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 ملخص الدراسة
الدراسة الحالية إلى فحص العالقة بين الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية  تهدف

لدى طالب الجامعة، ومدى إسهام الفعالية الذاتية في التنبؤ بمستوى المهارات االجتماعية 
في متغيرات الدراسة.  الذكور واإلناث لدى عينة الدراسة، باإلضافة إلى كشف الفروق بين

( من طالب وطالبات الجامعة، تراوحت 151اإلجمالية على ) عينة الدراسةوقد شملت 
( طالًبا 74)عاًما[، 1.13+  19.69عاًما بمتوسط عمري قدره 22-18بين  أعمارهم

 1.01، + 19.54( طالبة ]بمتوسط عمر 77و) عاما[، 1.01، + 19.54]بمتوسط عمر 
مقياس الفعالية أساسيان:  مقياسان م  د  خ   عن استمار  البيانات اسأساسية است  . فضاًل عاما[

عداد: نهاد  ((، مقياس المهارات االجتماعية 2009)عبد الوهاب الذاتية العامة )ترجمة وا 
عداد: السيد إبراهيم السمادوني ) غياب الفروق بين  النتائجبينت  ،((1991)ترجمة وا 

الطالب والطالبات في الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية، ووجدت عالقة ارتباطية دالة 
سهم متغير الفعالية الذاتية بشكل دال في بين الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية، كما أ

 التنبؤ بمستوى المهارات االجتماعية لدى العينة محل االهتمام.
 طالب الجامعة. -المهارات االجتماعية -الفعالية الذاتية الكلمات المفتاحية:
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Students 
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Abstract: 

The aim of this study was to identify the ability of self-efficacy 

in predicting the level of social skills. It investigated the relationship 

between self-efficacy and social skills for university students, in 

addition to detecting the differences between them in the study 

variables. The total study sample included 151 university students: 74 

male students and 77 female students, aging 18-22 years with an 

average age of 19.62 years, and a standard deviation of 1.08 years for 

the sample of the total research. The average age of the male students 

was 19.54 year, with a standard deviation of 1.01 years, while for the 

females, the average age was 19.69 years with a standard deviation of 

1.13 years. The measures that were used included preliminary data 

collection form that was prepared by the researcher, the general self-

efficacy measure that was translated and prepared by Nihad Abdel 

Wahab (2009), and the social skills scale that was translated and 

prepared by Ibrahim Al-Samadoni (1991). The results showed a 

predictive ability for self-efficacy in predicting the level of social 

skills of university students, as well as a significant relationship 

between self-efficacy and social skills. There were not statistically 

significant differences between university students in self-efficacy and 

social skills. Finally, there were not statistically significant differences 

among students with regard their social skills according to the family 

size variable. 
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 مقدمة
  همللة فللي حيللامتمثللل المهللارات االجتماعيللة أحللد المهللارات اسأساسللية وال

هللا تتضللمن العنالللر السلللوكية الضللرورية الفللرد، وحيللا  الللذين يتفاعللل معهللم، سأن  
وتتمثلل أهلم  بلل وحياتله الشخللية أيضلا. ،لنجاح الفرد في تفاعالته االجتماعيلة

الفلللرد  ن  إآلخلللرين، أي المهلللارات االجتماعيلللة فلللي مهلللارات التواللللل بلللين الفلللرد وا
، يلتعلم هللذه المهللارات لكللي يسللتطيس أداا السللوف المناسللب فللي المواقللف المختلفللة

 يريللدههللم مللا إللليهم، وف   يريللدهوتحقيللق التوالللل الجيللد مللس اآلخللرين، وتوللليل مللا 
ا، سأن اآلخرون منه، حتى ال يخفق أو يفشل في أداا السلوف المرغوب اجتماعي  

إللللى رفلللي اآلخلللرين لللله نتيجلللة علللدم قدرتللله عللللى تعللللم ذللللف اإلخفلللاق قلللد يلللؤدي 
 (.50، ص1997،  المهارات االجتماعية الضرورية للتعامل معهم )جيد

باإلضلافة إللى أن بعلي المهلارات االجتماعيلة تسلهم بشلكل إيجلابي فللي 
شللللباعها داخللللل سللللياق العالقللللات ال همللللة فللللي سللللياق الن للللام متحقيللللق الحاجللللات وا 

وحللل اللللرا  فللي بيمللة العمللل أو  ،ل اإليجللابيمثللل أشللكال االتلللا ،االجتمللاعي
في مجال اسأسر ، كما أن بعي المهارات االجتماعية تلؤدي إللى تحقيلق أهلداف 
أبعللد مللن العالقللة نفسللها، كمللا هللو الحللال فللي إجللراا مقللابالت الختيللار مرشللحين 
لو للامف أو غيرهللا. كللذلف فلللن بعللي المهللارات االجتماعيللة تللؤدي إلللى حللدوث 

 ن  ذللف سأ ؛(1)بملا يقللل ملن التغذيلة االجتماعيلة السللبية الراجعلة التدعيم اإليجابي
للمعللللايير االجتماعيللللةي الثقافيللللة وللتوقعللللات  خضللللوعامثللللل هللللذه المهللللارات تمثللللل 
 .(Deffenbacher, 2000) المتعلقة بالسلوف االجتماعي

ولكللن مللن أهمهللا  ،وهنللاف عوامللل عديللد  تللؤثر فللي المهللارات االجتماعيللة
مفهلللوم الفلللرد علللن ذاتللله واعتقلللاده فيهلللا، وهلللو ملللا يقودنلللا لمفهلللوم الفعاليلللة الذاتيلللة. 
فهناف مجموعة متزايد  من البحوث حاولت توثيلق دور معتقلدات الفعاليلة الذاتيلة 

 ,Bandura) ، التكيللف، والتغيللر فللي مختلللف مراحللل الحيللا الذاتيللةفللي التنميللة 

                                                           

(1)Neg- Social Feed back 



 منبأ بالمهارات االجتماعية لدى طالب الجامعةبصفتها الفعالية الذاتية 
 

-362- 

ملللللطلف الفعاليللللة الذاتيللللة يللللرتبط بالدرجللللة اسأولللللى بالسلللللوكيات  ن  إ إذ (1997:5
سلللبيل المثلللال تعلللرف الفعاليلللة الذاتيلللة ب نهلللا اعتقلللاد  ىاالجتماعيلللة اإليجابيلللة، فعلللل

 اسأفللللراد فللللي قللللدرتهم علللللى مقاومللللة الضللللغوط لالنخللللراط فللللي السلللللوكيات السلللللبية
(Chung& Elias, 1996)خللتص . كمللا يعللرف ملللطلف الفعاليللة الذاتيللة ب نلله ي
 باسأثر أو الوقامس االجتماعية.

ين للللر إلللللى الفعاليللللة الذاتيللللة ب نهللللا العامللللل الوسلللليط فللللي كللللل أشللللكال إذ 
ن الذين لديهم شعور قوي بالفعالية الذاتية يقحمون أنفسلهم فلي و فالمراهق ؛التكيف

ملللا يجعلهلللم أكثلللر إيجابيلللة فلللي عالقلللتهم االجتماعيلللة ، الحيلللا  االنفعاليلللة ل خلللرين
ولعل ذلف ما ، (Bandura & Walters, 1959)لوف غير السوي والتوقف عن الس

 ,Caprara, Gerbina, Paciello, Giuntaz)أشللارت إليلله دراسللة كبللرارا و خللرين 

Pastorelli, 2010).  وقلد أشلارت نتلامل الدراسلة إللى أن معتقلدات الفعاليلة الذاتيلة
تلي يلتم معالجتهلا ال  ، التلي تتعللق بقلدرات الفلرد التللورية، في المراهقة المتوسطة

التعبير عن المشاعر اإليجابية ذات ت ثير دال فلي ، عن طريق المشاعر السلبية
وذللللللف عبلللللر الفعاليلللللة الذاتيلللللة الشخللللللية  ،السللللللوف واالكتملللللاب بشلللللكل متلللللزامن

كملللا أشلللارت النتلللامل أيضلللا إللللى أهميلللة الحاللللة االنفعاليلللة  ،واالجتماعيلللة الطويللللة
 اتية الشخلية في سوا التكيف.للمراهقين ومعتقدات الفعالية الذ

ويشير باندورا في هذا اللدد إلى أن فعالية التن يم الذاتي تعملل بشلكل 
وتللللؤثر فللللي مجللللالت متنوعللللة مللللن اسأداا النفسللللي  ،متنللللاغم مللللس فعاليللللة السلللللوف

 ؛باإلضافة إلى أن فعاليلة اللذات يللاحبها تل ثيرات إيجابيلة وسللبية ،واالجتماعي
رتفعلة يحلدث اإلنجلاز اسأكلاديمي، ومقاوملة الضلغوط فمن خالل فعالية الذات الم

االجتماعيلللة التلللي تلللؤدي إللللى سللللوكيات معاديلللة للمجتملللس، كملللا أنللله يلللؤدي إللللى 
ويرافلق ، التجاوب مس الذات من خالل االنخراط فلي الخبلرات االنفعاليلة ل خلرين

ذلف السللوف االجتملاعي اإليجلابي، ملس االنخفلاي فلي االنخلراط فلي السللوكيات 
 ,Bandura, Capara, Barbaranelli, Gerbino, Pastorelli) .د  للمجتملسالمضلا
2003) 
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بانلللدورا إللللى الفعاليلللة الذاتيلللة ب نهلللا اعتقلللاد اسأشلللخاص بللل ن  ين لللرحيلللث 
وهلللذه االختيلللارات السللللوكية ت خلللذ شلللكل  ،السللللوف سلللوف يعطلللي النتلللامل المرجلللو 

 .(Bandura, 1977) اسللتناًدا علللى اعتقللاد النللاس فللي قللدرتهم ،توقعللات الفعاليللة
باإلضلافة  ،نتيجة لذلف فالفعاليلة الذاتيلة تلرتبط بشلكل مباشلر بمهلار  اتخلاذ القلرار

إللللى مهلللار  إدراف السللليطر  عللللى اللللنفس وبشلللكل غيلللر مباشلللر تلللرتبط بمشلللكالت 
ولهللذا السللبب فلللن المللراهقين  (.,Aas, Klepp, Laberg, Aaro 1995السلللوف )

 ،اسأرجف أن يستطيعوا إقاملة سللوف اجتملاعي نلاجفالذين لديهم فعالية ذاتية من 
وملن اسأرجلف أن يتخلذون قلرارات  ،ويكونون أقل انخراًطا في المشكالت السللوكية

 .(Ludwig& Pittman, 1999) تعطي نتامل اجتماعية إيجابية
تهلدف الدراسلة الراهنلة بشلكل أساسلي إللى وفي ضوو  العورا السواب   

اتيللة والمهللارات االجتماعيللة لللدى طلبللة الجامعللة، دراسللة العالقللة بللين الفعاليللة الذ
 ؛وفي سعيها لتحقق الهدف الرميسي تحاول الدراسة اإلجابلة علن اسأسلملة الفرعيلة

قبللل  ،حيللث تتحقللق فللي البدايللة مللن الفللروق بللين الجنسللين علللى متغيللرات الدراسللة
 سأسلللرالتعاملللل ملللس العينلللة بشلللكل  كللللي، وكلللذلف الفلللروق بلللين الطلللالب المنتملللين 

لتنتقلل الدراسلة إللى  ،لغير  مقابل المنتمي سأسر كبير  في المهارات االجتماعيلة
تمهيللدا  ،فحللص االرتباطللات بللين متغيللري الفعاليللة الذاتيللة والمهللارات االجتماعيللة

وذلف عللى النحلو  ،االجتماعية تبالمهاراالفعالية الذاتية في التنبؤ  إسهاملدراسة 
 التالي: 
حجم اسأسر  والمهارات االجتماعية لدى فحص طبيعة العالقة بين   .1

 طالب الجامعة.
إلى أي حد توجد فروق بين متوسطي درجات طالب الجامعة ذوي  .2

 االجتماعية؟اسأسر لغير  الحجم، واسأسر كبير  الحجم في المهارات 
الفعالية الذاتية والمهارات  فحص طبيعة العالقة االرتباطية بين .3

 االجتماعية بين طالب الجامعة.
لكشف عن دور الفعالية الذاتية في التنبؤ بالمهارات االجتماعية لدى ا .4

 طالب الجامعة.
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  مشكلة الدراسة
يولي علماا النفس المعالرون اهتماًما خاًلا لتدريب اسأطفال والكبار 
على المهارات االجتماعية، مثل القدر  على تبادل اسأحاديث والتفاعل مس 

االجتماعية الضرورية لتكوين لالت اآلخرين، وممارسة بعي المهارات 
اجتماعية ممتد  وطويلة المدى، بما فيها التدريب على التعبير عن الذات وعن 
المشاعر اإليجابية والسلبية من خالل التفاعل البلري وتبادل التحية 

 (.111، 1993والمناقشات واسأحاديث )إبراهيم و خرون، 
أنها من العنالر المهمة  ويرجس االهتمام بالمهارات االجتماعية إلى

التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية للفرد مس المحيطين به في السياقات 
تمكن إذ  ؛ن ركامز التوافق النفسيم  ، المختلفة، كما تعد المهارات االجتماعية

الفرد من إقامة عالقات وثيقة مس المحيطين به، والحفا  عليها، من منطلق أن 
اآلخرين من المؤشرات المهمة للكفاا  في العالقات إقامة عالقات ودية مس 

 .(Carl yon, 1991) الشخلية
وعلى النقيي من ذلف فلن ذوي المهارات االجتماعية المنخفضلة للديهم 

عللللى نحلللو يسلللتدعي ردود ، للللعوبة فلللي فهلللم وتفسلللير سللللوف ومقاللللد اآلخلللرين
تجنبها فلي حاللة أفعال دفاعية قد تؤثر سلًبا على العالقة معهم كان من الممكن 

لل الفهللم الللدقيق لسلللوكهم. ه قللد ألللبف مللن المتفللق عليلله أن ن لللن هللذا المنطلللق فوم 
المهارات االجتماعيلة ملن المحلددات الرميسلية لنجلاح الفلرد أو فشلله فلي المواقلف 

قلد تسلبب  ،االجتماعية المتنوعة. فضاًل عن أن المهارات االجتماعية المنخفضة
ن قبيللل انخفللاي احتمللال التغلللب علللى الخالفللات للفللرد العديللد مللن اللللعوبات ملل

فللي العالقللات الشخلللية، بللل وت جيجهللا أحيانللا، علللى نحللو قللد تلللل معلله إلللى 
لللراعات عنيفللة، ويللرتبط نقللص المهللارات االجتماعيللة أيضللا بللبعي المشللكالت 

وتفلاقم الشلعور ، النفسية من قبيلل التعلاطي، وكلذلف قلد يعلوق التحلليل الدراسلي
 (.17، 2003، ندما  مس جماعة اسأقران )شوقيبالفشل، ولعوبة اال

يؤثر في المهارات والعالقات  ،هم  م  ومن ناحية أخرى هناف عامل 
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يشير باندورا إلى أن إذ  ؛وهو مفهوم ومعتقدات الفرد عن ذاته، االجتماعية
ن  ، اإلنسان ليس مجرد فاعل للسلوف ما هو أيًضا فاحص لذاته ومتمعن سأدامه وا 

النفسي الفعال أساليب للتفكير تميز بين التفكير الدقيق والتفكير  ويستلزم اسأداا
تؤثر معتقدات الفعالية والقدرات الشخلية على إذ  (.2008الخاطئ )سالمة، 

ا في تشكيل البيمة، وملير الفرد، ودعم قدرات هم  ماختيارات الفرد، وتؤدي دوًرا 
طة والمواقف التي يعتقدون معينة من أجل الحيا ، فيميل اسأفراد إلى تجنب اسأنش

ها تتجاوز قدرتهم على المواجهة، بينما يختارون البيمات االجتماعية التي أن  
 (. Bandura, 1997,161) يشعرون فيها بالقدر  على التعامل معها ومواجهتها

وم ن ث م  ف ننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال، وفي ضوا 
 في عدد من التساؤالت اآلتية: لياغة مشكلة الدراسة العري السابق، يمكن

مللا مللدى إسللهام الفعاليللة الذاتيللة فللي التنبللؤ بالمهللارات االجتماعيللة لللدى طلبللة  -1
 الجامعة؟

بين الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية  اهل يوجد ارتباط دال إحلاميً  -2
 الجامعة؟لدى طلبة 

لجنسلين ملن طلبلة الجامعلة فلي كلل ملن هل توجد فروق دالة إحلامًيا بين ا -3
 االجتماعية؟الفعالية الذاتية والمهارات 

  االجتماعية؟هل يؤثر حجم اسأسر  في المهارات  -4
 أهمية الدراسة:

 ،تتمثلللل أهميلللة الدراسلللة الحاليلللة فلللي تناولهلللا لمتغيلللر المهلللارات االجتماعيلللة (1
تلقللي الضللوا علللى هللا ن  إ إذ ؛وعالقتلله بالفعاليللة الذاتيللة لللدى طلبللة الجامعللة

طبيعللللة المهللللارات االجتماعيللللة والفعاليللللة الذاتيللللة لللللدى عينللللة مللللن طللللالب 
وطالبات الجامعة، خالة أنها مرحلة تتسم بالعديلد ملن التوقعلات والمهلام 
اسأساسللية التللي يللؤدي النجللاح فللي مواجهتهللا وأدامهللا إلللى مزيللد مللن النضللل 

 ،ن المجتملس للهاالجتماعي والنفسي وزياد  رضا الفرد علن نفسله واستحسلا
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كمللا أنهللا تلقللي الضللوا علللى تلل ثير كلللل مللن حجللم اسأسللر  علللى نمللو تللللف 
 المهارات لدى اسأبناا.

