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 المستخلص:

هذا البحث للتعرف على واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل  هدف

على أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب، والتعرف على آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه التعرف 

لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين 

ساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفًاا متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس أل

( عضو 201للمتغيرات )الدرجة العلمية، التخصص(. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة البحث من )

د توصلت النتائج إلى أن واقع المهارات ( أستاذاا مساعداا. وق21( أستاذاا مشاركاا و)12( أستاذاا و)12هيئة تدريس، بواقع )

االجتماعيه بشكل عام لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز كان متوسطاا وذلك بمتوسط 

 ( وأن أبرز المهارات اإلجتماعية لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت مهارة تًدير الذات بمتوسط1..1)

( وفي المرتبة الرابعة مهارة 2..1( ثم مهارة الصداقة بمتوسط )2..1( تليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط )2..1)

(. وقد كانت أبرز أساليب اكتساب 1.10( وأخيراا مهارة العمل ضمن فريق بمتوسط )1.12التواصل اإلجتماعي بمتوسط )

ر أعضاء هيئة التدريس تمثلت في إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظو

تتطلب المناقشة والحوار و إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب، باإلضافة 

ما ة كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية، كالبرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها تعلم سلوكيات ايجابي

أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن أبرز آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تمثلت في تدريب الطالب 

ة عبر إدارة لجماعيعلى كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة، واستخدام استراتيجيات المناقشات ا

 جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة.
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 الدراسة مًررات في االجتماعية على المهارات وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فًد اوصى الباحث بضرورة التركيز 

 إدارة اإلرشاد الطالبي بالجامعة قبل من تدريبية ودورات برامج الدراسي، وعًد المستوى تدرج في وتنميتها أهميتها وبيان

خاص لكون  بشكل العمل ضمن فريق مهارة على والتركيز عام، بشكل الطالب لدى إلى تنمية المهارات االجتماعية تهدف

 النتائج قد أظهرت أنها أقل المهارات لدى الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس.

 المهارات االجتماعيه، فئه الشباب، منظور، جامعة الملك عبد العزيز المفتاحية:الكلمات 

 

The reality of social skills among young people from the perspective of faculty members 

)Applied study on faculty members of King Abdulaziz University( 

 

Abstract 

The aim of this research is to identify the social skills status among the youth category from the 

faculty members’ perspective, by identifying the methods of acquiring social skills among, 

identifying the training mechanisms for acquiring social skills among the youth category at King 

Abdul Aziz University. In addition, to detect the statistically significant differences between the 

average responses of faculty members to methods and mechanisms of training to acquire social 

skills among the youth group according to the variables (academic degree, specialization).The 

research adopted the descriptive and analytical approach. The research sample consisted of (102) 

faculty members, (21) professors, (29) associate professors, and (52) assistant professors. The 

findings generally concluded that the social skills among the youth category from the faculty 

members’ perspective at King Abdul Aziz University was medium with an average of (2.32). The 

most prominent social skills among the youth from the faculty members' perspective was the self-

esteem with an average of (2.46),followed by the empathy with others with an average (2.38), the 

friendship with an average of (2.35), the social communication with an average (2.25), and finally 

the skill of working in a team with an average (2.20). The most prominent methods of acquiring 

social skills among the youth from the faculty members’ perspective were to engage students in 

scientific projects that require discussion and dialogue. Also to follow cooperative learning 

methods that help to develop the student’s social skills, in addition to individual and group 

counseling programs through which learning of positive behaviors such as initiation and the 

capacity of social participation is done.  

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                   316 

 ISSN: 2706-6495 
 

The faculty members indicated that the most prominent training mechanisms to acquire social 

skills among the youth category consisted of training the student on how to identify problems, 

formulate them in words, and develop alternative solutions. In addition to the use of group 

discussions strategies by running a discussion session on a specific topic in which the students 

participate as a group. Based on the findings, the researcher recommended focusing on social 

skills in the study curricula, explain their importance and to develop them in the gradation of the 

academic level. to hold training programs and courses by the Student Counseling Department at 

the university for developing social skills among students in general, and to focus on improving 

of working skill in a team, in particular, because the findings showed that they are the lowest 

skills among youth from the faculty members’ perspective. 

Keywords: social skills, youth group, perspective, King Abdulaziz University. 

 

 

 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 :مقدمة

ى االندماج مع اآلخرين، ويتفاعل نها تساعده عل؛ فإي حياة اإلنساناالجتماعية من المهارات المهمة ف تعتبر المهارات

ا ويتعاون معهم، وبذلك يعكس المؤشرات الدالة على صحته  النفسية، وأي خلل أو نًص في هذه المهارات قد يكون عائًاا كبيرا

 من الممكن أن يحول بينه وبين إشباع حاجاته النفسية؛ ألن المهارات االجتماعية تهيئ للفرد االندماج والتفاعل بالصورة االيجابية.

المواقف المختلفة وما يمكن أن يطرأ  تتحدد المهارات االجتماعية لدى الفرد بمدى قدرته على التفاعل االجتماعي معو

عليها من تغير بطريًة ناجحة تالقي قبوالا من األطراف التي يتعامل معها الفرد مما يؤدي إلى تحًيًه ألهدافه واحتفاظه بالعالقات 

د يوم كلما ع يوما بعاالجتماعية الفعالة مع اآلخرين، مثل أفراد أسرته أو أقرانه وكل من يًابلهم في حياته االجتماعية التي تتس

ا ما يواجه الفرد مواقف اجتماعية صعبة ومثيرة لالنفعاالت، تتطلب  اتجه نحو المزيد من النضج والنمو والتًدم في العمر، وكثيرا

ا من التحكم في االنفعاالت وضبط النفس من أجل النجاح في مواجهة هذه المواقف، لهذا ترتبط المهارات االجتماعية  ا كبيرا قدرا

ى الشخص بمدى ثباته االنفعالي الذي يساعده على التحكم في انفعاالته في مواقف التفاعل االجتماعية بما يتناسب مع طبيعة لد

 (.20، 1002المواقف الذي يواجهها الشخص )المطوع، 

يضة، ة عروهناك أساليب عديدة يمكن أن تستخدم في تنمية المهارات االجتماعية، وهذه األساليب استمدت من أطر نظري

وتتباين فيما بينها من حيث داللتها وأهميتها، وبخاصة فيما يتعلق بتوظيفها في مجال برنامج التدريب على المهارات االجتماعية 

 (.2.، 1022منصور، أبو من أجل تنميتها وتعديلها بما يحًق الكفاءة االجتماعية لألفراد في مختلف التفاعل االجتماعي المثمر )
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ن منظور الشباب م المهارات االجتماعيه لدى فئة معرفة واقعانبثًت فكرة الدراسة الحالية التي تسعى إلى وألهمية ما سبق      

 أعضاء هيئة التدريس.

 :البحثمشكلة 

اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع العيش منفصالا عن غيره من األفراد الذين يعيشون معه، فهو بطبيعته لديه دافع 

مكتسب للتواصل مع الناس من حوله، وذلك ألن الفرد يكتسب صفات إنسانية من خالل انتمائه للجماعة، وهناك صلة  اجتماعي

وثيًة بين مستوى ارتباط اإلنسان بمحيطه االجتماعي وبين استًامة السلوك وانحرافه، فًد يواجه الفرد في حياتها العديد من 

غير مرغوب فيها، مما يؤدي إلى انعكاس ذلك على بعض جوانب شخصية الفرد،  المواقف االجتماعية، والتي قد تتضمن خبرات

 (.2، 1022ويدفع البعض كنتيجة لتكرار هذه األحداث وحدوث الخبرات السلبية، إلى ظهور أنماط من السلوك السلبي )عمران، 

توى وتحًيق النجاح على المس تعليم الشباب المهارات االجتماعية في وقت مبكر يزيد من قدرتهم على حل المشكالت،و

الشخصي والتعليمي، لذلك من المالحظ بأن الشباب الذين يمتلكون مهارات اجتماعية هم أقدر عادة على المشاركة في االجتماعات 

والتعاطف مع اآلخرين، وبالمًابل يؤدي النًص في المهارات االجتماعية لدى الشباب إلى فشل في الحياة االجتماعية، ويشعرون 

 .باإلحباط وال يفهمون ما يجري حولهم، كما وأنهم يواجهون مشكالت دراسية في معظم الحاالت

  أهداف البحث

التعرف على واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة الهدف الرئيس لهذا البحث يتمثل في: 

 التدريس، ومنه تتفرع األهداف التالية:

 اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس. التعرف على أساليب 

 .التعرف على آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس 

  ريب أساليب وآليات التدوواقع حول الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس

 الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفًاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، التخصص(.

 تساؤالت البحث

 :يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ئلة األسهذا السؤال الرئيس  عنويتفرع  المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ ما هو واقع

 :الفرعية التالية

 أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ما  .2

 آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟ما  .1
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ب وآليات التدري أساليبحول واقع وأعضاء هيئة التدريس استجابات  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ..

وع عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، نللمتغيرات )الدرجة العلمية، وفًاا الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب 

 (؟الكلية

 البحثأهمية 

المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس،  واقع تبحثكونها لتعود أهمية الدراسة الحالية 

ما: ، وتتمثل أهمية الدراسة الحالية بجانبين ههممن المؤثرات الهامة في سلوك ا، كونهلفئة الشبابأهمية كبيرة بالنسبة  لما لها من

 الجانب النظري والجانب التطبيًي:

 األهمية النظرية:)أ(  

كثير من الضغوط والتًلبات الالتى يصاحبها  الشبابتناول الدراسة لمرحلة هامة من مراحل النمو اإلنساني وهي مرحلة  -2

 .، والتي تؤثر على عالقاتهم االجتماعيةالنفسيةوالصراعات واألزمات 

ب على أساليب وآليات التدري املون مع الشباب، إلى التعرفوتعود أهمية الدراسة الحالية لحاجة المربين واألهالي ومن يتع -1

 الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

 .الجتماعياصين والباحثين في المجال العلم المتخص طلبةتثري الدراسة الحالية المكتبة العربية والتي قد يستفيد منها قد  -.

 األهمية التطبيقية:)ب( 

في تنمية وتطوير المهارات االجتماعيه لدى  اإلرشادالتوجيه و مجبراقد تساعد الدراسة الحالية في الحث على تبني بعض  -2

 فئه الشباب.

فائدة ممكنة من العملية التربوية، وذلك بتطوير المهارات تساعد المعلم على تنظيم وتوجيه طلبته بما يحًق أقصى قد  -1

 االجتماعية لدى طالبه.

بإعداد المناهج والكتب المدرسية، بحيث يحرصون على تضمينها موضوعات دراسية  المختصونيستفيد من هذه الدراسة قد  -.

 .الطالبلدى  المهارات االجتماعيةتنمي  وأنشطة

 أخرى. عمريةيمكن أن تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات مشابهة في مراحل  -.

 البحثمصطلحات 

 :المهارات االجتماعية

)لفظي، وغير لفظي( مكتسب يشير إلى قدرة وكفاءة الفرد في التعامل مع اآلخرين في المواقف عرفت بأنها سلوك 

   (.21، 1022الحجار،  االجتماعية المختلفة بدقة ويسر وسرعة )
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ويعرفها الباحث إجرائياا في هذه الدراسة بأنها مجموعة من السلوكيات اللفظية وغير اللفظية الهادفة، والًابلة للنمو من 

خالل التدريب والممارسة على األنشطة المختلفة، والتي تتضمن قدرة الشاب على التعاون مع اآلخرين في مختلف األنشطة 

 وقدرته على احترام واتباع الًواعد والتعليمات وتبادل الحب مع المحيطين سواء كان ذلك داخل األسرة أو مع جماعة الرفاق.

 : هيئة التدريسأعضاء 

يسية ظائف التدرستير والدراسات العليا والبكالوريوس ويعملون بالومن حملة شهادة الدكتوراه والماج هم جميع الكادر

 (21:  1020)المجيدل وشماس،  .تذة و أساتذة مشاركين وأساتذة مساعدين ومعيدين ومساعدين مدرسينفي الكلية من أسا

يشغل وظيفة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أو أستاذ في ويعرفهم الباحث في هذه الدراسة إجرائياا: بأنهم كل من يعمل و

 جامعة الملك عبد العزيز.

 الشباب:

 (...:  2212يًصد بالشباب اصطالحاا "األفراد في مرحلة المراهًة، أي بين مرحلة البلوغ الجنسي والنضج " )مدكور، 

سنة انسجاماا  ٥١-٥١من تتراوح اعمارهم بين وأما مفهوم الشباب من حيث المرحلة الزمنية )البداية والنهاية( فيتناول 

 (221:  2222مع المفهوم الدولي . المتفق عليه في هذا الشأن " )المؤتمر األول لوزراء الشباب العربي، 

 ٥١- ٥١الذين تتراوح أعمارهم بين  الملك عبد العزيزجامعة هم طلبة ويعرفهم الباحث إجرائياا في هذه الدراسة بانهم 

 ."سنة

 والدراسات السابقةالنظريات المفسرة : ل الثانيالفص

 النظريات المفسرة للمهارات االجتماعية:: أوالا 

 نظرية التعلم االجتماعي:

يرى باندورا أن البيئة الخارجية والداخلية للفرد تعمل في صورة مترابطة يعتمد بعضها على البعض اآلخر، ويحدث التعلم نتيجة 

البيئة الداخلية والخارجية والعمليات المعرفية، وهو ما أطلق عليه باندورا عملية التحديد المتبادل، واألفراد التفاعل المتبادل بين 

ال يندفعون بفعل الًوى الداخلية )الدوافع أو الحاجات(، وال بفعل البيئة  )مثيرات البيئة(، وإنما يمكن تفسير األداء النفسي في 

الشخصية والبيئية، وأن عمليات الترميز واالعتبار والتنظيم الذاتي يكون لها دور كبير، صورة تفاعل متبادل بين المحددات 

 (.1.، 1022وافترض باندورا أن التعلم بالعبرة أو النمذجة هو أساس عملية االكتساب )الحجار، 

دائماا تفاعل بين شخصين أو أكثر، وينشأ هذا السلوك عن تفاعل مجموعة من العوامل الشخصية  يتضمن السلوك اإلجتماعيو

 مع مجموعة من العوامل البيئية، 
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ويرى البرت باندورا أن السلوك اإلجتماعي يميل إلى التصرف بعدوانية في موقف معين من الممكن ان يكون عدائياا في كثير 

ان كائن اجتماعي يعيش ضمن مجموعات من األفراد يتفاعل معها ويؤثر فيها، وبذلك فهو من المواقف المشابهة، وأن اإلنس

 ( 212:  1020يالحظ سلوكيات وعادات واتجاهات األفراد اآلخرين ويعمل على تعلمها من طريق المالحظة والتًليد )الزغلول، 

شداا، كون اإلنسان في عملية تعلم مستمر، وهذا األمر وتعد التًليد والمحاكاة سمة طبيعية لدى اإلنسان سواء كان طفالا أو را

في الوقت الراهن، وبالتالي سيلجأ لتعلمها من خالل مشاهدة نماذج أخرى تؤديها أو من  يفرض عليه تحديات جديدة قد ال يملكها 

 يتسع ليشمل العواطفخالل الًراءة عنها في الكتب. وال يتوقف التعلم من خالل النموذج فًط على المعارف والمهارات بل 

 والمشاعر وكيفية التعبير عنها. 

