان ، ا، العادييلمجموعات المتفوقين ذات العامة ال

ماعية والدرجة الكلية له ، باستثناء بعد الحساسية االجتماعيـة ، وكـذلك   المهارات االجت دالذات وأبعا

 خرين دراسـياً فـي أبعـاد المهـارات    أتوجد فروق دالة بين طالب الجامعة المتفوقين والعاديين والمت

وكذلك وجود  دراسيا االجتماعية ما عدا أبعاد التعبير والحساسية ، والضبط االنفعالي لصالح المتفوقين

والمتاخرين دراسياً في الفعاليـة العامـة للـذات    دالة احصائيا بين الطالب المتفوقين والعاديين فروق 
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لصالح المتفوقين ، وأظهرت الدراسة أيضاً أنه ال توجد فروق بين الذكور واألنـاث فـي المهـارات    

بين طـالب  االجتماعية ، بينما توجد فروق في فعالية الذات لصالح الذكور ، وكذلك وجود فروق دالة 

بينما ال توجد فروق بين السنة  ولى والرابعة في المهارات االجتماعية لصالح السنة الرابعة ،السنة اال

  ) .  2001حسيب ، ( ولى والرابعة في فعالية الذات األ
  

  ) : 2002(دراسة رجيعة وإبراهيم  -

  .) الجامعة كتئاب لدى طالب المهارات االجتماعية والتوافق الدراسي وعالقتهما باال( 

كتئاب لدى الوالتوافق الدراسي با االجتماعية وهدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين المهارات

 محاولـة وكتئاب دراسية ، والتخصص الدراسي على االالنوع ، والفرقة ال ثرأ طالب الجامعة مع بيان

  . كتئاب في ضوء المهارات االجتماعية والتوافق الدراسي البا التنبؤ

السـنة األولـى   بالسويس في طالباً من طالب كلية التربية ) 520(نت عينة الدراسة من وتكو

  . والرابعة والدراسات العليا ينتمون إلى تخصصات أدبية وعلمية 

كتئاب من إعداد غريب ، ومقياس التوافـق الدراسـي إعـداد    قائمة بيك لال: أدوات الدراسة 

  . ماعية إعداد السمادوني إبراهيم إسماعيل ، ومقياس المهارات االجت

البة بين المهارات االجتماعية واإلكتئاب لدى طالب سرتباطية وأظهرت النتائج وجود عالقة ا

لفرقـة الدراسـية أو   أو ا لنوعكتئاب ، وأنه ال يوجد أثر ألي من الجامعة وبين التوافق الدراسي واالا

الجتماعية أكثر قدرة ومسـاهمة فـي   ، وكذلك وجدت الدراسة أن المهارات اكتئاب التخصص على اال

  ) . 2002رجيعة وإبراهيم ، ( الب الجامعة من التوافق الدراسي كتئاب لدى طالالتنبؤ با

  ) : 2005(دراسة قاسم  -

  ) .فاعلية برنامج لتدريب المهارات االجتماعية في خفض الخجل لدى طالب كلية التربية ( 

إرشادي للمهارات االجتماعية فـي خفـض    نامجتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية بر  

  .  بجامعة قناة السويس  طالبة من كلية التربية) 50(الشعور بالخجل وأعراضه ، تكونت العينة من 

قائمة أعراض الخجل من إعـداد النيـال وأبوزيـد ، ومقيـاس المهـارات      : أدوات الدراسة 

  .االجتماعية من إعداد عبدالرحمن 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات مرتفعـات   وأظهرت النتائج وجود

الخجل ومتوسطات الخجل في حجم تأثير البرنامج اإلرشادي للمهارات علـيهن لصـالح متوسـطات    

  )  2005قاسم ، ( ستجابة لإلرشاد اكثر أالخجل ، أي أنهن كن 
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  ) : 2006(دراسة خليفة  -

  ) . ة الذات وتصورات التعلم لدى طالب الجامعة عالقة التنظيم الذاتي للتعلم بفعالي( 

التنظيم الذاتي للتعلم وفعالية الذات  ستراتيجياتابين تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العالقة 

التنظـيم  ( وتصورات التعلم لطالب الجامعة ، ومعرفة الفروق الناجمة عن أثر النوع والثقافة علـى  

  ) .لتعلم وتصورات ا –فعالية الذات  –الذاتي 

من طالب جامعة القاهرة وطـالب الجامعـة    وطالبةً اًطالب) 325(وتكونت عينة الدراسة من 

  .  األمريكية 

، ) 1986(زمرمان وبونز  استبيان إستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ، إعداد: أدوات الدراسة 

  ) .1998(م ، إعداد بوردي ، ومقياس تصورات التعل) 1989(ومقياس فعالية الذات ، إعداد باندورا 

ستراتيجيات التنظيم وفعالية الـذات ، وأيضـاً هنـاك    اوأظهرت النتائج وجود عالقة دالة بين 

فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب على مقياس فعالية الذات لصالح طالب أقسام اللغات األجنبية ، 

ي مقياس فعالية الذات لصالح الـذكور  وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث ف

  . )  2006خليفة ، (

  ) : 2006(دراسة الوطيان  -

  .) مهارات ما وراء المعرفة لدى مرتفعي ومنخفضي الفعالية الذاتية من طالب الجامعة (

تهـدف هذه الـدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين كل من مستوى فعالية الذات العامة 

مهارة تحديد األهداف والخطة : ومهارات ما وراء المعرفة التي تتمثل في ) منخفضة مرتفعة مقابل ( 

  . ، مهارة التحكم والمراقبة ، مهارة التقويم الذاتي لدى طالب الجامعة 

السابع والثامن في قسم اللغة العربية واللغة الفصل  طالباً من طالب ) 299(تكونت العينة من 

  . االجتماعية جامعة القصيم  اإلنجليزية في كلية العلوم

، ومقياس مهـارات مـا   ) 1998(فعالية الذات العامة من إعداد عبدالرحمن : أدوات الدراسة 

  . وراء المعرفة في إعداد الوطيان 

ارة تحديد ظهرت النتائج تفوق الطالب مرتفعي الفعالية الذاتية على منخفضي الفعالية في مهأو

القة أن العالتحكم والمراقبة وفي مهارة التقويم الذات للتعليم ، أي  مهارة ياألهداف ووضع الخطط وف

رتفعت الفعالية الذاتية زاد استخدام مهارات مـا وراء المعرفـة ، وكـذلك    بينهما عالقة تبادلية كلما ا

  ) . 2006الوطيان ، ( المعرفة يرفع من مستوى الفعالية  استخدام مهارات ما وراء
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  :  )2006(دراسة الشناوي  -

  ) فعالية الذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية ( 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين فعالية الذات وبعض من سمات الشخصـية لـدى   

  . طالب من كلية التربية النوعية  

ـ ) 183(تكونت العينة من  النوعيـة جامعـة   ة طالباً من طالب الفرقة الرابعة في كلية التربي

اقتصاد ، حاسب آلـي ، إعـالم ،   : إناث في التخصصات األتية ) 134(ذكور و ) 49(المنصورة ، 

  . موسيقى  

مقياس فعالية الذات من إعداد الشناوي ، واختبار الشخصية من إعـداد  : األدوات المستخدمة 

  . نجاتي يقيس ستة أبعاد 

لة إحصائية بين سمات الشخصية وفعالية الذات ما وأظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات دال

رتباط موجب وكذلك بعد الثقة بالنفس ، وأظهرت النتـائج  ا عدا بعد المشاركة االجتماعية ، حيث وجد

أيضاً بأنه ال توجد فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في فعالية الذات ، بينما توجد فروق دالة بين 

  ) . 2006الشناوي ، ( لية الذات خصصات المختلفة في فعاالت

  ) : 2006(دراسة أبو معال  -

المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتهما باالتجاه نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليـة  ( 

  ) .التمريض 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقة ذلك باالتجاه   

يض ، كما تهدف إلى معرفة الفروق في المهارات االجتماعية وفعاليـة الـذات وفقـاً    نحو مهنة التمر

 اًطالب) 115(منهم  الباً وطالبةط) 202(تكونت عينة الدراسة من تغير النوع ، والمستوى الدراسي ، لم

  . من كلية التمريض في قطاع غزة  طالبة) 87(و 

عية لريجيو ، ومقياس فعالية الذات من إعداد واألدوات المستخدمة هي مقياس المهارات االجتما

  . تبتون ورثنجتون 

ن أ، و% 62وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المهارات االجتماعية لدى الطلبة وصل إلـى  

ذات داللة إحصائية في مستوى  اً، ووجدت الدراسة أيضاً فروق% 74مستوى فعالية الذات وصل إلى 

الدراسة أيضاً فروق ذات داللة إحصائية في المهارات االجتماعيـة  ووجدت الفعالية لصالح الطالب ، 

وأنه ال توجد فروق في المهارات االجتماعية وفعالية الـذات  بين الطالب والطالبات لصالح الطالب ، 

  ) . 2006أبو معال ،( ات السنة األولى والسنة الرابعة بين طالب وطالب
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  ) : 2007(دراسة عطار  -

من مراحل دراسية مختلفة  اعية والخجل وعالقتهما بالتحصيل لدى الطالباتالمهارات االجتم( 

  . ) العربية السعودية  بالمملكة

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المهارات االجتماعية والخجل والتحصيل الدراسي   

يضاً إلى التعـرف  ، وهدفت أ) متوسطة ، ثانوية ، جامعة ( لدى الطالبات من مراحل دراسية مختلفة 

على الفروق بين الطالبات في هذه المراحل في المهارات االجتماعية والخجل ، وتحديد مدى إسهام كل 

  . من متغيري المهارات االجتماعية والخجل في التحصيل الدراسي 

، من كلية االقتصاد في السـعودية   طالبة) 106(طالبة منها ) 290(ن متكونت عينة الدراسة 

مقياس المهارات االجتماعية من إعداد عطار ، ومقياس الخجل من إعداد : دوات المستخدمةنت األوكا

  عطار 

رتباط سالب بين بعض أبعاد المهارات االجتماعية والتحصـيل فـي   وأظهرت النتائج وجود ا

عد بينما بالمرحلة الجامعية والمرحلة المتوسطة وخاصة بعد الحساسية االجتماعية والقلق االجتماعي ، 

، كما وجدت فروق دالة في المهـارات االجتماعيـة لصـالح     اًموجب هرتباطاالمرونة االجتماعية كان 

المرحلة الثانوية ثم الجامعية ، وأظهرت الدراسة أيضاً أن أفضل منبئ بالتحصيل الدراسي هـو بعـد   

  ). 2007عطار، ( الحساسية االجتماعية من أبعاد المهارات االجتماعية 

   ) : 2007( دراسة السيد -

المهارات االجتماعية وعالقتها بالفعالية الذاتية والقيادة والمشاركة السياسية لـدى طـالب   (  

  ) .الجامعة 

والفعالية الذاتية لدى طـالب  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين المهارات االجتماعية   

وهدفت ايضا الى معرفة الفـروق  .سياسية امعة ومعرفة العالقة بين المهارات االجتماعية والقيادة الالج

  .  بين الطالب والطالبات فى المهارات االجتماعية والفعالية الذاتية والقيادة السياسية

 بجامعة المنصـورة   من الكليات العلمية واألدبية وطالبةً اًطالب )150( تكونت عينة الدراسة من

، وأدوات الدراسة كانت مقياس المهارات االجتماعية إعداد ريجيو ، ومقياس فعالية الذات إعداد تبتون 

  . ورثنجتون ، ومقياس القدرة على القيادة ، إعداد راسل وأدوارد 

رتباطية دالة بين المهارات االجتماعية وفعالية الذات لدى طالب اوأظهرت النتائج وجود عالقة 

بـين المهـارات االجتماعيـة والمشـاركة      رتباطية دالة إحصائياًاووجود عالقة ) كلية عينة(الجامعة 

السياسية لدى طالب الجامعة ، كما وجد أيضاً فرق إحصائي دال بين متوسـطي درجـات الطالبـات    

  ) .  2007السيد ، ( ة للمهارات والفعالية والقيادة والطالب بالنسب
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  ) : 2008(دراسة المشاط  -

والمهارات االجتماعية والفعالية الذاتية لدى عينة من طالبات كلية إعداد " أ " بين نمط العالقة ( 

  ) .المعلمات بمحافظة جده 

والمهارات االجتماعية لدى عينة " أ " هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين نمط السلوك   

وفعالية الذات لدى " أ " نمط السلوك من طالبات كلية إعداد المعلمات والتعرف أيضاً على العالقة بين 

  . عينة من طالبات كلية التربية 

طالبة من طالبات كلية إعداد المعلمات بمحافظة جده بالقسم األدبـي  ) 150(تكونت العينة من 

  .سنة  20 –17صاد ، وتراوحت أعمارهن ما بين اللغة العربية ، والقسم العلمي اقت

، ومقيـاس المهـارات   ) 1993(ية الذاتية ، إعداد صـالح  أدوات الدراسة كانت مقياس الفعال

  ) . 2000(إعداد عبدالخالق " أ " االجتماعية من إعداد السمادوني ، ومقياس نمط 

والمهارات االجتماعية ، وان هناك عالقة " أ " واظهرت النتائج أن هناك عالقة سالبة بين نمط 

  ) .  2008المشاط ، ( فعالية الذاتية وال" أ " موجبة ودالة إحصائياً بين نمط السلوك 

  ) : 2008(دراسة الصاوي  -

  ) . فعالية الذات وعالقتها بأنماط التكيف لدى طالب الجامعة ( 

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بـين فعاليـة الـذات والتكيـف األكـاديمي      

العينة من طالب الجامعة في  فرادواالجتماعي لدى طالب الجامعة ، والتعرف أيضاً على الفروق بين أ

) رابعـة   –ثانيـة  ( الصف الدراسـي  ) ذكور وإناث ( النوع قاً لمتغيرات الدراسة ، ففعالية الذات و

مكانية التنبؤ بدرجة فعالية الذات من خالل إ، والتعرف كذلك على ) أدبي –علمي(التخصص الدراسي 

  .د التكيف األكاديمي واالجتماعي أبعا

ـ ) 292(مهـا  اقوو طالباًوطالبة من السنتين ، الثانية) 464(ة الدراسة من ونت عينـتك  اًطالب

 6إناث من التخصصات العلمية واألدبية من كلية التربية جامعـة  ) 174(ذكور ، و ) 118(وطالبة ، 

  . أكتوبر 

مقياس الفعالية العامة للذات إعداد تبتـون ورثنجتـون ، ومقيـاس التكيـف     : أدوات الدراسة 

  . كاديمي واالجتماعي إعداد الصاوي األ

رتباطية موجبة بـين فعاليـة الـذات والتكيـف االجتمـاعي      اظهرت النتائج وجود عالقة أو

واألكاديمي ، وتوجد أيضاً فروق دالة إحصائياً بين درجات األفراد على مقياس فعاليـة الـذات تبعـاً    

العلمي ، وكشفت النتائج أيضاً عن لمتغير النوع وذلك لصالح الذكور ، ولمتغير التخصص التخصص 
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ـ إمكانية التنبؤ بدرجة فعالية الذات من خالل أبعاد مقياس التك ف األكـاديمي والتكيـف االجتمـاعي    ي

   ) . 2008الصاوي ،(

  ) :2009(دراسة محمد  -

رشادى للتدريب على المهارات االجتماعية لتخفيض حدة القلق االجتمـاعى  إفاعلية برنامج ( 

  .  )عة لدى طالب الجام

والقلق االجتماعى لدى طالب السنة تهدف هذه الدراسة الي قياس مستوى المهارات االجتماعية 

وتطبيق برنامج للتدريب على المهارات االجتماعية لتخفيض حدة القلق . االولى من المرحلة الجامعية 

  .االجتماعي لديهم 

للمجموعة الضابطة  )12(ريبية و للمجموعة التج )12(وطالبة  اًطالب) 24(وتكونت العينة من 

عـداد سـلوى جمـال    إدوات المستخدمة مقياس القلق االجتماعى من وكانت األمن جامعة بنغازي ، 

  ).1991(عداد السمادونى إومقياس المهارات االجتماعية  , )1997(

صائية بين درجات االفراد فـي القياسـين القبلـى    ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احأو

كمـا  .لصالح القياس البعدى  ) وبعدهقبل تطبيق برنامج التدريب على المهارات االجتماعية  (بعدى وال

فـراد المجموعـة   أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أوجدت فروق ذات داللة احصائية بين درجات 

  ) . 2009محمد ، ( ق االجتماعى بعد تطبيق البرنامج الضابطة في القياس البعدى على مقياس القل

  ) :2012(دراسة علي  -

المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى عينة من طلبة جامعتى طرابس وعمر ( 

تهدف هذه الدراسة الي التعرف على مستوى المهارات االجتماعية والعالقـة بـين ابعـاد    ).المختار 

والسنة الدراسية في ,والتخصص  ,العائدة للنوع  كما تهدف الى معرفة الفروق، تماعية المهارات االج

  . ، ومعرفة أفضل المتغيرات للتنبؤ بالمهارات االجتماعية المهارات االجتماعية 

وطالبة من السنتين االولى والرابعـة بكليـة االداب وكليـة     اًطالب)459(وتكونت العينة من .

رات االجتماعيـة مـن   دوات الدراسة مقياس المهاأوكانت ، وعمر المختار الهندسة بجامعتى طرابلس 

ظهرت النتائج ان مستوى المهارات االجتماعية لدى العينة أو، اعداد ريجيو تعريب عبد اللطيف خليفه 

وع في بعض األبعاد كما وجدت فروق دالة عائدة للن. كان مرتفعا مقارنة بالمتوسط الفرضى للمقياس 

لمهارات االجتماعية ما عـدا بعـدى   بعاد اأوالتوجد فروق دالة عائدة للتخصص في لصالح اإلناث ، 

نه توجد فروق دالة لمتغيـر  أكما تبين ، لصالح التخصص العلمى  التعبير االنفعالى والضبط االنفعالى

شارت النتـائج الـى   أكما . بعاد المهارات االجتماعية لصالح السنة الرابعةأفي بعض السنة الدراسية 



 58

ب جامعة طرابلس ، وإن أفضل المتغيـرات للتنبـؤ   ارتفاع مستوى المهارات االجتماعية لصالح طال

  ) . 2012علي ، ( بالمهارات االجتماعية كان متغير السنة الدراسية 
  

  : الدراسات األجنبية التي تناولت المهارات االجتماعية وفعالية الذات  – 3.3

 :   Riggioi .et al) 1990(  ينوآخر، دراسة ريجيو  -

ت االجتماعية وبعض مظاهر الكفاية االجتماعيـة لـدى طـالب    العالقة بين أبعاد المهارا(  

  .) الجامعة 

ف الدراسة إلى اختبار العالقة المتبادلة نتائج مقياس التقرير الذاتي متعدد األبعاد للمهارات دته  

  . االجتماعية وبعض مظاهر الكفاية االجتماعية 

تقدير  ومقاييس لكل من 1990يو األدوات المستخدمة مقياس المهارات االجتماعية ، إعداد ريج

، مركز التحكم ، الشعور بالوحدة ، الشعور بحسن الحال ، وتكونـت عينـة   الذات ، القلق االجتماعي 

  .طالباً جامعياً تطوعوا لإلجابة عن بطارية االختبارات ) 121(الدراسة من 

لبياً بالقلق االجتماعي وأظهرت النتائج أن المهارات االجتماعية ترتبط إيجابياً بتقدير الذات وس

رتباط دال إحصائياً بين الدرجة الكليـة للمهـارات   اوالشعور بالوحدة ، وعلى غير المتوقع فلم يوجد 

  ) .  103:1998نقال عن عبدالرحمن ، ( االجتماعية ومقاييس مركز التحكم وحسن الحال 
  

  :   Hoover , Kathleen Geiger) 2000(دراسة هوفر  -

  .)فعالية الذات ومركز التحكم والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة العالقة بين  (

حـول األداء   دقتـرح االعتقـا  حث نظرية التعلم االجتماعي التـي ت تهدف هذه الدراسة إلى ب

ضروريين لإلنجاز األكاديمي ، وتبحث تـأثير متوسـط   ) فعالية الذات ، مركز التحكم (  :األكاديمي 

  .ة على فاعلية الذات ومركز التحكم وتوقعات الطالب التحصيلية بالكلية درجة طالب المدرسة الثانوي

طالباً بالسنة األولى بجامعة جو سويت الغربية ، واعتمدت ) 1218(وتكونت عينة الدراسة من 

  . طالباً فقط هم الذين أكملوا اإلجابة على مقاييس الدراسة ) 322(الدراسة 

رتباط االية تؤدي إلى زيادة التحصيل األكاديمي ، كما أن وأظهرت النتائج أن فعالية الذات الع

رتباط هام بين متوسط الدرجات المتوقعة والتحصيل األكـاديمي  إلى انتاج اللفظي للفرد يشير بقوة اإل

  ) .  51:2011نقال عن الزناتي ، (
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  :   Denize, et. al) 2005( دراسة دينيز ، وآخرين -

  .) وحدة النفسية لدى طالب الجامعة في ضوء أنماط الصداقة المهارات االجتماعية وال(  

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أنماط الصداقة على المهارات االجتماعية والوحدة النفسية   

  . ومعرفة الفروق بين الطالب في المهارات االجتماعية 

لباحثون مقاييس للوحدة وهذه الدراسة كانت على عينة من طالب الجامعة األتراك ، واستخدم ا

  . النفسية والمهارات االجتماعية 

وجود فروق دالة إحصائياً بين الطالبات والطالب بالنسبة لمستويات التعبيـر  ظهرت النتائج وأ

االنفعالي والحساسية االنفعالية والضبط االجتماعي والمهارات االجتماعية بصفة عامة لصالح الطالبات 

الجتماعية للطالب الذين لديهم أنماط صداقة تتسم باألمن أعلى عن مستويات ، كما وجد أن المهارات ا

نقـالً عـن السـيد ،    ( المهارات االجتماعية للطالب الذين كانت أنماط الصداقة لديهم ال تتسم باألمن 

105:2007 . (  

  :   Hsieh, et .al) 2007( ن يوآخر، ش يسدراسة ه -

  ) نحو تحقيق األهداف لدى طالب الجامعة فعالية الذات وعالقتها بالتوجهات ( 

األهداف لدى هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين فعالية الذات والتوجهات نحو تحقيق   

فترضت هذه الدراسة وجود عاملين يؤثران على التحصيل واإلنجاز األكاديمي طالب الجامعة ، حيث ا

التوجـه  : لمهمة والتي تتحدد فـي  يق األهداف وإكمال ا، وهما فعالية الذات ، والتوجهات الذاتية لتحق

  . حجامي إلقدامي ، والتوجه ااإل

مـن   اًطالب) 52(مقسمة إلى مجموعتين  طالباً من الجامعة) 112(دراسة من وتكونت عينة ال

  . من منخفضي التحصيل  اًطالب) 60(مرتفعي التحصيل ، و 

فعالية الذات والتحصيل األكاديمي والدافعية ،  رتباطية دالة بيناوأظهرت النتائج وجود عالقة 

و فعالية داء المهمة بنجاح ، والطالب منخفضأقدامي نحو ن بالتوجه اإلالفعالية يتسمو رتفعوفالطالب م

  ) . 81:2008نقالً عن الصاوي ، ( حجامي نحو أداء المهمة الذات يتسمون بالتوجه اإل
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  :  مناقشة الدراسات السابقة  - 4.3

  . سيتم مناقشة الدراسات السابقة من حيث األهداف ، والعينة ، وأدوات القياس ، والنتائج  
  

  : األهداف : أوالً   

المتغيرات التي تناولتها بالدراسة مع متغيري المهارات حسب تباينت أهداف الدراسات السابقة 

  . االجتماعية وفعالية الذات 

أربع دراسات تناولت المهارات االجتماعية وفعالية  ن هناكح أضتّافمن خالل العرض السابق 

" أ " ، حيث تناولت العالقة بين نمط ) 2008(الذات وعالقتها مع متغيرات أخرى مثل دراسة المشاط 