مللن خللالل العللري السللابق يتضللف لنللا أهميللة مفهللوم الفعاليللة الذاتيللة فللي  (2
وفلللي التكيلللف االجتملللاعي عللللى وجللله التحديلللد، ، الللللحة النفسلللية عموًملللا

 المهللارات االجتماعيللة، ومللن ثللم  هللا تتنبلل  وتسللهم بشللكل جيللد فللي وكيللف أن  
وضس برامل إرشادية للتعلرف وتنميلة معتقلدات الفعاليلة الذاتيلة اللذي بلدوره 

 يسهم في تنمية المهارات االجتماعية واللحة النفسية.
 :النظريةمفاهيم الدراسة وأطرها 

: الفعالية الذاتية  أوالا
للمللادر النفسلية يشير باندورا إلى أن فعالية اللذات هلي أسلاس قاعلدي 

فلللذا لللم يعتقللد النللاس أن باسللتطاعتهم إحللداث نتللامل فعالللة مللن خللالل  ؛لإلنسللان
 ,Pajarees& Schunck) سلوكهم، فلن يكون لديهم ما يحفزهم سأداا ذلف السلوف

تؤثر معتقدات الفعالية والقدرات الشخلية على اختيارات الفرد، إذ  .(17 ,2002
البيمة، وملير الفرد، ودعم قدرات معينة ملن أجلل ا في تشكيل هم  موتؤدي دوًرا 

الحيللا ، فيميللل اسأفللراد إلللى تجنللب اسأنشللطة والمواقللف التللي يعتقللدون أنهللا تتجللاوز 
قللدرتهم علللى المواجهللة، بينمللا يختللارون البيمللات االجتماعيللة التللي يشللعرون فيهللا 

 .(Bandura, 1997, 161) بالقدر  على التعامل معها ومواجهتها
ملا سلبق يتحلدد التعريلف اإلجراملي للفعاليلة الفعاليلة كملا يللي  وبناًا عللى

تلي يقتنلس الفلرد أنله ال  ، "ب نها مجموعة من المعتقدات واسأحكلام التلي يتبناهلا الفلرد
يستطيس من خاللها أداا السلوف المناسلب ومواجهلة ملا يسلتجد ملن مواقلف وحلل 

ة وبلذل الجهلد والمثلابر  ذللف يتطللب قلدًرا ملن الدافعيل ن  أالمشكالت االجتماعية، و 
 وتحمل الضغوط والثقة بالنفس".

 خصائص الفعالية الذاتية (1)
إلى أن هناف خلامص  (Cynthia& Philip, 1994) يشير سثنيا وفليب

 عامة للفعالية الذاتية وهي كالتالي:
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الفلللللرد  مسللللتوياتمجموعللللة ملللللن اسأحكللللام والمعتقلللللدات والمعلومللللات علللللن  .1
مكاناته وانفعاالته.  وا 

 الفرد في النجاح في أداا عمل ما.ثقة  .2
ولكللن أيضللا علللى  ،أنهللا ال تركللز فقللط علللى المهللارات التللي يمتلكهللا الفللرد .3

حكم الفرد على ما يستطيس أدااه مس ما يتوافر لديه من مهارات الفعالية 
 هي "االعتقاد ب ن الفرد يستطيس تنفيذ أحداث مطلوبة". ،الذاتية

سللليولوجية أم عقليلللة أم نفسلللية وجلللود قلللدر ملللن االسلللتطاعة سلللواا كانلللت ف .4
 باإلضافة إلى توافر الدافعية في الموقف.

 توقعات الفرد لألداا في المستقبل. .5
هللي ليسللت سللمة ثابتللة أو مسللتقر  فللي السلللوف الشخلللي فهللي مجموعللة  .6

ولكللن أيضلا بلالحكم علللى  ،ملن اسأحكلام تتللل بمللا ينجلزه الشلخص فقلط
 ما يستطيس إنجازه وأنها نتا  لقدر  الشخلية.

أن الفعالية الذاتية تنمو من خالل تفاعلل الفلرد ملس البيملة وملس اآلخلرين،  .7
 كما تنمو بالتدريب واكتساب الخبرات المختلفة.

ولكن ليس بالضرور  أن تعكس  ،إن الفعالية الذاتية ترتبط بالتوقس والتنبؤ .8
مكاناتله الحقيقلة، فملن الممكلن أن يكلون الفلرد  هذه التوقعات قدر  الفرد وا 

 الية مرتفعة وتكون إمكاناته قليلة.لديه فع
تتحللدد الفعاليللة الذاتيللة بالعديللد مللن العوامللل مثللل لللعوبة الموقللف، كميللة  .9

 الجهد المبذول، مدى مثابر  الفرد.
إن الفعاليللة الذاتيللة ليسللت مجللرد إدراف أو توقللس فقللط، ولكنهللا يجللب أن  .10

 تترجم إلى بذل جهد وتحقيق نتامل مرغوب فيها.
( فووي اووذا Bandura, 1997,38ر بانوودورا )نحووو مما ووك يووذكى وعلوو

الصوودد أن انوواا خصووائص عامووة يتميووا بهووا ذول الفعاليووة الذاتيووة المرتفعووة 
 واي:  والذين لديهم إيمان قول في قدراتهم

 يتميزون بمستوى عال من الثقة بالنفس. .1
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 لديهم قدر عال  من تحمل المسمولية. .2
 التوالل مس اآلخرين.لديهم مهارات اجتماعية عالية وقدر  فامقة على  .3
 يتمتعون بمثابر  عالية في مواجهة العقبات التي تقابلهم. .4
 لديهم شحنة وطاقة داخلية عالية. .5
لللللديهم مسللللتوى طمللللوح مرتفللللس، فهللللم يضللللعون أهللللداف لللللعبة ويلتزمللللون  .6

 بالولول إليها.
 يعزون الفشل للجهد غير الكافي. .7
 يتلفون بالتفاؤل. .8
 لديهم قدر  للتخطيط للمستقبل. .9

 قدر  وطاقة عالية في تحمل الضغوط.لديهم  .10
بينموووا ذول الفعاليوووة الذاتيوووة المنخفضوووة والوووذين ي وووكون فوووي قووودرتهم 

 يتمياون بالخصائص التالية:
 يخجلون من المهام اللعبة. -1
 يستسلمون بسرعة. -2
 لديهم طموحات منخفضة. -3
لون المهام المطلوبة. -4  ينشغلون بنقاملهم، ويهو 
 يركزون على النتامل الفاشلة. -5
 من السهل أن ينهضون من النكسات.ليس  -6
 يقعون بسهولة ضحايا لإلجهاد واالكتماب.  -7
 مصادر الفعالية الذاتية (2)

وفقًلللا لبانلللدورا فللللن هنلللاف مللللادر أربعلللة لتقويلللة اعتقلللاد اسأشلللخاص فلللي 
 وهي: ،فعاليتهم الذاتية

 .خبرات التمكن -أ 
 .الخبرات البديلة )أي الخبرات التي تم ترميزها( -ب 
 .اإلقنا  االجتماعي -  
 (.2008الحالة النفسية والفسيولوجية )سالمة،  -د 
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   (1)خبرات التمكن -أ 
وهلللي تعنلللي التجلللارب والخبلللرات المباشلللر  التلللي يقلللوم بهلللا الفلللرد )علللزب، 

تعتبر خبلرات اللتمكن أكثلر المللادر أهميلة وتل ثيًرا للمعلوملات علن  ؛ إذ(2004
يبنلي االعتقلاد فلي ها تعتمد على اإلتقان الحقيقلي للخبلرات، فالنجلاح الفعالية، سأن  
بينما يقلل الفشل المتكرر منها، خاللًة إذا واجله الفلرد هلذا الفشلل  ،فعالية الذات

قبلل وجلود إحسلاس بالفعاليلة فلي بدايللة اسأملر، وللم يكلن بسلبب نقلص الجهللود أو 
ه إذا . ملس العللم أن ل(Bandura, 1977, 1986, 399) بسلبب ال لروف الخارجيلة

 ،فلن اسأشخاص سرعان ما يثبطهم الفشلل ؛دامًماكانت النجاحات سهلة الحدوث 
بينما تتطلب الفعالية الذاتية خبرات تتسم بالتغلب على العقبلات والللعوبات ملن 

 (.2008خالل اللمود والمثابر  ومواللة الجهد )سالمة، 
( إلللى أن 344 -343 ،1990نحللو مماثللل يشللير )عبللد الحميللد، ى وعللل

ملللا يحققللله أداا الفلللرد ملللن إنجلللازات  ؛الذاتيلللةأكثلللر المللللادر تللل ثيًرا فلللي الفعاليلللة 
بمللا يتناسللب مللس لللعوبة المهلللام  ،فالنجللاح فللي اسأداا يرفللس مللن الفعاليللة الذاتيلللة

)فالعللب التلللنس إذا فللاز عللللى منلللافس متفللوق تلللزداد الفعاليلللة الذاتيللة لديللله اسأملللر 
الللذي قللد ال يحللدث إذا فللاز علللى منللافس ضللعيف(، كمللا أن اسأعمللال التللي تنجللز 

قبللل الفللرد أكثللر كفللاا  مللن تلللف التللي ينمهللا بمسللاعد  اآلخللرين )ففللي  بنجللاح مللن
مجللللال الرياضللللة إنجللللازات الفريللللق ال تزيللللد كفللللاا  الفللللرد مثللللل إنجللللازات الفللللرد(، 
باإلضافة إلى أن اإلخفلاق يلؤدي عللى اسأغللب إللى إنقلاص الفعاليلة الذاتيلة للدى 

ا حللين يخفلق الفللرد ملن جهللد، أمل هه بلذل أفضللل ملا لديللاسأفلراد حلين يعلللم الفلرد أن لل
 جهده للنجاح فلن ذلف ال يضر بالفعالية الذاتية. ىوهو يعلم أنه لم يبذل أقل

  (2)الخبرات البديلة أو النمذجة االجتماعية -ب 

أملللا المللللدر الثلللاني لتقويلللة االعتقلللاد فلللي فعاليلللة اللللذات فهلللي النمذجلللة 
االجتماعيلة، فرؤيلة أو مالح لة أفلراد متشلابهين يقوملون بلنفس اسأداا أو المهملة 

                                                           
(1) Mastery Experiences 

(2) Vicarious Experiences or Modeling Social 
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بنجاح يرفس من فعاليلة اللذات للدى الشلخص المالحل ، ويحكلم عللى نفسله أيًضلا 
مماثلللة. فلللذا كللان ب نلله يمتلللف القللدرات التللي تسللاعده علللى إتقللان أنشللطة أو مهللام 

هنللاف فللرد يسللتطيس القيللام بللذلف فهللو أيضللا لديلله القللدر  علللى القيللام بللنفس المهللام، 
 ،فمالح ة الفرد سأشخاص يفشلون فلي أداا أو إنجلاز مهملة ملا ؛وبنفس الطريقة

عللللى اللللرغم ملللن بلللذلهم لجهلللود عديلللد  يقللللل ملللن إحسلللاس الفلللرد بقدراتللله، ويثيلللر 
لنشلللاط اللللذي كلللان موضلللس فشلللل اآلخلللرين، الشلللكوف حلللول قدراتللله عللللى القيلللام با

كما يزيد من االعتقاد في فعالية الذات بملا ينقلله ، فوجود نماذ  ذات كفاا  يبني
 (. 2008ذلف من معارف ومهارات لمعالجة المطالب البيمية المتنوعة )سالمة، 

للن ث للم  فلللن النمذجللة أو النمللاذ  تكللون بمثابللة أدا  أخللرى مللؤثر  تشللجس  وم 
لهللذا تعتبللر المقارنللات االجتماعيللة مللن ؛ بالفعاليللة أو القللدر  الشخللليةاإلحسللاس 

أسللاس لعمليللة تقيلليم قللدرات الفللرد، فمللن خللالل هللذه بلللفتها العوامللل التللي ت هللر 
إنجلللازات اآلخلللرين المتشلللابهين يمكلللن أن تكلللون معيلللاًرا  المقارنلللات ونتامجهلللا فللللن  

اإلحسللاس بالفعاليللة، لتحديللد قللدرات الفللرد، اسأمللر الللذي يللؤدي إلللى رفللس مسللتوى 
وهؤالا اسأفراد يقنعون أنفسهم أنه إذا كان هناف أشلخاص يسلتطيعون القيلام بهلذه 

 ,Bandura)اسأنشلللطة، فللللنهم أيضلللا يمتلكلللون القلللدر  عللللى القيلللام بلللنفس اسأداا 
1997,86.) 
الرغم من أن الخبرات البديللة ليسلت فلي قلو  اسأداا الشخللي ملن ى فعل

ه يمكلن أن تنلتل عنهلا تغيلرات لن لف ؛الفعاليلة الذاتيلة حيث ت ثيرها فلي رفلس مسلتوى
همة ومثمر  من خالل ت ثيرها على اسأداا وقد تلؤدي أيًضلا إللى خفلي الفعاليلة م

فمالح ة اآلخرين وهم ينجحلون ترفلس الفعاليلة  .(Bandura, 1986, 400) الذاتية
يللل خللر بللنفس كفااتللف وهللو يخفللق فللي عمللل يم الذاتيللة المدركللة، ومالح للة فللرد 

إللللى خفلللي الفعاليلللة الذاتيلللة المدركلللة، ثملللة نقطلللة أخلللرى يجلللب أن نشلللير إليهلللا، 
فلال يكلون للمثيلرات البديللة  ،فعندما يكون النموذ  مختلفًلا علن النملوذ  المالحل 

، ت ثير على الفعالية، فلذا الح  رجل كبير السن خاماًل شاًبا نشًطا شجاًعا ىأدن
فلن ذلف بغيلر شلف  ؛اهق في سيرفيمشي بنجاح على حبل رفيس على ارتفا  ش
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يؤثر ت ثيًرا ضمياًل على توقعات الفعالية إذا قام الرجلل بهلذا العملل الجلريا )أبلو 
 (.1994هاشم، 

 

  (1)اإلقناع االجتماعي -ج 
ا بلللل ن لللللديهم حيللللث يشللللير اإلقنللللا  االجتمللللاعي إلللللى إقنللللا  اسأفللللراد لف ي لللل

االجتمللاعي وسلليلة شللامعة القللدرات الالزمللة إلتقللان مهللام معينللة، ويعتبللر اإلقنللا  
االستخدام لجعل اسأفراد يعتقدون في امتالكهم القدرات التي تجعلهم قادرين عللى 

الرغم من استخدام اإلقنلا  االجتملاعي فقلط ى إنجاز ما يسعون إلى تحقيقه. وعل
ه يمكللن أن لن للفقللد يكللون محللدوًدا فللي تعزيللز، وزيللاد  اإلحسللاس بالفعاليللة الذاتيللة، 

النللاجف إذا كللان فللي نطللاق واقعللي وحقيقللي، فللاسأفراد الللذين يللتم  يسللهم فللي اسأداا
إقنللاعهم بلل ن لللديهم القللدرات الالزمللة إلتقللان مهللام معينللة مللن المحتمللل أن يبللذلوا 

ما في وسعهم عند مواجهة اللعوبات إللى درجلة أن إقنلا  هلؤالا اسأفلراد  ىأقل
ت جللاد  مللن أجللل بقللدراتهم يزيللد اإلحسللاس بالفعاليللة الذاتيللة، ويللؤدي إلللى محللاوال

 .(Bandura, 1982) النجاح
حيث يعد اإلقنا  اللف لي ملن مللادر تعلديل الفعاليلة الذاتيلة المدركلة،  
هللذا الملللدر للله تلل ثير محللدود، ومللس ذلللف وفللي  للل ال للروف الطبيعيللة  رغللم أن  

يمكن لهذا الملدر أن يرفس الفعالية الذاتيلة. ولكلي يتحقلق ذللف ينبغلي أن يكلون 
لهللا تلل ثير أكبللر، وكللذلف أن يكللون النشللاط الللذي ينلللف الفللرد ب داملله فللي حللليلة 

