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هدفت ال يّدرا�سة احلال يّية الك�سف عن م�ستوى الكفاية الجتماع يّية وعالقتها بالتوافق املدر�سي
ال�س يّف التيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر ،وبيان اأثر
والتيّح�سيل الأكادميي لدى ع يّينة من طلبة يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية والتيّفاعل بينهما يف درجة الكفاية الجتماع يّية .وقد تك يّونت ع يّينة
يّ
متغري ْي النوع يّ
ال يّدرا�سة من ( )260طالب ًا وطالبة يّمت اختيارهم من املدر�سة الأهل يّية ومدر�سة دبي كارمل يف اإمارة
دبي .ولتحقيق هدف ال يّدرا�سة ا�ستخدم الباحث مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي
وفق ًا لتقديرات املع يّلمني من اإعداد والكر ومكونيل ()Walker & MacConnell, 1995
(�سورة املراهقة) بعد التيّح يّقق من �سدقه وثباته .وقد ك�سفت نتائج ال يّدرا�سة اأنيّ يّ
الطلبة ميتلكون
درجة مرتفعة على جميع املجالت الفرع يّية للمقيا�ص با�ستثناء جمال التيّح يّكم ال يّذاتي؛ اإذ اأ�سارت
متو�سط درجات يّ
متو�سط .كما د يّلت ال يّنتائج على
الطلبة على هذا املجال يّ
نتائج ال يّدرا�سة اإىل اأنيّ يّ
وجود عالقة ارتباط موجبة ذات دللة اإح�سائ يّية بني التيّقديرات على جمال التوافق املدر�سي
والتيّح�سيل الأكادميي ،يف حني مل يكن هناك عالقة بني جمالت الكفاية الجتماع يّية (التيّح يّكم
ال يّذاتي ،العالقات مع الأقران ،التيّم يّثل العاطفي) والتيّح�سيل الأكادميي.
وك�سفت نتائج ال يّدرا�سة عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية عند م�ستوى ال يّدللة ()0.05=α
ال�س يّف التيّا�سع وطلبة
يف ال يّدرجة الك يّل يّية للمقيا�ص ويف درجات املجالت الفرع يّية للمقيا�ص بني طلبة يّ
ال�س يّف التيّا�سع .واأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة اإىل وجود فروق ذات
ال�س يّف احلادي ع�سر ل�سالح طلبة يّ
يّ
يّ
دللة اإح�سائ يّية يف ال يّدرجة الكل يّية للمقيا�ص ويف درجات املجالني (العالقات مع الأقران ،والتوافق
ال�س يّف العا�سر .واأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة اأي�س ًا
ال�سنة ال يّدرا�س يّية ل�سالح طلبة يّ
املدر�سي) تُعزى اإىل يّ
اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف ال يّدرجة الك يّل يّية للمقيا�ص ودرجات املجالت الفرع يّية تُعزى
وال�سنة ال يّدرا�س يّية.
اإىل التيّفاعل بني النوع يّ
الكلمات املفتاحية :الكفاية الجتماع يّية ،التوافق املدر�سي ،التيّح�سيل الأكادميي ،طلبة املرحلة ال يّثانو يّية.
* تاريخ ت�سلم البحث2018/9/3 :م

* تاريخ قبوله للن�سر2018/12/3 :م
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The Level of Social Competence and Its Relation to School
Adjustment and Academic Achievement in Light of the Variables
Sex and Academic Year among Secondary School Students
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Abstract
The present study aimed at exploring the level of social competence and its
relation to school adaptation and academic achievement in a sample of ninth,
tenth and eleventh grade students, and showing the effect of the sex and the
academic year variables and the interaction between them in the degree of
social competence. The study sample consisted of )260( students who were
chosen from the charity school and the Dubai Carmel School in the Emirate
of Dubai. To achieve the objective of the study, the researcher used the social
competence and school adjustment scale according to teachers' estimates by
Walker & MacConnell )1995( )Adolescence version( after the validity and
reliability were constructed. The results showed that the students have a high
level of all sub-fields of the scale except for the field of self-control. The
results of the study indicated that the average of student’s grades in this field
is moderate. The results showed a statistically significant positive correlation
between the field of school adjustment and academic achievement, while there
was no relationship between the fields (self-control, peer relations, emotional
representation( and academic achievement.
The results of the study indicated that there were statistically significant
differences at the level of significance (α = 0.05( in the total score of the scale
and in the scores of the sub-fields between the ninth graders and eleventh
grade students in favor of the ninth graders. The results also indicated that
there were statistically significant differences in the total score of the scale and
in the scores of the fields (peer relations and school adjustment) attributed to
the academic year variable in favor of the tenth grade students. The results of
the study also indicated that there were statistically significant differences in
the total score of the scale and the scores of the subfields due to the interaction
between the sex and the academic year.
Keywords: social competence, school adjustment, academic achievement, secondary
school students.
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�ملقدمة
ّ
يتعني
اإنيّ مرحلة املراهقة هي مرحلة فريدة يف احلياة وحافلة بالأحداث ،ويف هذه املرحلة يّ
على املراهق اأن يتك يّيف مع امل�سكالت يف املنزل والبيئة املدر�س يّية؛ اإذ اأنيّ املنزل واملدر�سة هما من
الأماكن ا يّلتي يح�سل من خاللهما املراهق على اخلربة ،ويتع يّلم اأي�س ًا دوره امل�ستقبلي ،ويعتمد
ال�سياق ن�سري اإىل
جناحه فيهما على اكت�سابه للكفاية الجتماع يّية ( .)Singh, 2013ويف هذا يّ
اأنَّ امل�ستويات املنخف�سة من الكفاية الجتماع يّية ميكن اأن ت�سهم يف تقدير ذات منخف�ص ،وتكون
عالقات املراهق ذي امل�ستوى الأق يّل من حيث الكفاية الجتماع يّية اأق َّل اإيجاب يّية ،ويكون قبول
الآخرين له اأق يّل .وقد يوؤ يّدي ال يّنق�ص يف املهارات الجتماع يّية اإىل م�سكالت داخل يّية؛ مثل ظهور
اأعرا�ص الكتئاب والقلق وغريها ،اإ�سافة اإىل ال�ستخدام غري املنا�سب ملهارات املبادرة اأو
مهارات تكوين عالقة جديدة ،وقد تظهر لدى املراهق ت�س يّورات ذات يّية خاطئة ميكن اأن تقود اإىل
م�سكالت خارج يّية ،مثل العدوان و�سلوك العنف .ومما جتدر الإ�سارة اإليه هو اأنَّ ا�ستخدام املوا يّد
وال�سلوك يّ
الالاجتماعي؛ قد يعود اإىل امل�ستويات
املخ يّدرة ،و�سعف التوافق املدر�سي ،والعنف يّ
ال�سلب يّية
املنخف�سة من الكفاية الجتماع يّية ،يّ
مما قد ي�سع املراهق يف دائرة خطر حدوث ال يّنتائج يّ
يف حياته عا يّمة على املدى البعيد .ويف املقابل فاإنَّ الكفاية الجتماع يّية قد تمي املراهق من
ال�سلب يّية يف احلياة ،كما قد توؤ يّثر يف ال يّنجاح املدر�سي
امل�سكالت يّ
ال�سح يّية املرتبطة بالأحداث يّ
مما يو يّفر قاعدة متينة لالآثار الإيجاب يّية طويلة املدى يف حياة املراهق (Joy,
وتقدير ال يّذات ،يّ
.)2016

اإنَّ هناك ت يّو ًل ملحوظ ًا يف درا�سة مرحلة املراهقة من حيث يّ
الرتكيز على ُبعد واحد هو
الكفاية املعرف يّية للمراهقني ،وذلك بالتح يّول اإىل الهتمام بنم يّوهم يّ
ال�سامل؛ حيث من يّو كفاءات
متن يّوعة �سخ�س يّية على امل�ستوى الفردي وتط يّورها يف �سياق العالقة بالأ�سخا�ص الآخرين،
وعلى ال�سعد الجتماع يّية والنفعال يّية والأخالق يّية ،وهي كفاءات مه يّمة لنم يّو املراهق الإيجابي
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)Kostyunina, 2016; Gedviliene, Gerviene, Pasvenskiene & Ziziene, 2014

من جانب اآخر فاإنَّ الكفايات الجتماع يّية النفعال يّية ترتبط اإيجاب يّي ًا مع العافية ال يّنف�س يّية
( ،)Well- beingوذلك من خالل التيّوافق يف املدر�سة واملنزل ونوع يّية التيّفاعالت بني
الأ�سخا�ص من اأقران واأفراد مه يّمني يف حياة املراهق يف املدر�سة واملنزل ،وهي يف جمملها تع يّد
مه يّمة بدرجة كبرية لتحقيق خمرجات اإيجاب يّية تك يّيف يّية لدى املراهق؛ وتتط يّلب تلك التيّفاعالت
قدرة على اإدارة النفعالت والتيّنظيم ال يّذاتي ( .)Devassy & Raj, 2012وهناك جمموعة
من الأد يّلة على وجود عالقة اإيجاب يّية بني الكفاية الجتماع يّية لدى يّ
الطلبة واأدائهم الأكادميي،
مبا يف ذلك التيّح�سيل الأكادميي والتيّوافق املدر�سي وال يّدافع يّية للعمل املدر�سي ،وهناك عدد كبري
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( .)Devassy & Raj, 2012اإنيّ املجتمع احلديث ي�سع يّ
ال�سخ�ص احل يّر امل�سوؤول ال يّن�سط
اجتماع يّي ًا واملبدع يف املق يّدمة؛ ذلك لأنَّ الفرد الإيجابي يف املجتمع احلديث هو ا يّلذي ميتلك قيم ًا
واع؛ فهو بهذا
عامل يّية وحم يّل يّية ،ويكون له احلقيّ يف اختيار كيف يّية عمل هذا الختيار ومعرفته ب�سكل ٍ
ي�سبح اإن�سان ًا ذا كفاية اجتماع يّية .اإنيّ املراهق ا يّلذي ميتلك الكفاية الجتماع يّية مييل اإىل قبول
الآخرين وبناء عالقات اإيجاب يّية معهم ( .)Ball, 2012وجدير بال يّذكر هو اأنَّ املراهق يحتاج
اإىل العالقات الجتماع يّية مع الآخرين من اأجل ت�سكيل جماعات اجتماع يّية ،وتنمية الكفايات
يف احلياة الجتماع يّية عا يّمة ،كما يحتاج اإىل مهارات و�سلوكات حم َّددة لالتيّفاق مع الآخرين
والتيّوافق مع البيئة املحيطة به؛ ذلك اأنَّ تطوير الكفاية الجتماع يّية هو مفتاح تدٍّ للمراهقني
عند التحاقهم ببيئة اجتماع يّية جديدة وخمتلفة ،كما اأنيّ امتالك الكفاية الجتماع يّية يدعم
ال�س يّحة العقل يّية وي�ساعد يف تقيق حياة مثمرة (.)Uysal, 2015
التيّح�سيل الأكادميي ،ويوؤ يّثر يف يّ
اإنيّ املهارات الجتماع يّية هي عامل اأ�سا�ص للتيّوافق الجتماعي يف اأثناء مرحلة املراهقة .وجتدر
الإ�سارة اإىل اأنَّ تركيز الهتمام على العالقات بني الأ�سخا�ص واحلياة الجتماع يّية املدر�س يّية
ال�سياق اأه يّم يّية املدر�سة يف بيئة املراهق ال يّنف�س يّية
يف ازدياد ،مع الأخذ يف احل�سبان يف هذا يّ
والجتماع يّية واخلربات مع الأ�سخا�ص ( .)Lopez Castedo, Juste & Alonso, 2015ويف
ال�سدد ل ميكن اإنكار اأنَّ حياة املراهق حافلة بالتيّن يّوع ،اإذ هو مرتبط مبا�سرة بالآخرين،
هذا يّ
حيث تظهر التيّفاعالت الجتماع يّية لك يّل مراهق وتت�س يّكل بع يّدة طرق؛ وبالتيّايل فاإنَّ ك يّل مراهق
بحاجة اإىل مهارات اجتماع يّية مع يّينة وقدرات ذات يّية ،اإذ تظهر اأه يّم يّية تلك املهارات والقدرات
ويتم التيّعبري عن ذلك بالكفاية الجتماع يّية ،ول يّ
يف احلياة العا يّمة
�سك اأنَّ
واخلا�سة كلتيهما ،يّ
يّ
التيّعليم يلعب دور ًا مه يّم ًا ج يّد ًا يف حياة املراهق يّ
ال�سخ�س يّية ويف ال يّنجاح امل�ستقبلي يف املجتمع
ب�سكل عا يّم ،حيث اأنيّ عدد ًا غري قليل من التيّفاعالت قد يحدث اأثناء عمل يّية التيّعليم؛ وبالتيّايل
املهم تليل اأه يّم يّية الكفاية الجتماع يّية يف التيّعليمDrozdikova–Zaripova &(.
فاإنيّ من يّ
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من ال يّدرا�سات دعمت العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والتيّح�سيل الأكادميي ،كما اأنَّ هناك
اهتمام ًا لدى الباحثني لفهم العالقة بني التيّح�سيل والكفاية الجتماع يّية وامليكانيزمات ا يّلتي
ميكن اأن يّ
تو�سح تلك العالقة ،وهي على ال يّنحو الآتي (& Verissimo, de Lemos, Lopes
:)Rodrigues, 2010

