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 .مقدمة

�ر اه��ام ال�اح��� وال�ارس�� في عل� ال�ف
 االج��اعي�وتع� ال�هارات .  ��ل ال�فاعل االج��اعي م
��دة ل�فاعل الف+د مع اآلخ+�0، وق�رته على االس��+ار في ه*ا االج��ا()ة أح� الع�امل الهامة وال�

  . ال�فاعل
و0+جع االه��ام =ال�هارات االج��ا()ة إلى ;�نها م� الع�اص+ الهامة ال�ي ت��د 78)عة ال�فاعالت 

و0ع��� نBاح ال�فاعل االج��اعي على . ال��م)ة للف+د مع ال��)@�� =ه في ال?)اقات االج��ا()ة ال�<�لفة
وت<�لف ه*ه ال�هارات . هارات الف+د اللفF)ة وغ�+ اللفF)ة في االتEال أو ال�<اC8 مع اآلخ+�0م

ك�ا  <�لف م?ارها ت�عا الخ�الف أه�افها، واالس�+ات)B)ات ال�ي ی�� . =اخ�الف م�قف ال�فاعل االج��اعي
  . م� خاللها ت�ق�N ه*ه األه�اف

�ناتها الفP�= ش+ا ه*ا، وت��ل ال�هارات االج��ا()ةRن م�P  ة ال�<�لفة م�غ�+ا نف?)ا هاما  ف�� في أن()+
�ة ال�ف?)ة للف+د، و��70 ما ل�V الف+د م� ق�رة تع�7+0ة و;فاءة اج��ا()ة عال)ةEد . (ج��ا لل���زC�0 م

  ). 32، 1997شق�+، 
ت+;�k اه��ام ال�اح��� على ال�jائف والع�ل)ات ال�ع+h)ة  M. Argyle 1981وان�ق� م)_�ل أرجایل 

فق� ت��7 أن . على ح?اب الBانC االج��اعي، على ال+غ� م�ا  ��له ه*ا الBانC م� أه�)ة =ال�?�ة لألف+اد
اف�قاد الف+د ل�هارات ال�فاعل االج��اعي ال�اج�ة مع اآلخ+�0، ی�فعه إلى االن?�اب، وال_ع�ر =العkلة، 

 ة ضغ�r نف?)ة، ;�ا ی�kای� وع�م ال�ق7ل والعkB، وqال�الي تpعف مقاومة الف+د ف��هار ت�o و8أة أ
  ).18ـ  17، 1997/ 1996ع�7 الل@)u دمحم خل)فة، . (اح��ال تع+ضه لالض@+ا=ات ال�ف?)ة

. وت��7 أ pا ألن اف�قاد ال�هارات االج��ا()ة ی�+تC عل)ه تkای� مع�الت الع�ف والع�وان في ال���Bع
)Toche, 1980 .( ال�راسات أه�)ة ال�فاءة االج��ا()ة o�ك�ا ب�Social Competence  ،للف+د

فاألم+ . وق�رته على ت���0 عالقات اج��ا()ة ناج�ة مع اآلخ+�0، في مBال ال��R7 =ال���Eل ال�راسي
ل)
 قاص+ا على الق�رات العقل)ة لل@الب، ول�� ه�اك أ pا الع�ی� م� الع�امل االج��ا()ة ال�Rث+ة في 

  ).18، 1997/ 1996 خل)فة، ع�7 الل@)u دمحم). (Dishion, 1990. (ال���Eل ال�راسي
وفي إ8ار ذل� اك�?C م�ض�ع العالقات ب�� األش<اص ب�جه عام، وال�هارات االج��ا()ة ب�جه 
�ل�ج)ا هاما إلى ال�رجة ال�ي دفعo =ع� ال�اح��� إلى P(م�ه ف+عا س oة جعلkائ� م���Eخاص، خ

 Duck 1988و0*;+ دوك  .ج��اعياالع�قاد =أن ه*ا الف+ع س�ف  ��ل مPان ال�Eارة في عل� ال�ف
 اال
م� تل� ال<Eائ� ال��� =الغ ال?+عة، العالقات ال�ث)قة مع ع�د ;�7+ م� ف+وع العل� وال�ع+فة، والEلة 

  ).73، 1993أسامة سع� أب� س+0ع، . (الق�0ة =ال�)اة ال�اق�)ة، م�ا  Bعله م��+ا لاله��ام
ت��ل مع الق�رات العقل)ة ج�احي ال�فاءة وjه+ االه��ام =��ض�ع ال�هارات االج��ا()ة =اع��ارها 

يمثل التفـاعل االجتماعي محور  
اهتمام الباحثين والدارسين  
. في علم النفس االجتماعي

وتعد المهارات االجتماعية أحد  
العوامل الهامة والمحددة  
لتفـاعل الفرد مع اآلخرين، 
وقدرته على االستمرار في  
. هذا التفـاعل

تمثل المهارات االجتماعية  
بمكوناتها الفرعية المختلفة  
متغيرا نفسيا هاما يفيد في أن  
يكون مؤشرا جيدا للصحة  
النفسية للفرد، ويبين ما لدى  
الفرد من قدرة تعبيرية  
. وكفـاءة اجتماعية عالية

أن افتقـاد الفرد لمهارات  
التفـاعل االجتماعي الناجحة مع  

النسحاب، اآلخرين، يدفعه إلى ا
والشعور بالعزلة، وعدم التقبل  
والعجز، وبالتالي تضعف  
مقـاومة الفرد فينهار تحت  
وطأة أية ضغوط نفسية، كما  
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وتف?+ ال�هارات االج��ا()ة ذل� . والفعال)ة في م�اقف ال�)اة وال�فاعالت ال��م)ة للف+د مع ال��)@�� =ه
اإلخفاق ال*�  عان)ه ال�ع� في تل� ال��اقف، م�� ی��ف+ون على ق�ر م�<ف� م�ها، على ال+غ� م� 

 ف_ل�ن في اس�غالل الف+ص ال��احة إلقامة عالقات ود ة مع  ارتفاع ق�راته� العقل)ة، م�ا  Bعله�
�ل على ال��قف ال�الئ� في الع�ل، و��q الkمالء، والعkلة االج��ا()ة، وز0ادة E�ال��)@�� به�، وع�م ال

u0+8 . (ال<Bل في م�اقف ال�فاعل االج��اعي، م�ا  _Pل عائقا ع� ال�ع�7+ واإلفEاح  ع� ال*ات
  ). 116، 2003ش�قي ف+ج، 

وت+جع ال�7ا ة ال�ار0<)ة ل�راسة ال�هارات االج��ا()ة تق+�0ا إلى ع_+0�ات الق+ن الع_+�0، ح�� ب�أت 
 
 Socialل�ع+u0 و�)اس ال*;اء االج��اعي ) 1926إدوارد لي ث�رن�ا � (م�اوالت عل�اء ال�ف

Intelligence .االج��ا C8عي األساس)ة، م�ل =اع��اره ب�اء م�ع�د األ=عاد و0_��ل على مهارات ال�<ا :
اإلرسال، االس���ال، فه� ال�عل�مات االج��ا()ة، ال�+م�k، ال�_ار;ة االج��ا()ة، ال�ع�7+ اللفFي 

فال*;اء االج��اعي ه� ما ی�)ح للف+د أن . واالنفعالي، ت�F)� ال?ل�ك االج��اعي، ولعC ال�ور االج��اعي
�، . (ناج�ة =اآلخ+�0ی��اصل مع اآلخ+�0 =فعال)ة، وP�0�ه م� إقامة عالقات �B0ـ  158، 1990رونال� ر

159.(  
ل�� دراسة ال�هارات االج��ا()ة تأخ+ ح�ى ف�+ة ال?���ات وال?�ع��ات م� الق+ن الع_+�0، ح�� ب�أ 

ث� ام�� =ع� ذل� ل)_�ل ال�هارات . لف�+ة 8�0لة Motor Skillsااله��ام ب�راسة وت�ل�ل ال�هارات ال�+;)ة 
في دراسة العالقات االج��ا()ة في ال�Bال  Crossman 1960أ ;+وس�ان االج��ا()ة م�* أن ب�

ث� ع�ل ;+وس�ان مع أرجایل في دراسة ال�هارات االج��ا()ة، وال�قارنة ب��ها وال�هارات . الE�اعي
دراس�ه�ا ع� ال�هارات االج��ا()ة في  Kendonن_+ أرجایل رفقة ;��ون  1967وفي عام . ال�+;)ة

وفي نف
 العام ن_+ ف��
، ). Argyle & Kendon, 1967. (�هارات ال�+;)ةعالق�ها =�Fاه+ ال
 & Fitts. (واالح��ا()ة والعالقة ب��ه�ا Technical Skillsب�س�+ دراس�ه�ا ع� أه�)ة ال�هارات الف�)ة 

Posner, 1967) .( ،دمحم خل)فة u(@21ـ  20، 1997/ 1996ع�7 الل.(  
أولها ی�علN : ج��ا()ة، ور;kت على ثالثة مBاالت ث� ت�الo ال��§ في م�ض�ع ال�هارات اال
ال�Bال ال�اني ر;k على العالج، م� ح�§ ت��ی� 78)عة . =اك�?اب ون�� ال�هارات االج��ا()ة ع7+ الع�+

وال�Bال ال�ال§ اه�� . وأس�اب العkB ال�ف?ي، وم�اولة عالج ج�انC الpعف في ال�هارات االج��ا()ة
. في ال��اقف ال�ه�)ة، وت��ی� مهارات ال�<اC8 ال�Rث+ة في ه*ه ال��اقف ب�راسة ال�هارات االج��ا()ة

)Hargie, 1986 .(  
واخ�لف . وال�هارات االج��ا()ة مفه�م م+ن له اس�ع�االت م<�لفة وت��p�ات نF+0ة وع�ل)ة ع�ی�ة

م�ل اس�ع�ال ال�فه�م =اخ�الف مFاه+ ال�فاعل االج��اعي، �hع� ال�اح��� ر;k على ال?ل�ك ال��عي 
ت�;�� ال*ات، وqعpه� تعامل مع سل�ك غ�+ لفFي م�ل االب�?ام واالتEال =الع��، وف+N0 ثال§ تعامل 

، 2005ع�7 الل@)u دمحم خل)فة، ). (Greshman, 1986. (مع ال��اقف االج��ا()ة أو مفه�م ال*ات
8.(  

مهارات ال�<اC8،  وت�اول ال�اح��ن مفه�م ال�هارات االج��ا()ة ت�o ع�او�0 وم?�)ات م<�لفة؛ م�ل
وتع�دت تع+0فات ال�هارة ). Grahm, 1986. (ومهارات العالقات ب�� األش<اص، ومهارات األداء

  .االج��ا()ة في إ8ار ال�ع�ی� األساس��� لل?ل�ك االج��اعي
�ع  1      p>ـ =ع� ال?)@+ة مقابل ال.Dominace vs Submission  
  .Love vs Hateـ =ع� ال�C مقابل ال�+ا)ة  2      

 ال�ع� ال�اني الق�رة على إقامة       Pال�ع� األول ق�رة الف+د على تأك�� ذاته، في ح��  ع 
Pو0ع

وال�فاعل األم�ل ب�� ه*ی� ال�ع�ی�  ��P ال_<� م� إقامة عالقات اج��ا()ة . عالقة ود ة مع اآلخ+�0

يتزايد احتمال تعرضه  
لالضطرابات النفسية

افتقـاد المهارات االجتماعية  
يترتب عليه تزايد معدالت  
العنف والعدوان في المجتمع

فـاءة  بينت الدراسات أهمية الك

 Socialاالجتماعية  
Competence  ،للفرد

وقدرته على تكوين عالقـات  
اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، 
في مجال التنبؤ بالتحصيل  
الدراسي

ترجع البداية التاريخية لدراسة  
المهارات االجتماعية تقريبا إلى  
عشرينات القرن العشرين، حين  
بدأت محاوالت علماء النفس  

دايك  إدوارد لي ثورن(

لتعريف وقياس  ) 1926

 Socialالذكاء االجتماعي  
Intelligence .  باعتباره بناء

متعدد األبعاد ويشتمل على  
مهارات التخاطب االجتماعي  
األساسية

دراسة المهارات االجتماعية  
تأخر حتى فترة الستينات  
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�عارض مع ح+�0ه في ال�ع�7+ وqال_Pل ال*� ال ی) الق�رة على ت���0 ص�اقات(ناج�ة مع ال��)@�� =ه 
و�0��د ال?ل�ك االج��اعي =اع��اره م�Eلة ) الق�رة على ت�;�� ال*ات(ع� رأ ه وال�فاع ع� حق�قه 

  ).24، 1986أسامة سع� أب� س+0ع، . (ال�فاعل ب�� ه*ی� ال�ع�ی�
        

  .تعريف المهارات االجتماعية

Nدق� u0+ج� تع�لل�هارات االج��ا()ة، إال أنه� ی�فق�ن على أن  في ال�قo ال*� ی+V ال�اح��ن أنه ال ی
� . مهارات اإلرسال واالس���ال لل�عل�مات ت��ل مهارات اج��ا()ة أساس)ة�B01987و0ع+ف ر D. 