يللللة الراجعللللة هللللذا الفللللرد السلللللوكية علللللى نحللللو واقعللللي. كمللللا تللللؤثر تقويمللللات التغذ
اإليجابيللللة لإلمكانللللات الشخلللللية علللللى ارتفللللا  مسللللتوى الفعاليللللة الذاتيللللة أيًضللللا 

 (.2000)حمدي؛ داود، 
خالللللة علللللى  ،باإلضللللافة إلللللى أن اإلقنللللا  االجتمللللاعي للللله تلللل ثير كبيللللر

اسأفراد الذين للديهم بعلي اسأسلباب لالعتقلاد بل ن للديهم القلدر  أو الفعاليلة الذاتيلة 
ث من خالل تلرفاتهم. وعللى اللرغم ملن ذللف فللن زيلاد  على الت ثير في اسأحدا

                                                           
(1) Social Persuasion 
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المعتقدات غير اللحيحة أو غير الحقيقية عن الفعالية الذاتية تؤدي إلى الفشل 
 .(Bandura, 1986,400) وتقليل احترام الذات، وخفي الفعالية الذاتية

وعللى اللرغم ملن وجلود بعللي الحلدود أو العيلوب عنلد اسلتخدام توقعللات 
ه يمكللللن أن يسللللتخدم د  كطريقللللة لإلحسللللاس بالفعاليللللة الذاتيللللة، ف ن للللاإلقنللللا  بمفللللر 

النقليي ملن ذللف  وعللىللمساهمة في تحقيق النجاح من خالل تلحيف اسأداا، 
فللل ن اسلللتخدام توقعلللات اإلقنلللا  دون تن للليم وتلللوفير ال لللروف التلللي تيسلللر اسأداا 
 الفعلللللال سلللللوف يلللللؤدي إللللللى الفشلللللل، ويقللللللل ملللللن شلللللعور الفلللللرد بفعاليلللللة الذاتيلللللة

(Bandura, 1977) . 
  (1)الحالة النفسية والفسيولوجية -د 

فعنللد الحكللم علللى الفعاليللة الذاتيللة، يعتمللد اسأشللخاص بشللكل جزمللي علللى 
 المعلومللات البدنيللة التللي يللللون إليهللا مللن خللالل الحالللة الفسلليولوجية واالنفعاليللة

(Bandura, 1977) فقللللد يعتقللللد اسأفللللراد أن أي إلللللابة أو أمللللراي بدانيللللة أو ؛
عنللد مواجهللة  للروف أو مواقللف لللعبة، هللي إشللار  للعجللز وعللدم القللدر   جسللمية

علللى القيللام بالو للامف. وسأن هللذه االسللتثار  العاليللة المسللتوى تللؤدي إلللى إضللعاف 
اسأداا، فللللن اسأفلللراد يتوقعلللون النجلللاح عنلللدما ال تكلللون للللديهم إللللابات جسلللمية. 

دي إلللى زيللاد  وطللرق العللال  التللي تعتمللد علللى إزالللة هللذا الشللعور بالتهديللد، وتللؤ 
اإلحسللاس بالفعاليللة الذاتيللة مللس تحسللن اسأداا. وال تللرتبط المؤشللرات الفسلليولوجية 

فللي اسأنشللطة التللي تتطلللب القللدر  علللى االحتمللال  فقللط باإللللابة البدنيللة، بللل إن  
أو اسأللم يلرون كلل هلذا عللى  ،فلن اسأفراد الذين لديهم شلعور باإلجهلاد أو التعلب
للل؛ أنللله مؤشلللر لعلللدم قلللدرتهم وعلللدم فعلللاليتهم البدنيلللة ا يلللؤدي إللللى خللللق مزيلللد ملللن م 

 .(Bandura, 1986, 400) الضغوط
 ولبيان ت ثير الحالة االنفعالية في تعللم المعلوملات وتلذكرها، وضلس بلاور

Bower  لى م ن ريته عن كيفية ت ثير الحالة االنفعالية ع1983م، 1981عامي
عمليات التفكير، ووفًقا لهلذه الن ريلة فللن العواطلف تللبف مللاحبة للمعلوملات 

                                                           
(1) Psychological and Physiological state 
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للن ث للم  تخلللق العديللد مللن الللروابط داخللل شللبكة  فللي الللذاكر  بللاختالف اسأحللداث، وم 
المفاهيم المترابطة في الذاكر ، ويؤدي تنشيط حالة انفعالية معينة في الذاكر  إلى 

عاد  تجميس المعلومات باالعتماد تسهيل إعاد  تجميس اسأحداث المتراب طة بها، وا 
عللللى التغيلللر فلللي الحاللللة المزاجيلللة يلللؤثر بشلللكل مشلللابه عللللى أحكلللام اسأفلللراد علللن 
فعلللللاليتهم الذاتيلللللة. وهنلللللاف عمليتلللللان لهلللللذا التغيلللللر، وهملللللا الملللللؤثرات العاطفيلللللة، 
والملللؤثرات المعرفيلللة وطبقلللا لهلللذه الن ريلللة فلنللله يلللتم تخلللزين النجلللاح والفشلللل فلللي 

وهلذه اللذكريات المرتبطلة بهلا ملن خلالل ، الذاكر  مس تخزين أثارهملا الماضي في
لن ث لم  فللن الملزا  السللبي أو السليئ ينشلط أفكلاًرا  شبكة عمل مزاجية مترابطة، وم 
مرتبطللللة بالفشللللل السللللابق، بينمللللا تنشللللط الحالللللة المزاجيللللة اإليجابيللللة أفكللللاًرا عللللن 

ة من خالل استدعاا الذكريات اإلنجازات السابقة، ويتم استحسان أو تقييم الفعالي
 .(Through: Bandura, 1997, 111) عن النجاحات السابقة

 :النظرية للفعالية الذاتية تالتفسيرا (3)
أللبوووووورت  1النظريووووووة االجتماعيووووووة المعرفيووووووةالفعاليووووووة الذاتيووووووة وتفسووووووير  

 1999ا باندور 
تعتبلللر الفعاليلللة الذاتيلللة ملللن المكونلللات المهملللة فلللي الن ريلللة االجتماعيلللة 

التللللي تفتللللري أن اسأداا الللللو يفي النفسللللي يللللتم وفقللللا ، المعرفيللللة سألبللللرت بانللللدورا
لثالثيلللة تبادليلللة للمسلللببات، ففلللي هلللذه الن ريلللة التفاعليلللة فللللن السللللوف والعواملللل 

المعرفية والوجدانية والبيولوجية واإلحداث البيمية  -االنفعالية أي النفسية الداخلية
بعي بلللبعضلللها  اعللللة تلللؤثر كملللا تتللل ثرمحلللددات سلللببية متفبللللفتها كلهلللا تعملللل 
 (. 2008)سالمة، 

فقلللد شلللعر بانلللدورا أن مثلللل هلللذه العمليلللات الداخليلللة ال ب لللد ملللن دراسلللتها، 
مسلللتخدًما فلللي ذللللف، أنماًطلللا ملللن المالح لللة المن ملللة، والتحديلللد العلملللي اللللدقيق، 
ووفقًللللا للن ريللللة االجتماعيللللة المعرفيللللة، يؤكللللد التركيللللب البنللللامي للشخلللللية علللللى 

                                                           
(1) Social Cognitive Theory  
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 هي: ،ات المعرفية، حيث تركز هذه الن رية على ثالثة مفاهيم أساسيةالعملي
 .القدرات أو اإلمكانات -1
 .اسأهداف -2
 (.Pervin, 1993: 389الذات ) -3
 : القدرات أو اإلمكاناتأوالا 

وفللي ضللوا الن ريللة االجتماعيللة المعرفيللة سألبللرت بانللدورا فلللن مللا يميللز 
 ,Pervin) وهلي كالتلالي ،اسأساسليةاسأشخاص هو عدد من اإلمكانلات والقلدرات 

1993, 389). 
 القدرات الترمياية -1
القدرات الترميزيلة تشلكل علده أبنيلة معرفيلة مرتبطلة بترميلز الخبلر   ن  إ إذ

وكلذلف كيفيلة  ،والتمييز بين الخبرات والمعلومات المستمد  من البيمة االجتماعية
 ,Bruch, Bivet) وتفسللير سلللوف اآلخللرين ،التعامللل مللس المواقللف االجتماعيللة

Heimberg,  Hunt, Mchntosh, 1999).  فالقللدر  الفامقللة علللى تمثللل اسأحللداث
بعي فللي شللكل رمللزي تهيللئ )أو تتلليف( لإلنسللان أدا  مللؤثر  بللوعالقتهللا بعضللها 

 ؛لفهللم البيمللة واسأحللداث ومعالجللة ال للروف البيميللة التللي تمللس كللل جوانللب حياتلله
 ؛فمن خالل وسلاطة الرملوز تتحلول الخبلرات الوقتيلة اللح يلة إللى نملاذ  معرفيلة

يتم االسترشاد بها في عمليات التفكير واالسلتدالل ثلم اسأفعلال والسللوف فيملا بعلد 
 (.2008)سالمة، 
 قدرة التعلم بمالحظة األفراد والنقك البديلي لخبراته -2

ب اللللتعلم تحلللدث علللن ملللن أسلللالي اأن كثيلللر  Banduraحيلللث يلللرى بانلللدورا 
طريلق مراقبلة سللوف اآلخلرين ومالح لة نتلامل أفعلالهم، ووفقًلا لهلذه الن ريلة فلننلا 

بل نتعلم نملاذ  كليلة ملن السللوف. سأننلا نلتعلم أيضلا  ،ال نتعلم أفعااًل مسبقة فقط
القواعللد التللي هللي أسللاس السلللوف، حيللث يعتمللد مفهللوم نمللوذ  الللتعلم بالمالح للة 

إلنسللللان كللللامن اجتمللللاعي يتلللل ثر باتجاهللللات اآلخللللرين علللللى افتللللراي مللللؤداه أن ا
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ن الطفلللل يسلللتطيس أن يلللتعلم علللن طريلللق إومشلللاعرهم وتللللرفاتهم وسللللوكهم، أي 
-354 ،1996المالح للللة اسللللتجابات اآلخللللرين ويقلللللدها )مللللن خللللالل نشللللواني، 

355 .) 
ويعد اسأساس الن ري الذي يقوم عليه تعلم السلوف أو أي مهار  أخلرى، 

الخبلللرات االجتماعيلللة علللن طريلللق النمذجلللة والتغذيلللة الراجعلللة،  ت كيلللد يتمثلللل فلللي
باإلضلللللافة إللللللى العناللللللر اسأساسلللللية للتلللللدريب عللللللى المهلللللارات والتلللللي تتضلللللمن 

ولعب الدور والتعزيز االجتماعي واختيار الفنيات المالمملة  ،المناقشات والتدريب
 .(Masud, 1988, 144لتعميم المهارات المتعلمة على المواقف االجتماعية )

 القدرة على التدبر والتفكير المسب  -3
يرى باندورا أن مع م سلوف اإلنسان غرضي هادف يتم تن يمه عن 
طريق التفكير القبلي أو المسبق، وهذا المن ور المستقبلي ي هر بلور  
متنوعة، فالناس تضس سأنفسها أهداًفا، ويتوقعون عواقب محتملة لألحداث 

لألفعال في المستقبل من اسأرجف أن ينتل عنها اآلتية، كما يخططون مسارات 
عنها   محلالت مرغوبة، ويتجنبون تلف المسارات التي يرجحون أن ينش

عواقب سيمة، فالتفكير المسبق المتعلق ب حداث مستقبلية يسهم في تحفيز الناس 
 .(Through: Bandura, 1997)يتوقعونه وتوجيه أفعالهم لما 

سواا كانت حول  ،بق )المخططات المعرفية(وتتمثل أهمية التفكير المس
اسأشخاص، أو اسأحداث، أو المواقف، أو الذات في أنه يسهم في توجيله سللوكنا 
للن ث للم  تحللدد مسللتوى مهاراتنللا فيهللا إيجاًبللا أو  فللي مواقللف التفاعللل االجتمللاعي، وم 

 .(Fincham & Beach, 1997) سالًبا
 القدرة على تنظيم الذات -4

 ،علللارفين وملللؤدين ويسترشلللدون بمحللللالت توقعلللاتهم النلللاس ليسلللوا فقلللط
نمللا هللم أيضللا لللديهم القللدر  علللى االسللتجابة سأفعللالهم وسلللوكهم  التوجيلله  وعلللىوا 

باإلضللافة إلللى أن نجللاح نمللو الشخلللية يتطلللب أن تكللون هنللاف القللدر   ،الذاتيللة
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علللللى إحللللالل التن لللليم الللللذاتي محللللل المطالللللب والرادعللللات الخارجيللللة فللللي توجيلللله 
بمجللللرد أن تنمللللي القللللدر  علللللى توجيلللله الللللذات فلللللن المطالللللب الفعاليللللة السلللللوف، و 

ورادعات للسللوف )سلالمة،  ةوالرادعات الداخلية تعمل كموجهات ومحفزات دافعي
2008.) 

 القدرة على التأمك الذاتي-5
يشير الت مل الذاتي إللى اسأفكلار الداخليلة للفلرد، والتلي يفتلري أن تلؤثر 

هللللذا الت مللللل دور رميسللللي فللللي إلللللدار االسللللتجابة فيمللللا يفعللللله أو مللللا يتجنبلللله، ول
حلللللين يكلللللون إيجابًيلللللا، أو كفهلللللا حلللللين يكلللللون سللللللبًيا  اجتماعيلللللاالمؤكلللللد  الملللللاهر  

(Schwartz& Gttman, 1977,183.) القلدر  عللى الت ملل اللذاتي سأنفسلنا د تعل إذ
الن ريلللللة  تبرزهلللللا ،خاللللللية أخلللللرى مميلللللز  لإلنسلللللان ،للللللالحية أفكارنلللللا ىولملللللد

نملللا هلللو  ،المعرفيلللة لبانلللدورا، فاإلنسلللان لللليس مجلللرد فاعلللل للسللللوفاالجتماعيلللة  وا 
ويسلللتلزم اسأداا النفسلللي الفعلللال أسلللاليب  ،وملللتمعن سأدامللله ،أيًضلللا فلللاحص لذاتللله

وعنلللد التحقلللق ملللن ملللدى ، للتفكيلللر تميلللز بلللين التفكيلللر اللللدقيق والتفكيلللر الخلللاطئ
اًرا ثلللم فللللن اسأشلللخاص يوللللدون أفكللل ؛مالمملللة فكلللر  ملللا علللن طريلللق الت ملللل اللللذاتي

ويحكملللون عللللى ملللدى قيمتهلللا  ،ون بملللا يترتلللب عليهلللا ثلللم يعمللللون وفقًلللا لهلللاؤ يتنبللل
وقد يستخدمون هلذه النتلامل ، الو يفية ومدى دقتها بناًا على ما تحقق من نتامل

 (.2008لتحسين أفكارهم )سالمة، 
  انيا: األاداف

يللرتبط ملللطلف اسأهللداف بقللدر  الشللخص علللى توقللس المسللتقبل، ويكللون 
حيلللللث ترشلللللدنا اسأهلللللداف لتحديلللللد اسأولويلللللات واالختيلللللار بلللللين  ذاتيلللللةذي دافعيلللللة 

ت ثير اللح ات الحاضلر  وتن ليم سللوكنا  نتخطىالمواقف، وتمكننا أيضا من أن 
تهلللا فلللي لفتلللر  ملللن الوقلللت، فيلللن م الفلللرد أهدافللله فلللي ن لللام غيلللر ثابلللت وفقًلللا سأهمي

الوقللت الللراهن، والفللرص المتاحللة فللي البيمللة، وأحكاملله عللن فعاليتلله الذاتيللة التللي 
 .(Pervin, 1993,389تتناسب مس المطالب المفروضة عليه من البيمة )
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  ال ا: معتقدات الذات والفعالية الذاتية
فمن بين اسأفكار المتنوعة المتعلقة بالذات هناف جانب خاص من 

يشير باندورا إلى مفهوم محوري إذ  ؛حور اهتمام باندوراإدراف الذات ألبف م
في تن يره وهو )الفعالية الذاتية( الفعالية الذاتية تعني اعتقاد الناس في قدرتهم 

فلذا لم يعتقد الناس أن  ؛على اسأداا بطرق تتيف لهم التحكم في اسأحداث
بلمكانهم إحداث نتامل فعالة لسلوكهم فليس ثمة ما يحفزهم لألداا. باإلضافة 
إلى أن االعتقاد في الفاعلية الذاتية يعمل على تن يم الحاالت االنفعالية 

 ,Through: Bandura) واالستجابات الفسيولوجية للمشقة كما ين م نوعية اسأداا
1997: 111). 
 المهارات االجتماعية  انياا:

يعللللد التوالللللل والتفاعللللل االجتمللللاعي والقللللدر  علللللى مشللللاركة اآلخللللرين، 
عوامل مهمة وضرورية لنمو العالقات االجتماعية للفرد منذ المراحل المبكر  فلي 
حياتلللله، لللللذا تعللللد المهللللارات االجتماعيللللة التللللي يسللللتطيس الفللللرد تو يفهللللا باللللللور  

ا للحة النفسية، ويعد افتقارها عامًقا قوي  اللحيحة، أحد المؤشرات المهمة على ا
هلللذه المهلللارات هلللي التلللي تؤهلللل الفلللرد  ن  يحلللول دون إشلللبا  حاجاتللله النفسلللية، سأ

والتفاعللل معهللم بلللور  إيجابيللة. كمللا تمكنلله مللن إ هللار  ،لالنللدما  مللس اآلخللرين
وتمكنلله مللن بللذل الجهللد فللي مسللاعدتهم مللس القللدر  علللى تعللديل ، مودتلله ل خللرين

ما يؤدي إلى الت ثير فلي اآلخلرين بطريقلة إيجابيلة  االتجاه المرغوب، السلوف في
 .(2001)المطو ،  ومفيد .