 -1اإنَّ الكفاية الجتماع يّية هي امل�سوؤولة عن م�ستوى التيّح�سيل الأكادميي؛ اإذ اأنيّ بع�ص املهارات
مثل :طلب امل�ساعدة اأو التيّعامل مع مواقف يّ
ال�سغط والإحباط ،تع ُّد مهارات اأ�سا�س يّية لل يّنجاح
الأكادميي ،واإنيّ نق�ص املهارات الجتماع يّية اأو عدم تو يّفرها لدى يّ
الطالب قد يوؤ يّثر يف ت�سيله
الأكادميي.
 -2ت�ستند ك يّل من الكفاية الأكادمي يّية والكفاية الجتماع يّية على الأ�س�ص نف�سها؛ اإذ ت�ستمل
كلتاهما على العمل يّيات املعرف يّية والنفعال يّية.
 -3اإنَّ العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والأكادمي يّية يف الأغلب لي�ست مبا�سرة ،اإذ اأنيّ هناك
تتو�سط العالقة بني ال يّنتائج الأكادمي يّية والجتماع يّية.
يّ
متغريات يّ
مما
 -4اإنَّ التيّح�سيل الأكادميي املنخف�ص قد يوؤ ِّثر ب�سكل غري مبا�سر يف الكفاية الجتماع يّية ،يّ
قد يوؤ يّدي اإىل �سعوبات يف التيّع يّلم الجتماعي؛ ذلك اأنَّ امل�ستويات املنخف�سة من تقدير ال يّذات
ال�س يّف وتوؤ يّثر يف ا�سرتاتيج يّيات التيّع يّلم.
قد تق يّلل من فر�ص التيّع يّر�ص لرفاق يّ
وقد اأظهرت نتائج بع�ص ال يّدرا�سات اأنيّ هناك بع�ص امل�سكالت ا يّلتي قد يواجهها يّ
الطالب ذو
امل�ستوى املنخف�ص من حيث التيّح�سيل الأكادميي ،منها ما ياأتي:
ال�س يّف.
 -1م�سكلة يف املكانة الجتماع يّية داخل يّ
 -2م�سكالت �سلوك يّية.
 -3يكون اأكرث عر�سة لرف�ص الأقران.
 -4تكون تفاعالته الجتماع يّية �سعيفة (.)Verissimo et al., 2010
تط ّور در��سة �لكفاية �لجتماع ّية

ظهر البحث يف مو�سوع الكفاية الجتماع يّية يف ثالثة اأجيال ،بد أا اجليل الأ يّول بني احلرب
العامل يّية الأوىل واحلرب العامل يّية ال يّثانية ،وتر يّكز البحث حول درا�سة الأطفال ،واأ�سهمت املو�سوعات
ا يّلتي ظهرت يف هذا الع�سر (مثل اأه يّم يّية ال يّثقافة واحل�سا�س يّية الأخالق يّية) يف ظهور حركة درا�سة
الطفل مع الأقران والكفاية الجتماع يّية .واجلدير بالهتمام اأنيّ البحث يف عالقات يّ
عالقة يّ
الطفل
مع الآخرين كان باهت ًا بعد احلرب العامل يّية ال يّثانية ،وذلك ب�سبب التيّط يّور العلمي ا يّلذي ظهر
مما قاد اإىل العتقاد اأنيّ الوليات املتيّحدة اأخفقت مقارنة يّ
ال�سوفييتي يف
يف رو�سيا ،يّ
بالتاد يّ
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يف الأدب ال يّنف�سي يّ
ال�سابق اختُزلت الكفاية الجتماع يّية لت�سمل املهارات الجتماع يّية،
الرتبوي يّ
ال�سلب يّية ،ور يّكزت بع�ص تعريفات الكفاية الجتماع يّية على
اأو غياب يّ
ال�سفات واخل�سائ�ص يّ
املهارات الجتماع يّية ،بينما ر يّكزت اأخرى على الأبعاد النفعال يّية للكفاية الجتماع يّية (مثل
التيّعاطف) ،واأخرى ر يّكزت على الأبعاد املعرف يّية (ح يّل امل�سكالت) ( .)Joy, 2016وقد ا�ستخدم
مفهوم املهارة الجتماع يّية ومفهوم الكفاية الجتماع يّية كمفهومني مرتادفني دون متييز
حم يّدد بينهما ،على ال يّرغم من اأنيّ بع�ص العلماء اقرتحوا اأنيّ هذين املفهومني خمتلفان عن
بع�سهما البع�ص ،فاملهارة الجتماع يّية هي قدرة الفرد على البدء مبه يّمة اجتماع يّية حم يّددة
واملحافظة عليها واإجنازها ( ،)Ates, 2016, p. 28ويرى ووك ( )Walk, 1999, p. 4اأنيّ
املهارات الجتماع يّية هي اأبنية اأ�سا�س يّية للكفاية الجتماع يّية واأ يّنها �سلوكات فعل يّية ،واإيجاب يّية
مقبولة ح�سب املعايري الجتماع يّية وهي لي�ست م�س يّرة لالآخرين .وي�سيف بول (Ball, 2012,
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العلوم والتيّكنولوجيا ،وهذا اخلوف اأ يّدى اإىل يّ
ال�س يّك يف فاعل يّية نظام التيّعليم يف الوليات املتيّحدة
ال�سناع يّية .هذا الإدراك اأ يّدى اإىل تركيز اهتمام
الأمريك يّية ومدى قابل يّيته لإعداد الأطفال لل يّثورة يّ
الباحثني على ال يّنم يّو املعريف (ال يّذكاء) لالأطفال ،ونظر يّيات ال يّنم يّو املعريف مثل بياجيه .وبداأ اجليل
ال يّثاين من اأبحاث العالقات بني الأقران والكفاية الجتماع يّية يف عام ( ،)1970وا�ستم يّر اإىل
عام ( ،)1980وكانت اأبرز خمرجاته اأنيّ الأطفال ميكن اأن يط يّوروا وين يّموا عالقاتهم ،وبالتيّايل
يّ
يتخطون �سعوبة اكت�ساب املهارات لي�سلوا اإىل مرحلة كفاية املهارات الجتماع يّية .اأ يّما اجليل
ال يّثالث من الأبحاث فبداأ عام ( )1990وا�ستم يّر اإىل الوقت احلايل ،حيث ا�ستُخدم م�سطلح
ال�سابق من الأبحاث ،وهذا ال يّنطاق الوا�سع
الكفاية الجتماع يّية على نطاق وا�سع مقارنة باجليل يّ
اأ يّدى اإىل زيادة تو�سيح املفهوم على ال يّرغم من عدم الو�سول اإىل اتيّفاق حول مفهوم الكفاية
الجتماع يّية ،وظهر م�سطلح الكفاية الجتماع يّية لل يّدللة على القدرات الآتية :املحافظة على
تفاعالت اإيجاب يّية مع الأقران ،يّ
ال�سلب يّية ،وقبول جماعة الأقران ،واحلفاظ
ال�سلوكات يّ
والكف عن يّ
على العالقات الإيجاب يّية ،وجت يّنب العالقات والأدوار غري املنا�سبة (كاأن يكون يّ
ال�سخ�ص �سح يّية
ال�سلب يّية (كالوحدة والقلق
الأقران اأو ال يّرف�ص اأو العزل) ،وجت يّنب ال يّنتائج الجتماع يّية النفعال يّية يّ
الجتماعي ،وفاعل يّية ال يّذات املنخف�سة ،وتقدير ال يّذات املنخف�ص) .وظهرت يف هذا اجليل
يّ
الطرق والت يّ
يّدخالت التيّجريب يّية لتنمية الكفاية الجتماع يّية والعالقات مع الأقران لدى الأطفال،
بال�ستناد اإىل افرتا�ص اأنيّ يّ
الطفل ا يّلذي يواجه م�سكالت يف العالقات الفاعلة مع الأقران فاإنيّ
ذلك يرجع اإىل نق�ص املهارات الجتماع يّية لدى هذا يّ
الطفل (.)Ball, 2012
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ال�سلوكات املت َع يّلمة املنف�سلة ،وهي جزء من
 )p. 2اأنيّ املهارات الجتماع يّية هي جمموعة من يّ
ال�سلوكات املعزيّزة مع القدرة
بناء منف�سل يف الكفاية الجتماع يّية ،وهي القدرة على اإ�سدار يّ
ال�سلوكات ا يّلتي تقع عليها العقوبة من الآخرين .وق يّدم فو�سرت وريت�سي (& Foster
على كبح يّ
 )Ritchey, 1979, p. 626مفهوم ًا للمهارة الجتماع يّية ي�ستند اإىل افرتا�ص اأنيّ يّ
الطفل ا يّلذي
ميتلك مهارات اجتماع يّية �سلوك يّية يح�سل على نتائج اإيجاب يّية ،يف حني اأنيّ يّ
الطفل ا يّلذي ل ميتلك
مهارات اجتماع يّية �سلوك يّية يح�سل على نتائج �سلب يّية اأو عقاب .ويعتقد فو�سرت وريت�سي اأنيّ درجة
قبول يّ
الطفل يف جماعة الأقران هي مو يّؤ�سر مل�ستوى املهارة الجتماع يّية ،ومن هذا املنظور فاإنيّ
الأطفال ا يّلذين لديهم قبول ج يّيد من الأقران ُيعتقد باأ يّنهم يتقنون املهارات الجتماع يّية بدرجة
اأعلى مقارنة بالأطفال ا يّلذين لديهم قبول اأق يّل من اأقرانهم (.)Ball, 2012
اإنيّ م�سطلح الكفاية الجتماع يّية ميكن تق�سيمه اإىل مهارات اجتماع يّية وممار�سة اجتماع يّية
اخلا�ص بالكفاية هو اأن يتقن يّ
ال�سخ�ص جمموعة
وتف يّهم عاطفي (التيّم يّثل العاطفي) .وال ُبعد
يّ
متغريات
من املهارات الجتماع يّية ،بالإ�سافة اإىل قدرته على تكييف تلك املهارات بناء على يّ
حم يّددة يف املوقف الجتماعي ،ويفرت�ص اأنيّ امتالك الفرد للمهارات الجتماع يّية يعني مت يّكنه
من املمار�سة الجتماع يّية ،وت�ستمل املمار�سة الجتماع يّية على ال يّدرجة ا يّلتي يكون فيها الفرد
قادر ًا على تقيق املطالب الجتماع يّية بطريقة ُمر�سية ،فعوامل مثل اخلجل ونق�ص فاعل يّية
ال يّذات والكتئاب واحلالة النفعال يّية؛ لها تاأثري يف اأداء املهارات الجتماع يّية ،واأي�س ًا الفهم
التيّعاطفي (التيّم يّثل العاطفي) وال�ستعداد للفعل هي عنا�سر حا�سمة ليكون الفرد كفئ ًا اجتماع يّي ًا
ال�سلوك الكفء اجتماع يّي ًا
( .)Gundersen, 2014واأ�سارت ريتز ( )Reitz, 2012, p. 5اإىل اأنيّ يّ
ال�سلوك ا يّلذي يوؤ يّدي اإىل تقيق اأهداف الفرد يف موقف حم يّدد ،ويح يّقق القبول الجتماعي
هو يّ
لل�سلوك يف الوقت نف�سه .والفرد الكفء اجتماع يّي ًا يتع يّلم مهارات اجتماع يّية مهمة وله القدرة
يّ
ً
على ا�ستخدامها يف مه يّمات اجتماع يّية اأ�سا�س يّية .اإنيّ الفرد الكفء اجتماع يّيا يتمتيّع ب�سعب يّية،
وينزع اإىل عالقات اإيجاب يّية مع الأقران واإىل تقيق قبول الأقران؛ بينما يّ
ال�سخ�ص الأق يّل
كفاية اجتماع يّية لديه عالقات ايجاب يّية اأق يّل وقبول اأقران اأق يّل ( .)Ball, 2012ويف املقابل ق يّدم
�سبيتزبريج وكوبا�ص (ٍ )Spitzberg & Cupash, 1989, p. 110تعريف ًا للكفاية الجتماع يّية
يوؤ يّكد على الأحداث الفرد يّية والتيّفاعالت الجتماع يّية املر يّكبة؛ اإذ ا�ستخدما م�سطلح الكفاية
وال�سفات
وال�سلوكات يّ
الجتماع يّية لالإ�سارة اىل ظواهر خمتلفة ت�ستمل على :املعرفة والقدرات يّ
ا يّلتي ميتلكها الفرد ،ونوع يّية عمل يّية التيّفاعل الجتماعي وما تت�س يّمنه من عنا�سر متع يّددة مرتبطة
وال�سياق واملخرجات).
داخل يّي ًا (املعرفة وال يّدافع يّية واملهارة يّ
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وي�ستمل هذا التيّعريف على التيّبادل الجتماعي يف �سوء القدرة على تو�سيل املهارات
ال�سخ�ص ا يّلذي ير�سل ال يّر�سالة ،واإدراك يّ
الجتماع يّية من قبل يّ
ال�سخ�ص ا يّلذي ي�ستقبل تلك ال يّر�سالة.
ويع يّرف جريفيليان واآخرون ( )Gedviliene et al., 2014, p. 37الكفاية الجتماع يّية باأ يّنها
وال�سلوك لتحقيق مها يّم
امتالك الفرد وا�ستخدامه للقدرة على التيّكامل بني التيّفكري وامل�ساعر يّ
لل�سياق وال يّثقافة ،مع الأخذ يف احل�سبان اأنيّ جمموع املهارات ا يّلتي
اجتماع يّية وخمرجات لها قيمة يّ
ال�سياق ا يّلذي تظهر فيه ،والكفاية الجتماع يّية هي
تع ِّرف الكفاية الجتماع يّية تختلف بناء على يّ
ُخمرج للتيّع يّلم الجتماعي يف ك يّل مرحلة من مراحل ال يّنمو ،وت�ستمل على الأبعاد املعرف يّية والأبعاد
(ال�سلوك) .وو�سف ك يّل من كوجنر وكوجنر (Conger
ال�سلوك يّية يّ
املوقف يّية (املوقف) والأبعاد يّ
 )and Conger, 1982, p. 314الكفاية الجتماع يّية باأ يّنها درجة جناح الفرد يف التيّفاعالت
ا يّلتي تدث يف امليدان الجتماعي ب�سرف ال يّنظر عن املتط يّلبات والأهداف وامل�ساركني واملوقف
املح يّدد .واأ�سار ك يّل من فاهن واأزاريا وكرز�سيك وكايا وبو�ست ونيويل وكازورا (Vaughn,
 )Azaria, Krzysik, Caya, Bost, Newell & Kazura, 2000, p. 327اإىل اأنيّ الكفاية
وال�سلوك لتحقيق الأهداف الجتماع يّية،
الجتماع يّية هي التيّنظيم املرن لالنفعال واملعرفة يّ
مع اإتاحة الفر�سة يّ
لل�سركاء الجتماعيني لتحقيق اأهدافهم دون دخول الفرد يف م�سار ميكن
اأن يق يّيده يف تقيق اأهدافه .والكفاية الجتماع يّية هي امتالك عالقات ج يّيدة مع الآخرين،
واملحافظة عليها والقدرة على تقيق الأهداف يّ
ال�سخ�س يّية يف العالقات الجتماع يّية ،وهي
لي�ست فقط القدرة على ت�سكيل عالقات ناجحة وا يّإمنا اأي�س ًا القدرة على التيّعامل مع ا�ستجابات
الآخرين .ويرى با�سنيك ( )Bashnick, 2013, p. 26اأنيّ الكفاية الجتماع يّية هي قدرة الفرد
على النخراط يف يّ
الظرف الجتماعي مع امتالكه املهارة واملوهبة واخلربة يّ
الالزمة لتحقيق
الأهداف املرغوب بها اأو احلاجة يّ
ال�سخ�س يّية ،واأ�سار اإىل ُبعدين اأ�سا�س يّيني للتيّفاعل الجتماعي؛
هما :ال يّرغبة يف ال يّدخول يف عالقة مع الآخرين مبا يتيّفق مع املعايري الجتماع يّية ،واملحافظة على
العالقة ب�سكل نا�سج مع يّ
الطرف الآخر.
وينظر ك يّل من �ستامب وراتليف ووا وهاويل (Stump, Ratliff, Wu & Hawley, 2009,
 )p. 24اإىل الكفاية الجتماع يّية باأ يّنها بناء يتاأ يّلف من ع يّدة اأبعاد؛ ت�ستمل توكيد ال يّذات والتيّفاعل
املتك يّرر ،ومفهوم ال يّذات اليجابي ،واملهارات املعرف يّية الجتماع يّية يّ
وال�سعب يّية لدى الأقران
وغريها من الأبعاد .ويع يّرف ك يّل من ديفا�سي ،وراج ()Devassy & Raj, 2012, p. 555
ال�سلوكي ،واملخرجات
الكفاية الجتماع يّية من خالل ثالثة اأبعاد؛ هي :البعد املعريف ،والبعد يّ
التيّك يّيف يّية .وبالتيّايل فاإنيّ الكفاية الجتماع يّية هي قدرة الفرد على معرفة املوقف الجتماعي
ال�سياقات الجتماع يّية بطريقة ت ؤو يّدي اإىل اأن تنتج
وقبوله ،والقدرة على التيّعامل الف يّعال مع يّ
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املوارد خمرجات اإيجاب يّية لل يّذات ولالآخرين ،واأنيّ الكفاية الجتماع يّية ت�ستمل على العديد من
املهارات بني الأ�سخا�ص تتج يّلى يف التيّنظيم ال يّذاتي لالنفعالت واملعرفة الجتماع يّية والتيّ�سال
الإيجابي والعالقات الجتماع يّية مع اأع�ساء العائلة والأقران واملع يّلمني .وحاولت ريتز (Reitz,
 )2012ف�سل اأبعاد الكفاية الجتماع يّية ،مع الأخذ يف ا ُ
حل�سبان العتماد ال يّداخلي لك يّل ُبعد من
تلك الأبعاد ،والفروق بني تلك الأبعاد الفرع يّية للكفاية الجتماع يّية يف ك يّل �سياق .واأ�سارت لجن
( )Lang, 2010اإىل اأبعاد للكفاية الجتماع يّية الآتية:
 -1الإح�سا�ص بال يّذات ،وبع�ص املعرفة بالقدرات ال يّذات يّية.
 -2الإح�سا�ص بالآخرين ،وبع�ص املعرفة بقدراتهم.
 -3اإدارة ال يّذات يّ
وال�سبط ال يّداخلي.
التوجه ال يّذاتي.
 -4درجة من يّ
 -5القدرة على اإقامة عالقة مع الآخرين لتحقيق التيّك يّيف يف التيّفاعل الجتماعي.
اخلا�سة بالتيّفاعل ،واإدراك مو يّؤ�سرات التيّفاعل واأمناطه.
 -6الوعي باملعايري
يّ
 -7القدرة على التيّ�سال مع الآخرين بح�سا�س يّية وتعاطف.
 -8القابل يّية لال�سرتاك مع الآخرين كع�سو وم�ساهم يف العمل اجلماعي.
وو�صفت ( )Ladd, 2005القدرات ا يّلتي تت�س يّمنها الكفاية الجتماع يّية على ال يّنحو الآتي:
 -1يّ
يّ
والكف عن
ال�سروع يف تفاعالت اإيجاب يّية مع الأقران ،واملحافظة على تلك التيّفاعالت،
ال�سلب يّية.
ال�سلوكات يّ
يّ
ال�سداقة وقبول جماعة الأقران.
 -2يّ
 -3احلفاظ على العالقات الإيجاب يّية وال يّروابط ال يّداعمة.
ال�سلب يّية (كاأن يكون �سح يّية الأقران وال يّرف�ص اأو
ال�سلب يّية والأدوار يّ
 -4جت يّنب عالقات الأقران يّ
ال�سلب يّية (كالوحدة والقلق الجتماعي
العزل) ،وجت يّنب ال يّنتائج الجتماع يّية النفعال يّية يّ
وفاعل يّية ال يّذات املنخف�سة وتقدير ال يّذات املنخف�ص).
ويرى يو�سال ( )Uysal, 2015, p. 555اأنيّ الكفاية الجتماع يّية ت�ستمل على اأبنية ثالثة
اأ�سا�س يّية هي :املهارات الجتماع يّية والتيّك يّيف الجتماعي والأداء الجتماعي ،كما ينظر اإىل
ال�سلوكات
الكفاية الجتماع يّية اأي�سا على اأ يّنها الفاعل يّية يف التيّفاعل ،والقدرة على تقدمي يّ
الأ�سا�س يّية لتحقيق اأهداف الفرد يّ
ال�سخ�س يّية .واعترب يو�سال اأنيّ الكفاية الجتماع يّية لي�ست فقط
القدرة على اإمتام مه يّمة العالقات بني الأفراد بنجاح؛ ولكن اأي�س ًا القدرة على التيّعامل مع
ال�سلوكات املقبولة اجتماع يّي ًا
ا�ستجابات الآخرين ،و أا يّنه ميكن و�سف الكفاية الجتماع يّية بتو يّفر يّ
( )Prosocial Behaviorsا يّلتي يحاول املجتمع تنميتها ،مثل :م�ساعدة الآخرين وامل�ساركة
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مفهوم ذ�ت �جتماعي مرتفع