Riggio  ق�رة الف+د على ال�ع�7+ االنفعالي واالج��اعي، واس���ال انفعاالت "ال�هارات االج��ا()ة =أنها
 �اع� ال�?��+ة وراء أشPال ال�فاعل االج��اعي، ومهارته في ض�³ وت�F)� اآلخ+�0 وتف?�+ها، وو()ه =الق

ال?�� إب+ا)� ال?�ادوني، ". (تع�7+اته غ�+ اللفF)ة، وق�رته على أداء ال�ور وت��p+ ال*ات اج��ا()ا
1994 ،462 .(  

� م� ال�ع+0فات ال�ي ت���k =ال�قة، إضافة إلى ت��p�ه للع�ی� م� الع�اص�B0ر u0+و0ع�7+ تع +
وفي ;ل جانC ی�� اإلفEاح ع� . االنفعالي واالج��اعي: فال�هارات ل� ه ت���F في جان��7 ه�ا . ال�ع+h)ة

  :ال�هارة في ثالثة مBاالت 
 Fncodingو0_�+ إلى الق�رة على ال�ع�7+ ع� ال*ات في ع�ل)ة اإلرسال  Expressivityـ ال�ع�7+  1

  . االتEالي
  .  االتEالي Decodingرسائل اآلخ+�0 أث�اء ع�ل)ة االس���ال وتف?+  Sensitivityـ االس�_عار  2
3  ³�pـ الControl قف االج��اعي�u0+8 ش�قي ف+ج، . (وه� ت�F)� ع�ل)ة االتEال في ال�

2003 ،120.(  
سo مهارات ) 3×  2(و0��ج ع� م�Eلة ال�فاعل ب�� جان��7 وثالث مBاالت لل�هارات االج��ا()ة 

  .االس�_عار وال³�p االنفعالي مقابل ال�ع�7+ واالس�_عار وال³�p االج��اعيال�ع�7+ و : اج��ا()ة هي 
��B0ر u0+ات نق� ة ل�عFجه مالح��انC اللفF)ة . وتBة ال�ق� ة األولى  في أنه أه�ل الFت���ل ال�الح

. فF)ةفي ت��ی�ه لل�هارات االج��ا()ة، فالف+د ق�  ع7+ ع� انفعاالته لفF)ا م�ل�ا  ع7+ ع�ها =@+0قة غ�+ ل
وال�ق� . وqال�?�ة ;*ل� ألسال�C ال³�p ال*اتي النفعاله، ق� ت��ن في ص�رة لفF)ة وفي ص�رة غ�+ لفF)ة

ال�اني ی���ل في ع�م إشارته إلى ع�ل)ة مه�ة في مهارة ال³�p االج��اعي وهي ال�+ونة االج��ا()ة 
Social Flexibility . انB وأضاف ل��هان، إ)Linehan & Egan, 1983 (مها V+رة اج��ا()ة أخ

، وت���p ال�ف��+ في ال��اقف االج��ا()ة، واخ�)ار ال�7ائل Social Jugementهي ال��P االج��اعي 
ال�ي ت��ن م�اس�ة لل�E+ف ال��B، ووزن ال��اتج ال����لة ل�ل م�ها، ومع+فة ;)u س�Rث+ في ال��قف، 

��Bة م� ب��ها، وت�ف�*ها على ال�?��V وما هي ع�اق7ها، وم� ث� اخ�)ار االس�Bا=ة ال�ي  ع�ق� أنها ال
  ).121ـ  u0+82003 ،120 ش�قي ف+ج، . (اللفFي وغ�+ اللفFي

ق�رة الف+د على : "ال�هارة االج��ا()ة =أنها  Bellak & Hersen 1979و0ع+ف ب)الك، ه�+س� 
ا()ة، ه� ال�ع�7+ ع� م_اع+ه اإل Bاب)ة وال?ل7)ة في ال�فاعل االج��اعي، فال_<� ذو ال�هارة االج��

�ت م+تفع وC�B�?0 =?+عة أك�+ م� اآلخ+�0، ;�ا أن اس�Bا=اته تأتي E= ث��ال*�  Fه+ ع�ل)ا أنه ی�
�ن أقل إذعانا، و0�+ص على ال�خ�ل في عالقات وم�ادثات P  ه+ م_اع+ وج�ان)ة أك�+ ;�اF00لة و�8

  ).10، 2005ع�7 الل@)u دمحم خل)فة، ". (م��ادلة، وF0ه+ انف�احا ذه�)ا في تع�7+اته
الق�رة على ال�فاعل اإل Bابي في : "=أنها  Combs & Slapy 1986و0ع+فها ;�م�
، س�ابي 

". ال��اقف االج��ا()ة =@+0قة ت�فN مع �)� ومعای�+ ال���Bع، وqأسل�ب  �قN ت�افN الف+د مع ال���Bع
: =أنها  Rinne & Markellو0ع+فها ر�0، مار;ل ). 107ـ ب،  1998دمحم ال?�� ع�7 ال+ح��، (

والسبعينات من القرن  
العشرين، حين بدأ االهتمام  
  بدراسة وتحليل المهارات

 Motor Skillsالحركية  

لفترة طويلة

توالت البحث في موضوع  
المهارات االجتماعية، وركزت  

أولها يتعلق  : على ثالثة مجاالت  
باكتساب ونمو المهارات  
االجتماعية عبر العمر

المجال الثاني ركز على العالج، 
من حيث تحديد طبيعة  
وأسباب العجز النفسي، 

ف  ومحاولة عالج جوانب الضع
في المهارات االجتماعية

المجال الثالث اهتم بدراسة  
المهارات االجتماعية في  
المواقف المهنية، وتحديد  
مهارات التخاطب المؤثرة في  
هذه المواقف

في الوقت الذي يرى الباحثون  
أنه ال يوجد تعريف دقيق  
للمهارات االجتماعية، إال أنهم  
يتفقون على أن مهارات  

ستقبال للمعلومات  اإلرسال واال
تمثل مهارات اجتماعية أساسية
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�عة األن�اr ال?ل�;)ة اللفF)ة وغ�+ اللفF)ة ال�ي  ?�C�B بها الف+د لآلخ+�0 في م�اقف ال�فاعل "�Bم
  ).53، 2001علي ع�7 ال?الم علي، ". (االج��اعي

 V+ع� ال�فا)� األخqم ال�هارات االج��ا()ة و�وه�اك تع+0فات حاول أص�ابها ال����k ب�� مفه
  . ل�فاءة االج��ا()ة، ومفه�م ت�;�� ال*ات، ومفه�م ال_<E)ةال�+ت�@ة بها م�ل مفه�م ا

  .ال�هارات االج��ا()ة وال��غ�+ات ال�+ت�@ة بها
 V+ع� ال�فا)� األخqم ال�هارات االج��ا()ة و�ه�اك تع+0فات حاول أص�ابها ال����k ب�� مفه

  . ال_<E)ةال�+ت�@ة بها م�ل مفه�م ال�فاءة االج��ا()ة، ومفه�م ت�;�� ال*ات، ومفه�م 
  
  . Social Competenceمفه�م ال�فاءة االج	�ا��ة ) 1

. ی�F+ غال�ا إلى ال�هارات االج��ا()ة على أنها جkء م� ت���0 واسع  @لN عل)ه ال�فاءة االج��ا()ة
وت_�+ ال�فاءة االج��ا()ة إلى ق�رة الف+د على ال�فاعل =فاعل)ة وال��افN مع ال�7¼ة، وت�ق�N أه�افه 

�ه�)ة م� خالل ت���0 عالقات مع اآلخ+�0، لها 8ا=ع االس��+ار، وت��P الف+د م� ال�أث�+ ال_<E)ة وال
  ).Grahm, 1982. (في اآلخ+�0

ب�� ال�فاءة االج��ا()ة وال�ي تع�ي ق�رة الف+د على  Buck, 1991وفي ه*ا ال�Bال  ف+ق ب�ك 
لى ال�عامل مع ال�7¼ة ال�اخل)ة ال<اصة ال�عامل مع ال�7¼ة االج��ا()ة، وال�فاءة االنفعال)ة، وال�ي ت_�+ إ

وأوضح أه�)ة ال�فاعل . وأشار ب�ك إلى العالقة ال�ث)قة ب�� ه*ی� ال��ع�� م� ال�فاءة. =ال�_اع+ وال+½�ات
=اع��اره اس�ع�ادا انفعال)ا ف@+0ا  ق�م على م)Pان�kمات ع7E)ة أو " Temperamentب�� ;ل م� ال�kاج 

فال�kاج م� وجهة نF+ه ه� ال���د ل@7)عة ال�7¼ة االج��ا()ة . �ا()ة، و��q ال�هارات االج�"ه+م�ن)ة
  .االنفعال)ة ال<اصة =العالقات ب�� األش<اص في الع�ی� م� ال��اقف

ول�� ه�اك م�اق_ات أخ+V ح�ل ال�هارات االج��ا()ة وال�فاءة االج��ا()ة؛ ففي ح��  ع+ف ال�ع� 
 Howes & othersج��ا()ة، م�ل ه�k0 وآخ+ون ال�فاءة االج��ا()ة =Eف�ها م+ادفة لل�هارات اال

ت�F)� م+ن لل�ج�ان وال�ع+فة وال?ل�ك، به�ف ت�ق�N األه�اف االج��ا()ة دون تق��� ف+ص "فال�فاءة ل�یه� 
فه�اك م� ی�F+ إلى ". اآلخ+ في ت�ق�N أه�افه أ pا، ودون تق��� ف+ص ت�ق�N األه�اف ال�?�ق7ل)ة

 & Spitzberg+ ع��م)ة م� ال�هارات، م�ل سqk��7ارج وآخ+ون ال�فاءة االج��ا()ة على أنها أك�
others ال�هارات االج��ا()ة ��pن أن ال�فاءة االج��ا()ة ت��إال أن ال��جه األق+ب إلى . ح�§  ق�ل

أ� أنها ح�E  �Pره آخ+ وفN . الق7�ل ه� ال�F+ إلى ال�فاءة االج��ا()ة على أنها مRش+ ل�?��V ال�هارة
ف��� یRد� الف+د ال?ل�ك ال�اه+ اج��ا()ا ب�رجة م+تفعة م� ال�هارة، . لى م?��V ال�هارةمعای�+ مع��ة ع

  ).u0+82003 ،124 ش�قي ف+ج، . (ح��¼* ن��ن إزاء م?��V م+تفع م� ال�فاءة االج��ا()ة
    

  . Assertivenessمفه�م ال	�$#" ) 2

ا م�+ادفان، م�ل ل�7+مان ی�عامل =ع� ال�اح��� مع ال��;�� وال�هارات االج��ا()ة على أنه�
Liberman  ل ال�هارات األساس)ةP_الع�اص+ ال�ي ت 
ال*�  ق�م تع+0فا لل�هارات االج��ا()ة ی���p نف

�ر األك�+ ق7�ال ه� ال�عامل مع ). u0+82003 ،124 ش�قي ف+ج، . (لل?ل�ك ال�R;� لل*اتEول�� ال�
ت�;�� ال*ات، والق�رة على إقامة : ��� ه�ا ال�هارات االج��ا()ة على أنها ت_��ل على مهارت�� رئ)?�

  . عالقات وث)قة مع اآلخ+�0
�رEالف+د م� وفي إ8ار ه*ا ال� �Pعلى أنه مهارة اج��ا()ة ت� ���;�، ی�� ال�عامل مع ال?ل�ك ال�

ال�فاع ع� نف?ه وع� حق�قه، وال�ع�7+ ع� م_اع+ه وآرائه =@+0قة تلقائ)ة ومالئ�ة اج��ا()ا، ش+0@ة اح�+ام 
أما h)�ا ی�علN =إقامة عالقات وث)قة مع اآلخ+�0، فهي مهارة تع�ل على اق�+اب الف+د م� . �ق اآلخ+�0حق

 Expressivityالتعبير  

ويشير إلى القدرة على التعبير  
عن الذات في عملية اإلرسال  

Fncoding  االتصالي

 Sensitivityاالستشعار  

وتفسر رسائل اآلخرين أثناء  

Decodingعملية االستقبال  
االتصالي

وهو تنظيم   Controlالضبط  

عملية االتصال في الموقف  
االجتماعي

يعرف بيالك، هيرسن المهارة  
قدرة الفرد  : "االجتماعية بأنها  

على التعبير عن مشاعره  
اإليجابية والسلبية في التفـاعل  
االجتماعي

: يعرفها كومبس، ستابي  بأنها  
القدرة على التفـاعل اإليجابي  "

في المواقف االجتماعية  
م ومعايير  بطريقة تتفق مع قي

المجتمع، وبأسلوب يحقق  
توافق الفرد مع المجتم
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  . اآلخ+�0 وال��دد إل�ه�، وجعله أك�+ ق7�ال ل�یه�
  
  . Personalityمفه�م ال+*(�ة ) 3

 ,Riggio(في إ8ار العالقة ب�� ;ل م� ال�هارات االج��ا()ة وال_<E)ة، تعامل =ع� ال�اح��� 
�نات م+;0kة في ب�اء ش<E)ة الف+د) 1985Pالء، . مع ال�هارات االج��ا()ة على أنها مRوفي مقابل ه