 : تعريف المهارات االجتماعية1
جمللاال لمللا سللبق يمكللن أن نشللير إلللى أن المهللارات االجتماعيللة تتكللون  وا 

وتتلللدخل هلللذه ، ملللن مهلللارات التواللللل اللف لللي ومهلللارات التواللللل غيلللر اللف لللي
رفلس أو خفلي المهلارات االجتماعيلة للدى اسأشلخاص وقلو  تل ثيرهم المهارات فلي 

فللي اآلخللرين مللن خللالل مواقللف التفاعللل االجتمللاعي، وتشللمل مهللارات التوالللل 
 Kغيللر اللف للي علللى كللل مللن التعبيللر االنفعللالي والحساسللية النفعللاالت اآلخللرين
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وهللللي موازيللللة ، باإلضللللافة إلللللى مهللللارات التوالللللل اللف للللي ،والضللللبط االنفعللللالي
 ،وهي التعبير والحساسية االجتماعية -االنفعالي غير اللف ي هارات االتلاللم
 الضبط االجتماعي.و 

وهللللذه المهللللارات االجتماعيللللة الللللثالث المتعلقللللة باالتلللللال غيللللر اللف للللي 
واللف للي تكللون ضللرورية عنللد فحللص مكونللات المهللارات االجتماعيللة، وفيمللا يلللي 

 (.90، 1993عري لمكونات المهارات االجتماعية )سالمة، 
 مهارات االتصاك غير اللفظي أوال.
 : (1)( التعبير االنفعالي1)

ن التعبيللر االنفعللالي هللو عبللار  عللن مهللار  اإلرسللال غيللر اللف للي حيللث إ
يعبللر اسأفللراد علللى اخللتالفهم فللي كللل مكللان وزمللان عللن عللد  انفعللاالت أساسللية، 

اسأفلللللراد ويعبلللللرون عنهلللللا خلللللالل تعبيلللللرات معينلللللة ت هلللللر عللللللى وجلللللوههم، إال أن 
يختلفون كثيًرا في الدرجة التي يعبرون بها عن انفعلاالتهم ومشلاعرهم تلقامًيلا ملن 
خالل ما ي هر من تعبيرات الوجه أو نبرات اللوت، فهناف من اسأشخاص من 
يتسللم بالتلقاميللة واللللدق فللي التعبيللر عللن انفعاالتلله ومشللاعره كمللا يتميللز تفللاعلهم 

امي علللللن االنفعلللللاالت، ويتميلللللز هلللللؤالا ملللللس اآلخلللللرين بلمسلللللة ملللللن التعبيلللللر التلقللللل
 ،اسأشخاص عن غيرهم بالتعبير الواضف المتنو  لتعبيرات الوجه ونبرات اللوت

 (Riggio, 1990) .والحركةهم يتسمون بالحيوية كما أن  
أن القدر  على التعبير االنفعلالي  Riggioومن ناحية أخرى يذكر ريجيو 

واسأشللللللخاص ذو التلللللل ثير ، اعياسأبعللللللاد المتللللللللة بالنجللللللاح االجتملللللل ىمللللللن أقللللللو 
االجتمللاعي فللي اآلخللرين هللم مللن يسللتطيعون جللذب اآلخللرين لهللم مللن خللالل مللا 
يعبلللرون عنللله ملللن انفعلللاالت للللادقة. وهلللذه الللللفة لهلللا أهميتهلللا ال فلللي تحريلللف 

نملللا فلللي حياتنلللا االجتماعيلللة اليوميلللة فلليهلللا يرجلللس  ،مشلللاعر الجملللاهير فحسلللب وا 
قاملللة اللللللالت الوجدانيلللة بلللاآلخرين والتعبيلللر علللن مشللللاعر إالفضلللل فلللي كيفيلللة 

                                                           
(1) Emotional Expressivity 
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االهتمللام والرعايللة والمحبللة، وتللؤدي عللدم القللدر  علللى التعبيللر االنفعللالي بتلقاميللة 
وللدق إلللى سلوا الفهللم بلين أطللراف التفاعللل االجتملاعي التللي تلؤدي فللي النهايللة 

  (Riggio, 1990)الوجدانية. إلى تفكف اللالت االجتماعية والروابط 
 : (1)( الحساسية االنفعالية2)

علن هلذه المهلار  فلي عبلار  " أنلا أشلعر 1987عام  Riggioيعبر ريجيو 
بمللا تشللعر بلله " فلللذا كانللت القللدر  علللى التعبيللر عللن االنفعللال هللي أحللد جوانللب 

هو القدر  على التقاط انفعاالت اآلخلرين  فلن الجانب اآلخر ؛االتلال االنفعالي
 (.93، 1993 )سالمة، وقراا  رساملهم االنفعالية

فالحساسلللللية االنفعاليلللللة: مهلللللار  الفلللللرد فلللللي اسلللللتقبال )التقلللللاط( انفعلللللاالت 
واسأفلراد ذوو الحساسلية ، اآلخرين وقراا  وتفسير رساملهم االنفعاليلة غيلر اللف يلة

االنفعالية العاليلة يكلون للديهم حساسلية للرسلامل االنفعاليلة غيلر اللف يلة الللادر  
لللديهم مهللار  فامقللة فللي قللدرتهم علللى تفسللير االتلللال كمللا يكللون ، عللن اآلخللرين

اللادر عنهم وبلفة خالة ذللف المتعللق بالمشلاعر واالنفعلاالت )السلمادوني، 
 (.3، ص1991

 :(2)( الضبط االنفعالي3)
المكون الثاللث للمهلارات االجتماعيلة هلو الضلبط االنفعلالي وهلو المهلار  

فهنللللاف مللللن  ؛م حللللرار  االنفعللللال"المقابلللللة للتعبيللللر االنفعللللالي "ويطلللللق عليلللله مللللن 
اسأشخاص المعبرين عن انفعلاالتهم اللذين يبلدون لنلا فلي بدايلة التفاعلل يفيضلون 

ولكن بمضي الوقت ال يمكلنهم أن يتوقفلوا أو يتحكملوا فلي هلذا  ،بالحيوية والحيا 
أنهلللم تنقللللهم مهلللار  تن للليم التعبيلللر االنفعلللالي  ىالفللليي ملللن االنفعلللاالت بمعنللل

 (.92، 1993)سالمة، 
فالضبط االنفعلالي عبلار  علن القلدر  عللى ضلبط وتن ليم التعبيلرات غيلر 

                                                           
(1)Emotional Sensitivity 

(2) Emotional Control 



 منبأ بالمهارات االجتماعية لدى طالب الجامعةبصفتها الفعالية الذاتية 
 

-380- 

ويشللتمل الضللبط االنفعللالي علللى القللدر  علللى إخفللاا المالمللف  ،اللف يللة واالنفعاليللة
ملن انفعلاالت، ملس الحقيقية لالنفعاالت، والقدر  على التحكم فيما يشعر بله الفلرد 

 (Riggio, 1990)االجتما . عمل قنا  مناسب للموقف 
بمعنى  خر يستطيس الفرد ذو القدر  العالية على الضبط االنفعالي أن 

رغم شعوره بالغضب أو الحزن أو  ،مثل عمل نكتة وضحكة -يرسم وجًها سعيًدا
على الضبط القلق. وباختلار شديد إن اسأشخاص الذين لديهم قدر  عالية جد ا 

 (.3، 1991 وني،عبير ال اهري لالنفعاالت )السماداالنفعالي يجيدون ضبط الت
  انياا مهارات االتصاك اللفظي:

 : (1)( التعبير االجتماعي1) 
على مهار  التعبيلر االجتملاعي مهلار   1987عام  Riggioأطلق ريجيو 

اإلرسللال وأوجزهللا فللي العبللار  اآلتيللة )تحللدث وسللوف أنلللت إليللف(. فلللذا كانللت 
القدر  على التعبير االنفعالي تنطوي على تلقامية ولدق المشاعر والتعبير غيلر 

تنطللوي علللى ترجمللة اسأفكللار  فلللن القللدر  علللى التعبيللر االجتمللاعي ؛اللف للي عنهللا
والقدر  على التعبير اللف ي عنها، فالشخص الذي يجيد هلذه  ،إلى كلمات وألفا 

المهللار  هللو المحللدث البللار  ذو الطالقللة اللغويللة، فللاسأفراد القللادرين علللى التعبيللر 
وملن هنلا فللن مثلل  ،االجتماعي هم من يمكلنهم الحلديث بطالقلة فلي أي موضلس

لمعلارف، وتعتبلر إجلاد  أشلكال هؤالا اسأفراد يكونون علدد كبيلر ملن اسأللدقاا وا
التعبيلللللر االجتملللللاعي ملللللن المهلللللارات اسأساسلللللية المكونلللللة لمهلللللارات التللللل ثير فلللللي 

ن كانلللت ينبغلللي أن تتلللوافر فلللي تلللوازن ملللس مهلللار  التعبيلللر االنفعلللالي  ،اآلخلللرين وا 
هو ما يضيف الكثير للكفلاا   ،والحساسية النفعاالت اآلخرين والضبط االنفعالي

 (.97، 1993، ةن خالل سالماالجتماعية لألشخاص )م
 :(2)( الحساسية االجتماعية2)

هللا القللدر  علللى الحساسللية االجتماعيللة ب ن   Riggio 1987يعللرف ريجيللو 
                                                           

(1)Social Sensitivity 

(2) Social Expressivity- 
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جلاد  إتوقلف تو  ،الوعي بالقواعد المستتر  وراا أشكال التفاعل االجتماعي اليومي
 ؛جيًداهذه المهار  على االنتباه الجيد ل خرين واإلنلات لهم ومالح ة سلوكهم 

ن ذلف يجعله أكثر حساسية الستقبال اإلشلارات الللادر  فلي موقلف التفاعلل إإذ 
 (.3، 1991االجتماعي )السمادوني، 

  (1)( الضبط االجتماعي3)
مسللرح كبيللر" حيللث  هللذه المهللار  فللي "عبللار  العللالم Riggioأوجللز ريجيللو 

فالشللخص الللذي يتمتللس  نللو  مللن التمثيللل االجتمللاعي، يمهللار  لعللب اسأدوار، وهلل
يمكنه أن يقوم ب دوار اجتماعية  عالية من الضبط االجتماعي هو من بمستويات

سللوكه الشخللي لكلي يتناسلب ملس  متنوعة بكل لباقة، وهو من يمكنه أن يكيف
اجتمللللاعي، كمللللا أن مهللللار  الضللللبط  مللللا يعتبللللر المقًللللا أو مناسللللًبا فللللي أي موقللللف

بهلا اسأشلخاص اسأكفلاا ي نفس التي يوحبال، االجتماعي تضيف الكثير إلى الثقة
ب ي دور بطريقلة جيلد   اإلنسان يستطيس أن يقوم اجتماعًيا، وذلف أن الوعي ب ن

والقللللدر  علللللى االنسللللجام مللللس أشللللخاص مللللن ، االجتماعيللللة فللللي مختلللللف المواقللللف
إلللى نمللو نللو  مللن الثقللة بللالنفس أو تقللدير  ييللؤد، واالهتمامللات الخلفيللات مختلللف
 ريجيللو أن يجللد الللدليل عليلله مللن دراسللات مللا اسللتطا  وهللواالجتمللاعي، الللذات 

الضبط االجتماعي  ووجد من خاللها عالقة طردية موجبة بين، مبيرىقية قام بهاإ
  (Riggio, 1990).)إجاد  لعب اسأدوار( وبين الثقة بالنفس

 : التفسيرات النظرية للمهارات االجتماعية2
تعلم االجتموواعي المعرفووي أللبوورت : المهووارات االجتماعيووة وفقاووا للنمذجووة والوو1

 باندورا.
وتدور الفكر  اسأساسية لن رية التعلم االجتماعي حول كيفية تعلم النلاس 
السللللوكيات والمهلللارات المختلفلللة علللن طريلللق االحتلللذاا، وكيفيلللة تللل ثير القلللدو  أو 
ا، النموذ  عللى سللوكنا، وخاللة عللى اكتسلاب أنملاط السللوف المقبلول اجتماعي ل

                                                           
(1)Social Control 
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يعتقللد ألللحاب ن ريللة الللتعلم االجتمللاعي أن إذ والتللي تللتم عللن طريللق المحاكللا ، 
القدو  أو النموذ  ذات دور أساسي في عملية التنشمة االجتماعيلة، وهلم يسلمون 
هللذا النللو  مللن الللتعلم بالمالح للة، ويلللف بانللدورا هللذه العمليللات ب نهللا الوسللامل 

، 1988فطللليم؛ والجملللال،   للسللللوف )اسأساسلللية التلللي نكتسلللب بهلللا أسلللاليب جديلللد
150 .) 
 المنحى المعرفي وتفسيره للمهارات االجتماعية. -2

معتقللدات الفللرد تحللدد سلللوكه،  إنوطبقًللا للمن للور المعرفللي يمكللن القللول 
وهناف معتقلدات منطقيلة وأخلرى غيلر منطقيلة، هلي المسلمولة جزمًيلا علن الفلروق 
المن ور  في سللوف اسأفلراد. باإلضلافة إللى أن القلدر  عللى التفسلير المنطقلي ملن 
بللللين العنالللللر المعرفيللللة الضللللرورية للمهللللارات االجتماعيللللة، وفللللي المقابللللل فلللللن 

فللللي العالقللللات  لالضللللطراباتبللللين العوامللللل المثيللللر   التفسللللير غيللللر المنطقللللي مللللن
الشخلللية، باإلضلللافة إللللى أنللله يعلللد مؤشلللًرا لضلللعف المهلللارات االجتماعيلللة، وقلللد 
أوضحت العديد من الدراسات أن المعتقدات غير المنطقية ترتبط بلور  مختلفة 
بالعديلللد ملللن المشلللكالت النفسلللية والقللللق االجتملللاعي المفلللرط، والتوقعلللات المبلللال  

، وتجنب المشكالت، باإلضافة إلى السلوف غير التكيفي )الماهر اجتماعًيا( فيها
 .(65، 2003 )شوقي،

أن لكللللل منلللا عللللد   1988علللام  Emeryويؤكلللد فلللي هللللذا الللللدد إمللللري 
تنطللوي علللى اعتقللادات محبطللة للللذات مثللل "ينبغللي أن أكللون محبوًبللا  افتراضللات

 هللذه االعتقللادات قابعللة وت للل أو "يجللب أن أكللون اسأفضللل دامًمللا". مللن الجميللس"،
االعتقلادات  ي الخلفية حتى تحدث واقعة فشلل أو نكسلة معينلة وهنلا تنشلط هلذهف  

اسأمللر عنللد هللذا  بشللد  مؤديللة إلللى تحريللف التفكيللر فللي االتجللاه السللالب. وال يقللف
نما تقوم هذه اسأعراي بتغذية راجعة لهلذه االعتقلادات السللبية ملر  أخلرى  الحد وا 

خللالل  مللن)المهللارات مزيللد مللن تحريللف التفكيللر وقلللور إلللى ي اسأمللر الللذي يللؤد
 .(133، 1993سالمة، 
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 على المهارات االجتماعية: األسرةتأ ير حجم  -3
والتلي يللعب  واسأساسية،بمجموعة من الو امف الجوهرية  اسأسر تقوم 

تطبيقها أو القيام بها، ويقسم اللبعي هلذه الو لامف إللى  ىعلى أي مؤسسة أخر 
مثلل التكلاثر، والحمايلة،  الفيزيقيلة، وهلم: الو يفلة الماديلة أو ،و يفتين أساسليتين

