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 ملخص

لهدددف ق هذا اجل حتقيطلبة اجلامعة، ول   تعرف الكفاية الاجامتعية وعالقهتا بفاعلية اذلات دلىا ىل هتدف ادلراسة 

سددل ا العشدد ال. ولقيدداا هددذا الهدددف ا بادداا مقيدداا الكفايددة طالددو وطالبددة تل   200الباحثددااب تيايددار  قددام

ببندداا مقيدداا فاعليددة اذلات واذلي  كذكل قام الباحثاابو ( فقرة، 20صيغته الهنائية من )يف الاجامتعية واذلي تك اب 

تشري أ مه نتددا  و  داتني رشوط الصدق والثبات.رج الباحثااب لل  ( فقرة، وقد اس تخ22ية من )صيغته الهنائ يف تك اب 

انث عدد  ، وال ي جد فرق بني اذلكدد ر واال  اجلامعة يتسم اب تلكفاية الاجامتعية وفاعلية اذلات اب طلبةأ  ادلراسة ا ىل 

عليددة اذلات، ني الكفايددة الاجامتعيددة وفامقياا الكفاية الاجامتعية وفاعلية اذلات، ووج د عالقة ارتباطية م جبددة بدد 

 مت الباحثااب ادلراسة جبمةل من الت صيات واملقرتحات املهمة.اياو 

 : الكفاية الاجامتعية؛ املهارات الاجامتعية؛ فاعلية اذلات.اللكامت املفااحية

Social competence and its relation to self-efficacy among university 

students 

Ali Abdulraheem Salih &  Husam Mohammad Manshid 
Abstract 

This study aims at defining social competence and its relation to self-efficacy in 

university students. The sample of this research consisted of (200) university 

students of both sexes chosen randomly. In order to achieve these aims, we built two 

tests, one of social competence (20 items), and the other of self-efficacy (22 items). 

We used different procedures to analyze the tests, such as Reliability and Validity. 

After subjects had been tested, we found that students of high social competence, 

have self-efficacy. So we concluded that there was a strong correlation between Social 

Competence and self-efficacy in university students. 

Keywords: Social Competence; Social skills; Self-efficacy. 
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 مقدمة 

تعد الكفاية الاجامتعية البااا الافيس مجليع املهارات الاجامتعية اليت حيتاهجا الفرد حىت ياجح يف حياته وعالقاته  

ذ  ات املااس بة للك م قف اجامتعي، ويس تعملها  ايايار املهار لفرد ذو الكفاية الاجامتعية ياجح يفاب اأ  الاجامتعية، ا 

جيابية. بطرائق ت ذلا تعد الكفاية الاجامتعية ا حدى سامت الشخصية، ومن أ مه م ض عات عمل الافس  ؤدي ا ىل ن اجت ا 

ذ   حفظ اذلات تثل دافعًا داخليًا يمكن تلرغبة يفهنا مظهر من مظاهر الق ة الاجامتعية للفرد، اليت ت أ  الاجامتعي، ،ا 

ح هذه الق ة الاجامتعية ملن ميتلكها ماكسو وامايازات  كيدها عن طريق التأ ثري والس يطرة ع  الآيرين، فمتاوتأ  

التعبري عن املشاعر، وتقدمي العطف  ع لباقة احلديث، والقدرة ( مثل 2004اجامتعية وخشصية عديدة )املغازي،

نسانية، وليس ع  املشاركة وخلق الروابط اال   الااا، وحتفزيمهيرين، والقدرة ع  جذا حلاجات الآ  والاهامتم

منا تساعد الكفاية الاجامتعية ع  جعل العالقة الاجامتعية ماياة وق ية وذات ج دة مرتفعة ا  ذكل فقط حفسو، و 

 (.2000)ج ملااب، 

امتعية،  مع البيئة الاج لشلك اذلي يؤدي اىل حتقيق الت افقفراد تىل جناح ال  ا  وهبذا تؤدي الكفاية الاجامتعية 

يرين والتأ ثري جيابية مع الآ ، وحتافظ ع  دمي مة العالقات اال  ويساعد يف ا جناز ال هداف الشخصية واملهاية

 . (Graham & Weiner, 1986)علهيم

 ، يرينمع الآ قامة العالقات والقيادة والتفاوض ا  ماكنية اجليدة ع  فراد اال  ذا اكاب المتتع تلكفاية الاجامتعية مياح ال  ا  و 

ذ تشري  ابا  ف  ج ملااب اليت قام هبا ال حباثنقص الكفاية الاجامتعية جيعلهم يعان اب الكثري من املشالكت الافس ية، ا 

نقص الكفاية الاجامتعية يسامه يف تدين قدرة الفرد ع  الت افق مع احمليط الاجامتعي، والعزةل عن  أ اب ( 2000)

اب نقص أ    (Graham, Bellmore & Miz, 2006)وجد تية، كام هداف اذلارين، والفشل يف حتقيق ال  يالآ 

ىل ادلمع الاجامتعي، وعدم وج د  ا  اب العامل ماكاب م حش، وجيعهل يفاقر أ  الكفااة الاجامتعية يناج عاه شع ر الفرد ب

لاقص، فضال عن ذكل ت صل حرتام اذلات، والشع ر تافاكره، فضال عن تدين أ  صدقاا يفهم اب مشاعره و أ  

(Cullinan, Polloway, & Esptein, 1987)   ا ىل أ اب هااك عالقة بني الاقص يف املهارات الاجامتعية

و)مطر (Chang, 2004) سفرت نتا  دراسة أ  والسل ك غري املرغ ا اجامتعيا وقلق املس تقبل، و 

ا ، وس  قرااب هلنتاجية الفرد، ورفض ال  ا  دين أ اب نقص الكفاية الاجامتعية يعد منبأ  يطريا بت عن( 2011والزعيب،

 . اب يقع الفرد حضية السل ك العدواين واال نسحايبأ   ات، واذلي تك اب نتيجتهفهم اذل

 همارات ال فراد ذوى الكفاية الاجامتعية :  •

ة  همت الباحث اب بدراسة املهارات ال ساس ية اليت ميكن من خاللها ااب تط ير وزايدة ش بكة العالقات الاجامتعي ا

 احث اب: اليت ذكرها الب يرين وتغذيهتا، ومن املهاراتتلآ 

: تتعلق مبهارات التعبري عن املشاعر والآراا وادلفاع عن احلق ق، وحتديد املهارات يف م اهجة  همارات ت كيد اذلاتأ . 

 ضغ ط الآيرين. 

قامة العالقات ال ثيقة وال دية مع همارات وجدانية ا.  دارة التفاعل معهم  : هتمت يف تيسري القدرة ع  ا  الآيرين، وا 

 دلهيم مثل: التعاطف واملشاركة  قرتاا مهنم والتعرف علهيم ليصبح الشخص أ كرث قب الً حن  يساعد ع  الاع  

 ال جدانية. 

 وتتضمن:  املهارات االتصاليةج.  

يًا أ و بشلك غري همارات اال رسال، تعرب عن قدرة الفرد ع  ت صيل املعل مات اليت يرغو يف نقلها للآيرين لفظ  -

 حدث واحل ار واال شارات الاجامتعية. يات ن عية، اكلتلفظي، من خالل معل 

همارات الاس تقبال، تعين مبهارة الفرد يف الانتباه وتلقى الرسائل واملهارات اللفظية وغري اللفظية من الآيرين،  -

دراكها وفهم مغزاها والتعامل معهم يف ض هئا.   وا 
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ل كه اللفظي  التحمك بص رة مرنة يف سفرد ع  قدرة ال، تشري ا ىلة الاجامتعية والانفعالية همارات الضبط واملرون د.

وغري اللفظي الانفعايل، وخاصة يف م قف التفاعل مع الآيرين، وتعديهل مبا يتناسو مع ما يطرأ  ع  تكل امل اقف  

لسل ك الاجامتعي املالمئ للم قف،  من مس تجدات لتحقيق أ هداف الفرد. ويمت ذكل من خالل خربة الفرد ومعرفاه ت 

 (2002املااسو للم قف )ش يق، ايايار الت قيت و 

 ىل: ا  كذكل تصاف همارات الكفاية الاجامتعية  

 غري أ و لفظي بشلك ميارسها الفرد واليت  اجامتعياً  املقب ةل اخملتلفة السل كيات وتشمل: العامة الاجامتعية  املهارات .  -1

 .رينالآي مع التفاعل أ ثااا لفظي

 . وامل اقف الاجامتعية ال حداث مع ا جيايب بشلك تعاملل ا هبا ويقصد ة:ي الشخص  الاجامتعية  املهارات  -2

 . والتفاعل واملشاركة تحل ار املبادرة وتشمل :التفاعلية  املبادأ ة  همارات  -3

 أ و وطلو املساعدة احل ار من الغري ملبادرات الاس تجابة ع  القدرة وتشمل: التفاعلية الاس تجابة همارة -4

  املشاركة

 أ فراد مع الالزمة للتفاعل املهارات ا ظهار يف وتمتثل : املدرس ية واملهاية تلبيئة  العالقة  ذات  ة الاجامتعي  ات هار امل  -5

 (.2008اال دارة )ادلدا، طامق وأ   الطالا مع التعاواب وتشمل املدرس ية البيئة وأ حداث

مت من رفية اليت ياملعلية ل  ست يط ات ت ضيح ا )odge,1994)Crick& Dيف حني حدد الباحثااب كراك ودوج 

 دراك امل قف الاجامتعي والتعامل معه بكفاية مرتفعة، ويه: ا  خاللها 

أ ي ترمزي املثريات الاجامتعية اللفظية وغري اللفظية   –أ . مالحظة وترمزي احملفزات ذات الصةل تمل قف الاجامتعي 

 يرين. للفرد والآ 

حدث خالل اللقاا الاجامتعي، وكذكل  فهم ما -جامتعيثيهل العقيل ملا حيدث يف ال سط الاتفسري الفرد وت  ا.

 يرين(. لاكمنة وراا التفاعل بني طريف العالقة )عالقة الفرد تلآ السبو والاية ا

ف هداوحتديد ما ه  الهدف من التفاعل الاجامتعي والكيفية اليت يمت من خاللها حتقيق ال   -هداف ت ضيح ال   .ت

 املرغ بة. 

ذلاكرة ط يةل املدى، ويمت ذكل من ي املدرك للفرد عن طريق ال ص ل ا ىل اال ضع الاجامتع . تط ير معليات تثيلث

خالل مقارنة التفاعل الاجامتعي للم قف احلايل مع ال وضاع السابقة اخملزنة يف اذلاكرة ط يةل املدى والاتا  السابقة  

 لتكل التفاعالت.

 الايايار.  –رار . اس تجابة القج

 جامتعي اذلي يتخذه الفرد. بعد القرار الا. التقدير السل يكح

 من ذج دانيال ج ملااب يف الكفاية الاجامتعية: أ   •

من ذج ببعض سامت ويصائص  ويتعلق هذا ال  ، من ذجه ح ل الكفااة الاجامتعيةأ   (Goleman, 1995)قدم 

ت مع ين عالقاع  تك  الفرد  قدرةة الاجامتعية دليه ا ىل (، حيث يشري مفه م الكفاا2007)السامدوين، الشخصية

 فاروق دارة الرصاعات )ا  معهم بفاعلية، وقدرته ع  قيادهتم، وبااا روابط اجامتعية، و  الآيرين، والتفاعل

اب نضج همارات التعامل مع الآيرين يه الكفااة الاجامتعية اليت تسهم يف فعالية التعامل مع أ  (. و 2001ورزق،

ول  اكاب ع  درجة عالية من   للمشالكت حىت  ىل تعرض الفرد ا   ، فقد يؤدي القص ر يف هذه الكفااات الآيرين

اب اال نسااب ال غىن هل عن التعامل مع الآيرين، وال ميكنه العزةل أ و الانفراد تذلات، وهدا التعامل حيتاج اكا ل  اذل

قامة الت اصل الفعال عن طريق احرتام الآير واحرتام  . س تفادة مهناالاياالف معه، وتبين وهجه نظره لالملهارة يف ا 

ال أ فراداً وجممتعات يعان اب  ا   حيتاج ا ىل قدرة ختطي اخلالفات والابتعاد عن الرصاعات والضغ ط اليت ال تناج ذكلوك

 (.2000سك ت، من الشع ر تلضيق واملعاانة من س ا الت افق )روبزن و
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م يف التعبري عن هذه جناهحم أ و فشله فراد عن مشاعرمه ومدىيعرب هبا ال   فامتثل الكفاية الاجامتعية يف الكيفية اليت 