على افتراض مفاده أن اإلنسان ككائن اجتماعي، يتأثر باتجاهات مفهوم نموذج التعلم االجتماعي أو التعلم بالمالحظة يًوم و

، أي أن باستطاعته التعلم منهم عن طريق مالحظة استجاباتهم وتًليدها و إمكانية اآلخرين ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم

يط وهذا ما يعطي التعليم طابعاا تربوياا ألن التعلم ال يتم في فراغ بل في مح التأثر بالثواب والعًاب على نحو بديلي )غير مباشر( 

 (1.:  1002)نشواتي، .اجتماعي

كاة عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وقد يكون هذا التفاعل مباشراا أو غير مباشر، ومن يتطلب التعلم بالمالحظة والمحاو

 :(.21:  1020مصادر هذا التعلم ما أشار له )الزغلول،

 الواقعية الحياة في الحًيًيين األشخاص مع المباشر التفاعل. 

 والراديو نكالتلفزيو المختلفة اإلعالم وسائل في ويتمثل المباشر غير التفاعل. 

 السلوكية األنماط بعض تمثل خاللها من يمكن مباشرة غير أخرى مصادر. 

وفي الدراسة الحالية يمكن االستفادة من نظرية التعلم االجتماعي في تفسير واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وعملية 

واألنماط السلوكية والمهارات االجتماعية من خالل التفاعل  أن الفرد يمكن أن يتعلم العديد من الخبراتاكتسابها وتنميتها، حيث 

اليومي المباشر ، فهو يتعلم المهارات  من خالل التفاعل مع الوالدين واألقران وأفراد المجتمع الذي يعيش فيه. كأن يكتسب 

نسه لها، كما أنه يتمثل خصائص جالكثير من األنماط السلوكية من خالل محاكاة سلوك الوالدين أو أفراد األسرة التي يعيش في ظ

كما يتم كذلك تعلم اللغات واللهجات على نحو مباشر  واألدوار االجتماعية والمهارات الحركية من خالل التفاعل مع اآلخرين،

من خالل التفاعل مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، كما يمكن أن يتعلم العديد من الخبرات واألنماط السلوكية والمهارات 

 .االجتماعية من خالل مصادر أخرى غير مباشرة كالًصص والروايات األدبية والدينية

  :Theory Cognitive Social جتماعيةإلالنظرية المعرفية ا

ظرية نإلجتماعية، وحظة اا نظرية المالهفة منلرا بأسماء مختبرت باندوا ألهجتماعي لصاحبالمعرفي اإل لمتسمى نظرية التع

تركزت نظرية باندكرا وألداء اآلخرين. حظة ى فكرة الماللذه النظرية عوم هنظرية النمذجة المعرفية، تًجتماعي والا لمالتع

 .قتالو كذل ث فيالبحو لفي مجا مسيطراا  كانعما  البيئة بعيداا  لم النشط في تلكر المتعإلجتماعية، ودوى العناية بالبيئة اعل
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. والسلوك ستراتيجياتاالوعة المتنوارات هأداء المو لمتع ما لتضهسيعبتو مقاودة، هبالمشا لمالتع ولة حلذه النظرية شامهاعتبرت 

 الحركة،وارات المعرفة، مهى عل نظريتهرا مبادئ باندو قطبحيث 

 قي لديالألخر اوالتطوجتماعي، إلا فى قضايا العنإلضافة إلى تطبيًها علالذاتي، با مارات التنظيإلجتماعية، كمهارات اوالمه 

 (.1:  1022)الصوافية،  .جتماعيةإلا وقيمه لمالمتع

 من ليحص يأخرلها على تعزيز، والن خم ليحصي أن يمر الفرد بخبرة ورأنه ليس من الضروتفترض النظرية المعرفية و

 ول،مًبك لوالس كذل أن لمتعزيز حتى يتع تبعهك فرد آخر لوحظ الفرد سالي أن، فيكفي لوكالس لمى عًاب حتى يتععلا لهالخ

 ولبك غير مًلوالس كذل أن لمعًاب حتى يتع تبعهك فرد آخر لوحظ الفرد سالوي (،يلتعزيز بدي(إلى تكراره  ليفيم اجتماعياا 

، افيةالصو) .ىأخر فاقلى موعتًادات عالذه اه ممسيع لب فاية المطانهذا هليس و ( يلعًاب بديتجنبه. )إلى  لفيمي اجتماعياا 

1022  :1.) 

النظرية أن العوامل المعرفية مثل التوقعات السلبية والتًويم الذاتي هي األسباب األساسية لًصور المهارات كما ترى هذه 

 (.1.، 1022االجتماعية، وأن لكل منها عدة افتراضات تنطوي على اعتًادات محبطة للذات. )عمران، 

ة وتًيم االحتياجات التدريبية الكساب الشباب ويمكن توظيف النظرية المعرفية اإلجتماعية في الدراسة الحالية في مالحظ

للمهارات االجتماعية حيث تًوم هذه النظرية على فكرة المالحظة ألداء اآلخرين. وتركز على العناية بالبيئة اإلجتماعية المحفزة 

م الخبرات ضاا في تصميالكتساب المهارات االجتماعية، كما تركز على دور المتعلم النشط في تلك البيئة. كما يمكن توظيفها أي

والمواقف التدريبية إلكساب المهارات االجتماعية المحددة من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث أن من ضمن االفتراضات التي 

بنيت عليها هذه النظرية أن الفرد يالحظ سلوك فرد آخر تبعه تعزيز فيتعلم أن ذلك السلوك مًبول، اجتماعياا فيميل إلى تكراره 

 بديلي(، ويالحظ سلوك فرد آخر تبعه عًاب فيتعلم أن ذلك السلوك غير مًبول اجتماعياا فيميل إلى تجنبه. )عًاب بديلي(.تعزيز (

 الدراسات السابقة:ثانياا: 

 .آلتياحو ن، وذلك على البالمهارات االجتماعيةطالع عليها والمتعلًة الهم الدراسات العربية التي أمكن األ البحث تعرض     

هدفت هذه الدراسة إلى تًصي فعالية برنامج تدريبي للمهارات االجتماعية في خفض الخجل  (0222دراسة )الزيادات وجبريل، 

( طالباا من المراجعين لشعبة اإلرشاد النفسي  11واإلكتئاب لدى طلبة الجامعة في الجامعة األردنية. تألفت عينة الدراسة من )

لين على درجات مرتفعة على مًياس الخجل وقائمة وصف المشاعر، وتم توزيع أفراد في عمادة شؤون الطلبة من الحاص

( 22الدراسة عشوائياا على مجموعتين )تجريبية وضابطة(، حيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج تدريبي مكون من )

تائج وجود فروق ذات طاللة جلسة على مدى شهرين، بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج ارشادي. أظهرت الن

إحصائية بين أداء المجموعتين، وذلك لصالح المجموعة التجريبية. وهذا يعني أن البرنامج التدريبي للمهارات االجتماعية كان 

 فعاالا في خفض مستوى الخجل واإلكتئاب لدى أفراد الدراسة من طلبة الجامعة األردنية. 
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جريبية التي تتناول التدريب على المهارات االجتماعية في خفض الخجل واإلكتئاب ويوصى بإجراء المزيد من الدراسات الت

 لدى طلبة الجامعة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين  (0229دراسة المزين )

المنهج الوصفي التحليلي لتتبع الظاهرة االجتماعية وتكونت عينة  بالجامعة اإلسالمية غزة وسبل االرتًاء بها، واستخدم الباحث

( من المجتمع %0.( طالباا وطالبة وتم اختيارها بطريًة العينة العشوائية البسيطة من الطلبة الكلية بنسبة )221الدراسة من )

ت، وتوصلت الدراسة أن المهارات طالباا وطالبة واستخدم الباحث االستبانة لجمع المعلوما) ٧٦٣األصلي والبالغ عددهم )

( 12.1االجتماعية توافرت لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية بنسبة عالية وصلت في المتوسط إلى )

وحصلت مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة وصلة الرحم وبر الوالدين على درجات عالية من  (%22.2والوزن النسبي)

قبل عينة الدراسة، وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أعلى منها لدى  االهتمام من

الطالبات في كلية أصول الدين. وتوافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق بمجال المبادرة ومجال الصداقة ومجال 

توافرت المهارات االجتماعية لدى الطالب فيما يتعلق  دى الطالبات في كلية الشريعة،البشاشة وطالقة الوجه بنسبة أعلى منها ل

بمجال صلة الرحم ومجال بر الوالدين بنسبة أقل منها لدى الطالبات في كلية أصول الدين، وكذلك توافرت المهارات االجتماعية 

 ت في كلية الشريعة، وأنه ال يوجد اختالف دال إحصائياا فيلدى الطالب فيما يتعلق بجميع المجاالت بنسبة أقل منها لدى الطالبا

توافر المهارات بشكل عام لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير الترتيب في األسرة، والمحافظة، ومكان اإلقامة، ومستوى تعليم 

 األب، ومستوى تعليم األم.

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقة ذلك باالتجاه  (0222دراسة )الحجار وأبومعال، 

نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض في محافظات غزة، كما تهدف إلى معرفة الفروق في المهارات االجتماعية 

( طالباا 101وى الدراسي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )وفعاليةا الذات واالتجاه نحو مهنة التمريض تبعاا لمتغير النوع، والمست

( طالبة في المستوى األول 21( طالباا و)222منهم ) ٥٠٠١/٥٠٠٦وطالبة من المسجلين للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

ارات مًياس المه ( في المستوى الرابع، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام ثالثة مًاييس:.2و )

االجتماعية، ومًياس فعالية الذات، و استبانة االتجاه نحو مهنة التمريض، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مستوى 

وأن مستوى فعالية الذات لدى طلبة كليات  (%٧٦١٥٦٥المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض كان بوزن نسبي قدره )

( وأن االتجاه نحو مهنة التمريض لدى طلبة كليات التمريض كان بوزن نسبي %٤٧٠٥٣٤نسبي قدره ) التمريض كان بوزن

( ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارات االجتماعية بين الطالب والطالبات لصالح الطالب، %٣٧.٥٧١قدره )

ات والطالب لصالح الطالب، ووجود فروق ذات داللة ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين الطالب

إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين الطالبات والطالب لصالح الطالبات، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ات روق ذمستوى المهارات االجتماعية بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الرابع، وعدم وجود ف

داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات بين طالب وطالبات المستوى الدراسي األول والمستوى الدراسي الرابع، ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مهنة التمريض بين طلبة المستوى األول والمستوى الرابع وكانت لصالح طلبة المستوى 

 موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض ومتغير المهارات االجتماعية، األول، ووجود عالقة ارتباطية
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ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين اتجاه الطلبة نحو مهنة التمريض ومتغير فعالية الذات، وعدم وجود أثر للتفاعل بين متغيري  

 .المهارات االجتماعية وفعالية الذات على االتجاه نحو مهنة التمريض

هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لعينة من األطفال  (0222، الحميضي) دراسة 

المتخلفين عًلياا الًابلين للتعلم والذين يعانون من نًص المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج 

( طالب(، أظهرت النتائج وجود 2( طالب، والتجريبية وتكونت من )2من )التجريبي ذي المجموعتين )الضابطة وتكونت 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب درجات المهارات االجتماعية لدى عينة الدراسة في المجموعة التجريبية بعد 

ب صائية في متوسطات رتتطبيق البرنامج السلوكي ولصالح الًياس البعدي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إح

 المجموعة التجريبية.المجموعة التجريبية ولصالح بين المجموعة الضابطة ودرجات المهارات االجتماعية لدى عينة الدراسة 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على السلوك التوكيدي والمهارات االجتماعية وعالقتهما بالسلوك االنفعالي  م(0222دراسة )علي،

( 20للغضب" بين العاملين والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي والمًارنة بينهما، حيث تكونت عينة الدراسة من )

شخصية المرتبطة بوصف انفعال الغضب وقائمة التًرير الذاتي ( عاملة. واستخدم الباحث استبيان الخبرات ال20عامالا و)

للسلوك التوكيدي وقائمة المهارات االجتماعية. واوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائياا في متغير السلوك االنفعالي 

غضب لصالح العاملين كما ال للغضب بين مجموعة العاملين ومجموعة العامالت. كما وجدت فروق دالة احصائياا في بُعد حدة ال

توجد فروق دالة احصائياا في بُعد مثيرات الغضب بين مجموعة العاملين والعامالت وكذلك بالنسبة للمشاعر االنفعالية المصاحبة 

للغضب . كما وجدت فروق دالة احصائياا في بُعد التصرفات واالنماط السلوكية المرتبطة بالغضب لصالح العاملين وكذلك 

بة لألحكام العًلية الخاصة بتًييم مصادر الغضب. كما وجدت فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت على قائمة بالنس

التًرير الذاتي للسلوك الوكيدي. كما وجدت فروق دالة احصائياا في متغير المهارات االجتماعية بين العاملين والعامالت وذلك 

ة وتوجد فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت في بُعد التعبير االنفعالي لصالح العاملين بالنسبة لًائمة المهارات االجتماعي

وكذلك بالنسبة لبُعد الحساسية االنفعالية لصالح العامالت وكذلك بالنسبة للضبط االنفعالي لصالح العامالت. وال توجد فروق دالة 

ين والعامالت كما وجدت فروق دالة احصائياا بين العاملين والعامالت في بُعد احصائياا في بُعد التعبير االجتماعي بين العامل

 الحساسية االجتماعية لصالح العامالت وكذلك بالنسبة لبُعد الضبط االجتماعي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

( التي 1002ة كدراسة المزين )من حيث األهداف نجد أن الدراسة الحالية توافًت مع العديد من الدراسات السابًة المعروض

هدفت إلى معرفة مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين بالجامعة اإلسالمية غزة وسبل 