وقد حظي مفهوم الكفاية الجتماع يّية بكثري من ال يّدرا�سات والأبحاث؛ حيث اأجرى جرين
وفورهاند وبك وفو�سك ( )Green, Forehand, Beck & Vosk, 1980درا�سة هدفت اإىل
الك�سف عن العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والتيّح�سيل الأكادميي ،وتقيق ًا لأغرا�ص ال يّدرا�سة
يّ
و�سجالت املدر�سة
ا�ستخدم الباحثون تقدير املع يّلمني للكفاية الجتماع يّية ومنوذج تقدير الأقران
للح�سول على درجات التيّح�سيل الأكادميي .وقد تك يّونت ع يّينة ال يّدرا�سة من ( )116طالب ًا وطالبة
وتو�سلت ال يّدرا�سة اإىل اأنيّ الأطفال ذوي التيّح�سيل املرتفع كانوا
ال�س يّف ال يّثالث البتدائي ،يّ
من يّ
مرغوبني من قبل الأقران ومتفاعلني معهم ب�سكل اإيجابي ،مقارنة بالأطفال ذوي التيّح�سيل
املنخف�ص.
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ال�سلوكات يّ
الالاجتماع يّية ا يّلتي لها خمرجات اجتماع يّية �سلب يّية
واإظهار الحرتام لالآخر ،وغياب يّ
وال�سلوكات املخ يّلة بال يّنظام .واأ�سار مي�سيل�ص واأتكنز
مثل :العدوان والن�سحاب من املدر�سة ،يّ
بورنيت وكي�سول�سون ( ،)Meisels, Atkins-Burnett & Kicholson, 1996ويو�سال
( )Uysal, 2015اإىل عنا�سر الكفاية الجتماع يّية ،وهي:
 -1التيّ�س يّرف بطريقة لئقة :اأن يكون الفرد متعاون ًا بد ًل من العداء.
 -2اأن يكون الفرد ن�سط ًا اجتماع يّي ًا وف يّعا ًل بد ًل من اخلجل من التيّفاعالت الجتماع يّية.
 -3ا�ستخدام ال يّلغة ب�سكل منا�سب والتيّوا�سل مع الأفراد.
وبناء على فوج وهوجان ( )Vaughn and Hogan, 1994ت�ستمل الكفاية الجتماع يّية
اأربعة اأبعاد؛ وهي على ال يّنحو الآتي:
 -1ال�ستخدام الف يّعال للمهارات الجتماع يّية (تديد املو يّؤ�سرات الجتماع يّية).
ال�سلوكات غري التيّك يّيف يّية.
 -2غياب اأو عدم وجود يّ
 -3اأداء اجتماعي معريف منا�سب للعمر.
 -4عالقات اجتماع يّية اإيجاب يّية مع الآخرين ،وقبول اجتماعي من الآخرين.
ويح يّدد برودريك وبلويت ( )Brodrick & Blewitt, 2010اأربع فئات اأ�سا�س يّية للكفاية
الجتماع يّية ،وهي:
 -1العمل يّيات العاطف يّية (التيّعاطف والإح�سا�ص بالنتماء).
 -2العمل يّيات املعرف يّية (القدرة املعرف يّية والأخذ يف احل�سبان وجهة نظر يّ
الطرف الآخر والأحكام
الأخالق يّية).
 -3املهارات الجتماع يّية (التيّوا�سل الب�سري وا�ستخدام لغة منا�سبة وطرح اأ�سئلة منا�سبة).
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اأ يّما درا�سة روثرام ( )Rotheram, 1987فقد هدفت اإىل معرفة العالقة بني القدرة على
ح يّل امل�سكالت وتوكيد ال يّذات ( )Assertivenessوتقدير ال يّذات والكفاية الجتماع يّية والتيّح�سيل
ال�س يّف ال يّثالث البتدائي وحتيّى
الأكادميي .حيث تاأ يّلفت الع يّينة من ( )241طالب ًا وطالبة من يّ
ال�ساد�ص ،وقامت الباحثة با�ستخدام اختبار ح يّل امل�سكالت بني الأ�سخا�ص (The
يّ
ال�س يّف يّ
ال�سلوك
)Interpersonal Problem Solving Test؛ ومقيا�ص توكيد ال يّذات ،ومقيا�ص يّ
ال�س يّفي .واأ�سارت ال يّدرا�سة
لل�سلوك يّ
الجتماعي وفق ًا لتقديرات املع يّلمني وقوائم املالحظة يّ
اإىل وجود عالقة اإيجاب يّية بني القدرة على ح يّل امل�سكالت وتوكيد ال يّذات وتقدير ال يّذات وبني
التيّح�سيل الأكادميي .كما اأظهرت ال يّدرا�سة وجود عالقة بني البيانات حول الكفاية الجتماع يّية،
ال�س يّفي .اأ يّما فيما يتع يّلق باملكانة
لل�سلوك يّ
وفق ًا لتقديرات املع يّلمني وبيانات قائمات املالحظة يّ
الجتماع يّية بني الأقران ا يّلتي يّمتت درا�ستها با�ستخدام منوذج تقدير الأقران؛ فقد اأظهرت
ال يّنتائج عدم وجود عالقة بني مكانة يّ
ال�س يّف (يتمتيّع ب�سعب يّية ،يعاين من
الطفل الجتماع يّية داخل يّ
ال يّرف�ص ،يعاين من الإهمال) والتيّح�سيل الأكادميي.
واأجرت وينتزل ( )Wentzel, 1991درا�سة هدفت اإىل معرفة العالقة بني التيّح�سيل
ال�سلوك امل�سوؤول اجتماع يّي ًا والتيّنظيم ال يّذاتي ،ولتحقيق
الأكادميي واأبعاد الكفاية الجتماع يّية يّ
غر�ص ال يّدرا�سة يّمت تطبيق منوذج تقدير الأقران ومنوذج تر�سيح الأقران لتحديد املكانة
الجتماع يّية يّ
للطلبة ،كما يّمت يّ
الطالع على يّ
�سجالت املدر�سة للح�سول على درجات التيّح�سيل
الأكادميي ،وقد تك يّونت ع يّينة ال يّدرا�سة من ( )423طالب ًا وطالبة يف مرحلة املراهقة املب يّكرة،
وخل�ست ال يّدرا�سة اإىل اأنيّ هناك عالقة ذات دللة اإح�سائ يّية بني درجات التيّح�سيل الأكادميي
والكفاية الجتماع يّية؛ فالأطفال ا يّلذين ي�ستطيعون ح يّل امل�سكالت الجتماع يّية بطرق منا�سبة
ال�سلوكات ،وباملقارنة اأ�سارت
يح�سلون على درجات اأعلى من الأطفال ا يّلذين ل ميار�سون هذه يّ
ال يّنتائج اإىل اأنيّ يّ
الطفل ا يّلذي يتمتيّع ب�سعب يّية يح�سل على درجات اأعلى يف اختبارات التيّح�سيل
الأكادميي ،بينما يح�سل يّ
املتو�سط.
الطفل ا يّلذي يعاين من ال يّرف�ص على درجات اأدنى من يّ
واأجرى ت�سن وروبن ويل ( )Chen, Rubin & Li, 1997درا�سة طول يّية على ع يّينة من
يّ
الطلبة يف املرحلة العمر يّية ( 10اإىل � 12سنة) مل يّدة عامني ،حيث هدفت ال يّدرا�سة اإىل الك�سف
عن طبيعة العالقة بني التيّح�سيل الأكادميي والتيّك يّيف الجتماعي ،وقد قام الباحثون بقيا�ص
التيّح�سيل الأكادميي لدى ع يّينة ال يّدرا�سة والتيّك يّيف الجتماعي ،مبا يف ذلك الكفاية الجتماع يّية
والعدوان والقيادة وقبول الأقران .واأظهرت نتائج ال يّدرا�سة العالقة بني الوظيفة الجتماع يّية
(الكفاية الجتماع يّية ،العدوان ،القيادة ،قبول الأقران) والتيّح�سيل الأكادميي والتيّك يّيف.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