ثاني معًا تناقل احلاةل الافس ية من الفرد ال كرث ق ة يف التعبري عن مشاعره ا ىل الفرد  ا  ا يتعامل املشاعر ، فعادم

، وع  ارات تؤثر فهيمنرسل ا شارات عاطفية للمحيطني باا، ا شناا أ  ( 2000 ،ير ال كرث سلبية ، ويرى )ج ملاابالآ 

، وذكل ل اب ، الكفااة الاجامتعية يه اليت جتعل التعامل مع الآيرين فعاالراد وتاضجرات ال فمن  همال ساا ت هذا ا

العجز عن اماالك هذه الكفااات يؤدي ا ىل الفشل أ و العجز يف احلياة الاجامتعية، وال اقع أ اب الاقص يف هذه  

مهنم وحيدث هذا نتيجة  د وحىت ال ذكياافشل العالقات املتبادةل بني ال فرااملهارات ع  وجه ادلقة، ه  سبو 

نسااب يه حاسيسهم وبغض بعضهم لبعض، أ ما هذه القدرات الاجامتعية اليت يمتتع هبا اال  ترصفاهتم ال اننية وبالدة أ  

قامة العالقات امحلمية الااحجة وع  قناع الآيرين والتأ ثري فهيم  اليت جتعهل قادراً ع  م اهجة الآيرين ودفعهم ع  ا   ا 

 (.Goleman, 2000, pp.165-171رصفاته )لهم راضيني عن توجع

فراد تت قف ع  كفايهتم الاجامتعية  اب الكثري من العالقات الاجامتعية اليت تُبىن بني ال  أ  ( 2000ويشري )ج ملااب،

ذ أ اب ما نمتتع به من لباقة احلديث والقدرة يف التعبري عن مشاعران وم يرين  ا نقدمه من عطف واهامتم حلاجات الآ ،ا 

اب مس ت ى كفايتنا ا  نسانية، وليس ذكل فقط بل لياا وحيفزمه ع  تق ية روابط العالقات اال  ا  ين جيذا الآير 

ساسها تنشأ  العالقة الاجامتعية وتق ى أ  الاجامتعية كام يرى )ج ملااب( يزيد ويق ي عالقااا مع الآيرين، فع  

ىل حتقيق الت افق  ا  ن، تلشلك اذلي يؤدي اعلية مع الآيريمتثل تلقدرة ع  التفاعل باجاح وففالكفاية الاجامتعية ت 

جيابية لها  مع البيئة الاجامتعية، ويساعد يف ا جناز ال هداف الشخصية واملهاية، وذكل من خالل تك ين عالقات ا 

 (.139 ، ص.2015صال، طابع الاس مترار، وتكن الفرد من التأ ثري يف الآيرين )العب دي و

دارة العالقات  اصل الاجامتعي، التجامتعية، والكفاايت الاجامتعيةن اب الاالاجامتعية الف ذلا يطلق ع  الكفاية ،  ، ا 

، وتشري املهارات  ش باع حاجاته وت افقه ا  يرين وحرصه ع  بقااُه و ة الفرد ع  التعامل اجليد مع الآ فهيي تعكس قدر 

، وقيادهتم بشلك فعال  مل قفا االيت يتطلهب هتم تلص رة، وانفعااليرين شاعر الآ ىل القدرة ع  فهم م الاجامتعية ا  

 (.117 ، ص.2007)السامدوين، 

ه  يف معظمه همارة يف تط يع مشاعر الآيرين، ويتطلو ذكل كفاية اجامتعية،   ل فراد اب فن العالقات بني اا  

خلهم، وذكل  فعال اجليدة داوبث ردود ال   فهيم لآيرين، وقدرته يف التأ ثريوقدرات وفعالية يف تك ين عالقات مع ا

قناع والتأ ثري والاس امتع اجليد والت اصل مع أ فاكر الآيرين ومقرتحاهتم، وتقبلها،  الل اسرتاتيجية فعاةل يف اال  خمن 

فراد وامل اقف اليت تثري اجلانو السليب يف ومناقش هتا، ومرونته يف تغيري عالقاته الاجامتعية، فيق م بتجاو ال  

جيابية يف خشصية  واب اجل انو والقدرات والسامت اال  ين يثري فراد اذلاقف وال  خشصيته، وحيرص ع  التعامل مع امل  

من ذج الرئييس يف تفسري  ب صفه ال   من ذج )ج ملااب(أ  (. وتبىن الباحثااب 82، ص. 2006 الفرد )حسني وحسني،

 ل يف البحث احلايل.نتا  البحث واعامتد تعريفه الاظري يف بااا املقياا املس تعم

 self-efficacy  *فاعلية اذلات 

بعا ااب )فاعلية   Bandura لربت تندوراأ  حث اذلي نرشه عامل الافس الكندي ر مفه م فاعلية اذلات يف ض ا البهظ

 Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioralاذلات: حن  نظرية م حدة لتغيري السل ك 

change ذ اهمت تن1977اجعات نفس ية عام ( يف جمةل مر دراكه ا  القة املبارشة بني نظرة الشخص و دورا مبعرفة الع، ا 

 يف الفرد واكتساا سل كيات وهمارات جديدة تساعده دافعية اذلاتية والتغيري السل يك، وذكل يف ض ا زايدة لكفايته

اب أ  ويرى تندورا . (Lent et al.,1994) خلا  هدافه وحاجاته وم اهجة الضغ ط واملثريات البيئية املزجعة أ  حتقيق 

دراك معريف للمقدرات  ا  ماكانته الفردية، فه  تقيمي و ا  فاكره ح ل قدراته و أ  ت الفدرد و تتعلق مبعتقدا فاعلية اذلات

حداث اليت واهجها يف وقت ثااا التنش ئة الاجامتعية والتجارا وال  أ  الشخصية وفقا للخربات اليت اكتس هبا الفرد 

حداث سل كية للتعامل النشط مع ال   جراااتا   عه الفدرد ب صفهىل املسار اذلي يتبا   هذا املفه م سابق، ذلا يشري
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ماكانته اليت تقاضهيا هذه  وامل اقف اخلارجية، كذكل يشري ا ىل مـدى اقانـاع الفرد بفاعليته الشخصية وثقاه ت 

ع  ممارسة التحمك يف   فدي قدرتـه ع  معتقدات الفرد فاعلية اذلات وبذكل تؤكد. (2013 امل اقف )الي سف،

ذ تعمتد ثر يف حياته،حداث اليت تؤ ال   دراك الـذات  واملهارات الـيت ميتلكهـا، ا   فاعلية اذلات يف جزا مهنـا علدى ا 

(Self - Perception) اجلهد املبذول  تأ ثريها ع  مـس ت ى ومدى الص رة اليت يط رها الفرد عن نفسه من خالل

( ففاعلية اذلات ليست جمرد 2009 عتييب،ة من املهام )ال ومعتقداته يف ا جناز مس ت ايت مابايايف أ داا املهامت، 

ولكهنا تق مي من جانو الفرد ذلاته عام يس تطيع القيام، ومدى مثابرته، ومقدار اجلهد اذلي يبذهل، ، مشاعر عامة

 .(2013 شل )الس يف،ومدى مرونته يف التعامل مع امل اقف الصعبة واملعقدة ومقدار مقاوماه للف 

فاعلية  ا ىل أ اب مدراكت (Jerusalem, 1989  &Schwarzer)  وزيلميو جري  د شفارترسفضال عن ذكل وج

مبدراكت الفرد ح ل ا ماكانت الضبط اذلايت )مدى قدرة الفرد يف الس يطرة ع  انفعاالته ودوافعه   تتعلق اذلات

قدرته  دات الفرد بشأ اب م اقف املتطلبات الاجامتعية )معتق يف الكفاية مام املغرايت اخلارجية(، وت قعاتأ  اخلاصة 

قامة العالقات الاجامتعية( واملدراكت اخلاصة مب اقف اال جناز )قناعة الفرد بقدراته وهماراته  ا  يرين و قناع الآ ا  ع  

 (.1997هدافه( )رض ااب، أ  اخلاصة ع  حتقيق 

ية ض اجملاالت اليت تتعلق مبس ت ى فاعل ىل أ اب هااك بعا  ( Schwarzer, 1995  &Jerusalem) كذكل ت صل

 :اذلات، يه

داا املهام اخلارجية، ويتعلق هذا اجملال  أ  فاكره بقدراته وهماراته املتعلقة ب أ  اجملال املعريف: يمتثل يف معتقدات الفرد و  -

ص ماهر  ين خشأ  ين ميلا تحلي ية والنشاط" أ و "أ  ين خشص كف ا" و" أ  " عتقدأ  بدرجة كبرية بفهم الفرد ذلاته مثال 

 . وصلو"

جناز املهامت املطل بة، وهذه ذات عالقة  ا  من هج د يبذلها يف سبيل  فرد ملا حيتاجهمتثل بتقدير الي اجملال ادلافعي:  -

أ اب ال فراد اذلين دلهيم كفاية ذاتية   نتا  ادلراسات وجدت هدافه. وقدأ  حتقيق  ا ىلاملت اصل  هتس مترار الفرد وسعي

اب  عامهلم، ويقاوم اب الفشل ويضع أ   هجدا كبريا يفوأ هنم يبذل اب  م ال كرث حتداي هلم،مبس ت ى عال خيتارواب املها

 ل نفسهم أ هدافا بعيدة املدى ويلزتم اب هبا. 

تقدير الفرد اذلايت ح ل قدرته يف التغلو ع  م اهجة الضغ ط والتغلو ع  عدد كبري  يمتثل يف اجملال الت افقي: -

اب فاعلية أ   ا ىل( 1997رض ااب،(. مقابل ذكل يشري )Schwarzer, 1995  &Jerusalem) من مشالكت احلياة

 مس ت ايت من السل ك، يه: ثالثة يف تؤثر اذلات

تك اب كذكل. فا ذا ما اكاب امل قف   املس ت ى ال ول: ميكن للم اقف اليت مير هبا الفرد أ اب تك اب م اقف ايايارية أ و ال

س يختار ذلاتية، أ ي أ نه اياره للم قف يتعلق بدرجة كفااته اا ماكانت حرية الفرد يف الايايار فا اب اي  واقعًا مضن

هتا وماطلباهتا ويتجاو امل اقف اليت حتمل هل الصع تت يف طياهتا. امل اقف اليت يس تطيع فهيا الس يطرة ع  مشالك

دي عرش، فطالو الصف العارش من املرحةل الثان ية اذلي عليه الايايار بني الفرع العلمي أ و ال ديب يف الصف احلا

ذ يفرتض  بعد أ اب جّرا  -تت افر هل حرية الايايار مبقدار ما -افسه حتقيق الاجاحل  ذلي يت قع فيهخيتار الفرع ا ابأ  ا 

 وتعّرف ع  نقاط ضعفه وق ته.  يف الس ا ات السابقة قدراته يف امل اد العلمية وال دبية اخملتلفة

ذ ثااا حل ة املبذوةل يف أ  املساعي واملثابر  شدة يف ض ا اتيةالفاعلية اذل درجة فيه حتدد املس ت ى الثاين والثالث: ا 

 الفرد س ف يبذل من اجلهد واملثابرة أ كرث من ذكل فاعلية اذلات شعر بدرجة عالية منمشلكة ما. فالشخص اذلي ي 

  مساعيه  فاعلية اذلات. فالتقدير املس بق املرتفع للكفااة اذلاتية س يعطي الفرد الثقة بأ اب، اذلي يشعر بدرجة أ قل من

 للكفااة اذلاتية س يدفع الفرد أ يضا ا، يف حني أ اب التقدير املاخفض الاظر عن صع بهت أ يضا الاجاح بغض س ف تق ده

لبذل القليل من اجلهد واملثابرة . وهذا ما يطلق عليه شفارترس تسمية اال رادة اليت تق م ع  حت يل نية سل ك ما 
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اهجه  العقبات اليت ت  مترارية واس تدامة هذا السل ك أ مام ىل سل ك فعيل، وع  احملافظة ع  اس  ا  أ يضا 

 (.1997)رض ااب،

أ فضل منئب تل داا املس تقبيل، واملثابرة واال رصار يف  (Bandura, 1991) وبذكل تعد فاعلية اذلات وفقا لباندورا

ذ ت جد عالقة م جبة بني جن تقرير م اهجة امل اقف الصعبة، ا  از املهام، كام أ اب اعتقاد فاعلية اذلات وال داا الفعيل وا 

. (2006 ،وطم حاهتم ومك اجلهد اذلي يبذل نه يف م قف ما )عبدهللا تية يؤثر يف ايايارمهيف كفااهتم اذلاال فراد 