تناولت المهارات االجتماعية وفعالية ) 2006(والمهارات االجتماعية وفعالية الذات ، ودراسة أبو معال 

تناولت المهـارات والفعاليـة   ) 2007(ه نحو مهنة التمريض ، ودراسة السيد الذات وعالقتهما باالتجا

  . وعالقتهما بالقيادة والمشاركة السياسية 

التي قارنت المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسياً فـي المهـارات   ) 2001(ودراسة حسيب 

رات االجتماعية لدى عينـة  االجتماعية وفعالية الذات ، وقد أهملت هذه الدراسات معرفة مستوى المها

  . )2012(ودراسة علي ) 2006(معال ماعدا دراسة ابوالدراسة وهم طالب الجامعة 

كتئـاب ،  ارات االجتماعية بمتغيرات مثل االرتباط المهاوهدفت دراسات أخرى للتعرف على 

. فسـية  والوحـدة الن , ومركـز الـتحكم   , وتقدير الذات والتحصيل ، والتوافق الدراسي ، والخجل ، 

ودراسـة  ) 2002(باإلضافة إلى معرفة الفروق في النوع والتخصص مثل دراسة رجيعة وإبـراهيم  

  ) . 2005(، ودراسة دينيز وآخرون ) 2012(ودراسة علي ، ) 2007(عطار 

للمهارات االجتماعية للتخفيف من الفوبيـا   ض الدراسات استخدمت برامج تدريبيةكما أن بع 

 )2005(ودراسة قاسم  )1993(كما في دراسة متولي ومن القلق االجتماعي ,االجتماعية ومن الخجل 

  . ) 2009(ودراسة محمد 

مثل ، مهارات ما  عدة  الدراسات إلى معرفة عالقتها بمتغيرات أما بالنسبة لفعالية الذات هدفت

،  ) 2006(، وعالقتها مع سمات شخصية ، دراسة الشناوي ) 2006(وراء المعرفة ، دراسة الوطيان 

التعلـيم ،   ، ومع التنظيم الذاتي وتصـورات ) 1999(وعالقتها مع االستقالل النفسي ، دراسة حسيب 

وعالقتها بالتوجه نحو تحقيق ,)2000(وعالقتها مع مركز التحكم دراسة هوفر  )2006(دراسة خليفة 

   .) 2007(االهداف دراسة هسيش 
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  : ة العين: ثانياً 

تباينت العينات التي استخدامتها الدراسات السابقة من حيث العدد أو العمر ، فكانت العينات من 

طلبة الجامعة ومعظم الدراسات شملت عينات من كل النوعين الذكور واإلناث مثل ، دراسة الصـاوي  

والشناوي ، ) 2001(، وحسيب ) 2006(وأبو معال  ،) 2007(، والسيد ) 2006(، وخليفة ) 2008(

ا الدراسات التي تناولت اإلنـاث  بينم) 2012(وعلي ,  )2005(ودينيز ،  )2009(ومحمد ,  )2006(

، وعبدالرحمن وعبدالمقصـود  ) 2005(، وقاسم ) 2007(، دراسة عطار  في عيناتها) طالبات فقط (

في عينـاتهم ،  ) طالب فقط (أما الدراسات التي تناولت الذكور ) . 2008(، ودراسة المشاط ) 1998(

  .) 1993(دراسة متولي 

فأغلب الدراسات تناولـت سـنوات مختلفـة    ) السنة الدراسية ( أما بالنسبة للمستوى الدراسي 

) 2007(وعطـار  ) 1993(ومتـولي  ) 2008(والمشاط ) 2008(للمقارنة بينها مثل دراسة الصاوي 

، ) 2001(وحسيب ) 2002(هيم ورجيعة وإبرا) 2006(والوطيان ) 2006(وأبو معال ) 2007(والسيد 

 ,) 2006(بينما الدراسات التي تناولت سنة دراسية واحدة فهـي دراسـة الشـناوي    ) 2012(وعلي 

  .) 2000(وهوفر , ) 1999(وحسيب 
  

  : أدوات القياس : ثالثاً 

أغلب الدراسات استخدمت مقياس المهارات االجتماعية لريجيو ترجمة عبـدالرحمن ، مثـل   

) 2006(، وأبو معال ) 2005(، وقاسم ) 2001(، وحسيب ) 1998(ن وعبدالمقصود عبدالرحم دراسة

مـن  اسـتخدمت مقيـاس   ربع دراسات أبينما . ) 2012(وعلي ,) 1990(وريجيو ، ) 2007(والسيد 

ومحمـد  ) 1993(ومتـولي  ، ) 2002(ورجيعة وإبراهيم ) 2008(المشاط :  يالسمادوني وهترجمة 

الدراسات استخدم مقياس المهارات االجتماعية من إعداد الباحث مثـل  والبعض اآلخر من ) . 2009(

  ) . 2007(عطار دراسة 

بالنسبة لمقياس فعالية الذات فقد استخدم البعض مقياس تبتون وروثنجتـون مثـل دراسـة    أما 

  ) .  2007(والسيد ) 2006(والوطيان ) 2008(والصاوي ) 1999(ودراسة حسيب ) 2001(حسيب 

  ). 2006(استخدمت مقياس فعالية الذات من إعداد باندورا وهي دراسة خليفة  ودراسة واحدة
  

  : النتائج : رابعاً 

وخاصة التي تناولت المهارات االجتماعيـة وعالقتهـا    –تبين من مراجعة الدراسات السابقة 

) عالية الذات، السنة الدراسية ، فالنوع ، التخصص (لم تهتم بإدخال متغيرات مثل أنها  –بفعالية الذات 
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علـي  العوامل وتأثيرها التفاعل المشترك بين هذه استكشاف وكمتغيرات تتنبأ بالمهارات االجتماعية ، 

رتباطيـة  ان أغلب هذه الدراسات بينت أن هناك عالقـة  إحيث  وفعالية الذات ،المهارات االجتماعية 

، ومجموعة أخـرى   )2007(والسيد  ,)2006(وأبو معال , ) 2001(موجبة بينهما مثل دراسة حسيب 

والسنة الدراسية في المهارات االجتماعية وفعالية الذات ، حيـث  ,والتخصص  ,هتمت بفروق النوع ا

وأبو معـال   ,)2001(في المهارات االجتماعية ال توجد فروق في النوع مثل دراسة حسيب نه أوجدت 

ما في فعاليـة  أ .كثر مهارة أاث نن اإلأدتا وج) 2012(وعلي ) 2005(بينما دراسة دينيز ، ) 2006(

) 2001(وحسيب ,) 1999(الذات فقد ظهرت الفروق في النوع لصالح الذكور كما بينت دراسة حسيب 

، بينمـا أظهرت دراسة واحدة أنه ال توجد ) 2008(والصاوي ) 2006(وأبو معال ,) 2006(وخليفة ,

  . ) 2006(فروق في النوع في فعالية الذات هي دراسة الشناوي 

أن ) 2012(ودراسـة علـي   ,) 2001(أما بالنسبة لمتغير السنة الدراسية بينت دراسة حسيب 

أنه ال توجد فروق ) 2001(حسيب السنة الدراسية الرابعة أكثر مهارة من السنة الثانية ، وبينت دراسة 

 اًأن هناك فروقأما متغير التخصص فأغلب الدراسات لم تبين  .لمتغير السنة الدراسية في فعالية الذات 

في فعالية الذات حسب التخصصات األدبية والعلمية ما عدا دراسـة   اًفي المهارات االجتماعية أو فروق

واحدة بينت أن التخصص العلمي أكثر ارتفاعاً في فعالية الذات من التخصص األدبي وهـي دراسـة   

   ) .2008(الصاوي 

 ,ومستوى فعاليـة الـذات    االجتماعية والدراسة الحالية تركز على معرفة مستوى المهارات 

، كما تركز على متغيرات عند طالب الجامعة وطبيعة العالقة بين المهارات االجتماعية وفعالية الذات 

النوع ، والسنة الدراسة ، والتخصص لمعرفة الفروق بينهما في المهارات االجتماعية وفعالية الذات ، 

استكشـاف  وخالل هذه المتغيرات لمعرفة أفضل متنبئ لهـا ،   وكذلك التنبؤ بالمهارات االجتماعية من

علـى المهـارات   وتأثيرهـا   )النوع ، التخصص ، السنة الدراسـية  ( عوامل التفاعل المشترك بين 

   .وهو ما أهملته الدراسات السابقة , وفعالية الذات االجتماعية 
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  : تمهيد  -1.4
  

  

ويتضـمن  هداف الدراسـة ،  أبعته الباحثة في تحقيق تّايشمل هذا الفصل المنهج البحثي الذي 

، كما يتضمن هذا الفصـل وصـفاً لـألدوات    ووصفها وكيفية اختيار العينة ، وصف مجتمع الدراسة 

، وكيفيـة  لثبـات  جراءات الصدق والمتمثلة في إا المستخدمة والخصائص السيكومترية لهذه األدوات 

  .جمع البيانات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل تلك البيانات 

  : منهج الدراسة المستخدم  – 2.4

أكثر مالئمة وتحقيقـاً ألهـداف    كونهرتباطي اال استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج 

  . ها وتساؤالتالدراسة 

على جمع البيانات من عدد من المتغيرات ، وتحديد ما  البحث الذي يعملهو رتباطي المنهج اال

إذا كانت هناك عالقة بينها ، وإيجاد قيمة تلك العالقة والتعبير عنها بشكل كمي من خالل مـا يسـمى   

  ) .  379:2002ملحم ، ( رتباط بمعامل اال

   :رتباطي يطبق إذا كان الغرض من البحث أن البحث أو المنهج اال 1995,ويرى العساف 

  معرفة ما إذا كان هناك عالقة أم ال بين متغيرين أو أكثر   -
  . بين متغيرين أو أكثر ) ة أم موجبة بسال( العالقة  واتجاهمعرفة مقدار  -

  . التنبؤ بتأثير متغير على متغير أخر  -
  . تقرير جدوى إجراء دراسة تجريبية لمعرفة أثر متغير دون غيره  -
و تساهم في حـل مشـكلة   أ،  مية تساعد على تقديم المعرفةالتوصل إلى فرض فروض عل -

  ) .  263:  1995العساف ( ملحة 
  

ظيفتها األساسية هي الوصـول إلـى   رتباطية وأن البحوث اال 2004,وعالم بوهكذا كما أكد أ

معلومات عن قوة العالقات بين متغيرين ، وتستخدم هذه العالقة في عمل تنبؤات تتعلق بهذه المتغيرات  

     . ) 233:  2004 ,أبوعالم(

البحـث  ( إلى ان هناك عدة خطوات تحدد هذا النوع من البحـوث   2010,ويشير عبدالعزيز 

  : وهي ) رتباطي اال

 . تحديد مشكلة البحث تحديداً دقيقاً  .1
 . مراجعة البحوث والدراسات السابقة  .2
 . تصميم البحث وتحديد خطواته اإلجرائية  .3
 . جمع البيانات وتصنيفها  .4
 . تحليل البيانات وتفسيرها  .5
  ) .  196:2010عبدالعزيز، ( نتائج وكتابة تقرير البحث العرض  .6
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  : اره مجتمع الدراسة ومبررات اختي – 3.4

 ,طلبة السنة الثانية والرابعة في التخصص األدبـي  الذكور واإلناث من يضم مجتمع الدراسة 

، تخصص العلمي من كليـة األداب والعلـوم المـرج    والمستوى الثالث والرابع والسابع والثامن في ال

  .  2010/2011جامعة بنغازي ، للعام الجامعي 

،  2010/2011عـام الجـامعي   طالباً لل) 1962( وقد بلغ مجموع طلبة كليتي األداب والعلوم 

 )النـوع (أداب وعلوم ، و) تخصص ( يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الكلية ) 1(والجدول 

  .ثانية ورابعة  )السنة الدراسية(وإناث ، وذكور 

أكبر الكليات األدبية فـي المـرج ،   لكونها كلية اآلداب ممثلة للتخصص األدبي وقد تم اختيار 

العلمي وتحتـوي علـى    حيث تضم ثمانية أقسام ، واختارت لنفس السبب كلية العلوم ممثلة للتخصص

هذه المرحلة أكثر تعاونـاً وألفـة بـأداوت    طالب كون  سبعة أقسام ، وقد تم اختيار طلبة السنة الثانية

البحث العلمي من طلبة السنة األولى ، حيث نجد محدودية خبرة الطلبة الجـدد بالمنـاخ األكـاديمي    

الجامعي ، وعدم األلفة بالبحث العلمي ، أما طلبة السنة الرابعة باإلضافة إلى أنهم أكثـر توافقـاً مـع    

نخراط في الحياة العملية لشـغل  كثر نضجاً واستعداداً لالأبلية للتعاون ، هم المناخ األكاديمي وأكثر قا

تميزون بثبات نفسـي  لية ، باإلضافة إلى أن طلبة الجامعة بشكل عام يووظيفة معينة وشعورهم بالمسؤ

    .  جراء الدراسة عليهم فكري ومعرفي إل

  
  :  توزیع مجتمع الدراسة حسب)1(جدول 

  لكلیتي اآلداب والعلوم، لسنة الدراسیة وا، والتخصص ، النوع 
  

    
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  1247  374  121  516  236  األداب
  715  302  62  225  126  العلوم

 362  741  183  676  1962  

  
  

  : عينة الدراسة  – 4.4 

ويتم ,ث التى نريد الحصول على بيانات منها اوعنها العينة هى جزء من مجموع وحدات البح

  ). 236.:2003,الهمالى(اختيارها بطريقة عشوائية بحيث تمثل الخصائص العامة للمجتمع المدروس 
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ويشترط في العينة الجيدة أن تتمثل فيها جميع صفات األصل الذي اشتقت منه حتـى يصـبح   

فات ذلك األصل ، وال تتحقـق هـذه الفكـرة إال إذا    استنتاجاً صحيحاً وإال أخطأنا في حكمنا على ص

تساوت احتماالت ظهور كل جزء من أجزاء ذلك األصل في العينة المختارة حتى تصبح العينة صورة 

  ).  308:2005السيد ، ( صادقة لذلك األصل في جميع خواصها 

هـذا النـوع فـي    دام راسة وفقاً للطريقة العشوائية الطبقية ، ويتم استخدوقد تم اختيار عينة ال

اختيار العينة عندما يكون مجتمع البحث غير متجانس في فئاته ، لذلك يجب أن تكون العينـة ممثلـة   

  ) .  128:2010عبدالعزيز ( الفئات بنسب وجودها في المجتمع األصلي  لجميع

ينـة  وتستخدم الطريقة العشوائية الطبقية في اختيار عينات متساوية من المجموعات الفرعية لع

  ) .  310:1995عساف ، ( الدراسة ، وخاصة إذا كان البحث يستهدف المقارنة بينها 

من مجموع مجتمع الدراسة ، وبالتالي بلغ عدد أفراد العينة %  14وقد تم اختيار العينة بنسبة 

النـوع ، التخصـص   ( وطالبة موزعين بالتساوي حسب متغيرات الدراسـة   اًطالب) 280(األساسية 

  ) . ، السنة الدراسية الدراسي 

  : وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اختيار العينة 

والعلوم للحصول على قـوائم بأسـماء    كليتي اآلدابباالتصال بمنسقي األقسام ب قامت الباحثة .1

ثـة الفصـل   ، وبالنسبة إلى كلية العلوم قد عاملت الباح) الثانية والرابعة ( الطلبة في السنتين 

الثانية ، والفصلين السابع والثامن على أنهما الدراسية السنة  اعلى أنهم الثالث والرابعالدراسي 

 . السنة الدراسية الرابعة 

 . الب عن الطالبات بكل كلية على حدة ، وفي كل سنة دراسية على حدةتم عزل أسماء الط .2

،  دراسية على حـدة ، وفي كل سنة  حدة تم ترقيم أسماء الطالب والطالبات في كل كلية على .3

 . من جدول االرقام العشؤائية ألجل اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية 

4. من القوائم بطريقة  دةيتم اختيار العدد المحدد مسبقاً من الطالب والطالبات في كل كلية على ح

بة لى بعض الطلوائياً وذلك لتوقع صعوبة الوصول إعش اًطالب) 20(عشوائية ، وقد تم إضافة 

دوات جمع البيانات في أأو حدوث أي نقص مخل في إجابات بعض األفراد على  أثناء التطبيق

عينة مـن هـؤالء األفـراد ،    الــدراسة مما يتطلب استبعادها ، وبالتالي استكمال بيانات ال

  . يوضح توزيع أفراد العينة بعد تحديد أفرادها في كل كلية ) 2(والجدول 
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   الدراسة حسب ةعینتوزیع ) 2(جدول 
  لكلیتي اآلداب والعلوم -والسنة الدراسیة ، والتخصص ، النوع 

   

   
  السنة الرابعة   السنة الثانیة   السنة الرابعة   السنة الثانیة 

  35  35  35  35  ذكور
  35  35  35  35  إناث

  70  70  70  70  المجموع
 280  

  
  

  : أدوات الدراسة  – 5.4

مقيـاس المهـارات   : في هذه الدراسة مقياسان لقياس متغيـرات الدراسـة ، وهمـا     استخدم

، ومقياس فعاليـة الـذات    )2006 (، ترجمة عبداللطيف خليفة )Riggio) 1989االجتماعية لريجيو 

  . ) 1990(، ترجمة محمد السيد عبدالرحمن   Tipton & wortlington )1980 (لتبتون وروتنجتون
  

  :  مقياس المهارات االجتماعية  1.5.4

نه اعتمد في ترجمته للمقياس على مقياس حدث ، وألمقياس عبداللطيف خليفة ألنه األتم اعتماد 

شمل  )2006(ن مقياس خليفةإللمهارات االجتماعية ، كما  )1992 (ومحمد السيد )1991 (السمادوني

ينطبق تماماً وبالتالي تكون اإلجابة سهلة للمفحـوص  ) 5(ى ال ينطبق إل) 1(على خمس نقاط تبدأ من 

  . مع الدقة في القياس 

من إعداد رونالدريجيو ،   Social  Skills  Inventory ( SSI)قائمة المهارات االجتماعية 

يهدف هذا المقياس إلى قياس المهارات االجتماعية ، ويتكون ) 2006 (تعريب عبداللطيف محمد خليفة

و عبارة لكل مقياس أو بعـد وذلـك   أ اًبند)  15(عبارة موزعة على ستة أبعاد فرعية بواقع ) 90(من 

  : على النحو التالي 

   Emotional Expressivity (EE)بعد التعبير االنفعالي  – 1

يقيس مهارة األفراد في التخاطب غير اللفظي ، وقدرتهم على التعبير عن مشاعرهم وحـالتهم  

  . ة بآشعر بالحزن أو الكأمن الصعب على األخرين أن يعرفوا متى  :االنفعالية ، مثل 

    Emotional Sensitivity (ES)بعد الحساسية االنفعالية   – 2

 أشكال التخاطب غير اللفظي الصـادر مـن األخـرين   قدرة الفرد على استقبال  ويكشف عن

  . ي يهتم بي أثناء وجودي في الحفالت استطيع معرفة الشخص الذ: ، مثل وتفسيرها 
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  :  Emotional Control (EC)بعد الضبط االنفعالي  – 3

ويتركز حول قدرة الفرد على ضبط تعبيراته االنفعالية وغير اللفظية بمـا يناسـب الموقـف    

  . ي رال أستطيع ضبط انفعاالتي او التحكم بدقة في مشاع: االجتماعي الذي يوجد فيه ، مثل 

    Social Expressivityبعد التعبير االجتماعي  – 4

ويشــير إلى مهارة الفرد على التعبير اللفظي ومشاركة األخرين في المواقف االجتماعيـة ،  

  . الحوار في المناقشة مع األخرين  أعادة أكون الشخص الذي يبد: مثل 

    Social Sensitivityبعد الحساسية االجتماعية  – 5

همه لمعايير وقواعد السلوك االجتماعي المالئـم ،  ويقيس قدرة الفرد على االستقبال اللفظي وف

  . عر بالقلق على صحة ما أقوله او أفعله في بعض المواقف شأ: مثل 

   Social  Control (SC)بعد الضبط االجتماعي  – 6

ويشير إلى مهارة لعب الدور والتكيف في المواقف االجتماعية والقدرة على تحديد مضـمون  

حدث أمام مجموعة كبيرة مـن  أجد صعوبة في الت: ، مثل  واتجاهه االجتماعيالتخاطب أثناء التفاعل 

  ) .  19،18:  2006خليفة ، ( الناس 
  

  :  المهارات االجتماعية طريقة تصحيح مقياس

حيـث ال تنطبـق   ) 1(تتمثل في تقدير كل عبارة من العبارات في ضؤ خمس نقاط تبدأ مـن  

على درجة لكل مقياس  صالعبارة تماماً ، ويحصل المفحو حيث تنطبق) 5(العبارة على اإلطالق إلى 

، وكذلك على درجة كلية تتراوح بين )  75و  15تتراوح بين ( فـــرعي من المقـــاييس الستة 

  . عبارة عن مجموع درجاته على المقاييس الفرعية )450و 90(

من إجمـالي العبـارات   عبارة ) 31(البنود السلبية وهي في االتجاه العكسي للمهارة وبلغ عدد 

  ) .3(لمزيد من التفاصيل انظر الملحق ) .  20:2006خليفة ، ( عبارة ) 90(البالغ عددها 

  :  وثباته مقياس المهارات االجتماعية في الدراسات السابقةصدق 

  : الصدق : أوالً 

األولى  قام معد المقياس إلى العربية عبداللطيف خليفة بتقدير الصدق للمقياس على طريقتين ،

رتباط بين أبعاد المهارات االجتماعيـة لـدى عينـة    تساق الداخلي حيث حسبت معامالت االطريقة اال

ثالثة عند مسـتوى  ( إحصائياً  دالٌّ ياًأرتباط طالبة جامعية وجد أن أحد عشر معامالً) 200(مكونة من 

  . اط رتبمعامالً من مصفوفة اال 15وذلك من )  0.01، وثمانية عند مستوى  0.05
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رتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس لدى عينة مـن  وكذلك تم حساب معامل اال

وهـي دالـة   ) 0.78 – 0.14(رتباط بـين  حيث تراوحت معامالت اال) 200(الطالبات البالغ عددها 

  . موضوع الدراسة  ةتساق الداخلي للمقياس وصدقه في قياس الظاهرإحصائية مما يشير إلى اال

الثانية هي طريقة الصدق العاملي ، حيث أسفرت نتائج التحليل العاملي عن انتظام المقاييس و

  . من التباين % 78.9أو األبعاد الستة في ثالثة عوامل استوعبت 

تم تقدير الصدق بطريقة صدق المحك باستخدام اختباري النضج ) 2001(,وفي دراسة حسيب 

رتباط دال إحصائياً بين أبعاد مقيـاس المهـارات   اضح وجود تااالجتماعي والشعور بالوحدة ، حيث 

االجتماعية والدرجة الكلية له ، كما يتمتع المقياس بدرجة مرتفعة من القدرة التميزية ، مما يدل علـى  

  .تمتعه بدرجة مناسبة من الصدق 

 رتباط بين كل بعـد مـن أبعـاد   قام الباحث بحساب معامل اال) 2006(,وفي دراسة أبو معال 

ـ ) 70(المقياس والدرجة الكلية له ، حيث طبق المقياس على عينة قوامهـا   وطالبـة تراوحـت    اًطالب

تسـاق  من االّمناسبة االختبار يتمتع بدرجة  نأوهذا يدل على ) 0.73 – 0.39(رتباط بين معامالت اال

االرتبـاط  تم استخراج صدق االتساق الداخلى بحساب معامالت ) 2012(,علي دراسة  وفى. الداخلي 

عند مستوى )  0.52 – 0.75(بعاد المقياس والدرجة الكلية حيث تراوحت معامالت االرتباط بينأبين 

  ) .0.05(و )0.01( داللة

  : الثبات : ثانياً 

وكـل مـن   ) الدرجة الكليـة  ( بتقدير المقياس بوجه عام ,قام معد المقياس عبداللطيف خليفة 