ه�اك م� ی+V =ع� أوجه االخ�الف ب�� ال�فه�م��، ح�§  ع� مفه�م ال_<E)ة أك�+ ش��ال وع��م)ة، 
 _�+ مفه�م  ك*ل�. في ح�� ت�+;k ال�هارات االج��ا()ة على ج�انC ن�()ة م��دة ت+ت�³ =��قف مع��

. ال_<E)ة إلى األه�اف وال�فp)الت، في ح�� ت_�+ ال�هارات إلى إنBاز وت�ق�N ه*ه األه�اف
)Philips 1985. Gilbert & Gilbert 1991) .( ،دمحم خل)فة u(@13ـ  12، 2005ع�7 الل.(  

�نه، وخEائ�pل ال�الم ومPش ��pم م�ع�د األ=عاد، ی��� اللغة إن مفه�م ال�هارة االج��ا()ة، مفه
، وال��ازن ال�فاعلي )اإل �اءات(;ال@القة ال�الم)ة، واالتEال غ�+ اللفFي  Paralinguisticsال��@�قة 

  ).12، 2005فه� ب� ع�7 هللا ال�ل)�، ). (Liberman & others 1989). (ت�ق�o االس�Bا=ة(
. مهارات اإلرسال) 1: و�0فN ع�د م� ال�اح��� على تق?)� ال�هارات االج��ا()ة إلى ثالث ف¼ات هي 

  ).12، 2005فه� ب� ع�7 هللا ال�ل)�، . (ومهارات االس���ال) 3. ومهارات معالBة ال�عل�مات) 2
  

  .نماذج تصورية للمهارات االجتماعية

  .ن��ذج أرجایل) 1

، ن��ذجا لل�هارات االج��ا()ة، ;�ا تFه+ في ال�Bاعة ال��ائ)ة،  ف?+ ما 1976وضع ما Pل أرجایل 
فاعل اج��اعي ب�� اث��� ی�اجه ;ل م�ه�ا اآلخ+، و0قي معه عالقات م<�لفة على أساس  ��ث م� ت

و0?�ع�� =�هاراته االج��ا()ة . أن ;ل ف+د م� ه*ی� الف+دی�  عامل اآلخ+ =ال@+0قة ال�ي ت�قN له ه�فه
  .وp�0ح ه*ا ال���ذج في ال_Pل ال�<@)@ي ال�الي. في بل�غ تل� الغا ة

  
  
  
  

  ی��7 ن��ذج أرجایل لل�هارات االج��ا()ة في االتEال) 1(شPل رق� 
  
  .ن��ذج ر�#78) 2

 ��B01987ل�� رونال� ر R. Riggio  CانBأن لل�هارات االج��ا()ة جان�ان؛  ?�ي أح�ه�ا ال V+ی
 Nonverbalوال*�  _�+ إلى االتEال غ�+ اللفFي  Emotional Domainاالنفعالي 

Communication .انBاالج��اعي و0ع+ف اآلخ+ =ال CSocial Domain  يFال اللفEو0_�+ إلى االت
Verbal Communication . ال ب��Eإلى أن ال�هارات االج��ا()ة األساس)ة في االت ��B0و0_�+ ر

  :األف+اد س�اء ;ان لفF)ا أم غ�+ لفFي، ت���ل h)�ا یلي 
�§ ق�رة األف+اد على ح Expressivityوت_�+ إلى الBانC ال�عSending . �+�7ـ مهارة اإلرسال  1

C8اصل أو ال�<ا�  .ال�
ح�§ مهارة األف+اد على  Sensitivityو0ق�E بها ال�?اس)ة . Receivingـ مهارة االس���ال  2

  .اس���ال ال+سائل ال�ي ت+د إل�ه� م� اآلخ+�0، والق�رة على تف?�+ها
3  ³�pأو ال �(F�ـ مهارة ال�Controlling في وت_�+ إلى مهارة األف+اد على ت C8ع�ل)ة ال�<ا �(F�

هناك تعريفـات حاول أصحابها  
التمييز بين مفهوم المهارات  
االجتماعية وبعض المفـاهيم  
األخرى المرتبطة بها مثل  
مفهوم الكفـاءة االجتماعية، 
ومفهوم توكيد الذات، 
ومفهوم الشخصية

ينظر غالبا إلى المهارات  
ة على أنها جزء من  االجتماعي

تكوين واسع يطلق عليه  
الكفـاءة االجتماعية

في هذا المجال يفرق بوك بين  
الكفـاءة االجتماعية والتي  
تعني قدرة الفرد على التعامل  
مع البيئة االجتماعية، والكفـاءة  
االنفعالية، والتي تشير إلى  
التعامل مع البيئة الداخلية  
الخاصة بالمشاعر والرغبات

التوجه األقرب إلى القبول    أن
هو النظر إلى الكفـاءة  
االجتماعية على أنها مؤشر  
لمستوى المهارة

 التغير
 اإلدراك
 الترجمة
 االستجابة

 الهدف



6 

 

  ).15، 2005ع�7 الل@)u دمحم خل)فة، . (ال��قف االج��اعي أث�اء االتEال
��B0ذج ر�  .و��70 ال_Pل ال�<@)@ي ال�الي ن�

  
  
  

  تغ* ة                                                                         
  م+ت�ة                                                                           
                                            

  االتEال االج��اعي                                           
  إدراك                                                   

  
  

� ل�هارات االتEال االج) 2(شPل رق� �B0ذج ر�  ��اعيی��7 ن�
  

� ال�هارات االج��ا()ة في االتEال  اللفFي وغ�+ اللفFي في س�ة أ=عاد ;�ا یلي �B0واس�ع+ض ر:  
  

  .أبعاد المهارات االجتماعية

  . ال�هارات االج	�ا��ة في االت(ال غ#< اللف>ي: أوال 
� أشار فق. وR0د� ال?ل�ك غ�+ اللفFي دورا هاما في ع�ل)ة االتEال ب�� األف+اد وعالق�ه� ب�عpه�

  .إلى أن ال?ل�ك غ�+ اللفFي له ع�ة مFاه+ Pope 1986ب�ب 
ـ األفعال ال�+;)ة ال�ي ت_�+ إلى ال�_اع+ ال�ع�7+0ة أث�اء ع�ل)ة االتEال، وت���ل في اتEال  1

  .الع��، تع�7+ات ال�جه، ح+;ات األی�� وال*راع��، 8+0قة ال?�+، وح+;ات الP; �?Bل
2  ��ت ونغ��ه وال�+ونة ع�� ال��ی§ـ مFاه+ ال�@N وت���ل في م?�Eال V.  
. وت_�+ إلى ال��k ال_<Eي أث�اء ع�ل)ة االتEال) ال�قارب أو ال��اع�(ـ ال�?افة االج��اعي  3

وه*ا . فال_<� ال*� ت��ن ل� ه م_اع+ القلN خالل ع�ل)ة االتEال، ی+تفع م?��V اس��ارته االنفعال)ة
  .ل�فاعل االج��اعيیRد� ب�وره إلى ز0ادة ال��k ال_<Eي أث�اء ا

� أن ال�هارات االج��ا()ة غ�+ اللفF)ة ت���ل h)�ا یلي�B0و0ع�ق� ر.  
  ). مهارات ال�Gاة االج	�ا��ة(ال	عE#< االنفعالي ) 1

و0ع�ي ال�هارة ال�ي ی��اصل بها األف+اد =أسل�ب غ�+ لفFي وخاصة ع�� إرسال ال�ع�7+ات 

 ه*ه . ت�@ة =االتBاهات وال���ل وال��جهات ب��ه�االنفعال)ة، و;*ل� ال�ع�7+ات غ�+ اللفF)ة ال�+ Pوتع

  .ال�هارة ق�رة األف+اد على ال�ع�7+ ب�لقائ)ة ع�ا  _ع+ون =ه م� تغ�+ في حاالته� االنفعال)ة
واألف+اد ذوو ال�هارة العال)ة في ال�ع�7+ االنفعالي ت��ن ل�یه� ق�رة عال)ة على ج*ب اآلخ+�0 إل�ه� 

وR0د� نق� الق�رة على ال�ع�7+ االنفعالي إلى س�ء الفه� ب�� . ع+ه�وح�ه� على ال�ع�7+ ع� م_ا
أ8+اف ال�فاعل االج��اعي ال*� یRد� في ال�ها ة إلى ضعف ع�ل)ة االتEال، ال�ي تRد� إلى ضعف 

  .ال+وا=³ ال�ج�ان)ة ب��ه�
  ).أنا أشع< �Kا ت+ع< Kه(االس	+عار أو الIGاس�ة االنفعال�ة ) 2

واألف+اد ذوو . اس���ال انفعاالت اآلخ+�0، وتف?+ رسائله� االنفعال)ة وتع�ي ال�هارة في      
�ن�ن ح?اس�� لل+سائل غ�+ اللفF)ة الEادرة م� اآلخ+�0، ;�ا P  اس)ة االنفعال)ة ال�+تفعة?�ال

التصور األكثر قبوال هو  
التعامل مع المهارات االجتماعية  
على أنها تشتمل على مهارتين  

توكيد الذات، : رئيسيتين هما  
والقدرة على إقـامة عالقـات  
. وثيقة مع اآلخرين

مع السلوك    يتم التعامل
التوكيدي على أنه مهارة  
اجتماعية تمكن الفرد من  
الدفـاع عن نفسه وعن حقوقه، 
والتعبير عن مشاعره وآرائه  
بطريقة تلقـائية ومالئمة  
اجتماعيا، شريطة احترام حقوق  
اآلخرين

في إطار العالقة بين كل من  
المهارات االجتماعية  
والشخصية، تعامل بعض  

) Riggio, 1985(الباحثين  

مع المهارات االجتماعية على  
أنها مكونات مركزية في بناء  
شخصية الفرد

إن مفهوم المهارة االجتماعية، 
مفهوم متعدد األبعاد، يتضمن  
شكل الكالم ومضمونه، 
وخصائص اللغة المنطوقة  

Paralinguistics   كالطالقة

الكالمية، واالتصال غير اللفظي  
، والتوازن  )اإليماءات(

)وقيت االستجابةت(التفـاعلي  

 مهارة التنظيم
ولعب الدور وتنظيم 
 التعبيرات غير اللفظية

مهارة اإلرسال 
اللفظيلفظي وغير ال  

 
التعبيرية              

مهارة االستقبال 
 اللفظي وغير اللفظي

 
 الحساسية
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ی���kون =ال�قة وال7+اعة في تف?�+ تل� ال+سائل، و�0أث+ون عاÆ8)ا به�، و0ع7+ون ت�اما ع� حال�ه� 
  .االنفعال)ة

  ). مQ<R ح<ارة االنفعال(الMNO االنفعالي ) 3

ك�ا  ع�ي . و0ع�ي ال�هارة في ض�³ وت�F)� ال+سائل االنفعال)ة غ�+ اللفF)ة الEادرة ع� اآلخ+�0
ال³�p االنفعالي الق�رة على ت�ص�ل االنفعاالت =@+0قة جkئ)ة خالل األدوار ال�ي  ق�م�ن بها وÇخفاء 

�ا مالمح وجه سع�� رغ� شع�ره�ا =الغCp أو القلN أو ;�F ال�_اع+ خلف ق�اع مف�+ض، ;ان ی+س�
�، . (الÉ)È ع�� ال�ع+ض ل��اقف مRسفة�B0ال?�� إب+ا)� ). (161ـ  159، 1990رونال� ر

  ).      456ـ  454، 1994ال?�ادوني، 
�ن�ن م+تفع�� في ه*ه ال�هارة،  ��ل�ن إلى ض�³ م_اع+ه� االنفعال)ة، و��B0ون P  واألف+اد ال*ی�

  .ض�³ ال�ع�7+ الFاه+� لالنفعاالت
  .ال�هارات االج	�ا��ة في االت(ال اللف>ي: ثان�ا 

  ).ت��ث ج��ا وس�ف ن�oE إل)�(ال�ع�7+ االج��اعي ) 1
. و0_�+ إلى ق�رة الف+د على ال�ع�7+ اللفFي وال�هارة في إش+اك اآلخ+�0 في ال��ادثات االج��ا()ة

�+ االج��اعي =�هاراته� على ال�أث�+ اللفFي في اآلخ+�0، ;�ا وk���0 األف+اد م+تفع� الق�رة في ال�ع7
أما م� . وال�هارة في اس�هالل وت�ج)ه ال��ی§ في أ� م�ض�ع.  Fه+ون ن�عا م� االن�?ا8)ة واالج��ا()ة

�ن ما ی���ث�ن =ه�pفي م �P�  .ل�یه� ق�رة م�<فpة ف����ث�ن عف�0ا دون ال�
  
  ).فه� الق�اع� واآلداب االج��ا()ة(االس�_عار أو ال�?اس)ة االج��ا()ة ) 2

وت_�+ إلى ق�رة األف+اد على تف?�+ ال+سائل اللفF)ة أث�اء ال�فاعل االج��اعي، وال�عي وال�?اس)ة 
الف+د ة لفه� ال�عای�+ ال�ي ت��P ال?ل�ك االج��اعي، وااله��ام =ال?ل�ك وال@+0قة الالئقة في ال��اقف 

