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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية ،في حتسني مستوى املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة الضبط ،لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر برنامج تدريبي لتطوير
املهارات االجتماعية لدى طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
وتعديل مركز ال�ضبط لديهم من خارجي �إىل داخلي.وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )40طالب ًا من امل�ستويني :الثاين والثالث من كلية
ع�شوائيا �إىل جمموعتني :جتريبية و�ضابطة ،بواقع
الرتبيةُ ،و ّزعوا
ًّ
( )20طالب ًا لكل جمموعة.ا�ستخدم الباحث الأدوات الآتية :مقيا�س
املهارات االجتماعية ،ومقيا�س وجهة ال�ضبط ،والربنامج التدريبي
يف حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط.وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة (التجريبية
وال�ضابطة) على القيا�س البعدي جلميع املهارات االجتماعية،
وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية يف جميع املهارات.
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≥0.05
بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة (التجريبية ال�ضابطة)
على القيا�س البعدي لوجهة ال�ضبط ،وكانت الفروق ل�صالح
املجموعة التجريبية حيث �إن جميع �أفراد املجموعة ذوي �ضبط
خارجي.كما يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤ 0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة (التجريبية
وال�ضابطة) على القيا�س البعدي لكل من املهارات االجتماعية،
ومقيا�س وجهة ال�ضبط ول�صالح املجموعة التجريبية؛ مما يعني
قدرة الربنامج التدريبي وفعاليته وا�ستمرار ت�أثريه يف حت�سني
املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لدى عينة الدرا�سة.
الكلمات الدالة :املهارات االجتماعية ،وجهة ال�ضبط ،نظرية
التعلم االجتماعي.
The Effect of Group Training Program Based On Social Theory in Improving Social Skills Ievel and Modifiying Iocus of Control among Prince Sattam Bin Abdelaziz University Students

Abstract:
This study aimed to investigate the effect of
training program of social skills among the Prince
Sattam Bin Abdul Aziz university students and modify
their locus of control from external to internal. The
study sample consisted of (40) students of the second
and third levels at college of education, who were
randomly assigned equally into experimental and
control groups. The following instruments were
used in data collection: social skills scale; locus of
control scale; and the training program in improving
social skills and modifying locus of control. The
following are main results of the study: Statistically
significant differences at (a≤0.05) level between
)subjects mean ratings (experimental and controls
and post measurement for all social skills in favor of
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experimental group subjects and in all social skills.
)Statistically significant differences at (a≤0.05
between subjects mean ratings on the post measurement
of locus of control where all experimental group have
external locus of control. Statistically significant
differences at (a≤0.05) level between subjects mean
ratings on the post measurement for both social skills
and locus of control, where experimental group out
performed controls, indicating the training program
and effectiveness as well as persistence of its effects in
among the study sample.
Keywords: social skills, locus of control, social
learning theory.

مقدمة:
� َّإن الإن�سان بطبعه اجتماعي ،وبحثه الد�ؤوب عن حتقيق
ذاته وكيانه يحتاج �إىل جمموعة من املهارات االجتماعية التي
ت�سهل له عملية التوا�صل والتفاعل مع حميطة ،وت�ساعده يف �إجناز
تطلعاته و�آماله .ونتيجة لهذه الأهمية و�ضع �أع�ضاء م�ؤ�س�سة التعليم
االجتماعي واالنفعايل عام (1977م) مهارات �أ�سا�سية متنوعة
للمهارات االجتماعية واالنفعالية ،هي :التوا�صل بفاعلية ،والقدرة
على التعاون مع الآخرين ،و�ضبط الذات االنفعايل والتعبري املنا�سب،
واتخاذ املنظور التعاطفي ،والتفا�ؤل والفكاهية والوعي بالذات
م�شتم ًال على القوة ،والقدرة على التخطيط وو�ضع الأهداف ،وحل
امل�شكالت وفك النزاعات مبنطقية (. )Elias & Weissberg, 2000
و�إىل جانب املهارات االجتماعية التي يك�سبها الطلبة من
أي�ضا يك�سب املهارات االنفعالية
البيئة املجتمعية املحيطة ،فهو � ً
التي تعد من بني العنا�رص املهمة يف التفاعل بني الإن�سان وبيئته،
وحتدث اال�ستجابات ر ًّدا على تغري مهم يحدث يف البيئة؛ حيث ت�ؤثر
االنفعاالت بقوة يف �سلوك الطلبة داخل اجلماعة املحيطة به ،وفهمه
للآخرين وفهمه للبيئة املحيطة وم�شاركته يف الأن�شطة املختلفة
وتطور �سلوكه االجتماعي ميكنه من ال�سيطرة على انفعاالته
والتعبري املنا�سب عنها الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح يف �شخ�صيته
ككل (احلوراين وال�صديق. )2011 ،
وعليه ف�إن �أي ق�صور مبكر يف هذه املهارات قد ي�ؤدي �إىل
ت�أثري �سلبي يرتاكم يف �شخ�صية الإن�سان وعلى التعليم مبراحله
املختلفة فيما بعد ،فتدين املهارات االجتماعية لدى الطلبة ت�ؤثر
�سل ًبا يف تقديرهم لذاتهم ،ور�ضاهم ال�شخ�صي ومنوهم ،واجتاهاتهم
دورا فعا ًال يف
الإيجابية نحو التعلم ،فعلى املعلمني �أن ي�أخذوا ً
م�ساعدة الطالب على اكت�ساب وتطوير وتهذيب املهارات االجتماعية
واالنفعالية ال�رضورية للعالقات والتفاعالت االجتماعية املهمة
(. )Morris, 2002
وي�ؤكد الرتاث ال�سيكولوجي على االرتباط بني الق�صور يف
املهارات االجتماعية والعديد من اال�ضطرابات النف�سية واجل�سمية
وخ�صو�صا االكتئاب والي�أ�س وال�شعور بالوحدة النف�سية
وال�سلوكية،
ً
وعزو الأخطاء �إىل امل�صادر اخلارجية؛ كاحلظ وال�صدفة وال�سحر
والقدر ،فقد تبني � َّأن افتقار الفرد ملهارات التفاعل االجتماعي
الناجحة مع الآخرين ،وعدم القدرة على التعبري عن امل�شاعر كما
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بني باتر�سون ( )Pattersonي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات نف�سية ،منها:
االن�سحاب ،وال�شعور بالعزلة االجتماعية ،وعدم التقبل والعجز.
كذلك �إذا انخف�ضت قدرة الفرد على قول كلمة “ال” من باب اخلوف
من الآخرين كما بني جامربيل ( )gambrillي�ؤدي �إىل تعر�ض الفرد
للت�رصف وفق �سلوكيات منحرفة (. )McKenna, 2000
ومما �سبق ،ميكن القول � َّأن املهارات االجتماعية �رضورة
حتمية جلميع الأفراد يف �أي جمتمع؛ فهي من املتطلبات الأ�سا�سية
التي يحتاج �إليها الفرد لكي يتوافق مع نف�سه ومع املجتمع الذي
يعي�ش فيه ،ويتعاي�ش معه؛ حيث �إنها متكنه من التعامل الذكي مع
املجتمع ،وت�ساعده على مواجهة امل�شكالت اليومية ،والتفاعل مع
كثريا
مواقف احلياة ،وبالتايل ف� َّإن وجهة ال�ضبط الداخلي تت�أثر
ً
باخلربات االجتماعية واالنفعالية.

مشكلة الدراسة:
جاء �أ�سا�س م�شكلة الدرا�سة والرغبة يف �إجرائها من خالل
مالحظة الباحث ملا ت�شكله ظاهرة تدين م�ستوى املهارات
االجتماعية ،ووجود وجهة �ضبط خارجي من خطر على طلبة
اجلامعة ،ال �سيما ونحن نعي�ش يف ع�رص �رسيع التقدم مما يتطلب
من الطلبة التعامل مع املواقف احلياتية التي تواجههم مب�ستوى
عالٍ من املهارات االجتماعية واالنفعالية ،وحتمل امل�س�ؤولية
والتوجه نحو ال�ضبط الداخلي بد ًال من التوجه نحو ال�ضبط اخلارجي؛
حيث مت ر�صد امل�ؤ�رشات الدالة على انخفا�ض م�ستوى املهارات
االجتماعية ،ووجود وجهة �ضبط خارجي ،منها� :أن بع�ض الطلبة
يعزون ف�شلهم وجناحهم يف حتقيق �أهدافهم �إىل عوامل ال�صدفة
واحلظ والقدر وال�سحر والعوامل اخلارجية ،وعدم قدرتهم على تقبل
الطرف الآخر وم�شاعر الدفء جتاهه واحلر�ص على جعل اللقاء
ممت ًعا ،وا�ستخدام �صيغة الأمر واملطالبة املبا�رشة والكثرية ،وعدم
معرفة كيفية االعرتا�ض �أو قول (ال) بطريقة منا�سبة ،وجتاوز
القواعد من خالل مقاطعة الآخرين �أثناء احلديث و�إ�صدار النكات
غري املنا�سبة للموقف ،وعدم ا�ستخدام نغمة ال�صوت ونرباته ومداه
ومعدل الكالم و�رسعة تتابع الكلمات ،وكلها مكونات �صوتية هامة
للر�سالة التي نريد نقلها ،والتي ميكن ب�سهولة �أن ت�ؤكد �أو تدح�ض
ما نقول ،وانخفا�ض �شدة التقاء النظرات (لغة اجل�سد) والتي تعك�س
�إ�شارات غري لفظية مهمة يف حتديد كيف ن�شعر جتاه �شخ�ص ما يف
موقف ما ،وكيف ي�شعر جتاهنا هذا ال�شخ�ص ،كذلك نق�ص اخلربة يف
�إدراك �إمياءات وتعبريات الوجه حيث لكل وجه ر�سائله الفريدة التي
هي م�ؤ�رشات انفعالية تعك�س بو�ضوح احلالة الداخلية لل�شخ�ص:
كالغ�ضب ،واحلزن ،وال�سعادة ،والده�شة ،واال�شمئزاز ،واخلوف.
هذه املظاهر التي تعد من امل�ؤ�رشات الدالة على انخفا�ض
م�ستوى املهارات االجتماعية ،ووجود وجهة ال�ضبط اخلارجي
التي دفعت الباحث� إىل �إعداد برنامج تدريبي يف حت�سني املهارات
االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لدى طلبة جامعة الأمري �سطام
بن عبد العزيز الذي من �ش�أنه �إحداث التوازن النف�سي واالجتماعي
لدى الطلبة.