مـن  ة تطبيق االختبار بفاصل زمني عشرة أيام ، وذلك لدى عينة المقاييس الستة الفرعية بطريقة إعاد

رتباط بيرسون بين مرتي التطبيق بالنسـبة للدرجـة   اطالبة وتم حساب معامل ) 30(الطالبات قوامها 

رتباط تتراوح مقياس من المقاييس الفرعية ، فكانت معامالت اال لالكلية للمقياس ، والدرجات الكلية لك

تراوحت معـامالت  ) 2001(وهي معامالت ثبات مرضية ، وفي دراسة حسيب ) 0.54 – 0.93(بين 

، أما معامالت األرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة ) 0.38 – 0.73(عادة االختبار بين إالثبات بطريقة 

  من الثبات مالئمة حصائياً مما يدل على تمتعه بدرجة اوكلها دالة ) 0.79 – 0.29(الكلية له كانت بين 

قام الباحث بتقدير الثبات لمقياس المهارات االجتماعية علـى   ) 2006( ,في دراسة أبو معالو

اخ ، بالطريقة نبام طريقة التجزئة النصفية وطريقة الفاكوروطالبة باستخد اًطالب) 70(عينة بلغ عددها 

مـن  مناسـبة  مما يدل على ان االختبار يتمتع بدرجة ) 0.86(األولى كــانت معامالت الثبات الكلي 

  .الثبات 
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وهذا يدل على ان االختبار ) 0.85(وبالطريقة الثانية تبين أن معامالت الفاكورنباخ وصل إلى 

  . من الثبات مناسبة يتمتع بدرجة 

) 177(قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار على عينة قوامهـا  ) 2010 (,وفي دراسة عبدالعظيم

) 177(، أما بطريقة الفاكوربناخ حسب الثبات لدرجات عينة  )0.98(طالباً ، حيث بلغت درجة الثبات 

   . مالئمةوهذا يشير إلى ان المقياس يتمتع بمؤشرات ثبات ) 0.82(، حيث وصلت إلى  اًطالب

ن ؛االولي عن طريق معامل الفا كرونباخ تم حساب الثبات بطريقتي) 2012(,ي فى دراسة علو

) 0.63(الثانية بطريقة التجزئة النصفية بلغ معامل الثبـات  و) .0.70(حيث بلغت قيمة الفا المحسوبة 

  ) .0.77( وبعد تطبيق معادلة التصحيح سيبرمان براون بلغ

  :   Generalized Self – efficacyمقياس الفعالية العامة للذات  2.5.4

، تعريب محمد السـيد   )1980(من روبرت تبتون ، وأيفرت ورثنجتون  لٌّأعد هذا المقياس ك

  .  )1990 (دالرحمنعب

عبارة مصاغة بطريقة ) 27(يهدف هذا المقياس إلى قياس الفعالية العامة للذات ، ويتكون من 

أوافـق بدرجـة    –أوافق تماماً : تقريرية يجاب عليها باختيار إجابة واحدة من بين االختيارات السبعة 

 –غير موافق بدرجـة كبيـرة    - موافق إلى حد ماغير  –ليس لي رأي  - إلى حد ماأوافق  –كبيرة 

  . غير موافق على اإلطالق 
  

  : فعالية الذات طريقة تصحيح مقياس 

درجات ) 7(ن المقياس معد بطريقة ليكرت فإن اختيار البديل موافق تماماً تحصل على إحيث 

درجة ، وذلك في حالة العبارات الموجبة ) 1(، واختيار البديل غير موافق على اإلطالق تحصل على 

عبارات سالبة االتجـاه أرقامهـا   ) 9(والعكس صحيح في حالة العبارات السالبة ، ويتضمن المقياس  ،

وتدل الدرجة المرتفعة على المقياس علـى ارتفـاع فعاليـة الـذات ،     ) 1،3،9،10،12،22،25،26(

  .  درجة ) 189-27(وتتراوح درجة الفرد على المقياس من 
  

  : ت السابقة وثباته ذات في الدراسالية الصدق مقياس فعا

  : الصدق : أوالً 

قام معد المقياس للعربية محمد السيد عبدالرحمن بإجراء دراسة للتحقق من صدق المقيـاس ،  

طالباً من الذكور ، ) 24(تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين فعالية الذات ودرجة المثابرة على 

المرتفع من فعالية الذات أعلى مـن متوسـط زمـن    فوجد أن زمن المثابرة للمجموعة ذات المستوى 
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داللـة الفـروق بـين    ) t(قيمة المثابرة للمجموعة ذات المستوى المنخفض في فعالية الذات ، وكانت 

وهذه النتائح تؤكد قدرة المقياس على التميز بـين  ) 0.05(وهي دالة عند مستوى ) 2.08(المجموعتين 

  ) .   296،1998:عبدالرحمن ( يتمتع بدرجة جيدة من الصدق ، وأنه ومنخفضيه مرتفعي فعالية الذات 

تم حساب معامل بيرسون بين فقرات المقياس والدرجة الكليـة  ) 2006( ,وفي دراسة أبو معال

  . وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق ) 0.54 – 0.19(للمقياس تراوحت بين 

ك للمقياس مع مقياس الثقـة بـالنفس ، حيـث بلـغ     بحساب صدق المح) 2002(,وقام توفيق 

لمقياس الثقة بالنفس كمحك لمقياس  ، وقد أرجع توفيق اختياره) 0.01(توى وهو دال عند مس) 0.63(

  . الفعالية ألن مقياس فعالية الذات في صورته األجنبية يوجد به عبارات مشتقة من مقياس الثقة بالنفس 

ساب الصدق الذاتي للمقياس بحسـاب الجـذر التربيعـي    تم ح) 2006(,وفي دراسة الدرسي 

  ) . 0.71(لمعامل الثبات المحسوب ، فبلغ معامل الصدق الذاتي 

  : الثبات : ثانياً 

، ) 52(قام معد المقياس عبدالرحمن بحساب ثبات المقياس على عينة من المدخنين بلغ عددها 

عادة تطبيق االختبار بفاصل زمنـي ثالثـة   إبطريقة ) 42(وعينة أخرى من غير المدخنين بلغ عددها 

وهي دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   ) 0.76 – 0.69(أسابيع ، فكانت معامالت االرتباط بين التطبيقين 

  ) .  298:  1998عبدالرحمن ) ( 0.01(

طالبة من طالبات المرحلـة  ) 60(تم حساب ثبات المقياس على ) 1995(,سوقي وفي دراسة د

ة أسابيع ، وتراوحـت معـامالت   ثالثقة إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني قدره الثانوية وذلك بطري

  . مما يؤكد الثقة في ثبات المقياس ) 0.01(وهي دالة عند مستوى ) 0.80 – 0.78(الثبات بين 

) 0.70(تم حساب الثبات بطريقة الفاكورنباخ فكانت مسـاوية  ) 2006(,وفي دراسة الوطيان 

  ) . 0.01(مستوى  وهو دال إحصائياً عند

تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار بفـارق زمنـي   ) 2006(,وفي دراسة الدرسي 

  ) . 0.71(أسبوعان ، وباستخدام معامل إرتباط بيرسون بلغ الثبات مدته 

  : ستطالعية الدراسة اال - 6.4

  : ستطالعية وذلك بهدف إجراء الدراسة االتم 

  . ستجابة وتقبل أفراد البحث لألدوات المستخدمة االتعرف على مدى  - 

تقويم مدى مالئمة ومناسبة البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الدراسة ، ومـدى سـالمة    - 

 .  الفقرات ووضوحها
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 . التأكد من صدق المقاييس المستخدمة وثباتها  - 

اسية ، وبالتالي حلها يتعرف الباحث على أية مشكالت يمكن ان تظهر قبل القيام بالدراسة األس - 

 . ليوفر كثير من الوقت والجهد 

البة بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة ــط)  40 (تم اختيار ولتحقيق هذه األهداف 

 10/12/2010التطبيق مـن   ، وتراوحت فترة 2010/2011الجامعي  للعام) كليتي اآلداب والعلوم ( 

وتـم  وفهمهـا ،   محتوى األدوات المسـتخدمة من وضوح د تحققت الباحثة ، ولق 25/12/2010إلى 

  . ستخراج الصدق والثبات للمقاييس كما سيوضح ا

  :المقاييس في الدراسة الحالية وثباتها صدق  1.6.4

االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه ، وتختلف االختبارات في مسـتويات صـدقها تبعـاً    

الذي تدل نتائجه هوالتي تهدف إلى قياسها ، واالختبار الثابت ير تلك الصفة دقترابها او ابتعادها من تقال

ولى لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات التي ن الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المرة االأعلى 

  ) .  400،378:2005السيد ، ( يحصل عليها الطالب في المرة الثانية للتطبيق 

 ئةعلى عدد من أعضاء هي مابعرضه ينهري للمقياسم الصدق الظاوفي هذه الدراسة تم استخدا

لثبات للمقياسين تساق الداخلي ، وحساب استخراج صدق االالتدريس ، وتم حساب معامالت االرتباط ال

  . بعدة طرق مختلفة 

  : مقياس المهارات االجتماعية وثباتها صدق : أوالً 
  

  : الصدق الظاهري  – 1
  

التدريس  أةعضاء هيأس ، حيث تم عرضه على عدد من الصدق الظاهري للمقيا راجتم استخ

ن أن الفقرات تقيس وتفق المحكمأوذلك لتحديد مدى صالحية فقرات المقياس ، وقد 1)*(بقسم علم النفس

  . )3(وأوضح ، كما هو مبين في الجدول دق أالصفة المراد قياسها مع تعديل بعض الفقرات لتكون 

  
  الجتماعیة قبل التعدیل وبعده فقرات مقیاس المھارات ا) 3(جدول 

  

 
 

 
 

 

تم حذفها ألنها توجد في بعد التعبير االنفعالي وهـو    أتحدث بسرعة تفوق معظم اآلخرين   - 1
  بعد غير لفظي 

2 -  
كتئاب أحاول أن أجعل اآلخرين من عر باالعندما أش

  حولي مكتئبين 
من  ونخرن يشعر األأحاول كتئاب أعندما أشعر باال

  كتئاب حولي باال
  عادة تكون تعبيرات وجهي حيادية   عادة تكون تعبيرات وجهي عادية   - 3

                                                
  حوميالصدیق عبدالقادر الش. عامر حسن یاسر ، د. محمد المھدي ، د. عبدالكریم بوسلوم ، د. لمعان مصطفى الجاللي ، د. د أدیب محمد الخالدي ، د.أ *
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  نادراً ما أظهر غضبي لألخرين   نادراً ما أظهر غضبي  - 4

5 -  
عندما يتحدث معي أحد األشخاص فـأنني أراقـب   

  ستماعي لما يقوله ارفاته بقدر تحركاته وتص
عندما يتحدث معي أحد األشخاص فـإنني أالحـظ   

  ستماعي لما يقوله اتحركاته وتصرفاته بقدر 
  أجد أن القليل من الناس حساسون ومتفهمون مثلي   القليل من الناس حساسون ومتفهمون مثلي   - 6

7 -  
أستطيع أن أكتشـف بسـرعة الشـخص المحتـال     

  ة االولى من مقابلته منذ اللحظ) الدجال(
أستطيع أن أكتشـف بسـرعة الشـخص المنـافق     

  منذ اللحظات األولى من مقابلته ) الكذاب(
  أشعر بالضيق عندما يذكر لي اآلخرون مشاكلهم   أشعر بالضيق عندما يحكي لي اآلخرون مشاكلهم   - 8

9 -  
من السهل أن ُأضـحك أي شـخص لديـه مشـكلة     

  عن أي شخص لديه مشكلة  من السهل أن أخفف  للتخفيف عنه 

  أقضي فترة طويلة في مالحظة الناس اآلخرين   أقضي فترة طويلة لمجرد مراقبة الناس اآلخرين   - 10
  أبكي أحياناً عندما أشاهد األفالم المثيرة للحزن   أبكي أحياناً عندما أشاهد األفالم الحزينة   - 11

12 -  
عندما يكون أصدقائي قلقـين أو متضـايقين فـإنهم    
يبحثون عني لكي أساعدهم على الهدوء والتخفيـف  

  من القلق 

غالباً يحتاجني أصـدقائي وقـت الضـيق والقلـق     
  للتخفيف عنهم 

  يمكنني أن أخفي مشاعري االنفعالية الشديدة   خفي مشاعري القوية أيمكنني أن   - 13
  المناسبات أستمتع بالحديث مع اآلخرين في   أستمتع بالحديث مع اآلخرين في الحفالت   - 14

15 -  
ـ   نني أشـارك  إعندما اكون في مناقشة جماعيـة ف

  كون في مناقشة جماعية فأنني أحتكر الحديث أعندما   بنصيب كبير في الحديث

16 -  
أحب المشاركة في المناقشات السياسية من مالحظة 

  وتحليل لما يقوله اآلخرون 
أحب المشاركة في المناقشات السياسية من خالل ما 

  خرون يبديه اآل

17 -  
أجد ان ما يتوقعه اآلخرون في من تصـرفات قـد   

  يؤثر على قليالً وقد ال يؤثر إطالقاً 
أجد أن توقعات اآلخرين نحو تصرفاتي قد يؤثر أو 

  ال يؤثر علي 

18 -  
أجد صعوبة أحياناً في ان أنظر إلى وجوه وعيـون  

  وتحليل ما يقوله اآلخرون 
وه اآلخـرين  أجد صعوبة أحياناً في أن أنظر إلى وج

  وتحليل أقوالهم 

19 -  
لست ماهراً في أجراء محادثات حتـى ولـو سـبق    

  اإلعداد لها 
لست ماهراً في إجراء محادثات غير مسبوق اإلعداد 

  . لها 
  أجد صعوبة في األختالط بالناس أثناء الحفالت  ختالط بالناس أثناء الحفالتلست ماهراً في اال  - 20
  أبادر عادة بتقديم وتعريف نفسي لآلخرين   ريف نفسي للغرباء أبادر عادة بتقديم وتع  - 21

22 -  
أستمتع بالذهاب إلـى الحفـالت الكبيـرة ومقابلـة     

  أشخاص جدد
أستمتع بالذهاب إلى المناسبات االجتماعية ومقابلـة  

  أشخاص جدد 
  

  
  : تساق الداخلي صدق اال – 2

  

عبارة مع الدرجةا لكلية للبعد  رتباط بين درجة المفحوص في كلحيث تم حساب معامالت اال

، وأرقام هذه لذلك تم حذفها ها ضعيف بالبعد الذي يمثلها رتباطفقرات سالبة أو ا، حيث تبين أن هناك 

  ) . 37،56،51،5،17،23،4،84: ( العبارات هي 
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  : التعبير االنفعالي  : البعد األول 

والدرجـة الكليـة للبعـد ،     تم حساب معامل االرتباط بين درجة المفحوص في كـل عبـارة  

كما هو موضح ) 0.01 – 0.05(حصائياً عند مستوى إوهي قيم دالة )  0.50 – 0.05(وتراوحت بين 

  )4(في الجدول 

  )بعد الحذف (النفعالي مع الدرجة الكلیة للبعد معامل ارتباط عبارات بعد التعبیر ا) 4(جدول 

    
1  0.35*  61  0.23  

13  0.18  67  0.50 * *  
19  0.13  73  0.38 * *  
25  0.05  79  0.35 * *  
31  0.46 * *  85  0.49 * *  
   13= ن   *0.38  43
   0.05مستوى الداللة    *   0.23  49
   0.01مستوى الداللة  * *                 * 0.30  55

  

  : بعد الحساسية االنفعالية  : البعد الثاني

 جة المفحوص في كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد ،     تم حساب معامل االرتباط بين در

) 0.01،  0.05(وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى ) 0.67 – 0.15(بين معامالت االرتباط وتراوحت

  .   )5(لجدول في اكما هو موضح 

  )بعد الحذف(جة الكلیة للبعد معامل ارتباط عبارات بعد الحساسیة االنفعالیة مع الدر) 5(جدول 

    
2  0.24  50  0.65  * *  
8  0.53 * *  62  0.48  * *  

14  0.43  * *  68  0.67  * *  
20  0.60  * *  74  0.15   
26  0.55  * *  80  0.66  * *  
32  0.57  * *  86  0.60 * *  
   0.05مستوى الداللة  *                14= ن   *  0.34  38
   0.01مستوى الداللة * *                          * *  0.45  44

  

  

  : بعد الضبط االنفعالي  : لث البعد الثا

تم حساب معامل االرتباط بين درجة المفحوص في كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للبعـد ،      

) 0.01، 0.05(قيم دالة إحصائياً عند مستوى  وهي) 0.70 – 0.18(وتراوحت معامالت االرتباط بين 

  : )6(لجدول في اكما هو موضح 
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  )بعد الحذف(معامل ارتباط عبارات بعد الضبط االنفعالي مع الدرجة الكلیة للبعد ) 6(جدول 

    
3  0.34  *  45  0.65   * *  
9  0.24  57  0.50  * *  

15  0.37  *  63  0.24   
21  0.32  *  69  0.70  * *  
27  0.57  * *  75  0.38  *  
33  0.57  * *  81  0.40  * *  
39  0.24  87  0.18   
  14= ن     
  0.05مستوى الداللة  *       
   0.01مستوى الداللة * *                    

  

  : التعبير االجتماعي : الرابع البعد 

حيـث   جة المفحوص في كل عبارة والدرجة الكلية للبعـد ، بين درتم حساب معامل االرتباط 

) 0.01،  0.05(وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى ) 0.82 – 0.15(تباط بين رتراوحت معامالت اال

  )7(فى الجدول كما هو موضح
  

  )بعد الحذف(التعبیر االجتماعي مع الدرجة الكلیة للبعد معامل ارتباط عبارات بعد ) 7(جدول 

    
4  0.70  * *  52  0.32 *  

10  0.19  58  0.59  * *  
16  0.49  * *  64  0.24   
22  0.30  70  0.82  * *  
28  0.77  * *  76  0.15   
34  0.47  82  0.63  * *  
40  0.67  * *  88  0.43  * *  
46  0.25     

   0.05مستوى الداللة  *                   15= ن 
       0.01مستوى الداللة * *                          

  

  : الحساسية االجتماعية : البعد الخامس 

تم حساب معامل االرتباط بين درجة المفحوص في كل عبارة والدرجة الكلية للبعـد ، حيـث   

) 0.01و  0.05(عند مستوى  وهي قيم دالة إحصائياً) 0.77 – 0.27(تراوحت معامالت االرتباط بين 

  ) 8( الجدولفي كما هو موضح 
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  )بعد الحذف(معامل ارتباط عبارات بعد الحساسیة االجتماعیة مع الدرجة الكلیة للبعد ) 8(جدول 

     
11  0.47  * *  59  0.52 * *  
29  0.51  * *  65  0.40 *  
35  0.65 * *  71  0.52 * *  
47  0.62 * *  77  0.40 * *  
53  0.27 *  83  0.53 * *  
-  -  89  0.77 * *  

    
  

   0.05مستوى الداللة  *        11= ن 
   0.01مستوى الداللة * *                    

  

  : الضبط االجتماعي : السادس البعد 

ة الكلية للبعـد ، حيـث   تم حساب معامل االرتباط بين درجة المفحوص في كل عبارة والدرج

) 0.01و  0.05(وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى ) 0.57 – 0.21(تراوحت معامالت االرتباط بين 

  )9(الجدول  في كما هو موضح
  

  )بعد الحذف(معامل ارتباط عبارات بعد الضبط االجتماعي مع الدرجة الكلیة للبعد ) 9(جدول 

    
6  0.33 *  48  0.45 * *  

12  0.37 *  54  0.57 * *  
18  0.21  60  0.52 * *  
24  0.50 * *  66  0.21  
30  0.39  *  72  0.46 * *  
36  0.55 * *  78  0.28  
42  0.48  * *  90  0.26   

  

   0.05مستوى الداللة  *      14= ن     
   0.01مستوى الداللة  **  

عبـارة كـان ارتباطهـا    ) 89(فقرة أو عبارة من ) 81(داول السابقة أن وهكذا يتضح من الج  

ثالث فقرات ٍ، و وغير داّل اًعبارات كان ارتباطها سالب) 5(، وأن  ومقبوالً اًبالدرجة الكلية للبعد مناسب

  .بالدرجة الكلية للبعد ، لذلك تم حذف هذه العبارات  اًكان ارتباطها ضعيف

ب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعـد والدرجـة الكليـة    تساق تم حساوضمن صدق اال  

وهي دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   ) 0.80 – 0.29(للمقياس ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين 

  . )10(كما هو موضح في الجدول ) 0.01و 0.05(
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  معامل ارتباط الدرجة الكلیة للبعد مع الدرجة الكلیة للمقیاس ) 10(جدول 
 

 
 

 
   * 0.29  التعبير االنفعالي

  * * 0.80  الحساسية االنفعالية

  * 0.37  الضبط االنفعالي

  * * 0.80  التعبير االجتماعي

  * * 0.43  الحساسية االجتماعية

  * * 0.45  الضبط االجتماعية

  
   0.05مستوى الداللة    *  

  0.01مستوى الداللة  * *

  جدول أن ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس مناسب ومالئمويتضح من ال  
   

  : تم حساب الثبات بطريقتين  : ات ـــالثب  

   :طريقة التجزئة النصفية  -

، وكان ) 0.74(حيث بلغ معامل ارتباط الثبات لمفردات المقياس بعد تطبيق معادلة التصحيح 

  ) 0.73(رتباط جتمان ، ومعامل ا) 0.74(رمان براون بمعامل ارتباط سي

  : طريقة الفاكروبناخ  -

  )0.85( فردات مقياس المهارات االجتماعيةحيث بلغ معامل ارتباط الثبات لم
  

  :  قياس فعالية الذات العامة وثباتهصدق م: ثانياً 
  

  : الصدق الظاهري  – 1

 )∗(فس التدريس بقسم علم الـن  أةحيث تم عرض مقياس فعالية الذات على عدد من أعضاء هي

  . وذلك لتحديد مدى صالحية عبارات المقياس 

أن العبارات تقيس الصفة المراد قياسها ، حيث تم تعديل بعض الفقـرات   ونتفق المحكمأوقد 

   )11(اً ، كما هو مبين في الجدول لتكون أكثر دقة ووضوح
  

  

                                                
 . الصدیق عبدالقادر الشحومي  . محمد المھدي ، د. عبدالكریم بوسلوم ، د. د أدیب محمد الخالدي ، د.أ  *
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  عبارات مقیاس فعالیة الذات قبل التعدیل وبعده ) 11(جدول 
  

   
  غالباً أتجنب المهام الصعبة   .أحياناً أتجنب المهام الصعبة   1
  أتمتع بدرجة كبيرة من الثقة بالنفس  .أتمتع بحد كبير من الثقة بالنفس   2
  له فعالًانتبهت ال شئ مستحيل إذا   ال شي مستحيل إذا فرغت تفكيري له فعالً   3

4  
جداً لكي أحقق أهدافي في  أشعر أن الفرصة جيدة

  .الحياة 
أشعر ان الفرصة مناسبة لكي أحقـق أهـدافي فـي    

  .الحياة 

5  
ا كان لدى الثقة بنفسي أستطيع ان احقـق مـا   ذإ

  .اهدف إليه في هذا العالم  
لدي من الثقة بالنفس ما يمكنني من تحقيق األهـداف  

  التي أسعى إلى تحقيقها 

6  
عن إنجاز عمـل  توقف أاعتقد انه شي مخجل أن 

  .بدأته فعالً  
أعتقد أنه من المخجل أن أتوقف عن إنجـاز عمـل   

  بدأته فعالً 

7  
مـر بظـروف صـحية    أأصاب باإلحباط عندما 

  .مضطربة 
  أصاب باإلحباط عندما امر بظروف صحية سيئة 

  

  : تساق الداخلي االّصدق  – 2

ارة والدرجة الكلية للمقياس حيث تم حساب معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عب

هي قيم دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   ) 0.61 – 0.10(راوحت معامالت االرتباط بين ـــ، حيث ت

  ) 12(كما هو موضح في الجدول) 0.01، 0.05(
  

  بعد الحذف –معامل ارتباط عبارات مقیاس فعالیة الذات مع الدرجة الكلیة للمقیاس ) 12(جدول 

    
1  0.26  12  0.57 * *  
2  0.21  13  0.60 * *  
3  0.36 *  14  0.61 * *  
4  0.29  15  0.38 *  
5  0.61 * *  16  0.24  
6  0.24  17  0.33 *  
7  0.29  18  0.45 * *  
8  0.18  19  0.10  
9  0.25  20  0.26  

10  0.22  21  0.15  
11  0.16  22  0.13  

  

   0.05  مستوى الداللة  *
   0.01مستوى الداللة  **
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جة الكلية مناسـب  رعبارة ارتباطها بالد) 27(عبارة من ) 22(ن أويتضح من الجدول السابق 

وغير  اًجة الكلية ضعيفرفقرات كان ارتباطها بالد اً ، وثالثكان ارتباطهما سالب ينن فقرتأومقبول ، و

  .)26،10،6،3،2( تالي الدال ، وبالتالي حذفت هذه العبارات الخمس وأرقامها ك
  

  : ات ـــالثب

  : تم حساب الثبات بطريقتين 

  : الفاكرونباخ  – 1

  ) . 0.51(الثبات بطريقة ألفا ، حيث بلغت قيمته  تم حساب
  

  : طريقة إعادة تطبيق االختيار  – 2

وطالبة مرتين بفاصل زمني أسـبوعين ، وتـم حسـاب     اًطالب) 30( ىتم تطبيق االختبار عل

االرتباط بين مرتي التطبيق بالنسبة لدرجات الطالب والدرجـة الكليـة للمقيـاس ، فبلغـت      معامالت

  .  ) 0.01(عند مستوى داللة إحصائية ) 0.61(
  

  : األساسية  جمع بيانات العينة – 7.4  

ستطالعية ، بدأت الباحثة في جمع بعد التأكد من مالئمة أدوات جمع البيانات خالل الدراسة اال

حيث طبقت ادوات الدراسة بشكل جماعي على الطلبة الذين وقع  ،من العينة األساسية للدراسة البيانات 

اسـة  ر، وطبقت أدوات الد) كما ذكر في الجزء الخاص بعينة الدراسة ( عليهم االختبار في كل كلية 

راسـة ،  مقياس المهارات االجتماعية ثم مقياس فعالية الذات حسـب عنـوان الد  : تي وفقاً للترتيب اآل

مبحوثين في اليوم ، وقد اسـتغرق جمـع   ) 10(إلى ) 8(وتراوحت أعداد المبحوثين أثناء التطبيق من 

  .م  5/1/2012إلى  26/11/2011البيانات من عينة الدراسة الفترة من 

نتهاء من عملية جمع البيانات من أفراد العينة ومراجعتها وجدت الباحثة نقصـاً فـي   وبعد اال

حتياطية ، ومن ثم ظل حجم اييس فاستبعدت وتم تعويضها من خالل بيانات العينة االمجموعة من المق

وطالبة ، وتم تصحيح اإلجابات وفقاً لطريقة التصحيح التي تـم   اًطالب) 280(العينة األساسية كما هو 

كراسات اإلجابة للتاكد من صحة ودقة البيانات  جعتْتوضيحها سابقاً ور .  
  