الو يفللللة الثانيللللة هللللي الو للللامف )االجتماعيللللة، والثقافيللللة،  .الو يفللللة االقتلللللادية
ا للثقافلة التلي ينتملي تبعً  اجتماعياوالنفسية، والعاطفية( مثل تكوين الفرد وتنشمته 

  (.2008ليها )القلاص، إ
بتلل ثير حجللم اسأسلللر   اسأخيلللر  اآلونللةالبحللوث التجريبيلللة فللي  اهتمللتوقللد 

أو بالنسللبة للتنميللة االجتماعيللة لهللؤالا اسأفللراد. وهنللاف العديللد مللن  لألفللرادبالنسللبة 
بعضللهم إلللى بعللي مهمللة جللد ا، فمللن  اسأطفللالحاجللة  أن  إلللى التللي تشللير  اآلراا

. وعللى اجتماعييستطيعون تعلم أول درس  اسأطفالخالل الترابط والتفاعل بين 
النقيي من ذلف فاسأسر التلي تحتلوي عللى طفلل أو طفللين تكلون فرللتها قليللة 

فيملا  اسأفلرادبينما اسأسلر كبيلر  الحجلم يتفاعلل  في التعلم االجتماعي بين أفرادها.
 (. Tuckman, 1967) مون السلوكيات االجتماعية بعضهم من بعيبينهم ويتعل

 اسأسلللر السللللبية لزيلللاد  حجلللم  اآلثلللاروأيًضلللا تناوللللت كثيلللر ملللن اسأبحلللاث 
بشكل عام، وعلى التعليم بشكل خاص، ولكن اسأبحاث الحديثة بدأت تركز على 

قلة أشلارت تللف الدراسلات إللى وجلود عالإذ ثار اإليجابيلة لزيلاد  حجلم اسأسلر ، اآل
بللين زيلللاد  حجلللم اسأسلللر  وارتفلللا  المهللارات االجتماعيلللة للللدى أطفلللال الروضلللة أو 

لله أ  أو أخلت، فعنلد القيلام بدراسلة طوليلة عللى أطفلال  على اسأقل عنلدما يكلون
الروضللة، فقللد الحلل  البللاحثين ارتفللا  المهللارات االجتماعيللة لللدى هللؤالا اسأطفللال 

للللل؛ فلللللي الللللللف الخلللللامس اسأسلللللر  فلللللي التفاعلللللل ا قلللللد يشلللللير إللللللى أهميلللللة حجلللللم م 
 .(Downey, Condron, Yucel, 2013) االجتماعي والمهارات االجتماعية

والتللي هللدفت ، ن إلللى أبعللد مللن ذلللفيوقللد ذهبللت دراسللة ستورمشللاف و خللر 
إلى دراسة فهم العالقة بين تفاعالت اسأشقاا والتكيف االجتماعي لألطفال الذين 

 اسأشقاايعانون من مشاكل سلوكية. والتي أشارت إلى أن طبيعة التفاعالت بين 
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سوا أكانت إيجابية أو سلبية تؤثر على التكيف االجتملاعي ومشلكالت السللوف، 
تحلدد أسلاليب التكيلف، فعنلدما  اسأشلقاابلين  أكثر وضلوًحا طبيعلة العالقلةى بمعن

 وعلللىاإليجللابي،  ياالجتمللاعتكللون التفللاعالت إيجابيللة يسللاعد ذلللف فللي التكيللف 
النقللليي ملللن ذللللف فعنلللدما تكلللون التفلللاعالت والللللرعات سللللبية، يقللللل ذللللف ملللن 

 . (Stormshak, et al, 1996)فرص التكيف االجتماعي اإليجابي 
 معتقدات الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة -4

أللبف مللن المسللم بلله اآلن أن اسأبنيلة والعمليللات المعرفيلة داخللل عقولنللا 
ا. وقللللد بللللذلت جهللللود متعللللدد  منللللذ نسلللللف بهللللا اجتماعي لللل تللللؤثر فللللي الطريقللللة التللللي

م فلللي تللللف لتزايلللد االهتملللا ،ات لفهلللم دور تللللف المحلللددات ن لللًرايمنتللللف السلللبعين
أهمية الجوانب المعرفية في لياغة وتشلكيل المهلارات  الحقبة، كما يؤكد "تراور"

االجتماعيللة، وبطبيعللة الحللال فلللن فهمنللا لللدور تلللف الجوانللب مللن شلل نه أن يللؤدي 
)ملن معالجتهلا إلى تطوير أساليب واستراتيجيات التعامل مس تلف ال لاهر  وسلبل 

 .(57 ،2003خالل شوقي، 
الت مللل الللذاتي إلللى اسأفكللار الداخليللة للفللرد، والتللي يفتللري أن تللؤثر يشللير إذ 

فلللي إللللدار االسلللتجابة المؤكلللد   فيملللا يفعلللله أو ملللا يتجنبللله، ولهلللذا الت ملللل دور رمللليس
 &Schwartz) حلللين يكلللون إيجابًيلللا، أو كفهلللا حلللين يكلللون سللللبًيا اجتماعيلللاالملللاهر  

Gttman, 1977, 183).  المخططلات المعرفيلة( سلواا وتتمثل أهميلة التفكيلر المسلبق(
كانلللت حلللول اسأشلللخاص، أو اسأحلللداث، أو المواقلللف، أو اللللذات فلللي أنهلللا تسلللهم فلللي 

للللن ث للللم  تحللللدد مسللللتوى مهاراتنللللا  توجيلللله سلللللوكنا فللللي مواقللللف التفاعللللل االجتمللللاعي، وم 
 .(Fincham & Beach, 1999)االجتماعية فيها إيجاًبا أو سالًبا 

ت االجتماعيللة ولكللن مللن أهمهللا وهنللاف عوامللل عديللد  تللؤثر فللي المهللارا
مفهلللوم الفلللرد علللن ذاتللله واعتقلللاده فيهلللا، وهلللو ملللا يقودنلللا لمفهلللوم الفعاليلللة الذاتيلللة. 
فهناف مجموعة متزايد  من البحوث حاولت توثيلق دور معتقلدات الفعاليلة الذاتيلة 

 ,Bandura)يللا  ، التكيللف، والتغيللر فللي مختلللف مراحللل الحةالذاتيللفللي التنميللة 
ن ملللطلف الفعاليللة الذاتيللة يللرتبط بالدرجللة اسأولللى بالسلللوكيات إ إذ ؛(5 ,1997
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االجتماعيلللة اإليجابيلللة، فعللللي سلللبيل المثلللال تعلللرف الفعاليلللة الذاتيلللة ب نهلللا اعتقلللاد 
 اسأفللللراد فللللي قللللدرتهم علللللى مقاومللللة الضللللغوط لالنخللللراط فللللي السلللللوكيات السلللللبية

(Chung& Elias, 1996 كمللا يعللرف ملللطلف الفعاليللة الذاتيللة ب نلله .) يخللتص
ن الللذين ينخرطللون فللي شللبكة العالقللات و بللاسأثر أو الوقللامس االجتماعيللة. فللالمراهق

 Aas etيكونون مهتمين بتجنب السلوف غير الكفا ) ،االجتماعية مس اآلخرين
al. 1995.) 

حيللث ين للر إلللى الفعاليللة الذاتيللة ب نهللا العامللل الوسلليط فللي كللل أشللكال 
قوي بالفعالية الذاتية يقحمون أنفسلهم فلي ن الذين لديهم شعور و فالمراهق ؛التكيف

ملللا يجعلهلللم أكثلللر إيجابيلللة فلللي عالقلللتهم االجتماعيلللة ؛ الحيلللا  االنفعاليلللة ل خلللرين
ولعلل ذللف ملا  ،(Bandura& Walters, 1959)والتوقف عن السلوف غير السلوي 
وقلد أشلارت نتلامل  ،(.Caprara et al 2010أشلارت إليله دراسلة كبلرارا و خلرين )

تللي تتعللللق ال  ، لللى أن معتقلللدات الفعاليللة الذاتيلللة فللي المراهقللة المتوسلللطةالدراسللة إ
بقدرات الفرد التلورية والتي يتم معالجتها عن طريق المشلاعر السللبية والتعبيلر 
 ،عللن المشللاعر اإليجابيللة ذات تلل ثير دال فللي السلللوف واالكتمللاب بشللكل متللزامن

كملا أشلارت النتللامل  ،طويللةوذللف عبلر الفعاليلة الذاتيلة الشخلللية واالجتماعيلة ال
أيضا إلى أهمية الحالة االنفعالية للمراهقين ومعتقدات الفعالية الذاتيلة الشخللية 

 في سوا التكيف.
إلى أن فعاليلة التن ليم اللذاتي تعملل  أيًضاويشير باندورا في هذا اللدد 

وتلؤثر فلي مجلالت متنوعلة ملن اسأداا النفسلي  ،بشكل متناغم مس فعالية السللوف
باإلضللافة إلللى أن فعاليللة الللذات يلللاحبها تلل ثيرات إيجابيللة وسلللبية  ،واالجتمللاعي

فمن خالل فعالية الذات المرتفعلة يحلدث اإلنجلاز اسأكلاديمي، ومقاوملة الضلغوط 
ه يلللؤدي إللللى االجتماعيلللة التلللي تلللؤدي إللللى سللللوكيات معاديلللة للمجتملللس، كملللا أن للل

ويرافلق ، ب مس الذات من خالل االنخراط فلي الخبلرات االنفعاليلة ل خلرينالتجاو 
ذلف السللوف االجتملاعي اإليجلابي، ملس االنخفلاي فلي االنخلراط فلي السللوكيات 

 .(Bandura, et al, 2003)المضاد  للمجتمس 
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 السـابـقـة: الدراسات 
هنللاف العديللد  باسللتعراي الدراسللات السللابقة الخالللة بموضللو  البحللث، 

والمهللللارات مللللن الدراسللللات التللللي اهتمللللت بدراسللللة العالقللللة بللللين الفعاليللللة الذاتيللللة 
 وعللى. وفيما يلي عري لبعي الدراسات المتاحة فلي هلذا المجلال، االجتماعية

 وجه الخلوص تلف الدراسات القريبة من موضو  الدراسة الحالية.
دراسللة  (Salavera, Usan, Jarie, 2017) خللرون سللليفرا و  ىفقللد أجللر 

أثلللر اللللذكاا العللاطفي والمهلللارات االجتماعيلللة علللى الفعاليلللة الذاتيلللة للللدى " بعنللوان
وقللد تكونللت عينللة  طللالب التعللليم الثللانوي. هللل هنللاف اختالفللات بللين الجنسللين؟

. وقللد (17-12) نمللا بللي( مللن المللراهقين تراوحللت أعمللارهم 1402الدراسللة مللن )
الجنسللللين فللللي الفعاليللللة الذاتيللللة توللللللت الدراسللللة إلللللى عللللدم وجللللود فللللروق بللللين 

والمهلللللارات االجتماعيلللللة واللللللذكاا العلللللاطفي. باإلضلللللافة إللللللى وجلللللود عالقلللللة بلللللين 
 المتغيرات الثالثة )الذكاا العاطفي والمهارات االجتماعية والفعالية الذاتية(.

. بدراسللة بعنللوان (Al-mehsin, 2017) وفللي هللذا اللللدد قللام المحيسللن
وقلللللد  ،للللللنس القلللللرار  بالمهلللللارات االجتماعيلللللة وجلللللودالفعاليلللللة الذاتيلللللة وعالقتهلللللا 

الدراسة مقياس الفعالية الذاتيلة والمهلارات االجتماعيلة، ومقيلاس للنس  استخدمت
( ملن طالبلات جامعلة اسأميلر سلطام 560القرار، وقد تكونلت عينلة الدراسلة ملن )

نتلللامل الدراسلللة إللللى وجلللود عالقلللة موجبلللة بلللين  تولللللتابلللن عبلللد العزيلللز. وقلللد 
 الذاتية وعالقتها بالمهارات االجتماعية وجوده لنس القرار. الفعالية

 ،(Downey, Condron, Yucel, 2013) و خللرينوتشللير دراسللة داونللي 
والمهللارات  اسأخللو وهللي دراسللة طوليللة والتللي هللدفت إلللى دراسللة العالقللة بللين عللدد 

وقللد تكونللت عينللة الدراسللة  اسأمللريكيين،لللدى أطفللال اللللف الخللامس  ةاالجتماعيلل
اللللف  حتللىوقللد بللدأت هللذه الدراسللة علللى اسأطفللال مللن الروضللة  ،21260مللن 

الثلللللامن. وقلللللد اعتملللللد جملللللس المعلوملللللات عللللللى تقريلللللر المعلملللللين علللللن المهلللللارات 
االجتماعيللة والسلللوكيات الخارجيللة وضللبط الللنفس. وقللد توللللت الدراسللة إلللى أن 



  ( 405-  353 ص 2020 أبريل  2، ع30دراسات نفسية )مج

-387- 

أفضللل فللي  اجتماعيللةلللى مهللارات الللذين لللديهم أخللوه أشللقاا يحللللون ع اسأطفللال
إللللللى أن المسلللللتويات االجتماعيلللللة  باإلضلللللافة ،الللللللف الخلللللامس حتلللللىالروضلللللة 

واالقتلللادية العليللا، والتمتللس باللللحة وعللدم اإلعاقللة، والعالقللة الجيللد  بالوالللدين، 
 والعرق لها عالقة بالمهارات االجتماعية.

دراسلة  (Caprara et al, 2010) نو كبلرارا و خلر  ىأجلر  وفلي هلذا الللدد
"دور الفعاليلة الذاتيلة الشخللية والتن ليم االنفعلالي فلي المراهقلة المتل خر   بعنلوان

في مكافحة االكتماب والجنوح". وقد هلدفت هلذه الدراسلة إللى التعلرف عللى تل ثير 
معتقلللدات الفعاليلللة الذاتيلللة الشخللللية واالجتماعيلللة فلللي االكتملللاب والجنلللوح. وقلللد 

-11) نملا بليحلت أعملارهم ( من المراهقين تراو 390تكونت عينة الدراسة من )
وقد تم جمس البيانات في وقت الحق بعد مرور سنة وثالث سنوات وسبس ، (13

وهللللي مقيللللاس الفعاليللللة الذاتيللللة  ،سللللنوات، وقللللد اسللللتخدمت الدراسللللة عللللد  مقللللاييس
الشخلية واالنفعالية، ومقياس االكتماب والجنوح، باإلضافة إللى مقيلاس التقريلر 

اسللة إلللى أن معتقللدات الفعاليللة الذاتيللة )الشخلللية الللذاتي. وقللد أشللارت نتللامل الدر 
تللي تتعلللق بقللدرات الفللرد التلللورية ذات ال  ، واالجتماعيللة( فللي المراهقللة المتوسللطة

تلللل ثير دال فللللي الجنللللوح واالكتمللللاب. باإلضللللافة إلللللى أن العالقللللة بللللين الوالللللدين، 
وضلللغوط رفلللي اسأقلللران، والتعلللاطف ملللس اآلخلللرين ذات تللل ثير دال فلللي الفعاليلللة 

اتية واالكتماب. وقد أشارت الدراسة أيضا إلى أن مشكالت التن يم الذاتي فلي الذ
سللنة تنبللئ بفعاليللة ذاتيللة  13ومشللكالت العنللف اسأسللري فللي سللن  ،سللنة 12سللن 

باإلضافة إلى مشكالت سوا التكيف. وفي النهاية أشارت النتامل إلى ، منخفضة
 ف.أهمية معتقدات الفعالية الذاتية الشخلية في سوا التكي

بدراسة  (Bandura et al, 2003) نو وعلى نحو مماثل قام باندورا و خر 
بعنوان "دور فعالية التن يم الذاتي في مجالت مختلفة لألداا النفسي 

هدفت إلى فحص دور فعالية التن يم الذاتي والتي تعمل بشكل  ؛ إذواالجتماعي"
نفسي متناغم مس فعالية السلوف وتؤثر في مجالت مختلفة لألداا ال

( من المراهقين في مرحلة 464واالجتماعي. وقد تكونت عينة الدراسة من )
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( من المراهقات، تراوحت 251( من المراهقين، )213المراهقة المت خر ، )
( سنة. وقد استخدمت الدراسة عد  مقاييس منها 19،14أعمارهم ما بين )

اس االكتماب، مقياس فعالية التن يم الذاتي، ومقياس السلوف الجانف، ومقي
ومقياس السلوف االجتماعي اإليجابي. وقد أشارت الدراسة إلى أن فعالية 

وتؤثر في مجالت  ،التن يم الذاتي تعمل بشكل متناغم مس فعالية السلوف
ه يلاحب فعالية الذات متنوعة من اسأداا النفسي واالجتماعي. باإلضافة إلى أن  

فمن خالل فعالية الذات المرتفعة يحدث اإلنجاز اسأكاديمي،  ؛ت ثيرات إيجابية
ومقاومة الضغوط االجتماعية التي تؤدي إلى سلوكيات المعادية للمجتمس، كما 

ه يؤدي إلى التجاوب مس الذات من خالل االنخراط في الخبرات االنفعالية أن  
ام في اسأداا ل خرين. باإلضافة إلى أن إدراف الفعالية الذاتية تسهم بشكل ع

ويرافق ذلف السلوف االجتماعي اإليجابي، مس االنخفاي ، النفسي واالجتماعي
 في االنخراط في السلوكيات الجانحة.