أهمية الدراسة:
تت�ضح �أهمية هذه الدرا�سة من ناحيتني ،هما:

♦ ♦الأهمية النظرية:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف � َّأن املهارات االجتماعية تعد عام ًال
حا�سم ًا يف تكوين العالقات االجتماعية ال�سليمة ،ويف �صون
و�إدامة عالقات ال�صداقة والتعاون ،فالتعليم من �أجل التعاي�ش مع
الآخرين ميثل حتد ًيا لكل �إن�سان ،واالفتقار �إىل املهارات االجتماعية
ُيع ُّد واح ًدا من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل اال�ضطرابات النف�سية
واالجتماعية للأفراد الذين ال ميتلكون هذه املهارات ،وتعمل
املهارات االجتماعية واالنفعالية اخلا�صة ببناء القدرات على تعزيز
تبني ال�سلوكيات ال�شخ�صية الإيجابية والتكيف االجتماعي والنف�سي
تدريبيا يف حت�سني املهارات
برناجما
واملواطنة .كما تقدم الدرا�سة
ًّ
ً
االجتماعية ،وتعديل وجهة ال�ضبط مما ي�ساعد الطلبة يف التغلب على
كثري من امل�شكالت النف�سية والدرا�سية واالجتماعية .وترجع �أهمية
الدرا�سة �إىل �أنها تتناول جان ًبا من �أهم جوانب ال�شخ�صية لدى الفرد،
وهو وجهة ال�ضبط الذي حظي باهتمام كبري من العلماء والباحثني
يف درا�ستهم و�أبحاثهم.
♦ ♦الأهمية التطبيقية:
تكمن الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف �أنها تفيد يف فتح
جمالٍ للبحث واال�ستق�صاء عن �أ�سباب ومواطن ال�ضعف يف املهارات
االجتماعية ،مما ي�ساعد على �إيجاد احللول ملعاجلتها من خالل
اال�ستعانة ب�أ�صحاب القرار؛ ب�إدخال املهارات االجتماعية يف
املقررات واخلطط واملناهج الدرا�سية ،و�إعداد الربامج الإر�شادية
والتدريبية والتعليمية التي تت�ضمن الأن�شطة واخلدمات التي ت�ساعد
يف تنمية �إمكانات الطلبة وتطريها ،و�صقل �شخ�صياتهم.

أهداف الدراسة:
�إن �إك�ساب الطلبة مهارات اجتماعية عالوة على املعارف
الأكادميية بات �رضورة ملحة؛ �إذ �إن الرتكيز على اجلانب املعريف
و�إهمال اجلانب املهاري يت�سبب يف �إ�شكاليات ميكن تداركها
من خالل تبني برامج حتقيق التوازن بني املعارف واملهارات
واالجتاهات .ومن هنا جاء هدف الدرا�سة �إىل تنمية قدرات الطلبة
للت�أقلم مع �أو�ضاع احلياة الواقعية وتنمية مهارات تفكريهم قبل
البدء ب�أي عمل �أو �أداء مهمة ل�ضمان حياة نافعة وحتقيق نتاجات
�سليمة و�إيجابية .كذلك تهدف الدرا�سة �إىل تعديل وجهة ال�ضبط؛
لأنها جزء من منظومة االعتقادات لدى الفرد ،واملعتقدات متغري
ذو �ش�أن يف الرتبية ،فهي تبلور اخلربة وت�ساعد الأفراد على تذليل
ال�صعاب والتغلب على ما يواجههم من تناق�ضات و�إ�شكاليات ،بل
هي توجه ال�سلوك و ُتعني الأفراد على تقبل البيئة املحيطة بهم.

أسئلة الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة للإجابة عن الفر�ضيات الآتية:
1 .1يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≥0.05على الأداة البعدية للمهارات
االجتماعية تعزى ملتغري الطريقة (املجموعة) .
2 .2يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≥0.05على الأداة البعدية لوجهة ال�ضبط
يعزى ملتغري الطريقة (املجموعة) .
18
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3 .3يوجد �أثر للربنامج التدريبي يف حت�سني املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة ال�ضبط لدى طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد
العزيز.

اإلطار النظري:
يتكون الإطار النظري من املفاهيم الآتية:
املفهوم األول :املهارات االجتماعية:
وردت تعريفات متعددة للمهارات االجتماعية ملجموعة من
العلماء وجاءت هذه التعريفات متقاربة يف امل�ضمون ،حيث تذكر
(� )Lee, 1977أن املهارات االجتماعية هي “�إجراء ديناميكي ي�شمل
قدرات الفرد املعرفية واللغوية واالجتماعية ،وتطوير هذه القدرات
بحيث تغدو ا�سرتاتيجيات فعالة يف خمتلف البيئات” (�إبراهيم،
. )2012
عرف ( )Riggio, 1990املهارات االجتماعية ب�أنها “ :قدرة
و ُي ِّ
الفرد على التعبري االنفعايل واالجتماعي بطريقة لفظية� ،إىل جانب
مهارته يف �ضبط تعبرياته غري اللفظية وتنظيمها كقدرته على �ضبط
االنفعال ،وا�ستقبال انفعاالت الآخرين وتف�سريها ،وقدرته على
اجتماعيا”.
القيام بالدور وا�ستح�ضار الذات
ًّ
ويعرف الباحث املهارات االجتماعية ب�أنها :مناذج وقواعد
من ال�سلوكيات املتعلمة التي ي�ستطيع الفرد من خاللها التفاعل
والت�أثري الإيجابي يف الآخرين يف مواقف حمددة ،مما ي�ؤدي �إىل
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي وال�شعور بال�صحة النف�سية ورفع
م�ستوى جودة احلياة.

�أهمية املهارات االجتماعية:
حتتل املهارات االجتماعية �أهمية كبرية يف حياة الإن�سان،
وذلك ل�رضورتها يف بناء و�إدارة العالقـات االجتماعيـة و�إدارة
عالقات العمل ب�صورة فعالة ،فمن خاللها – مثال  -يتمكن القائد
من التغيري بفعالية ،وبناء وقيـادة فريق العمل ،والقدرة على
الإقناع ،ومن ث ََّم ف� َّإن توافر تلك املهارات وفعالية ا�ستخدامها مـن
جانب القادة متكنهم من الت�أثري يف الآخرين ورفع م�ستويات �أدائهم،
وبالتايل حتقيـق �أهـداف املنظمة التي يعملون فيها .كما �أنها بالغة
الأهمية يف الربامج التدريبيـة جلميـع فئـات ذوي االحتياجات
اخلا�صة؛ ملا تواجهه هذه الفئة من م�شكالت اجتماعية ،تعود
لأ�سباب كثرية مـن �أهمها نق�ص املهارات االجتماعية .كما متكن
الفرد من ال�سيطرة على �أ�شكال �سلوكه املختلفة وتزيد من قدرته
على التعامـل مـع ال�سلوك غري املنطقي ال�صادر من الآخرين ،ومتكنه
من �إقامة عالقة وثيقة مع املحيطني بـه واحلفاظ عليها (�أبو معال،
2006؛ احللو. )2008 ،

اجلوانب ال�سلبية املرتتبة على �ضعف املهارات االجتماعية:
هناك العديد من املظاهر ال�سلبية املرتتبة على �ضعف
املهارات االجتماعية لدى املتعلم ،ومنها (احلربي2003 ،؛ �رشقي،
: )2003
1 .1التورط يف كثري من م�شكالت التفاعل مع الزمالء والإدارة
ب�شكل يقلل من احتماليـة التغلـب على اخلالفات يف العالقات
ال�شخ�صية ،وت�صعيدها – �أحيان ًا –على نحو قد تـ�صل معـه
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�إلـى �رصاعات عنيفة ،نتيج ًة ل�ضعف املهارات االجتماعية
الالزمة يف التفاعل ،وخا�صة مهـارات اال�ست�شعار االجتماعي
واالت�صال ،والتفهم الوجداين ،و�ضبط الذات.
2 .2تبني توقعات غري واقعية ،ورمبا تبني بع�ض الأفكار غري
الفعالة ،والتي يرتتب على االعتقاد يف �صحتها ،وال�سلوك
ب�شكل غري وظيفي �أو فعال ،مما يقـ�ضي بتفـاقم املـ�شكالت
و�إثـارة ال�رصاعات وهدر الطاقة يف امل�ؤ�س�سات.
3 .3يرتبط �ضعف املهارات االجتماعية – �أحيانا – باالكتئاب؛
حيث يـ�صعب علـى منخفـ�ضي املهارات االجتماعية الإف�صاح
عن م�شاعرهم ،والإف�ضاء مبا يحملون من هموم ،وما ي�شعرون
به من معاناة للآخرين ،ومييلون بدال من ذلك �إىل اجرتارها
ذاتيا؛ مما يـ�ضخم مـن �آثارهـا ال�سلبية على امل�ستويني :النف�سي
ًّ
والبدين ،وهو ما ي�ؤدي �إىل ظهور بع�ض الأعرا�ض االكتئابيـة
املزاجية ،والنف�سج�سمية.
املفهوم الثاني :وجهة الضبط:
ُي َع ُّد مفهوم وجهة ال�ضبط من املفاهيم الأ�سا�سية التي انبثقت
من نظرية التعلم االجتماعي ،وقد ظهر هذا املفهوم بجالء من خالل
املقالة ال�شهرية لروتر ( )Rotter, 1966وهي« :التوقعات املهمة
ل�ضبط التدعيم»؛ كما جتلى هذا املفهوم عرب في�ض من الأبحاث
والدرا�سات؛ مما جعله من �أكرث متغريات ال�شخ�صية التي حظيت
باهتمام الباحثني والدار�سني يف علم النف�س يف الآونة الأخرية.
لذا وردت تعريفات متعددة ملفهوم وجهة ال�ضبط منها تعريف
روتر ( )Rotter, 1973ب�أن وجهة ال�ضبط هي” :عندما يدرك الفرد
�أن التعزيز الذي يلي �أفعاله وت�رصفاته ال�شخ�صية �أمر م�ستقل وغري
مت�سق مع �أفعاله وت�رصفاته ف�إنه يدركه على �أنه نتيجة احلظ
وال�صدفة والقدر� ،أو نتيجة لت�أثري الآخرين من ذوي النفوذ ،وال ميكن
التنب�ؤ به لتعقد العوامل املحيطة به ،وي�سمى هذا الإدراك :االعتقاد
بال�ضبط اخلارجي� .أما �إذا كان �إدراك الفرد ب�أن التعزيز الذي يلي
�أفعاله وت�رصفاته ال�شخ�صية يح�صل ب�صورة مت�سقة مع �سلوكه �أو
�سماته ف�إنه ي�سمى :اعتقا ًدا بال�ضبط الداخلي”.
ويرى (� )Hunter, 2002أن وجهة ال�ضبط هي“ :الدرجة التي
مير بها تقع حتت �سيطرتهم
يدرك بها الفرد ب�أن نتائج املوقف التي ُّ
ال�شخ�صية؛ فيدرك الأفراد حينئذ �أنهم قادرون على �أن ي�ؤثروا يف
�ضبط نتيجة املواقف� ،أو � َّأن نتائج املوقف هي حمكومة بعوامل
خارجية؛ كاحلظ �أو �أفعال الآخرين”.
ويعرف الباحث وجهة ال�ضبط ب�أنها :معتقدات نف�سية حول
�إدراك الفرد للمواقف والأحداث ف�إذا كانت وجهة ال�ضبط داخلي ًا ف�إن
الفرد يدرك �أن الأحداث واملواقف تعود �إىل قدراته وجهوده الذاتية،
�أما �إذا كانت وجهة ال�ضبط خارج ًيا ف�إن الفرد يدرك �أن الأحداث
واملواقف تعود �إىل ال�صدفة واحلظ والقدر �أو ب�سبب تدخل الآخرين.