 والثقة  يس تخدهما، اليت التكيف ووسائل أ فعاهل، خالل من البيئة معطيات التحمك يف ع  الفرد قدرة يف وتاعكس

 (.Bandura, 1997ياة )احل  م اهجة ضغ ط يف تلافس

 اذلات: اد ذوي فاعلية  ر ف يصائص ال    -

، تدل ع  مدى قدرة Cognition Mirrors ىل أ اب فاعلية اذلات تعد مبثابة مرااي معرفية( ا  1997تندورا ) يشري

ذ  اب ميكن أ   بفاعلية اذلات ياعال  ااب الفرد اذلي ميتكل ا حساسأ  الفرد ع  التحمك يف أ فعاهل الشخصية، وأ عامهل، ا 

ع أ هداف ع  م اهجة حتدايت بيئاــه، واختاذ القرارات، ووض ويك اب أ كرث قدرةيسكل بطريقة أ كرث نشاطا وحي ية، 

الفاعلية اذلاتيــة يرتبط تالكتئاا، والقلق، والعجز، واخنفاض   مس تقبليــة ذات مس ت ى عال، بيامن الشع ر باقص

 .(Bandura, 1997) درة ع  اال جنـاز، والمن  الشخيصالتقدير اذلايت، واماالك أ فاكر تشاؤمية عن مدى الق

فراد ذوي  فاعلية اذلات املرتفعة يتسم اب تلعديد من اب ال  أ  ليه العديد من ادلراسات يف ا  وهذا ما ت صلت 

ذ تشري دراسة )عالونة،اخلصائص اال   اب الطلبة ذوي الكفاية العالية يمتتع اب مبس ت ى عال من ا ىل أ  ( 2004 جيابية، ا 

جنازا  ا  داًا و أ  رسعهم أ  كرث الطلبة حتصيال و أ  ت، ذلكل جندمه عاد اجناز املهامداا اجليد والطم ح املرتفع رة وال  املثاب

اب أ   (Ormrod, 1999) ورمرودأ   حباث اليت قام هبا عامل الافسظهرت ال  أ  كذكل . (49ص ،2004)عالونة،

ذ داا ال  ملتدنية يف ال  فضل من ذوي الكفاية اأ  الطلبة من ذوي فاعلية اذلات املرتفعة اكن ا   ظهروا ثقة كبريةأ  اكدميي، ا 

  داا واجباهتم، أ  كرث الزتاما بكرث مشاركة يف انشطة الصف، وال  أ  خربات التعمل اخلاصة هبم، واكن ا  يف الس يطرة ع 

 مل التعلميية، كام اب دلهيم اس متتاع واندماج يف اخلرباتأ  وأ ظهروا مشاعر التحدي للم اقف التعلمية الصعبة، وتبني 

وهبذا الصدد . (Ormrod, 1999) داا اماحاانهتم ادلراس يةأ  د لق والارتباط عاية مشاعر من القأ  يظهر الطلبة 

كرث حتصيال يف مادة الهادسة أ   ابالطلبة ذوي فاعلية اذلات املرتفعة يك ن  ابأ   ىلا   Graham شارت دراسة كراهامأ  

اقعهم  اح الطلبة يف م  ام تعد فاعلية اذلات منبأ  جيدا باجوالرايضيات والعل م من الطلبة ذوي الكفاية املاخفضة، ك

 ماكرث  فضال عن ذكل وجدت دراسة (Graham, 2011) وواجباهتم ال ظيفية بعد التخرج من اجلامعة 

McCarthy   جناز ا  ىل ا  ذ يظهر هؤالا الطلبة ميال ا  ادلاخلية،  حد سامت الطلبة ذوي فاعلية اذلات ادلوافعأ  اب أ

آت املادية وادلرجات،  دلوافع وليست ا واملتعة افز داخلية اكلتحدي وحتقيق اذلات واجباهتم بتأ ثري ح اخلارجية اكملاكفأ

اذلات وتالنفعاالت   وحتفزي هدافهم اذلاتية، ويتسم اب تجلهد واملثابرةأ  كرث قدرة ع  حتديد وحتقيق أ  ذلكل جندمه 

اذلين يصاب اب تلطلبة ذوي الكفاية املاخفضة  يسةمقا تاهما بشلك اكملا  جناز املهامت حىت ا  جيابية، وم اصةل اال  

 .(McCarthy et al., 1985)عة امللل والعجز وهب ط اهلمة برس 

مجم عة من  (Bono & Judge, 2001) وب ن  ذلكل يظهر الطلبة ذوي فاعلية اذلات املرتفعة وفق دراسة ج ج

بسعة  ويتسم اب احج مع امل اقف اخلارجية،جيابية مثل القدرة ع  التخطيط والتكيف الااخلصائص الشخصية اال  

هنم حصاا العزو ادلاخيل ل  أ  حباط، ومه من ىل مشاعر اخليبة واال  ا  والتحليل، وال يستسلم اب لتفكري فق يف اال  

 (Bono & Judge, 2001)ىل قدراهتم وجمه داهتم اذلاتيةا  يفاقهم ا  و أ  س باا جناهحم أ  يعزواب 

 فاعلية اذلات:   تندورا يف   نظرية  -

منا يسع اب بنشاط لتفسري ببساطة للتأ ثريات البيئ س تجيب اب اد ال ي اب ال فر أ  لربت تندورا أ  عامل الافس يرى  ية، وا 

. (1999)تندورا،  حداث اخلارجيةش باع حاجاهتم والتكيف مع ال  ا  هدافهم و أ  جل حتقيق أ  املعل مات اخلارجية من 
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ال أ  الرمغ من  وع  هام، ويرجع سعهيم ونشاطهم حن  القيام هبذه امل شخاص خيتلف اب يفاب ال  أ  مهية ذكل للك فرد ا 

ىل ما ميتلك نه من كفاية ذاتية، اليت تمتثل مبعتقدات الفرد جتاه قدراته حن  ا جناز املهام أ و ال هداف اليت يرغو ا   ذكل

 عة ماا عة من  داا اجليد عاد التعامل مع مجمهنا تقدير الفرد لقدرته ع  القيام تل  ا  و أ  ( 2002اثم، ا  يف حتقيقها )ل ك و 

جنازها  ا  ؛ واليت تزيد من فرصة اذلات مبا يبذهل من هجد ومثابرة حن  املهام الصعبةا تتعلق فاعلية امل اقف البيئية، ذل

بذكل ميكن الق ل بأ اب فاعلية اذلات وفق رؤية . و (Parker & Axtell, 2003) ا وجه يمت الانهتاا مهناأ  ع  

فعال الفرد اليت يصاع من أ  تأ ثري ها ع   ادلافعية والسل ك البرشي، فضال عن من ج انو همامً  تندورا تعد جانباً 

اب اعتقاد الفرد بأ نه غري قادر ع  القيام تملهام  ل   (Bandura, 1986) عامهل ومس تقبهلأ  دارة ا  خاللها حياته، و 

تقلل من مشاركته يف امللكف هبا تس تخدام هماراته تفقده الكثري من الفرص وتعمل ع  تدين احرتامه ذلاته، و 

ووضع  (Snyder,1990  &Lopez) ىل الشع ر تلفشلا  ؤدي امتعية واحلياتية، وتميية والاجالتعل نشطة خمتلف ال  

 :  تندورا ثالثة مقاييس هممة للتعرف ع  فاعلية اذلات دلى الفرد ، تمتثل بد

 بة )السه ةل ، الاعتدال،  تقاا مبس ت ى الصع اليت  :Self-efficacy magnitude . جحم فاعلية اذلات 1

و أ  و صع بة العمل الصفي أ  ه ةل لفرد مبا مطل ا منه عاد تافيذ املهمة مثل ما مدى سفهيي مدى شع ر ا الصع بة(

 الاماحااب ادلرايس. 

ىل مكية الثقة اليت ميتلكها الفرد ح ل حتقيق الاجاح يف ا  وتشري  :Self-efficacy strength . ق ة فاعلية اذلات2

 العمل امللكف به. ا داأ  نه س يربع يف أ  لصع بة اخملتلفة، مثل ثقة الفرد بمس ت ايت ا

ذ :Generality of self-efficacy .مع مية فاعلية اذلات3 نه  أ  ىل ادلرجة اليت يت قع يف ض هئا الفرد با  تشري  ا 

 .(Shortridge-Baggett & Van der Bijl, 2002)اب ي اجه خمتلف م اقف احلياة باجاح أ  يس تطيع 

 ة، يه:ذلاتيللكفاية ا ربعة مصادرأ  اب هااك أ  ىل ا   تندورا ويشري

: تثل املصدر ال كرث تأ ثرياً يف فعالية اذلات دلى الفرد Performance Accomplishment اال جنازات ال دائية أ .

يفاق املتكرر  ل هنا تعمتد أ ساسًا ع  اخلربات اليت ميتلكها الفرد، فالاجاح عادة يرفع ت قعات فاعلية اذلات بيامن اال  

 .(Bandura, 1977) خيفضها

: ويشري هذا املصدر ا ىل اخلربات غري املبارشة الىت ميكن أ اب Vicarious Experience البديةلاخلربات  ا.

حيصل علهيا الفرد، فرؤية أ داا الآيرين لل نشطة واملهام الصعبة ميكن أ اب تناج ت قعات مرتفعة مع املالحظة اجليدة 

تل من ذج   يطلق ع  هذا املصدر" التعمليد من اجله د، و ة ىف التحسن واملثابرة مع بذل املز أ و املركزة والرغب

هذه املالحظات لتقدير فعاليهتم اخلاصة   ت ظيف ومالحظة الآيرين" فال فراد اذلين يالحظ اب مناذج انحجة ميكهنم

 (.2007 )عبد القادر وأ ب  هامش،

 رين،يالآ  من والتدعمي ىل معليات التشجيعا  شري هذا املصدر : ي .Verbal Persuasionاللفظي اال قناع .ت

قناع ميكهنم )ال ادلااب أ و  ال قرااب أ و الزمالا، اكملعلم اب، ( التعمل بيئة  يف الافراد الاجامتعي؛ تال قناع  ويطلق عليه  ا 

احلديث   رةص يأ خذ حيث داخلياً  اللفظي اال قناع يك اب وقد خاصة، همام يف ع  الاجاح بقدرته لفظياً  املتعمل

ذ اال    . الصع تت اليت ت اهجهوحيفزها حن  الاجاح وحل املشالكت و  يقنع الفرد نفسهجيايب مع اذلات، ا 

 :  Psychological & Physiological Stateوالانفعالية الفس ي ل جية احلاةل .ث

 السلبية نفعاليةالا مي هلم تعديل عن فضالً  ال شخاص يصدرها اليت  ال فعال الشديدة ردود تقليل يف تمتثل

ليه اال شارة جتدر ومما نية،البد ل ح اهلم ةوتفسرياهتم السلبي  والبدين الفعل الانفعايل رد يط رة أ اب الصدد هذا يف ا 

منا احلامس العامل يه ليست  مرتفعاً  ا حساساً  ميتلك اب اذلين وتفسريه؛ فال شخاص هذا الفعل رد ا دراك كيفية ا 

 يشك اب اذلين ال شخاص أ اب حني يف لل داا ِيرسم و  منِظم عامل ع  أ هنا  انفعاالهتم لتفسري قابلية أ كرث مه تلفاعلية
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ثر أ  ( ي حض 3والشلك ) (.2012، لل داا )شاهني معيقة وحمبطة أ هنا ع  الانفعاالت  هذه يفرسواب مثل  قدراهتم يف

 . فرادداا ال  أ  ربعة اليت اقرتهحا تندورا يف كفاية اذلات و املصادر ال  

 .3شلك 

 

 

 

 

 

 ( .2007)عبد القادر وأ ب  هامش،

طار الاظري اذلي سيمت من خالهل بااا مقياا البحث وتفسري ب صفها اال  ااب نظرية تندورا  تبىن الباحثذكلوب

 نتاجئه. 