( هدفت إلى معرفة مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض 1002االرتًاء بها، ودراسة )الحجار وأبومعال، 

( في جزئية األهداف وهي التعرف على فعالية التدريب في تنمية .100غزة. كما اتفًت مع  دراسة )الحميضي، في محافظات 

( التي من أهدافها معرفة 1022م( ودراسة )الزيادات وجبريل، 1002بعض المهارات االجتماعية، وكل من دراسة )علي،

 مستوى توافرالمهارات االجتماعية لدى الطالب. 
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نة فًد أختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابًة المعروضة حيث أجريت الدراسة الحالية على عينة من ومن حيث العي

( دراسة 1002( ودراسة المزين )1022أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بينما أجريت كل من دراسة )الزيادات وجبريل، 

( على عينة .100لجامعات، بينما أجريت  دراسة )الحميضي، ( على عينات من طالب وطالبات ا1002)الحجار وأبومعال، 

من األطفال المتخلفين عًلياا الًابلين للتعلم والذين يعانون من نًص المهارات االجتماعية داخل حجرة الدراسة، أما دراسة 

  م(  فأجريت على عينة الدراسة من العاملين والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي.1002)علي،

( ودراسة 1002م( ودراسة )الحجار وأبومعال، 1002ومن حيث المنهج فًد اتفًت الدراسة الحالية مع كل من  دراسة )علي،

( حيث اعتمدت جميعها على المنهج الوصفي التحليلي كما في الدراسة الحالية. بينما اختلفت مع كل من دراسة 1002المزين )

 ( حيث اعتمدتا المنهج التجريبي ذي المجموعتين )تجريبية وضابطة(..100يضي، ( ودراسة )الحم1022)الزيادات وجبريل، 

( التي اعتمدت على 1002م( ودراسة المزين )1002ومن حيث األدوات فًد اتفًت الدراسة الحالية مع كل من دراسة )علي،

( ودراسة )الحميضي، 1022ات وجبريل، االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. بينما اختلفت مع كل من دراسة دراسة )الزياد

( حيث اعتمدتا على بطاقة المالحظة كأداة لجمع المعلومات في دراستيهما، وكذلك اختلفت مع دراسة )الحجار وأبومعال، .100

تجاه (  الت استدخمدت ثالث مًاييس لجمع البيانات هي: مًياس المهارات االجتماعية، ومًياس فعالية الذات، و استبانة اال1002

 نحو مهنة التمريض. 

 اإلطار النظري: الفصل الثالث

 االجتماعية المهارات

 مدخل عام لمفهوم المهارات االجتماعية:

يمكن تصور المهارات االجتماعية بانها فئة استجابة مكونة من السلوكيات االجتماعية الطوبوغرافية المتباينة. ويمكن تصنيف 

 هذه السلوكيات في نفس فئة االستجابة الوظيفية ألنها تعطي نفس النتائج أو تخدم نفس الوظيفة بالنسبة لألفراد. 

ت المنفصلة مثل إنشاء التواصل البصري مع اآلخرين، وتحية اآلخرين لفظيا، فعلى سبيل المثال، يمكن تصنيف السلوكيا

واالستماع لآلخرين، وايجاد مدخل مالئم إلى مجموعة االقران )الزمالء( تحت فئة االستجابة لـ"المهارات االجتماعية ذات 

اال انها قد تخدم نفس وظيفة االهتمام  الصلة بالنظير )الزمالء(". هذه السلوكيات، على الرغم من أنها تختلف طوبوغرافيا،

 االجتماعي اإليجابي من االقران. 

ويمكن أيضا تصور المهارات االجتماعية من المنظور اجتماعي على أنها سلوكيات اجتماعية معينة وفئات استجابة تنبأ بالنتائج 

 .االجتماعية الهامة للطالب

دة تظهر في مواقف محددة لتأدية مهمات اجتماعية بشكل مناسب، وبعبارة ينظر إلى المهارات االجتماعية بوصفها سلوكات محد

 أخرى، يبدو أن المهارات االجتماعية تشير إلى ما يستطيع الفرد الًيام به فعالا، وليس كونها خاصية شخصية عامة يتصف بها،
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ولة إبًاء مسافة مكانية مًب -ال الحصر على سبيل المثال-ومن األمثلة على المهارات االجتماعية الضرورية في مجال التواصل  

من اآلخرين في أثناء التحدث إليهم، والمشاركة بالحديث الجماعي بطريًة مناسبة دون مًاطعة حديث اآلخرين، وإنهاء المحادثة 

ال أنهم هارات، إبطريًة مناسبة فعلى الرغم من أن المجلة األردنية في العلوم التربوية لدى معظم الناس عدداا كبيراا من تلك الم

قد ال يستخدمونها بشكل مستمر، ولكن الحال قد يبدو مختلفاا لدى األفراد ذوي صعوبات التعلم، فأغلبيتهم قد ال يمتلكون مثل تلك 

:  1022المهارات األساسية، وحتى إن امتلكوها، فربما ال يستطيعون استخدامها على نحو مستمر ومناسب. )المًداد وآخرون، 

122) 

 المهارة االجتماعية:  مفهوم

هناك شبه إجماع بين كثير من المشتغلين في دراسة المهارات االجتماعية على أن المهارة االجتماعية تمثل الًدرة على 

( على التواصل البيني الذي يًع بين شخصين أسست بينهما DeVito, 2007حسن التصرف في مواقف محددة، ويوقفها ديفتو )

 عالقة تؤثر في كيفية تفاعلهما مع بعض. 

ويشير مفهوم المهارات االجتماعية إلى أي سلوك متعلم مًبول اجتماعياا يمكن الشخص من التفاعل مع اآلخرين بفاعلية 

لتعريف األنسب للمهارة االجتماعية الذي يمكن أن يفي بمثل ويتجنب بفعله الشخص االستجابات غير المًبولة اجتماعياا، وأن ا

هذا الغرض ذلك المفهوم المًيد بالموقف حيث يًدم وصفا لما يميز تصرفات الفرد ومدى فاعليتها في تفاعله مع اآلخرين في 

ي أي ف المحدد فطلب أو رفض( ونطاق الموق –موقف معين ويتوقف تحديد الفاعلية على سياق التفاعل )تعبير عن مشاعر 

سياق )مثال، التعبير عن رفض لطلب من صديق أو زميل( ومعظم تعريفات المهارة االجتماعية تتضمن هذه الخاصية الموقفية 

وعلى أساس من هذه الخاصية يمكن تحديد معنى المهارة االجتماعية بأنه تصرف متًن لبلوغ هدف معين في سياق عالقة بينية 

 (22-22:  .102هللا، في موقف محدد. )الدخيل 

( بأنه يمكن الًول إن الطبيعة النوعية للمهارة االجتماعية ليست أفكاراا وقيماا ومعتًدات 22:  .102ويشير )الدخيل هللا، 

بل قدرات وتصرفات أو  أنماط سلوك تنطوي على أفكار ومشاعر ووجدانات تترجم في تصرفات تؤدي بدرجة عالية من الكفاءة 

 الموقف الذي يتطلبها.تتناسب ومطالب 

والمهارات االجتماعية صنف من األصناف المختلفة لمهارات الحياة ومظهر من مظاهرها وتشير مهارات الحياة إلى  

مجال عريض من المهارات تدخل فيه المهارات االجتماعية بوصفها أحد عناصر ذلك المجال ومن أمثلتها مهارات إدارة الوقت 

ت الفراغ والبحث عن المعلومات في المًابل تشير المهارات االجتماعية إلى نطاق من المهارات والبحث عن عمل وشغل أوقا

أكثر خصوصية مًيد بسلوك األفراد في عالقتهم ببعض ومن أمثلتها االتصال والتواصل والتعاطف مع اآلخرين والتوكيد وحل 

 المشكالت وإدارة الصراع. 

ضهما وكالهما مطلب أساس للنجاح في الحياة وينطويان على مهارات حركية تتمثل وهذان النوعان من المهارات مكمالن لبع

في سلسلة التصرفات التي تتجسد في أداء سلس فاعل وهو ما يمثل لب أي مهارة حركية وطبًاا لنموذج المهارات االجتماعية 
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يتضمن نفس أنواع العمليات المتضمنة  ( يمكن النظر للسلوك االجتماعي على أنه نوع من المهارات الحركية2222ألرجايل )

 (22:  .102في قيادة السيارة أو لعب كرة تنس أو السباحة. )الدخيل هللا، 

 تعريف المهارات االجتماعية:

 المهارة لغة: 

من مهر وتمهر بمعنى أجاد وأتًن ورجل ماهر أي حاذق متًن لما أسند إليه من مهام دون إخالل ومهر في العلم وغيره يمهر 

بفتحتين مهوراا ومهارة فهو ماهر أي حاذق عالم بذلك ومهر في صناعته ومهر بها ومهرها أتًنها معرفة والًول بالمهارة يظهر 

ة عند اشتداد األزمة وإبان النكبة وحال االستماع واالسترخاء فالناس تسأل عن الماهر في كل حين عند الحاجة وطلب المعون

حين تستأجر الموظف والعامل وكل منا يطلب المهارة عند الغير متى ما رغب في استخدامه ويبغي المهارة في ذاته عندما ينشد 

. ح غيرهساعدة لًضاء حاجة ذات عالقة بمصطلالمطلب قضاء حاجاته أو حال أنه مطلوب بذاته لالتيان بممارسة في سبيل 

 (22:  .102)الدخيل هللا، 

 المهارات االجتماعية إصطالحاا:

( المهارة بأنها تلك السلوكيات البينية التي تسهم في فاعلية الفرد كجزء من جماعة كبيرة من األفراد. 2222يعرف أرجيال )

 (22:  .102)الدخيل هللا، 

( ليرى في المهارات االجتماعية أنواعاا من التصرفات األساسية لالتصال المباشر بين 2222تلي )ويتوسع ماجوير وبريس 

( على مستوى الكفاءة والخبرة بوصفها محددات لمعنى المهارة وعلى أي 1002جونسون ) –األفراد بفاعلية، ويؤكد نلسون 

تماعياا يمكن الشخص من التفاعل مع اآلخرين بفعالية ير مفهوم المهارات االجتماعية إلى أي سلوك متعلم مًبول اجشحال ي

 (22:  .102ويتجنب بفعله الشخص االستجابات غير المًبولة اجتماعياا. )الدخيل هللا، 

 تدعمها صلبة معرفية إلى قاعدة أساسا تستند بأنشطة الًيام على اإلنسان قدرة" أنها على (22:  1002ويعرفها )الغزاوي، 

 الخاصة. اتواالستعداد الخبرة

المهارات االجتماعية بانها الًدرة على  السلوك االجتماعي المناسب، والعالقات والتفاعل  (Calvin, 2009 : 14)كما يعرف 

مع األفراد المحيطين كالمعلم والزمالء في الدراسة والعمل، والًدرة على إنشاء والحفاظ على عالقات سليمة وودية، والًدرة 

 بية. على التفاعل مع اآلخرين بطرق من شأنها أن تسفر عن نتائج إيجا

المهارات االجتماعية: أنها قدرة الفرد على التعبير االنفعالي واالجتماعي بطريًة  (Riggo, 2010 : 649) ويعرف ريجيو

لفظية، إلى جانب مهارته في ضبط تعبيراته غير اللفظية وتنظيمها كًدرته على ضبط االنفعال، واستًبال انفعاالت اآلخرين 

 . واستحضار الذات اجتماعياا  وتفسيرها، وقدرته على لعب الدور
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على أنها "مجموعة مـن السلوكات واألفعال التي يسلكها الفرد لتحًيق أهداف مرغوبة (122:  1022)المًداد وآخرون، ويعرفها 

 .على الصعيدين الشخصي واالجتماعي"

أن يفي بمثل هذا الغرض ذلك المفهوم لمهارة االجتماعية في نظره الذي يمكن مفهوم ا ( إلى أن 22:  .102ويشير )الدخيل هللا، 

المًيد بالموقف حيث يًدم وصفاا لما يميز تصرفات الفرد ومدى فاعليتها في تفاعله مع اآلخرين في موقف معين ويتوقف تحديد 

طلب أو رفض( ونطاق الموقف المحدد في أي سياق )مثال، التعبير عن رفض  –الفاعلية على سياق التفاعل )تعبير عن مشاعر 

لطلب من صديق أو زميل( ومعظم تعريفات المهارة االجتماعية تتضمن هذه الخاصية الموقفية وعلى اساس من هذه الخاصية 

 يمكن تحديد معنى المهارة االجتماعية بأنه تصرف متًن لبلوغ هدف معين في سياق عالقة بينية في موقف محدد.

 هارات اإلجتماعية في النًاط التالية:( تعريفات الم2.:  1002وقد لخص )عبد المعطي ومصطفى، 

 أن المهارات اإلجتماعية تتضمن سلوكيات لفظية وغير لفظية. (2

 المهارات اإلجتماعية مهارات تفاعلية وهي تحًق للفرد أهدافة بدون ترك آثار سلبية أو إلحاق الضرر باآلخرين. (1

 اإلجتماعية.تؤكد كل التعريفات على أهمية عملية التعلم في اكتساب المهارات  (.

 تؤكد المهارات اإلجتماعية على أهمية المعايير اإلجتماعية أو الثًافية التي تحدد السلوك المًبول وغير المًبول. (.

 تهتم بالنتائج المترتبة على اكتساب هذه المهارات.  (2

 أهمية المهارات االجتماعية:

العالقات الشخصية مع أقرانهم ومع المجتمع بكل أفراده المهارات والكفاءات االجتماعية مهمة في تطوير الطالب من حيث 

الكبير منهم والصغير. فالذين يفشلون في تطوير المهارات االجتماعية الكافية في خطر لعدد من النتائج السلبية، بما في ذلك 

 ة، واإلجرام، وضعفرفض األقران، وبعض المظاهر كاالضطرابات النفسية، والتسرب من الدراسة أو العمل، والشعور بالوحد

  األداء العلمي والعملي.