ال�سمات املميزة لفئة ال�ضبط الداخلي:
وهم الأفراد الذين يعتقدون �أن مبقدرتهم ال�سيطرة على �سلوكهم
وعلى املتغريات التي تواجههم ويتبع ذلك �إميانهم ب�إمكانية التنب�ؤ
بنتائج �سلوكهم ،ويتميزون �أي�ض ًا بالآتي (Rotter, 1966؛ (Lefcourt
:, 1966

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )21نيسان 2018

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

1ال مييلون �إىل مقاومة حماوالت ت�أثري الآخرين فح�سب بل
عندما يعطون الفر�صة يبذلون مزيدا من املجهود للتحكم
يف �سلوك الآخرين ،وهم مييلون �إىل حب النا�س الذي ميكن
ب�سهولة الت�أثري فيهم.
�2أكرث فاعلية واجتها ًدا ومتك ًنا ،و�أكرث �رسعة للإجناز واتخاذ
القرار ،ولديهم حب املغامرة ،و�أكرث اعتما ًدا على النف�س و�أكرث
مقاومة للمحاوالت املغرية للت�أثري فيهم.
3مييلون �إىل �إ�صدار �أحكام ب�صورة ا�ستقاللية بعي ًدا عن مطالب
الآخرين ويت�رصفون دائما بعقالنية.
�4أكرث �إيجابية وقدرة على التخطيط من �أجل امل�ستقبل رغبة يف
حتقيق �أهدافهم.
5ذوو ال�ضبط الداخلي لديهم قدرة عالية على ا�ستخدام اخلربة
لتح�سني �إدراكهم للأداء.
6ذوو ال�ضبط الداخلي يتميزون بارتفاع قدرة ال�شعور
بامل�س�ؤولية واملثابرة.
7ذوو ال�ضبط الداخلي يعملون بج ٍّد �أكرث من ذوى ال�ضبط
اخلارجي ،وذلك يف مواقف التح�صيل؛ حيث �إن ذوي ال�ضبط
الداخلي �أكرث ابتكارا وجناحا ومثابرة ،وكذلك �أكرث ثقة
بالنف�س من ذوي ال�ضبط اخلارجي.
ذكاء و�أكرث فردية.
8ذوو ال�ضبط الداخلي لديهم قوة عالية و�أكرث ً

ال�سمات املميزة لفئة ال�ضبط اخلارجي:

وهم الأفراد الذين يعتقدون ب�سيطرة احلظ وال�صدفة والآخرين
الأقوياء والظروف على متغريات حياتهم ،ويتبع ذلك عدم قدراتهم
على التنب�ؤ بنتائج �سلوكهم ،ويتميزون �أي�ض ًا بالآتي (Hunter, 2002؛
: )Rotter, 1966
1 .1يكون لديهم �سلبية عامة وقلة امل�شاركة والإنتاج ،وتنخف�ض
لديهم درجة الإح�سا�س بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن نتائج
�أفعالهم اخلا�صة ،ويرجعون الأحداث الإيجابية �أو ال�سلبية
�إىل ما وراء ال�ضبط ال�شخ�صي بالإ�ضافة �إىل افتقارهم �إىل
الإح�سا�س بوجود �سيطرة داخلية على هذه احلوادث.
2 .2يعتقدون � َّأن حاالتهم ي�سيطر عليها احلظ وال�صدفة والآخرون
الأقوياء ،ويعزون جناحهم وف�شلهم �إىل عوامل خارجية؛ حيث
يلومون احلظ العاثر و�صعوبة املهمة عند الف�شل ،كما يعزون
النجاح �إىل احلظ الطيب و�سهولة املهمة.
�3 .3أكرث �سلبية وقلة م�شاركة يف التفاعالت وتنخف�ض لديهم درجة
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن نتائج �أفعالهم اخلا�صة,
كما � ّأن لديهم ا�ستعدا ًدا �أكرب للقلق واالكتئاب واال�ستجابة
للع�صابية وال�ضغوط.
4 .4يت�سمون بانخفا�ض مفهوم الذات لديهم ومب�ستوى منخف�ض
من التح�صيل الأكادميي ،و�أقل حتمال للم�س�ؤولية ،و�أكرث
اعتمادية على الآخرين ،كما ينظرون �إىل امل�ستقبل بتوقعات
�سلبية وت�شا�ؤمية ،ومييلون �إىل ظهور درجة منخف�ضة يف
تقدير الذات بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بالنق�ص.
5 .5اهتماماتهم بحاجات واهتمامات الآخرين قليلة ،و�رسيعو

الغ�ضب ،ويت�سمون باالرتباك ،و�أقل ثقة وم�سايرة ،وهم
مرتددون وحذرون وغري متزنني يف م�ستوى تفكريهم،
وينق�صهم الرتوي يف التفكري ،و�إدراكهم منخف�ض ببع�ض
الأ�ساليب وال�صور التي ت�ؤدي بهم �إىل النجاح.
�6 .6أكرث ميال للمرور بخربة القلق واالكتئاب والو�سوا�س القهري
والأعرا�ض ال�سيكو�سوماتية ،وامليل �إىل العدوان والعدائية،
وانخفا�ض تقدير الذات ،و�ضعف الأنا ،وتعاطي املواد املخدرة.
املفهوم الثالث :نظرية التعلم االجتماعي:
تتلخ�ص فكرة التعلم االجتماعي ب�أن البيئة اخلارجية تقدم
للفرد مناذج كثرية من ال�سلوك ،والتي يقوم الفرد بدوره بتقليدها،
ومبعنى �آخر ،ميكننا القول �أن جزءاً كبرياً من التعلم يتم يف البيئة
االجتماعية للفرد ،ومن خالل (مراقبة) �سلوك الآخرين ف�إن الأ�شخا�ص
يح�صلون على املعرفة والقواعد واملهارات واال�سرتاتيجيات (طرق
خمتلفة يف التفكري) واملعتقدات واالجتاهات ،ويتعلم الأفراد كذلك
القيمة الوظيفية ومالءمة ال�سلوكيات املندجمة من خالل مالحظة
نتائجها ،ويت�رصفون وفق معتقداتهم التي تخ�ص املخرجات
املتوقعة للأعمال التي الحظوها وقاموا بتعلمها .لقد عرف النا�س
على الدوام �أن كثرياً من الأمناط ال�سلوكية واالجتماعية وغريها،
�إمنا تكت�سب من خالل املحاكاة والتعلم باملالحظة ،وكما قال
�أر�سطو منذ زمن طويل �إن التقليد قد يزرع يف الإن�سان منذ الطفولة،
و�أحد االختالفات بني الإن�سان واحليوانات الأخرى يتمثل ب�أنه �أكرث
الكائنات احلية حماكاة ،ومن خالل املحاكاة يتعلم �أول درو�سه (�أبو
حماد. )2015 ،
من هنا قام الباحث ب�إعداد برنامج تدريبي م�ستن ًدا �إىل
نظرية التعلم االجتماعي؛ �إذ ي�شري التعلم االجتماعي �إىل كل تعلم
من املواقف االجتماعية ،ويحدث التعلم باملالحظة من م�شاهدة
الأحداث �أو الأ�شخا�ص �أو املواقف؛ حيث يو�ضح باندورا � َّأن الأطفال
الذين يالحظون مناذج من ال�سلوك العدواين عند الكبار ي�صريون
أ�شخا�صا عدوانيني .ويربر باندورا ذلك ب� َّأن الطفل ال
هم �أنف�سهم �
ً
يحتاج �إىل تعزيز نوعي ،كالطعام مثالً ،قبل �أن يتعلم �شيئ ًا ما،
فالتعلم االجتماعي ميكن �أن يحدث عن طريق التعر�ض واملحاكاة؛
�أي التعر�ض للخربات واملواقف والأحداث ،وحماكاة ما يختاره
الفرد منها ،ويعني ذلك � َّأن التعلم االجتماعي �أكرث تعقي ًدا من جمرد
اال�ستجابة الآلية ،وال ينكر باندورا هنا التعزيز؛ فالتعزيز ال يزال
حا�رضا يف عملية التعلم؛ فالطفل يف البداية يحاكي ما يالحظه،
ً
واملحاكاة يدركها الوالدان ،وعندئ ٍذ ُيبدي الوالدان ا�ستح�سانهما
لل�سلوك املتحكم باملالحظة لدى الطفل وتن�ش�أ دائرة كاملة من
ال�سلوك والتعزيز.

�آثار التعلم االجتماعي:
�إن حتليل النتائج التي تو�صل �إليها باندورا ال بد �أن يقودنا
للحديث عن الآثار املتوقع حدوثها كنتيجة للتعلم االجتماعي ،وهي
تتمثل فيما يلي (القحطاين: )2010 ،
1 .1تعلم ا�ستجابات جديدة :ي�ستطيع املالحظ تعلم �أمناط �سلوك
جديد �إذا الحظ �أداء الآخرين ،فعندما يقوم النموذج ب�أداء
ا�ستجابة جديدة لي�ست يف ح�صيلة املالحظة ال�سلوكية يحاول
هذا املالحظ تقليدها.
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية ،في حتسني مستوى املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة الضبط ،لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

2 .2الكف والتحرير :قد ت�ؤدي عملية مالحظة �سلوك الآخرين
�إىل بع�ض اال�ستجابات �أو جتنب �أداء بع�ض �أمناط ال�سلوك،
وبخا�صة �إذا واجه النموذج عواقب كف �سلبية �أو غري مرغوب
فيها جراء انهماكه يف هذا ال�سلوك.
3 .3الت�سهيل :قد ت�ؤدي عملية مالحظة �سلوك النموذج �إىل ت�سهيل
ظهور اال�ستجابات التي تقع يف ح�صيلة املالحظ ال�سلوكية،
والتي تعلمها على نحو م�سبق� ،إال �أنه ال ي�ستخدمها� ،أي �أن
�سلوك النموذج ي�ساعد على تذكر اال�ستجابات امل�شابهة
ال�ستجابات النموذج؛ �إذ يغدو ا�ستخدامها يف الأو�ضاع
امل�شابهة �أكرث تواترا؛ فالطفل الذي تعلم بع�ض اال�ستجابات
التعاونية ومل ميار�سها ،ميكن �أن ي�ؤديها عندما يالحظ بع�ض
الأطفال يف �سلوك تعاوين.