 مشلكة ادلراسة :  -

مدى حتاول ادلراسة احلالية الكشف عن العالقة بني الكفاية الاجامتعية وفاعلية اذلات، وذكل ملعرفة العالقة بني 

ذ يط اجلامعي وما ميتلك نه من معتقدات ح ل كفايجامتعي يف احمل ماكنية الطلبة ع  التفاعل الاا   اب الك  أ  هتم اذلاتية، ا 

هدافهم وطم حاهتم  أ  دارة امل اقف الاجامتعية، وحماوةل ت ظيفها يف حتقيق ا  املتغريااب هلام عالقة بقدرات الطلبة ع  

ومدى تتعه  الطالو اجلامعي،ذكل تتعلق ماغريات ادلراسة بشخصية ساتذهتم وزمالهئم، وبأ  وكسو حو وثقة 

اكدميية، وهبذا جامتعي وادلرايس ودافعيته حن  التعمل واكتساا اخلربات ال  تلصحة الافس ية، وقدرته ع  الت افق الا

 ن فاعلية ذاتية.ماكنيات الطلبة الاجامتعية يف ض ا ما ميتلك نه ما  تفاح ادلراسة احلالية الباا حن  معرفة مدى 

دبيات اخلاصة تلكفاية الاجامتعية وفاعلية اذلات، والاطالع  ض ا مراجعة ال   راسة احلالية يفوتبل رت مشلكة ادل

حساا برضورة الكشف عن العالقة  اكدميي، ال مر اذلي ودل دلى الباحثااب اال  ع  تطبيقاهتام الرتب ية يف اجملال ال  

 تية: لآ جابة عن التساؤالت ااحلالية يف اال  بيهنام، ذلا تظهر مشلكة ادلراسة 

 اية الاجامتعية دلى طلبة اجلامعة؟ ت ى الكف. ما مس  1

 ( يف الكفاية الاجامتعية تعزى جلنس الطلبة؟ 0,05. هل هااك فروق ذات دالةل احصائية عاد مس ت ى )2

 . ما مس ت ى فاعلية اذلات دلى طلبة اجلامعة؟ 3

 لبة؟ف تعزى جلنس الط ( يف امناط التس ي0,05عاد مس ت ى ) حصائيةا  . هل هااك فروق ذات دالةل 4

( بني الكفاية الاجامتعية والكفاية وفاعلية اذلات دلى  0,05حصائية عاد مس ت ى )ا  . هل هااك عالقة ذات دالةل 5

 طلبة اجلامعة؟ 

 ة الاجامتعية؟ ( لفاعلية اذلات يف ظه ر الكفاي0,05. هل هااك قمية تنبؤيه ذات دالةل احصائية عاد مس ت ى ) 6

 أ مهية ادلراسة: 

سل به احليايت أ  ك هنا تبحث يف ظاهرة نفس ية تتعلق بشخصية الطالو اجلامعي، و احلالية من  مهية ادلراسةأ   قتابث

ذ تشري نتا  ادلراسات الي يم يف جمال ال   اب الكفاية الاجامتعية لها عالقة بطيو العالقات  أ  رسة وادلراسة والعمل، ا 

 اكدميي )املغازي، ع مس ت ى التحصيل ال  لرصاعات، وارتفاع  م اهجة الضغ ط احلياتية، وحل ارسية، والقدرة ال  

قرااب، واخلل  من الاضطراتت الافس ية، وضبط اذلات كذكل تسامه الكفاية الاجامتعية بق ة العالقة مع ال  ( 2004

(Mobya, 1993). 

 اال جنازات ال دائية

 اخلربات البديةل

 اال قناع اللفظي 

 احلاةل الفس ي ل جية

 ال داا أ حاكم كفاية اذلات 
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عالقة   اذلات دلى طلبة اجلامعة، اذلي هل  مهية ادلراسة يف الكشف عن مس ت ى فاعليةأ  فضال عن ذكل تظهر 

اب تكشف نتا  أ  ذلكل ميكن  (Dworkin, 1989)جيايب اكدميي، والطم ح ادلرايس، ومفه م اذلات اال  م ال  تاللزتا

ميانه بق اه ا  ادلراسة احلالية عن املسار الس يك ل يج اذلي يتحدد يف ض اه العالقة بني كفاية الفرد الاجامتعية ومدى 

هنم أ  انت تقمي قدرات طالا اجلامعة العراقيني، والس امي سة معل مات وبياالشخصية والعقلية، كام تقدم ادلرا وقدراته

يعيش اب يف ظروف س ياس ية واجامتعية واقاصادية صعبة حتد من قدراهتم ع  الت افق السلمي، فضال عن ذكل 

ة  رشادي ا  مي برامج اكدميية فامي بعد يف تصملعملية ال  تساعد نتا  ادلراسة احلالية الباحثني واملرشدين وذوي العالقة ت

داا ىل مس ت ايت جيدة من ال  ا  رادهتم يف ال ص ل ا  س بة تزيد من قدرات الطلبة وحتسني من مس ت ى مثابرهتم و منا

 اكدميي الااحج.ال  

 حدود ادلراسة :  -

 .2016-2015انث يف العام ادلرايس تتحدد ادلراسة احلالية بطلبة لكية الآداا يف جامعة القادس ية من اذلك ر واال  

 ة مصطلحات ادلراس  -

 تتحدد ادلراسة تملصطلحات الآتية:

ماكنية الفرد ع  تك ين عالقات مع الآيرين، والتفاعل معهم ا  : Social Competence الكفاية الاجامتعية  -1

جرائيا ا  (. وتقاا 2001رزق، و  فاروقدارة الرصاعات )ا  بفاعلية، وقدرته ع  قيادهتم، وبااا روابط اجامتعية، و 

 . جابته ع  مقياا الكفاية الاجامتعية املعّد يف ادلراسة احلاليةا  ا الطالو يف ض ا اليت حيصل علهي تدلرجة

واملهامت امل اهجة   امل اقف ع  التغلو يف تهبقدر  يتعلق فامي الفرد اذلاتية ت قعات : self-efficacyفاعلية اذلات  -2

جابته ا   صل علهيا الطالو يف ض االيت حي تدلرجةجرائيا ا  وتقاا .  (Bandura, 1977) بص رة انحجة ومطل بة

 ع  مقياا فاعلية اذلات املعّد يف ادلراسة احلالية. 

 ا جرااات البحث •

 "*جممتع البحث وعيناه: 

( طالبا 1367( ب اقع )2919تكّ اب جممتع البحث احلايل من طلبة لكية الآداا يف جامعة القادس ية البالغ عددمه )

. بعدها قام الباحثااب بسحو عياة البحث  2016- 2015عام ادلرايس لل انث بات اال  الطال ( من 1552من اذلك ر و)

% تقريبا من جممتع البحث، 7انث مثلت ( طالبا من اذلك ر واال  200تلطريقة العش ائية البس يطة واليت بلغت )

م  قسا أ  ربعة أ  ع   انث. فضال عن ذكل ت زعت هذه العياة( طالبة من اال  100( طالبا من اذلك ر و)100ب اقع )

قسام لكية الآداا يف جامعة القادس ية، وب اقع أ  لمية )اللغة العربية، اجلغرافية، عمل الاجامتع، عمل الافس( من ع 

 ( طالبا وطالبة من لك قسم علمي." 50)

 اثلثًا: أ داات البحث: 

 وىل: الكفاية الاجامتعية:داة ال  ال  

والثبات لغددرض تعددرف الكفايددة الاجامتعيددة اة تتصف تلصدق أ هداف البحث احلايل، تطلو ت فر أ د بغية حتقيق

ذ قام الباحثااب )بعد الاطالع ع  املقاييس ال  دلى طلبة لك  جنبية والعربية للمثددابرة املطبقددة عدد  طلبددة ية الآداا، ا 

ف لكفايددة الاجامتعيددة، تتسددق مددع التعريدد ح ل ا( 1995 )ج ملااب،( فقرة مس ت حاة من نظرية 20اجلامعة( بصياغة )

عددن تددكل الفقددرات قبددل أ اب يقدد م بتحديددد  م وعياددة البحددث، وحتديددد البدددائل الدديت تااسددو اال جابددةالاظري للمفه  

 صالحيهتا وعرضها ع  اخلرباا.

 * صالحية املقياا:

يدداا الكفايددة الاجامتعيددة  جل  التّعرف ع  مدى صالحية املقياا وتعلاميته وبدائهل، قام الباحثااب بعرض مقأ  من 

ىل حد ما، ا  حياان، تاطبق عيل  أ  )تاطبق عيل دامئا، تاطبق عيل  اليت تمتثل بد  مسة بدائلفقرة  وب (  20) املك اب من
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والبددالغ  ع  مجم عة مددن اخملتصددني واخلددرباا اذليددن دلهيددم كفايددة يف عددمل الددافس. بدا(أ  ال تاطبق عيل، ال تاطبق عيل 

اا، ومدى مالمئته للهدددف اذلي وضددع دى صالحية املقياب أآراهئم ومالحظاهتم فامي يتعلق مب( خرباا، لبيا10عددمه )

آراا اخلددرباا وحتليلهددا اعمتددد الباحثددااب نسدد بة اتفدداق )ل جهل، وبعد مجع  كرث مددن أ جددل حتليددل الت افددق بددني أ  ( فدد %80أ

عديل صياغة ثالثة فقرات من ( وانلت مجيع الفقرات م افقة احملمكني مع ت157، ص1985تقديرات احملمكني )ع دة، 

 .فقرة( 20) من بعد عرضه ع  اخلرباا مك ان قيااوهبذا بقي امل، املقياا

 * التطبيق الاس تطالعي ال ول للمقياا:

قام الباحثااب تلتطبيق الاسدد تطالعي ال ول ملقيدداا الكفايددة الاجامتعيددة عدد  مجم عددة مددن طلبددة لكيددة الآداا يف 

فضدداًل عددن حسدداا  لغتدده،وبدددائهل ووضدد ح  مدى وض ح فقرات املقيدداا وتعلاميتدده جامعة القادس ية، وذكل ملعرفة

جابة، وذكل ع  عياة عش ائية مك نة من ) ( طالبا وطالبة من طلبددة لكيددة الآداا. وتبددني 20ال قت املس تغرق لال 

( دقيقددة 9 -4) اب ال قت املس تغرق يف اال جابددة يددرتاوح بددنيأ  للباحث أ اب التعلاميت اكنت واحضة والفقرات مفه مة، و 

 ( دقيقة.6ومبت سط )

 :تصحيح املقياا *

جابة عهنددا، عدد  وفددق مددا جابة، فبعد قرااة الطالو للفقرة، يطلو منه اال  طريقة ليكرت يف اال  اس تعمل الباحثااب 

ذا ا  جيابية بد )تاطبق عيل دامئا( تعطى هل )مخسة درجات( يف حني جابته ع  فقرة املقياا اال  ا  يراه ويقميه، فا ذا اكنت 

بدا( تعطددى هل )درجددة واحدددة(، تملقابددل يعطددى للمسدد تجيو عدد  أ   د )ال تاطبق عيلاكنت أ جابته عن فقرة املقياا ب

جابتدده عددن ا  ذا اكنددت ا  فقرات املقياا السلبية بد )تاطبق عيل دامئا( درجة واحدة يف حني تعطددى هل مخسددة درجددات 

 بدا(.أ  فقرات املقياا بد )ال تاطبق عيل 

ة المتيزييددة للمقيدداا بعددد تسدد تخراج القدد  قددام الباحثددااب : طالعي الثاين )عياة حتليل الفقدرات(* التطبيق الاس ت

طالبددا وطالبددة. ويقصددد  4(200) مك نددة مددنتطبيقه ع  عياة عش ائية من طلبة لكية الآداا يف جامعددة القادسدد ية 

ر وبددني زيين يف الصددفة الدديت يقيسددها اال يابدداتلق ة المتيزيية للمقياا ه  مدى قدرة الفقرة ع  المتيزي بني ال فددراد املمتدد 

 سل بني، هام:أ  حصال ب. ا التحليل اال  (Gronlund , 1971 , P. 250)الضعاف يف تكل الصفة ال فراد 

 :Extreme Groups Methodأ . طريقة اجملم عتني املتطرفاني 

لكية هبا تاازليًا من أ ع  درجة اب برتتيقام الباحثاعطاا درجة لكية للك اس امترة ، ا  و س امترات املفح صني ابعد تصحيح 

س امترات ب صفها حاصةل ع  أ ع  ادلرجددات وتيددت تجملم عددة %( العليا من الا27نس بة الد )مث أ خذت  ىل أ دانهاا  

%( ادلنيددا واحلاصددةل عدد  أ دا ادلرجددات وتيددت تجملم عددة ادلنيددا 27( اس امترة، ونس بة الددد )54العليا واليت بلغت )

يبددل ( اسدد امترة أ يضددا، ويف هددذا الصدددد أ كدد 54والدديت بلغددت ) دد ااب أ   Mehrensز هيرندد و م Ebelد ا  عددامتد نسدد بة الد

، 2006%( العليا و ادلنيا حتقق للباحث مجم عتني حاصلتني ع  أ فضل ما ميكن من جحددم و تددايز )رضدد ااب،  27) 

جامتعيددة، قددام الباحثددااب و من أ جل اس تخراج الق ة المتيزيية لددلك فقددرة مددن فقددرات مقيدداا الكفايددة الا (.331 ص.