املجلد  20العدد � 3صـبتـمـبـر 2019

تق�سي العالقة بني التيّوافق الجتماعي
ويف درا�سة ( )Ray & Elliott, 2006ا يّلتي هدفت اإىل يّ
(اإدراك ال يّدعم الجتماعي ومفهوم ال يّذات واملهارات الجتماع يّية) والأداء يف اختبارات
ال�سفوف (ال يّرابع اإىل
التيّح�سيل الأكادميي ،حيث يّمت تليل بيانات ( )77طالبا وطالبة من يّ
ال يّثامن) وت�سنيف يّ
الطلبة بناء على هذا التيّحليل اإىل الفئات :كفاية اأكادمي يّية غري متط يّورة،
وكفاية �سلوك يّية غري متط يّورة ،وكفاية اأكادمي يّية �سلوك يّية ،وقد اأظهرت ال يّنتائج وجود فروق دا يّلة
متو�سطات اأداء يّ
ال�سلوك يّية
الطلبة يف فئة الكفاية الأكادمي يّية غري املتط يّورة والكفاية يّ
اإح�سائ يّي ًا بني يّ
غري املتط يّورة على مقيا�ص املهارات الجتماع يّية ل�سالح يّ
الطلبة ا يّلذين لديهم كفاية اأكادمي يّية
�سلوك يّية ،كما اأظهرت ال يّنتائج اأنيّ مفهوم ال يّذات يتن يّب أا بالتيّح�سيل الأكادميي.
اأ يّما درا�سة فيتو�سا وبريتي وبريتي ( )Feitosa, Prette & Prette, 2012فقد هدفت
يتو�سط العالقة بني املهارات الجتماع يّية
اإىل فح�ص افرتا�ص اأنيّ الكفاية املعرف يّية هي يّ
متغري يّ
متو�سط اأعمارهم
والتيّح�سيل الأكادميي ،وتك يّونت ع يّينة ال يّدرا�سة من ( )80طالب ًا وطالبة يّ
(� )8.15سنة .وقد ا�ستخدم الباحثون مقيا�ص كولومبيا لل يّذكاء ونظام تقدير املهارات
الجتماع يّية ( ،)SSRS-BRومقيا�ص التيّح�سيل الأكادميي ( .)SATواأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة
تتو�سط دور املهارات الجتماع يّية يف التيّح�سيل الأكادميي.
اإىل اأنيّ الكفاية املعرف يّية يّ
ويف درا�سة اأخرى اأجراها ( )Guimaraes, Lemos & Nunes, 2012حول العالقة بني
اخلا�سة بالأ�سرة (املو يّؤهالت العلم يّية
واملتغريات
املهارات الجتماع يّية والتيّح�سيل الأكادميي،
يّ
يّ
وطبيعة العمل وعدد �سنوات الإقامة يف ال يّدولة) لدى ع يّينة من ( )98مهاجر ًا يف الربتغال؛
ُوجدت فروق بني املجموعات :اجليل الأ يّول وال يّثاين من املراهقني املهاجرين ،وقد ُوجد اأنيّ اجليل
ال يّثاين اأظهر م�ستويات اأدنى يف التيّح يّكم ال يّذاتي والتيّعاون .وقد اأظهرت ال يّنتائج اأي�س ًا ارتباط ًا
اإيجاب يّي ًا يّ ً
دال اإح�سائ يّي ًا بني ال يّنتائج الأكادمي يّية وم�ستويات التيّح يّكم ال يّذاتي وتوكيد ال يّذات.
وهدفت درا�سة كوجن ( )Kong, 2013الك�سف عن العالقة بني القدرة املعرف يّية ،والكفاية
الجتماع يّية النفعال يّية والتيّح�سيل الأكادميي لدى ع يّينة من يّ
الطلبة املتف يّوقني قوامها ()124
طالب ًا وطالبة من املرحلة العمر يّية ( 8اإىل � 15سنة) .وط يّبقت الباحثة مقيا�ص الكفاية النفعال يّية
املقنن ،ومقيا�ص يّ
الجتماع يّية ا يّلذي يعتمد على تقديرات املع يّلمني ،ومقيا�ص القدرة املعرف يّية يّ
مقنن
للتيّح�سيل الأكادميي ،وب يّينت ال يّدرا�سة وجود عالقة دا يّلة اإح�سائ يّي ًا بني التيّح�سيل الأكادميي وبني
جمالت الكفاية الجتماع يّية ،وتن يّباأت بع�ص جمالت الكفاية الجتماع يّية بالتيّح�سيل الأكادميي،
وهي :التيّفكري املتفائل والوعي بال يّذات ومهارات العالقات .كما اأ�سارت ال يّنتائج اإىل عالقة دا يّلة
اإح�سائ يّي ًا بني القدرة املعرف يّية مع التيّح�سيل الأكادميي ،وظهرت بع�ص الفروق يف بع�ص جمالت
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الكفاية الجتماع يّية النفعال يّية والتيّح�سيل بني ال يّذكور والإناث ل�سالح الإناث؛ فالنوع (ذكور،
تو�سط العالقة بني الكفاية الجتماع يّية النفعال يّية والتيّح�سيل الأكادميي.
اإناث) يّ
وك�سفت درا�سة زورزا ومارينو ودوليما�ص ومي�سا�ص (& Zorza, Marino, De Lemus
 )Mesas, 2013عن القدرة التيّن يّبوؤ يّية للتيّح يّكم الف يّعال يف التيّم يّثل العاطفي والأداء الأكادميي
والكفاية الجتماع يّية لدى املراهقني ،وط يّبق الباحثون مقيا�ص التيّقدير ال يّذاتي للتيّح يّكم الف يّعال
ومقيا�ص التيّم يّثل العاطفي على ع يّينة ت أا يّلفت من ( )359طالب ًا وطالبة ( 197طالبة ،و 162طالب ًا)
ال�سلوك املقبول
تراوحت اأعمارهم (بني  12اإىل � 14سنة) ،وق يّدم ك يّل طالب معلومات عن يّ
متو�سط عالمات يّ
ال�سنة
الطلبة يف نهاية يّ
اجتماع يّي ًا لبق يّية ال يّرفاق .كما قام الباحثون بح�ساب يّ
ال يّدرا�س يّية وتقديرات مع يّلم ك يّل ما يّدة لطالبه على ا�ستبانة املهارات الأكادمي يّية ،وب يّينت نتائج
ال يّدرا�سة اأنيّ التيّح يّكم الف يّعال يتن يّباأ مبا�سرة بالأداء الأكادميي والكفاية الجتماع يّية ،واأنيّ التيّم يّثل
يتو�سط تاأثري التيّح يّكم الف يّعال يف الكفاية الجتماع يّية ،واأظهرت ال يّنتائج اأي�س ًا اأنيّ الكفاية
العاطفي يّ
الجتماع يّية تن يّباأت ب�سكل يّ
دال يف الأداء الأكادميي.
وهدفت درا�سة (ال يّنملة )2016 ،التيّع يّرف اإىل م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى يّ
طالب
املرحلة ال يّثانو يّية املتف يّوقني درا�س يّي ًا وعالقتها بال يّدافع يّية لالإجناز ،وقد ت أا يّلفت ع يّينة ال يّدرا�سة من
( )248طالب ًا متف يّوق ًا من يّ
ال�س يّف ال يّثاين ال يّثانوي يف منطقة ال يّريا�ص ،حيث اختريت هذه
طالب يّ
بالطريقة يّ
الع يّينة يّ
الطبق يّية املنتظمة .واأظهرت نتائج ال يّدرا�سة اأنيّ م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى
ع يّينة ال يّدرا�سة جاءت بدرجة مرتفعة ،وجاءت ال يّنتائج املتع يّلقة بال يّدافع يّية لالإجناز بدرجة مرتفعة
اأي�س ًا .وب يّينت نتائج ال يّدرا�سة اأي�س ًا وجود عالقة ارتباط موجبة ذات دللة اإح�سائ يّية بني الكفاية
الجتماع يّية وال يّدافع يّية لالإجناز.
ال�سلة ( )Tan, Oe & Le, 2018وا يّلتي كانت تهدف اإىل اإدراك
ومن ال يّدرا�سات ذات يّ
يّ
الطلبة لوجود عالقة بني مهاراتهم الجتماع يّية ( )Mindsetوالأداء الأكادميي وتكرار
ال�س يّف التيّا�سع .حيث �سملت ع يّينة ال يّدرا�سة ( )323طالب ًا وطالبة
ال�سلب يّية لدى طلبة يّ
ال�سلوكات يّ
يّ
من مدر�سة واحدة يف ولية اإلينوي الأمريك يّية ( .)Central Illinoisوقد اأظهرت ال يّنتائج اأنيّ
تراكمي اأعلى والتزام باحل�سور
الإناث ال يّلواتي يدركن اأه يّم يّية املهارات الجتماع يّية لديهنيّ مع يّدل
يّ
اأعلى وم�سكالت �سلوك يّية اأق يّل مقارنة بال يّذكور .يف حني كانت الإناث ال يّلواتي يدركن باأنيّ املهارات
الجتماع يّية اأق يّل اأه يّم يّية؛ كانت لديهنيّ مع يّدلت تراكم يّية اأق يّل وح�سور منخف�ص ،وم�سكالت �سلوك يّية
مقارنة بال يّذكور .ومن هذا املنطلق ب يّينت ال يّدرا�سة فروق ًا جندرية يف العالقة بني اإدراك املهارات
وال�سلوك يّية لدى طلبة املرحلة ال يّثانو يّية.
الجتماع يّية واملخرجات الأكادمي يّية يّ
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�لدر��سة
م�سكلة ّ
تو يّفر الكفاية الجتماع يّية للمراهق يّ
ال�سعور بنف�سه بطريقة اآمنة يف التيّفاعالت الجتماع يّية،
واأن ي�سبح اأكرث اإنتاج يّية واإدراك ًا لذاته باأ يّنه ميتلك الكفاية يف العالقات الجتماع يّية .ويوجد عالقة
اإيجاب يّية بني الكفاية الجتماع يّية وتوكيد ال يّذات والعالقات الفاعلة وال يّدعم الجتماعي واحرتام
وال�سمات يّ
ال�سخ�س يّية مثل النفتاح وال يّنجاح الأكادميي.
ال يّذات والتيّوافق الجتماعي والعافية يّ
ال�سلوك يّية والقلق الجتماعي
بينما توجد عالقة �سلب يّية بني الكفاية الجتماع يّية وامل�سكالت يّ
والعزلة ( .)Ates, 2016يف �سوء ما تقدم فاإن الهدف من الدرا�سة احلالية هو الك�سف عن
م�ستوى الكفاية الجتماعية وعالقتها بالتوافق املدر�سي والتح�سيل الأكادميي ،وذلك لدى عينة
من طلبة املرحلة الثانوية من اجلن�سني .فهذه الدرا�سة متثل حماولة للتعرف اإىل اأثر الكفاية
الجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف التوافق املدر�سي والتح�سيل الأكادميي .وا�ستق�ساء
الفروق يف م�ستوى الكفاية الجتماعية لدى عينة الدرا�سة تبعا ملتغريي النوع وال�سنة الدرا�سية
والتفاعل بينهم .واختريت عينة الدرا�سة من طلبة ال�سف التا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر يف
مرحلة املراهقة التي تعترب من املراحل النمائبة املهمة يف حياة الفرد بعد اأن لحظ الباحث اأن
املعلمني واأولياء الأمور يبدون مالحظات عن نق�ص املهارات الجتماعية النفعالية لدى الطلبة
وكرثة النزاعات بني طلبة املرحلة الثانوية وتاأثريها يف التوافق املدر�سي والتح�سيل الأكادميي.
�لدر��سة
�أ�سئلة ّ
و�ستحاول ال يّدرا�سة احلال يّية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
(ال�س يّف التيّا�سع والعا�سر
 ما م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية يّواحلادي ع�سر)؟
 ما العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي لدى ع يّينة منطلبة املرحلة ال يّثانو يّية؟
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ال�سابقة ا�ستندت اإىل اأطر نظر يّية متن يّوعة يف تعريف الكفاية
من املالحظ اأنيّ ال يّدرا�سات يّ
الجتماع يّية ،وا�ستخدمت مقايي�ص خمتلفة للكفاية الجتماع يّية .ومت يّيزت ال يّدرا�سة احلال يّية باأ يّنها
متغري الكفاية الجتماع يّية وعالقته بالتيّح�سيل الأكادميي والتوافق املدر�سي ،ويف حدود
تناولت يّ
علم الباحث فاإ يّنه ل يوجد درا�سات عرب يّية كثرية تناولت م�ستوى الكفاية الجتماع يّية وعالقتها
ربر ًا لل يّدرا�سة
بالتيّح�سيل الأكادميي والتوافق املدر�سي لدى طلبة املرحلة ال يّثانو يّية ،وهذا يع يّد م يّ
ال�سابقة.
احلال يّية ومت يّيز ًا عن غريها من ال يّدرا�سات يّ
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 هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائ يّية عند م�ستوى دللة ( )0.05=αيف م�ستوى الكفايةالجتماع يّية على املقيا�ص الك يّلي وعلى اأبعاده الفرع يّية لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية
لل�سنة ال يّدرا�س يّية اأو للتيّفاعل بينهما؟
ُتعزى للنوع اأو يّ
�لدر��سة
�أهد�ف ّ
تهدف ال يّدرا�سة احلال يّية اإىل:
ال�سفوف
 التيّع يّرف اإىل م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانوية من يّالتيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر.
 الك�سف عن العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي لدىطلبة املرحلة ال يّثانو يّية.
وال�سنة
 الك�سف عن الفروق بني طلبة املرحلة ال يّثانو يّية يف الكفاية الجتماع يّية تبع ًا للنوع يّال يّدرا�س يّية والتيّفاعل بينهما.
�لدر��سة
�أه ّم ّية ّ
تربز اأه يّمية ال يّدرا�سة احلال يّية من اأه يّمية الكفاية الجتماع يّية وما ت�ستمل عليه من املعرفة
واملهارة يّ
والجتاه وال يّن�سج الجتماعي والتيّح يّكم ال يّذاتي ،فالكفاية الجتماع يّية مه يّمة ليكون الفرد
يّ ً
ال�سعوبات ،وليحافظ على العالقات بفاعل يّية وبطريقة
م�ستقال قادر ًا على التوافق ومواجهة يّ
مثال يّية ،وت�ستمل الكفاية الجتماع يّية على مهارات وممار�سات اجتماعية وتف يّهم عاطفي ت�ساعد
املراهق على التوافق ومت يّكنه من املمار�سة الجتماع يّية لتحقيق املطالب الجتماع يّية بطريقة
اخلا�سة والأهداف امل�سرتكة بطريقة تمي احلقوق الأ�سا�س يّية
مر�سية ،وتقيق الأهداف
يّ
وحقوق يّ
الطرف ا يّلذي يتفاعل معه.
كما تربز الأه يّمية ال يّنظر يّية لهذه ال يّدرا�سة يف تو�سيح مفهوم الكفاية الجتماع يّية واأبعادها
وتط يّور تاريخ درا�سة الكفاية الجتماع يّية .وتظهر الأه يّمية التيّطبيق يّية لل يّدرا�سة من خالل و�سفها
ال�سفوف التيّا�سع والعا�سر
مل�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية يف يّ
مما ي�ساعد يّ
الرتبو يّيني على
واحلادي ع�سر ،وعالقتها بالتوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي ،يّ
و�سع الربامج التيّدريب يّية ا يّلتي تهدف اإىل تنمية الكفاية الجتماع يّية ودرا�سة اأثر تلك الربامج
يف تنمية التوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي ،وتوفري ال يّدرا�سة ملقيا�ص الكفاية الجتماع يّية
والتوافق املدر�سي وتعديله ليتنا�سب والبيئة العرب يّية.
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.)MacConnell, 1995