   : حصائية المستخدمة األساليب اإل – 8.4

للعينة حصاء البارامتري يفترض التحليل بيانات الدراسة باستخدام اإلحصاء البارامتري ، وا تم

مجتمعاً تشتق منه والتوزيع التكراري لهذا المجتمع توزيعـاً اعتـدالياً ، وكـذلك يصـلح اإلحصـاء      

  .)  348:2005السيد ، ( البارامتري لمقياس الفئات المتساوي والمقياس النسبي 
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وتم استخدام اإلحصاء البارامتري لتحليل البيانات بواسطة الحاسوب ، باستخدام برنامج الحقيبة 

  : وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية )  SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وى مسـت معرفـة  (للدراسـة  و الهدف الثـانى  لعينة واحدة لتحقيق الهدف األول )  t( اختبار  .1

 ) لدى طالب الجامعة و مستوى فعالية الذات المهارات االجتماعية 

ارتباط المهارات االجتماعية بفعاليـة  ( للدراسة الثالث  تباط بيرسون لتحقيق الهدفرمعامل اال .2

 ) . الذات 

فروق في ( الرابع و الهدف الخامس للفروق بين عينتين مستقلتين لتحقيق الهدف )  t( اختبار  .3

 السادس و الهدف السابع  قيق الهدفــولتح، ) المهارات االجتماعية وفعالية الذات النوع في 

الثـامن   ولتحقيـق الهـدف   ) فروق في التخصص في المهارات االجتماعية وفعالية الذات ( 

 ) . فروق في السنة الدراسية في المهارات االجتماعية وفعالية الذات ( الهدف التاسع و

بهدف اختيار أقل عـدد مـن    stepwiseاالنحدار التدريجي  تخدام طريقةنحدار المتعدد باساال .4

متغيـرات التنبـؤ بالمهـارات    أفضل ( العاشر لتحقيق الهدف ) متغيرات التنبؤ ( المتغيرات 

  . )السنة الدراسية ,التخصص ,النوع ,االجتماعية فعالية الذات 

العوامـل  التفاعل المشترك بين ف استكشا (تحليل التباين الثنائي لتحقيق الهدف الحادى عشر  .5

وتأثيرها على المهارات االجتماعية وفعاليـة  ) والسنة الدراسية ,  والتخصص ,النوع (الثالث 

 . الذات 
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      امسامسالفصل اخلالفصل اخل

  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا 
  

  ومناقشتها  جعرض النتائ – 1.5

  التوصيات  – 2.5

  المقترحات  – 3.5
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  : عرض النتائج ومناقشتها  1.5
  

  

يشمل هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ومناقشتها وفقاً لترتيب أهـداف  

  . دراسات السابقة واإلطار الثقافي للمجتمع الدراسة ، وفي ضوء ال

  

  : الهدف األول 

الحساسـية   –التعبيـر االنفعـالي   ( الدرجة الكلية واألبعـاد  ما مستوى المهارات االجتماعية 

) الضبط االجتمـاعي   –الحساسية االجتماعية  –التعبير االجتماعي  –الضبط االنفعالي   -االنفعالية 

  .؟المرج  /آلداب والعلوم لدى عينة من طالب كلية ا

لمعرفة مستوى المهارات االجتماعية وأبعادها الستة والدرجة الكلية تم مقارنة متوسط العينـة  

ما هو موضح كللعينة الواحدة ، )  t( باستخدام اختبار  لمقياس المهارات االجتماعية بالمتوسط الفرضي

  ) .13(في الجدول 
  

  روق بین متوسط العینة والمتوسط لداللة الف)  t( اختبار ) 13( جدول
   280= الفرضي لمقیاس المھارات االجتماعیة للعینة الكلیة  ن 

  

 
 


 


 

 
 

 
t 


 

  0.01  - 6.92  279  5.96  39  36.53  التعبیر االنفعالي
  0.01  2.82  279  7.65  42  43.29  الحساسیة االنفعالیة
  0.01  - 6.60  279  7.79  42  38.92  الضبط االنفعالي
  0.01  - 4.02  279  9.13  45  42.80  التعبیر االجتماعي
  0.01  3.58  279  6.49  33  34.39  الحساسیة االجتماعیة
  0.01  12.93  279  8.01  42  48.16  الضبط االجتماعي

  یر دالغ  . 839  279  22.65  243  244  الدرجة الكلیة
  

  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العينـة والمتوسـط   ) 13(يتضح من الجدول 

) التعبير االجتماعي( والرابع ) ي الضبط االنفعال( والثالث ) التعبير االنفعالي ( الفرضي لألبعاد األول 

  .رضي لصالح المتوسط الف 0.01على مقياس المهارات االجتماعية عند مستوى داللة 

الثـاني  : متوسط الفرضي لألبعاد حصائية بين متوسط العينة والإ ةوجد فروق ذات داللا تكمـ

على مقياس ) الضبط االجتماعي ( والسادس ) الحساسية االجتماعية ( والخامس ) الحساسية االنفعالية (

  .لصالح متوسط العينة  0.01المهارات االجتماعية عند مستوى داللة 
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ول أيضاً ، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بالنسـبة للدرجـة الكليـة     وظهر في الجد

  .  أنه غير دالللمقياس على الرغم من أن متوسط العينة كان أعلى من المتوسط الفرضي إال 

 .يميل نحو المتوسـط  ) الدرجة الكلية (وهكذا نجد أن مستوى العينة في المهارات االجتماعية 

، حيث بينت أن األبعاد الثاني  2012ودراسة علي  2006مع دراسة أبو معال  ق هذه النتيجةـــوتتف

كـان  )  الضـبط االجتمـاعي  ( والسادس ) عية الحساسية االجتما( والخامس ) الحساسية االنفعالية ( 

هما من تداة الدراسة وكانت عينأنفس  امن المتوسط الفرضي ، حيث استخدمت يعلأمتوسط العينة فيهما 

  .امعة طلبة الج

المهارات االجتماعية للعينة نحو المتوسط إلى البيئة الليبية بشكل مستوى ويمكن إرجاع ميول 

من مناطق األرياف بجوار مدينـة   معظمهمعام  فهي بيئة محافظة ، وإلى أفراد العينة بشكل خاص ف

بشكل لفظـي او   ، كما تبين بأنه ليس لديهم القدرة على التخاطب والتعبير عن مشاعرهم سواء المرج

غير لفظي أو الحديث بطالقة وكفاءة في المواقف االجتماعية ، باإلضافة إلى ضعف القدرة على ضبط 

بينما .  خفاء االنفعاالت والمشاعر بما يناسب الموقف االجتماعيإالتعبيرات االنفعالية غير اللفظية ، أو 

وفهم وتفسيرها ، فظي الصادر من األخرين أشكال التخاطب اللفظي وغير الللديهم القدرة على استقبال 

معايير السلوك االجتماعي المناسب للموقف االجتماعي ، باإلضافة إلى قـدرتهم علـى التكيـف فـي     

  . المواقف االجتماعية المختلفة وإبراز قدر معقول من اللباقة بما يتفق والموقف االجتماعي 

والدين في السلوك االجتماعي ممـا يجعـل   همية العادات والتقاليد أإلى  2006أشار أبو معال 

  ) . 22:2006أبومعال ( اعين لما يفعلونه واألفراد ملتزمين بالسلوك االجتماعي و

أن من أسباب نقص المهارات االجتماعية قلة الفرص لتعلم المهـارة أو   1986 وذكر جريشام

  . ) 28:2011الشهري، ( قلة الفرص للتعرض لنماذج من السلوك االجتماعي المقبول 

لـدى عينـة   ) والدرجة الكلية  –االبعاد ( مستوى المهارات االجتماعية ) 6(ويوضح الشكل 

الثـاني الحساسـية   ( الدراسة ، حيث تبين أن متوسط العينة أعلى من المتوسط الفرضي في االبعـاد  

كان بينما  ة ،والدرجة الكلي) السادس الضبط االجتماعي  –الخامس الحساسية االجتماعية  –االنفعالية 

 –الثالث الضبط االنفعالي  -ياألول التعبير االنفعال( البعاد المتوسط الفرضي أعلى متوسط العينة في ا

  ) . الرابع التعبير االجتماعي 
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  الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي ) 6(شكل 
  )ية االبعاد والدرجة الكل( مقياس المهارات االجتماعية  على

  

  

  

     : الهدف الثاني 

لمعرفـة مسـتوى   المرج / ما مستوى فعالية الذات لدى عينة من طالب كلية اآلداب والعلوم 

)  t( ختبـار  افعالية الذات تم مقارنة متوسط العينة لمقياس فعالية الذات بالمتوسط الفرضي باستخدلم 

  ) . 14(للعينة الواحدة  كما هو مبين في الجدول 
  

  
  لداللة الفروق بین متوسط العینة والمتوسط )  t( اختبار ) 14( جدول

   280= ن   فعالیة الذات للعینة الكلیة الفرضي لمقیاس 
  

 
 


 


 

 
 

 
t 


 

  0.01  25.45  279  14.93  88  110.71  فعالیة الذات 
  

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العينـة والمتوسـط   ) 14(دول جح من اليتض  

  .لصالح متوسط العينة  0.01الفرضي لمقياس فعالية الذات عند مستوى داللة 

وتتفق  هذه النتيجة  ، العينة يميل إلى أن يكون مرتفعاًنجد أن مستوى فعالية الذات لدى  وهكذا

ن مستوى فعالية الذات مرتفع لدى أحيث وجد ،  2001ودراسة األلوسي ،  2006مع دراسة أبو معال 

  .نه استخدم نفس أداة الدراسة الحالية إحيث % 74طلبة كلية التمريض بنسبة 
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داء المهام المختلفـة  أوارتفاع فعالية الذات يدل على ثقة الطالب في قدراتهم وإمكانياتهم على 

أهدافهم لتأمين مستقبل أفضل من خالل مالحظة األخرين مـن  ومواجهة الصعوبات والتحديات لتحقيق 

  .صغار في السن ومالحظة التطور العلمي والتكنولوجي الذي ستشهده البالد قريباً متميزين أساتذة 

أشار باندورا إلى أن قوة الشعور بالفعالية يعبر عن المثابرة العالية والقدرة المرتفعة التي وقد 

ن اإلحساس المرتفع أأي .)  22:2008العتيبي ، ( ة التي سوف تؤدي بنجاح تمكن من اختيار األنشط

  ) . 43:2007،  قزقزو( بفعالية الذات يدفع الطالب ألداء المهام التي يعتقدون في نتائجها 

مستوى فعالية الذات لدى عينة الدراسة ، حيث تبين أن متوسـط العينـة   ) 7(ويوضح الشكل 

  . على من المتوسط الفرضي أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي على مقياس فعالية الذات) 7(شكل 
  

  : الهدف الثالث 

ما العالقة بين أبعاد المهارات االجتماعية وفعالية الذات لدى عينة مـن طـالب كليـة اآلداب    

  المرج ؟ /والعلوم 

رتبـاط  اات ، تـم اسـتخدام معامـل    لمعرفة أرتباط المهارات االجتماعية وأبعادها بفعالية الذ

  . بيرسون 

رتباط بيرسون بين أبعاد المهارات االجتماعية وفعالية الذات ايبين قيم معامالت ) 15(والجدول 

  .  280= للعينة الكلية  ن 
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  رتباط بین مقیاس المھارات االجتماعیة ومقیاس فعالیة الذاتمعامالت اال) 15(الجدول 

 
 

 

  

  غیر دالة   -. 096  التعبیر االنفعالي
  غیر دالة   . 039  الحساسیة االنفعالیة
  غیر دالة   .  097  الضبط االنفعالي
  0.01  . 179  التعبیر االجتماعي
  غیر دالة   -. 116  الحساسیة االجتماعیة
  0.01  .  427  الضبط االجتماعي

  0.01  .  211  الدرجة الكلیة
  

رتباطية سالبة وغير دالة إحصائياً بـين البعـد   اأن هناك عالقة ) 15(يتضــح من الجدول 

  . مع فعالية الذات ) الحساسية االجتماعية ( والبعد الخامس ) التعبير االنفعالي ( األول 

الحساسـية  ( ين البعـد الثـاني   رتباطية موجبة وغير دالة إحصائياً باكمــا وجـدت عالقة 

رت النتيجة أيضاً أن هنـاك عالقـة   مع فعالية الذات ، وأظه) الضبط االنفعالي ( والثالث ) االنفعالية 

لبعـد  وا) التعبيـر االجتمـاعي   ( بين البعد الرابع  0.01رتباطية موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى ا

  .لمقياس المهارات االجتماعية مع فعالية الذات  )الدرجة الكلية (و) الضبط االجتماعي ( السادس 

في وجود عالقة إرتباطية موجبة بين فعالية الـذات   2001تتفق هذه النتيجة مع دراسة حسيب 

 اًرتبـاط سـالب  ية ، حيث كان االعالعامة وأبعاد المهارات االجتماعية ، بإستثناء بعد الحساسية االجتما

 .فس أدوات الدراسة الحالية وكانت العينة من طلبـة الجامعـة   وغير دال ، وهذه الدراسة استخدمت ن

رتباطية دالة بين جميع أبعاد المهـارات  حيث وجدت عالقة ا 2007راسة السيد ختلفت النتيجة مع دوا

  . االجتماعية وفعالية الذات عند طالب الجامعة 

والضـبط   جتماعيـة نجد أن االرتباط السالب والضعيف بين التعبير االنفعالي والحساسـية اال 

االنفعالي والحساسية االنفعالية مع فعالية الذات يدل على عدم قدرة الطالب على التعبير عن المشـاعر  

ها أحياناً بما يتناسب مع المواقف االجتماعية ، وهذا يرجع إلى أسـاليب التنشـئة   ئواالنفعاالت أو إخفا

والعواطف ، وكذلك فقر التربية األسرية إلكساب ر عاالجتماعية التي ال تسمح أحياناً بالتعبير عن المشا

ها المعايير والقواعد االجتماعية التي تحكم السلوك االجتماعي مما يؤثر على فعالية الذات لديهم فال ئأبنا

يكون هناك إصرار أو مثابرة لبذل الجهد لتحقيق األهداف وال ثقة في النفس واإلمكانيات لرفع الدافعية 

  .مرغوبة وتحقيق النتائج ال
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إنه يميل فحيث تعد فعالية الذات أحد أهم موجهات السلوك ، فعندما يعتقد الفرد في فعالية ذاته 

، وتكون لديه القدرة على ان يتحكم في معطيـات   إلى أن يكون أكثر نشاطاً وتقديراً لذاته في الحياة ،

  ) .  38:2008، الصاوي ( البيئة من خالل األفعال والوسائل التكيفية التي يقوم بها 

بينما العالقة الموجبة بين التعبير االجتماعي والضبط االجتماعي مع فعالية الذات يـدل علـى   

لى التكيـف  قدرة الطالب على التحدث بثقة وطالقة أثناء المشاركة االجتماعية مع األخرين وقدرتهم ع

أثناء التفاعل االجتماعي ، نه ومضموفي المواقف االجتماعية والقدرة أيضاً على تحديد اتجاه التخاطب 

وهذا يؤثر على فعالية الذات فيزيد الثقة في النفس وفي القدرات ألداء األعمال المختلفة أو القيام بأدوار 

  . جتماعية متعددة ا

إلى أن المهارات تساعد على تحقيق التكيف االجتمـاعي داخـل     2007,كما أشارت العطار 

مكنه من القيام بتنفيذ الواجبات الصعبة والكبيرة ، باإلضافة إلى بناء الجماعات وتيسر سريان النشاط وت

  ) . 57:2007عطار، ( الفرد عن نفسه معتقدات وتصورات إيجابية 
  

  : الهدف الرابع 

  ارات االجتماعية حسب متغير النوع؟    اد مقياس المهــما الفرق بين درجات عينة الدراسة على أبع     

ين الذكور واإلناث تمت المقارنة بين متوسطات الذكور واإلناث في أبعاد المهارات لمعرفة الفرق ب    

  . لتين قللفروق بين عينتين مست)  t( االجتماعية والدرجة الكلية باستخدام اختبار 

والدرجة الكلية يوضح متوسطات الذكور واإلناث في أبعاد المهارات االجتماعية ) 16(الجدول 

  .بين المتوسطات وداللتها اإلحصائية للفرق )  t( وقيمة 
  

  )الذكور واإلناث ( بین متوسطات النوع  لداللة الفرق) t(اختبار ) 16(الجدول 
  في أبعاد المھارات االجتماعیة والداللة اإلحصائیة

  

 
 

  
 t 


    ذكور 

  140=ن 
  إناث 

  140= ن 
  ذكور 

  140=ن 
  إناث 

  140= ن 

  غیر دال  ــ 1.49  278  6.40  5.46  37.0  36.0  التعبیر االنفعالي
  0.01  ــ 4.67  278  7.34  7.42  45.3  41.2  الحساسیة االنفعالیة
  غیر دال   1.53  278  8.01  7.53  38.2  39.6  الضبط االنفعالي
  غیر دال  ــ.  35  278  9.56  8.71  42.9  42.6  التعبیر االجتماعي
  0.05  ــ 2.33  278  6.60  6.27  35.2  33.4  الحساسیة االجتماعیة
  غیر دال  . 797  278  8.30  7.72  47.8  48.5  الضبط االجتماعي

  0.05  ــ 1.92  278  23.35  21.71  246.7  241.5  الدرجة الكلیة
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ن الذكور واإلناث في أبعـاد  داللة إحصائية بيذات عدم جود فروق ) 16(يتضح من الجدول 

) الحساسية االجتماعية ( والبعد الخامس ) الحساسية االنفعالية(الجتماعية ما عدا البعد الثاني المهارات ا

ـ لى من متوسط الذكور ، والفــان متوسط اإلناث أعــحيث ك ـ  ــ توى داللـة  ـروق عنـد مس

  .      0.05،  0.01إحصائية 

حصائياً عند مستوى داللة اعاد مقياس المهارات االجتماعية دالة كما وجد أن الدرجة الكلية ألب

  . ، حيث كان متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور  0.05

وجود فروق دالة إحصـائياً  في  2005ودراسة دينيز  2012تتفق هذه النتيجة مع دراسة علي 

داة الدراسة وعلى أاستخدما نفس  كور واإلناث في بعد الحساسية االنفعالية لصالح اإلناث ، وقدبين الذ

  . عينة من طلبة الجامعة 

ناث في الفي أنه ال توجد فروق دالة بين الذكور وا 2001وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حسيب 

  . نها طبقت نفس أداة الدراسة وعلى عينة من طالب الجامعة إالمهارات االجتماعية ، حيث جميع 

ي وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الذكور الت 2007وتختلف مع دراسة السيد 

  . المهارات االجتماعية جميع أبعاد  واإلناث في

يرجع ارتفاع متوسط اإلناث على الذكور في الحساسية االنفعالية والحساسية االجتماعية إلـى  

خرين وانفعالتهم ، التنشئة االجتماعية وهذا متوقع من الفتاة الليبية فهي حساسة وتستطيع فهم مشاعر األ

بالمعايير التي تحكم السلوك في المواقف االجتماعية المختلفة  ولديها وعي كاف .  