الدراسات السابقة:
قام ويب ( )Webb, 2000بدرا�سة هدفت �إىل معرفة فعالية
الإر�شاد اجلمعي يف تعديل مركز ال�ضبط لدى عينة من الأطفال الذين
يعانون من ت�شتت يف االنتباه ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()80
طالب ًا من  12مدر�سة حكومية ،و ّزعوا على جمموعتني �ضابطة
وجتريبية بواقع ( )40طالب ًا يف كل جمموعة ،وكانت مدة الربنامج
( )6جل�سات ركزت على زيادة الدراية باال�ضطراب لكونه مرتبطً ا
بالأداء املدر�سي ،ومركز ال�ضبط وعلى �إدراك الطلبة لل�ضبط امل�ؤدي
انخفا�ضا يف م�ستوى
للنجاح املدر�سي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
ً
ني مركز ال�ضبط لي�صبح ذا وجهة
ا�ضطراب الن�شاط الزائد و حت�س َ
داخلية يف املجموعة التجريبية �أكرث من املجموعة ال�ضابطة.
وقام جال�سكوك ( )Glascock,2000بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة �أثر برنامج الإر�شاد اجلمعي القائم على حل امل�شكالت يف
�إدراك الذات ملهارات حل امل�شكالت ومركز ال�ضبط لدى عينة من
املراهقني املهددين باخلطر ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )50طالب ًا
من ال�صفوف :التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي يف والية تك�سا�س .ا�شتملت
املجموعة التجريبية على ( )26طالباً ،واملجموعة ال�ضابطة على
( )24طالباً� ،إذ تلقت املجموعة التجريبية تدري ًبا على مهارة حل
امل�شكالت مرتني �أ�سبوعياً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املجموعة
التجريبية �أظهرت حت�سن ًا وا�ضح ًا يف �إدراك الذات واملهارات يف حل
امل�شكالت ،و�أكرث �ضبط ًا داخلي ًا من املجموعة ال�ضابطة.
ويف درا�سة اجلحي�شي ( )2004التي هدفت �إىل بناء برنامج
تربوي لتغيري موقع ال�ضبط من خارجي �إىل داخلي لدى طلبة
املرحلة الإعدادية .ومعرفة �أثره يف موقع ال�ضبط لدى �أفراد
املجموعة التجريبية� .إ�ضافة �إىل معرفة داللة الفروق لأثر الربنامج
الرتبوي يف موقع ال�ضبط تب ًعا ملتغريات :اجلن�س ،والفرع الدرا�سي،
وم�ستوى الذكاء ،وم�ستوى التح�صيل .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )38طال ًبا و ( )34طالبة .واعتمد الباحث �أ�سلوب توزيع املزاوجة
ع�شوائيا على املجموعتني :التجريبية
الع�شوائية ووزع �أفراد الأزواج
ًّ
وال�ضابطة وبواقع ( )36طالب ًا وطالبة يف كل جمموعة .وا�ستخدم
الباحث مقيا�س موقع ال�ضبط ،و�إجراء مقابالت فردية وجماعية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج الرتبوي يف تغيري موقع
ال�ضبط اخلارجي �إىل داخلي لدى �أفراد املجموعة التجريبية .كما � َّأن
متغري اجلن�س والفرع الدرا�سي وم�ستوى التح�صيل مل يكن لهما دور
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يف تباين الأثر الذي �أحدثه الربنامج يف متغري موقع ال�ضبط لدى
�أفراد املجموعة التجريبية.
وقام التكريتي و�رسحان ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل معرفة
�أثر الربنامج التدريبي يف تغيري موقع ال�ضبط اخلارجي �إىل �ضبط
داخلي لدى طلبة ال�صف الرابع الإعدادي تب ًعا للمتغريات (القومية،
ت�سل�سل الفرد يف العائلة ،ن�سبة الذكور �إىل الإناث� ،شهادة الأب) ،
طالب من طلبة املرحلة الإعدادية.
وتكونت عينة الدرا�سة من ()8
ٍ
وا�ستخدم الباحث مقيا�س مركز ال�ضبط ،وبرنامج الكورت التعليمي.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل � َّأن موقع ال�ضبط يخ�ضع لقوانني التعلم �أثناء
عملية التن�شئة االجتماعية داخل الأ�رسة واملدر�سة واملجتمع الواحد؛
حيث ال تفرقة ح�سب القومية �أو اجلن�س .وكلما حدث هذا التعلم يف
ور�سوخا ،ولها ت�أثري يف
ال�سنوات املبكرة من العمر �أ�صبح �أكرث ثبا ًتا
ً
موقع ال�ضبط لدى الطلبة يف تكوين �شخ�صيتهم يف مواجهة متطلبات
ومواقف احلياة؛ وهذا مما يدل على �أن لي�س لربنامج الكورت �أثر يف
متغريات البحث.
و�أجرى ال�صمادي واخلزعلي ( )2006درا�سة هدفت �إىل
تق�صي �أثر برنامج �إر�شاد جمعي م�ستند �إىل العالج الواقعي يف تنمية
املهارات االجتماعية ،وتعديل مركز ال�ضبط لدى الأطفال املعر�ضني
للخطر ،وعينة الدرا�سة  -وعددهم ( )60طف ًال  -من الأطفال
املعر�ضني للخطر �أعمارهم بني ( )18 - 12عاماً ،وجميعهم
ع�شوائيا �إىل جمموعتني
من الذكور .ومت توزيع �أفراد الدرا�سة
ًّ
مت�ساويتني :املجموعة التجريبية وعددها ( )30طفالً ،واملجموعة
ال�ضابطة وعددها ( )30طفالً ،ثم ق�سمت املجموعتان :التجريبية
وال�ضابطة �إىل �أربع جمموعات ح�سب الفئة العمرية ،ت�ألفت كل
جمموعة من ( )15طفالً ،وخ�ضعت املجموعة التجريبية �إىل برنامج
�إر�شاد جمعي واقعي ،يف حني مل تخ�ضع املجموعة ال�ضابطة لأي
برنامج �إر�شادي .وا�ستخدم الباحثان مقيا�س املهارات االجتماعية
الذي قام الباحثان ب�إعداده ،ومقيا�س مركز ال�ضبط لروتر الذي
عربه برهوم .وتو�صلت الدرا�سة �إىل � َّأن النتائج �أظهرت وجود �أثر
ّ
لربنامج الإر�شاد اجلمعي الواقعي يف تنمية املهارات االجتماعية،
وتعديل مركز ال�ضبط نحو الداخل لدى الأطفال املعر�ضني للخطر
الذين �أخ�ضعوا للربنامج .كما �أظهرت النتائج عدم وجود تفاعل
بني العمر الزمني والربنامج الإر�شادي فيما يتعلق بتنمية املهارات
االجتماعية وتعديل مركز ال�ضبط ،وهذا ي�شري �إىل �أن فعالية برنامج
الإر�شاد اجلمعي الواقعي ال تت�أثر بالعمر.
وقام املناحي ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية
برنامج �إر�شادي عقالين انفعـايل يف تنميـة املهـارات االجتماعية من
خالل تعديل الأفكار غري العقالنية ،ومعرفة الفروق بني املكفوفني
جزئيا) يف اكت�ساب املهارات االجتماعية ،ومدى ا�ستمرارية
(كليا -
ًّ
ًّ
فعالية الربنامج �إىل ما بعد انتهاء فرتة املتابعة .وتكونت عينة
ب�رصيا مبعهد النور يف الريا�ض:
الدرا�سة من ( )32طال ًبا من املعاقني
ًّ
جزئيا� ،أعمارهم ما بني (- 14
كليا و ( )16مكفوفًا
ًّ
( )16مكفوفًا ًّ
� )19سنة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية .وا�ستخدم الباحث مقيا�س
املهارات االجتماعية ،و�آخر للأفكار غري العقالنية ،وا�سـتمارتي
تقـدير املعلمني و�أولياء الأمور للمهارات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل
برنامج �إر�شادي يتكـون مـن ( )29جلـ�سة .وتو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لدى املجموعة التجريبية يف مقيا�س
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املهارات االجتماعية من وجهة نظر (الطالب ،املعلمني� ،أولياء
أيـ�ضا يف
الأمور)  ،بني القيا�سني القبلي والبعدي ،ل�صالح البعدي .و� ً
مقيا�س الأفكار غري العقالنية بني القيا�سني القبلي والبعدي ،ل�صالح
البعدي .وكذلك بني املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س
البعدي للمهارات االجتماعية ،ل�صالح املجموعة التجريبية .و�أي�ض ًا
جزئيا يف القيا�س
كليا و
ًّ
لدى املجموعة التجريبية بني املكفوفني ًّ
كليا ،وتبني وجود
البعدي للمهارات االجتماعية ،ل�صالح املكفوفني ًّ
إح�صائيا لدى املجموعة التجريبية يف مقيا�س املهارات
فـروق دالة �
ًّ
االجتماعية بني القيا�سني البعدي والتتبعي (بعد ثالثة �شهور
ون�صف) ل�صالح التتبعي.
ويف درا�سة ال�صمادي والغدران ( )2014التي هدفت التعرف
�إىل فاعلية برنامج �إر�شادي جمعي قائم على املهارات احلياتية
لتنمية مفهوم الذات ومركز ال�ضبط لدى �أع�ضاء املراكز ال�شبابية.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40ع�ضواً من �أع�ضاء املراكز ال�شبابية،
و ّزعوا على جمموعتني مت�ساويتني :املجموعة التجريبية ()20
ع�ضوا .وا�ستخدم الباحثان
ع�ضوا ،واملجموعة ال�ضابطة ()20
ً
ً
مقيا�س تن�سي ملفهوم الذات ،ومقيا�س روتر لتحديد مركز ال�ضبط.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر لربنامج الإر�شاد اجلمعي القائم
على املهارات احلياتية يف تنمية مفهوم الذات وتعديل مركز ال�ضبط
لأع�ضاء املراكز ال�شبابية الذين خ�ضعوا للربنامج.
يالحظ من خالل العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة ما ي�أتي:
من خالل ا�ستعرا�ض عينة من الدرا�سات ال�سابقة ،التي تناولت
مو�ضوع املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط ،يتبينّ � ّأن
الدرا�سة احلالية قد اتفقت مع العديد من الدرا�سات يف بع�ض النقاط،
واختلفت معها يف نقاط �أخرى ،وفيما ي�أتي تو�ضيح لذلك:
ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف هدف
الدرا�سة ،وهو التعرف �إىل م�ستوى املهارات االجتماعية ووجهة
ال�ضبط لدى عينة الدرا�سة و�إعداد برنامج تدريبي يف حت�سني
املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لديهم .كما تتفق الدرا�سة
تدريبيا يف
برناجما
احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها �أعدت
ًّ
ً
حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط با�ستخدام
�أ�سلوب املحا�رضة يف تطبيق الربنامج التدريبي .كما تتفق نتائج
هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أظهرت وجود �أثر
للربنامج التدريبي يف حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة
ال�ضبط لدى �أفراد عينة الدرا�سة بعد تطبيق الربنامج التدريبي.
وتختلف هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار عينة
الدرا�سة؛ �إذ � َّإن الدرا�سات ال�سابقة طبقت الدرا�سة على املراهقني
املعر�ضني للخطر كدرا�سة جال�سكوك (� ، )Glascock,2000أو الأطفال
الذين يعانون من ت�شتت االنتباه كدرا�سة ويب (. )Webb, 2000
بينما كانت عينة الدرا�سة احلالية من طلبة اجلامعة .كما تختلف
مع درا�سة التكريتي و�رسحان ( )2006التي دلت نتائج درا�ستها
على عدم وجود �أثر للربنامج التدريبي يف تغيري وجهة ال�ضبط
اخلارجي �إىل ال�ضبط الداخلي ..كما تختلف الدرا�سة مع الدرا�سات
ال�سابقة يف اعتمادها على مبادئ نظرية التعلم االجتماعي بخالف
الدرا�سات ال�سابقة املعتمدة على نظرية العالج الواقعي جلال�رس
كدرا�سة ال�صمادي واخلزعلي ( . )2006وا�ستفادت هذه الدرا�سة من
الدرا�سات ال�سابقة يف الأدب النظري ،وبناء املقيا�س ،ويف الت�صميم

الإح�صائي ،وبناء الربنامج التدريبي.