  .االج��ا()ة
  
  ).عال� م?+ح ;�7+ال(ال³�p االج��اعي ) 3

واألف+اد ال�+تفع�ن في مهارة ال³�p االج��اعي، أف+اد م��)ف�ن . و0_�+ إلى ال�هارة في أداء ال�ور
وE�0ف�ن =الل�اقة وال�قة =ال�ف
 في م�اجه�ه� لل��اقف االج��ا()ة، ول�یه� الق�رة على تع�یل سل�;ه� ل�ي 

�ن م��افقا مع م�@ل�ات ال�فاعل االج��اعي ال�اجحP . ) ،��B0ال?�� ). (162ـ  161، 1990رونال� ر
  ).458ـ  457، 1994إب+ا)� ال?�ادوني، 

  
  .المهارات االجتماعية ومتغيرات أخرى

ت�اول ال�اح��ن ال�هارات االج��ا()ة وعالق�ها =��غ�+ات نف?)ة ع�ی�ة، م�ها م�غ�+ات س�0ة       
ت�اولo ال�هارات االج��ا()ة وال���q+@p نف?)ا  ودراسات أخ+V . ت�علN =اإلنBاز األكاد �ي وفعال)ة ال*ات

ودراسات أخ+V ت�اولo ال�هارات االج��ا()ة وال���q+@p . وخاصة االك�¼اب وال)أس وال�ح�ة ال�ف?)ة
  . عقل)ا وخاصة الفEام���

  
  .ال�هارات االج	�ا��ة والIل�ك اإلن7ازU وال	ف�ق 

سة أث+ ال³�p ال�ال�� على مع+فة ب�را Ramie Cooney 1998في ه*ا ال�Bال قام رامي ;�ني 
م�  198ت��نo الع��ة م� . ال@فل للق+اءة وال��ا=ة، وال�هارات االج��ا()ة في م+حلة ر0اض األ8فال

م� األم+���P0 األفارقة، وت�o  % 21م�ه� م� ال7)�،  % 78أ8فال ال�pانة وأس+ه� =_�ال ;ارول��ا، 

رونالد ريجيو يرى أن للمهارات  
االجتماعية جانبان؛ يسمي  
أحدهما الجانب االنفعالي  
والذي يشير إلى االتصال غير  

ويعرف اآلخر بالجانب  . اللفظي
االجتماعي ويشير إلى االتصال  
اللفظي  

. Sendingمهارة اإلرسال  

وتشير إلى الجانب التعبيري  

Expressivity   ة  حيث قدر

األفراد على التواصل أو  
التخاطب

. Receivingمهارة االستقبال  

ويقصد بها الحساسية  

Sensitivity    حيث مهارة

األفراد على استقبال الرسائل  
التي ترد إليهم من اآلخرين، 
والقدرة على تفسيرها

مهارة التنظيم أو الضبط  

Controlling   وتشير إلى

مهارة األفراد على تنظيم عملية  
خاطب في الموقف  الت

االجتماعي أثناء االتصال

يؤدي السلوك غير اللفظي  
دورا هاما في عملية االتصال  
بين األفراد وعالقتهم ببعضهم
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�ي لهRالء األ8فال في ال�ع+ف على ال�+وف، مع+فة الق+اءة، االس�عانة ب�ق�ی+ات ال�عل��� لإلنBاز األكاد 
 19ب��o ال��ائج أن ال�هارات االج��ا()ة ت���أ ب�?�ة م?اه�ة ق�رها . اإلدراك ال?�عي لل�ف+دات اللغ�0ة

في مع+فة  % 8في اإلدراك ال?�عي لل�ف+دات اللغ�0ة،  % 14في ال�ع+ف على ال�+وف األ=�B ة،  %
  ).  127، 2001�ع� ع�7 هللا ح?�C، ع�7 ال�. (الق+اءة

�§ خل)فة ال�هارات االج��ا()ة في عالق�ها =الق�رات اإلب�ا()ة وqع� ال��غ�+ات ال� �غ+اh)ةqو .
وان�+اف  820.01ال�ة م� ;ل)ة اآلداب =Bامعة القاه+ة، م��س³ أع�اره�  200ت��نo الع��ة م� 

: �لة على قائ�ة ال�هارات االج��ا()ة، م� إع�اد واش��لo أدوات ال�)اس ال�?�ع. س�ة 2.23م�)ار� ق�ره 
�، واخ��ارات ت�)
 الق�رات اإلب�ا()ة ال�ال)ة وهي �B0اس)ة : ر?�ال@القة، ال�+ونة، األصالة، وال

  :وت�صلo ال�راسة إلى ال��ائج ال�ال)ة . لل�_Pالت
). االنفعالي(اللفFي مقارنة =�هارات ال�<اC8 غ�+ ) االج��اعي(ـ تkای�ت مهارات ال�<اC8 اللفFي  1

م��س³  انوحEلo مهارتا ال�?اس)ة االنفعال)ة وال�?اس)ة االج��ا()ة على أعلى ال�رجات، في ح�� ;
  . درجات ال³�p االنفعالي ه� أقلها ج�)عا

ـ ت��7 أن االرت�ا8ات ب�� ال�هارات االج��ا()ة إ Bاب)ة وذات داللة إحEائ)ة، =اس���اء ارت�اr سل7ي  2
  . رتي ال³�p االنفعالي وال�ع�7+ االنفعاليواح� ب�� مها

ـ ت��7 أن العالقة ب�� ال�هارات االج��ا()ة والق�رات اإلب�ا()ة ل)?o خ@)ة بل م���)ة ت<�لف  3
وأوض�o ن�ائج ت�ل�ل ال��غ�+ات ال�ع�لة ارت�اr الق�رات اإلب�ا()ة =ال�?��V . =اخ�الف م?��V ال�هارات

  ).96ـ  70، 1997/ 1996ع�7 الل@)u دمحم خل)فة، . (ااألعلى م� ال�هارات ارت�ا8ا م�ج�
ب�راسة ه�فo إلى تق�)� أث+  Crystal Brauer & others 1997وقام ;+0?�ال ب+و0+ وآخ+ون 

 Vاز األكاد �ي ل�Bعلى ال�هارات االج��ا()ة ومهارات ال�ف��+ ال�ق�� على اإلن C0فعال)ة ب+نامج ال��ر
. N78 ال7+نامج ال��ر70ي على تالم�* الEف�ف ال+ا=ع وال<ام
 وال?ادستالم�* ال�+حلة االب��ائ)ة، ح�§ 

 N�7@في ال�هارات االج��ا()ة لأل8فال =ع� ت �?�فo��7 ال��)Bة ز0ادة في مهارات ال�ف��+ ال�ق��، وت
  ).  127، 2001ع�7 ال��ع� ع�7 هللا ح?�C، . (ال7+نامج

لى تق�)� فعال)ة ب+نامج في ال�هارات ب�راسة ه�فo إ George Tylor 1993وقام ج�رج تایل�ر 
 ���P0+ر م� األم�االج��ا()ة في ت�?�� ال�هارات األكاد �)ة، والعالقات االج��ا()ة ال���ادلة لل*;

ف��صلo ال�راسة . تل��*ا ذ;+ا م� الEف ال+ا=ع االب��ائي 33األفارقة، ح�§ N78 ال7+نامج ال�ق�+ح على 
لل��رC0 على ال�هارات االج��ا()ة لل*;�ر األم+���P0 األفارقة م�*  وج�د حاجة مل�ة) 1: إلى ن�ائج م�ها

ال�<@)³ العل�ي ال���F ب�� ال��kل وال��رسة  ��P أن  ع�ض العkB في ن�� ال�هارات ) 2. ف�+ة م�P+ة
أدV ت@N�7 ال7+نامج إلى تغ��+ دال في ال?ل�ك ال?ل7ي والع�واني، وÇلى ) 3. االج��ا()ة ل�V أف+اد الع��ة

ع�7 ال��ع� ع�7 . (��+ في ص�رة ال*ات، وÇلى ت�?� في درجات هRالء ال�الم�* في الق+اءة وال+0اض)اتتغ
 ،C�?128ـ  127، 2001هللا ح  .(  

به�ف ف�� ال�أث�+ات ال��ع�دة لل��رC0 على  Miller & Cole 1998وفي دراسة م�ل+، ;�ل 
ت��نo . اع�ة لآلخ+�0، واالس�Bا=ة لل�pا قاتإب�اء ال�Bامالت، تق� � ال�?: ال�هارات االج��ا()ة، م�ل 

وتo��p . الع��ة م� ال*;�ر في س� ال+ا=عة ع_+ م�� حEل�ا على درجات م+تفعة في االك�¼اب
فo��7 ال��)Bة ال0kادة في أن�اr . ال�عل)�ات وال��*جة وأداء ال�ور، وقلC ال�ور: اإلج+اءات العالج)ة 

��اق� في درجة االك�¼اب ع�� �)اسه =أسل�ب ال�ق+0+ ال*اتي ال?ل�ك االج��اعي في جل?ة العالج، وال
  ).202، 2003دمحم دمحم ال�?ان��، . (وال�قا=الت ال�)اد ة ال�ا=عة لع�ل)ة العالج

 �k0+أل��ا ج o��qوAletta Crisa 1994  أث+ =ع� م�غ�+ات ال�7¼ة ال��رس)ة ;ال��اخ ال��رسي
�اض�ة على اإلنBاز األكاد �ي وتعل� ال�هارات، وال��� وال�Fام ال��رسي ووج�د الق�اع� ال��رس)ة ال

األفعال الحركية التي تشير إلى  
المشاعر التعبيرية أثناء عملية  
االتصال، وتتمثل في اتصال  
العين، تعبيرات الوجه، حركات  
األيدي والذراعين، طريقة
السير، وحركات الجسم ككل

مهارات  (التعبير االنفعالي  
). الحياة االجتماعية

ويعني المهارة التي يتواصل  
بها األفراد بأسلوب غير لفظي  
وخاصة عند إرسال التعبيرات  
االنفعالية، وكذلك التعبيرات  
غير اللفظية المرتبطة  
باالتجاهات والميول والتوجهات  
بينهم

ارة العالية  األفراد ذوو المه
في التعبير االنفعالي تكون  
لديهم قدرة عالية على جذب  
اآلخرين إليهم وحثهم على  
التعبير عن مشاعرهم

منظم حرارة  (الضبط االنفعالي  
). االنفعال

ويعني المهارة في ضبط  
وتنظيم الرسائل االنفعالية غير  
. اللفظية الصادرة عن اآلخرين

كما يعني الضبط االنفعالي  
رة على توصيل االنفعاالت  القد

بطريقة جزئية خالل األدوار  
التي يقومون بها وإخفـاء  
المشاعر خلف قناع مفترض
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8ال�ا إضافة  8000ت��نo الع��ة م� . االج��اعي العا8في لل@الب في م�ارس األح�اث العل)ا =ف+ن?ا
إلى االس�عانة ب�ق�ی+ات ال�عل��� وم�ی+� =ع� ه*ه ال��ارس ل���ی� م�V ال�ق�م ال*� حققه هRالء 

تعل� ال�هارات، مفه�م ال*ات، : دس ح�ى الEف ال�اسع في ;ل م� ال@الب اب��اء م� الEف ال?ا
ال�فاءة االج��ا()ة، االه��ام =ال�عل�، االتBاهات ال�عاون)ة، مع+فة حق�ق وواج�ات ال��ا8�ة، ال�)�، 

  : ف��صلo إلى ال��ائج ال�ال)ة . واإلنBاز األكاد �ي في ال+0اض)ات واللغة الف+ن?)ة
ي اللغة الف+ن?)ة وحق�ق وواج�ات ال��ا8�ة وال�هارات االج��ا()ة، ـ أjه+ت اإلناث ت�?�ا ف 1

  .  وال�عاون 
  . ـ أjه+ ال*;�ر ارتفاعا واض�ا في درجات ;ل م� ال+0اض)ات ومفه�م ال*ات 2
ـ ارت�@o ال��غ�+ات اآلت)ة ب�رجة م+تفعة =اإلنBاز األكاد �ي وتعل� ال�هارات وال��� االج��اعي،  3
Bاب)ة لل@الب، ال��اخ ال��رسي، إتاحة الف+ص لل�عل�، ت�F)� ال�قo، ال�Fام، ووج�د ال��قعات اإل : وهي 

  ).  128، 2001ع�7 ال��ع� ع�7 هللا ح?�C، . (ال��رس)ة ال�اض�ة
�§ ;ل م� ول?�ن، دون)
 ش�ال qوWilson & Dennis Shulha 1995 العالقة ب�� ;ل م� ،

. اتBاهات ال�عل��� وال@الب، واإلنBاز األكاد �يال�هارات االج��ا()ة وqع� الع�امل ال��رس)ة، ;
8الC =الEف�� ال�ام� وال�اسع م� ال�عل)� األساسي، وعلى ال?�ة األولى م�  100ت��نo الع��ة م� 

 ��فo��7 ال��ائج أن ال�هارات االج��ا()ة واتBاهات ال�عل��� وال@الب،  ��P أن ت?ه� . ال�عل)� ال�ان
 V��رة فعالة في ارتفاع م?�E= از األكاد �ي لل@البBاإلن) . ،C�?2001ع�7 ال��ع� ع�7 هللا ح ،

128.(  
 C�?ح §�qق�� والعادی�� 2001و�، ال�هارات االج��ا()ة وفعال)ة ال*ات ل@الب الBامعة ال��ف