مختلفة أكسبهن العديد مـن  النخراط في األعمال واألنشطة كذلك زيادة الفرص أمام اإلناث لال

  .المهارات والخبرات االجتماعية 

ذكور في القـدرة علـى إدراك وفهـم    إلى تفوق اإلناث على ال Duda 1984كما أشار دودا 

لى الوجوه ، كما أنهن أكثر دقة في التعرف ع وفهمها التعبيرات الوجهية الدالة على االنفعاالت المختلفة

  ) . 21:2006الفار ، ( ه السعيدة الحزينة مقارنة بالوجو

االبعاد (الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية ) 8(ويوضح الشكل 

حسب متغير النوع ، حيث تبين أن متوسط اإلناث أعلى من متوسـط الـذكور فـي    ) والدرجة الكلية 

) األول التعبير االنفعالي ، والثاني الحساسية االنفعالية ، والخامس الحساسـية االجتماعيـة   ( االبعاد 

الثالث الضبط االنفعالي ،  (والدرجة الكلية ، وكان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث في االبعاد 

  ) . والسادس الضبط االجتماعي 
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  الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي) 8(شكل 
  على مقياس المهارات االجتماعية حسب متغير النوع

  

  : الهدف الخامس 

  ما الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغير النوع  ؟ 

تمت المقارنة بـين متوسـطات الـذكور    في فعالية الذات لمعرفة الفرق بين الذكور واإلناث 

يوضح متوسطات الذكور ) 17(والجدول . للفروق بين عينتين مستقلتين ) t(واإلناث باستخدام اختبار 

  .للفرق بين هذه المتوسطات وداللتها اإلحصائية ) t(واإلناث في فعالية الذات وقيمة 

  
  )الذكور واإلناث ( لداللة الفرق بین متوسطات النوع ) t(اختبار ) 17(ل الجدو

  على مقیاس فعالیة الذات والداللة اإلحصائیة 

 
 

 

  
 

t 
    ذكور 

  140=ن 
  إناث 

  140= ن 
  ذكور 

  140=ن 
  إناث 

  140= ن 

  غیر دال  1.39  278  14.46  15.33  109.4  111.9  ة الذاتفعالی
  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في فعالية ) 17(يتضح من الجدول 

  . ناث ، إال أنه غير دال إحصائياً الن متوسط الذكور أعلى من متوسط اأعلى الرغم من الذات 

في أنه ال توجد فروق   2001، ودراسة األوسي  2006ناوي لشتتفق هذه النتيجة مع دراسة ا

  .ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في فعالية الذات ، وكانت عينتهما من طالب الجامعة 
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، ودراسة أبو معـال   1999، ودراسة حسيب  2001ختلفت هذه النتيجة مع دراسة حسيب او

ـ ، حي 2008، ودراسة الصاوي  2007، ودراسة السيد  2006 ذات  اًث وجدت جميعاً أن هناك فروق

  .داللة إحصائية في فعالية الذات بين الذكور واإلناث لصالح الذكور 

رجاع عدم وجود فروق إلى تالشي الحواجز التي كانت تفصل بين الذكر واألنثـى ،  إويمكن 

ارتفـاع فـي   فنجد األن المرأة تقوم بكثير من األدوار التي كان يقوم بها الرجل ، ومع ذلك ، هنـاك  

متوسط الذكور عن متوسط اإلناث فهذا يرجع إلى طبيعة الذكور وحبهم للمغامرة وتحملهـم ألعبـاء   

  . ولعائالتهم  ملهفضل أالحياة وتحملهم للمسئولية من أجل ضمان مستقبل 

ن الفروق بين األفراد في فعالية الـذات  أعلى   Denial & Peak 1986ويؤكد دانييل وبيك 

  ) .  379:2006الشناوي ، (  ائص الشخصية واالجتماعية لدى الفردتقوم على الخص

الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغيـر  ) 9(ويوضح الشكل 

  .النوع ، حيث تبين أن متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقياس فعالية الذات حسب متغير النوع الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي على) 9(شكل 
  

  : الهدف السادس 

ما الفرق بين درجات عينة الدراسة على أبعاد مقياس المهارات االجتماعيـة حسـب متغيـر    

   ؟ ) علوم  –أداب ( التخصص 

لمعرفة الفرق بين طلبة التخصص األدبي وطلبة التخصص العلمي تمت المقارنة بين متوسطاتهم 

  .للفرق بين عينتين مستقلتين ) t(تبار خات االجتماعية والدرجة الكلية باستخدام افي أبعاد المهار
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يوضح متوسطات التخصص األدبي والتخصص العلمي في أبعـاد المهـارات   ) 18(والجدول 

  .للفرق بين هذه المتوسطات وداللتها اإلحصائية ) t(االجتماعية والدرجة الكلية وقيمة 
  

  داللة الفرق بین متوسطات طلبة التخصص العلميل) t(اختبار ) 18(الجدول 
  والتخصص األدبي في أبعاد المھارات االجتماعیة والداللة اإلحصائیة

 
 

  
 t 

    علمي
  140=ن 

  أدبي
  140= ن 

  علمي
  140=ن 

  أدبي
  140= ن 

  .05  ــ 1.98  278  5.55  6.29  37.23  35.82  التعبیر االنفعالي
  غیر دال  . 187  278  7.07  8.21  43.20  43.37  الحساسیة االنفعالیة
  غیر دال  . 413  278  7.20  8.37  38.72  39.11  الضبط االنفعالي
  غیر دال  ــ. 300  278  8.43  9.82  42.96  42.63  التعبیر االجتماعي
  غیر دال  . 165  278  6.32  9.68  34.32  34.45  ةالحساسیة االجتماعی
  غیر دال  1.007  278  8.01  8.01  47.71  48.67  الضبط االجتماعي

  غیر دال  ــ .032  278  20.9  24.3  244.1  244.0  الدرجة الكلیة
  
  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصص العلمـي  ) 18(يتضح من الجدول 

التعبير ( ول أبعاد المهارات االجتماعية والدرجة الكلية ، ما عدا البعد اال وطالب التخصص األدبي في

 سط التخصص العلمي ، وكان الفـرق ذا حيث كان متوسط التخصص األدبي أعلى من متو) االنفعالي 

     0.05اللة إحصائية عند مستوى د

التعبيـر  ( بعد داللة إحصائية في  في وجود فرق ذى 2012مع دراسة علي تتفق هذه النتيجة 

  . وعدم وجود فروق في باقي األبعاد ) االنفعالي 

طات درجات الطالبات عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسفي  1996وتتفق مع دراسة الجمعة 

   .ذوات التخصص العلمي والتخصص األدبي في المهارات االجتماعية 

ـ الوى يمكن إرجاع ارتفاع متوسط التخصص األدبي عن العلمي إلى محت ة المقدمـة  يمواد الدراس

جتماعية وأدبية وبالتالي تنمي لديهم السلوك االجتماعي اإليجـابي  اللطالب ، فالقسم األدبي مواده إنسانية و

  . وتكون لديهم القدرة على إرسال رسائل لفظية وغير لفظية والتعبير عن المشاعر بدقة 

وجد فيها تواصل اجتمـاعي بشـكل كبيـر ،    ون مع مواد خام علمية ال ياملأما القسم العلمي فيتع

  .فيهم العقل والمنطق وينصب اهتمامها على جانب التعلم والتحصيل أكثر من أي شئ أخر  ويتحكم

االبعاد ( الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية ) 10(ويوضح الشكل 

توسط التخصص األدبي أعلى مـن متوسـط   حسب متغير التخصص ، حيث تبين أن م) والدرجة الكلية 
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، وكـان متوسـط   ) ع التعبير االجتماعي األول التعبير االنفعالي ، والراب( التخصص العلمي في االبعاد 

والسـادس   –الثالث الضبط االنفعالي ( التخصص العلمي أعلى من متوسط التخصص األدبي في االبعاد 

  . الدرجة الكلية ، بينما ال يوجد فرق في ) الضبط االجتماعي 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي) 10(شكل 
  على مقياس المهارات االجتماعية حسب متغير التخصص

  

  

  : الهدف السابع 

 –أداب (فعالية الذات حسب متغير التخصص ما الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس 

    ؟ ) علوم 

تمـت  في فعالية الذات طالب التخصص العلمي وطالب التخصص األدبي لمعرفة الفرق بين 

  . لداللة الفرق بين عينتين مستقلتين ) t(المقارنة بين متوسطاتهم باستخدام اختبار 

يوضح متوسطات التخصص العلمي والتخصص األدبي في فعالية الذات وقيمة ) 19(والجدول 

)t (ة للفرق بين المتوسطات وداللتها اإلحصائي.  

  لداللة الفرق بین متوسطات التخصص العلمي) t(اختبار ) 19(الجدول 
  والتخصص األدبي في فعالیة الذات والداللة اإلحصائیة

 
 

 

  
 t 


    العلمي

  140=ن 
  األدبي

  140= ن 
  العلمي

  140=ن 
  األدبي

  140= ن 

  غیر دال  1.63  278  14.53  15.23  109.2  112.1  فعالیة الذات
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصص العلمـي  ) 19(يتضح من الجدول 

ن متوسط التخصص العلمي أعلى مـن  أوطالب التخصص األدبي في فعالية الذات ، على الرغم من 

  .إال أنه غير دال إحصائياً متوسط التخصص األدبي 

حيث بينت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  2001تتفق هذه النتيجة مع دراسة األلوسي 

حيث وجـدت أن   2007وتختلف النتيجة مع دراسة الصاوي  .في فعالية الذات وفق متغير التخصص 

  . التخصص العلمي أكثر فعالية ذاتية من التخصص األدبي 

ن أعن التخصص األدبي في فعالية الذات إلى  ميرتفاع متوسط التخصص العلع ايمكن إرجاو

ـ     ةطالب التخصص العلمي أكثر إيجابية في إدراكهم لقدراتهم وإمكانياتهم بسـبب تخصصـاتهم العلمي

  .حساسهم بالنجاح والدافعية إى المستقبل بشكل إيجابي يزيد من والعملية ، وبالتالي ينظرون إل

المنطقي لديهم مما يؤدي إلى صعوبة في التعامـل   ينخفض التفكيرفصص األدبي أما طالب التخ

ر وتسـيطر عليهـا الجوانـب    الحياة ، وألن تخصصاتهم ال تواكب متطلبات العص بكفاءة مع مستجدات

   .النظرية

أن مستوى القدرات التجريدية واألستداللية للفرد ستسهم في تحديد مـدة   1981ا رويرى باندو

شـوقي ،  (عاته فضالً عن التقويم الكلي لعناصر الموقف علـى المـدى القريـب والبعيـد     كفاءة توق

64:2007. (  

الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذات حسب متغيـر  ) 11(ويوضح الشكل 

  . التخصص ، حيث تبين أن متوسط التخصص العلمي أعلى من متوسط التخصص األدبي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي) 11(شكل 
  على مقياس فعالية الذات حسب متغير التخصص
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  : الهدف الثامن 
ما الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس المهارات االجتماعية حسـب متغيـر السـنة    

    ؟ ) رابعة  –ثانية ( الدراسية 

نة الرابعة تمت المقارنة بين متوسطاتهم في لمعرفة الفروق بين طالب السنة الثانية وطالب الس

  . للفروق بين عينتين مستقلتين ) t(والدرجة الكلية باستخدام اختبار أبعاد المهارات االجتماعية

يوضح متوسطات السنة الثانية والسنة الرابعة في أبعاد المهارات االجتماعيـة  ) 20(والجدول 
  . متوسطات وداللتها اإلحصائية للفرق بين هذه ال) t(والدرجة الكلية وقيمة 

  
  ة والسنة الرابعةیلداللة الفرق بین متوسطات طالب السنة الثان) t(اختبار ) 20(جدول رقم 

  في أبعاد المھارات االجتماعیة والداللة اإلحصائیة 
 

 
  

 
t 

    ثانیة
  140=ن 

  رابعة
  140= ن 

  ثانیة
  140=ن 

  رابعة 
  140= ن 

  0.01  3.78  278  6.30  5.31  35.21  37.85  التعبیر االنفعالي
  غیر دال  .76  278  8.12  7.17  42.94  43.64  الحساسیة االنفعالیة
  غیر دال  ـــ 1.27  278  8.03  7.53  39.51  38.32  الضبط االنفعالي

  غیر دال  1.06  278  8.59  8.64  42.22  43.37  الجتماعيالتعبیر ا
  غیر دال  .994  278  6.54  6.44  34.00  34.77  الحساسیة االجتماعیة
  غیر دال  ـــ. 007  278  8.56  7.45  48.20  48.19  الضبط االجتماعي

  غیر دال  1.507  278  24.02  21.09  242.1  246.1  الدرجة الكلیة
  

فروق ذات داللة إحصائية بين طالب السنة الثانية والسنة عدم وجود ) 20(من الجدول  يتضح

، حيث كـان متوسـط   ) التعبير االنفعالي ( الرابعة في أبعاد المهارات االجتماعية ما عدا البعد األول 

  .  0.01على من متوسط العينة للسنة الرابعة عند مستوى دالل أالعينة للسنة الثانية 

في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين   2006معال تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو 

طالب السنة الثانية والرابعة في المهارات االجتماعية ما عدا بعد التعبير االنفعالي ، وهـذه الدراسـة   

  .لمقياس في الدراسة الحالية وعلى عينة من طلبة كلية التمريض ااستخدمت نفس 

في أنه توجد فروق دالـة بـين    2012وعلي  2001وأختلفت هذه النتيجة مع دراسة حسيب 

  . طالب السنة الثانية والرابعة في أبعاد المهارات االجتماعية لصالح السنة الرابعة 

ويمكن إرجاع عدم وجود فروق في المهارات االجتماعية بين السنوات المختلفة في الجامعـة  

نوات المختلفة والالزمـة للتعامـل مـع    ألنه ال يوجد أهتمام بالتناول والتدريب على المهارات في الس

  .  األخرين في الجامعة وخارجها
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أما ارتفاع متوسط السنة الثانية عن متوسط السنة الرابعة في بعد التعبير االنفعالي يرجع إلـى  

أن طالب السنة الثانية ال يزالون على طبيعتهم في التعبير عن انفعاالتهم ولديهم رغبـة فـي تكـوين    

 ،مع األخرين ، بينما السنة الرابعة يبدون اكثر تحفظاً إلظهار المشاعر واالنفعـاالت   عالقات إيجابية

يجعل لديهم الخوف من التعرف  اّوقد يكونوا قد تعرضوا لبعض المواقف السلبية من تعدد العالقات مم

  . على أخرين بعد السنوات األولى 

يـاس المهـارات االجتماعيـة    الفرق بين درجات عينة الدراسة على مق) 12(ويوضح الشكل 

حسب متغير السنة الدراسية ، حيث تبين أن متوسط السنة الثانية أعلى مـن  ) االبعاد والدرجة الكلية (

والدرجـة  ) والرابع التعبير االجتمـاعي   –األول التعبير االنفعالي ( متوسط السنةا لرابعة في االبعاد 

الثـاني للحساسـية   ( وسط السنة الثانية في االبعـاد  الكلية ، وكان متوسط السنة الرابعة أعلى من مت

الخامس الحساسية االجتماعية ، ( ، وال يوجد فرق في البعدين ) والثالث الضبط االنفعالي  –االنفعالية 

  ) . والسادس الضبط االجتماعي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الجتماعية الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي على مقياس المهارات ا) 12(شكل 
  

  
  

  : الهدف التاسع 

ما الفـــرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الـذات حسـب متغيـر السـنة     

  ؟ ) رابعة  –ثانية ( الدراسية 

تمت المقارنة بين في فعالية الذات لمعرفة الفرق بين طالب السنة الثانية وطالب السنة الرابعة 

  . رق بين عينتين مستقليتين للف) t(متوسطاتهم باستخدام اختبار 
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للفرق ) t(يوضح متوسطات السنة الثانية والسنة الرابعة في فعالية الذات وقيمة ) 21(والجدول 

  . بين المتوسطات وداللتها اإلحصائية 

  
  طالب لداللة الفرق بین متوسطات ) t(اختبار ) 21(الجدول 

  إلحصائیةفي فعالیة الذات والداللة االسنة الثانیة والرابعة 
  
  

 
 

 

  
 t 

    ثانیة
  140=ن 

  رابعة
  140= ن 

  ثانیة
  140=ن 

  رابعة
  140= ن 

  غیر دال  ــ1.715  278  15.65  14.06  112.2  109.19  فعالیة الذات
  
  

داللة إحصائية بين طالب السنة الثانية وطالب  عدم وجود فروق ذات) 21(يتضح من الجدول 

السنة الرابعة في فعالية الذات ، على الرغم من ارتفاع متوسط العينة في السنة الرابعة عـن متوسـط   

  . العينة في السنة الثانية 

في انه ال توجد فروق ذات  2006ودراسة أبو معال  2001مع دراسة حسيب تتفق هذه النتيجة 

داة اتان الدراستان نفـس أ ب السنتين الثانية والرابعة في فعالية الذات ، وقد استخدمت هداللة بين طال

  . الدراسة الحالية وعلى عينة من طالب الجامعة 

ـ إلى التشابه الك في فعالية الذات ويرجع عدم وجود فروق بين السنة الثانية والرابعة فـي  ر بي

  . الظروف البيئية والتنشئة االجتماعية 

ع متوسط السنة الرابعة عن متوسط السنة الثانية يرجع إلى أن السنة الرابعة أكثر خبرة وارتفا

هم الناجح في السنوات السابقة يرفع من توقعـات  ءوبلورة لقدراتهم وإمكانياتهم ، باإلضافة إلى أن أدا

  . الفعالية لديهم 

خفـاق يـؤدي إلـى    اإل حيث وجد أن األداء الناجح بصفة عامة يرفع توقعات الفعالية ، بينما

  ) .  86:2000شلبي ، ( خفضها 

الفرق بين درجات عينة الدراسة على مقياس فعالية الذذات حسب متغير ) 13(ويوضح الشكل 

  . السنة الدراسية ، حيث تبين أن متوسط السنة الرابعة أعلى من متوسط السنة الثانية 
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  والمتوسط الفرضي الفرق بين متوسط العينة) 13(شكل 
  على مقياس فعالية الذات حسب متغير السنة الدراسية

  

  

  : الهدف العاشر 

فعاليـة   ،) المتغير التابع (  )الدرجة الكلية ( ما أفضل متغيرات التنبؤ بالمهارات االجتماعية 

     ؟  )متغيرات مستقلة ( ،  الذات ، النوع ، التخصص ، السنة الدراسية

نحدار المتعدد تم استخدام تحليل اال) الدرجة الكلية ( للمهارات االجتماعية  لمعرفة أفضل منبئ

  . Stepwiesنحدار التدريجي بطريقة اال

فعالية الذات : أسفر التحليل عن اختيار عاملين فقط أفضل منبئين بالمهارات االجتماعية األول 

: ، والثـاني  0.045) امل التحديـد مع(، وقيمة مربع معامل االرتباط  0.21حيث بلغ معامل االرتباط 

 )معامل التحديـد (وقيمة مربع معامل االرتباط  0.24فعالية الذات والنوع ، حيث بلغ معامل االرتباط 

0.062  

  : النموذج األول 

رتباط المتعدد بين فعالية الذات والدرجة الكلية للمهارات االجتماعيـة  لال) f(قيمة ) 22(جدول 

  . وداللتها اإلحصائية 
  

  لألرتباط المتعدد بین فعالیة الذات ) f(قیمة ) 22(الجدول 
  اإلحصائیة لةدالالوالدرجة الكلیة للمھارات االجتماعیة و

  

   
 

f 
 

  6375.481  1  6375.481  نحداراال
  492.250  278  136845.36  البقایا  0.01  12.952

  --  279  143220.8  المجموع
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  :  النموذج الثاني

لألرتباط المتعدد بين فعالية الذات والنوع بالدرجـة الكليـة للمهـارات    ) f(قيمة ) 23(جدول 

  . االجتماعية وداللتها اإلحصائية 

  لألرتباط المتعدد بین فعالیة الذات ) f(قیمة ) 23(الجدول 
  اإلحصائیة  ةداللاللمھارات االجتماعیة والكلیة لوالنوع بالدرجة 

   

 f 

 
  4447.713  2  8895.426  نحداراال

  484.929  277  134325.42  البقایا  0.01  9.172
  --  279  143220.84  المجموع

  

 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 23(والجدول ) 22(يتضح من الجدول 

على الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية ، وهذا يدل على أن فعالية الـذات   بين اإلنحدار والبقايا بناء

  . والنوع يسهمان بجزء بسيط من التباين في الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية وفعالية الذات 

تم حسـاب  ) الدرجة الكلية ( تغير في التنبؤ بالمهارات االجتماعية ولتحديد مدى مساهمة كل م

  ) . 24(كما هو موضح في الجدول ) t(وقيمة ) المعامل الثابت ( قيمة بيتا 
  

  

  لداللة مدى مساھمة فعالیة الذات ) t(وقیمة ) بیتا(قیمة ) 24(جدول 
  تماعیة وداللتھا اإلحصائیة ي التنبؤ بالدرجة الكلیة للمھارات االجالذات والنوع فوفعالیة 

   
 


 t  

  األول
  0.01  21.001  --  9.937  208.692  المعامل الثابت
  0.01  3.599  .211  089  .320  فعالیة الذات

  الثاني
  0.01  18.049  --  10.959  197.802  المعامل الثابت

  0.01  3.803  .222  .089  .337  اتفعالیة الذ

  0.05  2.280  .133  2.641  6.021  النوع
  

وهي دالة إحصائياً عند  .211 معامل بيتا لمتغير فعالية الذاتأن قيمة ) 24(يتضح من الجدول 

ويمكن .  0.05وهي دالة إحصائياً عند مستوى  . 133، وقيمة معامل بيتا لمتغير النوع  0.01مستوى 

  : ألنحدار للنموذجين كما يلي بناء معادلة ا

  )فعالية الذات. ( 211+  208.692) = الدرجة الكلية( ارات االجتماعية المه :موذج األول نال

  ) = الدرجة الكلية ( المهارات االجتماعية  :وذج الثاني مالن

  ) .النوع (  .133)  + فعالية الذات . ( 222+  197.802                  
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 بق إن متغير فعالية الذات أكثر قدرة ومساهمة في التنبؤ بالمهارات االجتماعيةونالحظ مما س  

التـي بينـت أن السـنة     2012من متغير فعالية الذات والنوع ، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة علي 

  .الدراسية أكثر تنبؤ بالمهارات االجتماعية 

ات المرتفعة تساعد الفـرد علـى   إلى أن الدراسات بينت أن فعالية الذ 2008 ,وأشار الصاوي

ية واالجتماعية ستفادة من التدعيم االجتماعي من خالل البيئة األسرالتعبير االنفعالي السوي وزيادة اال

وكذلك وجد أن لفعالية الذات دور مهم في توجيه السلوك نحو تحقيق أهداف محددة ، المحيطة بالفرد ، 

راسي يكون سلوكهم موجه نحو تطـوير مهـارات جديـدة    و فعالية الذات نحو التفوق الدوفالطالب ذ

  ) . 39،45:2008الصاوي ، ( وتحسين مستوى الكفاءة مما يسهم بدرجة كبيرة في نجاحهم وتفوقهم 

  : الهدف الحادي عشر 
السنة الدراسية , التخصص,النوع :استكشاف التفاعل المشترك بين العوامل الثالث 

 .وفعالية الذات, ارات االجتماعية وتأثيرها على الدرجة الكلية للمه

النوع ، التخصص ، السنة :  العوامل الثالثالتفاعل المشترك بين استكشاف 
تم استخدام ولحساب ذلك , ةلمهارات االجتماعيلالدرجة الكلية الدراسية وتأثيرها على 

  ) 25(ثنائي كما هو موضح في الجدول التحليل التباين 
بين  التفاعل المشتركن الثنائي وحساب داللة تأثير ل التبايلتحلي )F(اختبار ) 25(جدول 

الدرجة الكلية النوع ، التخصص ، السنة الدراسية وتأثيرها على : العوامل الثالث
  .ةلمهارات االجتماعيل

  حساب داللة تأثير النوع والتخصص على درجات المهارات االجتماعية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

الداللة   Fقيمة   وسط المربعاتمت
  اإلحصائية

  0.224  1.467  749.548  3  2248.643  النموذج المصحح
  0.000  32673.546  16688629.16  1  16688629.2  التقاطع

  0.975  0.001  0.514  1  0.514  التخصص
  0.056  3.685  1882.414  1  1882.414  النوع 

  0.398  0.716  365.714  1  365.714  النوع× التخصص 
      510.769  276  140972.200  الخطأ

        280  16831850.0  المجموع
        279  143220.843  المجموع المصحح



 100

  حساب داللة تأثير النوع والسنة الدراسية على درجات المهارات االجتماعية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  الحرية

  اإلحصائية
  0.022  3.262  1634.833  3  4904.500  ححالنموذج المص

  0.000  33300.921  16688629.16  1  16688629.2  التقاطع
  0.129  2.315  1160.357  1  1160.357  السنة الدراسية

  0.054  3.756  1882.414  1  1882.414  النوع 
  السنة الدراسية

  0.06  3.715  1861.729  1  1861.729  النوع× 

      501.146  276  138316.343  الخطأ
        280  16831850.0  المجموع

        279  143220.843  المجموع المصحح
  حساب داللة تأثير التخصص والسنة الدراسية على درجات المهارات االجتماعية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  الحرية