لعياتني مس تقلتني ملعرفة دالةل الفرق بني اجملم عتني العليددا وادلنيددا دلرجددات لك  (T-test)يابار التال تس تعامل الا

 ( ي حض ذكل.1فقرة من فقرات املقياا وجدول )

 :Internal Consistency Methodللمقياا ا. عالقة درجة الفقرة تدلرجة اللكية 

اب الفقددرة تسددري أ  ، وهددذا يعددين ليدده مددؤرش لصدددق الفقددرةا  جال اليت تنمتددي اط درجة الفقرة تدلرجة اللكية للميعد ارتب

ولتحقيق ذكل اعمتد الباحثااب يف اس تخراج . (Anastasi, 1976, p.28)بافس الاجتاه اذلي يسري فيه اجملال كلك 

قدده عدد  ا تطبي ادلرجددة اللكيددة للمقيدداا، ا ذصدق فقرات املقياا ع  معامل ارتباط بريس اب بني درجة لك فقرة و 

 
 لهنائية. ا ايايار عياة حتليل الفقرات بص رة مس تقةل عن العياة ا 4
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اب قددمي معددامالت الارتبدداط مجليددع أ  ( طالبددا وطالبددة مددن طلبددة لكيددة الآداا، واتضددح 200اددة املؤلفددة مددن )ذات العي 

 (0.05)عادد مسد ت ى دالةل  (0.113)حصائيا عاد مقارنهتا تلقمية احلرجددة ملعامددل الارتبدداط البالغددة ا  الفقرات داةل 

 ( ي حض ذكل.1وجدول )( 198ودرجة حرية )

 ( 1جدول ) 

  ا اجملم عتني املتطرفاني وعالقة درجة الفقرة تدلرجة اللكية ملقياا الكفاية الاجامتعية بأ سل  حصال تحليل اال  ل ا 

القمية   اجملم عة ادلنيا  اجملم عة العليا  رمق

التائية 

 احملس بة 

معامل ارتباط  

عالقة درجة  

الفقرة تدلرجة  

 اللكية

 

ال سط   فقرة ال الاتيجة

 احلسايب

الاحنراف  

 اري املعي

ال سط  

 يباحلسا

الاحنراف  

 املعياري 

 داةل 0.476 5.468 0.87035 3.8148 0.70463 4.6481 1

 داةل 0.604 8.433 0.99404 3.2593 0.56974 4.5741 2

 داةل 0.707 10.048 0.77883 3.1852 0.54047 4.4815 3

 داةل 0.822 13.865 0.88705 3.0741 0.37197 4.8889 4

 داةل 0.698 8.638 0.95478 3.3519 0.58277 4.6667 5

 داةل 0.729 9.118 0.94151 3.0185 0.63251 4.4259 6

 داةل 0.660 7.459 1.07656 3.5370 0.45211 4.7222 7

 داةل 0.570 7.806 1.06136 2.9259 0.87775 4.3889 8

 داةل 0.583 7.913 1.14635 3.6852 0.23121 4.9444 9

 داةل 0.575 7.693 0.96479 3.4444 0.59229 4.6296 10

 داةل 0.710 9.793 0.88172 3.4259 0.50157 4.7778 11

 داةل 0.805 13.130 0.80464 2.6481 0.63664 4.4815 12

 داةل 0.633 7.166 1.11169 3.5000 0.53657 4.7037 13

 داةل 0.662 8.250 1.06481 2.8704 0.72226 4.3148 14

 داةل 0.634 6.707 1.10349 3.0926 0.68451 4.2778 15

 داةل 0.393 4.245 0.97057 3.0370 1.11027 3.8889 16

 داةل 0.514 5.666 1.11670 3.1296 0.83281 4.2037 17

 داةل 0.689 7.828 1.20736 3.2963 0.53657 4.7037 18

 داةل 0.722 10.081 1.07135 3.3889 0.32805 4.9259 19

 داةل 0.619 8.247 1.02672 3.2407 0.63002 4.5926 20

ية فقرات أ  (، ومل حتذف منه 20حصال مك اب من )جرااات السابقة للتحليل اال  ذا بقّي املقياا بعد اس تعامل اال  وهب

 من فقرات املقياا. 

 * مؤرشات صدق املقياا: 

ضع من اخلاصية اليت و  نه يشري اىل قدرة املقياا ع  قياايعد الصدق من اخلصائص الالزمة يف بااا املقاييس لك  

 اا احلايل املؤرشات الآتية :  ( واس تخرج للمقي360، ص1980اجل قياسها )فرج، 
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فضل طريقة للتحقق من الصدق الظاهري  أ  اب أ  ( ا ىل Ebelيبل )ا  يشري  : Face Validityالصدق الظاهري  -1

راد قياسها  قياا اخلاصية املاحملمكني للُحمك ع  صالحيهتا يف  تمتثل يف عرض فقرات املقياا ع  مجم عة من

(Ebel, 1972, P.55  وحتقق هذا الا ع من الصدق يف املقياا احلايل وذكل عادما عرضت فقراته ع  مجم عة .)

 من اخلرباا بشأ اب صالحية املقياا ومالمئته جملمتع ادلراسة. 

ت يف ض ا أ سل ا  من خالل اس تخدام ق ة تيزي الفقرا  : وحتقق ذكلConstruct Validityصدق البااا  -2

 ية للمقياا. اجملم عتني املتطرفني، وعالقة الفقرة تدلرجة اللك 

 الثبات: مؤرشات  *  

ذا أ عيد ا   -أ و قريبة مهنا  –ينبغي أ اب تك اب ال داة املس تخدمة يف البحث ماصفة تلثبات، أ ي أ هنا تعطي الاتا  ذاهتا 

اب املقياا ع  عياة  بق الباحثا (. وقد ط 30، ص. 1981اة يف وقاني خمتلفني )الزوبعي،فراد العي أ  تطبيقها ع  

جياد الثبات الطريقاني ا  س تعمل الباحثااب يف اجامعة القادس ية. و وطالبة من طلبة لكية الآداا يف ( طالبا 40) بلغت

 الآتيتني:

آ ، قام الباحثااب بتقس مي املقياا ا ىل قسمني د  طريقة التجزئة الاصفية : 1 الفقرات  خذين مجم ع درجات ال فراد ع  أ

قياا. وقبل اس تخدام التجزئة الاصفية قام الباحثااب تيابار  ، ومجم ع الفقرات الزوجية ذلات ال فراد ع  املالفردية

نصفي املقياا(،  التاكفؤ بنينصفي املقياا، من خالل اس تعامل الايابار التال لعياتني مس تقلتني )لغرض معرفة 

ذ وج ولية، ي املقياا عاد مقارنة القمية التائية تلقمية اجلدا حصائية بني نصفد الباحثااب عدم وج د فرق ذو دالةل ا 

، ف جد أ اب قمية معامل ثبات  تعرف ع  ثبات نصفي املقياابعدها قام الباحثااب تس تعامل معادةل ارتباط بريس اب لل 

 س بريمااب املقياا كلك اس تعمل الباحثااب معادةل(. ولغرض تعرف معامل ثبات 0.770املقياا قبل التصحيح )

( وه  0.870) اكنتص رته الهنائية بعد التصحيح التصحيحية، ف جد أ اب معامل الثبات اللكي للمقياا ب براواب

 فأ كرث (0,70)ذا اكاب ا  لفا كرونباخ للثبات، اذلي يرى أ اب الثبات يك اب جيدا أ  مقارنته مبعيار معامل ثبات جيد عاد 

Ebel, 1972, p. 59)). 

لك  ل ا الارتباطات ادلاخلية بني عالمات مجم عة الثبات املعامل ع  حساتق م فكرة هذا  معادةل أ لفا كرونباخ:  -2

، 1985فقرة والعالمات ع  أ ي فقرة أ يرى من هجة ومع العالمات ع  الايابار كلك من هجة أ يرى )ع دة، 

، (0,76) اللكية بلغ د الباحثااب أ اب ثبات املقياا بص رتهلفا كرونباخ للثبات، وجأ  (. وتس تعامل معادةل 149ص 

 كرث.أ  ف (0,70)ذا بلغ ا  اب الثبات يك اب جيدا أ  لفا للثبات اذلي يرى أ  حصائيا عاد مقارنته مبعيار ا  وه  ثبات جيد 

 الهنائية: بصيغته* املقياا 

بدددائل، وبددذكل فددأ اب املدددى   مخسددةض هئا الطالددو عدد فقرة يس تجيو يف  (20)تأ لف املقياا بصيغته الهنائية من 

( ومبت سددط فددر  20دا درجددة يه )أ  ( و 100اب حيصددل علهيددا الطالددو يه )أ  ا ميكن ع  درجة للمقياالاظري ل  

(60.) 

 داة الثانية: الفاعلية اذلاتيةال  

بغية حتقيق أ هداف البحث احلايل، تطلو ت فر أ داة تتصف تلصدددق والثبددات لغددرض تعددرف الفاعليددة اذلاتيددة دلى 

ذ قام الباحثااب بص طلب ( ح ل الفاعلية اذلاتية، 1977من نظرية )تندورا، مس ت حاة( فقرة 23ياغة )ة لكية الآداا، ا 

حبيث تتسق مع التعريف الاظري للمفه م وعياة البحث، وحتديد البدائل الدديت تااسددو اال جابددة عددن تددكل الفقددرات 

 قبل أ اب يق م بتحديد صالحيهتا وعرضها ع  اخلرباا.

 املقياا: * صالحية

رض مقياا الفاعليددة اذلاتيددة املكدد اب وتعلاميته وبدائهل، قام الباحثااب بعصالحية املقياا جل التّعرف ع  مدى أ  من 

ىل حدد مدا، ال ا  حيداان، تاطبدق عديل أ  )تاطبق عيل دامئا، تاطبق عديل اليت تمتثل بد فقرة وبمسة بدائل ( 23)من 
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والبددالغ عددددمه  لافسكفاية يف عمل ا من اخملتصني واخلرباا اذلين دلهيم ع  مجم عة. بدا(أ  تاطبق عيل، ال تاطبق عيل 

( خرباا، لبيااب أآراهئم ومالحظاهتم فامي يتعلق مبدى صالحية املقياا، ومدى مالمئته للهدف اذلي وضع ل جددهل، 10)

آراا اخلرباا وحتليلها اعمتد الباحثددااب نسدد بة اتفدداق ) افددق بددني تقددديرات كرث مددن أ جددل حتليددل الت  أ  ( فدد %80وبعد مجع أ

سددة فقددرات مددن ت مجيددع الفقددرات م افقددة احملمكددني مددع تعددديل صددياغة مخ ( وانلدد 157، ص1985احملمكددني )عدد دة، 

 .فقرة( 23) بعد عرضه ع  اخلرباا مك اب من وهبذا بقّي املقياااملقياا، 

 * التطبيق الاس تطالعي ال ول للمقياا:

ا يف جامعددة طلبددة لكيددة الآداا الفاعليددة اذلاتيددة عدد  مجم عددة مددن قام الباحثااب تلتطبيق الاس تطالعي ال ول ملقيا

فضدداًل عددن حسدداا ال قددت  املقياا وتعلاميتدده وبدددائهل ووضدد ح لغتدده،القادس ية، وذكل ملعرفة مدى وض ح فقرات 

جابة، وذكل ع  عياة عش ائية مك نة من )  ( طالبا وطالبة من طلبة لكية الآداا. وتبني للباحثااب20املس تغرق لال 

( دقيقددة ومبت سددط 9 -7املس تغرق يف اال جابة يرتاوح بني ) قت اب الأ  مفه مة، و  أ اب التعلاميت اكنت واحضة والفقرات

 ( دقيقة.8)

 تصحيح املقياا: 

جابة عهنا، ع  وفق مددا يددراه جابة، فبعد قرااة الطالو للفقرة، يطلو منه اال  طريقة ليكرت يف اال  اس تعمل الباحثااب 

ذا ا  ت( يف حددني مئددا( تعطددى هل )مخسددة درجدداعدديل دا د )تاطبددقجيابية بابته ع  فقرة املقياا اال  ويقميه، فا ذا اكنت أ ج

دا( تعطددى هل )درجددة واحدددة(، تملقابددل يعطددى للمسدد تجيو عدد  أ باكنت أ جابته عن فقرة املقياا بد )ال تاطبق عيل 