 23عادی�ن،  22م�ف�ق�ن،  23(ذ;+ا  868ال�ا و8ال�ة؛ م�ه�  188ت��نo الع��ة م� . وال��أخ+�0 دراس)ا
N78 على ج�)ع أف+اد الع��ة ). م�أخ+ات 38عاد ات،  28م�ف�قات،  54(أن�ى  120و ) م�أخ+ون 

�، واس�7)ان الفعال)ة ال*ات)ة، م� إع�اد : اس�7)ان ال�هارات االج��ا()ة، م� إع�اد �B0ت : رونال� ر+qرو
  . ت�7�ن 

  : ف���7 م� ن�ائج ال�راسة ما یلي  
ب�� ال�هارات  0.05، 0.01ع�� م?��V  وج�د ارت�ا8ات م�ج�ة ودالة إحEائ)ا:  االرتNاYات
=ال�?�ة لل��ف�ق�� وج� ارت�اr ب�� فعال)ة : وفعال)ة ال*ات ;�ا یلي ) األ=عاد وال�رجة ال�ل)ة(االج��ا()ة 

=ال�?�ة للعادی�� وج�ت ارت�ا8ات . ال*ات و;ل م� ال�ع�7+ االنفعالي وال³�p االج��اعي وال�رجة ال�ل)ة
=ال�?�ة لل��أخ+�0 وج�ت ارت�ا8ات . �ع�7+ االج��اعي وال³�p االج��اعيب�� فعال)ة ال*ات و;ل م� ال

  . ب�� فعال)ة ال*ات و;ل م� ال�ع�7+ االنفعالي وال�?اس)ة االنفعال)ة وال³�p االج��اعي
وج�ت ف+وق دالة إحEائ)ا ب�� ال��ف�ق�� والعادی�� وال��أخ+�0 دراس)ا في ;ل م� ال�ع�7+ : الف+وق 

س)ة االج��ا()ة وال³�p االج��اعي وال�رجة ال�ل)ة لل�هارات االج��ا()ة لEالح االج��ا()ة وال�?ا
ل� ت�ج� ف+وق ب�� الع����� ال�الث في ;ل م� ال�ع�7+ االنفعالي وال�?اس)ة االنفعال)ة . ال��ف�ق�� دراس)ا

  ).134ـ  130، 2001ع�7 ال��ع� ع�7 هللا ح?�C، . (وال³�p االنفعالي
   

  .واالضطرابات النفسية  المهارات االجتماعية

أن ال_ع�ر =ال�ح�ة ال�ف?)ة ل�V 8الب  Carol & Schaffer 1991ب�� ;ل م� ;ارول، ش)ف+ 
الBامعة ق� ی+جع في ;��+ م� ال�االت إلى العkB في ال�هارات االج��ا()ة وqال*ات في ال��اصل اللفFي 

ال�ع�7+ االج��اعي ع� ال�ف
، وفي مع األق+ان، ح�§  عاني هRالء م� ال�ق� في مهارات ال��ادثة، وفي 
ت�ج)ه االن��اه ال�افي لل��ادثة، وفي م�ا=عة ال��ض�عات ال��ارة ف�ها، إضافة إلى االف�قار إلى ال�?اس)ة 

تحدث  (التعبير االجتماعي  
).جيدا وسوف ننصت إليك

ويشير إلى قدرة الفرد على  
التعبير اللفظي والمهارة في  
إشراك اآلخرين في المحادثات  
االجتماعية

  االستشعار أو الحساسية
فهم القواعد  (االجتماعية  

).واآلداب االجتماعية
وتشير إلى قدرة األفراد على  
تفسير الرسائل اللفظية أثناء  
التفـاعل االجتماعي، والوعي  
والحساسية الفردية لفهم  
المعايير التي تحكم السلوك  
االجتماعي، واالهتمام بالسلوك  
والطريقة الالئقة في المواقف  
االجتماعية

رتفعون في مهارة  األفراد الم
الضبط االجتماعي، أفراد  
متكيفون ويتصفون باللباقة  
والثقة بالنفس في مواجهتهم  
للمواقف االجتماعية، ولديهم  
القدرة على تعديل سلوكهم  
لكي يكون متوافقـا مع  
متطلبات التفـاعل االجتماعي  
الناجح

تزايدت مهارات التخاطب  
مقـارنة  ) االجتماعي(اللفظي  

طب غير اللفظي  بمهارات التخا
وحصلت مهارتا  ). االنفعالي(

الحساسية االنفعالية والحساسية  
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وم� ث� فإن تق� � ن�اذج ج��ة لل��ادثة وال��رC0 عل�ها،  ��P أن . وال³�p على ال�?��V االج��اعي
 �اقف االج��ا()ة، وت_B)ع األف+اد على إقامة عالقات اج��ا()ة  ?ه� في ت��)ة ال�قة =ال�ف
 في ال�

  ).125، 2001ع�7 ال��ع� ع�7 هللا ح?�C، . (ح�)�ة وم_�عة مع اآلخ+�0
�§ علي q2001و Cpك االنفعالي للغ�، ال?ل�ك ال��;��� وال�هارات االج��ا()ة وعالق�ه�ا =ال?ل

عاملة  50م� الق@اع�� العام والق@اع ال<اص، عامال  50ت��نo الع��ة م� . ل�V العامل�� والعامالت
/ والع���ان م�Bان?�ان في ال�?��V ال�عل)�ي والع�+� واالق�Eاد�. م� الق@اع�� العام وال<اص

N78 على ج�)ع أف+اد الع��ة اس�7)انا  �)
 ال<7+ات ال_<E)ة ال�+ت�@ة ب�صف انفعال . االج��اعي
Cpالغ Description of the Subject’s own Experience of Anger . م� إع�اد : 
ج)�
 -Assertiveness Selfوقائ�ة ال�ق+0+ ال*اتي لل?ل�ك ال��;��� . James R. Averill 1982أف+0ل 

Report Inventory م� إع�اد ، : kدی§ ;ات� Sharonشارون ه+زq+ج+، إس�+ شان، ج
Herzberger, Esther Chan & Judith Katz 1984 .الج��ا()ة وقائ�ة ال�هارات اSocial 

Skills Inventory  وهي م� إع�اد : ��B0رونال� رR. Riggio 1990  . د ف+وق دالة�فo��7 ال��ائج وج
إحEائ)ا ب�� العامل�� والعامالت في أ=عاد ال�هارات االج��ا()ة لEالح العامل�� في أ=عاد ال�ع�7+ 

العامالت في ال�?اس)ة االنفعال)ة وال³�p ولEالح . االنفعالي، ال�?اس)ة االج��ا()ة، ال³�p االج��اعي
  ).63ـ  58، 2001علي ع�7 ال?الم علي، . (ول� ت�ج� ف+وق ب��ه�ا في ال�ع�7+ االج��اعي. االنفعالي

. ـ أ، العالقة ب�� ال�هارات االج��ا()ة =االك�¼اب وال)أس ل�V األ8فال 1998=�§ ع�7 ال+ح�� 
س�ة =���س³  12ـ  9ت+اوحo أع�اره� ب�� . أن�ى 115، ذ;+ا 8137فال؛ م�ه�  252ت��نo الع��ة م� 

  : اس�ع�ل أدوات ال�)اس ال�ال)ة . ی�ج� ب��ه� تBان
 في الع�+ وال*;اء. س�ة 11.26ح?ابي ق�ره 
�ر، إع�اد ) أ      E1978أح�� ز;ي صالح : اخ��ار ال*;اء ال� .  
 Matson & othersن وآخ+ون مات?� : قائ�ة ال�هارات االج��ا()ة للEغار، م� إع�اد ) ب      

ال��ادأة ) 1: ب��ا ت�)
 األ=عاد ال�ال)ة لل�هارات االج��ا()ة للEغار وهي  57ی���ن م�  1983
ال�ع�7+ ع� ال�_اع+ ) 4. ال³�p االج��اعي االنفعالي) 3. ال�ع�7+ ع� ال�_اع+ ال?ل7)ة) 2. =ال�فاعل
  . اإل Bاب)ة

  . ب��ا 27ی���ن م�  Kovacs 1980ك�فاك
 :  قائ�ة االك�¼اب لأل8فال، إع�اد) ج      
ی���ن  Kazdin & others 1986كازدی� وآخ+ون : اس�7)ان ال)أس لأل8فال، م� إع�اد ) د      

  . ب��ا 17م� 
  :فo��7 ال��ائج ما یلي 

      1  Vائ)ا ب�� أ=عاد ال�هارات االج��ا()ة وال�رجة ال�ل)ة ل�Eد ارت�ا8ات سال�ة ودالة إح�ـ وج
�ر واإلناث ودرجاته� على االك�¼ابال;*.  

      2  Vائ)ا ب�� أ=عاد ال�هارات االج��ا()ة وال�رجة ال�ل)ة ل�Eد ارت�ا8ات سال�ة ودالة إح�ـ وج
  ).46ـ  29ـ أ،  1998دمحم ال?�� ع�7 ال+ح��، . (ال*;�ر واإلناث ودرجاته� على ال)أس

�§ ع�7 ال+ح��       qذج ال?77ي ب 1998و��� ال�هارات االج��ا()ة واالك�¼اب ل�V ـ ب، ال��
ت+اوحo أع�اره� ب�� . أن�ى 40ذ;+ا،  871ال�ا و8ال�ة، م�ه�  111ت��نo الع��ة م� . 8الب الBامعة

  :اس�ع�ل أدوات ال�)اس ال�ال)ة . س�ة 21.72س�ة، =���س³ ح?ابي ق�ره  23ـ  19
�(ـ قائ�ة ال�هارات االج��ا()ة  1      �B0رRiggio, 1990 .(  
  ).Brendt & others 1984ب+ن�ت وآخ+ون (ـ اس�7)ان االك�¼اب م�ع�د األ=عاد  2      
  ).   Perlman & Pelpau 1981. (ـ اس�7)ان ال_ع�ر =ال�ح�ة ال�ف?)ة 3      
  ). 1988علي خp+، دمحم م�+وس ال_�او�، (ـ قائ�ة ت�ادل العالقات االج��ا()ة  4      

االجتماعية على أعلى الدرجات، 
في حين كان متوسط درجات  
الضبط االنفعالي هو أقـلها  
جميعا

تبين أن االرتباطات بين  
المهارات االجتماعية إيجابية  
وذات داللة إحصائية، باستثناء  
ارتباط سلبي واحد بين  

هارتي الضبط االنفعالي  م
والتعبير االنفعالي

تبين أن العالقة بين المهارات  
االجتماعية والقدرات اإلبداعية  
ليست خطية بل منحنية تختلف  
باختالف مستوى المهارات

بالنسبة للمتفوقين وجد ارتباط  
بين فعالية الذات وكل من  
التعبير االنفعالي والضبط  
. االجتماعي والدرجة الكلية

النسبة للعاديين وجدت  ب
ارتباطات بين فعالية الذات  
وكل من التعبير االجتماعي  

بالنسبة  . والضبط االجتماعي
للمتأخرين وجدت ارتباطات  
بين فعالية الذات وكل من  
التعبير االنفعالي والحساسية  
االنفعالية والضبط االجتماعي
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  ).  1998دمحم ال?�� ع�7 ال+ح��، . (ج��اعيـ اس�7)ان ال+ضا اال 5      
  :فBاءت ال��ائج ;�ا یلي       
ال�هارات االج��ا()ة، االك�¼اب، ال�?ان�ة االج��ا()ة، ال_ع�ر =ال�ح�ة (ت�ّ�ن م�غ�+ات ال�راسة       

. واالك�¼ابن��ذجا h)�ا ب��ها ی�ضح العالقة ال?77)ة ب�� ال�هارات االج��ا()ة ) ال�ف?)ة، ال+ضا االج��اعي
  : ��P ت�ض)�ه ;�ا یلي 

لالك�¼اب على ال�هارات االج��ا()ة، ;�ا ی�ج� تأث�+  0.01ی�ج� تأث�+ سل7ي ودال إحEائ)ا ع�� 
ـ  1998دمحم ال?�� ع�7 ال+ح��، . (لل�هارات االج��ا()ة على االك�¼اب 0.05سالC ودال إحEائ)ا ع�� 

  ).132ـ  107ب، 
�د Eع�7 ال+ح��، ع�7 ال�ق §�qاالج��اعي 1998و Nوالقل ���;�، ال�هارات االج��ا()ة وال?ل�ك ال�

� م?اع�ة اآلخ+�0 ل�V 8ال�ات الBامعة�8ال�ة =Bامعة  142ت��نo الع��ة م� . وعالق�ها =ال��جه ن
�8قo . س�ة 22.8س�ة =���س³ ح?ابي ق�ره  24ـ  20ت7�ك =الع+q)ة ال?ع�د ة، ت+اوحo أع�اره� ب�� 

� ال�?اع�ة، وت� على أساسه تق?)� الع��ة إلى أرqع : ال�ال)ة عل�ه� أدوات ال�)اس �اس�7)ان ال��جه ن
�عات هي �Bقائ�ة ال�هارات االج��ا()ة، . الغ�+��0، م�ق7لي الع@اء، ذو� ال�?ان�ة ال�اخل)ة، واألنان���: م