�لتّعريفات �ل�سطالح ّية و�لإجر�ئ ّية
�لكفاية �لجتماع ّية ) :(Social competenceهي املجموع الك يّلي للمعرفة واملهارات
يّ
والجتاهات ا يّلتي ت�ساعد الفرد على اأداء املها يّم وح يّل امل�سكالت يف جمال حم يّدد ،وتعك�ص
ال�سلوكات الجتماع يّية واملهارات يّ
لل�سلوك على نحو مالئم يف احلياة اليوم يّية (Ten
الالزمة يّ
يّ
 )Dam & Volman, 2003, p. 120وتع يّرف اإجرائ يّي ًا بال يّدرجة ا يّلتي يح�سل عليها امل�ستجيب
على مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي امل�ستخدم يف ال يّدرا�سة احلال يّية.
�لتّح�سيل �لأكادميي ) :(Academic achievementهو املع يّدل يّ
الرتاكمي يف الف�سل الأ يّول
ال�س يّف التيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر ا يّلذين ا�ستجابوا
للعام ال يّدرا�سي ( )2017/2016لطلبة يّ
ملقيا�ص الكفاية الجتماع يّية يف ال يّدرا�سة احلال يّية.
�لتو�فق �ملدر�سي ) :(School adjustmentهو عمل يّية متع يّددة اجلوانب ت�سمل التيّوافق مع
ال�سف يّية (Perry & Weinstein, 1998, p.
املتط يّلبات املعرف يّية والجتماع يّية والنفعال يّية للغرفة يّ
 .)178ويظهر التوافق املدر�سي من خالل �سلوك يّ
ال�س يّف واملع يّلم ،واخلربات
الطالب جتاه طلبة يّ
والتيّجارب داخل املدر�سة ،ويع يّرف اإجرائ يّي ًا بال يّدرجة ا يّلتي يح�سل عليها امل�ستجيب على املقيا�ص
الفرعي للتوافق املدر�سي امل�ستخدم يف ال يّدرا�سة احلال يّية.
�لدر��سة
منهج ّ
اعتمد الباحث يف هذه ال يّدرا�سة املنهج الو�سفي الرتباطي املقارن؛ وذلك ملالءمته لأغرا�ص
ال يّدرا�سة احلال يّية ،اإذ اأنيّ ال يّدرا�سة هدفت التيّع يّرف اإىل م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من

املجلد  20العدد � 3صـبتـمـبـر 2019

�لدر��سة
حدود ّ
تتح يّدد نتائج هذه ال يّدرا�سة بـ:
�حلدود �ملكانية :املدر�ستان امل�ستهدفتان بالدرا�سة يف اإمارة دبي.
�حلدود �لزمانية� :سهرا ت�سرين الأول وت�سرين الثاين 2016
�حلدود �لب�سرية :طلبة ال�سف التا�سع ،والعا�سر ،واحلادي ع�سر يف املدر�ستني امل�ستهدفتني
بالدرا�صة
ال�سيكومرت يّية واملع يّدة لأغرا�ص البحث احلايل ،وهي مقيا�ص الكفاية
خ�سائ�ص اأداة البحث يّ
الجتماع يّية والتوافق املدر�سي (�سورة املراهقة) (Walker-McConnell scale of social
 )competence and school adjustmentمن اإعداد والكر وماكونيل (& Walker
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ال�س يّف التيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر ،وعالقة الكفاية الجتماع يّية بالتيّح�سيل الأكادميي
طلبة يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية
والتوافق املدر�سي ،ومدى الختالف يف الكفاية الجتماع يّية تبع ًا يّ
ملتغريات النوع يّ
والتيّفاعل بينهما.
�لدر��سة
جمتمع ّ
ال�سباح يّية)،
تاأ يّلف جمتمع ال يّدرا�سة من جميع طلبة املدر�سة الأهل يّية -فرع دبي (الفرتة يّ
ال�سفوف التيّا�سع والعا�سر
ومدر�سة دبي كارمل ،البالغ عددهم ( )732طالب ًا وطالبة من يّ
واحلادي ع�سر ،وذلك ح�سب اإح�سائ يّيات ق�سم القبول والتيّ�سجيل يف كلتا املدر�ستني يف الف�سل
الأ يّول للعام ال يّدرا�سي ( .)2017/2016يّ
ويو�سح اجلدول ( )1توزيع جمتمع ال يّدرا�سة ح�سب النوع
وال�سنة ال يّدرا�س يّية.
يّ
جدول ()1
متغري�تها
توزيع جمتمع �لدّ ر��سة ح�سب ّ
املدر�شة
املدر�سة الأهل يّية -فرع دبي
مدر�سة دبي كارمل
املجموع

ال�شفّ ال ّتا�شع
ّ
ذكور
اإناث
157
118
24
19
181
137

ال�شفّ العا�شر
ّ
ذكور
اإناث
67
98
21
15
88
113

ال�شفّ احلادي ع�شر
ّ
ذكور
اإناث
106
71
18
18
124
89

املجموع
617
115
732

�لدر��سة
ع ّينة ّ
�سملت ع يّينة ال يّدرا�سة ( )260طالب ًا وطالبة ،اأخذت من املدر�سة الأهلية-فرع دبي (ن=
 ،)219ومدر�سة دبي كارمل (ن= .)41وبلغ متو�سط اأعمارهم ( ،)15،288بانحراف معياري
( ،(0،9654واملدى ( )3موزعني على امل�ستويات الدرا�سية من التا�سع اإىل احلادي ع�سر.
واختريت هذه ال�سفوف لأنها متثل املرحلة الثانوية .واختريت العينة بالطريقة املتي�سرة (وهي
متغرياتها.
ما يعرف بالعينة املتوافرة) .واجلدول ( )2يّ
يبني توزيع ع يّينة ال يّدرا�سة ح�سب يّ
جدول ()2
متغري�تها
توزيع ع ّينة �لدّ ر��سة ح�سب ّ
اŸدر�صة
املدر�سة الأهل يّية -فرع دبي
مدر�سة دبي كارمل
املجموع

ال�س يّف التيّا�سع
يّ
ذكور
اإناث
55
42
9
7
64
49

ال�س يّف العا�سر
يّ
ذكور
اإناث
24
35
8
5
32
40

ال�س يّف احلادي ع�سر
يّ
ذكور
اإناث
38
25
6
6
44
31

املجموع
219
41
260
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ت�سحيح �ملقيا�س
تتم الإجابة على فقرات املقيا�ص من خالل مقيا�ص متد يّرج من خم�ص نقاط؛ هي
يّ
(اأبد ًا ،نادر ًا ،اأحيان ًا ،غالب ًا ،دائم ًا) .وجميع فقرات املقيا�ص اإيجاب يّية تاأخذ التيّقديرات (،1
 .)5 ،4 ،3 ،2واأدنى درجة ميكن اأن يح�سل عليها امل�ستجيب هي ( )53درجة ،واأعالها هي
( )265درجة ،وك يّلما كانت درجة امل�ستجيب مرتفعة؛ كان ذلك مو يّؤ�سر ًا على ارتفاع درجة الكفاية
الجتماع يّية والتوافق املدر�سي لديه ،والعك�ص �سحيح.
�سدق �ملقيا�س
جرى تطبيق املقيا�ص على ع يّينة ا�ستطالع يّية من خارج ع يّينة ال يّدرا�سة موؤ يّلفة من ( )42طالب ًا
ال�سفوف التيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر ،و يّمت احت�ساب �سدق الأداة بح�ساب البناء
وطالبة من يّ
�سدق
ال يّداخلي؛ اإذ جرى ال َّتاأ ُّكد من وجو ِد
ارتباط بني الفقرة مع املجال؛ بهدف التَّح ُّق ِق من ِ
ٍ
ويبني اجلدول ( )3معامالت ارتباط الفقرة بال يّدرجة الك يّل يّية للمجال.
البنا ِء ال يّداخليِّ .
جدول ()3
معامالت �رتباط �لفقرة بالدّ رجة �لك ّل ّية للمجال
ال ّتح ّكم ال ّذاتي
االرتباط
ال ّرقم
0.65
3
0.46
9
0.83
10

العالقات مع االأقران
االرتباط
ال ّرقم
0.88
1
0.93
2
0.93
4

التوافق املدر�شي
االرتباط
ال ّرقم
0.89
7
0.76
8
0.84
11

ال ّتم ّثل العاطفي
االرتباط
ال ّرقم
0.85
30
0.87
36
0.80
37
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�لدر��سة
�أد�ة ّ
لتحقيق هدف ال يّدرا�سة ط يّبق الباحث مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي وفق ًا
لتقديرات املع يّلمني (Walker-McConnell scale of social competence and school
 )adjustmentمن اإعداد والكر ومكونيل (�( )Walker & MacConnell, 1995صورة
املراهقة) ،ويتك يّون املقيا�ص من ( )53فقرة ،جميعها اإيجاب يّية تقي�ص الكفاية الجتماع يّية والتوافق
املدر�سي �سمن املجالت الآتية :التيّح يّكم ال يّذاتي ( )Self-controlوهي ذات الأرقام (،10 ،9 ،3
 ،)50 ،40 ،39 ،31 ،26 ،22 ،20 ،18 ،15 ،12والعالقات مع الأقران (،1( )Peer relations
 ،)53 ،48 ،46 ،41 ،35 ،34 ،25 ،24 ،17 ،16 ،13 ،6 ،5 ،4 ،2والتوافق املدر�سي (School
 ،)51 ،47 ،44 ،43 ،42 ،38 ،33 ،28 ،27 ،23 ،21 ،19 ،11 ،8 ،7( )adjustmentوالتيّم يّثل
العاطفي (.)52 ،49 ،45 ،37 ،36 ،30( )Empathy
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ال ّتح ّكم ال ّذاتي
االرتباط
ال ّرقم
0.80
12
0.70
15
0.75
18
0.73
20
0.74
22
0.40
26
0.51
31
0.37
39
0.60
40
0.71
50