عد لذا تويعد التواصل والتفاعل اإلجتماعي والًدرة على مشاركة اآلخرين عوامل مهمة وضرورية لنمو العالقات اإلجتماعية، 

فسية، ويعد نالمهارات اإلجتماعية التي يستطيع الفرد توظيفها بالصورة الصحيحه في حياته أحد المؤشرات المهمة في الصحة ال

افتًار الفرد لمثل هذه المهارات عائًاا قوياا يعرقل ظهور قدراته الكامنة ويحول دون اشباع حاجاته النفسية، حيث أن النًص في 

المهارات اإلجتماعية اليًف عند حدود سوء التوافق اإلجتماعي فحسب، بل قد يمتد إلى سوء التوافق النفسي الذي يجعل الفرد 

 (1.:  1002النفسية. )عبد المعطي ومصطفى،  عرضة للمشكالت

 : االجتماعية المهارات مكونات

 مكونات أن إلى (1002)حلوأبو وقد أشارت بها يعتًدون التي النظريات حسب كل االجتماعية المهارات مكونات العلماء تناول

 : كالتالي االجتماعية المهارات
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 : السلوكية ( المكونات2)

 في يكون عندما مالحظتها يمكن الفرد والتي من تصدر التي السلوك كثافة إلى االجتماعية للمهارات السلوكية المكونات تشير

 .اآلخرين مع تفاعل موقف

 : هما رئيسيين تصنيفين في السلوكية المكونات وضع ويمكن

 نًل على يعمل الذي فهو االجتماعيالتفاعل  مواقف في كبرى أهمية له السلوك من النوع وهذا :لفظي اجتماعي سلوك – أ

 . كيدي التو السلوك الثناء، أو الشكر معين، طلب رفض الطلب مباشرة، إبداء: أمثلته ومن مباشر بشكل الرسالة

 الصوت وحجم البصري، والتواصل الجسد واإليماءات لغة ويشمل أهمية، يًل ال السلوك وهذا: لفظي غير اجتماعي سلوك – ب

 وتبدو أنه مرتاح لك يًول الذي الطالب مثل اللفظي السلوك من التعبير في األكثر المصداقية لها أن ويًال الوجه، وتعبيرات

 وفهم المسترشد مالحظة في الًصوى األهمية السلوك النوع من هذا يأخذ اإلرشادية العملية وفي التعب، مظاهر تعبيراته علي

 (.2:  1002)أبوحلو،  مشكلته.

 : المعرفية ( المكونات0) 

 السياقات وفهم االجتماعية في المواقف المناسبة باالستجابات معرفته ومدى واتجاهاته الفرد أفكار وتشمل مالحظة غير وهي

  . الموقف يناسب بما التصرف وبالتالي االجتماعية

 تصنيف المهارات االجتماعية: 

تتعدد محاوالت تصنيف المهارات سواء أكانت مهارات حياة أم مهارات اجتماعية وتتنوع أصناف المهارات بتنوع اهتمامات 

المشتغلين بدراسة المهارات ولكل تصنيف أساس منهجي يًوم عليه من معرفة أو تفاعل أو سلوك وسوف نعرض بإيجاز أمثلة 

 من هذه التصنيفات . 

 اس المعرفة والتفاعل: أوالا: التصنيف على أس

 (..-0.:  .102( المهارات االجتماعية في ثالث مجموعات رئيسة هي: )الدخيل هللا، 2222يصنف ماجوير وبريستلي )

 مهارة الوعي بالذات:  -2

يدخل في ذلك مهارات تًييم الذات التي تتضمن محاوالت التعرف إلى أوجه الًصور والكمال في ذات الفرد من قوة أو ضعف 

أو تميز ومهارات فهم البواعث والدوافع والتفضيالت ورسم األهداف وهذا النوع من المهارات مفيد في ذاته والحاجة إليه قائمة 

 ما في ذلك العالقات مع الناس. في حل كثير من المشكالت الشخصية ب
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 مهارات التفاعل أو المهارات التفاعلية:  -0

يرتبط هذا النوع من المهارات بالتعامل مع اآلخرين بغض النظر عن الموقف الذي يتطلبها وقد تكون غاية في ذاتها أو وسيلة 

 لبلوغ غايات أخرى . 

الذات واالتصال والتواصل واالستماع وتوكيد الذات والتعاطف والتأثير مهارات التعبير عن  ومن أمثلة هذا النوع من المهارات:

 في اآلخرين. 

 مهارات حل المشكالت:  -3

يواجه األفراد في معترك الحياة كثيراا من المشكالت التي تتطلب حلوالا وقدرة الفرد على حلها يعني مهارته في التعامل معها 

البحث والحصول على المعلومات ومهارة إدارة الصراع ومهارات اتخاذ الًرار  ومن أمثلة هذا النوع من المهارات مهارات

 ومهارات التخطيط للحياة في أوساط العائلة أو التعليم أو العمل. 

 ويالحظ أن مهارات التفاعل تًابل ما اصطلح على تسميته من بالمهارات االجتماعية أو البينية. 

( حيث يًسم المهارات االجتماعية إلى صنفين رئيسين يتراوحان 2212ف هول )ويندرج تحت هذا التصنيف للمهارات تصني

بين اإلرسال واالستًبال ومهارات اجتماعية إضافية تتضمن الًدرات المعرفية كمهارات حل المشكالت البينية والًدرة على 

 تمثيل األدوار. 

 ثانياا: التصنيف على أساس المعرفة والسلوك: 

 ( حيث يحصر فوستر المهارات االجتماعية في صنفين رئيسين هما: .222ط من التصنيف تصنيف فوستر )أبرز مثال لهذا النم

 السلوكية:  –المهارات االجتماعية  -2

ينسب هذا الصنف من المهارات االجتماعية إلى ما يصدر عن الفرد من سلوك اجتماعي ماهر ويشير السلوك إلى أي تصرف 

عدد أنماط التصرفات بتعدد المواقف ويصبح التصرف اجتماعياا متى ما كان له عالقة باآلخرين يأتيه الفرد في أي موقف وتت

ماثلين للعيان أو متخيلين ومثل هذه التصرفات تمثل لب التحليل في تحديد المهارة في السلوك سواء أكانت هذه التصرفات ذهنية 

لتصرفات مرغوبة أو غير مرغوبة وبلوغ المرغوب منها يتطلب أم لفظية وغير لفظية أم انفعالية أم حركية وقد تكون هذه ا

مهارة في إتيانه وبتعدد مواقف السلوك يصعب حصر نوع المهارات المرتبطة بكل موقف ومن أمثلة المهارات السلوكية مهارات 

 التوكيد وكف العدوان وحسن التصرف مع مواقف اإلغاظة والغضب وبناء الصداقات. 
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 المعرفية:  –اعية المهارات االجتم -0

المعرفية أسهل تحديداا ألنه يدخل في األنماط المختلفة للسلوك مع تباين المواقف والمعرفة  –هذا الصنف من المهارات االجتماعية 

( هذا الصنف من المهارات االجتماعية إلى ثالث .222تًلل من الحاجة للتدريب على مهارات سلوكية معينة ويًسم فوستر )

 مهارات تتمثل في: فئات من ال

 مهارات الوعي بما بين األشخاص أو الوعي البيني:  -أ

المعرفية إلى حساسية الفرد لما يًع بين األشخاص من خبرات ومن أمثلته الًدرة  –تشير هذه الفئة من المهارات االجتماعية 

فهم وجهة نظر اآلخر وإدراك انفعاالته على تبني أدوار اآلخرين أو النظرة لألشياء كما ينظر إليها اآلخرون ويتضمن ذلك 

واإلحساس بإحساسه ومن المهارات المعرفية أيضا التعاطف مع اآلخرين بما يعنيه التعاطف من حسن إدراك لالستجابة الوجدانية 

لذكاء اوالًدرة على االستجابة بمثلها وتًبل الرأي اآلخر مع االختالف معه والوعي بما بين األشخاص مكون رئيس من مكونات 

 االنفعالي. 

 مهارات المعرفة والعرف االجتماعي:  -ب

يتطلب النجاح في التفاعل مع اآلخرين ثروة من المعرفة االجتماعية يكون الفرد معها قادراا على استًبال المعلومات في بيئته 

 وهذه عملية معًدة تتضمن االجتماعية بوضوح كاف ليعرف أيا من المعارف المخزونة لديه في بنك الذاكرة أفضل ليستخدمه

 أربع عمليات إدراكية يًوم بها الفرد قبل التفاعل االجتماعي وفي أثنائه وبعده ومن ذلك معرفة . 

( كيف تبدو له ولغيره األشياء في .   ( نوع العالقة المتضمنة مع اآلخر . ( من الشخص اآلخر 1 ( ماهية الموقف 2

 الموقف . 

المعرفية الوعي بمًومات التفاعل االجتماعي اإليجابي واإللمام بًرائن  –المهارات االجتماعية  ويدخل في سياق هذه الفئة من

 وبدائل للسلوك: 

دب في والتأ ير لآلخرين واحترام حًوقهم وحفظ كرامتهمكاالمتثال لألعراف والمعايير االجتماعية ويتضمن ذلك أيضاا التًد

الحديث معهم فضال عن احترام السلطة ورموزها واالنًياد لمطالب النظام العام وعدم العبث بالممتلكات العامة وإدراك ضرورة 

 المساهمة في صيانتها . 

 مهارات حل المشكالت البينية:  -ج

لب قات التي تًف دون بلوغ الفرد ألهدافه وتتطالمعرفية إلى عملية التغلب على المعو –تشير هذه الفئة من المهارات االجتماعية 

 العملية عادة تبني كثير من الًرارات أو الخيارات عند تحديد المشكلة وتحديد كيفية حلها. 
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ويتضمن حل المشكلة جهد الفرد للحد من المعوقات التي تحول دون بلوغه ذلك الهدف ويبدأ حل المشكلة بتًييم للموقف الحالي: 

ما الخطأ فيما يجري اآلن ما الذي ينبغي لي عمله في هذا الموقف وكل مشكلة في الغالب يمكن تفنيدها على أساس العوامل 

صادر أو نًص في المعلومات أو االختالف وغياب االتفاق كما هي الحال في مواقف الصراع المتسببة فيها مثال : ندرة في الم

 بين األشخاص. 

 ( المهارات اإلجتماعية تصنيفاا مباشراا كما يلي:21:  1020وقد صنف )منسي وبخيت، 

 .مهارات تحمل المسئولية نحو الذات ونحو اآلخرين 

 .مهارات احترام وتًدير الذات 

 اون والمشاركة والتفكير الجماعي والمنظومي.مهارات التع 

 .مهارات بناء العالقات الناجحة 

 .مهارات اتخاذ الًرار المناسب في األوقات المناسبة 

 .مهارات التفاوض والحوار الفعال 

 .مهارات إدارة المنزل واالعمال المنزلية واألسرية 

 .مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين 

 تماعية:بعاد المهارات االجأ

تعتبر المهارات االجتماعية عنصراا هاماا للعالقات الشخصية الناجحة. تتجلى من خالل االنفعاالت العاطفية لألفراد وكذلك في 

أنه ال يحدث تفاعل اجتماعي ناجح داخل أي منظومة اجتماعية إال إذا تميز أفرادها بمهارات عالية من  إالسلوكهم االجتماعي، 

 التواصل اللفظي وغير اللفظي، وتنًسم في الفئات الفرعية التالية: 

 أوالا: مهارات التواصل غير اللفظي:

  :عبير غير اللفظي عن المواقف واالتجاهات، وكذلك وهو عبارة عن مهارة التواصل غير اللفظي ومهارة التالتعبير العاطفي

قدرة الشخص على التعبير العفوي الدقيق عن الخبرات والمواقف العاطفية، واألفراد الذين طوروا مهارة التعبير العاطفي لديهم 

  .لدرجة عالية يصبحوا قادرين على زيادة ردود الفعل العاطفي عند اآلخرين كذلك

 ( الحساسية االنفعالية)هي مهارة استًبال وقراءة وتفسري الرسائل غير اللفظية والعاطفية التي ترد للفرد من العاطفية :

اآلخرين. فالفرد الذي يمتلك الحساسية العاطفية العالية يركز على االشارات العاطفية من اآلخرين، وبإمكانه تحديد التعبيرات 

يل إلظهار درجة عالية من التعاطف ويتفاعل بًوة مع الحالة العاطفية العاطفية المختلفة بسرعة ودقة في نفس الوقت. وهو يم

  .لآلخرين

 )هو مهارة السيطرة على التعبيرات غير اللفظية والعاطفية للفرد. وهي تشمل الًدرة الضبط االنفعالي )التحكم بالمشاعر :

ين تكون لديهم مهارة السيطرة والتحكم بالمشاعر على اخفاء المشاعر والعواطف واالنفعاالت التي يختبرها الفرد. فاألفراد الذ
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عالية يستطيعوا التكيف مع الموقف االجتماعي ورسم الصورة المناسبة للتعبير، ومن المرجح أن يمارسوا تحكماا صارماا على 

 (Riggo, 2010: 651مشاعرهم وال يسمحوا لها بالظهور. )

 (332:  0223)اليوسف،  ثانياا: مهارات التواصل اللفظي:

 يعبر عن التعبير االجتماعي بمهارة التعبير اللفظي والًدرة على لفت أنظار اآلخرين عند التحدث في التعبير االجتماعي :

المواقف االجتماعية، فاألفراد الذين يتمتعون بمهارة تعبير اجتماعي عالية يتميزون بالًدرة على بدء المحادثات والتعبير بتلًائية 

  .وعليه يكون لديهم عدد كبير من المعارف واألصدقاءفي موضوع معين، 

 وهي مهارة الًدرة على االنصات واالستًبال اللفظي والحساسية والوعي بالًواعد االجتماعية ألشكال الحساسية االجتماعية :

ة، بحيث المواقف االجتماعيالتفاعل االجتماعي، والفهم الكامل آلداب السلوك االجتماعي، واالهتمام بالسلوك بالطريًة الالئًة في 

يكون األفراد منتبهين جيداا للسلوك االجتماعي ولديهم شعور ووعي مناسب لسلوكهم، والفراد الذين لديهم الحساسية االجتماعية 

عالية، والتعبير والضبط االجتماعي لديهم منخفض، يكون لديهم وعي ذاتي زائد ونًص في المشاركة االجتماعية، وبالتالي فإن 

 ه المهارة تشير إلى الفهم لًواعد السلوك واآلداب االجتماعية. هذ

 وهو عبارة عن مهارة لعب الدور وتحضير الذات اجتماعياا، أي أنه نوع من التمثيل االجتماعي، فاألفراد الضبط االجتماعي :

ًة متنوعة بكل حنكة ولباقة، والثالذين يتمتعون بمستويات عالية من مهارة الضبط االجتماعي يمكنهم الًيام بأدوار اجتماعية 

بالنفس في المواقف االجتماعية، فيكون لديهم قدرة لكي يكيفوا سلوكهم الشخصي ليناسب ما يعتبر الئًاا أو مناسباا في أي موقف 

 اجتماعي معين، وتعتبر مهارة الضبط االجتماعي هامة أيضاا لتنظيم عملية االتصال في التفاعل االجتماعي. 