للليس بدراسللة  (Chung, Elias 1996) وعلللى نحللو مماثللل قللام تشللون  وا 
"المشللكالت السلللوكية لللدى مجموعللة مللن المللراهقين فللي عالقتهللا بالفعاليللة  بعنللوان

كفلللاا  االجتماعيلللة، وأحلللداث الحيلللا "، وقلللد تكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن الذاتيلللة وال
للللللت عللللللم  ( مللللللن المللللللراهقين ج  556) للللللر ي  ن المللللللدن، وقللللللد م  تحليللللللل لتلللللللنيف أ ج 

وهلللي )السللللوكيات الجانحلللة، ، المجموعلللات اسأربعلللة المميلللز  للمشلللكالت السللللوكية
علللات ، وقلللد تلللم مقارنلللة هلللذه المجمو المخلللدرات(التلللدخين، إدملللان الكحلللول، إدملللان 

بمقللاييس الفعاليللة الذاتيللة، والكفللاا  االجتماعيللة، وأحللداث الحيللا  الضللاغطة. وقللد 
أشللارت النتللامل بلللفة عامللة إلللى وجللود عالقللة ذات مغللزى بللين المللراهقين الللذين 

وهلللي )السللللوكيات الجانحلللة، التلللدخين، ، للللديهم أنملللاط ملللن المشلللكالت السللللوكية
ذاتية، وكمية ونوعية المشاركة فلي والفعالية ال المخدرات(،إدمان الكحول، إدمان 

 أنشطة ما بعد المدرسة وأحداث الحيا  الضاغطة.
إللى  (Stormshak et al, 1996)و خلرين وقلد ذهبلت دراسلة ستورمشلاف 

دراسللللة العالقللللة بللللين جللللود  العالقللللة بللللين اسأخللللو  وتنميللللة الكفللللااات االجتماعيللللة 
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طفاًل عدوانيين  53والسيطر  السلوكية لدى اسأطفال العدوانيين. وقد تمت مقابلة 
ملللن الدرجلللة اسأوللللى والثانيلللة وأمهلللاتهم وأشلللقامهم، بهلللدف التعلللرف عللللى الجوانلللب 
اإليجابية والسلبية لعالقة اسأخو . وذلف ملن خلالل محلورين وهملا الللرا  مقابلل 

لللللى ثللللالث مجموعللللات: اللللللرا  إ اسأخللللو الللللدفا. وقللللد تللللم تقسلللليم العالقللللة بللللين 
)مسلللتويات عاليلللة ملللن الللللرا ، ومسلللتويات منخفضلللة ملللن اللللدفا(، والمشلللاركة 
)مسللللتويات معتدلللللة مللللن النللللزا  والللللدفا(، وداعمللللة )مسللللتويات منخفضللللة مللللن 

إللى تطبيلق مقيلاس التكييللف  باإلضلافة. الللدفا(الللرا ، ومسلتويات عاليلة ملن 
اإليجابيلللة واللللدفا بلللين اسأقلللران وقلللد أ هلللرت النتلللامل أن العالقلللات ، االجتملللاعي

 يساعد على التكييف االجتماعي. 
 تعقيب على الدراسات السابقة:

يتضلللف ملللن خلللالل العلللري السلللابق وجلللود عالقلللة بلللين الفعاليلللة الذاتيلللة  (1
بمهللللار   ت ثرهللللاباإلضللللافة إلللللى ، والمهللللارات االجتماعيللللة لللللدى المللللراهقين

لللللنس القللللرار والللللذكاا العللللاطفي، باإلضللللافة إلللللى ت ثيرهللللا فللللي مجللللاالت 
 و خلللللرينوذللللللف كملللللا فلللللي دراسلللللة سلللللليفرا  ،النفسلللللي اسأداامتنوعلللللة ملللللن 

(salavera et al, 2017) ،المحيسللن (Al-mehsin, 2017)،  بانللدورا
، ه لم تكلن هنلاف دراسلةن  لمس العلم ف .(Bandura, et al, 2003) و خرين
العالقللة بللين الفعاليللة الذاتيللة والمهللارات االجتماعيللة لللدى طللالب تناولللت 

 )وذلف في حدود علم الباحث(.، الجامعة في البيمة الملرية
 فروض الدراسة

توجد قدر  تنبؤية للفعالية الفعالية في التنبؤ بالمهارات االجتماعية  .1
  .طالب وطالبات الجامعةلدى 

ا بلللين الفعاليلللة الذاتيلللة سلللالبة وداللللة إحللللامي   ارتباطيلللةتوجلللد عالقلللة  .2
 .طالب وطالبات الجامعةوالمهارات االجتماعية لدى 

ا بين طالب وطالبات الجامعة في الفعالية توجد فروق دالة إحلامي   .3
 الذاتية والمهارات االجتماعية.
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طلللالب وطالبلللات بلللين متوسلللط درجلللات توجلللد فلللروق داللللة إحللللامًيا  .4
 االجتماعية وفًقا لحجم اسأسر .في المهارات الجامعة 
 املنهج واإلجراءات:

 منهج الدراسة: (1)
بمللا يشللمله  ،اسللتخدم الباحللث المللنهل الولللفي بشللقيه االرتبللاطي والفللارق

سلللليتم تو يفهلللا بالشلللكل المناسللللب لخدملللة أهلللداف الدراسللللة  ،ملللن أسلللاليب نوعيلللة
 وتساؤالتها. 
 

 :عينة الدراسة (2)
( مللن طلبللة جامعللة حلللوان 151ملت عينللة الدراسللة اإلجماليللة علللى )تشللا

قسلم فلسلفة كليلة  اسأولمن اللف الثالث كلية اآلداب قسم علم النفس، واللف 
( ملللن الطالبلللات، تراوحلللت 77( ملللن الطلبللة، )74اآلداب جامعللة حللللوان، ملللنهم )

عاًمللللا، وانحللللراف 19.54بمتوسللللط عمللللري قللللدره  ،عاًمللللا 22-18بللللين  أعمللللارهم
عاًملا، 19.69ومتوسط عملري قلدره وذلف لدى الطلبة،  ،عاًما1.01ياري قدره مع

 وذلف لدى الطالبات. عاًما1.13وانحراف معياري قدره 
 أدوات الدراسة (3)

 :استمارة البيانات األولية )إعداد الباحث( -1
هلللذه االسلللتمار  عللللى بيانلللات مختلفلللة كالسلللن، والنلللو ، وحجلللم  احتلللوت 

وفقًللا ، اسأسللر ، وغيرهللا مللن البيانللات اسللتخدمت بغللري اختيللار العينللة وضللبطها
 للشروط التي تفي بفروي الدراسة.

 :مقياس الفعالية الذاتية -2
الللذي لللمم  (Sherer et al, 1982)أعلد هللذا المقيلاس شلليرار وزمللالؤه 

التلي ال تلرتبط بموقلف أو سللوف محلدد، ، الذاتيلةمة للفعاليلة لتقدير التوقعات العا
نما ترتبط باعتقاد الفرد في قدرته على اسأداا الناجف للسلوف. ويتكون المقياس  وا 
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بندا تغطي جوانب فعالية الذات من الرغبة في ابتداا السلوف "المبادر  "  17من 
Initiative" والرضلللا علللن بلللذل المجهلللود .Effort فلللي مواجهلللة الضلللغوط  " المثلللابر
يعطللي للمبحللوث إذ  ؛، والمقيللاس مللن نللو  مقيللاس ليكللرتPersistence"المثللابر " 

)ال  نملللا بللليفرللللة لتحديلللد درجلللة موافقتللله عللللى البنلللد ملللن خملللس بلللدامل تتلللراوح 
 (.5إلى كثيًرا جد ا = 1مطلًقا= 

نسخة المقياس التي  (2010)عبد الوهاب،  عدلتوفي البيمة العربية 
دخال عليها بعي ، بنًدا 17تي تتكون من وال   )حسين فايد(،عربها  وا 

ثالثة بنود إلى المقياس الذي كان عدد عبارته  الباحثة أضافتالتعديالت، فقد 
والبنود التي ، بنًدا 20بندا، وبذلف ألبف المقياس يتكون من  17اسأللية 

 أضيفت كالتالي.
 .أتخذ قراراتي بنفسي .1
 .تهاال أنهي اسأعمال التي بدأ .2
 .لدى بدامل عديد  تساعدني على حل المشكالت .3

الباحثللة اللللدق التالزمللي لمقيللاس حسللبت أمللا عللن لللدق المقيللاس فقللد 
فعاليللة الللذات العامللة مللس مقيللاس تقللدير الللذات لروزنبللر . وقللد بلغللت قيمللة معامللل 

 .0،01وهو معامل دال عند مستوى  0،19االرتباط بين المقياس والمحف 
 اس بالطر  التاليةتم حساب  بات المقي

التجللانس الللداخلي: وقلللد تراوحللت معللامالت االرتبلللاط بللين البنللد والدرجلللة  . أ
 .01,0( وهي دالة عند مستوى 62,0، 31,0الكلية للمقياس ما بين )

الثبات ب لفا: تم حسلاب الثبلات ب لفلا كرونبلا  للمقيلاس بشلكل  كللي وبلل   . ب
 .0،82هذا المعامل 

( بنللًدا، ويعتبللر المقيللاس 20ويتكللون المقيللاس فللي لللورته النهاميللة مللن )
مللن نللو  مقيللاس "ليكللرت" حيللث يعطللي المفحللوص فرلللة لتحديللد درجللة موافقتلله 

وهلي: ال مطلقًلا=  مسلتويات،على البنلد ملن بلين علده درجلات تتكلون ملن خملس 
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البنللود أرقللام  . وذلللف باسللتثناا5، كثيللًرا جللد ا= 4، كثيللًرا= 3، أحياًنللا=2، نللادًرا=1
( فيتم تلحيحها في االتجاه العكسلي، حيلث 3-8-9-13-15-18-20 -1)

يلللتم تللللحيف جميلللس العبلللارات فلللي اتجلللاه نقلللص الفعاليلللة. وتتلللراوح الدرجلللة عللللى 
 درجة. 100 -20 نما بيالمقياس 
 مقياس المهارات االجتماعية.  -3

ونقلللله إللللى  Ronald E.Riggioأعلللد هلللذا المقيلللاس روناللللد. . ريجيلللو 
وهللو عبللار  عللن أدا  للتقريللر الللذاتي، وتعكللس ، العربيللة إبللراهيم السلليد السللمادوني

الدرجلللة الكليلللة للمقيلللاس مسلللتوى شلللامل للمهلللارات اسأساسلللية التلللي تكلللون مؤشلللًرا 
للكفللللللاا  االجتماعيللللللة أو الللللللذكاا االجتمللللللاعي، وهللللللذه اسأدا  مناسللللللبة للمللللللراهقين 

عاملللللا. ويشلللللتمل مقيلللللاس المهلللللارات 14للللللى والراشلللللدين أي ملللللا تزيلللللد أعملللللارهم ع
وهللللي )التعبيللللر  ،علللللى سللللبعة مقللللاييس فرعيللللة -النسللللخة اسأللللللية –االجتماعيللللة

االنفعللللللالي، الحساسللللللية االنفعاليللللللة، الضللللللبط االنفعللللللالي، التعبيللللللر االجتمللللللاعي، 
الحساسلللللية االجتماعيلللللة، الضلللللبط االجتملللللاعي، المراوغلللللة االجتماعيلللللة(، إال أن 

وهللي )التعبيللر  ،ى سللتة مقللاييس فرعيللة فقللطالطبعللات المختلللر  قللد اشللتملت عللل
االنفعللللللالي، الحساسللللللية االنفعاليللللللة، الضللللللبط االنفعللللللالي، التعبيللللللر االجتمللللللاعي، 

المؤلللف بعللد المراوغللة حللذف الحساسللية االجتماعيللة، الضللبط االجتمللاعي(، وقللد 
، ويشللللير إلللللى قللللدر  الفللللرد علللللى مسللللتقال ابعللللدبلللللفته االجتماعيللللة حيللللث  هللللر 

 المراوغة والخدا .
الباحث هذا البعد أيًضا لنفس السبب السابق فضاًل عن أن  حذف وقد

؛ 1998؛ عبد الرحمن، 1997هناف كثير من الدراسات مثل دراسة )خليفة، 
(، استخدمت الستة أبعاد السابق ذكرها فقط لولف المهارات 2010إبراهيم، 

عبار  لكل بعد من  15عبار ، بواقس  90ويتكون المقياس من . االجتماعية
إلبعاد الفرعية. ويتم تقدير المفحوص في كل فقر  من فقرات المقياس على ا

( يشير إلى أن 4-مقياس مكون من تسعة نقاط، ويبدأ المقياس ب قل تقدير )
( يشير إلى أن 4الفقر  ال تنطبق عليه على اإلطالق، وينتهي ب على تقدير )+
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يمكن أن يحلل عليها  الفقر  تنطبق علية تماًما. على أن تتراوح الدرجات التي
( درجات. ويضس المفحوص دامر  واحد  أمام كل 9إلى  1المفحوص بين )

وهي  ،فقر ، مس العلم ب ن هناف بعي هذه الفقرات تلحف في االتجاه العكسي
(1– 3– 5– 10– 11– 17- 19- 20- 24- 27- 29- 34- 41- 

43- 45- 47- 50- 55- 57- 62- 65- 69- 74- 76- 78- 
بحيث ي خذ المفحوص تسس درجات عندما (؛ 99 -97 -94 -88 -85 -83

(. وتشير درجات 4(، وي خذ درجة واحد  عندما يجيب على )+4-يجيب على )
اسأبعاد الستة )التعبير االنفعالي، الحساسية االنفعالية، الضبط االنفعالي، 
 التعبير االجتماعي، الحساسية االجتماعية، الضبط االجتماعي(، إلى ارتفا 

 المهارات االجتماعية.
السلللليد إبللللراهيم  حسللللبوعللللن تقنللللين المقيللللاس فللللي البيمللللة الملللللرية فقللللد 

السمادوني الثبات بلعاد  االختبار وذلف بفالل زمني أسبوعين، كما تم حسلاب 
الثبات باالتساق اللداخلي وذللف بليجلاد معلامالت ألفلا كرونبلا  بعلد تطبيقله عللى 

وقللد  ،بالفرقللة الثالثللة بكليللة التربيللة بطنطللاطالًبللا جامعًيللا  (90عينللة مكونللة مللن )
( بينمللا تراوحللت معللامالت ألفللا 0،9(، إلللى )0، 8بلغللت معللامالت الثبللات بللين )

 (. 0،8(، )0،7بين )
وذللللللف بحسلللللاب  ،باإلضلللللافة إللللللى حسلللللاب الللللللدق التكلللللويني للمقيلللللاس

( طالًبلللا جامعًيلللا عللللى مقيلللاس المهلللارات 317معلللامالت االرتبلللاط بلللين درجلللات )
االجتماعيللللة وبللللين مجموعللللة مللللن المقللللاييس النفسللللية للشخلللللية وتقللللدير الللللذات 

( والخجلل، وقللق 1983)اللدريني و خلرون(، واختبلار القللق لسلبيلبرجر )إبلراهيم، 
أيزنللف. وقللد الحلل  الباحللث عنللد  االتلللال والكفللاا  االجتماعيللة لسارسللون وقاممللة

 (، ضمن فقرات االختبار.32تطبيق االختبار عدم وجود العبار  رقم )
 اختبار الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:

الباحلث الثبلات واللللدق سأدوات الدراسلة للتحقلق ملن الخلللامص أجلرى 
)الفعاليلللة الذاتيلللة، المهلللارات  تاالختبلللاراتطبيلللق  السللليكومترية للللألدوات، وقلللد تلللم

 على النحو التالي: االجتماعية( على عينة الدراسة بشكل  كلي وكانت النتامل
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 اما: تم حساب  بات أدوات الدراسة بطريقتين 
وذللللف علللن طريلللق حسلللاب معلللامالت االرتبلللاط بلللين االتسوووا  الوووداخلي:  -1

د حللذف درجللة البنللد والدرجللة الكليللة لمكونللة الفرعللي الللذي ينتمللي إليلله بعلل
درجللة البنللد، كللذلف حسللاب معللامالت االرتبللاط بللين مجمللو  درجللات كللل 
مقيللاس فرعللى ومجمللو  درجللات المقيللاس بشللكل  كلللي. وقللد أسللفرت هللذه 

علللن معلللامالت ارتبلللاط باسوووتبيان الفعاليوووة الذاتيوووة الخطلللو  فيملللا يتعللللق 
(، 1لمقيلاس الفعاليلة الذاتيلة ملحلق رقلم ) 0.53-0.23تراوحت ملا بلين 
ثبللللات مقبولللللة تشللللير إلللللى أن مفللللردات المقيللللاس تقلللليس  وهللللي معللللامالت
 المضمون نفسه.