ذا اكنددت أ جابتدده عددن ا  سددة درجددات فقرات املقياا السلبية بد )تاطبق عيل دامئا( درجة واحدة يف حني تعطددى هل مخ 

 بدا(.أ  تاطبق عيل  املقياا بد )ال فقرات

قام الباحثااب تس تخراج الق ة المتيزيية للمقياا بعد تطبيقدده * التطبيق الاس تطالعي الثاين )عياة حتليل الفقرات(: 

ويقصددد تلقدد ة  ( طالبددا وطالبددة.200) مك نددة مددنع  عياة عش ائية مددن طلبددة لكيددة الآداا يف جامعددة القادسدد ية 

يت يقيسددها اال يابددار وبددني ال فددراد رة ع  المتيزي بني ال فراد املمتزيين يف الصفة الدد   مدى قدرة الفقالمتيزيية للمقياا ه

 سل بني هام:أ  حصال ب. ا التحليل اال  (Gronlund , 1971 , P. 250)الضعاف يف تكل الصفة 

 :Extreme Groups Methodأ . طريقة اجملم عتني املتطرفاني 

قام الباحثااب برتتيهبا تاازليًا من أ ع  درجة لكية س امترة ، لكية للك ا واعطاا درجةصني بعد تصحيح ا س امترات املفح  

%( العليا من اال س امترات ب صفها حاصةل ع  أ عدد  ادلرجددات وتيددت تجملم عددة 27اىل أ دانها مث أ خذت نس بة الد )

تجملم عددة ادلنيددا   ادلرجددات وتيددت%( ادلنيددا واحلاصددةل عدد  أ دا27الددد )( اس امترة، ونس بة 54العليا واليت بلغت )

يبددل 54والدديت بلغددت ) عددامتد نسدد بة الددد اا اب  Mehrensو مهيرنددز  Ebel( اسدد امترة أ يضددا ، ويف هددذا الصدددد أ كددد ا 

 :2006%( العليا وادلنيا حتقق للباحث مجم عتني حاصلتني ع  أ فضل مددا ميكددن مددن جحددم و تددايز )رضدد ااب،  27) 

ثددااب تسدد تعامل رة من فقرات مقيدداا الفاعليددة اذلاتيددة ، قددام الباحلمتيزيية للك فق( .و من أ جل اس تخراج الق ة ا331

لعياتني مس تقلتني ملعرفة دالةل الفرق بني اجملم عتني العليا وادلنيددا دلرجددات لك فقددرة مددن  (T-test)الايابار التال 

 ( ي حض ذكل.2فقرات املقياا وجدول )

 :Internal Consistency Methodا قياللم قة درجة الفقرة تدلرجة اللكية ا. عال

اب الفقددرة تسددري أ  ، وهددذا يعددين يعد ارتباط درجة الفقرة تدلرجة اللكية للمجال اليت تنمتي اليدده مددؤرش لصدددق الفقددرة 

اب يف اسدد تخراج ولتحقيددق ذكل اعمتددد الباحثددا (Anastasi,1976,p.28)بافس الاجتاه اذلي يسري فيه اجملال كلك 

ذ ا تطبيقدده عدد  بريس اب بني درجة لك فقرة وادلرجددة اللكيددة للمقيدداا،  معامل ارتباط صدق فقرات املقياا ع  ا 

اب قددمي معددامالت الارتبدداط مجليددع أ  ( طالبددا وطالبددة مددن طلبددة لكيددة الآداا، واتضددح 200ذات العياددة املؤلفددة مددن )
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 (0.05)ةل عادد مسد ت ى دال (0.113)رجددة ملعامددل الارتبدداط البالغددة حصائيا عاد مقارنهتا تلقمية احلا  الفقرات داةل 

 ( ي حض ذكل.2وجدول ) 198ودرجة حرية 

 ( 2جدول ) 

 حصال بأ سل ا اجملم عتني املتطرفاني وعالقة درجة الفقرة تدلرجة اللكية ملقياا الفاعلية اذلاتية التحليل اال  

القمية   اجملم عة ادلنيا  اجملم عة العليا  رمق

ة التائي

 احملس بة 

معامل  

ارتباط 

عالقة 

ة  درج

الفقرة  

ة  تدلرج

 اللكية

 

ال سط   الفقرة  الاتيجة

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري 

ال سط  

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري 

 داةل 0.492 5.132 0.65610 3.8519 0.69338 4.5185 1

 داةل 0.527 5.888 0.86147 3.5556 0.66167 4.4259 2

 داةل 0.558 6.637 0.90576 3.5185 0.63664 4.5185 3

 غري داةل 0.028 0.460 1.02263 2.5370 1.06923 2.6296 4

 داةل 0.489 6.584 1.14314 3.2963 0.66562 4.4815 5

 داةل 0.351 4.078 0.96786 2.6852 1.05938 3.4815 6

 داةل 0.541 5.808 1.04092 3.4630 0.71935 4.4630 7

 داةل 0.749 10.975 0.91115 3.3333 0.39210 4.8148 8

 داةل 0.729 9.732 0.79679 3.3148 0.59229 4.6296 9

 داةل 0.584 5.709 0.87775 3.6111 0.77071 4.5185 10

 داةل 0.687 8.107 1.01077 3.1852 0.69263 4.5370 11

 داةل 0.645 7.597 0.96642 3.5000 0.58277 4.6667 12

 داةل 0.667 8.968 0.98716 3.3148 0.59611 4.7222 13

 داةل 0.470 4.686 0.91268 3.1852 1.16629 4.1296 14

 داةل 0.692 9.471 0.83929 3.4444 0.50017 4.7037 15

 داةل 0.668 8.990 0.82776 3.3519 0.50331 4.5370 16

 داةل 0.558 6.576 0.94872 3.0741 0.83281 4.2037 17

 داةل 0.673 8.624 0.81650 3.2222 0.72032 4.5000 18

 داةل 0.679 9.448 0.88310 3.1111 0.74018 4.5926 19

 داةل 0.676 9.239 0.87276 3.2593 0.65290 4.6296 20

 داةل 0.692 9.368 0.92409 3.2963 0.57705 4.6852 21

 داةل 0.702 9.783 1.09315 3.2222 0.45056 4.7963 22

 داةل 0.760 10.576 0.88409 3.5370 0.31722 4.8889 23
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 ( فقرة.22حصال مك اب من )جرااات السابقة للتحليل اال  تعامل اال  اا بعد اس  صبح املقيأ  ذا هبو 

 * مؤرشات صدق املقياا: 

ىل قدرة املقياا ع  قياا اخلاصية اليت وضع من ا  يعد الصدق من اخلصائص الالزمة يف بااا املقاييس لك نه يشري 

 لآتية: ايل املؤرشات ا( واس تخرج للمقياا احل360، ص1980ج، جل قياسها )فر أ  

فضل طريقة للتحقق من الصدق الظاهري أ  اب أ  ( ا ىل Ebelيبل )ا  يشري :Face Validityالصدق الظاهري  -1

تمتثل يف عرض فقرات املقياا ع  مجم عة من احملمكني للُحمك ع  صالحيهتا يف قياا اخلاصية املراد قياسها  

(Ebel, 1972, P.55وحتقق هذا الا ع من الصدق .) ايل وذكل عادما عرضت فقراته ع  مجم عة  يف املقياا احل

 خلرباا بشأ اب صالحية املقياا ومالمئته جملمتع ادلراسة. من ا

: وحتقق ذكل من خالل اس تخدام ق ة تيزي الفقرات يف ض ا أ سل ا Construct Validityصدق البااا  .2

 عالقة الفقرة تدلرجة اللكية. اجملم عتني املتطرفني، و 

 الثبات: ات  رش مؤ *  

ذا أ عيد ا   -أ و قريبة مهنا  –ي أ اب تك اب ال داة املس تخدمة يف البحث ماصفة تلثبات، أ ي أ هنا تعطي الاتا  ذاهتا بغين

 (. وقد طبق الباحثااب املقياا ع  عياة بلغت30،ص 1981فراد العياة يف وقاني خمتلفني )الزوبعي،أ  تطبيقها ع  

جياد الثبات الطريقاني ا  س تعمل الباحثااب يف اية. و القادس  جامعة لآداا يف وطالبة من طلبة لكية ا( طالبا 40)

 الآتيتني:

آ قام الباحثااب بتقس مي املقياا ا ىل قسمني،  د طريقة التجزئة الاصفية: 1 خذين مجم ع درجات ال فراد ع  الفقرات  أ

م الباحثااب تيابار  جزئة الاصفية قاراد ع  املقياا. وقبل اس تخدام التالفردية، ومجم ع الفقرات الزوجية ذلات ال ف

نصفي املقياا(،  التاكفؤ بنيالايابار التال لعياتني مس تقلتني )لغرض معرفة  نصفي املقياا، من خالل اس تعامل

ة تلقمية اجلدولية، ا ذ وجد الباحثااب عدم وج د فرق ذو دالةل ا حصائية بني نصفي املقياا عاد مقارنة القمية التائي

، ف جد أ اب قمية معامل ثبات  تعرف ع  ثبات نصفي املقياامعادةل ارتباط بريس اب لل احثااب تس تعامل بعدها قام الب

(. ولغرض تعرف معامل ثبات املقياا كلك اس تعمل الباحثااب معادةل س بريمااب براواب التصحيحية،  0.774املقياا )

مقارنته مبعيار  عاد  ل ثبات جيدمعام ( وه 0.873) اكنتبص رته الهنائية  ف جد أ اب معامل الثبات اللكي للمقياا

 (.(Ebel, 1972, P.59 فأ كرث (0,70)ذا اكاب ا   الفا كرونباخ للثبات، اذلي يرى أ اب الثبات يك اب جيدا

ات للك  تق م فكرة هذا املعامل ع  حساا الارتباطات ادلاخلية بني عالمات مجم عة الثب . معادةل أ لفا كرونباخ:2

، 1985ع العالمات ع  الايابار كلك من هجة أ يرى. )ع دة، أ يرى من هجة وم فقرة والعالمات ع  أ ي فقرة

، (0.754)لفا كرونباخ للثبات، وجد الباحثااب أ اب ثبات املقياا بص رته اللكية بلغ أ  (. وتس تعامل معادةل 149ص 

 .كرثأ  ف (0,70) بلغذا ا  اب الثبات يك اب جيدا أ  اذلي يرى لفا للثبات أ  حصائيا عاد مقارنته مبعيار ا  وه  ثبات جيد 

 الهنائية: بصيغته* املقياا 

 مخسددة بدددائل، وبددذكل فددأ اب ض هئا الطالو عدد فقرة يس تجيو يف  (22)صبح املقياا بصيغته الهنائية يتأ لف من أ  

( ومبت سددط 22)دا درجددة يه أ  ( و 110اب حيصددل علهيددا الطالددو يه )أ  املدى الاظري ل ع  درجة للمقيدداا ميكددن 

 (.66فر  )

 الهنال:   * التطبيق 

( طالبا وطالبة وب اقع 200)  ىف املقياسااب رشوطهام الهنائية من الصدق والثبات، طبقا ع  عياة ق اهما اب اس تبعد أ  

 انث من لكية الآداا يف جامعة القادس ية لدلراسات الصباحية. من اال   100من اذلك ر و 100

 * ال سائل اال حصائية: 
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حصائية ن ال سائل ال حصائية من خالل برانمج احلقيبة اال  باحثااب مجم عة مة بياانت البحث احلايل، اس تعمل ال ملعاجل

 ، و هذه املعادالت يه:Statistical Package for Social Science ( spss)للعل م الاجامتعية 

 ت سط احلسايب لعياة البحث واملت سط حصال بني امل الايابار التال لعياة واحدة لغرض تعرف دالةل الفرق اال   .1

 الفر . 