  اإلحصائية
  0.495  0.800  411.643  3  1234.929  النموذج المصحح

  0.000  32440.272  1888629.16  1  16688629.2  التقاطع
  0.134  2.256  1160.357  1  1160.357  السنة الدراسية
  0.975  0.001  0.514  1  0.514  التخصص

  السنة الدراسية
  0.705  0.144  74.057  1  74.057  التخصص× 

      514.442  276  141985.914  الخطأ
        280  16831850.0  المجموع
        279  143220.843  موع المصححالمج

   
  : أنه) 25(ويتضح من الجدول 

  . ال يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل التخصص على درجات المهارات االجتماعية . 1
  



 101

  .يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل النوع على درجات المهارات االجتماعية . 2
بين درجات عينة الدراسة  الفرق(وقد تمت مناقشة هذه النتيجة في الهدف الرابع 

  ).على أبعاد مقياس المهارات حسب متغير النوع
  . ال يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل السنة الدراسية على درجات المهارات االجتماعية . 3
السنة الدراسية (،)النوع والسنة الدراسية(، )النوع والتخصص(ال يوجد تداخل بين . 4

  . الداللة غير دالة إحصائياً ، حيث كانت مستويات )والتخصص
: وحسب اختبار ليفين، وجد أن التباين في درجات المهارات االجتماعية وفقاً لعوامل

، كان )السنة الدراسية والتخصص(، )النوع والسنة الدراسية(، )النوع والتخصص(
   .متساوياً بين المجموعات وهذا يحبذ لنا استخدام هذا النموذج بدرجة كبيرة من الثقة

) النوع، التخصص، السنة الدراسية:(والستكشاف التفاعل المشترك بين العوامل الثالث    
وتأثيرها على الدرجة الكلية لفعالية الذات تم استخدام تحليل التباين الثنائي كما هو موضح 

  ) . 26(في الجدول 
بين  عل المشتركالتفان الثنائي وحساب داللة تأثير لتحليل التباي )F(اختبار ) 26(جدول   

لفعالية الدرجة الكلية ، السنة الدراسية وتأثيرها على النوع، التخصص: العوامل الثالث
  الذات

  حساب داللة تأثير النوع والتخصص على درجات مقياس فعالية الذات

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  الحرية

  اإلحصائية
  0.054  2.581  565.813  3  1697.439  ححالنموذج المص

  0.000  15654.438  3432364.289  1  3432364.29  التقاطع
  0.102  2.698  591.604  1  591.604  التخصص

  0.162  1.961  430.032  1  430.032  النوع 
  0.80  3.082  675.804  1  675.804  النوع× التخصص 

      219.258  276  6055.271  الخطأ
        280  3494577.00  المجموع

        279  62212.711  المجموع المصحح
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  )26(تكملة جدول 
  حساب داللة تأثير النوع والسنة الدراسية على درجات مقياس فعالية الذات

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجة 
  Fقيمة   متوسط المربعات  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

  0.124  1.935  427.270  3  1281.811  النموذج المصحح
  0.000  15547.654  3432364.289  1  3432364.289  التقاطع

  0.087  2.950  651.175  1  651.175  السنة الدراسية
  0.164  1.948  430.032  1  430.032  النوع 

  السنة الدراسية
  0.341  0.909  200.604  1  200.604  النوع× 

      220.764  276  90930.900  الخطأ
        280  3494577.000  المجموع

        279  62212.711  المصححالمجموع 
  حساب داللة تأثير السنة الدراسية والتخصص على درجات مقياس فعالية الذات

درجة   مجموع المربعات  مصدر التباين
الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  الحرية

  اإلحصائية
  0.120  1.964  433.461  3  1300.382  النموذج المصحح

  0.000  15552.394  3432364.289  1  3432364.289  التقاطع
  0.087  2.951  651.175  1  651.175  السنة الدراسية
  0.103  2.681  591.604  1  591.604  التخصص

  السنة الدراسية
  0.610  0.261  57.604  1  57.604  التخصص× 

  0.110    220.697  276  60912.329  الخطأ
        280  3494577.000  المجموع

        279  62212.711  المجموع المصحح
  

  : أنه) 26(ضح من الجدول ويت
  . ال يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل التخصص على درجات فعالية الذات . 1
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  .ال يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل النوع على درجات فعالية الذات . 2
  . ال يوجد تأثير دال إحصائياً لعامل السنة الدراسية على درجات فعالية الذات . 3
التخصص (، ) النوع والسنة الدراسية ( ، ) النوع والتخصص ( ن ال يوجد تداخل بي. 4

  . ، حيث كانت مستويات الداللة غير دالة إحصائياً ) والسنة الدراسية
النوع ( وحسب اختبار ليفين، وجد أن التباين في درجات فعالية الذات وفقاً لعوامل        

كان متساوياً بين ) اسية والتخصص السنة الدر( ،)النوع والسنة الدراسية ( ، )والتخصص 
  . المجموعات، وهذا يحبذ لنا استخدام هذا النموذج بدرجة كبيرة من الثقة

 
  

  : استنتاج 

  : بعد استعراض نتائج أهداف الدراسة ومناقشتها تم التوصل إلى   

 إن مستوى المهارات االجتماعية عند طالب الجامعة يميل نحو المتوسط ، بينما مستوى فعالية .1

 . الذات يميل نحو االرتفاع 

 .يوجد ارتباط موجب بين المهارات االجتماعية وفعالية الذات  .2

إن اإلناث أكثر مهارة اجتماعية من الذكور ، بينما ال توجد فروق بـين التخصـص األدبـي     .3

 . والعلمي والسنة الدراسية الثانية والرابعة في المهارات االجتماعية 

اإلناث والتخصص األدبي والعلمـي والسـنة الدراسـية الثانيـة     ال توجد فروق بين الذكور و .4

 . والرابعة في فعالية الذات 

 . إن متغيري فعالية الذات والنوع أفضل المتغيرات للتنبؤ بالمهارات االجتماعية  .5

ال يوجد تفاعل مشترك بين عوامل النوع ، التخصص ، والسنة الدراسـية وتأثيرهـا علـى     .6

عالية الذات ن ما عدا عامل النوع كان أكثر تأثيراً علـى المهـارات   المهارات االجتماعية وف

  .االجتماعية من العوامل اآلخرى 
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  : تمهـــــيد 
  

في ضؤ ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج حول المهارات االجتماعية وعالقتها بفعالية الـذات  

ترحات التي قد يستفاد منها فـي  تقديم بعض التوصيات والمقاإلشارة إلى  رلدى طالب الجامعة ، تجد

  . حيث ان هناك بعض المجاالت التي لم تغطيها الدراسة الحالية  ،البيئة التعليمية واالجتماعية الليبية 
  

  : لتوصيــــات ا – 2.5
  
  

طالب بأهمية التفاعل االجتماعي ، والمشـاركة والتعـاون مـع    عداد دورات إرشادية لتوعية الإ .1

 .المبادرة بالحوار من أجل تحقيق التوافق النفسي االجتماعي واالنفعالي زمالئهم وتشجيعهم على 

إعداد دورات إرشادية لتوعية الطالب بأهمية معتقداتهم عن قدراتهم وإمكانياتهم وتأثيرهـا علـى    .2

 . دافعيتهم ومثابرتهم لتحقيق النجاح في الحياة بصفة عامة 

هم الفرص للتعبيـر عـن أنفسـهم    ؤبالطالب وإعطايجب على القائمين بالعملية التعليمية االهتمام  .3

 .هم وإبراز قدراتهم وتقديم التغذية الراجعة المشجعة لهم ئوأرا

وتوعيتهم بكيفية تربية وتعليم أبناءهم التواصل مع ) األباء واألمهات ( إعداد برامج توجيهية لألسر  .4

المسؤولية لمواجهـة متطبـات   اآلخرين واإلندماج معهم ، وكيفية إكسابهم الثقة في النفس وتحمل 

 .الحياة  

إعداد برامج وقائية وذلك عن طريق تنمية المهارات االجتماعية والتدريب عليها لتعـديل بعـض    .5

 . جوانب السلوك االجتماعي مثل التدخين وتعاطي المخدرات وشرب الكحوليات  
  

  : المقترحــــات  – 3.5
  

من البيئة الليبية للتأكـد مـن مـدى     مختلفةناطق إجـــراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في م .1

 . ار النتائج التي تم التوصل إليها راستق

إجراء دراسة عن المهارات االجتماعية وفعالية الذات على عينات مختلفـة ومسـتويات عمريـة     .2

 . مختلفة 

 ة النفسية دراسة مدى فاعلية برامج التدريب والتنمية للمهارات االجتماعية في مجال التوافق والصح .3

 .دراسة مدى فاعلية برامج تنمية فعالية الذات في مجال التعلم والتعليم  .4

، تحمـل   االجتماعيدراسة المهارات االجتماعية مع متغيرات أخرى مثل مراقبة الذات ، اإلدراك  .5

 . المسؤولية ، العزو 

ات األكاديميـة  دراسة أنواع فعالية الذات كالً على حده مع متغيرات أخرى وخاصة فعاليـة الـذ   .6

 .بالنسبة للطالب 
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  .مكتبة العيبكان . البحث في العلوم السلوكية  المدخل إلى) : 1995.(العساف ، صالح بن حمد  -
  

     ارات ـــأثر برنامج إرشادي سلوكي للتدريب على المه) : 2010.(عبدالعظيم ، آدم بالقاسم فرج  -
  . االجتماعية في خفض األعراض االكتئابية لدى المراهقين في المرحلة الثانوية بمدينة المرج            
  .أكاديمية الدراسات العليا ، بنغازي . اجستير غير منشورة رسالة م           

  

  التوافق األسري وعالقته ببعض المهارات االجتماعية لدى أطفال ) : 2004.(عزالدين ، رزان نديم  -
  . معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة . رسالة ماجستير غير منشورة  .الرياض            

  

  ض عفاعلية برنامج مقترح في الدراسة االجتماعية لتنمية ب) : 2005.(يس محمد خميس عبدالحميد ، خم -
   ومفهوم الذات لتالميذ الصف الثاني إعدادي باستخدام  يالمهارات االجتماعية والتحصيل الدراس            
  . ية ، جامعة عين شمس كلية الترب. رسالة ماجستير غير منشورة . إستراتيجيات التعلم التعاوني             

  

  فاعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات اللغوية واالجتماعية ) : 2008.( حعبدالرحيم ، سامية عبد الفتا -
  معهد الدراسات . رسالة ماجستير غير منشورة . المعوقين عقلياً القابلين للتعليم في سوريا  للألطفا           
  .ة القاهرة التربوية ، جامع           
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  المجلد الثالث ، دار غريب . بحوث في علم النفس االجتماعي والشخصية ) : 2000.(عبداهللا ، معتز سيد  -
  .للنشر والتوزيع ، القاهرة              

  

    ات االجتماعية وتقدير الذات لدى عينة من األطفال ارالعالقة بين المه): 2002.(عبداهللا ، محمد قاسم  - 
   7، ص 11، العدد  3السوريين ، مجلة الطفولة العربية ، مجلد             

  
  

  دار العالم العربي . مهارات الحياة للجميع نحو برنامج إرشادي لتربية المراهق ) : 2008.( عبيد ، معتز -
  .، القاهرة             

  

  االستقالل  –ارات االجتماعية دراسات في الصحة النفسية المه) : 1998.(عبد الرحمن ، محمد السيد  -
  .الجزء الثاني ، دار قباء للنشر والتوزيع ، القاهرة . الهوية  –النفسي             

   –فعالية الذات  –دراسات في الصحة النفسية التوافق الزواجي ) : 1998.(_________________  -
  . القاهرة ,ر قباء للنشر والتوزيع الجزء األول ، دا. االضطرابات النفسية الحركية             

  

  .دار قباء للنشر والتوزيع ، القاهرة . نظريات الشخصية ) : 1998.(_________________  -
  

  . مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية أساليبها وتقنياتها ) : 2010.(عبدالعزيز ، مفتاح محمد  -
  .بيروت  دار النهضة العربية ،           

  

  فعالية الذات وعالقتها باتخاذ القرار لدى المراهقين من )  : 2003.(عبد القادر ، صابر سفينة سيد  -
  .معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس . رسالة ماجستير غير منشورة . الجنسين            

  

  دى ـاالجتماعية على خفض السلوك العدواني لأثر التدريب على المهارات ): 2007.(عد سعشير ، نادية  -
  ، جامعة  بداة ماجستير غير منشورة ، كلية األتالميذ الصف السادس من التعليم األساسي ، رسال           
  السابع من أبريل            
             

  

  اندة ــالذات والمساتخاذ القرار وعالقته بكل من فعالية ) : 2008. (العتيبي ، بندر بن محمد حسن -
  كلية التربية ، . رسالة ماجستير غير منشورة .  ناالجتماعية لدى عينة من المرشدين الطالبيي          
  جامعة أم القرى           

  

  المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى عينة من طلبة ) : 2012.(سالمة ناجي فائز,علي  -
  .جامعة بنغازي,كلية اآلداب .رسالة ماجستير غير منشورة .رابلس وعمر المختار جامعتي ط          

  

  المهارات االجتماعية والخجل وعالقتهما بالتحصيل لدى الطالبات من ) : 2007(عطار ، إقبال بنت أحمد  -
  الجزء الثاني , ) 31(العدد . مجلة كلية التربية . مراحل دراسية مختلفة بالمملكة العربية السعودية           
  .تصدر عن جامعة عين شمس ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق .  77 – 67، ص ص           

  

  مدى فاعلية برنامج لتنمية المهارات االجتماعية في تخفيف ) : 1996.(جاسم  مالغيداني ، كريمة عبد اإلما -
  كلية التربية ، جامعة عين شمس . غير منشورة  رسالة ماجستير. الشعور بالوحدة لدى المراهقات           

  

  تأثير دافعية تقرير الذات وفاعلية الذات وعزو عجز المتعلم في التحصيل ) : 2008.(فايد ، جمال عطية  -
  . 160 – 132، الجزء الثاني ، ص ص ) 32(العدد. مجلة كلية التربية . الدراسي للتالميذ الصم           
  .ن جامعة عين شمس ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق تصدر ع          
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  أثر تنمية الوعي ببعض مهارات االتصال غير اللفظي على الذكاء ) : 2006.(الفار ، داليا أحمد محمد  -

  ات لآلداب ــكلية البن. رسالة ماجستير غير منشورة . الوجداني لدى عينة من طالبات الجامعة           
  .جامعة عين شمس ,علوم والتربية وال          

  

  مدى فاعلية التدريب على المهارات االجتماعية في تعديل السلوك ) : 2008.(فرحات ، سعاد مصطفى  -
    معهد الدراسات التربوية ، . غير منشورة  دكتوراهرسالة . دواني لدى الطفل الكفيف بليبيا ــالع         
  جامعة القاهرة          

  

  فاعلية برنامج لتدريب المهارات االجتماعية في خفض الخجل لدى )  : 2005.(م ، سالي صالح عنتر قاس -
  كلية التربية باإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس . رسالة ماجستير غير منشورة . طالب كلية التربية           

  

  ي ضوء الذكاءات المتعددة وفاعلية الذات القيمة التنبؤية بالموهبة ف) : 2011.(القميش ، ملفى علي درهم  -
  .كلية التربية ، جامعة عين شمس . دكتوراه في التربية غير منشورة  رسالة .والدافعية لإلنجاز         

  

فاعلية برنامج تدريب لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال ) : 2010.(محمد  ةوريدأالقذافي ،  -
  المعاقين 
  . لياً القابلين للتعليم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بنغازيعق         

  

  مدى فعالية التدريب على المهارات االجتماعية والعالج السلوكي المعرفي ) : 1993.(متولي ،أحمد  أحمد  -
           كلية . بية لفلسفة في التردكتوراه ارسالة . اعية لدى طالب الجامعة ـوبيا االجتمـفي تخفيف الف            
  .جامعة طنطا التربية ،             

  

  .مكتبة نانسي ، دمياط . علم النفس االجتماعي ) : 2005.(المحمدي ، أيمن أحمد  -
  

  مدى فعالية برنامج البورتاج في تنمية بعض مهارات مساعدة الذات )  : 2007.(محمد ، زيزت أنور  - 
  ات ــمعهد الدراس. رسالة ماجستير غير منشورة . مهارات االجتماعية لدى طفل الروضة وال            
  .التربوية ، جامعة القاهرة             

  

  أثر استخدام برنامج إرشادي على تنمية فاعلية الذات لدى تالميذ )  : 2002.(محمد ، أحمد حسانين أحمد  -
  .كلية اآلداب ، جامعة المنيا . ماجستير غير منشورة  رسالة. الصف الثاني إعدادي             

  

  فاعلية برنامج إرشادي للتدريب على المهارات االجتماعية لتخفيض ) : 2009.(محمد ، هيام بشير حسين  -
  كلية اآلداب ، جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة . حدة القلق االجتماعي على طالب الجامعة             

  .بنغازي             
  

  فعالية برنامج إرشادي لتنمية المهارات االجتماعية في تخفيف ) : 2003.(المزروع ، ليلى بنت عبداهللا  -
مجلة اإلرشاد النفسي        . ت جامعة أم القرى دة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالباـــح           
  القاهرة ,جامعة عين شمس ,تصدر عن مركز اإلرشاد النفسي .163ص ,) 11(السنة ,) 16(العدد           

  

  والمهارات االجتماعية والفعالية الذاتية ) أ(العالقة بين نمط ): 2008.(أحمد  نالمشاط ، هدى عبد الرحم -
  كلية التربية ، جامعة . دكتوراه غير منشورة  رسالة  لدى عينة من طالبات كلية إعداد المعلمات ،           
  .الملك عبدالعزيز            

  

  قلق المستقبل وعالقته بكل من فعالية الذات ومستوى الطموح ) : 2009.(المشيخي ، غالب بن محمد علي  -
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  القرىة ، جامعة أم دكتوراه غير منشورة ، كلية التربيرسالة دى عينة من طالب جامعة الطائف،ل            
  
  

  اء ــالمهارات االجتماعية والثبات االنفعالي لدى التالميذ أبن) : 2001.(المطوع ، آمنه سعيد حمدان  -
  .كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة . رسالة ماجستير غير منشورة . األمهات المكتئبات             

  

  المسيرة ، الطبعة الثانية ، دار . مناهج البحث في التربية وعلم النفس ) : 2002.ملحم ، سامي محمد  -
  .عمان            

  أسلوب البحث االجتماعي وتقنياته ، منشورات جامعة بنغازي ،  ) :2003. (الهمالي ، عبداهللا عامر  -
  . الطبعة الثالثة ، بنغازي           

  



  
  
  

    الحقالحقــــاملامل
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  )1(ملحق رقم 
  قائمة المھارات االجتماعیة

  رونالد ریجیو    : وضع 
  خلیفةعبد اللطیف محمد : وإعدادتعریب 

  

  :التعليمات 
سلوكك ، اقرأ كل عبارة باهتمام وأختر إجابة فيما يلي عدد من العبارات التي تصف اتجاهك و

جابة مع وجهة نظرك وتعكس بدقة وصـفك لنفسـك ،   واحدة من اإلجابات الخمس ، بحيث تنطبق اإل
  : وذلك على النحو التالي 

  : إذا كانت العبارة 
  ) 1(        ال تنطبق على اإلطالق تحصل على الدرجة  -
  ) 2(        تنطبق بدرجة ضعيفة تحصل على الدرجة  -
  )3(        تنطبق بدرجة متوسطة تحصل على الدرجة  -
  )4(        لدرجة تنطبق بدرجة كبيرة تحصل على ا -
  )5(      تحصل على الدرجة ) تماما(تنطبق بدرجة كبيرة جداً  -

  

  . تحت الدرجة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك ) × ( والمطلوب منك هو وضع عالمة 
  

  م  ال تنطبق
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  بیرةك
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

من الصعب على اآلخرين أن يعرفـوا متـى أشـعر      1
  بالحزن أو الكآبة 

          

عندما يتحدث معي أحد األشـخاص فـإنني أراقـب      2
  تحركاته وتصرفاته بقدر استماعي لما يقوله 

          

يمكن للناس معرفة حقيقة مشاعري مهمـا حاولـت     3
  وبذلت من جهد إلخفاء هذه المشاعر 

          

            أستمتع بوجودي في الحفالت  4
            نادراً ما أشعر بالضيق من النقد أو التوبيخ  5

أستطيع التوافق مع كل الناس صغيرهم أو كبيرهم ،   6
  غنيهم أو فقيرهم 

          

            أتحدث بسرعة تفوق معظم األشخاص  7
            القليل من الناس حساسون ومتفاهمون مثلي   8
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  م  ال تنطبق
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  كبیرة
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

من الصعب علي عادة أن أمنع نفسي مـن الضـحك     9
  استمع إلى قصة أو نكته مضحكة اعندم

          

            يستغرق الناس وقتاً لكي يتعرفوا علي جيداً   10
            يعد الناس أكبر مصدر لسعادتي وأحزاني   11

عندما أكون مع مجموعة من أصدقائي أكون غالباً أنا   12
  الشخص المتحدث إليهم 

          

عندما أشعر باالكتئاب أحاول أن أجعل اآلخرين مـن    13
  .حولي مكتئبين أيضاً 

          

أثناء وجودي في الحفالت أستطيع معرفة الشـخص    14
  .  الذي يهتم بي

          

يستطيع الناس معرفة ما إذا كنت متوتراً من خـالل    15
  .تعبيرات وجهي 

          

            .أحب المشاركة في األنشطة االجتماعية   16

أحب المشاركة في المناقشات السياسية عن مالحظـة    17
  .ن ووتحليل ما يقوله اآلخر

          

أجد صعوبة أحياناً في أن انظر إلى وجـوه وعيـون     18
  .خرين عندما أتحدث معهم اآل

          

يمكن لآلخرين معرفة مشاعري من خالل النظر إلى   19
  .عيني 

          

أهتم بمعرفة كل ما يجـذب النـاس مـن إشـارات       20
  .وعالمات 

          

ـ ال أستطيع ضبط انفعـاالتي أو الـتحكم بدقـة      21 ي ف
  .مشاعري 

          

22  
اد أفضل األعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من األفر

  .للقيام بها 
          

            .لة النفسية للمحيطين بي اأتأثر بدرجة كبيرة بالح  23

24  
لست ماهراً في إجراء محادثات حتـى ولـو سـبق    

  . اإلعداد لها 
          

            أشعر بالضيق عندما أجرح مشاعر اآلخرين   25
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  م  ال تنطبق
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  كبیرة
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

أستطيع بسهولة فهم طبيعة أي شخص مـن خـالل     26
  .تعامله مع اآلخرين 

          

            .أن أخفي مشاعري الحقيقية نحو أي شخص  عأستطي  27
            .أختلط عادة باآلخرين أثناء الحفالت واالجتماعات   28

قلق على صحة ما أقوله أو أفعله في بعـض  أشعر بال  29
  . المواقف 

          

30  
أجد صعوبة في التحدث أمام مجموعة كبيـرة مـن   

  .الناس 
          

            .أضحك عادة بصوت مرتفع   31

32  
يمكنني معرفة المشاعر الحقيقية للناس اآلخرين مهما 

  .حاولوا وبذلوا من جهد إلخفائها 
          

عن الضحك أو االبتسامة حتى  أستطيع أن امنع نفسي  33
  . عندما يحاول أصدقائي إضحاكي 

          

            . أبادر عادة بتقديم وتعريف نفسي للغرباء   34

أعتقد أنني أحياناً أخذ ما يقوله لي اآلخـرون بشـكل     35
  .شخصي على أنه يمسني 

          

36  
عندما أكون مع مجموعة من األشـخاص يضـطرب   

ــدى صــحة األ ــري بخصــوص م ــياء أو تفكي ش
  .الموضوعات التي يجب أن أتحدث عنها 

          

أكون مضطرباً في بعض األحيان لدرجة أن أصدقائي   37
  .وأسرتي يدركون أنني منزعج لوجودي معهم 

          

يمكنني فهم طبيعة أي شخص من مجرد مقابلته ألول   38
  .مرة 

          