مصطلحات الدراسة:
◄◄�أثر :وهو القيمة الفعلية املتبقية من ا�ستخدام الربنامج
التدريبي اجلمعي يف حت�سني املهارات االجتماعية ،وتعديل وجهة
ال�ضبط لدى طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز.
◄◄الربنامج التدريبي اجلمعي :خطة �أو طريقة ت�شمل
جمموعة من الأ�ساليب والإجراءات الإر�شادية التي مت تدريب ()20
طالب ًا عليها من خالل اجلل�سات التدريبية .ويتكون الربنامج من
( )30جل�سة ،مت تنفيذها على مدى (� )12أ�سبوعاً .ويعرف الربنامج
التدريبي اجلمعي �إجرائي ًا يف هذا البحث ب�أنه :جمموعة من املهارات
االجتماعية تتم من خالل جمموعة من الأن�شطة والتدريبات ،والتي
تتنا�سب مع خ�صائ�ص طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز؛
بهدف تدريبهم على تنمية هذه املهارات.
◄◄نظرية التعلم االجتماعي :هو التغري الذي يحدث يف �سلوك
الفرد نتيجة ملالحظة �سلوك الآخرين (�أبو حماد . )2015 ،وتعرف
نظرية التعلم االجتماعي �إجرائيا يف هذا البحث ب�أنها :النظرية التي
اعتمدها الباحث يف بناء الربنامج التدريبي اجلمعي القائم على
نظرية التعلم االجتماعي لتدري�س املجموعة التجريبية للو�صول �إىل
تعلم �أف�ضل.
◄◄املهارات االجتماعية :هي الأمناط ال�سلوكية والأن�شطة
التي تزيد عملية التفاعل االجتماعي مع الآخرين من خالل
العالقات االجتماعية املتنوعة ويف �أ�ساليب مقبولة ،فيتعلم الإن�سان
التعامل االجتماعي واالنفعايل الذي ي�ؤهله لكي يتوا�صل ويتفاعل
مع الآخرين بطريقة فعالة ،ويتجنب اال�ستجابات غري املقبولة.
وتتمثل يف جمموعة من املهارات االجتماعية ،مثل مهارات تكوين
العالقات والتوا�صل الإيجابي مع الآخرين ،ومهارات �ضبط النف�س،
ومهارات الوعي بالذات من خالل �إدراكه احلقيقي لها وللأحداث من
حوله ،ومهارات اتخاذ القرارات ،ومهارات حل امل�شكالت ،ومهارات
التعاون والتعاطف مع الآخرين ،ومهارات حتمل امل�س�ؤولية الذاتية
(ال�شخ�صية)  ،ومهارات توكيد الذات ،ومهارات تقدير الذات ،ومهارات
فن التفكري ( . )Parks, 1985وتعرف املهارات االجتماعية �إجرائي ًا
يف هذا البحث ب�أنها :الدرجة التي يح�صل عليها الطالب من خالل
مقيا�س املهارات االجتماعية.
◄◄وجهة ال�ضبط :هي �سمة مرتبطة ب�سلوك الفرد وردود
�أفعاله جتاه الأحداث التي تواجهه يف احلياة؛ حيث ُيرجع الفرد
نتائج �أعماله و�سلوكياته الإيجابية وال�سلبية �إىل جهوده ال�شخ�صية،
وهنا يكون من ذوي ال�ضبط الداخلي .ويف املقابل ،عندما يرجع
الفرد �أعماله و�سلوكياته �إىل ال�صدفة �أو احلظ� ،أو جهود الآخرين ف�إنه
يكون من ذوي ال�ضبط اخلارجي ( . )Rotter, 1966ويعرف وجهة
إجرائيا يف هذا البحث ب�أنه :جمموع الطلبة الذين يح�صلون
ال�ضبط �
ًّ
على درجة ترتاوح بني ( )8 - 0على مقيا�س روتر لل�ضبط .ويعرف
مركز ال�ضبط اخلارجي ب�أنه :جمموع الطلبة الذين يح�صلون على
درجة ترتاوح بني ( )23 - 9على مقيا�س روتر لل�ضبط.
◄◄جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز :هي جامعة �سعودية
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية ،في حتسني مستوى املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة الضبط ،لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

د .ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد

تقع يف مدينة اخلرج باململكة العربية ال�سعودية ،وهي حتت
�إ�رشاف وزارة التعليم ال�سعودية ت�أ�س�ست مبوجب مر�سوم ملكي عام
 2009بتحويل فرع جامعة امللك �سعود باخلرج �إىل جامعة م�ستقلة
تدعى جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز.

 �إعداد وتقنني �أدوات الدرا�سة والتي ت�ضمنت :مقيا�س
املهارات االجتماعية ،ومقيا�س وجهة ال�ضبط ،والربنامج التدريبي.
 اختيار الت�صميم �شبه التجريبي املنا�سب للدرا�سة ،واختيار
العينة وتوزيعها على جمموعتي الدرا�سة( :التجريبية وال�ضابطة) .

حدود الدراسة:

إجراءات الدراسة امليدانية اليت تضمنت:

تتحدد الدرا�سة احلالية باملحددات الآتية:
 املحدد املو�ضوعي :يقت�رص البحث على �أثر برنامج
تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية يف حت�سني املهارات
االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لدى طلبة جامعة الأمري �سطام
بن عبد العزيز.
 املحدد الب�رشي :طالب كلية الرتبية يف جامعة االمري
�سطام بن عبد العزيز.
 املحدد املكاين :جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز يف
اململكة العربية ال�سعودية.
 املحدد الزماين :الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
(2016-2015م) .

إجراءات الدراسة:

 �أوالً :تقنني �أدوات الدرا�سة للتحقق من �صدقها وثباتها،
وبالتايل �صالحية اال�ستخدام.ثانياً :تطبيق املقيا�س (االختبار
القبلي)  ،بعد قراءته وتو�ضيحه وتهيئة اجلو املنا�سب للتطبيق
على جمموعتي الدرا�سة( :ال�ضابطة والتجريبية) ؛ للت�أكد من تكاف�ؤ
املجموعتني قبل تطبيق الربنامج التدريبي.ثالثاً :تطبيق الربنامج
أ�سبوعيا� ،إ�ضافة �إىل
التدريبي يف ( )30جل�سة ،بواقع جل�ستني �
ًّ
اجلل�سة التمهيدية وجل�سة اخلتام ،وكانت مدة اجلل�سة ( )60دقيقة.
وذلك بعد تهيئة اجلو املنا�سب للتطبيق.رابعاً :تطبيق املقيا�س
(االختبار البعدي)  ،بعد قراءته وتو�ضيحه وتهيئة اجلو املنا�سب
للتطبيق على جمموعتي الدرا�سة( :ال�ضابطة والتجريبية) .
 تف�سري نتائج الدرا�سة يف �ضوء الإطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة ،وتقدمي عدد من التو�صيات.
جمتمع الدراسة وعينتها:

املنهج وتصميم الدراسة:
اعتمد يف تنفيذ هذه الدرا�سة على املنهج التجريبي؛ بح�سب
الت�صميم الآتي للدرا�سة :ت�صميم قبلي – بعدي ملجموعتني
متكافئتني (ال�ضابطة والتجريبية) :
G1R O1 X O2
G2R O1 - O2

( : )G1Rاملجموعة التجريبية : )G2R( ،املجموعة ال�ضابطة،
( : )O1االختبار القبلي : )X( ،الربنامج التدريبي : )O2( ،االختبار
البعدي.
متغريات الدراسة:
 �أوالً :املتغري امل�ستقل :الربنامج /بدون تطبيق الربنامج.
 ثانياً :املتغريات التابعة :املهارات االجتماعية ،ووجهة
ال�ضبط.
املعاجلات اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث املعاجلات الإح�صائية الآتية :املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين امل�صاحب
املتعدد ،ومعامالت ارتباط بري�سون.
إجراءات الدراسة:
اتبعت الدرا�سة اخلطوات الآتية لتنفيذ �إجراءاتها:
 مراجعة الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالدرا�سة
و�صياغة الإطار النظري للدرا�سة.
 �صياغة فرو�ض الدرا�سة يف �ضوء الإطار النظري ونتائج
الدرا�سات ال�سابقة.
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تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد
العزيز يف مرحلة البكالوريو�س من امل�ستويني( :الثاين ،الثالث)
والبالغ عددهم ( )2066طالب ًا وطالبة�.أما عينة الدرا�سة فقد
اختريت بعد تطبيق مقيا�س املهارات االجتماعية ،ومقيا�س وجهة
مت ح�رص الطالب الذين
ال�ضبط على جميع �أفراد جمتمع البحث ،ثم َّ
ح�صلوا على درجات متدنية على مقيا�س املهارات االجتماعية
ومقيا�س وجهة ال�ضبط.بالإ�ضافة �إىل موافقتهم املبدئية على
امل�شاركة يف الربنامج التدريبي رغبة منهم يف حت�سني املهارات
االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لديهم ،وقد بلغ عددهم ()40
طالب ًا ممن انطبقت عليهم ال�رشوط ال�سابقة ،ثم وزع الباحث �أفراد
العينة ع�شوائيا من خالل �إعطاء كل م�شارك رقماً ،واختيار الأرقام
الفردية كمجموعة جتريبية ،والأرقام الزوجية كمجموعة �ضابطة،
وق�سموا �إىل جمموعتني مت�ساويتني :جمموعة جتريبية ،وجمموعة
�ضابطة.حيث تكونت املجموعة التجريبية من ( )20طال ًبا ،وخ�ضعوا
للربنامج التدريبي يف حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة
ال�ضبط ،وتكونت املجموعة ال�ضابطة من ( )20طال ًبا ،مل يخ�ضعوا
للربنامج التدريبي.واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب متغريي الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيري الدراسة