العالقات مع االأقران
االرتباط
ال ّرقم
0.09
5
0.87
6
0.90
13
0.88
16
0.91
17
0.93
24
0.92
25
0.93
34
0.84
35
0.91
41
0.86
46
0.91
48
0.66
53

التوافق املدر�شي
االرتباط
ال ّرقم
0.90
19
0.88
21
0.35
23
0.89
27
0.59
28
0.84
33
0.51
38
0.59
42
0.84
43
0.84
44
0.86
47
0.38
51

ال ّتم ّثل العاطفي
االرتباط
ال ّرقم
0.88
45
0.83
49
0.08
52

يبني اجلدول ( )3اأنيّ ارتباط الفقرة باملجال بلغ ( )0.35فاأكرث ملعظم الفقرات يف جمالت
يّ
التيّح يّكم ال يّذاتي والعالقات مع الأقران والتوافق املدر�سي والتيّم يّثل العاطفي ،با�ستثناء الفقرة
( )52يف جمال التيّم يّثل العاطفي .وب�سكل عام فاإنيّ ارتباطات فقرات املقيا�ص كانت جميعها
مرتفعة وقو يّية.
وقام الباحث بعر�ص الأداة على خم�سة حم يّكمني من ذوي الخت�سا�ص يف جمال الإر�ساد
وال�س يّحة ال يّنف�س يّية وعلم ال يّنف�ص يّ
الرتبوي يف جامعة اأبوظبي وجامعة ع َّمان الأهل يّية واجلامعة
يّ
العرب يّية املفتوحة -فرع الأردنيّ ُ ،
وط ِل َب من ِّ
و�سوح الفقرات وقيا�سها
حم ِّك ٍم اإبدا ُء راأي ِه يف
كل ُ َ
ِ
لتتنا�سب
وع يّدلت �سياغ ُة بع�ص الفقرات
للمفهوم ا يّلذي اأُع يّد ْت لهُ ،وارتباطها باملقيا�ص الفرعيُ ،
َ
ِ
ومالحظات املح يّكم َني عليها.
ثبات �ملقيا�س
ثبات املقيا�ص؛ ُح�سب معامل ال يّثبات (التيّ�ساق ال يّداخلي) با�ستخدام معادلة
للتَّح ُّق ِق من ِ
كرونباخ األفا ( .)Cronbach- Alphaواجلدول (ُ )4ي ِّبني ذلك.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
جدول ()4
معامل �لتّ�ساق �لدّ �خلي كرونباخ �ألفا
ال ّثبات
0.91
0.97
0.95
0.88
0.98

يت�سح من اجلدول ( )4اأن معامل التيّ�ساق ال يّداخلي للمقيا�ص بلغ ( .)0.98اأ يّما معامالت
التيّ�ساق ال يّداخلي للمجالت فكانت على ال يّنحو الآتي :التيّح يّكم ال يّذاتي ( ،)0.91والعالقات مع
الأقران ( ،)0.97والتوافق املدر�سي ( ،)0.95والتيّم يّثل العاطفي ( ،)0.88وت�سري ال يّنتائج اإىل
اأنيّ املقيا�ص يتمتيّع بدللت ثبات اتيّ�ساق داخلي مرتفعة.
�لدر��سة
نتائج ّ
�ل�سوؤ�ل �لأ ّول:
�لنّتائج �ملتع ّلقة بالإجابة عن ّ

ون�سه" :ما م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من طلبة
ال�سوؤال الأ يّول؛ يّ
لالإجابة عن يّ
املتو�سطات احل�ساب يّية
املرحلة ال يّثانو يّية يّ
(ال�س يّف التيّا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر)؟" ،فقد ُح�سبت يّ
والنحرافات املعيار يّية لأداء يّ
الطلبة على جمالت املقيا�ص ،وهي :التيّح يّكم ال يّذاتي ،والعالقات مع
الأقران ،والتوافق املدر�سي ،والتيّم يّثل العاطفي ،واملقيا�ص كك يّل .وقد يّمت ال�ستناد اإىل القاعدة
احل�ساب يّية الآتية يف تديد م�ستويات الكفاية الجتماع يّية :احل يّد الأعلى للتيّدريج امل�ستخدم -
احل يّد الأدنى للتيّدريج امل�ستخدم /عدد م�ستويات درجة يّ
ال�سيوع ،وبذلك تكون (= 3/)1-5
يتم جمعها للح يّد الأدنى للتيّدريج ،وبالتيّايل فاإنيّ
 1.33وا يّلتي مت يّثل طول الفئة الواحد ،وبعد ذلك يّ
املتو�سطات احل�ساب يّية؛ هي:
درجة �سيوع الكفاية الجتماع يّية لدى طلبة املرحلة ال يّثانو يّية بناء على يّ
 اأق يّل من 2.33منخف�ص.متو�سط.
  3.66-2.34يّ  3.67فاأكرث مرتفع.واجلدول ( )5يّ
يو�سح م�ستوى الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية.
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املجال
التيّح يّكم ال يّذاتي
العالقات مع الأقران
التوافق املدر�سي
التيّم يّثل العاطفي
الك يّلي
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جماالت املقيا�س
التيّح يّكم ال يّذاتي
العالقات مع الأقران
التوافق املدر�سي
التيّم يّثل العاطفي

املتو�شط
ّ
3.64
3.82
3.82
3.75

االنحراف املعياري
0.77
0.78
0.76
0.78

امل�شتوى
متو�سط
يّ
مرتفع
مرتفع
مرتفع

ّ
الرتتيب
4
1
1
3

املتو�سطات احل�ساب يّية لدرجات يّ
الطلبة على مقيا�ص الكفاية
يظهر من اجلدول ( )5اأنيّ
يّ
املتو�سطات احل�ساب يّية
الجتماع يّية تراوحت بني ( .)3.82-3.64كما يالحظ من اجلدول اأنيّ
يّ
للمجالت :العالقات مع الأقران ،والتوافق املدر�سي ،والتيّم يّثل العاطفي ،هي)3.82( )3.82( :
( )3.75على التيّوايل ،وبناء على معيار القاعدة احل�ساب يّية امل�سار اإليها يف هذه ال يّدرا�سة؛ فاإنيّ
املتو�سطات ت�سري اإىل اأنيّ يّ
الطلبة ميتلكون درجة مرتفعة من تلك املجالت .اأ يّما جمال
قيم تلك يّ
املتو�سط احل�سابي لدرجات يّ
الطلبة على هذا املجال
التيّح يّكم ال يّذاتي في�سري اجلدول ( )5اإىل اأنيّ
يّ
مما ي�سري اإىل اأنيّ يّ
متو�سطة على
( )3.64بانحراف معياري ( ،)0.77يّ
الطلبة ميتلكون درجة يّ
هذا املجال.
ال�سوؤال ال يّثاين:
ال يّنتائج املتع يّلقة بالإجابة عن يّ
ون�سه" :ما العالقة بني الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي
ال�سوؤال ال يّثاين؛ يّ
لالإجابة عن يّ
والتيّح�سيل الأكادميي لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية؟" ،يكون ح�ساب م�سفوفة الرتباط
بني الكفاية الجتماع يّية والتوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة ال يّثانو يّية .كما
مبني يف اجلدول (:)6
هو يّ
جدول ()6
معامل �رتباط "بري�سون" بني �لكفاية �لجتماع ّية و�لتو�فق �ملدر�سي
و�لتّح�سيل �لأكادميي لدى طلبة �ملرحلة �ل ّثانوية
املجال
التيّح يّكم ال يّذاتي
العالقات مع الأقران
التوافق املدر�سي
التيّم يّثل العاطفي

ال ّتح�شيل االأكادميي
الدّاللة
معامل االرتباط
0.70
0.02
0.11
0.10
0.01
*0.151
0.09
0.10
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جدول ()7
�ملتو�سطات �حل�ساب ّية و�لنحر�فات �ملعيار ّية مل�ستوى �لكفاية �لجتماع ّية
ّ
ً
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية و�لتّفاعل بينهما
�لنوع
ملتغري
ا
تبع
ّ
ّ
املجال

النوع

ذكور

التيّح يّكم ال يّذاتي

اإناث

املجموع

العالقات مع الأقران

ذكور

املتو�شط
ّ
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التا�صع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع

3.30
3.65
3.25
3.36
4.43
3.60
3.74
3.97
3.79
3.62
3.45
3.65
3.59
3.78
3.25
3.52

االنحراف
املعياري
0.72
0.57
0.71
0.70
0.62
0.56
0.63
0.71
0.88
0.57
0.71
0.77
0.64
0.65
0.78
0.72

العدد
64
32
44
140
49
40
31
120
113
72
75
260
63
32
44
139
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يتيّ�سح من اجلدول ( )6باأنيّ معامل الرتباط بني التوافق املدر�سي والتيّح�سيل الأكادميي بلغ
( ،)0.151وهذه القيمة دا يّلة عند م�ستوى ( )0.05=αفاأق يّل .اأ يّما جمالت التيّح يّكم ال يّذاتي،
والعالقات مع الأقران ،والتيّم يّثل العاطفي فقد بلغت قيم معامالت الرتباط (،0.10 ،0.02
 )0.10على التيّوايل ،وك يّل تلك القيم غري دا يّلة عند م�ستوى ( )0.05=αفاأق يّل.
ال�سوؤال ال يّثالث:
ال يّنتائج املتع يّلقة بالإجابة عن يّ
ون�سه" :هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائ يّية عند م�ستوى
ال�سوؤال ال يّثالث؛ يّ
لالإجابة عن يّ
دللة ( )0.05=αيف م�ستوى الكفاية الجتماع يّية على املقيا�ص الك يّلي وعلى اأبعاده الفرع يّية
لل�سنة ال يّدرا�س يّية اأو للتيّفاعل بينهما؟" فقد يّمت
لدى ع يّينة من طلبة املرحلة ال يّثانو يّية تعزى للنوع اأو يّ
مبني يف اجلدول (:)7
املتو�سطات احل�ساب يّية ،كما هو يّ
ح�ساب يّ
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املجال

النوع

اإناث
العالقات مع الأقران
املجموع

ذكور

التوافق املدر�سي

اإناث

املجموع

ذكور
التيّم يّثل العاطفي
اإناث

املتو�شط
ّ
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع

4.54
3.88
3.91
4.16
4.01
3.83
3.52
3.82
3.50
3.98
3.29
3.55
4.46
3.85
3.98
4.13
3.92
3.91
3.58
3.82
3.51
3.68
3.23
3.46
4.49
3.75
3.91
4.09

االنحراف
املعياري
0.50
0.61
0.85
0.71
0.75
0.63
0.87
0.78
0.64
0.57
0.83
0.73
0.57
0.62
0.64
0.66
0.77
0.60
0.83
0.76
0.72
0.69
0.73
0.73
0.53
0.64
0.72
0.70

العدد
49
40
31
120
112
72
75
259
64
32
44
140
49
40
31
120
113
72
75
260
64
32
44
140
49
40
31
120
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املجال

التيّم يّثل العاطفي

املجموع

ذكور

الديّرجة الك يّل يّية

اإناث

املجموع

املتو�شط
ّ
3.93
3.72
3.51
3.75
3.48
3.77
3.26
3.48
4.48
3.77
3.89
4.09
3.92
3.77
3.52
3.76

التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
املجموع

االنحراف
املعياري
0.81
0.66
0.80
0.78
0.62
0.51
0.71
0.65
0.51
0.52
0.60
0.63
0.76
0.51
0.73
0.71

العدد
113
72
75
260
63
32
44
139
49
40
31
120
112
72
75
259

املتو�سطات احل�ساب يّية للكفاية
يالحظ من اجلدول ( )7اأنيّ هناك فروق ًا ظاهر يّية بني
يّ
الجتماع يّية بني يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية
الطلبة على خمتلف املجالت الفرع يّية تبع ًا يّ
ملتغريي النوع يّ
والتيّفاعل بينهما ،ومن اأجل التيّح يّقق من اأنيّ الفروق دا يّلة اإح�سائ يّي ًا فقد يّمت اإجراء تليل التيّباين
ال يّثنائي ،واجلدول ( )8يّ
يو�سح نتائج تليل التيّباين.
جدول ()8
نتائج حتليل �لتّباين �ل ّثنائي لالختالف يف م�ستوى �لكفاية �لجتماع ّية
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية و�لتّفاعل بينهما
تبع ًا للنوع ّ
املجال