ب��  فBاءت أه� ال��ائج ت��7 وج�د ف+وق . قائ�ة العالقات ال_<E)ة، اس�7)ان القلN االج��اعي
 ³�pاس)ة االنفعال)ة وال?�� ال�?اع�ة في ;ل م� ال�ع�7+ االنفعالي وال��عات األرqعة لل��جه ن�Bال�

�عة . االج��اعي وال�رجة ال�ل)ة لل�هارات االج��ا()ة�B�= عات ال�الثة األولى مقارنة��Bالح ال�Eل
�عات األرqعة في األ=عاد األ. األنان����Bج� ف+وق ب�� ال��دمحم . (خ+V لل�هارات االج��ا()ةب���ا ل� ت

�د E184ـ  159، 1998ال?�� ع�7 ال+ح��، هان� ع�7 ال�ق.(  
�§ ع�7 ال+ح��، أب� (�اه qعلى ال�هارات االج��ا()ة في 1998و C0فعال)ة ب+نامج إرشاد� لل��ر ،

� س�ة، م� 24ـ  819الب ت+اوحo أع�اره� ب��  9ت��نo الع��ة م� . عالج ال<Bل وال_ع�ر =ال*ات
ی�+ددون على ال�)ادة ال�ف?)ة =الBامعة وال*ی� ت� ت_<)Eه� على أنه�  عان�ن م� م_Pلة ال<Bل أو 

) 2ال_ع�ر ال_<Eي =ع�م االرت)اح، ) N78ُ :1 عل�ه� اس�7)ان ال<Bل ال*�  �)
 . ال<�ف االج��اعي
: *ات، ال*�  �)
 واس�7)ان ال_ع�ر =ال. صع�qة ال�ع�7+ ع� ال*ات) 3اله+وب م� ال��اقف االج��ا()ة، 

ك�ا N78ُ عل�ه� ب+نامج . القلN االج��اعي) 3ال_ع�ر ال<اص =ال*ات، ) 2ال_ع�ر العام =ال*ات، ) 1
فo��7 ال��ائج وج�د . وN78ُ االس�7)انان ق7ل ال7+نامج وqع� ال7+نامج. ال��رC0 على ال�هارات االج��ا()ة

 V�وال�@N�7 ال�ع�� لEالح ال�@N�7 ال�ع�� س�اء  ب�� ال�@N�7 الق7لي 0.01ف+وق دالة إحEائ)ا ع�� م?�
دمحم ال?�� ع�7 ال+ح��، . (في ال<Bل وأ=عاده ال�الثة وال�رجة ال�ل)ة، أم في ال_ع�ر =ال*ات وأ=عاده ال�الثة

  ).243ـ  228، 1998صالح أب� (�اه 
�§ ال�?ان�� qع� ال��غ2003وqواالك�¼اب و 
�Bات ، ال�هارات االج��ا()ة ;�الة ل�ل م� ال+�

. م� جامعة 8�@ا =�E+. أن�ى 112ذ;+ا،  818ال�ا و8ال�ة؛ م�ه�  220ت��نo الع��ة م� . ال�ف?)ة
فN78 . o��7 عل�ه� �)اس ;ل م� ال�هارات االج��ا()ة واالك�¼اب وال_ع�ر =ال�ح�ة ال�ف?)ة وال��;�� ة

  :ال��ائج ما یلي
=ع� ال�?اس)ة االج��ا()ة لEالح ب�� الB�?�� في  0.05ـ وج�د ف+ق دال إحEائ)ا ع��  1      

  .أما األ=عاد األخ+V فل� ت�� الف+وق ف�ها دالة إحEائ)ا. اإلناث
، ;�ا یRث+ )0.01م?��V ال�اللة (ـ ت��7 أن االك�¼اب یRث+ على =ع� ال�ع�7+ االنفعالي  2      


 على نف
 ال�ع� �Bال�اللة (ال V�  ).0.05م?�
أما ). 0.01م?��V ال�اللة (�¼اب على ال�?اس)ة االج��ا()ة ـ ت��7 أن ه�اك تأث�+ا لالك 3      

  .األ=عاد األخ+V فل�  �P عل�ها تأث�+

وجدت فروق دالة إحصائيا  
بين المتفوقين والعاديين  

خرين دراسيا في كل من  والمتأ 
التعبير االجتماعية والحساسية  
االجتماعية والضبط االجتماعي  
والدرجة الكلية للمهارات  
االجتماعية لصالح المتفوقين  
دراسيا

بينت النتائج وجود فروق دالة  
إحصائيا بين العاملين  
والعامالت في أبعاد المهارات  
االجتماعية لصالح العاملين في  

االنفعالي،    أبعاد التعبير
الحساسية االجتماعية، الضبط  
االجتماعي

استبيان التوجه نحو المساعدة، 
وتم على أساسه تقسيم العينة  
: إلى أربع مجموعات هي  

الغيريين، متقبلي العطاء، 
ذوي المساندة الداخلية، 

قـائمة المهارات  . واألنانيين
االجتماعية، قـائمة العالقـات  
الشخصية، استبيان القـلق  

جتماعياال 

أهم النتائج تبين وجود فروق  
بين المجموعات األربعة للتوجه  
نحو المساعدة في كل من  
التعبير االنفعالي والحساسية  
االنفعالية والضبط االجتماعي  
والدرجة الكلية للمهارات  
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ـ ت��7 وج�د ف+وق ب�� م+تفعي وم�<فpي االك�¼اب في ال�ع�7+ االنفعالي لEالح م�<فpي  4      
V ال�اللة م?�� (وفي ال³�p االنفعالي لEالح م�<فpي االك�¼اب ). 0.01م?��V ال�اللة (االك�¼اب 

وفي ال³�p ). 0.01م?��V ال�اللة (وفي ال�ع�7+ االج��اعي لEالح م�<فpي االك�¼اب ). 0.01
أما األ=عاد األخ+V فل� ت�� الف+وق ف�ها ). 0.01م?��V ال�اللة (االنفعالي لEالح م�<فpي االك�¼اب 

  .دالة إحEائ)ا
ب�� ال�+تفع�� في ال�ح�ة ال�ف?)ة  0.05إحEائ)ا ع�� م?��V  ـ ت��7 وج�د ف+ق دال 5      

أما األ=عاد األخ+V فل� . وال��<ف��p ف�ها في ال�?اس)ة االج��ا()ة لEالح ال�+تفع�� في ال�ح�ة ال�ف?)ة
  .ت�� الف+وق ف�ها دالة إحEائ)ا

      6  V�<ف��p في ت�;�� ب�� ال�+تفع�� وال�� 0.01ـ وت��7 وج�د ف+وق دالة إحEائ)ا ع�� م?�
 ³�p³ االنفعالي وال�ع�7+ االج��اعي وال�pاس)ة االنفعال)ة وال?�ال*ات في ;ل م� ال�ع�7+ االنفعالي وال

أما الف+ق في ال�?اس)ة االج��ا()ة فل�  �P داال . االج��اعي و;لها لEالح ال�+تفع�� في ت�;�� ال*ات
  ).221ـ  204، 2003دمحم دمحم ال�?ان��، . (إحEائ)ا

qج�+ال� وkجارالن�، ف� §�Garland & Fitzgerald 1998  العالقة ب�� ال�هارات االج��ا()ة
م� 8الب ال?�ة األولى م� ال�عل)� االب��ائي ج�)عه� م� ال*;�ر،  85واالك�¼اب على ع��ة ت��نo م� 

هارات =اس�ع�ال أسل�ب ال�ق�ی+ ال*اتي ل�)اس االك�¼اب وال�. س�ة 12.5ـ  11.5ت+اوحo أع�اره� ب�� 
دمحم . (فo��7 ال��)Bة وج�د عالقات سال�ة ب�� أع+اض االك�¼اب وqع� ال�هارات االج��ا()ة. االج��ا()ة

  ).201، 2003دمحم ال�?ان��، 
  

  .المهارات االجتماعية والفصام

، =ع��ان 2005وم� ال�راسات ال�ي ت�اولo ال�هارات االج��ا()ة ل�V الفEام��� دراسة ال�ل)� 
م+p0ا فEام)ا م� ال�+ضى ال���م��  201ت��نo الع��ة م� . ��ا()ة ل�V الفEام���ال�هارات االج

�ة ال�ف?)ة =ال@ائف =الع+q)ة ال?ع�د ةEم ل��ة  101م�ه� . وال�+اجع�� ل�?�_فى ال�م+p0ا فEام)ا م�
� م+p0ا فEام)ا ی+اجع�ن ال�)ادات ال<ارج)ة ول�  ?N7 له� ال���0 100و ). أن�ى 31ذ;+ا،  70(س���� 

: N78 عل�ه� ال�اح§ قائ�ة ال�هارات االج��ا()ة، إع�اد ). أن�ى 30ذ;+ا،  70(ل��ة س���� م��اصل��� 
��B0رونال� ر . V�ب�� الفEام��� ال���م��  0.01، 0.05ف���7 وج�د ف+وق دالة إحEائ)ا ع�� م?�

ل�ل)ة لEالح الفEام��� والفEام��� ال�+اجع�� في ال³�p االنفعالي وفي ال�ع�7+ االج��اعي وفي ال�رجة ا
�ع��� ف+وق في ال�ع�7+ االنفعالي وال³�p االج��اعي وال�+اوغة . ال�+اجع���Bج� ب�� ال��ول� ت

  ).28ـ  23، 2005فه� ب� ع�7 هللا ال�ل)�، .  (االج��ا()ة
�§ م��س+ وآخ+ون q1996و Mueser & others  دراكها =ال�فاءةÇعالقة مع+فة االنفعاالت و

و;ان اله�ف ه� تق�)� ما إذا ;ان الفEام��ن ال�kم��ن ال*ی� . �V الفEام��� ال�kم���االج��ا()ة ل
م��  �)��ن إقامة 8�0لة في ال�?�_فى الBامعي لBامعة ) 8(ی�عا8�ن عالجا دوائ)ا، وع�ده� ث�ان)ة 

ش<Eا  ب�?لفان)ا =ال�ال ات ال����ة األم+P0)ة،  Fه+ون عkBا في إدراك االنفعاالت مقارنة =<�?ة ع_+
فo��7 ال��ائج أن إدراك ال�ع�7+ات . وع�ا إذا ;ان العkB  ع�د إلى ضعف ال�فاءة االج��ا()ة. م� األس�0اء

االنفعال)ة ارت�³ =إزمان ال�+ض وqال�فاءة االج��ا()ة، =�ع�ى أن 8�ل م�ة اإلقامة =ال�?�_فى، وم�ة 
Fاه+� لالنفعاالت، وه� ال*� اإلصا=ة =ال�+ض  ��P أن ت?ه�ا في عkB الفEام��� ع� اإلدراك ال

�ن له دور في ال�أث�+ على ال�فاءة االج��ا()ةP  أن �P� ) . ،�(17، 2005فه� ب� ع�7 هللا ال�ل.(  
خالل م+اجع�ه لل�+اث ال�ف?ي، أن الفEام��� في س�  Green 1996وم� جانC آخ+ وج� ج+�0 

ارات االج��ا()ة،  ��P أن  عVk إلى ال+ش� ال��P+، ل�یه� ضعف في األداء االج��اعي وت�ه�ر في ال�ه

لصالح المجموعات  . االجتماعية
الثالثة األولى مقـارنة بمجموعة  
األنانيين

عباه    بحث عبد الرحمن، أبو

، فعالية برنامج إرشادي  1998

للتدريب على المهارات  
االجتماعية في عالج الخجل  
والشعور بالذات

بينت النتائج وجود فروق دالة  

 0.01إحصائيا عند مستوى  

بين التطبيق القبلي والتطبيق  
البعدي لصالح التطبيق  
البعدي سواء في الخجل  
وأبعاده الثالثة والدرجة  

لشعور بالذات  الكلية، أم في ا
وأبعاده الثالثة

،  2003بحث الحسانين  

المهارات االجتماعية كدالة  
لكل من الجنس واالكتئاب  
وبعض المتغيرات النفسية

طالبا   220تكونت العينة من  

ذكرا،  18وطالبة؛ منهم  

من جامعة طنطا  . أنثى  112

طبق عليهم قياس كل  . بمصر
من المهارات االجتماعية  
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فه� ب� ع�7 هللا . (العkB ال*ه�ي ال�ع+في أك�+ م� 8�ل م�ة ال�+ض أو اإلقامة في ال�Rس?ات العالج)ة
  ).18، 2005ال�ل)�، 

7�ت_ي وآخ+ون P آ V+وأجIkebuchi & others 1999  +_ام)ا م� ) 18(دراسة على ث�ان)ة عEف
� به�ف ال�_ف ع� دور ال�+اجع�� ألح� م+اكk ال+عا ة �;�ال�هار0ة ال�ا=ع لل�?�_فى ال�ف?ي =Bامعة 8

واس�ع�ل . ال�+احل ال��P+ة ل�عالBة ال�عل�مات في ال�أث�+ على ال�هارات االج��ا()ة ع�� الفEام���
مهارة االتEال غ�+ : ال�اح��ن أسل�ب لعC األدوار ل�ق�)� س�ة أ=عاد م� ال�هارات االج��ا()ة هي 

