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 تقديرشــــكر و
 

 أشرف عمى والسالم والصالة الدراسة ىذه إتمام عمى أعانني الذي العالمين رب هلل الحمد  
 :وبعد أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد سيدنا والمرسمين قالخم

 لسعادة بالجميل وعرفان أمتنان من نفسي في أكنو عما التعبير عن الكممات تعجز        
 جاءت حتى خطواتي قاد والذي الدراسة ىذه عمى المشرف مسموأبو  سميمان عبدالكريم / الدكتور

 وجيده صبره من الكثير منحنى إذ لي ومعين مرشد خير كان فقد . نيايتيا إلى الدراسة ىذه
 اهلل رعاه . العممي البحث طريق عمى قدمي وضع ألنو واالمتنان الشكر جزيل فمو. الثمين ووقتو
 . العمر وطول والسعادة الصحة ووىبو

 فميما ، التارقي خميس ميرفت / الدكتورة إلى والتقدير بالشكر التوجو يسعدني كما        
 .والتقدير الشكر خالص منى فميا ، بحقيا الوفاء عن عاجزة أظل وتقدير شكر من  ليا قدمت

 ، بوعين الناجح / الفاضل األستاذ إلى شكري بخالص أتقدم أن سروري دواعي من وأنو 
 منى فمو المشورة وتقديم مساعدتي أجل من يستطيع ما كل وبذل  ومعيناً  ناصحاً  لي كان الذي
 . والتقدير الشكر كل

   إجراء في وساعدني أعانني الذي دبوس أبو جالل / لألستاذ الجزيل بالشكر أتقدم كما 
  .واالمتنان التقدير خالص مني فمو الدراسة بيذه المتعمقة اإلحصائية العمميات
 بقسم التدريس ىيأة أعضاء لكافة وتقديري شكري بخالص أتقدم أن عمى اً لزام وأجد 

 تعاونيم عمى العميا بالدراسات العاممين ولجميع ، بنغازي جامعة اآلداب بكمية النفس وعمم التربية
 أولى فيم أغفمتيم من أما ، ذكرتيم من ىؤالء ، الجزاء خير عنى اهلل فجزاىم معامالتيم وحسن
 . نانواالمت بالشكر
 والرشاد السداد يميمني وأن ويرضي يحب لما يوفقني أن تعالي اهلل أدعوا وأخيرا        
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 المهارات االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي لدي عينة من طمبة جامعة بنغازي
 

 إعداد :
 سالمة محمد فرج المنفي

 إشراف
 لدكتور : عبد الكريم سميمان ابوسموم ا

 
 ممخص :ال

 اعية والتوافق النفسياالجتم الميارات مستويات اكتشاف إلى الحالية الدراسة ىدفت
 لمتغير تبعاً  سموق فرع / بنغازي جامعة طالب لدي النفسي بالتوافق وعالقة الميارات االجتماعية

 . الدراسي والتخصص الدراسي والمستوى النوع
 (295) من الدراسة عينة وتكونت ، االرتباطي الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت

 . سموق رعف / بنغازي جامعة من وطالبة طالب
 العشوائية العينة الباحثة واستخدمت ومورقان كريزي جدول طريق عن اختيارىم تم وقد

 (الدراسي والمستوي النوع والتخصص) المتغيرات مراعاة مع العينة أفراد توزيع في النسبية الطبقية
 . العينة أفراد توزيع أثناء

  (1989) ريجيو رونالدو إعداد من االجتماعية الميارات مقياس الدراسة أدوات شممت    
  (2003)شقير  أعدتو الذي النفسي التوافق ( ومقياس2..4تعريب عبدالمطيف محمد خميفة )

 الدراسة خالل األدوات ( ليذه )السيكومترية  القياسية الخصائص من التأكد تم وقد
(  الداخمي )االتساق ( حيث قامت الباحثة بحساب صدق المفردات.2االستطالعية )ن=

 . المقاييس لجميع جيدة الكمية بدرجتيا المفردات ارتباط معامالت وكانت . األدوات لجميع
 أن واتضح الفاكرونباخ ومعامل النصفية التجزية بطريقة الثبات بحساب الباحثة قامت كما