 اب المهارة : مراحل اكتس

( ثالثة أوجه لنمو المهارة المعرفية خالل عملية التدريب تمثل في نظرنا ثالث مراحل لنمو أي مهارة 2221يحدد فتز وبوسنر )

 (21:  .102ما دامت المهارة سواء كانت معرفية أو حركية أو اجتماعية تتضمن معرفة وحركة: )الدخيل هللا، 

 : وتشتمل على فهم المهمة أو النشاط والتعرف إلى ما يتطلبه التصرف بمهارة من معلومات. مرحلة المعرفة األولية -2

: وتتضمن محاولة تحديد اإلستراتيجية المطلوبة إلتًان المهارة في أداء السلوك عن طريق الربط بين العناصر مرحلة الروابط -1

 فيه من أخطاء عند كل محاولة. المختلفة لألداء وفي هذه المرحلة يحاول الفرد تفادي ما قد يًع 

: وتتضمن التًليل من الضبط المعرفي كاإلمعان في التفكير والتدبر قبل اإلقدام على التصرف وبدالا من التلقائية في األداء -.

 ذلك ينزع الفرد لمباشرة األداء دون عناء. 

 المهارات االجتماعية ومهارات الحياة: 

ة ومهارات الحياة فالمهارات االجتماعية صنف من األصناف المختلفة لمهارات الحياة يجدر التمييز بين المهارات االجتماعي

ومظهر من مظاهرها وتشير مهارات الحياة إلى مجال عريض من المهارات تدخل فيه المهارات االجتماعية بوصفها أحد 
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راغ والبحث عن المعلومات وإدارة عناصر ذلك المجال ومن أمثلتها مهارات إدارة الوقت والبحث عن عمل وشغل أوقات الف

المنزل والمال ومهارات العمل والشغل والحرف والمهن في المًابل تشير المهارات االجتماعية إلى نطاق من المهارات أكثر 

خصوصية مًيد بسلوك األفراد في عالقتهم ببعض ومن أمثلتها االتصال والتواصل والتعاطف مع اآلخرين والتوكيد وحل 

إدارة الصراع وعلى أي حال هذان النوعان من المهارات مكمالن لبعضهما وكالهما مطلب أساس للنجاح في الحياة المشكالت و

وينطويان على مهارات حركية تتمثل في سلسلة التصرفات التي تتجسد في أداء سلس فاعل وهو ما يمثل لب أي مهارة حركية 

يمكن النظر للسلوك االجتمعي على أنه نوع من المهارات الحركية ( 2222وطبًا لنموذج المهارات االجتماعية ألرجايل )

 (22:  .102يتضمن أنواع العمليات المتضمنة نفسها مثال في قيادة السيارة أو لعب كرة تنس. )الدخيل هللا، 

 االجراءات المنهجية للبحث: الفصل الرابع

 

 مقدمة:

مجتمع البحث وخصائصه وتحديد عينة البحث، وكيفية بناء أداة البحث يتناول هذا الفصل منهجية البحث وإجراءاته، ويوضح 

لجمع المعلومات الالزمة للبحث واإلجراءات العلمية المستخدمة في التأكد من صدق أداة البحث وثباتها، ويبين إجراءات تطبيق 

 اسة.تم الحصول عليها من أفراد عينة الدرالدراسة الميدانية واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات التي 

 منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يستخدم في دراسة وتحليل الظواهر كما هي في الواقع من أجل التوصل إلى 

البيانات تصور قد يًود إلى إحداث تغيير جزئي أو جذري على الظاهرة. والدراسات الوصفية ليست قاصرة على جمع 

 1002والمعلومات عن الظاهرة موضع البحث، بل يتعدى ذلك إلى التوصل إلى مبادىء وقوانين عامة في المعرفة. )العساف، 

 :1.-12) 

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لطبيعة المشكلة ويمكن من خالله أن يًوم الباحث 

المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، بغرض التوصل إلى نتائج ذات  بوصف وتحليل واقع

 قيمة يإمكانها أن تزيد من رصيد المعرفة حول الموضوع.

 مجتمع وعينة البحث 

( 12.1الدراسة )يتكون مجتمع البحث من جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، والبالغ عددهم عند إجراء 

ة، . وقد تم اختيار عينة البحث بطريًة العينة العشوائية البسيطالهيئة العامة لإلحصاءعضو هيئة تدريس، وذلك حسب احصائيات 

( أستاذاا 21( أستاذاا مشاركاا و)12( أستاذاا و)12( عضو هيئة تدريس، بواقع )201حيث بلغ عدد الذين استجابوا لهذه الدراسة )

 مساعداا.

 حدود البحث

 هـ(.2..2: تم إجراء هذه الدراسة بعون هللا تعالى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )الحدود الزمنية 

 افتصرت الدراسة الميدانية على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز.الحدود المكانية : 
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 واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء : اقتصرت هذه الدراسة على البحث في الحدود الموضوعية

 .هيئة التدريس

 أداة البحث:

 االستبيان:  

عد قام الباحث بإعداد أداة البحث باستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلًة بالبحث. حيث 

اإلطالع على األدبيات السابًة المتعلًة بموضوع البحث واألدوات فيها لغرض جمع المعلومات األولية من عينة البحث حول 

 . واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

المغلًة على تدرج ليكرت المكون من ثالث عبارات تعادل ثالثة أوزان  وقد تم تصميم االستبيان من النوع ذو االجابات

 حسب الجدول التالي:

 ( أوزان العبارات وتوزيعها وفق التدرج المستخدم في أداة البحث2جدول رقم )

 الوصف مدى المتوسط الوزن العبارة

 عالية  .إلى أقل من  ...1 . موافق

 متوسطة ...1إلى أقل من  2.21 1 موافق إلى حد ما

 ضعيفة 2.21إلى أقل من  2 2 غير موافق

 وتكّون االستبيان من أربعة محاور على النحو التالي:

 المحور األول: البيانات األولية لعينة الدراسة:

ونوع  –سنوات الخبرة في التدريس الجامعي  –ويشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة وتشمل )الدرجة العلمية )الوظيفية( 

 الكلية(

 المحور الثاني: واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي. 

( عبارة تًيس واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي، وهي مًسمة إلى خمس مهارات فرعية على 12ويتكون من )

 النحو التالي:

 ( 2مهارة التواصل اإلجتماعي )عبارات 

 ( مهارة الصداقة. )عبارات 

 ( 2مهارة التعاطف مع اآلخرين )عبارات 

 ( 2مهارة تًدير الذات )عبارات 

 ( 2مهارة العمل ضمن فريق )عبارات 

( عبارة تًيس اتجاهات اعضاء هيئة التدريس نحو أبرز 22ويتكون من ) المحور الثالث: أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية.

 ماعية.األساليب المناسبة إلكساب السعودي للمهارات اإلجت
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( عبارات تًيس اتجاهات اعضاء هيئة التدريس 2ويتكون من ) المحور الرابع: آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية.

 نحو أبرز اآليات التدريب إلكساب السعودي للمهارات اإلجتماعية.

 صدق وثبات أداة الدراسة 

 )الصدق الظاهري( المحكمينأوالا: صدق 

هو النظام العام لالختبار أو الصورة الخارجية له، من حيث نوع المفردات، وكيفية صياغتها ومدى وضوح هذه المفردات. كما 

يشير هذا النوع من الصدق إلى أن االستبيان مناسب للغرض الذي وضع من أجله وفي البحث الحالي تم تطوير االستبانة من 

تفضل مشكوراا بإبداء توجيهاته، وللتأكد من صدق أداة البحث )االستبيان( وقدرته على قبل الدكتور المشرف على البحث والذي 

( محكمين من قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة الملك .اإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بعرضها على )

 عبدالعزيز بجدة وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم.

 خليثانياا: صدق االتساق الدا

تم التحًق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث بحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات االستبيان والدرجة الكلية 

 لالستبيان، والجدول التالي يوضح النتائج:

 ( االتساق الداخلي لفقرات أداة البحث )ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لألداة(0جدول )

رقم 

 العبارة

 جة در

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

 رقم

 العبارة

 درجة

 االرتباط

2 .337(**) 20 .573(**) 22 .302(**) 12 .641(**) .1 .354(**) 

1 .523(**) 22 .488(**) 10 .426(**) 12 .642(**) .2 .589(**) 

. .479(**) 21 .397(**) 12 .411(**) .0 .586(**) .2 .524(**) 

. .437(**) 2. .197(*) 11 .679(**) .2 .732(**) .0 .535(**) 

2 .499(**) 2. .573(**) 1. .667(**) .1 .558(**) .2 .431(**) 

2 .257(*) 22 .434(**) 1. .684(**) .. .640(**) .1 .197(*) 

1 .465(**) 22 .450(**) 12 .658(**) .. .434(**) .. .523(**) 

2 .446(**) 21 .542(**) 12 .551(**) .2 .305(**) .. .369(**) 

2 .509(**) 22 .709(**) 11 .558(**) .2 .613(**) .2 .530(**) 

 ( 0.02معامل االرتباط دال عند ) *( 0.02معامل االرتباط دال عند ) **

معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية ألداة البحث كانت دالة احصائياا عند مستوى ( نجد أن معظم قيم 1من الجدول )

(.  كما تم التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث بحساب درجة ارتباط بيرسون بين كل محور 0.02( أو )0.02داللة )

 ئج:من محاور االستبيان والدرجة الكلية والجدول التالي يوضح النتا
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 ( االتساق الداخلي ألداة البحث3جدول  )

 درجة االرتباط محاور االستبيان عدد

 (**)839. واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي 2

 (**)768. أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية 1

 (**)701.  آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية .

أن معامالت االرتباط لكل محاور االستبيان مع الدرجة الكلية جاءت جيدة ودالة احصائياا عند مستوى ( .يتضح من الجدول )

( وهي قيم ارتباط كبيرة وجيدة ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي 0.839 –0.701( حيث تراوحت بين )0.02معنوية )

 لالستبيان في كل محاوره.

 ثالثاا: ثبات أداة البحث

ويًصد بالثبات أنه يعطي نفس النتائج باستمرار إذا استخدم االختبار أكثر من مرة وتحت ظروف مماثلة، وفي البحث الحالي تم 

  كما في الجدول التالي: (Cronbach Alpha)التحًق من ثبات أداة البحث بحساب معامل كرونباخ ألفا 

 ( معامل الفا كرونباخ لمحاور أداة البحث2جدول رقم )

 محاور الدراسة ددع
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.876 25 واقع المهارات اإلجتماعية لدى الشباب السعودي 2

 0.922 11 أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية 1

 0.842 9  آليات التدريب إلكتساب المهارات اإلجتماعية .

 0.920 45 معامل الثبات لألداة ككل

( بينما بلغت قيمة معامل 0.922 – 0.824نجد أن قيم معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة البحث تراوحت بين )( .من الجدول )

( وهي قيمة مرتفعة، وهذا يعني أن البيانات المستخرجة من االستبيان تتمتع بدرجة ثبات عالية. 0.222الفا كرونباخ لألداة ككل )

بحث مما يؤكد بشكل كبير سالمة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة عن وبذلك يكون الباحث قد تأكد من ثبات أداة ال

 أسئلة البحث.

 األساليب االحصائية المستخدمة في البحث:

 ( لصدق أداة البحث )االتساق الداخلي(. ومعامل ألفا كرونباخ وذلك لًياس ثبات أداة البحث.PEARSONمعامل االرتباط ) .2

توسط الموزون واالنحراف المعياري وذلك من أجل وصف عينة البحث وقياس واقع المهارات اإلجتماعية التكرارات والنسب والم .1

وآليات التدريب إلكتساب   لدى الشباب السعودي وكذلك قياس اتجاهات عينة الدراسة نحو أساليب اكتساب المهارات اإلجتماعية

 المهارات اإلجتماعية للشباب السعودي.

( وذلك للتحًق من العالقة بين المتغيرات الديموغرافية للعينة واستجاباتهم نحو واقع المهارات ANOVAالتباين )اختبار تحليل  ..

 اإلجتماعية لدى الشباب السعودي.
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 الدراسة الميدانية: الفصل الخامس

 أوالا: النتائج الخاصة بالبيانات األولية لعينة الدراسة:

 الدرجة العلمية )الوظيفية(( توزيع أفراد العينة حسب 5جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

الدرجة العلمية 

 )الوظيفية(

 %10.2 12 أستاذ

 %..12 12 أستاذ مشارك

 %22.0 21 أستاذ مساعد

 %222 220 المجموع

( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية )الوظيفية( ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة كانت درجتهم 2يوضح الجدول رقم )

( كأعلى نسبة، يليهم الذين كانت درجتهم العلمية أو الوظيفية أستاذ %22العلمية )الوظيفية( أستاذ مساعد وذلك بنسبة بلغت )

( وهذه النسب تشير إلى التمثيل الواقعي والمًبول %1.2الذين درجتهم العلمية أستاذ بنسبة )( وأخيراا %..12مشارك بنسبة )

 ألعضاء عيئة التدريس ضمن عينة الدراسة، مع ارتفاع لتمثيل وظيفة األستاذ المساعد. 

 ( توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في التدريس الجامعي2جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

سنوات الخبرة في 

 التدريس الجامعي

 %22.1 22 سنوات .أقل من 

 %20.2 22 سنوات 2إلى أقل من  .من

 %2..1 12 سنوات فأكثر. 2من 

 %222 220 المجموع

انت ك( توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في التدريس الجامعي ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة 2يوضح الجدول رقم )

( يليهم الذين كانت عدد  %2..1سنوات فأكثر( بنسبة بلغت ) 2عدد سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي ضمن الفئة )من 

( وفي المرتبة األخيرة الذين كانت عدد %22.1سنوات( بنسبة ) .الجامعي ضمن الفئة  )أقل من  سنوات خبرتهم في التدريس

(. وتشير هذه النسب إلى تمتع %20.2سنوات( بنسبة ) 2إلى أقل من  .الفئة )منسنوات خبرتهم في التدريس الجامعي ضمن 

 عينة الدراسة بخبرات كبيرة تمكنهم من تًييم متغيرات الدراسة بشكل جيد يخدم الدراسة الحالية. 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الكلية7جدول )

 النسبة% التكرار الفئة المتغير

 الكلية
 %21.2 .2 تطبيًية       

 %1.2. 2. نظرية

 %222 220 المجموع
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( توزيع أفراد العينة حسب الكلية، ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات 1يوضح الجدول رقم )

( وهذه %21.2( كأعلى نسبة، يليهم أعضاء هيئة التدريس من الكليات التطبيًية بنسبة )%1.2.النظرية وذلك بنسبة بلغت )

 مثيل ضمن عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية والتطبيًية.  النسب تشير إلى التتكافوء في الت

 ثانياا: النتائج المتعلقة بأسئلة البحث:

؟" ما هو واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريسالتساؤل الرئيس: وينص على "

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، ودرجة التًدير لكل ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث ب

 :مجال مجاالت هذا المحور وكانت النتائج على النحو اآلتي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه 8جدول )

 ظور أعضاء هيئة التدريسالشباب من من

 المحور األول م

المتوس

 ط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

الترتي

 ب
 الدرجة

 مهارة التواصل االجتماعي 2

2.26 0.66 
12...% . 