            .أجد من الصعب جداً أن أتحكم في انفعاالتي   39

عادة أكون الشخص الذي يبدأ الحوار في المناقشة مع   40
  .اآلخرين 

          

أجد أن ما يتوقعه اآلخرون مني من تصـرفات قـد     41
  .يؤثر علي قليالً وقد ال يؤثر إطالقاً 

          

            أكون عادة ماهراً جداً في إدارة المناقشات الجماعية   42
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  م طبق ال تن
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  كبیرة
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

            .عادة تكون تعبيرات وجهي عادية   43
            .من أعظم األشياء التي تسعدني وجودي مع الناس   44

45  
يمكنني أن أحتفظ بشكلي الهادئ حتـى ولـو كنـت    

  .مضطرباً أو قلقاً 
          

ندما أحكي قصة لشخص ما استخدم الكثيـر مـن   ع  46
  .اإلشارات واإليماءات لتوضيح ما أقوله 

          

           أكون غالباَ قلقاً من أن يسيئ اآلخرين فهمهم لما أقوله لهم   47

أشعر غالباً بعدم االرتياح عندما أكون مع مجموعـة    48
  من األشخاص يختلفون عني في المستوى االجتماعي 

          

            . دراً ما أظهر غضبي نا  49

) الدجال(أستطيع أن اكتشف بسرعة الشخص المحتال   50
  .منذ اللحظة األولى من مقابلته 

          

51  
عند ألتقي مع مجموعة من األفراد بالصدفة يمكننـي  

  .هم بسهولة عالتكيف  م
          

ني أشارك بنصيب أعندما أكون في مناقشة جماعية ف  52
  .كبير في الحديث

          

منذ صغري على أهميـة  ) األب و األم(يركز والدي   53
  .السلوك الحسن عند مخاطبة الناس والتعامل معهم 

          

            . لست ماهراً في االختالط بالناس أثناء الحفالت  54
            .أقترب من أصدقائي غالباً عندما أتحدث معهم   55
            .أشعر بالضيق عندما يحكي لي اآلخرون مشاكلهم   56

57  
بالرغم من أنني قد أشعر بالضيق وأكاد انفجر ، فإنه 

  .يمكنني أن اخفي ذلك عن اآلخرين 
          

            .أستمتع بالحديث مع اآلخرين في الحفالت  58
            .أتأثر بأي شخص يبتسم لي أو يكشر في وجهي   59

أشعر بعدم الراحة أو بأني غريب في الحفالت التـي    60
  . جداً مينشخاص المهيحضرها بعض األ

          

يمكنني تحويل حفلة مملة إلى حفلة مليئـة بالضـحك     61
  . والمرح
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  م  ال تنطبق
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  كبیرة
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

            .م الحزينة أبكي أحياناً عندما أشاهد األفال  62

أستطيع أن أتظاهر بأني سعيد جـداً فـي المواقـف      63
  . االجتماعية حتى لو كنت غير ذلك في حقيقة األمر

          

            .أشعر غالباً بالعزلة   64
            .أنا حساس جداً للنقد   65

66  
أالحظ أحياناً أن الناس من المسـتويات االجتماعيـة   

ياح عنـدما يجلسـون   األقل مني يشعرون بعدم االرت
  معي 

          

            .ال أحب أن أكون موضع اهتمام اآلخرين   67

من السهل علي أن أضحك أي شخص لديـه مشـكلة     68
  .للتخفيف عنه 

          

            .يمكنني أن أخفي مشاعري القوية   69

70  
أستمتع بالذهاب إلى الحفالت الكبيرة ومقابلة أشخاص 

  . جدد
          

            .الناس لي  يهمني جداً حب  71
            . أخطئ أحياناً عندما أتحدث مع أشخاص غرباء  72
            . ما أظهر مشاعري أو انفعاالتي   نادراً  73
            .أقضي فترة طويلة لمجرد مراقبة الناس اآلخرين   74

أستطيع بسهولة أن أتظاهر بالغضب والحزن حتى لو   75
  . كنت أشعر فعالَ بالسعادة

          

           .أحب أن أبدأ الحديث مع الغرباء  ال  76

شخصـاً مـا    أكون عصبياً ومتوتراً إذا وجـدت أن   77
  .يراقبني

          

            .أرغب غالباً في أن أكون قائد جماعة   78
            .يقول لي أصدقائي أحياناً بأنني كثير الكالم   79

80  
يخبرني اآلخرون غالبـاً بـأنني شـخص حسـاس     

   .وعاطفي
          

عرف الناس مشاعري الحقيقية بسـهولة حتـى لـو    ي  81
  . حاولت أن أخفيها غنهم 
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  م  ال تنطبق
)1(  

  

 
  

ضعیفة 
)2(  

متوسطة 
)3(  

  كبیرة
)4(  

جدًا  كبیرة
)5(  

            . أميل دائماً إلى جو الحفالت أو السهرات   82
            .  أهتم غالباً بما أكونه عن اآلخرين من انطباعات   83
            . أضع نفسي غالباً في مواقف اجتماعية حرجة   84
            .ال أعبر عن غضبي بالصياح أو الصراخ   85

86  
عندما يكون أصدقائي قلقـين أو متضـايقين فـإنهم    
يبحثون عني لكي أساعدهم على الهدوء والتخفيف من 

  .القلق 

          

أستطيع بسهولة أن أبدو سعيداً في لحظة ما وحزينـا    87
  .في اللحظة التالية 

          

            .يمكنني أن أتحدث عدة ساعات في أي موضوع   88
            .أهتم غالباً بفكرة اآلخرين وانطباعاتهم عني   89
            .أستطيع أن أتكيف بسهولة في أي موقف اجتماعي   90
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  ) 2(ملحق رقم 
  ) ذ.ع.ف( مقیاس الفعالیة العامة للذات 

  
   نمحمد السید عبد الرحم:تبتون ، ورثنجتون ، ترجمة وتعریب د: إعداد 

  
  

   : تعلیمات المقیاس 
  

العبارات اآلتية تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لديك نحو نفسك أو نحـو مواقـف   
نك أن توضح مدى موافقتك أو عدم موافقتك على هذه العبارات بـأن  والمطلوب م، متباينة في الحياة 

تختار واحدة من اإلجابات السبعة الموجودة على يسار العبارات ، والتي تتراوح بين موافق تماماً إلى 
  : تحت اإلجابة التي تختارها أمام رقم العبارة ) × ( ن تضع عالمة أغير موافق تماما ، و

  

  عبارات المقياس  م

مو
اما
 تم
فق
ا

بير  
د ك
 ح
إلى

ق 
واف
م

  

 ما
حد

ى 
ق ال

واف
م

  

ير 
غ

أكد
مت

  

بير
د ك
 ح
إلى

ق 
واف
ر م
غي

  

غي
ما 

حد 
ى 
ق إل

واف
ر م

  

اما
 تم
فق
موا

ير 
غ

  

                مما يضايقني تماما أن أشعر بالخوف   1

                أحياناً أتجنب المهام الصعبة  2

                أنا شخص حازم جداً  3

وقفني أي أحد عن إذا وضعت تفكيري في أي شيء ال ي  4
  إنجازه 

              

                أتمتع بحد كبير من الثقة بالنفس  5

أكون في أحسن حاالتي عندما أكون فعالً فـي موقـف     6
  تحدي

              

تقد أنه من المخجل أن أتوقف عن إنجاز عمل بدأتـه  عأ  7
  فعالً

              

                لدي مستوى طيب من العزيمة وقوة اإلرادة  8

 تستحق األشياء ذلك المجهود الذي أبذلـه مـن   أحياناً ال  9
  أجلها 

              

                ال أحاول عمل األشياء التي ال أجيدها   10
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  عبارات المقياس  م

اما
 تم
فق
موا

بير  
د ك
 ح
إلى

ق 
واف
م

  

 ما
حد

ى 
ق ال

واف
م

  

ير 
غ

أكد
مت

ى   ا
ق إل

واف
ر م
غي

 ما
حد

  

ى 
ق إل

واف
ر م
غي

ير 
 كب
حد

  

اما
 تم
فق
موا

ير 
غ

  

                من معظم الناس  لدي مخاوف أكثر  11

أجد أنه من الصعب علـي أن ادخـل فـي مجازفـات       12
  ومخاطرات 

              

عندما أعاني من مشاكل كثيرة أتمكن في أخر األمر من   13
  حلها 

              

14  
أستطيع تحقيق النجاح في معظم المهـام التـي أركـز    

  تفكيري فيها 

              

                عالًال شئ مستحيل إذا فرغت تفكيري له ف  15

أشعر أنه من األفضل بالنسبة لي أن أعتمد علي نفسـي    16
  إيجاد الحل عندما تسوء األمور فعالً

              

عندما أوضع في موقف صعب أستطيع أن أظل متمسك   17
  بمبادئ ومثالياتي 

              

إذا كان لدي الثقة بنفسي أستطيع أن أحقق ما أهدف إليه   18
  في هذا العالم 

              

                أشعر أن الفرصة جيدة لكي أحقق أهدافي في الحياة   19

عموماً أنا مقتنع بأنه إذا لم أنجح في عمل مـن المـرة     20
  األولى فإنني سوف أحاول مرة ثانية 

              

21  
إذا واجهتني صعوبات في تحقيق ما أريد ، أبذل المزيـد  

  من الجهد ألتغلب علي الصعوبات 

              

                أشياء قليلة  أتفوق في  22

في موعدها بدالً من االنتظار إلى أن  عادة انهي أعمالي  23
   تحين اللحظة األخيرة 

              

                لدي عزيمة وإرادة أقوى من معظم الناس   24

                أصاب باإلحباط عندما أمر بظروف صحية مضطربة   25
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  عبارات المقياس  م

اما
 تم
فق
موا

  

ق إ
واف
م

بير
د ك
 ح
لى

  

ما 
حد 

ى 
ق ال

واف
م

  

ير 
غ

أكد
مت

ى   
ق إل

واف
ر م
غي

 ما
حد

بير  
د ك
 ح
إلى

ق 
واف
ر م
غي

  

اما
 تم
فق
موا

ير 
غ

  

26  
األشياء السيئة ال يمكن أن تضايقني أو تـؤلمني طالمـا   

  أستطيع تجنبها 

              

27  
أتحمل المتاعب الجسيمة في سبيل إتمام المهام المكلـف  

أعترف بعجـزي عـن   بها ألنني ال أريد أن انسحب أو 
  إتمامها 
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  ) 3(ملحق رقم 

  
  

   / ..................................................الدكتور الفاضل 
  

  

  تحیة طیبة وبعد ، ، 
تقوم الباحثة بدراسة المهارات االجتماعية وعالقتها بفعالية الذات لدى طالب جامعة بنغازي ، 

  : لدراسة إلى حيث تهدف ا
الحساسـية    ،التعبيـر االنفعـالي   ( التعرف على مستوى المهارات االجتماعية بأبعادها  – 1
لـدى  ) الضبط االجتماعي  ،الحساسية االجتماعية  ،التعبير االجتماعي  ،الضبط االنفعالي  ،االنفعالية 

   .عينة الدراسة ، والتعرف على مستوى فعالية الذات لدى عينة الدراسة  
فعالية الـذات لـدى   بالتعرف على العالقة اإلرتباطية بين المهارات االجتماعية وأبعادها  – 2

  . عينة الدراسة 
، ) ذكـور وإنـاث   ( التعرف على الفروق بين درجات عينة الدراسـة حسـب النـوع     – 3

وما يعادلها في التخصص األدبي ) الرابعة  ،الثانية ( ، والسنة الدراسية ) علوم  ،آداب ( والتخصص 
في كل من المهارات االجتماعيـة  ) السابع والثامن  ،الثالث والرابع ( في التخصص العلمي المستوى 

  . وفعالية الذات 
فعاليـة الـذات ، النـوع ،    ( لمهارات االجتماعية باالتعرف على أفضل متغيرات التنبؤ  – 4

  ) . التخصص ، السنة الدراسية 
بين عوامل النوع ، التخصص ، السنة الدراسية ، وتأثيرهـا   استكشاف التفاعل المشترك – 5

  على المهارات االجتماعية وفعالية الذات 
) ريجيو( وسوف تعتمد الباحثة في الدراسة الحالية على مقياس المهارات االجتماعية من إعداد 

يس عبارة موزعة على سـتة مقـاي   90، ويشمل على  2006محمد خليفة  فتعريب عبد اللطي 1989
عبارة لكل مقياس ، وسوف تعتمد الباحثة أيضاً على مقياس الفعاليـة العامـة    15بواقع  )أبعاد(فرعية

 نتعريب محمد السيد عبـد الـرحم   1980للذات من إعداد كالً من روبرت تبتون وأيفرت روثنجتون 
مـن بـين   بند مصاغة بطريقة تقريرية يجاب عليها باختيار إجابة واحدة ) 27(، ويتكون من  1990

  . االختيارات السبعة 
وبناء على ذلك ، تود الباحثة منكم إبداء أرائكم بخصوص أدوات الدراسة مقيـاس المهـارات   
االجتماعية ، ومقياس الفعالية العامة للذات فيما إذا كانت هذه األدوات تحتاج إلى تعديل في الفقرات أو 

  .  لفقراتإعادة صياغتها ، ومدى مالئمة البدائل لإلجابة عن ا
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    : مقياس المهارات االجتماعية  – 1
) ريجيـو (يهدف هذا المقياس إلى قياس المهارات االجتماعية لدى طالب الجامعة من إعـداد     

عبارة على كل ) 15(بواقع ) أبعاد(عبارة موزعة على ستة مقاييس ) 90(ويتكون المقياس من  1989
  : مقياس ، حيث يتكون المقياس من ستة أبعاد 

 التعبير االنفعالي  .1

 الحساسية االنفعالية  .2

 الضبط االنفعالي  .3

 التعبير االجتماعي  .4

 الحساسية االجتماعية  .5

 الضبط االجتماعي  .6
  

 -وال تنطبق على اإلطـالق  ( وتتم اإلجابة عن كل فقرة باختيار بديل من خمسة بدائل وهي 
، ) تنطبق بدرجة كبيرة جداً  –تنطبق بدرجة كبيرة  –تنطبق بدرجة متوسطة  –تنطبق بدرجة ضعيفة 

حيث ال تنطبق العبارة ) 1(ويتم تقدير الدرجة على كالً عبارة في ضوء اختيار أحدى البدائل تبدأ من 
  .حيث تنطبق العبارة بدرجة كبيرة جداً ) 5(على اإلطالق إلى 

بـالغ  عبارة من إجمالي عدد الفقرات ال) 31(ويوجد في هذا المقياس فقرات سالبة بلغ عددها 
  ) . -( فقرة ، وستوضح العبارة السالبة بوضع عالمة ) 90(عددها 

  

  : البعد األول 
ويقيس مهارة األفراد على التخاطب غير اللفظي وقدرتهم على التعبير  :التعبير االنفعالي  – 1

  . عن مشاعرهم وحالتهم االنفعالية 
  

 
 

 
 

   

1) -(  
ـ   رمن الصعب على اآلخرين أن يع ر عفـوا متـى أش

  بالحزن والكآبة 
      

        أتحدث بسرعة تفوق معظم األشخاص   2

3  
عندما أشعر باالكتئاب أحاول أن أجعل اآلخرين مـن  

  حولي مكتئبين أيضاً 
      

        يمكن لآلخرين معرفة مشاعري من خالل النظر إلي   4
        أجرح مشاعر اآلخرين أشعر بالضيق عندما   )- (5



 125

  

 
 

 
 

   

        أضحك عادة بصوت مرتفع   6

7) -(  
أكون مضطرباً في بعض األحيان لدرجة أن أصدقائي 

  وأسرتي يدركون أنني منزعج لوجودي معهم 
      

        عادة تكون تعبيرات وجهي عادية   )- (8
        ما أظهر غضبي  نادراً  )- (9

        أقترب من أصدقائي غالباً عندما أتحدث معهم   10

يمكنني تحويل حفلة مملة إلى حفلة مليئـة بالضـحك     11
  والمرح

      

        ال أحب أن أكون موضع اهتمام اآلخرين   12
        نادراً ما أظهر مشاعري أو انفعاالتي   )- (13

        م الالكيقول أصدقائي أحياناً بأنني شخص كثير   14
        ال أعبر عن غضبي بالصياح أو الصراخ   )- (15

  
  :  البعد الثاني

وتكشف عن قدرة الفرد على استقبال وتفسير أشـكال التخاطـب   : الحساسية االنفعالية   – 2
  .غير اللفظي الصادرة عن اآلخرين 

 
 

 
 

   

يتحدث معي أحد األشـخاص فـأنني أراقـب    عندما   1
  .تحركاته وتصرفاته بقدر استماعي لما يقوله 

      

        القليل من الناس حساسون ومتفهمون مثلي   2

أثناء وجودي في الحفالت أستطيع معرفة الشـخص    3
  الذي يهتم بي 

      

أهتم بمعرفة كل ما يجذب انتباه الناس من إشـارات    4
  وعالمات 

      

بسهولة فهم طبيعة أي شخص مـن خـالل   أستطيع   5
  تعامله مع اآلخرين 

      

يمكنني معرفة المشاعر الحقيقية للناس اآلخرين مهما   6
  حاولوا وبذلوا من جهد إلخفائها 
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يمكنني فهم طبيعة أي شخص من مجرد مقابلته ألول   7
  مرة 

      

        من أعظم األشياء التي تسعدني وجودي مع الناس   8

) الدجال(أستطيع أن اكتشف بسرعة الشخص المحتال   9
  منذ اللحظة األولى من مقابلته 

      

        أشعر بالضيق عندما يحكي لي اآلخرون مشاكلهم   )- (10
        أبكي أحياناً عندما أشاهد األفالم الحزينة   11

ضحك أي شخص لديـه مشـكلة   من السهل علي أن أ  12
  للتخفيف عنه 

      

        أقضي فترة طويلة لمجرد مراقبة الناس األخرين   13
        يخبرني اآلخرون غالباً بأنني حساس وعاطفي   14

15  
عندما يكون أصدقائي قلقـين أو متضـايقين فـأنهم    

عني لكي أساعدهم على الهدوء والتخفيف من  يبحثون
   القلق 

      

  
  :  البعد الثالث

يتركز حول قدرة الفرد على ضبط تعبيراته االنفعالية وغير اللفظية بما : الضبط االنفعالي  – 3
  .يناسب الموقف االجتماعي الذي يوجد فيه 

  

 
 

 
 

   

1) -(  
يمكن للناس معرفة حقيقة مشاعري مهمـا حاولـت   

  اء هذه المشاعر وبذلت من جهد إلخف
      

2) -(  
من الصعب علي عادة أن امنع نفسي مـن الضـحك   

  عندما أستمع إلى قصة أو نكته مضحكة 
      

3) -(  
يستطيع الناس معرفة ما إذا كنت متوتراً من خـالل  

  تعبيرات وجهي 
      

4) -(  
ال أستطيع ضبط انفعـاالتي أو الـتحكم بدقـة فـي     

  مشاعري 
      

        الحقيقية نحو أي شخص أستطيع أن اخفي مشاعري   5
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أستطيع أن أمنع نفسي عن الضحك أو االبتسامة حتى   6
  عندما يحاول أصدقائي إضحاكي 

      

        أجد من الصعب جداً أن أتحكم في انفعاالتي   )- (7

كنـت  يمكنني أن أحتفظ بشكلي الهادئ حتـى ولـو     8
  مضطرباً أو قلقاً 

      

9  
عندما ألتقي مع مجموعة من األفراد بالصدفة يمكنني 

  التكيف معهم بسهولة 
      

بالرغم من أنني قد أشعر بالضيق وأكاد انفجر ، فأنه   10
  يمكنني أن اخفي ذلك عن اآلخرين 

      

أستطيع أن أتظاهر بأني سعيد جـداً فـي المواقـف      11
  غير ذلك في حقيقة األمراالجتماعية حتى ولو كنت 

      

        القويةيمكنني أن أخفي مشاعري   12

أستطيع بسهولة أن أتظاهر بالغضب والحـزن حتـى     13
  ولو كنت أشعر فعالً بالسعادة 

      

يعرف الناس مشاعري الحقيقية بسـهولة حتـى لـو      )- (14
  حاولت أن أخفيها عنهم 

      

وحزينـاً   بسهولة أن أبدو سعيداً في لحظة ما عأستطي  15
  في اللحظة التالية 

      

  
  : البعد الرابع 

يشير إلى مهارة الفرد على التعبير اللفظي ومشاركة اآلخرين فـي  : التعبير االجتماعي  – 4
  .المواقف االجتماعية 

 
 

 
 

   

        أستمتع بوجودي في الحفالت   1
        رق الناس وقتاً لكي يتعرفوا علي جيداًيستغ  )- (2

عندما أكون مع مجموعة من أصدقائي أكون غالباً أنا   3
  الشخص المتحدث إليهم 

      

أفضل األعمال التي تحتاج إلى عدد كبير من األفراد   4
  .للقيام بها 
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        ة باآلخرين أثناء الحفالت واالجتماعات أختلط عاد  5
        أبادر عادة بتقديم وتعريف نفسي للغرباء   6

عادة أكون الشخص الذي يبدأ الحوار في المناقشة مع   7
  اآلخرين 

      

عندما احكي قصة لشخص ما اسـتخدم الكثيـر مـن      8
  اإلشارات واإليماءات لتوضيح ما أقوله 

      

جماعية فإنني أشارك بنصيب عندما أكون في مناقشة   9
  كبير في الحديث 

      

        أستمتع بالحديث مع اآلخرين في الحفالت   10
        أشعر غالباً بالعزلة   )- (11

أستمتع بالذهاب إلى الحفالت الكبيرة ومقابلة أشخاص   12
  جدد 

      

        باء رال أحب أن أبد الحديث مع الغ  )- (13
        السهرات  أميا دائما إلى جو الحفالت أو  14
        يمكنني أن أتحدث عدة ساعات في أي موضوع   15

  
  : البعد الخامس 

يقيس قدرة الفرد على االستقبال اللفظي وفهمه لمعايير وقواعـد  : الحساسية االجتماعية  – 5
  . السلوك االجتماعي المالئم 

  

 
 

 
 

   

        نادراً ما أشعر بالضيق من النقد أو توبيخ   )- (1
        يعد الناس أكبر مصدر لسعادتي وأحزاني   2

3) -(  
أحب المشاركة في المناقشات السياسية عن مالحظـة  

  وتحليل ما يقوله اآلخرين 
      

        لة النفسية للمحيطين بي اأتأثر بدرجة كبيرة بالح  4

5  
آلخـرين فـي   أشعر بالقلق على صحة ما يقوله لي ا

  بعض المواقف 
      

أعتقد أنني أحياناً أخذ ما يقوله لي اآلخـرين بشـكل     6
  شخصي على أنه يمسني 
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7) -(  
أجد أن ما يتوقعه اآلخرون مني من تصـرفات قـد   

  يؤثر علي قليالً وقد ال يؤثر إطالقاً 
      

أكون غالباً قلقاً من أن يسئ اآلخرون فهمهم لما أقوله   8
  لهم 

      

منذ صغري على أهميـة  ) األب واألم ( يركز والدي   9
  السلوك الحسن عند مخاطبة الناس والتعامل معهم 

      

         بأي شخص يبتسم لي أو يكشر في وجهيأتأثر بشدة   10
        أنا حساس جداً للنقد  )- (11

        الناس لي يهمني جداً حب   12

أكون عصبياً ومتوتراً إذا وجـدت أن شخصـاً مـا      13
  يراقبني 

      

        اهتم غالباً بما أكونه عن اآلخرين من انطباعات   14
        أهتم غالباً بفكرة اآلخرين وانطباعاتهم عني   15

  
  : البعد السادس 

ف االجتماعية والقدرة يشير إلى مهارة لعب الدور والتكيف مع المواق: الضبط االجتماعي  – 6
  .على تحديد مضمون واتجاه التخاطب أثناء التفاعل االجتماعي 

  

 
 

 
 

   

أستطيع التوافق مع كل الناس صـغيرهم أو كبيـرهم     1
  غنيهم أو فقيرهم 

      