المهللارات االجتماعيللة فقللد تراوحللت معللامالت  باسووتبيانأمللا فيمللا يتعلللق  
االرتبللاط بللين درجللة كللل بنللد والدرجللة الكليللة لمكونللة الفرعللي الللذي ينتمللي إليلله مللا 

بعللللللد  0.61-0.29 لبعلللللد التعبيللللللر االنفعلللللالي التللللللالي وملللللن 0.60-0.29بلللللين 
-0.30لبعللد الضللبط االنفعللالي، ومللن  0.49-0.31للحساسللية االنفعاليللة، ومللن

للحساسللللية االجتماعيللللة، ومللللن  0.54-0.34للتعبيللللر االجتمللللاعي، ومللللن  0.56
(. كما كانت معامالت االرتباط 2للضبط االجتماعي ملحق رقم ) 0.31-0.52

، 0.35، و0.63، و0.31قيلاس المتبادلة بين اسأبعاد الفرعيلة والدرجلة الكليلة للم
لألبعللاد السللابقة علللى التللوالي، وهللي معللامالت ثبللات  0.54، و0.64و، 0.60و

 (.3مقبولة تشير إلى أن مفردات المقياس تقيس المضمون نفسه ملحق رقم )
 للدرجللللة الكليللللةتراوحللللت معللللامالت ثبللللات ألفللللا  معامووووك ألفووووا كرونبووووا : -2

ت معللامالت ثبللات اسأبعللاد بينمللا تراوحلل 0.80 لمقيوواس الفعاليووة الذاتيووة
( 4. ملحللللق رقللللم )0.7 -0.5مللللا بللللين  المهووووارات االجتماعيووووةالفرعيللللة 

 وجميعها معامالت ثبات مقبولة.
 :األدواتالتحق  من صد   -3

تللم حسللاب اللللدق التالزمللي لمقيللاس الفعاليللة الذاتيللة مللس مقيللاس تقللدير 
الذات لروزنبر  )إعداد وترجمة ممدوحة سالمة( على العينة السلابق ذكرهلا، وقلد 
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(، وهللو معامللل دال 0 39,)والمحللف بلغللت قيمللة معامللل االرتبللاط بللين المقيللاس 
 (.10،0)عند مستوى 

للللللدق  مباسللللتخداتللللم حسللللاب الللللللدق لمقيللللاس المهللللارات االجتماعيلللللة 
تللم  إذ، Know Groupsالمفهللوم، أو مللا يعللرف بلللدق المجموعللات المعروفللة 

حسللاب معامللل االرتبللاط بللين المقيللاس الحللالي ومقيللاس االنبسللاطية مللن مقيللاس 
، وقللد أسللفرت تلللف الخطللو  عللن وجللود لالكتمللابإيزنللف للشخلللية، ومقيللاس بللف 

(، بلللين مقيلللاس االنبسلللاطية 01،0)مسلللتوى عالقلللة موجبلللة وداللللة إحللللاميا عنلللد 
(. ,70االرتبللللللاط بيللللللنهم )ومقيلللللاس المهللللللارات االجتماعيلللللة، حيللللللث بللللللل  معاملللللل 

(، بلللين 50،0)مسلللتوى إللللى وجلللود عالقلللة سلللالبة ودالللة إحللللاميا عنلللد  باإلضللافة
مقياس بيف لالكتماب ومقيلاس المهلارات االجتماعيلة، حيلث بلل  معاملل االرتبلاط 

 (.,30-بينهم )
انخفللاي الفعاليللة  اتجللاهالفعاليللة الذاتيللة فللي  اختبللارالباحللث  لللحفوقللد 

 الدرجة المرتفعة إلى انخفاي الفعالية الذاتية والعكس.تشير إذ الذاتية، 
 إجرا ات التطبي  -4
)الفعاليلللللة الذاتيلللللة، المهلللللارات االجتماعيلللللة( بللللللوره  تاالختبلللللارا تق لللللب  ط   (1

وطالبلة بقسلم عللم اللنفس الفرقلة الثالثلة جامعلة  ا( طالبل60مبدمية عللى )
ملللن وضللللوح  للت كلللد، وذللللف ة( طالبللل32، و)ا( طالبللل28حللللوان، بواقلللس )

 وسهولة فهم الفقرات بالنسبة للطلبة.
تللم شللرح بعللد أن تحقللق الباحللث مللن الخلللامص السلليكومترية لللألدوات،  (2

المطللللوب مللللن أدوات الدراسلللة للطلبللللة، وهلللو تللللدوين البيانلللات اسأساسللللية 
وقللراا  العبللارات، وتحديللد مللدى انطباقهللا علللى المفحللوص، مللس توضلليف 

 كل بديل من بدامل اإلجابة. 
 بيق في جلسات جماعية لغير  العدد. تم التط (3
، اسأوليلةتم تقديم االختبارات وفًقا للترتيب التالي: استمار  جملس البيانلات  (4

 استبيان الفعالية الذاتية، استبيان المهارات االجتماعية.
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مكتمللة التلي تحتلوي الغيلر  االختبلاراتاست ب ع دت بعد تطبيق االختبارات  (5
 المفحولين. هانب عج  على بنود لم ي  

 نتائج الدراسة:
تحليلل االنحلدار لكلل ملن الفعاليلة تلم حسلاب  األوكوللتحق  من صوحة الفورا 

 .الذاتية في التنبؤ بالمهارات االجتماعية لدى طالب الجامعة
 (1جدوك )

 

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

نسبة 
 اإلسهام

معامك 
االنحدار 

B 

معامك 
 االنحدار
 المعيارل
beta 

 قيمة
قيمة  الداللة ف

 الداللة ت

المهارات 
االجتماعية 

 151ن=

الفعالية 
 0.0001 5.53 0.0001 30.60 0.41 2.08 0.17 الذاتية

 
( 0.0001: يشلللير الجلللدول التلللالي إللللى وجلللود قللليم تنبؤيلللة موجبلللة داللللة عنلللد )1

طللالب وطالبللات لمتغيللر الفعاليللة الذاتيللة فللي التنبللؤ بالمهللارات االجتماعيللة بللين 
، وتعني هذه النتيجة أن الفعالية الذاتية تتنب  بالمهارات االجتماعيلة للدى الجامعة

 .طالب وطالبات الجامعة
تم حسلاب معلامالت االرتبلاط التتلابعي بلين درجلات  وللتحق  من الفرا ال اني

 . طالب وطالبات الجامعة الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية لدى
 :النتامل ويوضف الجدول التالي هذه
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 (2جدوك )
معامالت االرتباط التتبعي بين درجات طالب وطالبات الجامعة في كك من 

 الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية

 
 يتضف من الجدول السابق

( بين الدرجات في مقيلاس 0،01مستوى )يوجد ارتباط سالب ودال عند  .1
 طالب وطالبات الجامعة. ىالفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية لد

م  اختبار للتحق  من الفرا ال الث د  "ت" للمجموعات المستقلة  است خ 
طالب غير متساوية العدد لحساب داللة واتجاه الفروق بين متوسط درجات 

 الذاتية والمهارات االجتماعية.في الفعالية وطالبات الجامعة 
 (3جدوك )

داللة واتجاه الفرو  بين متوسطي درجات طالب وطالبات الجامعة في كك من 
 الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية

 المتغير
 العينة

درجة  74المرااقات ن= 77المرااقون ن=
 الحرية

 قيمة
 *الداللة "ت"

 ع م ع م
الفعالية 
غير  84,1 149 24,10 04,49 95,8 15,46 الذاتية

 دالة
المهارات 
غير  01,1 149 59,52 09,482 25,45 24,490 االجتماعية

 دالة
 يتضح من الجدوك الساب 

عدم وجود فروق داللًة إحللامًيا بلين متوسلطي درجلات طلالب وطالبلات  .1
 في الفعالية الذاتية. الجامعة

 قيم معامالت االرتباط المتغيرات
 **413,0 - الفعالية الذاتية/ المهارات االجتماعية
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درجلات طلالب وطالبلات ا بلين متوسلطي عدم وجود فروق داللًة إحللامي   .2
 لمهارات االجتماعية.افي  الجامعة

م   وللتحقوو  موون صووحة الفوورا الرابووع د  اختبللار "ت" للمجموعللات  اسللت خ 
المسلتقلة غيللر متسلاوية العللدد لحسلاب داللللة واتجلاه الفللروق بلين متوسللط درجللات 

 في المهارات االجتماعية وفًقا لحجم اسأسر . طالب وطالبات الجامعة
 

 (4جدوك )
في طالب وطالبات الجامعة داللة واتجاه الفرو  بين متوسط درجات 

 المهارات االجتماعية وفقاا لحجم األسرة

 المتغير
 العينة

أسر صغيرة الحجم 
 43ن=

أسر كبيرة الحجم 
درجة  108ن=

 الحرية
 قيمة
 *الداللة "ت"

 ع م ع م
المهارات 
غير  ,411 149 92,47 05,484 95,52 21,491 االجتماعية

 دالة
 

 يتضح من الجدوك الساب 
عللدم وجللود فللروق دالللًة إحلللامًيا بللين متوسللطي يشللير الجللدول السللابق إلللى 

درجلللات طلللالب الجامعلللة ذوي اسأسلللر للللغير  الحجلللم واسأسلللر كبيلللر  الحجلللم فلللي 
 المهارات االجتماعية.

 مناقشة نتائج الدراسة:
إحلامًيا بين عدم وجود فروق دالًة عن  أسفرت نتائج الفرا ال الث األوك

والمهارات  متوسطي درجات طالب وطالبات الجامعة في الفعالية الذاتية
 االجتماعية.

وبالن ر في النتيجة السابقة والخاللة بعلدم وجلود فلروق داللًة إحللامًيا بلين  -1
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الفعالية الذاتية. في ضوا تعريف متوسطي درجات طالب وطالبات الجامعة في 
 لها نلح  التالي:  المتغيرات والن ريات المفسر 

الفعاليللللة الذاتيللللة ب نهللللا مجموعللللة مللللن المعتقللللدات واسأحكللللام التللللي  تعلللرف
يتبناهللا الفللرد والتللي يقتنللس الفللرد أنلله يسللتطيس مللن خاللهللا أداا السلللوف المناسللب 
ومواجهللة مللا يسللتجد مللن مواقللف وحللل المشللكالت االجتماعيللة، وأن ذلللف يتطلللب 

  النفس".قدًرا من الدافعية وبذل الجهد والمثابر  وتحمل الضغوط والثقة ب
علللدًدا ملللن التعريفلللات للفعاليلللة الفعاليلللة حيلللث  Banduraقلللدم بانلللدورا وقللد 

عرفهللللا ب نهللللا "أحكللللام الفللللرد أو توقعاتلللله عللللن أداملللله للسلللللوف فللللي مواقللللف تتسللللم 
بللالغموي وتللنعكس هللذه التوقعللات عللللى اختيللار الفللرد لألنشللطة المتضللمنة فلللي 

نجللللاز السلللللوف" )  ,Banduraاسأداا والمجهللللود المبللللذول ومواجهللللة اللللللعاب وا 
تقللدات وأحكللام يتبنللاه الفللرد وال دخللل للنللو  بمعتقللدات الفعاليللة هللا معإن   إذ (.1977

حيللث إنهللا معتقللدات فرديللة خالللة بكللل شللخص وال دخللل للنللو  بهللذه المعتقللدات 
 (salavera, et al, 2017) ولعل ذلف ما أشارت إليه دراسة سليفرا و خرين

وبالن ر في النتيجة السابقة والخالة بعدم وجود فروق دالة إحلامًيا بين  .2
هذه  اتفقت، المهارات االجتماعيةمتوسطي درجات طالب وطالبات الجامعة في 

 ،,salavera et al) 2017)سليفرا و خرين النتيجة مس ما توللت إليه دراسة 
أشارت نتامل الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الذكور  إذ( 2001)عبد اهلل، 

هذه النتيجة منطقية  وفي رأي الباحث فلن   واإلناث في المهارات االجتماعية.
حيث إن المهارات االجتماعية مهار  مكتسبة ومتعلمة من البيمة  كبيرإلى حد 

 دخل للنو  بها حيث إنها مهار  شخلية وفردية.  وال
ا أن مع للللم الدراسللللات التللللي تناولللللت الفللللروق بللللين الباحللللث أيًضلللل ىويللللر 

الجنسللين سللوا فللي المهللارات أو فللي الفعاليللة الذاتيللة والقللدرات والسللمات النفسللية 
ن  مع م الفروق تحدث في مرحلة الطفولة، وقد يرجس ذللف أعموًما، أشارت إلى 

إلللى أن مرحلللة الطفولللة يحللدث فيهللا اختالفللات فللي النمللو بمعنللي أكثللر وضللوًحا، 
عدم استقرار وتسار  في النمو بين الجنسين، حيث تسلبق اإلنلاث اللذكور  يحدث
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في اللُّغة، بينما يسبق اإلناث الذكور في المشي، فالنمو بالنسبة لللذكور واإلنلاث 
فمرحلللة المراهقللة والشللباب  ؛ال يسللير وفللق وتيللر  واحللد ، وعلللى النقلليي مللن ذلللف
لنمللو إلللى حللد كبيللر بالنسللبة بالنسللبة لإلنللاث والللذكور يحللدث فيهللا اسللتقرار فللي ا

لللللذكور واإلنلللاث. للللذلف نجلللد أن علللدم وجلللود فلللروق بلللين الجنسلللين فلللي السلللمات 
والمهارات والقدرات فلي مرحللة المراهقلة، كملا أشلارت العديلد ملن الدراسلات بوجله 
عام، بينما مع م االختالفات بين الجنسين تكون في مرحللة الطفوللة )وذللف فلي 

 حدود علم الباحث(.
عدم وجود فروق دالًة إحلامًيا  عن ال اني تائج الفرا الرابعأسفرت ن

بين متوسطي درجات طالب الجامعة ذوي اسأسر لغير  الحجم، واسأسر كبير  
ليس له  اسأسر الحجم في المهارات االجتماعية. وتعني هذه النتيجة أن حجم 

اسأسر  حيث تقوم  عالقة دالة بالمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة.
بمجموعة من الو امف الجوهرية واسأساسية والتي يلعب على أي مؤسسة 

تطبيقها أو القيام بها، ويقسم البعي هذه الو امف إلى و يفتين  ىأخر 
وهم: الو يفة المادية أو الفيزيقية، مثل التكاثر، والحماية، الو يفة  ،أساسيتين

واالجتماعية،  عية، والثقافية،االقتلادية. الو يفة الثانية هي الو امف )االجتما
تبًعا للثقافة التي ينتمي  اجتماعياوالنفسية، والعاطفية( مثل تكوين الفرد وتنشمته 

 (.2008ليها )القلاص، إ
فهناف العديد من البحوث التجريبية في اآلونة اسأخير  اهتمت بت ثير 

ا اسأفراد. وهناف حجم اسأسر  بالنسبة لألفراد أو بالنسبة للتنمية االجتماعية لهؤال
أن حاجة اسأطفال بعضهم إلى بعي مهمة إلى راا التي تشير العديد من اآل

جد ا، فمن خالل الترابط بين اسأطفال يستطيعون تعلم أول درس اجتماعي. 
وعلى النقيي من ذلف فاسأسر التي تحتوي على طفل أو طفلين تكون فرلتها 

ينما اسأسر كبير  الحجم يتفاعل اسأفراد قليلة في التعلم االجتماعي بين أفرادها. ب
 .(Tuckman, Regan, 1967) فيما بينهم ويتعلمون السلوكيات االجتماعية

وقد جاات نتامل هذا البحث عكس توقس الباحث حيث توقس أن كبر 
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حجم اسأسر  يساعد على تحسين المهارات االجتماعية لدى المراهقين، وأنه كلما 
ن هناف تفاعل أفضل بين أفراد اسأسر . باإلضافة إلى كا ؛زاد عدد أفراد اسأسر 

أنه بزياد  عدد اسأطفال في اسأسر  تزداد قنوات التفاعل ويكتسب اسأطفال 
بعضهم من بعي مهارات اجتماعية مختلفة. ويرى الباحث أنه قد يكون من 
الممكن أن تكون هناف متغيرات أخرى ترتبط بالمهارات االجتماعية مثل تعليم 