املعاجلة
امل�ستوى الدرا�سي

الإح�صائي

امل�ستوى الأول

التكرار
الن�سبة املئوية%

بدون
تدريب

برنامج
تدريبي

الكلي

10

10

20

25.0

25.0

50.0
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املعاجلة
امل�ستوى الدرا�سي

امل�ستوى الثاين
الكلي

الإح�صائي
التكرار
الن�سبة املئوية%
التكرار
الن�سبة املئوية%

الكلي

بدون
تدريب

برنامج
تدريبي

10

10

20

25.0

25.0

50.0

20

20

40

50

50

100

أدوات الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة الأدوات الآتية:
♦ ♦الأداة الأوىل :مقيا�س املهارات االجتماعية� :أُعد مقيا�س
املهارات االجتماعية وفق اخلطوات الآتية:
 حتديد الهدف من املقيا�س :قيا�س املهارات االجتماعية
لدى طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز.
 حتديد �أبعاد املقيا�س� :أعد املقيا�س لقيا�س املهارات
االجتماعية الآتية :مهارات تكوين العالقات والتوا�صل الإيجابي مع
الآخرين ،ومهارات �ضبط النف�س ،ومهارات الوعي بالذات من خالل
�إدراكه احلقيقي لها وللأحداث من حوله ،ومهارات اتخاذ القرارات،
ومهارات حل امل�شكالت ،ومهارات التعاون والتعاطف مع الآخرين،
ومهارات حتمل امل�س�ؤولية الذاتية (ال�شخ�صية)  ،ومهارات توكيد
الذات ،ومهارات تقدير الذات ،ومهارات فن التفكري.
 مراجعة املقايي�س للمهارات االجتماعية ،منها :درا�سة
امل�شاقبة ( ، )2013ودرا�سة عكا�شة وعبد املجيد (. )2012
 �صياغة مفردات املقيا�س� :صياغة عدد من املفردات التي
ت�سع
تتعلق باملهارات املطلوب قيا�سها بلغت ( )90فقرة ،تقي�س َ
رش فقرات ،ويعقب كل فقرة ثالثة بدائل متثل
مهارات ،ولكل مهارة ع� ُ
دائما � -أحيا ًنا  -قليالً.
هي:
املهارة،
ال�ستخدام
درجات خمتلفة
ً
موزعة من ( )2 - 0على البدائل الثالثة بالرتتيب.وتراوحت الدرجة
الكلية للمقيا�س بني (. )180 - 0
 مراجعة مفردات املقيا�سُ :عر�ض املقيا�س يف �صورته
الأولية على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف علم النف�س
والرتبية اخلا�صة والقيا�س والتقومي يف جامعة الأمري �سطام بن
عبد العزيز ،وجامعة امللك �سعود ،وجامعة الدمام.وذلك للتحقق من
�صالحية عبارات املقيا�س ،ومت �إجراء تعديالت املحكمني ،وال�صورة
النهائية للمقيا�س مكونة من ( )90فقرة.
 التحقق من �صالحية املقيا�س لال�ستخدام :وتهدف هذه
اخلطوة �إىل:
Ú Úالتحقق من ثبات املقيا�س :ا�ستخدمت طريقة �ألفاكرونباخ،
وطريقة �إعادة تطبيق االختبار ،وتراوحت بني ()0.8 - 0.6
.وبطريقة �إعادة تطبيق االختبار قيم معامالت الثبات تراوحت بني
(. )0.9 - 0.7
Ú Úالتحقق من �صدق املقيا�س :ح�سب بطريقتني ،هما:
  عر�ض املقيا�س على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
للح�صول على �أكرب عدد من االقرتاحات حول �صالحية املفردات.
و�أ�شارت نتيجة التحكيم �إىل تعديل بع�ض الفقرات ،وتعديل ال�صياغة

اللغوية مبا يتنا�سب مع عينة الدرا�سة.وح�ساب ن�سب االتفاق بني
املحكمني بلغت ( )80%وهي ن�سبة مقبولة.
 ح�ساب االت�ساق للمقيا�س بح�ساب معامل االرتباط بني
درجة كل مفردة ودرجة املحور الذي تنتمي �إليه املفردة ،ثم ح�ساب
معامل االرتباط بني درجة املحور والدرجة الكلية للمقيا�س ،وح�سب
االت�ساق الداخلي للمقيا�س عن طريق :ح�ساب معامالت االرتباط بني
درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه املفردة،
وح�ساب معامل االرتباط بني درجات حماور مقيا�س املهارات
االجتماعية والدرجة الكلية :وجميعها دالة عند (. )0.01
♦ ♦الأداة الثانية :مقيا�س وجهة ال�ضبط:
ا�ستخدم الباحث مقيا�س روتر لل�ضبط (الداخلي  -اخلارجي) ،
زوجا من الفقرات ،كل فقرة تت�ضمن
الذي يت�ألف من ت�سعة وع�رشين ً
زوجا من العبارات� ،إحداهما ت�شري �إىل ال�ضبط اخلارجي ودرجته
ً
خارجيا
امل�ستجيب
اجتاه
يكون
إذ
�
أعلى؛
ل
ا
احلد
وهي
درجة،
()23
ًّ
متاماً ،والثانية �إىل ال�ضبط ودرجته (�صفر) درجة ،وهي احلد الأدنى
املعربة عن عدم وجود اجتاه لل�ضبط اخلارجي لدى امل�ستجيب
الداخلي ،و�ستة من هذه البنود ح�شو ،والغر�ض منها �إ�ضفاء
الغمو�ض على الغر�ض من املقيا�س؛ واال�ستجابة لبنود املقيا�س
جربية االختيار ،وت�شري الدرجة املرتفعة على املقيا�س �إىل التوجه
اخلارجي.وتتعامل بنود املقيا�س مع اعتقاد امل�ستجيب له عن طبيعة
العامل؛ �أي � َّأن عبارات بنود املقيا�س ،تهتم بتوقعات املفحو�ص عن
وبناء على ذلك ،اعترب
الكيفية التي يتم بها التحكم يف التدعيمات،
ً
مقيا�سا للتوقع العام ،ورمبا يرتبط هذا التوقع
مقيا�س وجهة ال�ضبط
ً
العام بالقيمة التي ي�ضعها املفحو�ص على ال�ضبط ،ولكن ال يوجد
باملقيا�س �أي عبارة تتناول ب�شكل مبا�رش تف�ضيل لل�ضبط الداخلي
�أو ال�ضبط اخلارجي.
 التحقق من �صالحية املقيا�س لال�ستخدام :من خالل:
Ú Úالتحقق من ثبات املقيا�س :با�ستخدام معامل ثبات
املقيا�س بطريقة �إعادة االختبار ،التي بلغت بني درجات املفحو�صني
يف مدتي تطبيق املقيا�س ( ) 0.78وقد اعتربت هذه النتيجة مقبولة
لأغرا�ض البحث العلمي.
Ú Úالتحقق من �صدق املقيا�س :عر�ض املقيا�س على
جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف جمال علم النف�س والرتبية
اخلا�صة وطلب الباحث منهم بوا�سطة ورقة تعليمات �أ�ضيفت �أمام
فقرات املقيا�س �أن يحكموا على اجتاه كل فقرة وذلك بو�ضع كلمة
“داخلي” �أو “خارجي” �إىل ميني كل فقرة يف الفراغ املخ�ص�ص لها.
ومت وح�ساب ن�سب االتفاق بني املحكمني بلغت ( ، )80%وهي ن�سبة
مقبولة.
♦ ♦الأداة الثالثة :الربنامج التدريبي يف حت�سني املهارات
االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط:
وقد �أعد الربنامج التدريبي وفق اخلطوات الآتية:
 الهدف الرئي�س من الربنامج :يهدف الربنامج �إىل حت�سني
املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لدى طلبة جامعة الأمري
�سطام بن عبد العزيز.
 حتديد �أبعاد الربنامج� :أعد الربنامج وفق الآتي :مهارات
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية ،في حتسني مستوى املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة الضبط ،لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

تكوين العالقات والتوا�صل الإيجابي مع الآخرين ،ومهارات
�ضبط النف�س ،ومهارات الوعي بالذات من خالل �إدراكه احلقيقي
لها وللأحداث من حوله ،ومهارات اتخاذ القرارات ،ومهارات حل
امل�شكالت ،ومهارات التعاون والتعاطف مع الآخرين ،ومهارات
حتمل امل�س�ؤولية الذاتية (ال�شخ�صية)  ،ومهارات توكيد الذات،
ومهارات تقدير الذات ،ومهارات فن التفكري.
 �إعداد الربنامج :اعتمد يف بناء الربنامج على الأدب
املتعلق بنظرية التعلم االجتماعي ،وعلى الدرا�سات التجريبية
املتعلقة باملهارات االجتماعية وتغيري وجهة ال�ضبط اخلارجي
�إىل ال�ضبط الداخلي ،ومنها :درا�سة ال�صمادي والغدران ( )2014؛
ودرا�سة ال�صمادي واخلزعلي (. )2006
 �صدق الربنامج :بعد االنتهاء من �إعداد الربنامج التدريبي
قام الباحث بعر�ضه على عدد من املحكمني (الأ�ساتذة واملخت�صني)
يف جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز ،وجامعة امللك �سعود للحكم
على �صدق الربنامج من حيث مدى مالءمته للموا�صفات املحددة
لكل جمال ،و�صلة الربنامج بال�سمات املقا�سة ،وقام الباحث
مبراجعة �آراء املحكمني ،و�أُخذ ما مت االتفاق عليه بن�سبة ()80%
فما فوق.
كو َن الربنامج التدريبي
 مدة الربنامج وعدد جل�ساتهَ :ت َّ
لتنمية املهارات االجتماعية وتغيري وجهة ال�ضبط من ( )30جل�سة
تدريبية؛ حيث خ�ضعت املجموعة التجريبية للربنامج التدريبي� ،أما
املجموعة ال�ضابطة فلم تتلقَ �أي تدريب على الربنامج ،وقد ا�ستغرق
أ�سبوعا.
تطبيق الربنامج (ً � )12
 الو�سائل امل�ستخدمة �أثناء تطبيق الربنامج :ال�سبورة
الورقية لعر�ض التعليمات وتو�ضيح النقاط الغام�ضة ،وجهاز
العر�ض التقدميية ال�ستخدامه يف عر�ض ال�رشائح للمتدربني ،و�أوراق
لواجبات منزلية يكلف بها الطالب.
 تقومي الربنامج :اعتمد على نوعني من التقومي ،هما:
التقومي البنائي :حيث قيم الباحث كل جل�سة من جل�سات الربنامج
من خالل �س�ؤال امل�شاركني عن ر�أيهم ،ومن خالل بطاقات التقييم،
وعمل تغذية راجعة ملا مت خالل كل جل�سة.والتقومي النهائي :حيث
طبق الباحث ا�ستبانة املهارات االجتماعية ووجهة ال�ضبط يف
نهاية اجلل�سة الأخرية من جل�سات الربنامج التدريبي ومت معاجلتها
إح�صائيا للت�أكد من حتقيق الربنامج لأهدافه.
�
ًّ
 املبادئ العامة للربنامج :خ�ضع تطبيق الربنامج �إىل
جمموعة من القواعد ،التي التزم بها من قبل الباحث والطالب،
ومنها� :رسية املعلومات التي يتم تبادلها �أثناء التدريب ،وااللتزام
بجدول مواعيد اجلل�سات ،وتنمية قدرات الطالب يف النواحي
االجتماعية والوجدانية والروحية ،وااللتزام بنظام �أداء الواجبات
املنزلية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض نتائج الدرا�سة التي هدفت �إىل
حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط لدى طلبة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز ،و�ستعر�ض النتائج باالعتماد
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على فر�ضيات الدرا�سة ،وفيما يلي عر�ض النتائج:
◄◄�أوالً :نتائج الفر�ض الأول:
ين�ص على �أنه :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≥0.05على الأداة البعدية للمهارات
االجتماعية تعزى ملتغري الطريقة (املجموعة) .
لفح�ص �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�س القبلي والقيا�س البعدي
للمجموعتني :ال�ضابطة والتجريبية ،كما طبق اختبا ر (�Indepen
 )dent sample t-testللعينات امل�ستقلة للك�شف عن الفروق بني
املجموعتني على القيا�س البعدي الختبار املهارات االجتماعية.
 تكاف�ؤ املجموعات على اختبار حت�سني املهارات
االجتماعية لدى طلبة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
الجدول ()2
نتائج اختبار ( )Independent sample t-testللتعرف على تكافؤ المجموعتين في
تحسين المهارات االجتماعية على القياس القبلي.