ار التال لعياتني مس تقلتني واس تعمل يف حساا الق ة المتيزيية لفقرات مقياا الكفاية الاجامتعية  يابالا .2

 . الفاعلية اذلاتية و 

اس تعمل يف حساا معامل الثبات بطريقة  Pearson Correlation Cofficient. معامل ارتباط بريس اب 3

 . الفاعلية اذلاتيةالارتباطية بني الكفاية الاجامتعية و للكية والعالقة ة الاصفية وعالقة الفقرة تدلرجة ا التجزئ

  يف حساا الاتساق ادلاخيل ملقياا الكفاية الاجامتعية و  Coefficient Alpha. معامل أ لفا كرونباخ للثبات 4

 . الفاعلية اذلاتية

ة دلى طلبة لكية الاجامتعي كفايةيف الالفاعلية اذلاتية مدى اسهام  . معادةل حتليل الاحندار البس يط ملعرفة5

 اا." الآد

 عرض وتفسري الاتا  

لهيا بعد حتليل ا جاتت الطلبة ع  وفق أ هداف البحث، مث ا  "يتضمن هذا الفصل عرض الاتا  اليت ا الت صل 

اح  دد من الت صيات واملقرتحات وع  ال تفسريها ومناقش هتا يف ض ا ال طر الاظرية وادلراسات السابقة, وتقدمي ع

 -الآيت:

 ول: تعرف الكفاية الاجامتعية دلى طلبة لكية الآداا يف جامعة القادس ية. هدف ال  ل ا   * 

( ، فامي اكاب 10.83131( واحنراف معياري قدره )78.8150ظهر املت سط احلسايب دلى طلبة لكية الآداا )

س تعامل  ر  للمقياا وتاحلسايب لعياة البحث تملت سط الف ( وعاد مقارنة املت سط60املت سط الفر  )

وتشري  (1,96)من القمية اجلدولية  أ كرب( ويه 24.566اب القمية التائية احملس بة )أ  الايابار التال لعياة واحدة ظهر 

 اب عياةأ  و (، 199( وبدرجة حرية )0,05عاد مس ت ى دالةل )حصائية ا  ىل وج د فرق ذو دالةل ا  تكل الاتيجة 

 عية. تلكفاية الاجامتالبحث )طلبة لكية الآداا( يتسم اب 

اب طلبة لكية الآداا يتسم اب بعالقات اجامتعية  أ  ( ب1995 وميكن تفسري هذه الاتيجة ع  وفق نظرية )ج ملااب،

شلك يرين، تل ماياة وق ية وذات ج دة عالية، فالكفاية الاجامتعية تمتثل تلقدرة ع  التفاعل باجاح وفاعلية مع الآ 

سق هذه الاتيجة مع دراسة  ت ، وت (Graham,1986,p:130)عية.ع البيئة الاجامت ىل حتقيق الت افق ما  اذلي يؤدي 

 ىل اتسام طلبة اجلامعة تلكفاية الاجامتعية. ا  شارات أ   ني( اللت1989محد،أ  ( ودراسة )2004)املغازي،

وفق     ع القادس ية جامعة ة لكية الآداا يف دلى طلب  الكفاية الاجامتعية* الهدف الثاين : تعرف دالةل الفرق يف 

 ي )ذك ر ،ا انث(: ا ع الاجامتع ماغري ال 

  وتحنراف معياري ( 77.9500الكفاية الاجامتعية )ع  مقياا ظهر املت سط احلسايب للطلبة اذلك ر 

ل (، وتس تعام11.53815( وتحنراف معياري )79.6800) ال انث(، يف حني اكاب املت سط احلسايب ل10.05879)

قل من القمية اجلدولية أ  ( ويه 1.130ة التائية احملس بة اكنت )ني ظهر أ اب القميالايابار التال لعياتني مس تقلت

لكية بني ما سطي طلبة  حصائيةا  دالةل فرق ذو  ىل أ نه ال ي جدا  (. مما يشري 0,05عاد مس ت ى دالةل ) (1,96)

 . ةانث( ع  مقياا الكفاية الاجامتعي)اذلك ر واال   الآداا

ذ يرى  ا  ، الكفاية الاجامتعية ااب تملس ت ى ذاته مننسني يمتتع اجل اب الكأ  وميكن تفسري هذه الاتيجة ب

نسااب ال غىن هل عن التعامل مع الآيرين، وال ميكنه العزةل أ و الانفراد تذلات، وهذا  اب اال  أ  ( 1995)ج ملااب،

قامة الت اصل الفعال عن طريق احرتام ا نظره  ةوهجلآير واحرتام الاياالف معه، وتبين التعامل حيتاج ملهارة يف ا 
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ال أ فراداً  ا  ىل قدرة ختطي اخلالفات وعب ر وح اجز الرصاعات والضغ ط اليت ال تناج ا  كذكل حيتاج فادة مهنا و لالس ت

 (.2000 انة من س ا الت افق )روبزن وسك ت،اوجممتعات يعان اب من الشع ر تلضيق واملع

ج د فرق ذو دالةل اىل و شارت أ  عية اليت ( ح ل الكفاية الاجامت2004املغازي،تلف هذه الاتيجة مع دراسة )خت و 

 انث. انث يف الكفاية الاجامتعية ولصال اال  حصائية بني اذلك ر واال  ا  

 الهدف الثالث . تعرف الفاعلية اذلاتية دلى طلبة لكية الآداا  يف جامعة القادس ية :   * 

اب (، فامي اك10.79531( واحنراف معياري قدره )86.6550)ظهر املت سط احلسايب دلى طلبة لكية الآداا 

( وعاد مقارنة املت سط احلسايب لعياة البحث تملت سط الفر  للمقياا وتس تعامل  66ط الفر  )املت س

 (1,96)من القمية اجلدولية  أ كرب( ويه 27.059اب القمية التائية احملس بة )أ  الايابار التال لعياة واحدة. ظهر 

 أ ابو (، 199( وبدرجة حرية )0,05 ) ى دالةلعاد مس تحصائية ا  ىل وج د فرق ذو دالةل ا  كل الاتيجة وتشري ت

 عياة البحث )طلبة لكية الآداا( يتسم اب بفاعلية اذلات. 

اب طلبة لكية الآداا يتسم اب تلقدرة ع  م اهجة الكثري من  أ  وميكن تفسري هذه الاتيجة ع  وفق نظرية تندورا ب

يري والقمي الاجامتعية بص رة سلمية وراخسة، وتش بعهم تملعا ية والاجامتعية، وخشصيهتم املس تقةلاملشالكت الافس  

اب أ  تصبح الفاعلية اذلاتية يف الكثري من امل اقف حاجزاً واقيًا من خماطر تكل املشالكت، ويرى )تندورا(  ومن مث

منا ي دل ق ة اال رادة وامل  واذلي يقرتاب بت قعات حتقيق ،الفاعلية اذلاتيةاملس ت ى العايل من  ثابرة يف وجه  الاجاح ا 

منا تؤدي ا ىل املزيد من ا  حباطات، فق ة اال رادة اليت تؤدي لع ائق واال  ا ىل الاجاح ا  الفاعلية اذلاتية اب عاجال أ م أآجال ا 

شارات  أ  ( اللتااب 2002، ( ودراسة )اخلفايج2009، وتسق هذه الاتيجة مع دراسة )حبر(. 534-533: 2009)أ لن،

 ذلاتية. ىل اتسام طلبة اجلامعة تلفاعلية اا  

تغري الا ع  مل  تبعا القادس ية جامعة دلى طلبة لكية الآداا يف الفاعلية اذلاتية : تعرف دالةل الفرق يف  الرابع  * الهدف 

 الاجامتعي )ذك ر ،ا انث( 

(، يف 11.07630) ريوتحنراف معيا( 85.3200التحمك اذلايت )ع  مقياا ظهر املت سط احلسايب للطلبة اذلك ر 

(، وتس تعامل الايابار التال  10.39084( وتحنراف معياري )87.9900) ال انثاحلسايب ل حني اكاب املت سط

عاد  (1,96)قل من القمية اجلدولية أ  ( ويه 1.758لعياتني مس تقلتني ظهر أ اب القمية التائية احملس بة اكنت )

)اذلك ر   الكية الآداطلبة بني ما سطي  حصائيةا  دالةل فرق ذو  ىل أ نه ال ي جدا  (. مما يشري 0,05مس ت ى دالةل )

 انث( ع  مقياا الفاعلية اذلاتية. واال  

اب الك اجلنسني يمتتعااب تملس ت ى ذاته من الفاعلية اذلاتية ويعزو هذه ا ىل قدرة الطلبة أ  وميكن تفسري هذه الاتيجة ب

 اة يف التحصيلىل تقارا العي ا  ضاغطة وقد يرجع ذكل من اذلك ر واال انث يف ضبط ذواهتم عاد م اهجة امل افق ال

( ح ل الفاعلية اذلاتية اليت 2008، عية, واتسقت هذه الاتيجة مع دراسة )الت اهيةتشابه البيئة الثقافية والاجامتو 

 انث يف الفاعلية اذلاتية. حصائية بني اذلك ر واال  ا  شارت اىل عدم وج د فرق ذو دالةل أ  

جامعة  يف دلى طلبة لكية الآداا  ملاخفضة( ا  –فعة )املرت الفاعلية اذلاتية الفرق يف  * الهدف اخلامس : تباين 

 وفق الكفاية الاجامتعية: ع   القادس ية  

للتعرف ع  تباين الفرق يف الفاعلية اذلاتية وفقاً للكفاية الاجامتعية، قام الباحثااب بفرز درجات الطلبة ذوي الفاعلية  

عياري، ومن مث  امل حنراف من الاسايب احل ال سط  اذلاتية املاخفضة من خالل مجع وطرحاذلاتية املرتفعة والفاعلية 

و ي حض  ،تغري الكفاية الاجامتعية يف ض ا اس تعامل الايابار التال لعياتني مس تقلتنيمب  ةوساطهم احلسابيأ  مقارنة 

 :( ذكل3دول )اجل

 (3جدول )

 الاجامتعيةفاية املاخفضة( ع  وفق ماغري الك –فعة م ازنة ما سطي الطلبة ذوي الفاعلية اذلاتية )املرت 
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 العدد  العياة 
ال سط  

 احلسايب 

الاحنرافات  

 املعيارية 

القمية التائية  

 احملس بة 

القمية  

 اجلدولية 
 ادلالةل 

الطلبة ذو الفاعلية  

 اذلاتية املرتفعة 
35 87.9143 7.85296 

 داةل 2,000 9.399
الطلبة ذو الفاعلية  

 اذلاتية املاخفضة 
28 66.0357 10.61963 

كرث قدرة يف الكفاية الاجامتعية من ذوي الفاعلية  أ  طلبة ذوي الفاعلية اذلاتية املرتفعة ال اب أ  ىل ا  الاتيجة وتشري هذه 

كرث وعيًا لكيفية جعل سل كهم يتالام مع املتطلبات أ  ذ أ اب الطلبة ذوو الفاعلية اذلاتية املرتفعة ا  اذلاتية املاخفضة، 

 وتاظاميً لسل كهم، يف حني يك اب ال فراد ذوي اته وأ كرث حتكامً ت ى تفاعل اجامتعي واال يفاا مبتطلباخلاصة للك حم 

آ علية اذلاتية املاخفضة أ كرث اعتقاداً يف اجتاهاهتم و الفا راهئم اذلاتية وحاالهتم املزاجية ويف تعاملهم مع التأ ثريات امل قفية أ

ناسو يف تية ح ل ما ه  م دواخلهم ويمتسك اب بأ حاسيسهم اذلافهم يسرتشدواب حن  السل ك املالمئ وفقًا ملا يف 

 رأ هيم.

  يف  دلى طلبة لكية الآداا الكفاية الاجامتعية والفاعلية اذلاتية بني الارتباطية * الهدف السادا: تعرف العالقة 

 جامعة القادس ية. 