�ت، مهارات االس���ال اللفFي، تع7Eجه، ن7+ات ال�، مهارات ت�ق�N )اإلدراك االج��اعي(�+ات ال
ف�_فo ال�راسة ع� أن مهارات . األه�اف، مهارات ات<اذ الق+ارات، ون�()ة ال�فاعالت االج��ا()ة

رة االتEال غ�+ اللفFي لها ارت�اr =العkB في معالBة ال�عل�مات خالل ال�+احل ال��P+ة، في ح�� أن مها
فه� ب� ع�7 هللا ال�ل)�، . (االس���ال ق� ت��ن لها عالقة =ال�+احل ال��أخ+ة م� ع�ل)ات معالBة ال�عل�مات

2005 ،21.(  
�§ ;ل م� الع+اد�، ف+ج qام���  2002وE0ة في ت��)ة مهارات الفkفعال)ة اس�<�ام الع�الت ال+م

م?�_فى ال@C ال�ف?ي =ال��o0، ت� ت��نo الع��ة م� م+ضى =الفEام ال�kم� م� نkالء . االج��ا()ة
�عة تB+70)ة ت���ن م� س�عة م+ضى داخل��� ی�لق�ن عالجا دوائ)ا �Bع���؛ األولى م��Bتق?)�ه� إلى م

�ن دوائ)ا فق³). ب+نامج الع�الت ال+م0kة(وسل�;)ا Bعة ضا=@ة م� س�عة م+ضى  عال��Bال�ان)ة م .
اس�7)ان مهارة . و0ل�qي: �ة ت�;�� ال*ات، إع�اد قائ: واس�ع�لo في ال�راسة أدوات ال�)اس ال�ال)ة 

. =ع�� ل�ال الع�����/ وت� ت@N�7 أدوات ال�)اس =أسل�ب ق7لي. اس�7)ان مهارة رعا ة ال*ات. االتEال
، 0.01ف���7 م� ن�ائج ال�راسة وج�د ف+وق دالة إحEائ)ا ع�� م?��V . واس�غ+قo ال�راسة خ�?ة شه�ر

0.05 (70+Bع��� ال���Bالح ب�� ال�Eال ورعا ة ال*ات لEال*ات ومهارة االت ��;�ة والpا=@ة في ت
�عة ال�B+70)ة�Bال� . V�ب�� ال�@N�7 الق7لي وال�@N�7  0.001و;*ل� وج�د ف+وق دالة إحEائ)ا ع�� م?�

�عة ال�B+70)ة لEالح ال�@N�7 ال�ع���Bال� Vت ف+ج، . (ال�ع�� ل��، 2002وفاء جاس� الع+اد�، صف
  ).504ـ  498

�qس+0ع و �ت��نo الع��ة م� . ، اض@+اب ال�هارات االج��ا()ة ل�V ال�+ضى ال�ف?���1986§ أب
�عات  110�Bزع�� على ثالث م��عة الفEام��� : م+p0ا نف?)ا م�Bعة ) 40= ن (م��Bوم

�عة األس�0اء ) 30= ن (العEاب��� �Bعات ال�الث م��اف¼ة في الع�+ ون?�ة ). 40= ن (وم��Bوال�
 �ب��ا  N7862 على ال�B)ع اس�7)انا ل�)اس ال�هارات االج��ا()ة ی���ن م� . V ال�عل)� وال�ه�ةال*;اء وم?�

الق�رة على ) 2. الق�رة على م_ار;ة اآلخ+�0 في ن_ا8ات اج��ا()ة) 1: م�زعة على خ�?ة أ=عاد هي 
�ر ال_<� اآلخ+) 4. الق�رة على تأك�� ال*ات) 3. اإلفEاح ع� ال*اتF�الق�رة ) 5 .الق�رة على فه� م

�ع�ي ال�+ضى في . على إjهار االه��ام =اآلخ+�0�B0اء وم��عة األس�Bد ف+وق ب�� م�فo��7 ال��ائج وج
. والق�رة على اإلفEاح ع� ال*ات. الق�رة على م_ار;ة اآلخ+�0 في ن_ا8ات اج��ا()ة: ثالثة أ=عاد وهي 

�عة األس�0اء�Bالح مEس+0ع، أسامة سع� أ. (الق�رة على تأك�� ال*ات، ل �     ).98ـ  97، 1987ب
     

   .قـائمة المهارات االجتماعية

       ��B0أع� ه*ه القائ�ة رونال� رRonald E. Riggio  دمحم خل)فة، . 1989عام u(@وت+ج�ها ع�7 الل
  : ب��ا م�زعة على س�ة أ=عاد هي  90ت���ن م�  .م� جامعة القاه+ة، إلى الع+q)ة

و�0)
 مهارة األف+اد على ال�<اC8 غ�+  Emotional Expressivityي ال�ع�7+ االنفعال ـ 1      
  . ب��ا 15وت�)?ه . اللفFي، وق�رته� على ال�ع�7+ ع� م_اع+ه� وحاالته� االنفعال)ة

وP0_ف ع� ق�رة الف+د على اس���ال وتف?�+  Emotional Sensitivity  ال�?اس)ة االنفعال)ة ـ 2      

شعور بالوحدة  واالكتئاب وال
النفسية والتوكيدية

بحث جارالند، فتزجيرالد العالقة  
بين المهارات االجتماعية  
واالكتئاب على عينة تكونت  

من طالب السنة األولى   85من  

من التعليم االبتدائي جميعهم  
من الذكور

بينت النتيجة وجود عالقـات  
سالبة بين أعراض االكتئاب  
وبعض المهارات االجتماعية

من الدراسات التي تناولت  
المهارات االجتماعية لدى  
الفصاميين دراسة الدليم  

، بعنوان المهارات  2005

االجتماعية لدى الفصاميين

تبين وجود فروق دالة إحصائيا  

 0.01، 0.05عند مستوى  

بين الفصاميين المنومين  
والفصاميين المراجعين في  
الضبط االنفعالي وفي التعبير  

وفي الدرجة الكلية    االجتماعي
.لصالح الفصاميين المراجعين

بحث ميوسر وآخرون عالقة  
معرفة االنفعاالت وإدراكها  
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  . ب��ا 15وت�)?ها . لEادرة ع� اآلخ+�0أشPال ال�<اC8 غ�+ اللفFي ا
وk;+�0 ح�ل ق�رة الف+د على ض�³ تع�7+اته االنفعال)ة  Emotional Controlال³�p االنفعالي  ـ 3      

  . ب��ا 15وت�)?ه . وغ�+ اللفF)ة =�ا ی�اسC ال��قف االج��اعي ال*� ی�ج� h)ه
إلى مهارة الف+د على ال�ع�7+ اللفFي  وSocial Expressivity +�_0ال�ع�7+ االج��اعي  ـ 4      

  . ب��ا 15وت�)?ه . وم_ار;ة اآلخ+�0 في ال��اقف االج��ا()ة
و�0)
 ق�رة الف+د على االس���ال اللفFي وفه�ه  Social Sensitivityال�?اس)ة االج��ا()ة  ـ 5      

  . ب��ا 15وت�)?ها . ل�عای�+ وق�اع� ال?ل�ك االج��اعي ال�الئ�
و0_�+ إلى مهارة لعC األدوار وال��افN مع ال��اقف  ³�pSocial Control االج��اعي ال ـ 6      

�ن واتBاه ال�<اC8 أث�اء ال�فاعل االج��اعي�pی� م��  . ب��ا 15وت�)?ه . االج��ا()ة والق�رة على ت
�ح إجا=. ال، قل)ال، م��س@ا، ;��+ا:  Bاب ع�ها =أسل�ب تق+0+� ض�� أرqعة ب�ائل هي       Eات وت

�ص�� =���ه� درجات ت�+اوح ب�� صف+ ـ ��ص على درجة نF+0ة تقع . 3ال�ف�وqال�الي  �Eل ;ل مف
  ).   19ـ  18، 2005ع�7 الل@)u دمحم خا فة، . (270ب�� صف+ ـ 

        
  .لقـائمة المهارات االجتماعية السيكومترية الخصائص

  . ال�Eق وال��ات على الع��ة ال�E+0ة      
االس�7)ان على ع��ات م�  على ال�ل)ة وال�رجة ب�� كل ب�� االرت�ا8ات ح?اب ال�?�ة لل�Eق، ت�=      

 ـ 0.263 ب�� االرت�اr معامالت وت+اوحo. س�ة 25ـ  823الب و8ال�ات الBامعة ت+اوحo أع�اره� ب�� 
فBاءت  وت� ح?اب ال�Eق ال�����k . 0.01 م?��V  ع�� إحEائ)ا دالة االرت�اr معامالت و;ل. 0.412

 خ�)
 ماج�ة ال�)ال، أح�� ما ?ة(وُح?C ;*ل� ال�Eق ال�+ت�³ =ال��� . 31.45ت?او� " ت"�)�ة 
أما ال��ات =@+0قة ت@N�7 وÇعادة ال�@N�7 =ع�  0.582فBاء معامل ال�Eق  ?او� ). 32 ،1995 علي،

�). 0.674: ثالثة أساب)ع، فBاء معامل ال��ات  ?او� Eة وت(ÆE�ئة الkB0قة ال�+@qل =�عادلة و�ح ال@
م��B . (0.945وُح?C معامل ألفا فBاء  ?او� . 0.821س�7+مان ـ ب+اون فBاء معامل ال��ات  ?او� 

  ).176ـ  168، 1998دمحم ال�س�قي، 
  

  .تقR#_ قائ�ة ال�هارات االج	�ا��ة على ع#Rة الZGN الGالي       

  .ع��ة ال�ق���     
ت+اوحo أع�ار ع��ة ال*;�ر . إناث 198ذ;�ر و  202م�ه� ف+دا؛  400ت��نo ع��ة ال�ق��� م�       
وت+اوحo أع�ار اإلناث . 3.45وان�+اف م�)ار� ق�ره  22.07=���س³ ح?ابي ق�ره . س�ة 45ـ  18ب�� 
وت� س�C . س�ة 3.98س�ة، وان�+اف م�)ار� ق�ره  21.60=���س³ ح?ابي ق�ره . س�ة 38ـ  18ب�� 

�* وتل��*ات مRس?ات ال�عل)� ال�ان�� ب�ال ة =ات�ة، وم� ;ل)ات جامعة م� تالم) ال*;�ر واإلناث(الع����� 
ال�اج ل<p+ ـ =ات�ة، وش�لo ال@ل�ة وال��jف�� واألسات*ة، وم� م+اكk ال����0 ال�ه�ي وال����0 ش�ه 

  .ال@7ي =��ی�ة =ات�ة
       N�7@اقائ�ة ال�هارات االج��ا()ةت� ت(E>ع�ل)ة ا. ، م� ق7ل ال�اح§ ش oم� شه+ واس�غ+ق N�7@ل�
  .  2011إلى شه+ ج�ان  2011جانفي 

  
  .ال�Eق وال��ات على ع��ة ال��§ ال�الي      
  . ال�Eق      
  :ت� ح?اب معامل ال�Eق ب�الث 8+ق       

بالكفـاءة االجتماعية لدى  
الفصاميين المزمنين

بينت النتائج أن إدراك  
التعبيرات االنفعالية ارتبط  
بإزمان المرض وبالكفـاءة  
االجتماعية

Green 1996وجد جرين  
جعته للتراث النفسي،  خالل مرا 

أن الفصاميين في سن الرشد  
المبكر، لديهم ضعف في  
األداء االجتماعي وتدهور في  
المهارات االجتماعية، يمكن أن  
يعزى إلى العجز الذهني  
المعرفي أكثر من طول مدة  
المرض أو اإلقـامة في  
المؤسسات العالجية

،  1986بحث أبو سريع  

اضطراب المهارات االجتماعية  
. دى المرضى النفسيينل

 110تكونت العينة من  

مريضا نفسيا موزعين على ثالث  
مجموعة الفصاميين  : مجموعات  

ومجموعة  ) 40= ن  (

) 30= ن  (العصابيين  

)40= ن  (ومجموعة األسوياء  

بينت النتائج وجود فروق بين  
مجموعة األسوياء ومجموعتي  
: المرضى في ثالثة أبعاد وهي  
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       1 ( �kق ال�����Eال.  
  .ع��ة ال*;�ر      
§ ت�o ال�قارنة ب�� ع����� ح�. ل�?اب ه*ا ال��ع م� ال�Eق، ت� اس�ع�ال 8+0قة ال�قارنة ال@+h)ة      

�ص ب�اقع س�C  28ت� س�7ه�ا م� 8+في ال�رجات لع��ة ال*;�ر، ح�B ;ل ع��ة  ?او� � % 27مف
  ). 102= ن (م� الع��ة ال�ل)ة 

  
  .ل�اللة الف+ق ب�� ال���س@�� ال�?اب��� لع��ة ال*;�ر" ت"�)� ) 1(ال�Bول رق� ��70 و       

  