متوسط

 ة

 عالية . %...12 0.64 2.35 مهارة الصداقة 1

 عالية 1 %...12 0.61 2.38 مهارة التعاطف مع اآلخرين .

 عالية 2 %21.00 0.62 2.46 مهارة تًدير الذات .

 مهارة العمل ضمن فريق 2

2.20 0.73 
1....% 2 

متوسط

 ة

 عالية - %77.67 0.65 2.33 المتوسط العام للمحور

( نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة حول د واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء 2من الجدول )

( والمتوسط يًع %11.21( وبلغت نسبة الموافًة العامة )0.220( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )...1هيئة التدريس بلغ )

في هذه الفترة حسب التدرج الثالثي يشير إلى أن واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه ( والمتوسط .إلى  ...1ضمن الفترة )من 

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالي. 

( والتي توصلت إلى أن المهارات االجتماعية توافرت لدى طلبة كليتي 1002دراسة المزين )وهذه النتيجة جاءت متوافًة مع 

ودراسة  (%22.2( والوزن النسبي)12.1وصلت في المتوسط إلى ) عة اإلسالمية بنسبة عاليةالشريعة وأصول الدين بالجام

( والتي كان من أهم نتائجها أن مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة كليات التمريض كان مرتفعاا 1002)الحجار وأبومعال، 

م( التي أشارت إلى ارتفاع مستوى المهارات االجتماعية بين العاملين 1002دراسة )علي،و  (%..12بوزن نسبي قدره )

 والعامالت بالًطاع الخاص والًطاع الحكومي 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-9-5والعشرون | تأريخ اإلصدار:  التاسع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار  

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                   339 

 ISSN: 2706-6495 
 

وبترتيب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس، نجد أن مهارة تًدير الذات جاءت في المرتبة 

(. وفي المرتبة الثالثة حلت مهارة الصداقة  بمتوسط 2..1ليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط )(. ت2..1األولى بمتوسط )

( وقد قيم أعضاء هيئة التدريس هذه المهارات لدى فئة الشباب بأنها عالية. وفي المرتبة الرابعة حلت مهارة التواصل 2..1)

تفصيل استجابات  ( وفيما يلي...1رة العمل ضمن فريق بمتوسط )( بينما في المرتبة األخيرة مها1.12االجتماعي بمتوسط )

 :عينة الدراسة على المجاالت الفرعية

 أوالا: مهارة التواصل االجتماعي

ب لدى فئه الشبا ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التواصل االجتماعي9جدول )

 من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.73 1.82 في الًاعات الدراسية. يفضل الجلوس في المؤخرة في 2

 عالية 0.70 2.47 يعتمد أسلوب المناقشة والتفاهم في عالقته مع اآلخرين. 1

 عالية 0.62 2.44 رأئيه لآلخرين. يحاول دائماا توضيح .

 عالية 0.50 2.70 يبادر بالسالم على اآلخرين. .

 عالية 0.68 2.40 ينصت بدقة وال يًاطع اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم. 2

2 
عادة ما تظهر عليه عالمات الًلق عند تواجده مع مجموعة من 

 0.70 1.70 الزمالء.
 متوسطة

 متوسطة 0.66 2.26 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من 

( 2.34إلى أقل من  2.21( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.22( بانحراف معياري )1.12منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

فترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء والمتوسطات ضمن هذه ال

 هيئة التدريس متوسطة. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت 

دريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يبادر بالسالم على اآلخرين( كأبرز العبارات بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة الت

( تليها 1.10الدالة على  واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد )يحاول دائماا توضيح 1..1) العبارة )يعتمد أسلوب المناقشة والتفاهم في عالقته مع اآلخرين( بمتوسط

( ، تليها العبارة )ينصت بدقة وال يًاطع اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم( بمتوسط ...1رأئيه لآلخرين( وذلك بمتوسط )

 ...1تًع ضمن الفترة )من (. وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على جميع هذه الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات 0..1)

 (..إلى 
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أما مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس 

( تليها 2.21في الًاعات الدراسية( بمتوسط ) كانت كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يفضل الجلوس في المؤخرة في

( وقد كانت درجة موافًة أفراد 2.10عبارة )عادة ما تظهر عليه عالمات الًلق عند تواجده مع مجموعة من الزمالء( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21العينة على هاتين العبارتين متوسطة، حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

 تأتي متوافًة مع  وهذه النتايجة

حصلت على درجة عالية من االهتمام التواصل االجتماعي، وصلة الرحم ( التي أشارت إلى أن مجاالت 1002دراسة المزين )

( التي أشارت إلى أن مستوى التواصل اإلجتماعي 1002من قبل عينة الدراسة على درجة عالية. ودراسة )الحجار وأبومعال، 

  متوسطة.لدى طلبة كليات التمريض  انتعالقات االجتماعية كوال

 ثانياا: مهارة الصداقة

لدى فئه الشباب من  ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة الصداقة22جدول )

 منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.63 2.48 من األصدقاء. يكون الكثير 2

1 
يتأثر كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات متدينة في 

 0.72 1.97 االمتحان.
 متوسطة

 عالية 0.58 2.50 يًدم كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه. .

 عالية 0.64 2.45 يحافظ على عالقاته مع أصدقاءه الًدامى. .

 عالية 0.64 2.35 المتوسط العام

الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء من 

( والمتوسطات ضمن هذه الفترة 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.64( بانحراف معياري )2.35هيئة التدريس بلغ )

 الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالية. من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

ات ة أصدقائه( كأبرز العبارمن منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يًدم كل ما يستطيع لمساعد

( تليها العبارة )يكون 1.20الدالة على واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

(. 2..1( وفي المرتبة الثالثة نجد )يحافظ على عالقاته مع أصدقاءه الًدامى( بمتوسط )2..1الكثير من األصدقاء( بمتوسط )

 (..إلى  ...1نت درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من وقد كا

أما مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فتمثلت في 

( وقد كانت درجة موافًة أفراد 2.21متدينة في االمتحان( بمتوسط ) العبارة )يتأثر كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات

 (. ...1إلى  2.21العينة على هذه العبارة متوسطة، حيث كان المتوسط يًع ضمن الفترة )من 
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( التي أشارت إلى أن مجاالت المبادرة والصداقة والبشاشة على درجة 1002دراسة المزين )وتأتي هذه النتيحة متوافًة مع 

( التي أشارت إلى أن مستوى 1002عالية من االهتمام من قبل عينة الدراسة على درجة عالية. ودراسة )الحجار وأبومعال، 

 العالقات االجتماعية ضمن كانت لدى طلبة كليات التمريض عالية.

 ثالثاا: مهارة التعاطف مع اآلخرين

لدى  أفراد العينة حول واقع مهارة مهارة التعاطف مع اآلخرين( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات 22جدول )

 فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.58 2.53 يحاول تفهم وجهات نظر اآلخرين. 2

 متوسطة 0.69 2.02 عادة يتناسى إساءة اآلخرين له. 1

 متوسطة 0.61 2.30 بالحالة النفسية لمن يحيطون به. يتأثر .

 عالية 0.63 2.53 يتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة التعليمية. .

 عالية 0.54 2.49 يلبي دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة.  2

 عالية 0.61 2.38 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب من 

( والمتوسطات .إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من 0.22( بانحراف معياري )2..1منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

شير إلى أن مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي ت

 عالية. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت 

مرتبة األولى )يحاول تفهم وجهات نظر اآلخرين( كأبرز بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في ال

( .1.2العبارات الدالة على  واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( وانحراف .1.2ط )( تليها العبارة )يتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة التعليمية( بمتوس0.22وانحراف معياري )

( وقد كانت 2..1( وفي المرتبة الثانية نجد )يلبي دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة( وذلك بمتوسط ).0.2معياري )

 (..إلى  ...1درجة موافًة أفراد العينة على هذه الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

ع اآلخرين لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس أما مظاهر واقع مهارة التعاطف م

( تليها عبارة )عادة يتناسى 0..1كانت كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يتأثر بالحالة النفسية لمن يحيطون به( بمتوسط )

العينة على هاتين العبارتين متوسطة، حيث كانت المتوسطات  ( وقد كانت درجة موافًة أفراد1.01إساءة اآلخرين له( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21تًع ضمن الفترة )من 

ويفسر الباحث حصول مهارة التعاطف مع اآلخرين على درجة عالية من التوافر بين الشباب السعودي إلى طبيعة التنشئة في 

 المجتمع والتي أساسها الدين اإلسالمي الذي يحث على ذلك، 
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ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قال )َمثَُل اْلُمْؤِمنِ  ِ َصلهى هللاه ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا حيث جاء في الحديث أن َرُسوُل هللاه يَن فِي تََوادِّ

( وهذه داللة واضحة يحث فيها النبي صلى 2022اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى لَهُ َساِئُر اْلَجَسِد بِالسههَِر َواْلُحمهى( أخرجه البخاري )

ين افراد المجتمع وتًديم المشاعر النبيلة المتجسدة في تًديم المحبة الغير مشروطة هللا عليه وسلم على اهمية التراحم التعاطف ب

 لالخر.

 رابعاا: مهارة تقدير الذات

لدى فئه  ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة مهارة تقدير الذات20جدول )

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 لعبارةا م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.49 2.69 يحب مظهره كما يبدو عليه. 2

 عالية 0.67 2.47 يستطيع تدبر أمره دوماا. 1

 عالية 0.70 2.36 لديه الًدرة على التعبير عن أفكاره بحرية تامة. .

 متوسطة 0.65 2.20 ينفذ ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد. .

 عالية 0.60 2.58 يعتبر نفسه شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه. 2

 عالية 0.62 2.46 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور 

( والمتوسطات ضمن .إلى  ...1( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من 0.21( بانحراف معياري )2..1أعضاء هيئة التدريس بلغ )

 أن مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالية.  هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

هره كما يبدو عليه( كأبرز العبارات الدالة على  من منظور أعضاء هيئة التدريس كانت كالتالي: في المرتبة األولى )يحب مظ

( تليها العبارة )يعتبر نفسه 1.22واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

( ، 1..1توسط )( وفي المرتبة الثالثة نجد )يستطيع تدبر أمره دوماا( وذلك بم1.22شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه( بمتوسط )

(. وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على هذه 2..1تليها العبارة )لديه الًدرة على التعبير عن أفكاره بحرية تامة( بمتوسط )

 (..إلى  ...1الفًرات عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فكانت )ينفذ أما مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت 

( وقد كانت درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارة متوسطة، حيث كان 1.10ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21المتوسط يًع ضمن الفترة )من 
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 خامساا: مهارة العمل ضمن فريق

 لدى فئه الشباب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة العمل ضمن فريق( 23جدول )

 من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.79 1.89 يميل لألعمال الفردية. 2

1 
الجماعية دون أن يطلب منه يبادر لإلشتراك في األنشطة 

 0.76 2.18 ذلك.

 متوسطة

 متوسطة 0.75 2.33 يبذل كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل. .

 متوسطة 0.72 2.13 يحاول المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما. .

 عالية 0.63 2.49 يشترك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة. 2

 متوسطة 0.73 2.20 المتوسط العام

من الجدول السابق نجد أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور 

( 2.34إلى أقل من  2.21( والمتوسط يًع ضمن الفترة )من .0.1( بانحراف معياري )1.10أعضاء هيئة التدريس بلغ )

والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة 

 التدريس متوسطة. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية 

اء هيئة التدريس تمثلت في العبارة )يشترك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة( كأبرز العبارات من منظور أعض

( حيث كان متوسط 2..1الدالة على  واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس وذلك بمتوسط )

 .(.إلى  ...1هذه العبارة يًع ضمن الفترة )من 

أما مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة التدريس فًد كانت 

( تليها عبارة ...1كالتالي: في المرتبة األولى حلت العبارة )يبذل كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل( بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد العبارة )يحاول 1.22ية دون أن يطلب منه ذلك( بمتوسط ))يبادر لإلشتراك في األنشطة الجماع

( وقد كانت 2.22( وأخيراا العبارة )يميل لألعمال الفردية( بمتوسط ).1.2المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما( بمتوسط )

 (. ...1إلى  2.21ات تًع ضمن الفترة )من درجة موافًة أفراد العينة على هذه العبارات متوسطة، حيث كانت المتوسط

التساؤل الثاني: وينص على "ما أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" 

ًرات ف ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول

 ( يوضح النتائج:.2هذا المحور، والجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه 22جدول )

 لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

2 
إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية المهارات االجتماعية 

 لدى الطالب.
 عالية 0.47 2.74

 عالية 0.44 2.81 إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار  1

. 
المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية التعليمية التي تتطلب العمل 

 الجماعي
 عالية 0.58 2.70

. 
المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل 

 االجتماعي
 عالية 0.54 2.74

2 
المشاركة في األنشطة الالمنهجية المرتبطة بالرياضة )جماعية وفردية( 

 مثل كرة الًدم، كرة السلة، السباحة، التنس..وغيرها. 
 عالية 0.59 2.66

2 
المشاركة في األنشطة الالمنهجية غير الرياضية كالجماعات األدبية 

 والثًافية واالعمال التطوعية وغيرها. 
 عالية 0.64 2.65

1 
إشراك الطالب في البرامج التي تنمي المهارات االجتماعية كتكليف 

 الطالب بالتحدث في الفعاليات التي تنظم ضمن البيئة الجامعية
 عالية 0.57 2.67

2 
إقامة الندوات والحلًات النًاشية عن المواضيع المجتمعية بمشاركة 

 الطالب
 عالية 0.54 2.71

2 
المساهمة في األنشطة الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة 

 خبرات الطالب االجتماعية الخاصة. 
 عالية 0.49 2.74

20 
يات تعلم سلوك البرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها

 ايجابية كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية.
 عالية 0.49 2.73