م�شدر ال ّتباين

التيّح يّكم ال يّذاتي

النوع
امل�ستوى الديّرا�سي
النوع * امل�ستوى الديّرا�سي

جمموع
املر ّبعات
16.51
6.40
15.76

درجات
احل ّر ّية
1.00
2.00
2.00

متو�شط
ّ
املر ّبعات
16.51
3.20
7.88

ف

الدّاللة

39.30
7.61
18.76

0.00
0.00
0.00
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املجال

م�شدر ال ّتباين

اخلط أا
التيّح يّكم ال يّذاتي
املجموع
النوع
امل�ستوى الديّرا�سي
العالقات
أقرانمع النوع * امل�ستوى الديّرا�سي
ال
اخلطاأ
املجموع
النوع
امل�ستوى الديّرا�سي
التيّك يّيف الديّرا�سي النوع * امل�ستوى الديّرا�سي
اخلطاأ
املجموع
النوع
امل�ستوى الديّرا�سي
التيّم يّثل العاطفي النوع * امل�ستوى الديّرا�سي
اخلطاأ
املجموع
النوع
امل�ستوى الديّرا�سي
الديّرجة الك يّل يّية النوع * امل�ستوى الديّرا�سي
اخلطاأ
املجموع

جمموع
املر ّبعات
106.71
151.71
19.90
10.38
7.91
113.51
157.11
15.56
5.35
13.30
108.15
148.58
20.68
8.59
8.90
116.09
159.53
17.96
7.38
10.93
87.64
129.66

درجات
احل ّر ّية
254.00
259.00
1.00
2.00
2.00
253.00
258.00
1.00
2.00
2.00
254.00
259.00
1.00
2.00
2.00
254.00
259.00
1.00
2.00
2.00
253.00
258.00

متو�شط
ّ
املر ّبعات
0.42

ف

الدّاللة

19.90
5.19
3.95
0.45

44.35
11.56
8.81

0.00
0.00
0.00

15.56
2.68
6.65
0.43

36.54
6.29
15.62

0.00
0.00
0.00

20.68
4.29
4.45
0.46

45.24
9.39
9.74

0.00
0.00
0.00

17.96
3.69
5.46
0.35

51.85
10.65
15.77

0.00
0.00
0.00

يالحظ من اجلدول ( )8باأنيّ قيم الإح�سائي "ف" بلغت (،36.54 ،44.35 ،39.30
 )51،85 ،45.24ملجالت التيّح يّكم ال يّذاتي والعالقات مع الأقران والتوافق املدر�سي والتيّم يّثل
واملتو�سط الك يّلي يّ
بالرتتيب ،وجميع تلك القيم دا يّلة عند م�ستوى ال يّدللة الإح�سائ يّية.
العاطفي
يّ
وتبني اأي�س ًا وجود اختالف يّ
املتو�سطات احل�ساب يّية بني ال يّذكور والإناث ل�سالح
يّ
دال اإح�سائ يّي ًا يف يّ
الإناث .كما ميكن مالحظة فروق دا يّلة اإح�سائ يّي ًا ملجالت الكفاية الجتماع يّية (التيّح يّكم ال يّذاتي،
لل�سنة ال يّدرا�س يّية؛ اإذ بلغت
والعالقات مع الأقران ،والتوافق املدر�سي ،والتيّم يّثل العاطفي) تعزى يّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

جدول ()9
نتائج �ختبار �سافية للمقارنات �لبعد ّية
املجال
التيّح يّكم ال يّذاتي

العالقات مع الأقران

التيّك يّيف الديّرا�سي

التيّم يّثل العاطفي

الديّرجة الك يّل يّية

م�شدر ال ّتباين
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر
التيّا�سع
العا�سر
احلادي ع�سر

ال ّتا�شع

العا�شر

احلادي ع�شر

0.18

*0.3465
0.17

0.17

*0.4814
*0.3066

0.02

*0.3475
*0.3269

0.21

*0.4219
0.21

0.15

*0.3993
*0.2529

يتيّ�سح من اجلدول ( )9وجود اختالف يّ
دال اإح�سائ يّي ًا يف جمالت املقيا�ص (التيّح يّكم ال يّذاتي،
ال�س يّف
والعالقات مع الأقران ،والتوافق املدر�سي ،والتيّم يّثل العاطفي ،وال يّدرجة الك يّل يّية) بني طلبة يّ
ال�س يّف التيّا�سع .كما ميكن مالحظة الفروق يف
ال�س يّف احلادي ع�سر ل�سالح طلبة يّ
التيّا�سع وطلبة يّ
ال�س يّف العا�سر
املجالت (العالقات مع الأقران ،والتوافق املدر�سي ،وال يّدرجة الك يّل يّية) بني طلبة يّ
املتغريين
ال�س يّف احلادي ع�سر ل�سالح طلبة يّ
وطلبة يّ
ال�س يّف العا�سر .أا يّما فيما يتعلق بتفاعل يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية) ،واأثر ذلك التيّفاعل يف مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية ،اإذ ي�سري اجلدول
(النوع يّ
( ،)8اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف درجات يّ
الطلبة على جمال (التيّح يّكم ال يّذاتي)
وال�سنة ال يّدرا�س يّية .يّ
وال�سكل ( )1يّ
يو�سح هذا التيّفاعل:
تعزى للتيّفاعل بني النوع يّ

املجلد  20العدد � 3صـبتـمـبـر 2019

قيم الإح�سائي "ف" ( )10.65 ،9.39 ،6.29 ،11،56 ،7.61يّ
بالرتتيب .وللتيّح يّقق من
الفروق فقد يّمت اإجراء اختبار �سافية للمقارنات البعد يّية .واجلدول ( )9يّ
يو�سح ذلك.

497

م�ستوى �لكفاية �لجتماع ّية وعالقتها بالتو�فق �ملدر�سي و�لتّح�سيل �لأكادميي ...

د� .سامر عبد �لهادي

498

املجلد  20العدد � 3صـبتـمـبـر 2019

ّ
�ل�سكل ()1
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية) على جمال �لتّحكّم �لذّ �تي
تفاعل ّ
متغريي (�لنوع ّ

يالحظ من يّ
ال�س يّف التيّا�سع يزيد ع يّما هو لدى
ال�سكل ( )1اأنيّ التيّح يّكم ال يّذاتي لدى الإناث يف يّ
ال�س يّف العا�سر واحلادي ع�سر .كما يالحظ من يّ
ال�سكل ( )1اأنيّ التيّح يّكم ال يّذاتي لدى
الإناث يف يّ
ال�س يّف احلادي ع�سر.
ال�س يّف العا�سر يزيد بفارق جوهري ع يّما هو لدى ال يّذكور يف يّ
ال يّذكور يف يّ
وي�سري اجلدول ( )8كذلك اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف درجات يّ
الطلبة على جمال
وال�سنة ال يّدرا�س يّية ،يّ
وال�سكل ( )2يّ
يو�سح هذا
العالقات مع الأقران تعزى للتيّفاعل ما بني النوع يّ
التيّفاعل.

ّ
�ل�سكل ()2
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية) على جمال �لعالقات مع �لأقر�ن
تفاعل ّ
متغريي (�لنوع ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

ّ
�ل�سكل ()3
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية) على جمال �لتو�فق �ملدر�سي
تفاعل ّ
متغريي (�لنوع ّ

يالحظ من يّ
ال�س يّف التيّا�سع يزيد ع يّما هو
ال�سكل ( )3اأنيّ التوافق املدر�سي لدى الإناث يف يّ
وال�س يّف احلادي ع�سر .كما يالحظ من يّ
ال�سكل ( )3اأنيّ التوافق
ال�س يّف العا�سر يّ
لدى الإناث يف يّ
ال�س يّف
ال�س يّف العا�سر يزيد بفارق جوهري ع يّما هو لدى ال يّذكور يف يّ
املدر�سي لدى ال يّذكور يف يّ
احلادي ع�سر .وي�سري اجلدول ( )8كذلك اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف درجات
يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية ،يّ
وال�سكل ()4
الطلبة على جمال التيّم يّثل العاطفي تعزى للتيّفاعل ما بني النوع يّ
يّ
يو�سح هذا التيّفاعل.
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يالحظ من يّ
ال�س يّف التيّا�سع يزيد ع يّما هو
ال�سكل ( )2اأنيّ العالقات مع الأقران لدى الإناث يف يّ
وال�س يّف احلادي ع�سر .كما يالحظ من يّ
ال�سكل ( )2اأنيّ العالقات
ال�س يّف العا�سر يّ
لدى الإناث يف يّ
ال�س يّف
ال�س يّف العا�سر يزيد بفارق جوهري ع يّما هو لدى ال يّذكور يف يّ
مع الأقران لدى ال يّذكور يف يّ
احلادي ع�سر .وي�سري اجلدول ( )8كذلك اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف درجات
يّ
وال�سنة ال يّدرا�س يّية ،يّ
وال�سكل ()3
الطلبة على جمال التوافق املدر�سي تعزى للتيّفاعل ما بني النوع يّ
يّ
يو�سح هذا التيّفاعل.
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ّ
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية) على جمال �لتّم ّثل �لعاطفي
�ل�سكل ( )4تفاعل ّ
متغريي (�لنوع ّ

يتيّ�سح من يّ
ال�س يّف التيّا�سع يزيد ع يّما هو
ال�سكل ( )4اأنيّ التيّم يّثل العاطفي لدى الإناث يف يّ
وال�س يّف احلادي ع�سر .كما يالحظ من يّ
ال�سكل ( )4اأنيّ التيّم يّثل
ال�س يّف العا�سر يّ
لدى الإناث يف يّ
ال�س يّف
ال�س يّف العا�سر يزيد بفارق جوهري ع يّما هو لدى ال يّذكور يف يّ
العاطفي لدى ال يّذكور يف يّ
احلادي ع�سر .وي�سري اجلدول ( )8كذلك اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف درجات
يّ
وال�سنة
الطلبة على ال يّدرجة الك يّل يّية ملقيا�ص الكفاية الجتماع يّية تعزى للتيّفاعل ما بني النوع يّ
ال يّدرا�س يّية ،يّ
وال�سكل ( )5يّ
يو�سح هذا التيّفاعل.

ّ
و�ل�سنة �لدّ ر��س ّية) على �لدّ رجة �لك ّل ّية للمقيا�س
�ل�سكل ( )5تفاعل ّ
متغريي (�لنوع ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مناق�سة �لنّتائج
بال�سوؤ�ل �لأ ّول:
مناق�سة �لنّتائج �ملتع ّلقة ّ

بال�سوؤال الأ يّول اإىل اأنيّ يّ
الطلبة ميتلكون درجة مرتفعة من الكفاية
اأ�سارت ال يّنتائج املتع يّلقة يّ
الجتماع يّية على جميع جمالت مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية با�ستثناء جمال التيّح يّكم ال يّذاتي ،اإذ
كانت درجات يّ
املتو�سطة .ويعزو الباحث هذه ال يّنتيجة
الطلبة على هذا املجال تقع �سمن الفئة يّ
اإىل اأنيّ معظم املراهقني يف الوقت احلايل لديهم فر�ص للتيّفاعل مع الآخرين ،وبالتيّايل فر�ص
لتنمية املهارات الجتماع يّية .كما اأنيّ نظام التيّعليم يلعب دور ًا مهم ًا ج يّد ًا يف احلياة يّ
ال�سخ�س يّية
للمراهقني وال يّنجاح يف املجتمع فال يّ
�سك اأنيّ عدد ونوع يّية التيّفاعالت الجتماع يّية ا يّلتي تدث
عرب عمل يّية التيّعليم تتيح الفر�سة للمراهق بتنمية املهارات الجتماع يّية (Gedviliene et al.,
 .)2014اإنيّ مرحلة املراهقة هي مرحلة فريدة من احلياة ،مليئة بالأحداث ،وعلى املراهق
التيّك يّيف مع امل�سكالت العقل يّية املرتبطة باملنزل والبيئة املدر�س يّية؛ اإذ اأنيّ املنزل واملدر�سة هي
الأماكن ا يّلتي يح�سل من خاللها املراهق على اخلربة ويتع يّلم دوره امل�ستقبلي ،وبالتيّايل فاإنيّ
اخلربات والفر�ص اأ�سهمت يف تنمية الكفاية الجتماع يّية لدى ع يّينة البحث (.)Singh, 2013
ال�سبب اإىل اأنيّ التيّح يّكم ال يّذاتي لدى يّ
متو�سطة؛ وذلك لندرة الربامج
الطلبة جاء بدرجة يّ
وقد يعود يّ
التيّدريب يّية ا يّلتي تهدف اإىل تنمية التيّح يّكم ال يّذاتي واكت�ساب الكثري من املهارات الجتماع يّية
الف�ص اجلبهي من الق�سرة ال يّدماغ يّية ،وهي
الأ�سا�س يّية .اإ�سافة اإىل اأنيّ منطقة ما قبل املق يّدمة يف يّ
تتغري فيها ق يّوة التيّ�سالت داخل
منطقة مه يّمة يف التيّح يّكم ال يّذاتي واتيّخاذ القرارات العقالن يّية ،يّ
املتغرية.
ال يّدوائر الع�سب يّية يف مرحلة املراهقة اأثناء عمل يّية التيّع يّلم للتوافق مع املطالب البيئ يّية يّ
يّغريات الكيميائ يّية
واأظهرت الأد يّلة من ت�سوير ن�ساط ال يّدماغ لدى املراهقني العديد من الت يّ
يّغريات ا يّلتي يّمتت الإ�سارة اإليها يف
يّغريات يف بناء ال يّدماغ والوظائف ،تلك الت يّ
الع�سب يّية ،والت يّ
منوذج اختالل التيّوازن يف ال يّدماغ ( .)Casey & Caudle, 2013ووفق ًا لهذا ال يّنموذج ،عرب
ال�سلة باملكافاأة ومنطقة
مراحل ال يّنم يّو يختلف التيّفاعل بني منطقة اأ�سفل الق�سرة ال يّدماغ يّية ذات يّ
ما قبل املق يّدمة؛ اإذ تتط يّور التيّ�سالت بني ال يّدوافع والنفعالت مب يّكر ًا يف منطقة اأ�سفل الق�سرة
ال يّدماغ يّية مقارنة مبنطقة ما قبل املق يّدمة يف الق�سرة ال يّدماغ يّية (،)Casey & Caudle, 2013
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يظهر من يّ
ال�سكل ( )5اأنيّ ال يّدرجة الك يّل يّية على مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية لدى الإناث يف
وال�س يّف احلادي ع�سر .كما يالحظ
ال�س يّف العا�سر يّ
ال�س يّف التيّا�سع تزيد ع يّما هو لدى الإناث يف يّ
يّ
من يّ
ال�س يّف العا�سر تزيد بفارق جوهري ع يّما هي
ال�سكل ( )5اأنيّ ال يّدرجة الك يّل يّية لدى ال يّذكور يف يّ
ال�س يّف احلادي ع�سر.
لدى ال يّذكور يف يّ
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وحالة عدم التيّوازن تلك توؤ يّدي اإىل اعتماد اأكرب على منطقة اأ�سفل الق�سرة ال يّدماغ يّية يف مرحلة
املراهقة مقارنة بالعتماد على منطقة ما قبل املق يّدمة .وهناك حالة عدم توازن يف العتماد
على ال يّنظم باملقارنة مع مرحلة البلوغ ،عندما يكون ال يّربط بني ال يّنظم نا�سج ًا متام ًا ،واأي�س ًا
باملقارنة مع يّ
ال�سنيّ واخلربة،
الطفولة ،عندما ل يزال هذا ال يّربط يف طور ال يّنم يّو .ومع التيّق يّدم يف يّ
مما يزيد من القدرة على التيّح يّكم ال يّذاتي (& Casey
يتم تعزيز ال يّربط بني مناطق ال يّدماغ ،يّ
يّ
تو�سلت اإليه نتائج درا�سة (ال يّنملة)2016 ،؛
 .)Caudle, 2013وقد اتيّفقت هذه ال يّنتيجة مع ما يّ
اإذ اأ�سارت نتائج هذه ال يّدرا�سة اإىل اأنيّ حماور مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية جاءت بدرجة مرتفعة
لدى يّ
طالب املرحلة ال يّثانو يّية املتف يّوقني درا�س يّي ًا يف منطقة ال يّريا�ص
بال�سوؤ�ل �ل ّثاين:
مناق�سة �لنّتائج �ملتع ّلقة ّ