 العينة

 المتغيرات

العينة العليا 
 28=  ن

 العينة الدنيا

 28= ن 
قيمة 

 ع م ع م "ت"
التعبير 
 االنفعالي

29.82 2.31 15.55 2.72 
12.63**

* 

الحساسية 
 االنفعالية

32.36 1.79 20.45 2.54 
12.15**

* 

الضبط 
 االنفعالي

30.82 2.05 14.64 2.94 
14.32**

* 

التعبير 
 االجتماعي

33.82 3.36 15.18 2.89 
13.31**

* 

 الحساسية

 االجتماعية
35.55 1.17 21.64 4.54 9.40*** 

الضبط 
 االجتماعي

38.09 3.33 21.45 3.37 
11.09**

* 

 15.23 116.75 14.93 188.86 الدرجة الكلية
17.59**

* 

.0.001دالة إحEائ)ا ع�� م?��V " ت"�)�ة *** 
       

ى ال����k ب�� ال�+تفع�� أن القائ�ة ت���k =ق�رة ;�7+ة عل) 1(في ال�Bول رق� " ت"ی���7 م� �)�  
  .م�ا  Bعلها ت�Eف =�?��V عال م� ال�Eق ل�V ع��ة ال*;�ر. ال�هارات االج��ا()ةوال��<ف��p في 

  .ع��ة اإلناث      
ت�o ال�قارنة ;*ل� ب�� ع����� ت� س�7ه�ا م� 8+في ال�رجات لع��ة اإلناث، ح�B ;ل ع��ة  ?او�       

26   
 C��صة ب�اقع س�  ). 104= ن (��ة ال�ل)ة م� الع % 25مف

  
  .ل�اللة الف+ق ب�� ال���س@�� ال�?اب��� لع��ة اإلناث" ت"�)� ) 2(ال�Bول رق� ��70 و       

  

 العينة

 المتغيرات

العينة العليا 
 26= ن 

العينة الدنيا 
 "ت"قيمة  26= ن 

 ع م ع م
التعبير 
 االنفعالي

28.64 1.91 14.09 1.57 2699*** 

ساسية الح
 االنفعالية

34.73 2.34 19.73 2.47 22.06*** 

الضبط 
 االنفعالي

36.45 4.62 36.45 3.20 17.53*** 

التعبير 
 االجتماعي

32.64 3.93 12.09 3.26 20.15*** 

الحساسية 
 االجتماعية

37 2.92 21.64 3.70 16.34*** 

كة اآلخرين  القدرة على مشار 
. في نشاطات اجتماعية

والقدرة على اإلفصاح عن  
القدرة على تأكيد  . الذات

الذات، لصالح مجموعة األسوياء

التعبير االنفعالي  

Emotional 
Expressivity   ويقيس مهارة

األفراد على التخاطب غير  
اللفظي، وقدرتهم على التعبير  
عن مشاعرهم وحاالتهم  
االنفعالية

اسية االنفعالية  الحس

Emotional Sensitivity 

ويكشف عن قدرة الفرد على  
استقبال وتفسير أشكال  
التخاطب غير اللفظي الصادرة  
عن اآلخرين

 Emotionalالضبط االنفعالي  
Control   ويتركز حول قدرة

الفرد على ضبط تعبيراته  
االنفعالية وغير اللفظية بما  
يناسب الموقف االجتماعي  

وتقيسه  . يوجد فيهالذي  

 Socialالتعبير االجتماعي  
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الضبط 
 االجتماعي

34.73 3.63 15.73 1.94 23.17*** 

 ***14.47 20.99 117.77 12.3 188.08 ةالدرجة الكلي

.0.001دالة إحEائ)ا ع�� م?��V " ت"�)�ة *** 
       

أن القائ�ة ت���k =ق�رة ;�7+ة على ال����k ب�� ال�+تفع�� ) 2(في ال�Bول رق� " ت"ی���7 م� �)�  
.      اإلناثم�ا  Bعلها ت�Eف =�?��V عال م� ال�Eق ل�V ع��ة . ال�هارات االج��ا()ةوال��<ف��p في 

  
  .ال�Eق االتفاقي) 2      
       N�7@ق، ت� ت�Eع م� ال�غ+C0 ع�7 (مع قائ�ة ت�;��  قائ�ة ال�هارات االج��ا()ةل�?اب ه*ا ال�

 ،C0+1995الف�اح غ .(
  ). 1999ف+0ح ع��0 الع��k، . (وقائ�ة ال�قة =ال�ف
  . وقائ�ة ال�قة =ال�ف
 �هارات االج��ا()ةقائ�ة المعامالت االرت�اr ب�� ) 3(و��70 ال�Bول رق�       

 المتغي"رات
جنس 
 العينات

حجم 
 العينات

معامالت 
 االرتباط

قائمة المهارات 
 االجتماعية

الثقة 
 بالنفس

 ذكور

 إناث

71 

37 

0.474** 

0.327* 

 ** V�.0.01دالة إحEائ)ا ع�� م?�
        

ت�Eف  قائ�ة ال�هارات االج��ا()ةأن ) 3(ی���7 م� معامالت ال�Eق االتفاقي في ال�Bول رق� 
  . =�عامالت ص�ق م+تفعة

  .االرت�ا8ات ب�� أ=عاد االس�7)ان وال�رجة ال�ل)ة) 3      
.  ت� ح?اب معامالت االرت�اr ب�� ال�رجة ال�ل)ة وال�رجات على األ=عاد ال?�ة لل�هارات االج��ا()ة      
ال�رجة ال�ل)ة للقائ�ة وال�رجات على األ=عاد ال?�ة معامالت االرت�اr ب�� ) 4(و��70 ال�Bول رق�       

، ب���ا  ��ل ال��ل§ ال?فلي ع��ة 40= و��0ل ال��ل§ العل�� ع��ة ال*;�ر ن . لل�هارات االج��ا()ة
  . 40= اإلناث ن 

  
 1 2 3 4 5 6 7 

 ـ 1
0.471*

* 
0.210 

0.635

** 

0.416*

* 

0.567

** 

0.746*

* 

 ـ 0.184 2
0.411*

* 

0.329

* 

0.437*

* 

0.623

** 

0.744*

* 

3 0.024 
0.585*

* 
 0.232 0.297 ـ

0.495

** 

0.632*

* 

4 0.222 
- 

0.025 
 ـ 0.142

0.417*

* 

0.494

** 

0.720*

* 

 ـ 0.106 0.159 0.166 *0.360 5
0.404

** 

0.644*

* 

6 0.357* 0.389* 
0.553*

* 

0.656

** 
 ـ 0.120

0.796*

* 

7 
0.510*

* 

0.591*

* 

0.678*

* 

0.614

** 

0.455*

* 

0.856

** 
 ـ

   
      V��ن معامل االرت�اr داال إحEائ)ا ع�� م?�P 0.01  ��ائ)ا  0.393عEن دال إح�P0فأك�+، و

 V�  .0.392ـ  0.304ب��  0.05ع�� م?�
  

Expressivity   ويشير إلى

مهارة الفرد على التعبير  
اللفظي ومشاركة اآلخرين في  
المواقف  
االجتماعية

 Socialالحساسية االجتماعية  
Sensitivity   ويقيس قدرة

الفرد على االستقبال اللفظي  
وفهمه لمعايير وقواعد السلوك  

اعي المالئماالجتم

 Socialالضبط االجتماعي  
Control   ويشير إلى مهارة

لعب األدوار والتوافق مع  
المواقف االجتماعية والقدرة  
على تحديد مضمون واتجاه  
التخاطب أثناء التفـاعل  
االجتماعي

تكونت عينة التقنين من  

 202فردا؛ منهم   400

تراوحت  . إناث  198ذكور و  

ـ  18بين  أعمار عينة الذكور  

بمتوسط حسابي قدره  . سنة 45

وانحراف معياري   22.07

وتراوحت أعمار  . 3.45قدره  

. سنة 38ـ  18اإلناث بين  

 21.60بمتوسط حسابي قدره  

سنة، وانحراف معياري قدره  

سنة 3.98
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 قـــــــــــــــــــــــــــــــــالملح
  

  قـائمة المهارات االجتماعية

Social Skills Inventory  

  إع"اد 

1989 Ronald E. Riggio  

  

  ....................... الkR7: ...................... الع�< 

  .......................................................ال�هRة 

  ............................................ ال�I	�l ال	عل��ي

  ………………………………………      ال	*(m ال	عل��ي 

  

  تعل��ات

ت�o ;ل�ة ال أو  xاق+أها وأجC ع�ها ب�ضع عالمة . ومع اآلخ+h �0)�ا یلي ع�د م� ال��ارات ال�ي تEف اتBاه� وتE+فات� في ال�)اة
  .أجC ع� ;ل ال��ارات. وذل� ح?C ان@�اق ال��ارة عل)�. قل)ال أو م��س@ا أو ;��+ا

  
 كثيرا متوسطا قليال ال العــــبارات

ـ يسهل على اآلخرين أن يعرفوا متى أشعر بالحزن  1
 أو الكآبة

.... .... .... .... 

ما يتحدث إلي0 شخص فإني أراقب تحركاته ـ عند 2
 وتصرفاته بقدر استماعي لما يقوله

.... .... .... .... 

ـ يصعب على الناس معرفة مشاعري إذا عملت على  3
 إخفائها

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... ـ أستمتع بوجودي في الحفالت 4

 .... .... .... .... ـ أظهر شعوري بالضيق من النقد أو التوبيخ 5

ـ أستطيع التوافق مع كل الناس صغيرهم أو  6
 كبيرهم، غني0هم أو فقيرهم

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... ـ أتحدث بسرعة تفوق معظم األشخاص 7

 .... .... .... .... ـ الكثير من الناس حساسون ومتفاهمون مثلي 8

الضحك عند سماعي ـ يسهل علي0 أن أمنع نفسي من  9
 لنكتة أو قصة مضحكة

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... يستغرق اآلخرون وقتا قصيرا ليتعرفوا علي0 جيدا. 10

 .... .... .... .... يعد0 الناس أكبر مصدر لسعادتي وأحزاني. 11

عندما أكون مع مجموعة من أصدقائي أكون غالبا . 12
 همأنا الشخص المتحدث إلي

.... .... .... .... 

عندما أشعر بالحزن أحاول أن أجعل اآلخرين . 13
 يشعرون بالحزن أيضا

.... .... .... .... 

أثناء وجودي في حفلة أستطيع معرفة الشخص الذي . 14
 يهتم بي

.... .... .... .... 

يصعب على الناس معرفة ما إذا كنت متوترا إذا . 15
 نظروا إلى تعبيرات وجهي

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... أحب المشاركة في األنشطة االجتماعية. 16

أتجنب المشاركة في المناقشات السياسية وأفضل . 17
 مالحظة وتحليل ما يقوله اآلخرون

.... .... .... .... 

يمكنني بسهولة أن أنظر إلى وجوه وعيون اآلخرين . 18
 عندما أتحدث إليهم 

.... .... .... .... 

يمكن لآلخرين معرفة مشاعري من خالل النظر إلى . 19
 عيني

.... .... .... .... 
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أهتم بمعرفة كل ما يجذب انتباه الناس من . 20
 إشارات وعالمات

.... .... .... .... 

أستطيع ضبط انفعاالتي أو التحكم بدقة في . 21
 مشاعري

.... .... .... .... 

تي تحتاج إلى عدد كبير من أفض0ل األعمال ال. 22
 األفراد للقيام بها

.... .... .... .... 

أتأثر بدرجة كبيرة بالحالة النفسية للمحيطين . 23
 بي

.... .... .... .... 

أنا ماهر في إجراء حوار حتى ولو لم يتم . 24
 اإلعداد له

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... أتظاهر بعدم الضيق عندما أجرح مشاعر اآلخرين. 25

أستطيع بسهولة فهم طبيعة أي شخص من خالل . 26
 تعامله مع اآلخرين

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... أستطيع أن أخفي مشاعري الحقيقية نحو أي شخص. 27

 .... .... .... .... أختلط عادة باآلخرين أثناء الحفالت واالجتماعات. 28

ق إزاء صحة ما أقوله أو أفعله في أشعر بالقل. 29
 بعض المواقف

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... يسهل علي0 التحدث أمام مجموعة كبيرة من الناس. 30

 .... .... .... .... أضحك عادة بصوت مرتفع. 31

يمكنني معرفة المشاعر الحقيقية للناس مهما . 32
 بذلوا جهدا إلخفائها 

.... .... .... .... 

أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أو االبتسامة . 33
 حتى إذا حاول أصدقائي إضحاكي

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... أبادر عادة بتقديم وتعريف نفسي للغرباء. 34

آخذ أحيانا ما يقوله اآلخرون لي بشكل شخصي على . 35
 أنه يمسني

.... .... .... .... 

ما أكون مع مجموعة من الناس ينفتح تفكيري عند. 36
 إزاء األشياء التي يجب أن أتحدث فيها  

.... .... .... .... 

أكون هادئا لدرجة أن أصدقائي يشعرون أني . 37
 مرتاح لوجودي معهم

.... .... .... .... 

يمكنني فهم طبيعة أي شخص من مجرد مقابلته ألول . 38
 مرة

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... يسهل علي0 جدا التحكم في انفعاالتي. 39

أكون عادة الشخص الذي يبدأ الحوار في . 40
 المناقشة مع اآلخرين

.... .... .... .... 

 .... .... .... .... يؤثر علي0 ما يتوقعه اآلخرون مني من تصرفات. 41

 .... .... .... .... أكون عادة ماهرا في إدارة المناقشات الجماعية. 42

 .... .... .... .... تكون تعبيرات وجهي عادية. 43
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