22 
المشاركة في أنشطة المؤسسات االجتماعية، والتي تساعد بدورها على 

 عًد العالقات اجتماعية واألنشطة الناجحة.
 عالية 0.51 2.72

 عالية 0.53 2.71 المتوسط العام

أن المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من الجدول السابق نجد 

( والمتوسطات 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )0.22( بانحراف معياري )2..1من منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

ًة أفراد العينة على أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن درجة مواف

 الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس والمذكورة في المحور عالية. 
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وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن جميع أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور 

جاءت بدرجة عالية وكان ترتيبها كالتالي: في المرتبة األولى نجد أسلوب )إشراك الطالب في المشروعات أعضاء هيئة التدريس 

( يليه أسلوب )إتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية 1.22العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار( وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة الثالثة نجد )المساهمة في األنشطة 1..0انحراف معياري )( و.1.1المهارات االجتماعية لدى الطالب( بمتوسط )

( وانحراف معياري .1.1الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة خبرات الطالب االجتماعية الخاصة( وذلك بمتوسط )

( وانحراف .1.1الجتماعي( بمتوسط )(، ثم أسلوب )المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل ا2..0)

( وفي المرتبة الخامسة نجد )البرامج اإلرشادية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها تعلم سلوكيات ايجابية .0.2معياري )

ية، ( يليه أسلوب )المشاركة في أنشطة المؤسسات االجتماع.1.1كالمبادأة والًدرة على المشاركة االجتماعية( وذلك بمتوسط )

( وفي المرتبة السابعة نجد )إقامة الندوات 1.11والتي تساعد بدورها على عًد العالقات اجتماعية واألنشطة الناجحة( بمتوسط )

(، يليه أسلوب )إشراك الطالب في البرامج 1.12والحلًات النًاشية عن المواضيع المجتمعية بمشاركة الطالب( وذلك بمتوسط )

( وفي 1.21ماعية كتكليف الطالب بالتحدث في الفعاليات التي تنظم ضمن البيئة الجامعية( بمتوسط )التي تنمي المهارات االجت

المرتبة التاسعة نجد )المشاركة في األنشطة الالمنهجية المرتبطة بالرياضة )جماعية وفردية( مثل كرة الًدم، كرة السلة، السباحة، 

ة األخيرة نجد العبارة )المشاركة في األنشطة الالمنهجية غير الرياضية (، وفي المرتب1.22التنس..وغيرها( وذلك بمتوسط )

( حيث كانت درجة موافًة أفراد العينة على جميع 1.22كالجماعات األدبية والثًافية واالعمال التطوعية وغيرها( بمتوسط )

 (..إلى  ...1عبارات هذا المحور عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

ى الباحث أنه يمكن تنمية المهارات اإلجتماعية من خالل المناهج الدراسية باعتماد التخطيط السليم للدرس واإلهتمام باألنشطة وير

الصفية والالصفية التي تكون ضمن المناهج الدراسية وتنفيذها باستخدام استراتيجيات مثل التعلم التعاوني ولعب األدوار، 

جهات النظر المختلفه وطريًة طرح األسئلة واالستماع بإنتباه لآلخرين والًدرة على عملية اإلقناع، والتفكير والمناقشات وتًبل و

 حيث تعد من المهارات اإلجتماعية المطلوب اتًانها من قبل الطالب.

 يئةوينص على "ما آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هالتساؤل الثالث: 

ولإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة التدريس؟" 

 ( يوضح النتائج:22حول فًرات هذا المحور، والجدول )

التدريب الكتساب المهارات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول آليات 25جدول )

 االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

2 
تدريب الطالب على كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع 

 حلول بديلة
 عالية 0.42 2.83
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 العبارة م 
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1 
الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول استخدام استراتيجيات المناقشات 

 موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة
 عالية 0.48 2.85

. 
التركيز على استراتيجيات الوعي بالذات من خالل تشجيع الطالب على 

 التعبير عن انفعاالتهم والتمييز بينها.
 عالية 0.44 2.78

. 
من خالل تعليم الطالب تعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات 

 استراتيجيات تنظيم السلوك.
 عالية 0.46 2.81

2 
تدريب الطالب على استراتيجيات انتظام الذات وخفض اإلشراف المباشر 

 عليهم.
 عالية 0.53 2.68

2 
جعل الطالب يواصلون العمل بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية 

 أنفسهم
 عالية 0.42 2.81

1 
استاراتيجيات تمثيل األدوار كأن يًوم الطالب بتمثيل أدوار استخدام 

 لطريًة العمل لحل لبعض المشكالت التي يتم اختيارها من قبل المدربين
 عالية 0.58 2.61

2 

استراتيجيات تبني األدوار عبر جعل الطالب يتبنون وجهة نظر معينة في 

النظر موضوع معين وتوضيحها والدفاع عنها مع احترام وجهات 

 األخرى

 عالية 0.52 2.70

2 

استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع 

معين وأن يحافظ كل طرف على دوره ويحترم الرأي اآلخر وأن ال 

 تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد

 عالية 0.48 2.78

 عالية 0.48 2.76 المتوسط العام

المتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه من الجدول السابق نجد أن 

( 3إلى  2.34( والمتوسط يًع ضمن الفترة )2..0( بانحراف معياري )1.12الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس بلغ )

موافًة أفراد العينة على آليات التدريب الكتساب المهارات  والمتوسطات ضمن هذه الفترة من التدرج الثالثي تشير إلى أن درجة

 االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس والمذكورة في المحور عالية. 

وبالنظر إلى متوسطات استجابات أفراد العينة نجد أن جميع آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من 

ر أعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة عالية، وكان ترتيبها على النحو التالي: في المرتبة األولى نجد )استخدام استراتيجيات منظو

المناقشات الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة واحدة( وذلك بمتوسط 

( وفي .1.2ة تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة( بمتوسط )( تليها آلية )تدريب الطالب على كيفي1.22)

 (،1.22المرتبة الثالثة نجد )جعل الطالب يواصلون العمل بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية أنفسهم( وذلك بمتوسط )
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م ل تعليم الطالب استراتيجيات تنظي( تليها آلية )تعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات من خال1..0وانحراف معياري ) 

( وفي المرتبة الخامسة نجد )التركيز على استراتيجيات الوعي بالذات من 2..0( وانحراف معياري )1.22السلوك( بمتوسط )

(، تليها آلية 2..0( وانحراف معياري )1.12خالل تشجيع الطالب على التعبير عن انفعاالتهم والتمييز بينها( وذلك بمتوسط )

استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع معين وأن يحافظ كل طرف على دوره ويحترم الرأي )

( وفي المرتبة السابعة نجد 2..0( وانحراف معياري )1.12اآلخر وأن ال تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد( بمتوسط )

ن وجهة نظر معينة في موضوع معين وتوضيحها والدفاع عنها مع احترام )استراتيجيات تبني األدوار عبر جعل الطالب يتبنو

(، تليها آلية )تدريب الطالب على استراتيجيات انتظام الذات وخفض اإلشراف 1.10وجهات النظر األخرى( وذلك بمتوسط )

ار ار كأن يًوم الطالب بتمثيل أدو( وفي المرتبة األخيرة نجد )استخدام استاراتيجيات تمثيل األدو1.22المباشر عليهم( بمتوسط )

(، وقد كانت درجة موافًة أفراد 1.22لطريًة العمل لحل لبعض المشكالت التي يتم اختيارها من قبل المدربين( وذلك بمتوسط )

 (..إلى  ...1العينة على جميع عبارات هذا المحور عالية حيث كانت المتوسطات تًع ضمن الفترة )من 

( التي أشارت إلى فعالية استراتيجية التدريب رفع مستوى 1022وافًة مع دراسة )الزيادات وجبريل، وتأتي هذه النتيجة مت

 المهارات اإلجتماعية لدى طلبة الجامعة. 

ويرى الباحث أن اكتساب المهارات اإلجتماعية وتنميتها يعتمد بشكٍل أساسي على تحديد الهدف الُمحفّز الكتساب هذه المهارة، 

خالل التفكير بالسبب الدافع لتعلّم هذه المهارة، وماذا سيفعل بها بعد اكتسابها؛ فهذا يُساعد على االحتفاظ بالمهارة  ويتّم ذلك من

ألطول فترٍة زمنيّة ُممكنة، كما أّن امتالك الطموح لتحًيق غايٍة ُمحّددة يُشكل الحافز الرئيسي للوصول إليها، وبعد تحديد الهدف 

 ن دراسة جميع العناصر التي تساعد على الوصول إليه، والبدء بالعمل عليها بشكٍل تدريجي.المنشود فإنّه ال بّد م

كما انه يمكن اكتساب المهارات من خالل الدراسة والتعلم حيث أن العملية التعليميّة تطوير المهارات اإلجتماعية وفًاا لفتراتها 

به المهارات االجتماعية المطلوبة على طول الفترة الزمنية لتعليمه. الزمنية المطلوبة وهي عملية تمتد لسنوات وتعمل على اكسا

كذلك الخبرات العملية تعد مصدراا مهماا إلكساب الطالب المهارات االجتماعية المطلوبة، فالفرد في حياته يواجه الكثير من 

 المواقف التي تكسبه بعض المهارات أو تصًلها وتنميها.

 التساؤل الرابع:

ونص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول واقع وأساليب وآليات 

التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفقاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس 

لكل من متغيري  (ANOVA)لتساؤل قام الباحث بإجراء اختبار تحليل التباين لإلجابة على هذا االجامعي، نوع الكلية(؟" 

( للعينتين المستًلتين مع متغير نوع الكلية T)الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي( واختبار )

 )تطبيًية/نظرية( كما في الجداول التالية:

 أوالا: الدرجة العلمية:
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للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب  (ANOVA)تحليل التباين( اختبار 22جدول )

 تبعاا لمتغير الدرجة العلمية الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب

 المتغير
مصدر 

 االختالف

 مجموع

 المربعات 

 درجات

 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية لدى فئة 

 الشباب

بين 

 المجموعات
.20.222 1 222.122 

2.21. 0...1 
داخل 

 المجموعات
2.2..22 22 22.20.2 

 أساليب إكتساب المهارات اإلجتماعية

بين 

 المجموعات
22.0.1 1 .0.21. 

2.21. .12. 
داخل 

 المجموعات
2212.0.1 22 22..0. 

إلكتساب المهارات آليات التادريب 

 اإلجتماعية

بين 

 المجموعات
12.222 1 2..222 

2.121 0.212 
داخل 

 المجموعات
202.22. 22 2.122 

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
200..21 1 201.... 

2..1. 0.2.1 
داخل 

 المجموعات
..121.2 22 ..2.0.1 

أفراد حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه ( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات 22من الجدول )

ا لمتغير الدرجة العلمية؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيمة ) ( P>0.05( )0.02( كانت أكبر من )Fلدى فئه الشباب تبعا

 واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد العينة حول حول

ا لمتغير الدرجة العلمية، أي أن جميع أفراد العينة )بمختلف درجاتهم العلمية )الوظيفية((  المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

 متفًون على تًييم حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

( والتي توصلت إلى أنه ال يوجد اختالف دال إحصائياا في توافر المهارات 1002دراسة المزين )وتأتي هذه النتيجة متوافًة مع  

( والتي كان من أهم نتائجها 1002دراسة )الحجار وأبومعال، بشكل عام لدى عينة الدراسة يعزى لمتغير المستوى التعليمي. 

 .ي مستوى المهارات االجتماعية تبعاا للمستوى التعليميوجود فروق ذات داللة إحصائية ف
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 ثانياا: عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي:

للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب  (ANOVA)( اختبار تحليل التباين27جدول )

 في التدريس الجامعيدد سنوات الخبرة تبعاا لمتغير عالكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب 

 مصدر االختالف المتغير
 مجموع

 المربعات 

 درجات

 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية 

 لدى فئة الشباب

 22.1002 1 ..211 بين المجموعات

داخل  0.212 02..2

 المجموعات
21.1.21 22 2..0022 

إكتساب المهارات أساليب 

 اإلجتماعية

 .22.02 1 221.212 بين المجموعات

داخل  0.022 1.222

 المجموعات
2222.222 22 22.222 

آليات التادريب إلكتساب 

 المهارات اإلجتماعية

 12.2.2 1 222... بين المجموعات

داخل  0.011. 1.102

 المجموعات
12..202 22 2.222 

 الدرجة الكلية

 .1.0.22 1 02..22. المجموعاتبين 

داخل  21..0 ..2.2

 المجموعات
2..22 22 2.2..1. 

( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات 21من الجدول )

ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس  ( Fالجامعي؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيمة )االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

( وبالتالي فهي غير دالة إحصائياا مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في P>0.05( )0.02كانت أكبر من )

ا لماستجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تب تغير عدد عا

سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، أي أن أفراد العينة )بمختلف عدد سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي( متفًون على تًييم 

 واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

ا لمتغير ويفسر الباحث عدم وجود فروق حول واقع وأساليب وآليات التد ريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، لكون غالبية عينة الدراسة من ذوي الخبرة العالية في التدريس الجامعي حيث أن أكثر 

 .سنوات فأكثر 2من أعضاء هيئة التدريس ضمن العينة كانت سنوات خبرتهم في التدريس الجامعي من  %10من 
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 :المؤهل العلميثالثاا: 

( للفروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات T( اختبار )28جدول )

 نوع الكليةلمتغير تبعاا  االجتماعيه لدى فئه الشباب

 الفئات المتغير
حجم 

 العينة
 المتوسط

 اإلنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

 قيمة

(F) 

مستوى 

 الداللة

واقع المهارات اإلجتماعية 

 لدى فئة الشباب

 .1.1 22.01 .2 تطبيقية
200 2.1.2 .122 

 2.22 21.01 2. نظرية

أساليب إكتساب المهارات 

 اإلجتماعية

 22.. 12.22 .2 تطبيقية
200 .212 ..21 

 22.. 12.12 2. نظرية

آليات التادريب إلكتساب 

 اإلجتماعيةالمهارات 

 1.22 12.10 .2 تطبيقية
200 

2..12 

 
.222 

 1.21 2...1 1. نظرية

 الدرجة الكلية
 1..22 10..22 .2 تطبيقية

200 2.222 .022 
 2...2 220.20 2. نظرية

ات المهار ( نجد أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب22من الجدول )

ا لمتغير نوع الكلية؛ حيث نجد أن قيم مستويات الداللة لًيم ) ( P>0.05( )0.02( كانت أكبر من )Tاالجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

وبالتالي فهي غير دالة إحصائياا مما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب 

ا لمتغير نوع الكلية، أي أن أعضاء هيئة التدريس في الكليات وآليات ال تدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

  التطبيًية والنظرية متفًين على تًييم وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب.