ا عندما أكون مع مجموعة من أصدقائي أكون غالباً أن  2
  الشخص المتحدث إليهم 

      

3) -(  
أجد صعوبة أحياناً في أن أنظر إلى الوجوه والعيـون  

  وتحليل ما يقوله اآلخرون 
      

4) -(  
لست ماهراً في إجراء محادثات حتـى ولـو سـبق    

  .اإلعداد لها 
      

5) -(  
أجد صعوبة في التحدث أمام مجموعة كبيـرة مـن   

  الناس
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6) -(  
عندما أكون مع مجموعة من األشـخاص يضـطرب   
ــياء أو   ــدى صــحة األش ــري بخصــوص م تفكي

  الموضوعات التي يجب أن أتحدث عنها 

      

        أكون عادة ماهراً جداً في إدارة المناقشات الجماعية   7

8) -(  
أشعر غالباً بعدم االرتياح عندما أكون مع مجموعـة  
  من األشخاص يختلفون عني في المستوى االجتماعي

      

        لست ماهراً في االختالط بالناس أثناء الحفالت   )- (9

10) -(  
أشعر بعدم الراحة أو بأني غريب في الحفالت التـي  

  .يحضرها بعض األشخاص المهمين جداً 
      

11) -(  
أالحظ أحياناً أن الناس من المسـتويات االجتماعيـة   

شعرون بعدم االرتياح عنـدما يجلسـون   األقل مني ي
  معي

      

        أخطئ أحياناً عندما أتحدث مع أشخاص غرباء   )- (12
        أرغب غالباً في أن أكون قائد جماعة   13

        أضع نفسي غالباً في مواقف اجتماعية حرجة  )- (14
        أستطيع أن أتكيف بسهولة في أي موقف اجتماعي   15

  
  :امة للذات الفعالية العمقياس  – 2

تبتـون ورثنجتـون   : يقس هذا المقياس فعالية الذات لدى طالب الجامعة من إعداد كالً مـن  
عبارة مصاغة بطريقة تقريرية يجاب عليها باختيار إجابة واحدة مـن بـين   ) 27(يتكون من ، 1980

غيـر   –تأكـد  غير م–أوافق إلى حد ما  –أوافق بدرجة كبيرة  –أوافق تماماً : ( االختيارات السبعة 
  ) .تماما  غير موافق –غير موافق بدرجة كبيرة  –موافق إلى حد ما 

، ) موافق تمامـاً  ( درجات إذا اختار البديل ) 7(وباإلجابة على المقياس يحصل الطالب على 
، وذلك في العبارات الموجبة والعكس صحيح ) تماما  غير موافق( درجة إذا اختار ) 1(ويحصل على 
،  12،  11،  10،  9،  3،  1( عبارات ، وأرقامها هي ) 9(السالبة والتي تبلغ عددها  في العبارات

  .أمامها )  -( ، وستوضح عالمة )  26،  25،  22
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        يضايقني تماماً أن أشعر بالخوف   )- (1
        عبة أحياناً أتجنب المهام الص  2

        أنا شخص حازم جداً   )- (3

إذا وضعت تفكيري في أي شئ ال يمكن أن يـوقفني    4
  أي أحد عن إنجازه 

      

        أتمتع بحد كبير من الثقة بالنفس   5

أكون في أحسن حاالتي عندما أكون فعالً في موقـف    6
  تحدي 

      

أعتقد أنه شئ مخجل أن أتوقف عن إنجاز عمل بدأته   7
  فعالً 

      

        لدي مستوى طيب من العزيمة وقوة اإلرادة   8
        أحياناً ال تتحقق األشياء التي من أجلها أبذل المجهود   )- (9

        ال أحاول عمل األشياء التي ال أجيدها   )- (10
        لدي مخاوف أكثر من معظم الناس   )- (11

12) -(  
أجد انه مـن الصـعب أن ادخـل فـي مجازفـات      

  ومخاطرات 
      

13  
ندما أعاني من مشاكل كثيرة أتمكن في أخر األمـر  ع

  من حلها 
      

أستطيع تحقيق النجاح في معظم المهام التـي أركـز     14
  تفكيري فيها 

      

        ال شي مستحيل إذا فرغت تفكيري له فعالً  15

أشعر أنه من األفضل بالنسبة لي أن أعتمد على نفسي   16
  إيجاد الحل عندما تسوء األمور فعالً

      

ـ   17 ب أسـتطيع أن أظـل   ععندما أضع في موقف ص
  متمسك بمبادئي ومثالياتي 

      

18  
لدي الثقة بنفسي وأستطيع أن أحقق ما أهدف إليه في 

  هذا العالم 
      

أشعر أن الفرصة جيدة جداً لكي أحقق أهـدافي فـي     19
  الحياة 
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عموماً أنا مقتنع بأنه إذا لم انجح في عمل من المـرة    20
  األولى فأنني سوف أحاول مرة ثانية 

      

21  
ابـذل   إذا واجهتني صعوبات في تحقيق مـا أريـد   

  المزيد من الجهد ألتغلب على الصعوبات 
      

        .أتفوق في أشياء قليلة   )- (22

23  
تظار إلـى  عادة أنهى أعمالي في موعدها بدالً من االن

  أن تحين اللحظة األخيرة 
      

        لدي عزيمة وإرادة أقوى من معظم الناس   24
        أصاب باإلحباط عندما أمر بظروف صحية مضطربة   )- (25

26) -(  
األشياء السيئة ال يمكن أن تضايقني أو تؤلمني طالما 

  أستطيع تجنبها 
      

27  
لمكلف ية في سبيل إتمام المهام امأتحمل المتاعب الجس

بها ألنني ال أريد أن انسحب أو أعترف بعجزي عن 
  .إتمامها 
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  ) 4(ملحق رقم 

  أسماء المحكمین للمقیاسان في الدراسة الحالیة 
  
  

  االســــــــــــــــم  ت

  

الدرجة 
  العلمیة

  

  الجامعة  الكلیة  المؤھل

  بنغازي  اآلداب  دكتوراه  أستاذ  أديب محمد الخالدي  1
  بنغازي  اآلداب  دكتوراه  ستاذ مشاركأ  ياسرعامر حسن   2
  بنغازي  اآلداب  دكتوراه  مشارك أستاذ  سلومأبو عبدالكريم سليمان  3
  بنغازي  اآلداب  دكتوراه  ستاذ مشاركأ  لمعان مصطفى الجاللي  4
  بنغازي  والعلوماآلداب   دكتوراه  أستاذ  محمد المهدي  5
  عمر المختار  اآلداب  دكتوراه  اعدستاذ مسأ  الشحومي رعبد القادالصديق   6
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  ) 5(ملحق رقم 
  مقیاس المھارات االجتماعیة كما طبق على العینة األساسیة 

  
  

  : التعلیمات 
مجموعة من األفكار والمواقف التي قد تتعرض لها في حياتك اليومية ، والمطلـوب  فيما يلي 

  : منك 
تحـت  ( / ) ، وهناك خمس خانات بعد كل فقرة ضع عالمـة  أن تقرأ كل عبارة بعناية ودقة 

  .) ال تنطبق ، أو تنطبق بدرجة ضعيفة ، متوسطة ، كبيرة ، كبيرة جداً ( الخانة التي تتناسب معك 
وتذكر أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ألي عبارة ، فاإلجابة الصحيحة هي التـي  

  .تعبر عنها بكل صراحة وصدق 
  

  : ملئ البيانات األتية أرجو منك 
  

  : ........................التخصص     : .......................... الكلية

  أنثى (     ) ذكر      (    ) النوع     :..................الدراسية السنة 

  

 ،،   ولكم جزیل الشكر على حسن تعاونكم
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  العبــــــــــــــــارة
 

  ال تنطبق
تنطبق 

رجة بد
  ضعیفة 

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

1  
متى  امن الصعب على اآلخرين أن يعرفو

  .  أشعر بالحزن أو الكآبة 
          

2  
عندما يتحدث معي أحد األشخاص فـأنني  
أالحظ تحركاته وتصرفاته بقدر اسـتماعي  

  . لما يقوله 

          

3  
مشاعري مهمـا   يمكن للناس معرفة حقيقة

حاولت وبذلت مـن جهـد إلخفـاء هـذه     
  .المشاعر

          

            .  استمتع بوجودي في الحفالت  4

5  
أستطيع التوافق مع كل الناس صـغيرهم  

  .وكبيرهم غنيهم أوفقيرهم 
          

أجد أن القليـل مـن النـاس حساسـون       6
  .ومتفهمون مثلي 

          

7  
من الصعب على عادةً أن امنع نفسي مـن  

ك عندما أستمع إلى قصة أو نكتـه  الضح
  .مضحكة 

          

            يستغرق الناس وقتاً لكي يتعرفوا علي جيداً  8
            يعد الناس أكبر مصدر لسعادتي وأحزاني   9

10  
عندما أكون مع مجموعة مـن أصـدقائي   

  .أكون غالباً أنا الشخص المتحدث إليهم 
          

عندما أشعر باالكتئاب أحـاول أن يشـعر     11
  .آلخرين من حولي باالكتئاب ا

          

أثناء وجودي في الحفالت أستطيع معرفة   12
  .الشخص الذي يهتم بي 

          

يستطيع الناس معرفة ما إذا كنت متـوتراً    13
  .من خالل تعبيرات وجهي 

          

            .أحب المشاركة في األنشطة االجتماعية   14

أجد صعوبة أحياناً في أن أنظر إلى وجوه   15
  .اآلخرين وتحليل أقوالهم 
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  العبــــــــــــــــارة
 

  ال تنطبق
تنطبق 
بدرجة 
  ضعیفة 

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

16  
يمكن لآلخرين معرفة مشاعري من خالل 

  النظر إلى عيوني 
          

أهتم بمعرفة كل ما يجذب انتباه الناس من   17
  وعالمات  إشارات

          

ال أستطيع ضبط انفعاالتي أو التحكم بدقة   18
  في مشاعري 

          

أفضل األعمال التي تحتاج إلى عدد كبيـر    19
  من األفراد لقيام بها 

          

في إجـراء محادثـات غيـر     لست ماهراً  20
  مسبوق األعداد لها 

          

            أشعر بالضيق عند جرح مشاعر اآلخرين   21

بسهولة فهم طبيعة أي شخص من  أستطيع  22
  خالل تعامله مع اآلخرين 

          

أستطيع أن أخفي مشاعري الحقيقية نحـو    23
  أي شخص 

          

عادة بـاآلخرين أثنـاء الحفـالت     أختلط  24
  واالجتماعات 

          

أشعر بالقلق على صحة ما أقوله أو أفعلـه    25
  في بعض المواقف 

          

مجموعـة   أجد صعوبة في التحدث أمـام   26
  كبيرة من الناس 

          

            عادة أضحك بصوت مرتفع   27

28  
يمكنني معرفة المشاعر الحقيقيـة للنـاس   
األخرين مهما حاولوا وبذلوا مـن الجهـد   

  إلخفائها 

          

29  
أستطيع أن أمنع نفسي عـن الضـحك أو   
االبتسامة حتى عندما يحـاول أصـدقائي   

  إضحاكي

          

            تعريف نفسي لآلخرينأبادر عادة بتقديم و  30
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  العبــــــــــــــــارة
 

  ال تنطبق
تنطبق 
بدرجة 
  ضعیفة

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

31  
أعتقد أنني أحيانا أخـذ مـا يقولـه لـي     

  اآلخرون بشكل شخصي على انه يمسني 
          

32  

عندما أكون مع مجموعة من األشـخاص  
ب تفكيري بخصوص مدى صـحة  يضطر

األشياء أو الموضوعات التـي يجـب أن   
  أتحدث عنها 

          

يمكنني فهم طبيعة أي شخص من مجـرد    33
  مقابلته ألول مرة 

          

34  
أتحكـم فـي   أجد من الصـعب جـداً أن   

  انفعاالتي 
          

عادة أكون الشخص الذي يبدأ الحوار فـي    35
  المناقشة مع اآلخرين 

          

عادة ماهراً جداً في إدارة المناقشات  أكون  36
  . الجماعية 

          

            عادة تكون تعبيرات وجهي حيادية   37

من أعظم األشياء التي تسعدني وجـودي    38
  مع الناس

          

يمكنني أن أحتفظ بشكلي الهادئ حتى ولو   39
  كنت مضطرباً أو قلقاً 

          

40  
عندما أحكي قصة لشخص مـا اسـتخدم   

ن اإلشارات واإليماءات لتوضـيح  الكثير م
  ما أقوله 

          

أكون غالباً قلقاً مـن أن يسـئ اآلخـرين      41
  فهمهم لما أقوله لهم 

          

42  
أشعر غالباً بعدم االرتياح عندما أكون مع 
مجموعة من األشخاص يختلفون عني في 

  المستوى االجتماعي 

          

            نادراً ما أظهر غضبي لآلخرين   43
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  م
 

  العبــــــــــــــــارة
 

  ال تنطبق
تنطبق 
بدرجة 
  ضعیفة

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

44  
أستطيع أن اكتشـف بسـرعة الشـخص    

منذ اللحظات األولـى  ) الكذاب ( المنافق 
  من مقابلته 

          

مناقشة جماعيـة فـإنني   في عندما أكون   45
  أحتكر الحديث 

          

46  
منذ صـغري   )األب واألم ( يركز والدي 

على أهمية السلوك الحسن عنـد مخاطبـة   
  الناس والتعامل معهم 

          

47  
أجد صعوبة في االختالط بالنـاس أثنـاء   

  الحفالت 
          

غالباً أقترب من أصدقائي عندما أتحـدث    48
  معهم 

          

49  
بالرغم من أنني قد أشعر بالضيق وأكـاد  

يمكنني أن أخفـي ذلـك عـن     أنفجر فأنه
  اآلخرين 

          

            أستمتع بالحديث مع اآلخرين في المناسبات  50

أتأثر بشدة بأي شخص يبتسم لي أو يشكر   51
  في وجهي 

          

52  
أشعر بعدم الراحة أو بأنني غريـب فـي   
الحفالت التي يحضرها بعض األشـخاص  

  المهمين جداً 

          

لى حفلة مليئـة  يمكنني تحويل حفلة مملة إ  53
  حبالضحك والمر

          

54  
أبكي أحياناً عندما أشاهد األفالم المثيـرة  

  للحزن 
          

55  
أستطيع أن أتظاهر بأنني سعيد جـداً فـي   
المواقف االجتماعية حتى لو كنـت غيـر   

  ذلك 

          

            أشعر غالباً بالعزلة   56
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  م
 

  العبــــــــــــــــارة
 

  ال تنطبق
تنطبق 
بدرجة 

  یفةضع

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

            .أنا حساس جداً للنقد   57

58  
أالحظ أحياناً أن الناس مـن المسـتويات   
االجتماعية األقل منـي يشـعرون بعـدم    

  االرتياح عندما يجلسون معي 

          

            ال أحب أن  أكون موضع اهتمام اآلخرين   59

هل أن اخفف عن أي شخص لديـه  من الس  60
  مشكلة 

          

يمكنني أن أخفـي مشـاعري االنفعاليـة      61
  الشديدة

          

62  
استمتع بالذهاب إلى المناسبات االجتماعية 

  ومقابلة أشخاص جدد 
          

            يهمني جداً حب الناس لي   63

64  
أخطئ أحياناً عندما أتحدث مع أشـخاص  

  غرباء 
          

            ر مشاعري أو انفعاالتي نادراً ما أظه  65

أقضي فترة طويلة في مالحظـة النـاس     66
  اآلخرين 

          

أستطيع بسـهولة أن أتظـاهر بالغضـب      67
  والحزن حتى لو كنت أشعر فعالً بالسعادة 

          

            ال أحب أن أبداء بالحديث مع الغرباء   68

أكون عصـبياً ومتـوتراً إذا وجـدت أن      69
  شخصاً ما يراقبني 

          

            أرغب غالباً في أن أكون قائد جماعة  70

أحياناً يقول لي أصدقائي بـأنني شـخص     71
  كثير الكالم 

          

72  
يخبرني اآلخرون غالبـاً بـأنني شـخص    

  حساس وعاطفي
          

يعرف الناس مشاعري الحقيقية بسـهولة    73
  حتى لو حاولت أن أخفيها عنهم 
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  م
 

  ةالعبــــــــــــــــار
 

  ال تنطبق
تنطبق 
بدرجة 
  ضعیفة

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة

تنطبق 
بدرجة 
  كبیرة جدًا

            أميل دائماً إلى جو الحفالت أو السهرات   74

أهتم غالباً بما أكونه عن اآلخـرين مـن     75
  انطباعات 

          

            ال أعبر عن غضبي بالصياح أو الصراخ  76

ي أصدقائي وقت الضـيق  غالباً ما يحتاجن  77
  والقلق للتخفيف عنهم 

          

أستطيع بسهولة أن أبدو سعيدة في لحظـة    78
  ما ، وحزيناً في اللحظة التالية 

          

يمكنني أن أتحدث عدة سـاعات فـي أي     79
  موضوع 

          

أهتم غالباً بفكرة اآلخـرين وانطباعـاتهم     80
  عني 

          

81  
موقـف  أستطيع أن أتكيف بسهولة في أي 

  اجتماعي 
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   6(ملحق رقم 

  مقیاس الفعالیة العامة للذات كما طبق على العینة األساسیة 
  

  : التعلیمات 
  : أختي الطالبة / أخي الطالب 

مجموعة من األفكار والمواقف التي قد تتعرض لها في حياتك اليومية ، والمطلـوب  فيما يلي 
  : منك 

تحـت  ( / ) ت بعد كل فقرة ضـع عالمـة   نااخسبع ة ودقة ، وهناك أن تقرأ كل عبارة بعناي
  .) موافق تماماً إلى غير موافق تماماً ( مثل  الخانة التي تتناسب معك

ونذكر أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ألي عبارة ، فاإلجابة الصحيحة هي التـي  
  .تعبر عنها بكل صراحة وصدق 

  
  : ية أرجو منك ملئ البيانات األت

  

  : ........................التخصص     : .......................... الكلية

  أنثى (     ) ذكر      (    ) النوع     :..................الدراسية السنة 

  

 ،،   ولكم جزیل الشكر على حسن تعاونكم
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  م
 

  العبــــــــــــــــارة
 

موافق 
  تماما

موافق 
إلى حد 
  كبیر

 موافق
إلى حد 

  ما

غیر 
  متأكد

غیر 
موافق 
إلى حد 

  ما 

غیر 
موافق 
إلى حد 
  كبیر

غیر 
موافق 
  تماما

1  
ممــا يضــايقني تمامــاً أن أشــعر 

  بالخوف
              

إذا وضعت تفكيري في أي شـئ ال    2
  يوقفني أي أحد عن إنجازه 

              

                أتمتع بدرجة كبيرة من الثقة بالنفس  3

أتوقف عن  أعتقد انه من المخجل أن  4
  إنجاز عمل بدأته فعالً

              

لدي مستوى طيب من العزيمة وقوة   5
  اإلرادة 

              

6  
أحياناً ال تسـتحق األشـياء ذلـك    

  المجهود الذي أبذله من أجلها 
              

                لدي مخاوف أكثر من معظم الناس   7

8  
أجد انه من الصعب علي أن أدخـل  

  في مجازفات ومخاطرات 
              

عندما أعاني مـن مشـاكل كثيـرة      9
  مر من حلها أخر األأتمكن في 

              

أستطيع تحقيق النجاح فـي معظـم     10
  .المهام التي أركز تفكيري فيها 

              

                هت له فعالًبال شئ مستحيل إذا انت  11

12  
أشعر أنه من األفضل بالنسبة لي أن 

إيجاد الحـل   في  أعتمد على نفسي
  األمور فعالً  عندما تسوء

              

13  
عندما أوضع في موقـف صـعب   
أستطيع أن أظل متمسـكاً بمبـادئي   

  ومثالياتي 

              

14  
لدي من الثقة بالنفس ما يمكنني من 
تحقيق األهداف التي أسـعى إلـى   

  .تحقيقها 
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  م
 

  العبــــــــــــــــارة
 

موافق 
  تماما

موافق 
إلى حد 
  كبیر

موافق 
إلى حد 

  ما

یر غ
  متأكد

غیر 
موافق 
إلى حد 

  ما 

غیر 
موافق 
إلى حد 
  كبیر

غیر 
موافق 
  تماما

15  
أشعر أن الفرصة مناسبة لكي أحقق 

  .أهدافي في الحياة 
              

16  
عموماً أنا مقتنع بأنه إذا لم أنجح في 
عمل من المرة األولى فأنني سوف 

  .أحاول مرة ثانية 

              

17  
ما  إذا واجهتني صعوبات في تحقيق

أريد أبذل المزيد من الجهد ألتغلـب  
  .على الصعوبات 

              

                .أتفوق في أشياء قليلة   18

19  
عادة انهي أعمالي في موعدها بدالً 
من االنتظار إلى أن تحين اللحظـة  

  .األخيرة 

              

لدي عزيمة وإرادة أقوى من معظم   20
  .الناس 

              

ظروف أصاب باإلحباط عندما أمر ب  21
  .صحية سيئة 

              

22  

ية في سـبيل  مأتحمل المتاعب الجس
إتمام المهام المكلف بهـا ألننـي ال   
أريد أن أنسحب أو أعترف بعجزي 

  .عن إتمامها 

              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 144

 
With respect to the educational level variable, there are not differences of 
statistical indication in the dimensions of the social skills and the total degree 
except the dimension of (the emotive expression) in favor of the second year 
students at the indication level (0.01). 
The results also showed that non-existence of differences of statistical indication 
in the self-effectiveness according to the variable of gender, specially and the 
educational level. 
Furthermore, the results also revealed that the best prediction skills in the social 
skills are: the gender, and the self-effectiveness as the differences were of 
statistical indication at the indication level (0.01). 
The results revealed that there are not differences of statistical indication in the 
mutual reaction among the study variables and their effectiveness on the social 
skills. 
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Abstract 
 

The study aimed at knowing the level of social skills and their dimensions 
(emotive expression – emotive sensitivity – emotive control – social expression 
– social sensitivity – social control) as well as to know the level of self-
effectiveness of university.  
The study also aimed at knowing the relationship between social skills and self-
effectiveness and to be aware of the difference of the study sample in social 
skills and self-effectiveness according to variables of gender specialty and the 
educational level. 
The objectives of the study also included knowing the best variables (the gender 
specialty, educational, educational level and self-effectiveness)  in order to 
predict the social skills and to know the possibility of mutual reaction among 
these variables and their effectiveness on social skills. 
The study sample consists of (280) male and female students from both the 
second and fourth year students of both faculty of arts and the faculty of science 
of Benghazi university in Almarj city during the academic year 2010-2011. 
The study tools included the social skills scale prepared by Regio and translated 
into Arabic by Abdullatif Khalifa (2006) and the general effectiveness Self scale 
prepared by Nepton Woro Thengton translated into Arabic by Mohamed 
Alsayed Abdelrahman (1990). 
The study procedures included explorative study on (40) students and after 
analyzing the study data it was revealed that the scales are valid to be used for 
the study after making some amendments. The results revealed that the level of 
the sample in the social skills (total degree) tends to intermediate level while the 
level of the sample in self-effectiveness tends to be high. 
It was also revealed that there is a positive conditional relation and a statistical 
indication at (0.01)  level among some social skills (social expression – social 
control – total degree) with the self-effectiveness. 
Also non-statistically indicative negative conditional relation was revealed 
between the two dimensions (emotive expressions and social sensitivity) with 
the self-effectiveness.  
The results also revealed that there are no differences of statistical indication in 
the social skills dimensions according to the gender variable except the two 
dimensions of (the emotive sensitivity) (the social sensitivity) and (the total 
degree) in favor of the females at the indication level (0.01) and (0.05). also, it 
was revealed as far as the specialty variable is concerned that there are not 
differences of statistical indication in the dimensions of the social skills and the 
total degree except the dimension of (the emotive expression) in favor of the 
literary specialty at the indication level (0.05).  
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