دين والمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتلادي ومستوى المهارات الوال
وقد اتفقت النتيجة التي تولل إليها الباحث مس ما . االجتماعية لدى الوالدين

( والتي أشارت إلى 2010(، )إبراهيم، 1986توللت إليه دراسة )أبو سريس، 
حجم اسأسر  في والدرجة الكلية للمهارات  مستوياتعدم وجود فروق بين 

 االجتماعية. 
وقد الح  الباحث شيًما مهًما وهو أن مع م الدراسات التي تناولت 
ت ثير حجم اسأسر  على المهارات االجتماعية لدى الكبار والمراهقين كانت 

النقيي من ذلف، فلن الدراسات التي تناولت ت ثير حجم  وعلىنتامجها سلبية، 
  على المهارات االجتماعية في مرحلة الروضة، كانت النتامل إيجابية. اسأسر 

 اوتعني هذه النتيجة أن ت ثير حجم اسأسر  على المهارات االجتماعية يكون كبير 
في مرحلة الطفولة، بينما ت ثير حجم اسأسر  على المهارات االجتماعية في 

ثقافة وتعليم الفرد ، مثل مستوى ىالمراحل التالية يضعف، للالف عوامل أخر 
 االقتلادي والفعالية الذاتية. ىوالمستو 

عن وجود ارتباط سالب بين  ال الث أسفرت نتائج الفرا ال اني
الدرجات في مقياس الفعالية الذاتية والمهارات االجتماعية لدى طالب وطالبات 

يهم وتعني هذه النتيجة أن الطلبة الذين لديهم فعالية ذاتية مرتفعة لدالجامعة. 
ويتمتعون أيًضا بمهارات ، أيًضا مستوى مرتفس من المهارات االجتماعية

اجتماعية عالية. وسبب وجود العالقة سالبة يرجس إلى أن تلحيف اختبار 
الفعالية الذاتية في االتجاه العكسي، حيث تشير الدرجة المرتفعة على مقياس 

بمعنى أنه كلما  س لحيف.، والعكةالذاتيالفعالية  انخفايالفعالية الذاتية إلى 
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 انخفضت المهارات أو العكس.  ؛ارتفعت الفعالية
جلد ا فللي تحديلد السلللوف  احيلث يعتبلر مفهللوم الفعاليلة الذاتيلة مفهللوم مهم ل

تسللللبقه الكثيللللر مللللن  اإلنسللللانسللللواا أكللللان إيجابًيللللا أو سلللللبًيا، فسلللللوف  اإلنسللللاني،
المحللللللددات المعرفيللللللة والمعتقللللللدات، والخبللللللرات السللللللابقة والدافعيللللللة والكثيللللللر مللللللن 
المحللددات، ولعلللل مفهلللوم الفعاليلللة الذاتيلللة أهلللم هلللذه المفلللاهيم فلللي تحديلللد السللللوف 

، فلور  الفرد وتلوراته عن ذاته وقدراتله ومهاراتله كلملا كانلت إيجابيلة اإلنساني
ا، وذلللف سأن الفللرد يبللذل أقلللي جهللد لديلله ويلللبف كلمللا كللان سلللوف الفللرد إيجابًيلل

لديلله قللدر  علللى المثللابر  والثقللة بللالنفس وتحمللل الضللغط، وعلللى النقلليي مللن ذلللف 
عندما تكون لور  الفرد وتلوراته عن ذاتله وقدراتله ومهاراتله كلملا كانلت سللبية 
كلمللا كللان سلللوف الفللرد سلللبًيا، فعنللد ذلللف يشللعر الفللرد أن الموقللف السلللوكي أكبللر 

، وتنعلدم لديله المثلابر  والثقلة ةمن قدراتله، وتللبف قدرتله عللى بلذل الجهلد ضلعيف
بللالنفس، فمفهللوم الفعاليللة الذاتيللة مفهللوم مهللم جللد ا ويللؤثر فللي مجللالت واسللعة فللي 

 السلوف واالنفعاالت واسأداا النفسي بشكل عام. 
حيث يشير بانلدورا فلي هلذا الللدد إللى أن فعاليلة التن ليم الذاتيلة تعملل 

وتلؤثر فلي مجلالت متنوعلة ملن اسأداا النفسلي  ،كل متناغم مس فعالية السللوفبش
واالجتمللاعي. باإلضللافة إلللى أن فعاليللة الللذات يلللاحبها تلل ثيرات إيجابيللة وسلللبية 
فمن خالل فعالية الذات المرتفعلة يحلدث اإلنجلاز اسأكلاديمي، ومقاوملة الضلغوط 

، كملللا أنللله يلللؤدي إللللى االجتماعيلللة التلللي تلللؤدي إللللى سللللوكيات معاديلللة للمجتملللس
التجاوب مس الذات من خالل االنخراط فلي الخبلرات االنفعاليلة ل خلرين. ويرافلق 
ذلف السللوف االجتملاعي اإليجلابي، ملس االنخفلاي فلي االنخلراط فلي السللوكيات 

 (,Bandura et al 2003) .المضاد  للمجتمس
تلللؤثر معتقلللدات الفعاليلللة والقلللدرات الشخللللية عللللى اختيلللارات الفلللرد،  إذ

ا في تشكيل البيمة، وملير الفرد، ودعم قدرات معينة ملن أجلل هم  موتؤدي دوًرا 
الحيللا ، فيميللل اسأفللراد إلللى تجنللب اسأنشللطة والمواقللف التللي يعتقللدون أنهللا تتجللاوز 

عيللة التللي يشللعرون فيهللا قللدرتهم علللى المواجهللة، بينمللا يختللارون البيمللات االجتما
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 (. Bandura, 1997, 161)بالقدر  على التعامل معها ومواجهتها 
إلللى وجللود قلليم تنبؤيللة موجبللة لمتغيللر الرابووع  نتووائج الفوورا األوكت ووير 

، طلالب وطالبلات الجامعللةالفعاليلة الذاتيلة فلي التنبلؤ بالمهلارات االجتماعيلة بلين 
لللدى طللالب وتعنللي هللذه النتيجللة أن الفعاليللة الذاتيللة تتنبلل  بالمهللارات االجتماعيللة 

  .وطالبات الجامعة
ولعللل هللذه النتيجللة منطقيللة جللد ا فمعتقللدات الشللخص عللن ذاتلله تللؤثر فللي 

، فكلمللللا كانللللت فللللي المواقللللف االجتماعيللللة سلللللوف الفللللرد وردود أفعاللللله االنفعاليللللة
كللان سلللوف الفللرد أيًضللا أكثللر فعاليللًة  ؛دراتللهمعتقللدات الفللرد إيجابيللة عللن ذاتلله وق

يجابيًة، وعلى النقيي من ذلف فعندما تكون معتقدات الفرد نحلو موقلف معلين  وا 
أو سلللللوف معللللين سلللللبي، فلللللن الفللللرد سللللوف يشللللعر بالضللللعف فللللي مواجهللللة هللللذا 
السلللوف، وهللذا الموقللف، سأن الفللرد فللي هللذه الحالللة سللوف يشللعر أن الموقللف أو 

لن ث لم  يفشلل قبلل أن يحلاول أو يواجله  ،ه عللى المواجهلةالسلوف أكبر من قدرتل وم 
 الموقف.

حيللث ين للر إلللى الفعاليللة الذاتيللة ب نهللا العامللل الوسلليط فللي كللل أشللكال 
ن الذين لديهم شعور قوي بالفعالية الذاتية يقحمون أنفسلهم فلي و فالمراهق ؛التكيف

عالقلللتهم االجتماعيلللة ملللا يجعلهلللم أكثلللر إيجابيلللة فلللي ، الحيلللا  االنفعاليلللة ل خلللرين
ولعلل ذللف ملا  (Bandura& Walters, 1959) والتوقلف علن السللوف غيلر السلوي
وقلد أشلارت نتلامل  ،(Caprara, et al, 2010) أشلارت إليله دراسلة كبلرارا و خلرين

التللي تتعللللق ، الدراسللة إلللى أن معتقلللدات الفعاليللة الذاتيلللة فللي المراهقللة المتوسلللطة
يتم معالجتها عن طريق المشلاعر السللبية والتعبيلر التي ، بقدرات الفرد التلورية

 ،عللن المشللاعر اإليجابيللة ذات تلل ثير دال فللي السلللوف واالكتمللاب بشللكل متللزامن
كملا أشلارت النتللامل  .وذللف عبلر الفعاليلة الذاتيلة الشخلللية واالجتماعيلة الطويللة

الشخللية  أيًضا إلى أهمية الحالة االنفعالية للمراهقين ومعتقدات الفعالية الذاتيلة
 في سوا التكيف.

 ،نتيجللة لللذلف فالفعاليللة الذاتيللة تللرتبط بشللكل مباشللر بمهللار  اتخللاذ القللرار
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باإلضلللافة إللللى مهلللار  إدراف السللليطر  عللللى اللللنفس وبشلللكل غيلللر مباشلللر تلللرتبط 
. ولهذا السبب فلن المراهقين الذين لديهم (Aas, et al, 1995) بمشكالت السلوف

ويكونلللون أقلللل  ،يسلللتطيعوا إقاملللة سللللوف اجتملللاعي نلللاجففعاليلللة ملللن اسأرجلللف أن 
انخراًطللا فللي المشللكالت السلللوكية ومللن اسأرجللف أن يتخللذوا قللرارات تعطللي نتللامل 

 . Ludwig& Pittman, 1999)اجتماعية إيجابية )
 :اآلتيتوحي نتائج الدراسة الراانة بإمكان اقتراح 

الذاتيللة والمهللارات يتضللف مللن النتللامل السللابقة وجللود عالقللة بللين الفعاليللة 
االجتماعيللة، باإلضللافة إلللى أن الفعاليللة الذاتيللة تتنبلل  بالمهللارات االجتماعيللة، لللذا 

وكيللللف أن معتقللللدات الفعاليللللة تللللؤثر علللللى  ،يمكللللن التوعيللللة بهللللذا المفهللللوم الهللللام
إن مجللرد  إذوعلللى السلللوف واللللحة النفسللية بوجلله عللام،  ،المهللارات االجتماعيللة

إللى وضلس  باإلضلافة على نمو المفهلوم للدى الفلرد.التعرف على المفهوم يساعد 
مثللل مفهللوم الفعاليللة  ،بللرامل لتنميللة المهللارات االجتماعيللة والمفللاهيم المللرتبط بهللا

تشللللكل المهلللارات االجتماعيللللة القاعلللد  اسأساسللللية للنجلللاح فللللي العمللللل إذ الذاتيلللة، 
 العامة. الحيا والدراسة والزوا  وفي جميس نواحي 
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 مالحق البحث
( يوضح حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية وبين الدرجة 1)ملح  

 الكلية لمقياس الفعالية الذاتية
 مقياس الفعالية الذاتية العامة

 االرتباط البند االرتباط البند
1 0.45 2 0.31 
3 0.48 4 0.32 
5 0.48 6 0.41 
7 0.44 8 0.23 
9 0.35 10 0.53 
11 0.45 12 0.47 
13 0.52 14 0.51 
15 0.34 16 0.47 
17 0.41 18 0.44 
19 0.44 20 0.44 
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( جدوك معامالت االرتباط بين البنود والمقاييس الفرعية التي تنتمي لها 2ملح  )
 لمقياس المهارات االجتماعية

 األبعاد
التعبري 

 االنفعالي

احلساسية 

 االنفعالية
 التعبري االجتماعي الضبط االنفعالي

احلساسية 

 االجتماعية
 الضبط االجتماعي

 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند

1 38** 2 36** 3 44** 4 40** 5 **35 6 **34 

8 42** 9 44** 10 46** 11 39** 12 36** 13 **31 
15 38** 16 43** 17 34** 18 48** 19 39** 20 **40 
22 33** 23 36** 24 38** 25 38** 26 **35 27 **50 
29 42** 30 43** 31 31* 32  33 **45 34 *32 
36 43** 37 43** 38 49* 39 **41 40 *35 41 *33 
43 29* 44 52** 45 36** 46 **56 47 *34 48 **43 
50 34** 51 31* 52 40** 53 *34 54 **37 55 *32 
57 39** 58 29* 59 31** 60 **50 61 **54 62 *44 
64 60** 65 61** 66 44** 67 **49 68 **38 69 *49 
71 34** 72 39** 73 37** 74 *32 75 **48 76 **36 
78 48** 79 39** 80 45** 81 **53 82 **46 83 *52 
85 **50 86 *34 87 42** 88 **36 89 **41 90 *44 
92 36** 93 42** 94 42** 95 *47 96 **49 97 *41 
99 42** 100 49** 101 36** 102 **30 103 **35 104 *34 
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( جدوك معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية والدرجة الكلية 3ملح  )

 لمقياس المهارات االجتماعية
 الدرجة الكلية المقاييس الفرعية
 **31 التعبير االنفعالي

 **63 الحساسية االنفعالية
 **35 الضبط االنفعالي
 **60 التعبير االجتماعي

 **64 الحساسية االجتماعية
 **54 الضبط االجتماعي

 
 ( يوضح معامالت ألفا كرونبا  المقياس المهارات االجتماعية4ملح  )

 معامك ألفا األبعاد الفرعية
 0.5 التعبير االنفعالي
 0.5 الحساسية االنفعالية
 0.6 الضبط االنفعالي
 0.6 التعبير االجتماعي
 0.5 الحساسية االجتماعية
 0.6 الضبط االجتماعي
 0.7 الدرجة الكلية
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 الـمـراجــع
، الريللللاي: دار المللللري  (. أسووووس علووووم الوووونفس1993إبلللراهيم، عبللللد السللللتار. )

 للنشر.
، أ وور التغذيووة الراجعووة علووى فعاليووة الووذات(. 1994أبللو هاشللم، السلليد محمللد. )
 غير منشور ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.رسالة ماجستير 
(. مدى فاعليوة برنوامج إر وادل لتنميوة المهوارات 1997جيده، لفية محمد. )

، رسالة دكتورا  غير منشلور ، االجتماعية لدى أطفاك المرحلة االبتدائية
 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

ة التعلم بين المنظور االرتبواطي سيكولوجي(. 1996الزيات، فتحي ملطفى. )
 ، المنلور ، دار الطيب للنشر والتوزيس.والمنظور المعرفي

، القللاهر : مكتبللة (. قوورا ات مختووارة فووي علووم الوونفس1993سللالمة، ممدوحللة. )
 اسأنجلو الملرية.

دراسووات نفسووية  ، إعللاد  قللراا  فللي ألبللرت بانللدورا(. 2008سللالمة، ممدوحللة. )
 .120-111العدد األوك  

 ،القللاهر  .(. مقيوواس المهووارات االجتماعيووة1991السللمادوني، السلليد إبللراهيم. )
 مكتبة اسأنجلو الملرية.

دراسوات وبحووث  -المهارات االجتماعية واالتصوالية(. 2003شوقي، طريف. )
 دار غريب للطباعة والنشر. ،، القاهر نفسية

ميات  النموو  (. نظريات ال خصوية  البنوا   الودينا1990عبد الحميد، جابر. )
 القاهر ، دار النهضة.  .طر  البحث  التقويم

: متغير وسيط بين ضغوط الحيواة (. الفعالية الذاتيلة2009عبد الوهاب، نهاد. )
رسلالة دكتلورا  غيلر منشلور ،  .وأعراا االكتئاب والقل  لدى المورااقين

 .كلية اآلداب جامعة حلوان
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االرتقوائي  )سويكولوجية الطفولوة (: علوم الونفس 2001اهلل، عبد الملنعم. ) عبد
 ، مؤسسة اسألالة. القاهر  .(والمرااقة

نظريوووووات الوووووتعلم المعاصووووورة (. 1988فطلللليم، لطفلللللي؛ الجمللللال، أبلللللو العلللللزايم. )
 مكتبة النهضة العربية. ،القاهر  .وتطبيقاتها التربوية
. علللامر للطباعلللة (. علوووم االجتمووواع العوووائلي2008القللللاص، مهلللدي محملللد. )

 لور ،والنشر، المن
المهارات االجتماعيوة وال بوات االنفعوالي لودى تالميوذ  (.2001. )ةالمطو ،  من

رسالة ماجستير غير منشلور ، معهلد البحلوث  .أبنا  األمهات المكتئبات
 والدراسات التربوية، جامعة القاهر  

(. عالقلللللللة الفعاليلللللللة الذاتيلللللللة المدركلللللللة 2000نزيللللللله، حملللللللدي؛ وداود، نسللللللليمة. )
 .ر لدى طلبة كلية العللوم التربويلة فلي الجامعلة اسأردنيلةباالكتماب والتوت

 ، الجامعة اسأردنية.135 -122(، 1) مجلة العلوم التربوية 
، مكتبه اسأنجللو المللرية، علم النفس التربول(. 1996نشواني، عبد المجيد. )

 القاهر .
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