ويرجع الباحث عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه 

ا لمتغير نوع الكلية، إلى أن عينة الدراسة هم من أعضاء التدريس وهم مؤهلون بدرجة كبيرة في آليات  لدى فئه الشباب تبعا

ت مهارات اجتماعية أو غيرها من المهارات الحياتية األخرى، وبحكم عملهم في تعليم اكساب المهارات والتدريب سواء كان

الشباب وتدريبهم هم أكثر دراية من أي فئة أخرى بالمجتمع باآلليات واألساليب المالئمة لتدريس الشباب أو تدريبهم بغرض 

ذلك يبرر اتجاه استجاباتهم الموحد وعدم وجود  اكتساب المهارات بشكل عام والمهارات اإلجتماعية بشكل خاص، وبالتلي فإن

 اإلختالف.  

 ملخص النتائج والتوصيات : الفصل السادس
 تمهيد:

يشتمل هذا الفصل على عرضاا ملخصاا لنتائج البحث بعد تحليل البيانات كما يشتمل على بعض التوصيات العامة والمًترحات 

 الدراسة من نتائج.التي تًدم بها الباحث في ضوء ما توصلت إليه 
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 أوالا: ملخص نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيس: 

 ؟" ما هو واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

  وسط ك بمتأن إلى أن واقع المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس عالي وذلأظهرت النتائج

 (. %11.21( ونسبة موافًة عامة )...1)

 ( تليها مهارة التعاطف مع اآلخرين بمتوسط 2..1أظهرت النتائج أن مهارة تًدير الذات جاءت في المرتبة األولى بمتوسط .)

جتماعي ( وفي المرتبة الرابعة حلت مهارة التواصل اال2..1(. وفي المرتبة الثالثة حلت مهارة الصداقة بمتوسط )2..1)

 (....1( بينما في المرتبة األخيرة مهارة العمل ضمن فريق بمتوسط )1.12بمتوسط )

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء

ل مناقشة والتفاهم في العالقات مع اآلخرين، وأن يحاوهيئة التدريس تمثلت في المبادرة بالسالم على اآلخرين، وإعتماد أسلوب ال

 دائماا توضيح رأئيه لآلخرين، باإلضافة إلى اإلنصات بدقة وعدم مًاطعة اآلخرين أثناء حديثهم لفهم وجهة نظرهم.

  اء أعضأظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور

في الًاعات الدراسية، وظهور عالمات الًلق عليه عند تواجده  هيئة التدريس تمثلت في تفضيل الطالب للجلوس في المؤخرة في

 مع مجموعة من الزمالء. 

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة التدريس

في تًديم الطالب كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه، وتكوينه للكثير من األصدقاء، باإلضافة إلى محافظته على عالقاته مع تمثلت 

 أصدقاءه الًدامى.

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة الصداقة لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة

 كثيراا عند حصول أصدقاءه على درجات متدينة في االمتحان.  التدريس تمثلت في تأثر الطالب

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التواصل االجتماعي لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء

التعليمية،  هيئة التدريس تمثلت في محاولة تفهم وجهات نظر اآلخرين، والتطوع لمساعدة زمالءه في المهمات واألنشطة

 باإلضافة إلى تلبيته دعوة اآلخرين لحضور مناسباتهم المختلفة.

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة التعاطف مع اآلخرين لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور

 ين له. أعضاء هيئة التدريس تمثلت في التأثر بالحالة النفسية لمن يحيطون به، وتناسي إساءة اآلخر

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة

التدريس تمثلت في أن يحب مظهره كما يبدو عليه، ويعتبر نفسه شخصاا مهماا ألسرته وأصدقائه، باإلضافة إلى استطاعته تدبر 

 أمره دوماا.

 اهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة أظهرت النتائج أن مظ

 التدريس تمثلت في تنفيذ ما يراه مناسباا له بدون استشارة أحد. 
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  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة عالية من منظور أعضاء هيئة

 يس تمثلت في اإلشتراك مع اآلخرين في إبداء الرأي في المجاالت المختلفة.التدر

  أظهرت النتائج أن مظاهر واقع مهارة تًدير الذات لدى فئه الشباب والتي جاءت بدرجة متوسطة من منظور أعضاء هيئة

أن  اك في األنشطة الجماعية دونالتدريس تمثلت في بذل الطالب كل طاقته العملية عندما ينضم لمجموعة عمل، ويبادر لإلشتر

 يطلب منه ذلك، ويحاول المشاركة مع اية مجموعة تًوم بعمل ما، باإلضافة إلى ميله لألعمال الفردية. 

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 

 ما أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" 

  أن أبرز أساليب اكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس تمثلت في  أظهرت النتائج

إشراك الطالب في المشروعات العلمية التي تتطلب المناقشة والحوار، وإتباع طرق التعلم التعاوني التي تساعد على تنمية 

طة الالمنهجية للمتعلمين تشجع على ضبط وإدارة خبرات الطالب المهارات االجتماعية لدى الطالب، والمساهمة في األنش

 االجتماعية الخاصة، باإلضافة إلى المشاركة في أنشطة التعلم الالمنهجية الترفيهية التي تنمى التواصل االجتماعي.

 الثالث: النتائج المتعلقة بالتساؤل 

 اب من منظور أعضاء هيئة التدريس؟" ما آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشب

  أظهرت النتائج  أن أبرز آليات التدريب الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب من منظور أعضاء هيئة التدريس

استخدام استراتيجيات المناقشات الجماعية عبر إدارة جلسة نًاش حول موضوع محدد يشارك فيه الطالب بوصفهم جماعة 

ريب الطالب على كيفية تحديد المشكالت وصياغتها في كلمات ووضع حلول بديلة، وجعل الطالب يواصلون العمل واحدة، وتد

بأنفسهم، وتحميلهم جزءاا من مسؤلية أنفسهم، وتعليم الطالب استراتيجيات الوعي بالذات من خالل تعليم الطالب استراتيجيات 

بالذات من خالل تشجيع الطالب على التعبير عن انفعاالتهم والتمييز تنظيم السلوك، والتركيز على استراتيجيات الوعي 

بينهاباإلضافة إلى استخدام استراتيجيات الحوار البناء وجعل الطالب يناقشون موضوع معين وأن يحافظ كل طرف على دوره 

 ويحترم الرأي اآلخر وأن ال تًتصر إدارة الحوار على طرف واحد.

 

 الرابع:النتائج المتعلقة بالتساؤل 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول واقع وأساليب وآليات التدريب 

الكتساب المهارات االجتماعيه لدى فئه الشباب وفقاا للمتغيرات )الدرجة العلمية، عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي، 

 نوع الكلية(؟" 

 فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات  أظهرت النتائج أنه ال توجد

ا لمتغير الدرجة العلمية.  االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات

ا لمتغير عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي. االجتماعيه لدى ف  ئه الشباب تبعا
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  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول واقع وأساليب وآليات التدريب الكتساب المهارات

ا لمتغير نوع الكلية.  االجتماعيه لدى فئه الشباب تبعا

 ثانياا: التوصيات

 البحث من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي:بناء على ما توصل إلية 

 الطالب لدى إلى تنمية المهارات االجتماعية تهدف إدارة اإلرشاد الطالبي بالجامعة قبل من تدريبية ودورات برامج عًد 

خاص لكون النتائج قد أظهرت أنها أقل المهارات لدى الشباب من  العمل ضمن فريق بشكل مهارة على والتركيز عام، بشكل

 منظور أعضاء هيئة التدريس.

 مهارتهم االجتماعية. للطالب فرص توفير لتساعدعلي الطالبية الالصفية تطويراألنشطة 

 وعًد البحوث إجراء خالل االجتماعية من المهارات توافر على العمل في مباشر بدور الجامعات أساتذة يطلع أن ضرورة 

 لها. الطلبة وحاجة يتفق وطبيعتها بما لها والتنظير العمل وورش والمحاضرات الندوات

 اللًاءات الدورات التدريبية وعًد من خالل وذلك لديهم االجتماعية المهارات من يرفع أن شأنه من ما إلى الطالب توجيه 

 االجتماعية. المهارات الطالب إلكساب الهادفة والمناظرات

 وممارسة اكتساب من الطالب الدراسية لتمكين المستويات كافة في االجتماعية للمهارات الدراسية المًررات تضمين 

 االجتماعية. المهارات

 

 والمراجع قائمة المصادر

 أوالا: المراجع العربية:

 الفلسطيني، المدني المجتمع في الًيادات النسوية لدى الًرار اتخاذ والًدرة على االجتماعية المهارات (2008) نعمة حلو، أبو 

  . غزة األزهر، جامعة ،ماجستير رسالة

 ( .الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا  في محافظات غزة، 1022أبومنصور، حنان .)

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة،

 ( 2222جامعة الدول العربية )الًاهرة.العربي توصيات المؤتمر األول لوزراء الشباب ، 

 ( المهارات االجتماعية وفعالية الذات وعالقتها باالتجاه نحو مهنة 1002الحجار، بشير إبراهيم وأبو معال طالب صالح )

 ، كلية التمريض، الجامعة اإلسالمية: غزة.رسالة ماجستير غير منشورةالتمريض لدى طلبة كليات التمريض، 

 ( .المهارات اال1022الحجار، وفاء .) ،رسالة جتماعية وعالًتها بالضغوط النفسية لدى المرأة الًيادية بمحافظات غزة

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة

 ( المهارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئاب وبعض المتغيرات النفسية، .100الحسانين، محمد محمد ) مجلة

 ( . العدد )الثاني(..2)رانم( . المجد )االحصائيين النفسيين المصرية دراسات نفسية رابطة 
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 ( .فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى عينة من األطفال المتخلفين عًلياا .100الحميضي، أحمد .)

 ربية للعلوم األمنية، الرياض.، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العرسالة ماجستير غير منشورةالًابلين للتعلم، 

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،( 1سلسلة المهارات االجتماعية )المهارات االجتماعية ، تدريب وتمارين ومناهج تقييم

 العبيكان للنشر، الرياض.

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،( .المهارات االجتماعية )سلسلة المهارات االجتماعية، المفهوم والوحدات والمحددات

 العبيكان للنشر، الرياض.

 ( 102الدخيل هللا، دخيل عبدهللا. ) ،سلسلة المهارات المهارات االجتماعية، تعليم وتدريس المهارات االجتماعية والقيم

 ( العبيكان للنشر، الرياض..االجتماعية )

 ( .فعالية برنامج تدريبي ل1022الزيادات، مريم وجبريل، موسى .) لمهارات االجتماعية في خفض الخجل واإلكتئاب لدى

 ..22 -212(، 1)..، دراسات، العلوم التربويةطلبة الجامعة األردنية، 

 ( فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات اإلجتماعية لدى عينة من أطفال ما 1022الصوافية، جوخة محمد سليم )

 كلية العلوم واآلداب، جامعة نزوي، الجزائر. ،، رسالة ماجستير غير منشورةقبل المدرسة

 ( 1002عبد المعطي، أحمد حسين ومصطفى، دعاء محمد )( دار السحاب للنشر والتوزيع. 2، ط)المهارات الحياتية 

 ( .1002العساف، صالح .)الرياض: مكتبة العبيكان..، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، 

 ( 1002علي، عبد السالم علي ) السلوك التوكيدي والمهارات االجتماعية وعالقتها بالسلوك االنفعالي للغضب بين العاملين

 (.21، الًاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. العدد )مجلة علم النفسوالعامالت، 

 ( .المهارات االجتماعية عند الشخصية التجنبية، 1022عمران، هوارية .)العلوم  ، كليةرسالة ماجستير غير منشورة

 سعيدة، الجزائر. –االجتماعية واإلنسانية، جامعة الدكتور موالي طاهر 

 ( معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء الهيئة 1020المجيدل، عبدهللا وشماس سالم مستهيل )

 (0+2العدد )- 02المجلد  –مجلة جامعة دمشق كلية التربية بصاللة أنموذجاا"،  –التدريسية "دراسة ميدانية 

 ( 2212مدكور، إبراهيم )الهيئة المصرية العامة للكتاب.معجم العلوم االجتماعية ، 

 ( 1002المزين، سليمان حسين موسى ) مدى توافر المهارات االجتماعية لدى طلبة كليتي الشريعة وأصول الدين الجامعة

 عة اإلسالمية غزة.، كلية التربية الجاماإلسالمية بغزة وسبل االرتقاء بها

 ( .المهارات االجتماعية والثبات االنفعالي لدى التالميذ أبناء األمهات المكتئبات، 1002المطوع، آمنة .)رسالة ماجستير 

 ، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة الًاهرة، مصر.غير منشورة

 ( مستوى ال1022المًداد، قيس وبطاينة، أسامة والجراح، عبدالناصر ) مهارات االجتماعية لدى األطفال العاديين واألطفال

 (072- 053،) 3،عدد  7المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد ذوي صعوبات التعلم في األردن من وجهة نظر المعلمين، 

 ( 1020منسي، محمود عبد الحليم وبخيت، خديجة أحمد ) ء، الرياض.درا الزهرا( 2تعليمها وتعلمها، ط) –مهارات الحياة 

 ( .البنية العاملية الختبار المهارات االجتماعية وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية، 1021موفق، كروم .)وراه رسالة دكت

 ، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، الجزائر.غير منشورة
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 ( المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتية المدرك.102اليوسف، رامي محمود ) ة والتحصيل الدراسي العام لدى عينة

مية مجلة الجامعة اإلسالمن طلبة المرحلة المتوسطة في منطًة حائل بالمملكة العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات، 

 .22.ص – 11.، المجلد الحادي والعشرون، العدد األول، صللدراسات التربوية والنفسية

 ثانياا: المراجع األجنبية:

 Gresham, F. M. (2002). Teaching social skills to high risk children and youth: Preventive and 

remedial strategies. In M. Shinn, H. Walker, & G. Stoner (Eds.), Interventions for academic and 

behavior problems II: Preventive and remedial strategies (pp. 403–432). Bethesda, MD: National 

Association of School Psychologists. 

 Gresham, Frank M. & Van, Mai Bao Cook, Clayton R. (2006) Social Skills Training for 

Teaching Replacement Behaviors: Remediating Acquisition Deficits in At-Risk Students, 

Behavioral Disorders, 31 (4), 363–377 

 

 المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي. ،الباحث/ فهد رجاء العتيبي ،2021 ©جميع الحًوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/