 . األدوات لجميع وجيدة متسقة الثبات معامالت
 الحزمة بواسطة بياناتيا تحميل وتم . البارامتري اإلحصائي األسموب الدراسة استخدمت

 ، المعيارية االنحرافات ، الحسابية المتوسطات باستخدام ، spss االجتماعية لمعموم اإلحصائية



 م

 

المستقمة  )ت( لمعينات اختبار وكذلك الواحدة )ت( لمعينة واختبار ، بيرسون ارتباط ومعامل
 : التالية النتائج عن اإلحصائية التحميالت وكشفت

 أفراد متوسط بين االجتماعية الميارات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجدال  
 .االجتماعية الميارات مقياس عمى الفرضي الدراسة والمتوسط عينة

 عينة أفراد متوسط بين النفسي التوافق مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 . 0.01 داللة بمستوى سةالدرا عينة لصالح والفروق ، الفرضي والمتوسط الدراسة

إحصائية بين متوسطي أفراد عينة الدراسة عمي مقياس الميارات  داللة ذات فروق وجود
 داللة بمستوى اإلناث لصالح كانت ) ذكور، إناث ( حيث  النوع وفقًا لمتغير  االجتماعية

...1. 
 التوافق اسمقي عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 . النوع لمتغير وفقاً     النفسي
 مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

 .أدبي(  / )عممي الدراسي التخصص لمتغير وفقاً  االجتماعية الميارات
 التوافق مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  ).أدبي / )عممي الدراسي التخصص لمتغير وفقاً  النفسي
 مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

 ( . والسادس والخامس . والثاني )األول الدراسي المستوى لمتغير وفقاً  االجتماعية الميارات
 التوافق مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

  ). والسادس الخامس الثاني. )األول الدراسي المستوى لمتغير النفسي وفقاً 
 أفراد لدي النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين إحصائياً  دالة ارتباطيو عالقة وجود

 (  2...، الداللة  112..ر=  الدراسة ) عينة
 الدراسة واختتمت الصمة ذات السابقة والدراسات نظريةال األسس ضوء في النتائج نوقشت

 . ونتائجيا  الدراسة بأىداف العالقة ذات والمقترحات التوصيات من عدد بتقديم 
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  المقدمـــة : .1.1

 يعد لم إذ، األدوار متعددة والتربوية التعميمية المؤسسات من المجتمعات معظم في الجامعات تعد     
 وتطوير العممية مواىبيم بتنمية االكتفاء أو والمعمومات، بالمعارف الطمبة تزويد عمى يقتصر دورىا
 لتشمل واتجاىاتيا أغراضيا وتعددت نطاقيا سعأت قد التربوية فمسفتيا أن بل، فحسب  العقمية قدراتيم
 لمواجية العممي التفكير عمى وتعويده ، الجامعي لمطالب اإلنسانية الشخصية بناء في اإلسيام أيضاً 

عداده الحياة متطمبات    والنفسية واالجتماعية والبدنية العقمية جوانبو مختمف يف متكاملً  إعدادا وا 
 .(2009، البجاري)

 وفعلً  ووجداناً  فكراً  الشباب إعداد في خطيرة بميمة تقوم فيي ، التعميمي اليرمقمة  الجامعة لوتمث      
.  العممي والبحث والتدريس المجتمع خدمة خلل من المجاالت جميع في قيادات مصنع فيي وانتماًء،

 إتقان أن كما وتجويده الجامعي التعميم بتحسين مرتبط الحياة مناحي شتي في التقدم أصبح وقد
 وأن العصر تغيرات تساير تقميدية غير جديدة وآليات بفمسفة يتسمح أن الطالب من تستوجب التكنولوجيا

 (. 2007؛ محمد وأخرون،  2007، عتوتة) المنشود التقدم ىذا أساس ىما الجيد والتقويم الجيد التعميم