االختبار

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

0.4

0.26

0.43

0.26

0.39

0.3

0.42

0.29

0.4

0.26

0.4

0.26

ال�ضابطة

0.39

0.3

التجريبية

0.39

0.3

ال�ضابطة

0.4

0.26

0.42

0.25

0.39

0.3

0.41

0.3

0.4

0.26

0.41

0.26

0.39

0.3

0.4

0.29

املجموعة

مهارات
تكوين
العالقات
والتوا�صل التجريبية
الإيجابي
مع الآخرين
ال�ضابطة

ال�ضابطة

مهارات
النف�س
�ضبط
التجريبية
مهارات
الوعي
بالذات من
خالل �إدراكه
احلقيقي لها التجريبية
وللأحداث
من حوله
ال�ضابطة

مهارات
اتخاذ
القرارات

مهارات حل
امل�شكالت التجريبية
مهارات
التعاون
والتعاطف التجريبية
مع الآخرين
مهارات
ال�ضابطة
حتمل
امل�س�ؤولية
التجريبية
الذاتية
(ال�شخ�صية)
ال�ضابطة

ال�ضابطة

مهارات
الذات
توكيد
التجريبية

قيمة
()t

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.3

38

0.76

0.32

38

0.75

0.00

38

1

0.00

38

1

0.19

38

0.85

0.27

0.12

0.16

38

38

38

0.8

0.90

0.87
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االختبار

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

مهارات
تقدير الذات

ال�ضابطة

0.4

0.3

التجريبية

0.42

0.29

قيمة
()t

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.16

38

0.87

يظهر من اجلدول (� )2أن قيمة ( )tغري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05يف اختبار حت�سني املهارات االجتماعية،
وهذا يدل على تكاف�ؤ بني املجموعتني( :التجريبية وال�ضابطة) يف
القيا�س القبلي.
الجدول ()3
نتائج اختبار ( )Independent sample t-tللتعرف على الفروق بين المجموعتين في
تحسيت المهارات االجتماعية على القياس البعدي

االختبار
مهارات
تكوين
العالقات
والتوا�صل
الإيجابي
مع الآخرين

املتو�سط
املجموعة
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

0.52

0.29

التجريبية

1.77

0.29

ال�ضابطة

0.47

0.3

1.76

0.31

0.46

0.25

1.77

0.29

ال�ضابطة

0.44

0.27

التجريبية

1.76

0.31

ال�ضابطة

مهارات حل
امل�شكالت التجريبية

0.42

0.26

1.77

0.29

ال�ضابطة

0.36

0.29

التجريبية

1.76

0.31

ال�ضابطة

0.41

0.27

التجريبية

1.77

0.29

ال�ضابطة

مهارات
الذات
توكيد
التجريبية

0.46

0.28

1.77

0.31

ال�ضابطة

0.46

0.3

التجريبية

1.77

0.31

مهارات
النف�س
�ضبط
التجريبية
مهارات
الوعي
بالذات من
خالل �إدراكه
احلقيقي لها التجريبية
وللأحداث
من حوله
ال�ضابطة

مهارات
اتخاذ
القرارات

مهارات
التعاون
والتعاطف
مع الآخرين
مهارات
حتمل
امل�س�ؤولية
الذاتية
(ال�شخ�صية)

مهارات
تقدير الذات

قيمة ()t

درجة
احلرية

الداللة
الإح�صائية

13.51

38

*0.00

13.41

38

*0.00

15.185

38

*0.00

14.35

38

*0.00

15.47

38

*0.00

14.67

38

*0.00

الداللة ( )α≥0.05بني املجموعتني( :التجريبية وال�ضابطة) يف
القيا�س البعدي جلميع املهارات االجتماعية ،وكانت الفروق ل�صالح
املجموعة التجريبية يف جميع املهارات.
ك�شفت نتائج الفر�ض الأول وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف ا�ستجابات �أفراد املجموعة
التجريبية على �أداة الدرا�سة (مقيا�س املهارات االجتماعية الإيجابية)
ل�صالح ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية على القيا�س البعدي،
وهذا يعني تنمية وحت�سن املهارات االجتماعية لدى املجموعة
التي تلقت التدريب على الربنامج التدريبي (املجموعة التجريبية)
مقارنة مع املجموعة التي مل تتلقَ التدريب على الربنامج التدريبي
(املجموعة ال�ضابطة) .وبذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة
كل من :ال�صمادي واخلزعلي ( ، )2006ودرا�سة (، )Webb, 2000
ودرا�سة اجلحي�شي (. )2011
ويعزو الباحث جناح الربنامج �إىل �أ�سلوب تدري�س الربنامج،
وما يت�ضمنه من �أن�شطة منهجية لأفراد املجموعة التجريبية
�ساعدتهم بدورها على اكت�ساب املهارات االجتماعية الإيجابية،
وا�ستخدام الأن�شطة التعليمية التي حتثهم على التفكري ،وا�ستثارة
�أكرب عدد من احلوا�س ،وتعتمد يف معظمها على اخلربات املبا�رشة،
والتعلم الذاتي ،كما تعتمد على ا�ستخدام الأ�سئلة مفتوحة النهايات
التي ت�ؤدي �إىل زيادة القدرة على توليد الأفكار الكثرية املتنوعة؛ مما
يزيد من ثقة الطالب بقدراته وتقديره الإيجابي لذاته.
وكذلك االعتماد يف تدري�س الأن�شطة على بع�ض الأ�ساليب
الفعالة يف تنمية التفاعل االجتماعي بني الطلبة ،و�إك�سابهم املهارات
املختلفة ،والتي ت�ساعد االطلبة على التعلم الذاتي من خالل اخلربة
املبا�رشة ،وتعزيز اخلربات الإيجابية املبا�رشة وغري املبا�رشة التي
مير بها الطلبة داخل اجلامعة وخارجها ،و�إيجاد الفر�صة للتعبري
عن م�شاعرهم وحاجاتهم ،وتعلم كيف يت�صل بالآخرين وي�شاركهم
�أفكارهم وخرباتهم والتعرف على �أدواره وم�س�ؤولياته ،وهذا �أ َّدى �إىل
تفعيل الذات الإيجابية لدى �أفراد املجموعة التجريبية ،وتفوقهم
على املجموعة ال�ضابطة.كما �أن طبيعة الأن�شطة التي قدمت للطلبة
منا�سبة حلاجاتهم واهتماماتهم ،والتي �أدت بدورها �إىل �إثارة
دافعيتهم لأداء الأن�شطة ،والقيام بها.
◄◄ثانياً :نتائج الفر�ض الثاين:

15.38

38

*0.00

14.00

38

*0.00

13.67

38

*0.00

*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05

يظهر من اجلدول (� )3أن قيمة ( )tدالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى

ين�ص على انه :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α≥0.05على الأداة البعدية لوجهة ال�ضبط
تعزى ملتغري الطريقة (املجموعة) .
لفح�ص �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للقيا�س القبلي والقيا�س
البعدي للمجموعتني :ال�ضابطة التجريبية ،كما طبق اختبار
( )Independent sample t-testللعينات امل�ستقلة للك�شف عن
الفروق بني املجموعتني على القيا�س البعدي الختبار مركز ال�ضبط.
 تكاف�ؤ املجموعات على اختبار وجهة ال�ضبط لدى طلبة
جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
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الجدول ()4
نتائج اختبار ( )Independent sample t-testللتعرف على تكافؤ المجموعتين في
وجهة الضبط على القياس القبلي.

نتائج اختبار ( )Independent sample t-testللتعرف على الفروق بين المجموعتين
لوجهة الضبط على القياس البعدي

مركز ال�ضبط

ال�ضابطة

وجهة ال�ضبط

ال�ضابطة
التجريبية

20
20

التجريبية

املجموعة

العدد

املتو�سط
احل�سابي
17.65
4.10

املجموعة

مركز ال�ضبط

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

ال�ضبط اخلارجي

18.00

2.15

20

0

0

0

التجريبية

ال�ضبط الداخلي

0

0

0

4.10

1.74

20

الكلي

18.00

ال�ضبط اخلارجي

2.33

20

17.65

2.58

18.45

2.15

20

4.10

1.74

20
20

الكلي

18.45

2.33

20

17.65

2.58

ال�ضابطة

ال�ضبط الداخلي

0

0

0

0

0

0
20
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االنحراف
املعياري

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي لوجهة ال�ضبط
للمجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي بلغ ( )18.00وكان
جميع �أفراد املجموعة ذوي �ضبط خارجي ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجموعة ال�ضابطة يف القيا�س القبلي ( ، )18.45بينما بلغ
املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي ()4.10
وكان جميع �أفراد املجموعة ذوي �ضبط داخلي ،وبلغ املتو�سط
احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة يف البعدي ( )17.65وكان جميع

2.58

قبلي

1.74

بعدي

قيمة ()t

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهة الضبط في القياسين القبلي والبعدي تبعاً
لمتغير المجموعة (التجريبية والضابطة)

19.45

يظهر من اجلدول (� )4أن قيمة ( )tغري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )α≥0.05يف اختبار وجهة ال�ضبط ،وهذا يدل على
تكاف�ؤ بني املجموعتني (التجريبية وال�ضابطة) يف القيا�س القبلي.