اا ملدركة دلى طلبة لكية الآداا ا حسبني الكفاية الاجامتعية والفاعلية اذلاتية االارتباطية للتعرف ع  العالقة 

 مقياا الفاعلية اذلاتية، وظهر أ اب معامل  بريس اب بني درجات الكفاية الاجامتعية ودرجاهتم ع  معامل ارتباط 

ودرجة حرية   (0,05)مس ت ى ادلالةل جيايب مرتفع عاد ا  وه  معامل ارتباط  (0.710)الارتباط بني املتغريين 

 :ي حض ذكل( 4( وجدول)198)

 (4جدول )

والفاعلية اذلاتية دلى طلبة لكية  ة واجلدولية دلرجات الكفاية الاجامتعيةالتائية احملس بمعامل الارتباط والقمي 

 الآداا

 ن ع العالقة 
معامل  

 الارتباط 

القمية التائية  

 احملس بة 

القمية التائية  

 اجلدولية 

 درجات 

 احلرية 

ن ع  

 العالقة  

مس ت ى  

 0,05ادلالةل 

 –جامتعية الكفاية الا

 الفاعلية اذلاتية  
0.710 17,75 1,96 198 

جيابية  ا  

 مرتفعة 
 داةل

هنا لكام ازدادت قدرة الطلبة ع  الفاعلية اذلاتية ارتفعت كفايهتم الاجامتعية ع  التفاعل مع أ  وتعين هذه الاتيجة ب

 تساعدان ع الفاعلية اذلاتية اب أ   وهذا يعين يرين، والتعاواب معهم، ومشاركهتم الانفعالية يف امل اقف الاجامتعية الآ 

فراد اذلين ميكن التنبؤ بسل كهم فاعلية جتعل من املمكن حتديد منط ال  الاجامتعي وهذه الاظرة الت سل كالتنبؤ تل 

 (Snyder & Ickes,1985: 30) الاجامتعي وفقًا خلصائص وماطلبات امل قف الاجامتعي اذلي ي اهج نه

ذ ت كد نظريةوتتسق هذه الاتيجة مع املاطل الاجامتعية تت قف ع  فاية اب الكأ  تندورا( ) ق الاظري لدلراسة، ا 

دراك الفرد ملا ميتلكه من قدرات وهمارات اجامتعية فاعةل تساعده ع  الت اصل مع الااا، وهذا يرجع تدلرجة  ا  

الاجامتعية والس يطرة ع   حساا الفرد تلضبط الشخيص يف امل اقفيف ا  واليت تمتثل ، الفاعلية اذلاتيةىل ا  وىل ال  

حساا تلضبط والس يطرة الشخصية ع  الت افق يف امل اقف  حلياة، ذلا يعمل اال  ث احداأ  الت افق مع قدراته و 

الاجامتعية وتكنه من ضبط أ فاكره ومشاعره وت ظيفها بص رة جيدة عاد احلديث مع الآيرين وبااا عالقات  

 .(Bandura, 1986: 57)الصداقة معهم 
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 جامعة القادس ية:   يف  امتعية دلى طلبة لكية الآداا ة الاج الكفاي اتية يف  الفاعلية اذل   مدى اسهام دف السابع :  * اله 

ع    Enter ن ع من الاعتيادية اخلطي البس يط وتلطريقة الاحندار حتليل اس تعامل ا الهدف هذا لتحقيق

ذ الكفاية الاجامتعية دلى طلبة لكية سهام الفاعلية اذلاتية يف ظه را  البياانت املس تخرجة ملعرفة مدى   الآداا، ا 

 الاحندار تباين حتليل خالل من ٢R (Coefficient of Determination)التحديد  معامل قمية تخرجاس ت

التنبؤ، عادما نقاراب القمية الفائية احملس بة   يف الاحندار حتليل من ذج ج دة ع  تدل ويه (0.504)مقدارها  واكاب

( واليت تفرس 199ودرجة حرية ) (0,05)ةل عاد مس ت ى دال (3,89)تلقمية اجلدولية البالغة  (200.860)للمن ذج 

 ( ي حض ذكل.5دول )اجلو  .التباين املشرتك بني ماغريي البحثمن  (%0.504)ما مقداره 

 ملتغري التابع(الكفاية الاجامتعية )ا)املتغري املس تقل( يف درجات  الفاعلية اذلاتية    درجات  احندار  معامل (  5جدول) 

-S مصدر التباين

V 

 عة  مجم

 S-S املربعات

  درجة احلرية

D-F 

  ما سط املربعات

M-S 

 الفائية القمية

F 

 ادلالةل مس ت ى

S-g 

 11756.785 1 11756.785 بني اجملم عات 

 58.532 198 11589.370 داخل اجملم عات  داةل 200.860

 - 199 23346.155 اجملم ع اللكي

 )معامالت اس تخراج ة الاجامتعية دلى الطلبة ااع مس ت ى الكفايالفاعلية اذلاتية يف التنبؤ ترتف وملعرفة مدى

والقمية التائية( للمتغري املس تقل )الفاعلية اذلاتية( يف  Bateواخلطأ  املعياري لها ، ومعامل الاحندار بياا  B الاحندار

 .( ي حض ذكل6) دولاجلدرجات املتغري التابع )الكفاية الاجامتعية(. و 

 . الكفاية الاجامتعية التنبؤ ترتفاع مس ت ى اتية يفاعلية اذلسهام الفا  ( 6جدول )

املتغري  

 املس تقل

  معامل

 Bر الاحندا

الاحندار   معامل املعياري اخلطأ  

 Beta  املعياري

 ادلالةل التائية  القمية

 حصائية اال  

 داةل 14.173 0.710 0.050 0.712 الفاعلية اذلاتية  

ذالتنبؤ ترتفاع الكفاية الاجامت  اتية يسامه يفاب الفاعلية اذلأ  عاله أ  ني من اجلدول ويتب  عية دلى طلبة لكية الآداا، ا 

ويه داةل  (14.173)والقمية التائية احملس بة هل  0.710املقابةل لها  (Beta)املعياري  الاحندار معامل قمية اكنت

 الآداا يةلك  طلبةى تية دلالفاعلية اذلا زايدة ابأ   ىلا  لاتيجة . وتشري هذه ا(0,05)حصائيا عاد مس ت ى دالةل ا  

وحدة قياا. وتدمع هذه الاتيجة  (0.712)الكفاية الاجامتعية مبقدار  زايدة ىلا   يؤدي واحدة قياا وحدة مبقدار

 لهيا الباحثااب يف الهدف اخلامس."ا  العالقة الارتباطية اليت ت صل 

 الت صيات: 

 الباحثااب تلآيت: ، ي يص يف ض ا نتا  البحث

 وبااا روابط اجامتعية ال دارة الرصاعات.  ،جيابيةعالقات اال  ادمه لتعزيز الشر ا  حث الطلبة و  -1

جل تمنية أ  رشاد الافيس من ىل مراكز اال  ا  الاهامتم تلطلبة اذلين يظهرواب ميال حن  العزةل الاجامتعية وحت يلهم  -2

 ماكنياهتم الاجامتعية. ا  

 اقف التعلميية. طرائق التدريس وامل  بة من خالل الطل دلى الفاعلية اذلاتية ة ع  تدعمي حث الهيئات التدريس ي -3

 عالم يف تأ كيد أ مهية مفه يم البحث ودورهام يف الاس تقرار الافيس لل فراد. اهامتم وسائل اال   -4

ا مبس ت ى فاعليهتم ظهروا تدنيأ  معل ودورات لتط ير ق ى وم ارد الطلبة الافس ية والعقلية اذلين  أ وراشجراا ا   -5

 اذلاتية. 

 جيعية للطلبة اذلين يعان اب من تدين مس ت ى الفاعلية اذلاتية. قدمي العبارات التش املاكفئات وت ري ت ف -6
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 املقرتحات: 

 عدادية. ا جراا دراسات أ يرى ع  عياات من طلبة املدارا الثان ية واال   -1

أ يرى مثل  ماغري من ماغريات البحث وماغريات  ا جراا دراسات أ يرى هتدف ا ىل الكشف عن العالقة بني لك -2

 لفاعلية اذلاتية مبركز الضبط. الكفاية الاجامتعية بأ ساليو حل املشالكت، وعالقة اعالقة 
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 املالحق 

 ( 1ملحق ) 

 مقياا الكفاية الاجامتعية )الصيغة الهنائية( 

 جامعة القادس يةقسم عمل الافس، لكية الآداا، 

 عزيزي الطالو 

 عزيزيت الطالبة. 

 حتية طيبة

آرائك أ زاا امل اقف احلياتية، من خالل مجم عة من الفأ ضع بني يديك  جابتك ع  فقراته بدقة  ا  قرات تعرب عن أ

( حتت البديل اذلي تراه مناس باً +قرااة مجيع الفقرات املرفقة طيًا بدقة واال جابة عهنا ب ضع عالمة )وعااية. يرىج 

جابة، علامً أ اب هذه ا  ة من دواب ك أ ي فقر اب ال ترت أ  اطئة و جابة حصيحة وأ يرى خا  واذلي ميثل ايايارك وال ت جد 

 مس. اال  اال جاتت س تك اب ل غراض البحث العلمي فقط وال حاجة ذلكر 

 لآتية: االحظة: يرىج تدوين البياانت  م

 أ نىث    الا ع : ذكر               

 ولمك فائق الشكر والتقدير 

تاطبق  الفقرات  ت

 عيَل دامئاً 

تاطبق 

عيَل 

 حياانً أ  

طبق ا ت 

ىل ا  عيَل 

 د ما ح

ال تاطبق 

 عيلَ 

ال 

تاطبق 

 بداً أ  عيَل 

      ميكنين ااب أ تعامل بفعالية مع زمالل. 1

اصل مع أ صدقال رمغ اب أ ت  أ  س تطيع أ   2

 .كرثة مشاغل احلياة

     

ماكين التأ ثري يف القرارات املأ ي ذة   3 ت 

 .حلل املشالكت بني زمالل

     

ني  أ س تطيع تعزيز روح التعاواب ب 4

 .زمالل

     

      .أ س تطيع فهم مشاعر زمالل بسه ةل 5

ماكين التأ ثري يف زمالل 6       . ت 

      .بني زماللأ عترب نفيس م ضع ثقة  7

يسهل عيَل تك ين ال صدقاا واحملافظة  8

 . علهيم

     

      . أ تعامل مع زمالل بَ د واحرتام 9

احتسس ملا يشعر به زمالل من  10

 . نربة ص هتم خالل

     

أ قدم املساعدة لزمالل للتخفيف من  11

 أ الهمم

     

أ س تطيع تاظمي زمالل وتنس يق  12

 . ف معنيهج دمه لتحقيق هد
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      .أ جشع أ صدقال يف التفاعل مع بعضهم 13

ميكنين أ اب أ جعل أ صدقال حيب اب  14

 . ادلراسة

     

ميكنين التأ ثري يف زمالل الضعاف  15

 .  امه ادلرايسس يًا يف رفع مس تدرا

     

      .أ دع  زمالل لالخنراط يف ال نشطة 16

أ جتاهل املشتاات الصادرة من زمالل  17

 . بسه ةل أ ثااا معل ال اجبات 

     

      . جناز العمل املطل ا ا  أ اثبر ع   18

أ معل ع  مساعدة زمالل عادما  19

 .حيتاج اب مساعدة

     

جنأ س تطيع  20 بة مين يف عامل املطل  ال   ازا 

 . ل قت احملدد ا

     

 

( 2ملحق )   

 مقياا فاعلية اذلات ) بصيغته الهنائية( 

تاطبق عيَل  الفقرات  ت

 دامئًا 

تاطبق 

عيَل 

 حياانً أ  

تاطبق 

ىل ا  عيَل 

 حد ما 

ال 

تاطبق 

 عيلَ 

ال تاطبق 

بداً أ  عيَل   

      . أ تعامل بعقالنية جتاه أ ي م قف 1

      بدواب اس تعجال. أ ختذ قرارايت حبمكة و  2

أ فكر بناا  العمل اذلي أ ؤديه قبل   3

 . البدا تال جرااات

     

أ فقد ص ايب يف حاةل غضيب من  4

 ا. م قف م

     

ذا فشلت يف أ جراا   5 أ عيد احملاوةًل ا 

 معل ما. 

     

أ مهل حل املشالكت اليت ت اهجين  6

ميااًن بأ هنا س تحل وحدها.  ا 

     

       اقف احلرجة. أ ترصف هبدوا يف امل 7

      أ تعامل مع زمالل بدواب تيزي.  8

عادما أ حس تلت تر والعصبية أ بتعد   9

أ ختذ قراراً  عن ال اقف املثرية يك ال

 خاطئًا. 

     

     يف حاةل غضيب من زمييل فأ نين  10
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 أ تااول ال م ر حبذر وعااية شديدة 

      اجشع زمالل املمتزيين ول  تملدحي. 11

  اذلات يؤدي اىل أ شعر أ اب تعزيز  12

 جناح الفرد يف معهل. 

     

تقديم يف معيل يق دين ا ىل ا جنازات   13

 جديدة أ يرى. 

     

قدم مصال الآيرين ع  مصلحيت أ   14

 الشخصية. 

     

أ حصح يطأ ي عادما أ يطأ  حبق  15

 الآيرين. 

     

أ عطي لافيس فرصة قبل ا صدار   16

 ال حاكم الهنائية لل ش ياا. 

     

      فايت بعد أ اب أ ق هما.   ترص أ حمك ع 17

ذا مزيت مبعامليت بني  18 أ شعر تلادم ا 

 .زمالل

     

      م ا غرااات احلياة.أ ضبط نفيس أ ما 19

أ قااع مبا دلي من أ ش ياا تتعلق  20

 مبفردات حيايت. 

     

أ س يطر ع  نزوايت من خالل قيادة   21

 العقل لترصفايت. 

     

ال ش ياا  رشاا بعض تأ جيل أ س تطيع 22

وال أ مكل مثهنا يف ال قت اليت تعجبين 

 احلارض.

     

 