 اىتماميا بمدي الحضاري األمم دمتق ويقاس ، لمشعوب الحقيقية الثروة الجامعي الشباب ويعتبر      
 اىتمامات بدأت األخيرة اآلونة وفي ، الشخصية تكوين مراحل أىم من تعتبر أنيا حيث الشباب بمرحمة
 النمو جوانب ويمس اإلنسانية الشخصية عمى بالغ تأثير لو األىمية بالغ مجال إلي تتجو الباحثين
 مسمى المجال ىذا عمى أطمق وقد ، نكتسبيا أن يجب يالت المعرفية الميارات باقي عمى ويؤثر المختمفة
 يعتمد العممية حياتنا في نجاح من نحققو أو تقدم من نحرزه  مما كثيرا أن ويعتقد، االجتماعية الميارات

 مع إيجابية اجتماعية علقات إقامة في النجاح أساس فيي ، الميارات لتمك اكتسابنا عمي كبير حد إلي
 .(2012، ائزف)  والزملء األسر

 مع تكيفو زيادة يحقق بما السموك من مناسبة أنواعاً  الطالب اكتساب إلي التعميم عممية وتؤدى
 .( 200:2007عواد،) حاجاتو إشباع إلي وتؤدي ميولو مع األساليب ىذه تتفق كما عمييا وسيطرتو البيئة
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 الذين الطلب ومنيم بشرىال الجنس أبناء بيا يتصف طبيعية إنسانية عممية االجتماعي والتفاعل
 بيدف لكذو  بينيم، فيما والمشاعر األفكار لتبادل التواصل بيدف واحدة دراسية حجرة في يجتمعون
 تحقيق عن الدءوب بحثو وفي اجتماعي بطبعو فاإلنسان . الصحيحة والعلقات االيجابية من جو إشاعة
 محيطو مع والتفاعل التواصل عممية تسيل تيال االجتماعية الميارات من مجموعة إلي يحتاج وكيانو ذاتو

   .(2012الطيرة ، ؛ 2011، الجيني)  وآمالو تطمعاتو انجاز عمى وتساعده

 التعميمية، المواقف في وطلبو المعمم بين وتفاعل اتصال من يجري بما التربوية العممية وتتأثر      
 الوجو وتعبيرات االيدى واستخدام ، إليماءاتا إلى باإلضافة االتصال ىذا وسيمة الكلم أو الحديث ويعد

 عاملً  االجتماعية الطالب ميارات وتعتبر .المفظي غير االتصال عمييا يعتمد التي الوسائل من وغيرىا
 وطرح لؤلنشطة والتخطيط اآلخرين مع والحديث الحوار مثل فميارات الناجح الدراسي التفاعل عوامل من

التارقي ،  )  الدراسي لمتوافق ميمة سموكيات ىي الميمات النجاز والتعاون لمتعميمات واالستماع األسئمة
 (.2012فائز،؛  2012

 وذلك ؛ ميماً  مفيوماً  تعد النفس عمم مصطمحات من مصطمحاً  باعتبارىا االجتماعية والميارات
 الفرد عمى خريناآل قبل من االيجابي ولمحكم اآلخرين مع الجيدة االجتماعية العلقات في العميق لتأثيرىا

 يساعده كما األشخاص بين الجيد التواصل أسموب عمى الفرد تساعد متنوعة اتصالية ميارة تكوين أن كما
 وحسن ، معيم والتعاطف ، لآلخرين المساعدة تقديم في الميارات ىذه وتتمثل الذات عن اإلفصاح عن

 االنسجام عمى والقدرة بمباقة، التعاملو  التفاعل في الشخصية والبراعة ، المشاعر عن والتعبير التواصل
يجاد  واالتصال، واالقتناع، التأثير، ميارات وامتلك  ميوليم اختلف عمى اآلخرين مع مشتركة أرضية وا 
 .( 2008، الدغيثر)  النزاعات وحل