درجة
احلرية

0.53

38

20

18.00

2.15

0.635

38

الجدول ()6

*0.00

20

18.45

2.33

�أفراد املجموعة ذوي �ضبط خارجي.

الداللة
الإح�صائية

املجموعة

العدد

درجة
املتو�سط االنحراف
قيمة ()t
احلرية
احل�سابي املعياري

الداللة
الإح�صائية
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*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05

يظهر من اجلدول (� )6أن قيمة ( )tدالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α≥0.05بني املجموعتني( :التجريبية وال�ضابطة) يف
القيا�س البعدي لوجهة ال�ضبط ،حيث بلغت قيمة ()t) (19.45
وبداللة �إح�صائية ( ، )0.00وكانت ل�صالح املجموعة التجريبية
مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.10بينما بلغ ( )17.65للمجموعة ال�ضابطة،
وجتدر الإ�شارة �إىل تعذر تطبيق اختبار كيي �سيكور ( )ch2تبع ًا
ملتغري املجموعة؛ لأن جميع �أفراد املجموعتني يف القيا�س القبلي
ذوو �ضبط خارجي ،بينما يف القيا�س البعدي جميع �أفراد املجموعة
التجريبية ذوو �ضبط داخلي ،وجميع �أفراد املجموعة ال�ضابطة ذوو
�ضبط خارجي؛ لذلك تكون قيمة اختبار كيي �سيكور ( )ch2واحدة
وبداللة �إح�صائية (. )0.000
ك�شفت نتائج الفر�ض الثاين وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05يف ا�ستجابات �أفراد املجموعة
التجريبية على �أداة الدرا�سة (مقيا�س وجهة ال�ضبط) ل�صالح
ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية على القيا�س البعدي ،وهذا
يعني تنمية وحت�سن املهارات االجتماعية لدى املجموعة التي تلقت
التدريب على الربنامج التدريبي (املجموعة التجريبية) مقارنة مع
املجموعة التي مل تتلقَ التدريب على الربنامج التدريبي (املجموعة
ال�ضابطة) .وبذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة كل من:
اجلحي�شي ( ، )2011ودرا�سة ال�صمادي والغدران (. )2014
ويعزو الباحث تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة
ال�ضابطة يف تغيري وجهة ال�ضبط اخلارجي �إىل ال�ضبط الداخلي �إىل
أفكارا ومهارات
�أن طبيعة الربنامج امل�ستخدم ت�ضمن مناق�شات و� ً
اجتماعية متعددة� ،أ�سهمت يف تنمية املهارات االجتماعية وغريها
من املهارات الأخرى وتغيري وجهة ال�ضبط.
وكان مل�ساهمة �أع�ضاء املجموعة التجريبية  -من خالل
تعاونهم وتفاعلهم �أثناء تطبيق الربنامج ،وتطبيقهم ملا �أخذوه
يف الربنامج يف حياتهم  -الأثر الوا�ضح يف منو املهارات لديهم،
وتوجههم نحو وجهة ال�ضبط الداخلي ،ولطبيعة الربنامج التدريبي
دورا يف حتقيق النتائج التي
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة والذي �أدى ً
مت التو�صل �إليها.ومن هنا ميكن القول �أن الربنامج التدريبي قد حقق
�أهدافه و�ساعد على تغيري وجهة ال�ضبط لديهم ،و�إك�سابهم مهارات
اجتماعية ايجابية؛ مما �أ�سهم يف توجههم نحو الداخل لوجهة ال�ضبط
خارجيا.واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
لي�صبحوا �أقل �ضبطً ا
ًّ
درا�سة التكريتي و�رسحان ( )2006التي �أظهرت عدم وجود �أثر
ال�ستخدام برنامج التدريبي يف تغيري وجهة ال�ضبط اخلارجي �إىل
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جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

املهارات
االجتماعية
ككل

2.098

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

التجريبية

0.41

0.27

20

ال�ضابطة

0.39

0.28

0.44

0.26

20

1.76

0.30

20
20

املهارات
االجتماعية
ككل
وجهة
ال�ضبط

املجموع امل�صحح

وجهة
ال�ضبط

115.786
20.398
2020.375

36
39
39

اخلط�أ

وجهة
ال�ضبط

1.516

1
36

القيا�س القبلي مهارات
االجتماعية ككل
قيمة هوتلينج (، )0.432
قيمة  ، )f (7.552الداللة
الإح�صائية ()0.000

املهارات
االجتماعية
ككل

0.861

1

0.861

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ()F

الداللة الإح�صائية

م�صدر التباين

1.516

نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAعلى اختبار تحسين المهارات
االجتماعية وتعديل وجهة الضبط تبعاً لمتغير المجموعة (الضابطة والتجريبية) في القياس
البعدي

0.058

الجدول ()8

3.216

يظهر من اجلدول (� )7أن هناك فرو ًقا ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية للمجموعتني :ال�ضابطة والتجريبية يف القيا�سني القبلي
والبعدي ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي القبلي للمجموعة التجريبية
( ، )0.41وبلغ يف القيا�س البعدي ( ، )1.76وبلغ املتو�سط احل�سابي
للمجموعة ال�ضابطة يف القيا�س القبلي ( )0.39وبلغ يف القيا�س
البعدي (. )0.44

قيمة ()F

قبلي

14.785

بعدي

0.471

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات االجتماعية ككل في القياسين القبلي
والبعدي تبعا لمتغير المجموعة (التجريبية والضابطة)

*0.000

الجدول ()7

الداللة الإح�صائية

م�صدر التباين

0.497

ال�ضبط الداخلي.
◄◄ثالثاً :نتائج الفر�ض الثالث:
ين�ص على �أنه :يوجد �أثر للربنامج التدريبي اجلمعي يف
حت�سني املهارات االجتماعية وتعديل وجهة ال�ضبط.
لفح�ص �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية يف القيا�سني :القبلي والبعدي للمجموعتني:
(ال�ضابطة والتجريبية) للمهارات االجتماعية ككل ،كما طبق حتليل
التباين امل�صاحب ( )ANCOVAللك�شف عن الفروق بني املجموعتني
على القيا�س البعدي ملراعاة الفروق القبلية بني املجموعتني على
مقيا�س املهارات االجتماعية ككل ،وفيما يلي عر�ض النتائج:

*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05

املجموعة
قيمة هوتلينج ()22.191
 ،قيمة )f (388.339
 ،الداللة الإح�صائية
()0.000

1747.405

1

1747.405

543.301

املهارات
االجتماعية وجهة ال�ضبط
ككل

16.948

1

16.948

290.875

*0.000
*0.000

املهارات
االجتماعية
ككل

0.007

1

0.007

0.116

القيا�س القبلي مركز
ال�ضبط
قيمة هوتلينج (، )0.564
قيمة  ، )f (9.864الداللة
الإح�صائية ()0.00

مركز
ال�ضبط

65.207

1

65.207

20.274

*0.000
0.735

يظهر من اجلدول (: )8
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا للمهارات االجتماعية
يف القيا�س البعدي تبع ًا ملتغري املجموعة عند م�ستوى الداللة (α
 )≤0.05؛ حيث بلغت قيمة ( )f) (290.88بداللة �إح�صائي ًا ()0.00
 ،وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية؛ حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية ( ، )1.76بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة (. )0.44
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا لوجهة ال�ضبط يف
القيا�س البعدي تبع ًا ملتغري املجموعة عند م�ستوى الداللة
إح�صائيا
( )α ≤0.05؛ حيث بلغت قيمة ( )f) (543.301بداللة �
ًّ
( ، )0.00وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية مبتو�سط
ح�سابي ( , )4.10بينما بلغ متو�سط املجموعة ال�ضابطة (. )17.65
ك�شفت نتائج الفر�ض الثالث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05يف ا�ستجابات �أفراد املجموعة
التجريبية على �أداة الدرا�سة (مقيا�س املهارات االجتماعية ومقيا�س
وجهة ال�ضبط) ل�صالح ا�ستجابات �أفراد املجموعة التجريبية على
القيا�س البعدي ،وهذا يعني تنمية وحت�سن املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة ال�ضبط لدى املجموعة التي تلقت التدريب على
الربنامج التدريبي (املجموعة التجريبية) مقارنة مع املجموعة
التي مل تتلقَ التدريب على الربنامج التدريبي (املجموعة ال�ضابطة)
.وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سة ( ، )Clascock, 2000ودرا�سة
(. )Webb, 2000
ويعزو الباحث جناح الربنامج �إىل �أ�سلوب تدري�س الربنامج،
وما يت�ضمنه من �أن�شطة ومهارات لأفراد املجموعة التجريبية
�ساعدتهم بدورها على اكت�ساب املهارات االجتماعية وتعديل وجهة
ال�ضبط.
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية ،في حتسني مستوى املهارات االجتماعية
وتعديل وجهة الضبط ،لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

د .ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد

للأطفال املوهوبني ذوي امل�شكالت ال�سلوكية املدر�سية .املجلة العربية
لتطوير التفوق.147 - 116 )4( 3 ،

التوصيات واملقرتحات:
من خالل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،ف�إنها تو�صي
بالآتي:
1 .1عقد ور�شات تدريبية وتعليمية لتنمية وتطوير املهارات
االجتماعية من �أجل حت�سني التفاعل والتوا�صل االجتماعي
بني الطالب.
2 .2عقد ور�شات وندوات تثقيفية لتنمية وتفعيل مركز ال�ضبط
الداخلي لدى الطلبة يف جميع امل�ستويات واملراحل التعليمية.
3 .3ت�ضمني برامج تعليمية �ضمن الأن�شطة اجلامعية بهدف حت�سني
املهارات االجتماعية.

1313قحطاين ،يو�سف ( . )2010علم النف�س الرتبوي .الأردن :دار وائل للن�رش.
1414امل�شاقبة ،حممد ( . )2013فاعلية برنامج �إر�شادي يف تطوير املهارات
االجتماعية وخف�ض �سلوك الإدمان لدى املدمنني على املخدرات .جملة
اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية.291 - 265 )4( 21 ،
1515املناحي ،عبد اهلل ( . )2011تنمية املهارات االجتماعية لدى املعاقني
ب�رصيا يف �ضوء العالج العقالين االنفعايل؛ برنامج �إر�شادي مقرتح .ر�سالة
دكتوراه غري من�شوره ،جامعة الإمام حممد بن �سعود ،الريا�ض.
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