بال�سوؤال ال يّثاين عن وجود عالقة ذات دللة اإح�سائ يّية
ك�سفت نتائج ال يّدرا�سة املتع يّلقة يّ
بني التيّح�سيل الأكادميي والتوافق املدر�سي .ويرى الباحث اأنيّ هذه ال يّنتيجة منطق يّية ،اإذ اأنيّ
التوافق املدر�سي ي�سمل يّ
الجتاهات الإيجاب يّية نحو املدر�سة ،ويتيّ�سح من خالل �سلوكات تك يّيف يّية،
مثل :امل�ساركة والنخراط يف العمل املدر�سي ( .)Patrick, 1997اإنيّ التوافق املدر�سي متع يّدد
ال�سف يّية (Perry
اجلوانب؛ ي�سمل التيّوافق مع املتط يّلبات املعرف يّية والجتماع يّية والنفعال يّية للغرفة يّ
 .)& Weinstein, 1998ويظهر التوافق املدر�سي من خالل �سلوك يّ
ال�س يّف
الطالب جتاه طلبة يّ
واملع يّلم واخلربات والتيّجارب داخل املدر�سة ،يّ
فالطالب املتك يّيف يق يّدر ما يتع يّلمه ،وي�سارك بطريقة
ال�سف يّية .وكما ينعك�ص التوافق املدر�سي على �سلوك يّ
الطالب يف الغرفة
فاعلة يف اأن�سطة الغرفة يّ
ال�سف يّية ،فاإ يّنه اأي�س ًا يوؤ يّثر يف ت�سيله الأكادميي و�سلوكه واكت�سابه املهارات واملفاهيم وح�سوله
يّ
على درجات مرتفعة يف الختبارات ( .)Birch & Ladd, 1996وقد اتيّفقت هذه ال يّنتيجة مع
تو�سلت اإليه نتائج درا�سة ( )Chen et al., 1997اإذ اأ�سارت نتائج هذه ال يّدرا�سة اإىل العالقة
ما يّ
بني الوظيفة الجتماع يّية (الكفاية الجتماع يّية ،العدوان ،القيادة ،قبول الأقران) والتيّح�سيل
الأكادميي والتوافق املدر�سي.
اأ يّما بال يّن�سبة ملجالت الكفاية الجتماع يّية وهي التيّح يّكم ال يّذاتي والعالقات مع الأقران والتيّم يّثل
العاطفي؛ فقد اأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة اإىل عدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائ يّية مع التيّح�سيل
الأكادميي ،ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن الأداة امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية تعتمد على
تقدير املعلم وبالتايل مدى وعي ع�سو هيئة التدري�ص مبهارة التحكم الذاتي والتمثل العاطفي
ومعلوماته عن عالقات الطالب مع اأقرانه .اإ�سافة اإىل اأن عينة الدرا�سة من ثقافات متنوعة.
تو�سل اإليه ك يّل من (;Rotheram, 1987; Wentzel, 1991
واختلفت هذه ال يّنتيجة مع ما يّ
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بال�سوؤال ال يّثالث عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية بني
ك�سفت نتائج ال يّدرا�سة املتع يّلقة يّ
ال يّذكور والإناث على جميع جمالت مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية ل�سالح الإناث .وميكن تف�سري
ذلك يف �سوء حمتوى فقرات املقيا�ص وا يّلتي تقي�ص اأبعاد ًا ومهارات يبدو اأ يّنها اأكرث اإتقان ًا عند
الإناث منها عند ال يّذكور بفعل عوامل ذات �سلة بعمل يّية التيّن�سئة الجتماع يّية .وقد يكون للفروق يف
التيّعامل مع الإناث وال يّذكور الأثر الوا�سح يف م�ساعدة الإناث على تطوير مهارات اجتماع يّية .وقد
يكون للتو يّقعات امل�سبقة يف كون الإناث اأكرث تعاون ًا وم�سوؤول يّية من ال يّذكور ا يّلذين هم اأكرث ن�ساط ًا
وعدوان يّية ( )Smart & Sanson, 2003الأثر يف ظهور الفروق بني ال يّذكور والإناث على مقيا�ص
ال�سبب اأي�س ًا اإىل اأنيّ الإناث يتع يّلمن املناف�سة يف
الكفاية الجتماع يّية ل�سالح الإناث .وقد يعود يّ
البيئة املدر�س يّية ،واأ يّنهنيّ اأكرث اهتمام ًا ببناء عالقات اجتماع يّية ناجحة مع الآخرين (Golombok
 .)& Fivush, 1995; Ladd, 1999وقد اأ�سار "جولومبوك"؛ و"فيفا�ص"(& Golombok
 )Fivush, 1995اإىل اأنيّ لالإناث فر�س ًا اأكرث لكت�ساب مهارات اجتماع يّية مثل :مهارة التيّعاون
تو�سلت اإليه نتائج درا�سة
ومهارة ح يّل امل�سكالت الجتماع يّية .واتيّفقت هذه ال يّنتيجة مع ما يّ
( ،)Kong, 2013ودرا�صة ( )Tan, Oe & Le, 2018اإذ اأ�سارت نتائج هاتني الدرا�ستني اإىل
اأنيّ الإناث ميتلكن م�ستوى اأعلى من الكفاية الجتماع يّية مقارنة بال يّذكور.
بال�سوؤال ال يّثالث اإىل وجود اختالف يّ
دال اإح�سائ يّي ًا يف اأداء
واأ�سارت ال يّنتائج ال يّدرا�سية املتع يّلقة يّ
وال�س يّف احلادي ع�سر على جميع جمالت مقيا�ص الكفاية الجتماع يّية
ال�س يّف التيّا�سع يّ
طلبة يّ
ال�س يّف التيّا�سع .ويع يّلل الباحثُ هذه ال يّنتيج َة؛ اإىل اأن طلبة ال�سف احلادي ع�سر
ل�سالح طلبة يّ
يف ال�سنة قبل النهائية واأن الهتمام يف هذه املرحلة ين�سب على اجلانب الأكادميي وقد ل
تكون لديهم الفر�سة الكافية لتعلم املهارات الجتماعية ،يف حني الظروف والبيئة املحيطة
ال�س يّف التيّا�سع الفر�س َة الكاف َي َة لتعلُّ ِم املهارات الجتماع يّية؛ كما
ال�سائدة ،تعطي طالب يّ
وال يّثقافة يّ
واملو�سوعات َ
حول اجلوانب الجتماع يّية قد
يتيح ُه من فر�ص التيّفاعل
ِ
اأنَّ الإطار الأكادميي وما ُ
ال�س يّف التيّا�سع لتنمي ِة الكفاية الجتماع يّية.
ُ
يتيح الفر�س َة لطلبة يّ
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ال�سبب يف هذه ال يّنتيجة اإىل اختالف
 .) Nunes, 2012; Ray & Elliott, 2006يّ
ورمبا يعود يّ
جمالت الكفاية الجتماع يّية يف ال يّدرا�سات يّ
الرتبو يّية ال يّنف�س يّية وجمالت الكفاية الجتماع يّية يف
ال يّدرا�سة احلال يّية ،اإذ تع يّددت وتن يّوعت جمالت الكفاية الجتماع يّية يف تلك ال يّدرا�سات باختالف
الإطار ال يّنظري للكفاية الجتماع يّية.
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اأ يّما بال يّن�سبة اإىل جمالت (العالقات مع الأقران ،والتوافق املدر�سي ،وال يّدرجة الك يّل يّية)
ال�س يّف
فاأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائ يّية يف هذه املجالت بني طلبة يّ
ال�س يّف العا�سر .وميكن اأن يعزى ذلك اإىل
ال�س يّف احلادي ع�سر ل�سالح طلبة يّ
العا�سر وطلبة يّ
ال�س يّف العا�سر قد ي�سعون اإىل ت�سكيل عالقات وارتباطات مع الآخرين ،وال�سرتاك يف
اأنيّ طلبة يّ
�سبكات اجتماع يّية لتحقيق ال يّر�سا وال يّنجاح والتيّوافق ،يف حني ين�سغل طلبة ال�سف احلادي ع�سر
بالهتمام بالتح�سيل الأكادميي لأنهم يف ال�سنة قبل النهائية.
وال�سنة ال يّدرا�س يّية على
اأ يّما فيما يتعلق بنتيجة ال يّدرا�سة املتع يّلقة باأثر تفاعل يّ
متغريي النوع يّ
ال�س يّف التيّا�سع
جمالت املقيا�ص واملقيا�ص كك يّل ،فاأ�سارت نتائج ال يّدرا�سة اإىل اأنيّ الإناث من يّ
ال�س يّف العا�سر واحلادي ع�سر،
لديهنيّ م�ستوى اأعلى من الكفاية الجتماع يّية مقارنة بالإناث يف يّ
واأ�سارت ال يّنتائج اأي�س ًا اإىل اأنيّ يّ
ال�س يّف العا�سر ال يّذكور لديهم م�ستوى اأعلى من الكفاية
طالب يّ
الجتماع يّية مقارنة يّ
ال�س يّف احلادي ع�سر .ويرى الباحث اأنيّ طالبات ال�سف
بالط يّالب ال يّذكور يف يّ
التا�سع قد تتوفر لديهن فر�ص اأكرث للتفاعل مع الآخرين ،والتعرف اإىل املهارات الجتماعية
وتنميتها مقارنة بطالبات ال�سف احلادي ع�سر يف املرحلة قبل النهائية وما يتطلبه ذلك من
تركيز على جمال التح�سيل الأكادميي .كما يرى الباحث اأن طالب ال�سف العا�سر الذكور
قد يتوفر لديهم الوقت للتوا�سل الجتماعي والتفاعل مع اأقرانهم ،وبالتايل تنمية املهارات
الجتماعية ب�سكل اأكرب مقارنة بطلبة ال�سف احلادي ع�سر.
�لتّو�سيات
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحث بالآتي:
 على املر يّبني الهتمام بتنمية الكفاية الجتماع يّية لدى يّالطلبة ال يّذكور يف املرحلة الثانوية.
 توفري يّالظروف املالئمة ا يّلتي ت�ساعد طلبة ال�سف احلادي ع�سر على التيّوافق مع املتط يّلبات
املعرف يّية والجتماع يّية والنفعال يّية للبيئة املدر�سية ،وذلك باتيّباع ا�سرتاتيج يّيات حديثة
متن يّوعة ،وت�سجيعهم على ت�سكيل عالقات ف يّعالة مع املحيطني.
 مراجعة املناهج ال يّدرا�س يّية من قبل وا�سعي تلك املناهج لإ�سافة حمتوى علمي ي�ساعد يف تنميةالكفاية الجتماع يّية .اإذ اأنيّ تنمية الكفاية الجتماع يّية تعود بالفائدة على املتع يّلمني.
 اإجراء املزيد من ال يّدرا�سات العلم يّية حول الكفاية الجتماع يّية لفح�ص عالقتها بالتيّح�سيلالأكادميي ،والك�سف عن الفروق بني ال يّذكور والإناث يف م�ستوى الكفاية الجتماع يّية .ودرا�سة
العالقة بني التمثل العاطفي والتحكم الذاتي والتح�سيل الأكادميي.
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