 الذات، وتأكيد التعاون في تكمن الطمبة لدى االجتماعية الميارات أن 1993 لمير  ويضيف
 كل في االجتماعية الميارات تدخل حيث لالمشك السموك عن والبعد االجتماعية والكفاية ، الذات وضبط
 قدرتو في تؤثر فيي المختمفة حياتو مراحل في وسعادتو تكيفو في وتؤثر الفرد حياة مظاىر من مظير
 .اتوحي في الميمين والراشدين ومعمميو أقرانو بين تويشعب درجة وتحدد اجتماعية علقات تكوين عمى
 ومجتمعو الملصق مجتمعو يكونون الذين اآلخرين مع يتفاعل كيف يعرف اجتماعياً  الناجح فالفرد
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؛  2000 ،حقي) االجتماعية المعاممة وأصول السميم التخاطب لغة صغرىم من األفراد ويمقن األوسع
 .(2011العموان،

 الكفاءة قطبي العقمية راتالقد مع يمثل لكونو االجتماعية الميارات بموضوع االىتمام ويتجمي
 البعض يعانيو الذي اإلخفاق ذلك ويفسر – بو المحيطين مع وتفاعلتو لمفرد الحياة مواقف في والفاعمية

 في يتمثل والذي العقمية قدراتيم ارتفاع من الرغم عمى ، منيا منخفضاً  قدراً  يممكون ممن المواقف تمك في
 التفاعل مواقف في الخجل وزيادة بيم المحيطين مع ودية تعلقا إلقامة المتاحة الفرص استثمار عدم

             .والعقمية النفسية لؤلمراض فريسة يقعون وبالتالي اجتماعية عزلة عمية يترتب مما االجتماعي
 الضغوط وتكرار ، االجتماعية الحياة فشل إلي يؤدى االجتماعية الكفاءة ميارات انخفاض أن كما

 مع التوافق سوء بمشكلت مباشرة كما ترتبط ، األشخاص بين المتبادلة لقاتالع وفشل ، والمشاق
 الميارات تنمية بدون شخصي نجاح أي تحقيق يمكن وال العمل وفي واألسرة المدرسة في األصدقاء
 (.2012؛ الطيرة،2011عامر، ؛2009حسن،)  االجتماعية

 وذلك ، والتمكن اإلتقان درجة إلي لفردا عمييا يتدرب اجتماعية عادات ىي االجتماعية والميارات
ن ، االجتماعي التفاعل خلل من  الشخصية ضعيف الفرد يجعل االجتماعية الميارات إلي االفتقار وا 
 واالجتماعي النفسي مجالو محيط في اآلخر الطرف مع مشبعة علقات إقامة في الدخول عمى قادر غير

 لذا الشخصية الحياة حيز إلي اآلخرين عن واالبتعاد ، نفسيةال بالوحدة الشعور مشاكل تبدأ ثم ، الحياتي
 زالعناال وعدم بالنفس الثقة من البد ذلك يتعمم ولكي الصغر، منذ اجتماعية ميارات األفراد تعميم من البد
  (. 2007، ) قواقنةاآلخرين عن

 الفرد سموك يقيم أنو ذلك النفس عمم في شيوعاً  المفاىيم أكثر من النفسي التوافق مفيوم ويعتبر
 ذاتو توافقو عمى أو ذاتو السموك عمى تركز ال النفس عمم دراسة كانت لذلك بو المحيطة البيئة مع وتوافقو

 بواسطتيا يتم التي العمميات وطبيعة البيئة مع االنسجام وتحقيق التوافق إلى الوصول كيفية حول تدور بل
 .(  2012موسي،)   التوافق عدم أو التوافق

 صراعاتو وحل حياتو لتنظيم سعيو في متمثلً  باإلنسان خاص التوافق النفسي مفيوم  وممفيو 
 واالنسجام السواء النفسية بالصحة يسمي ما إلي وصوالً  واحباطات إشباعات من مشكلتو ومواجية
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 فالتوافق وعميو اإلنسان يتخذىا التي التنظيمات وفق والعمل األسرة في ، اآلخرين ومع الذات  مع والتناغم
  .(2007، الحاسي)  اإلنساني بالسموك علقة ذو إنساني مفيومالنفسي 

وعمي ذلك فالتوافق النفسي إذا ثمرة التكيف ـ وسوء التوافق أو عدم قابمية الملءمة بين ما ىو 
نفسي وما ىو اجتماعي فالسموك التوافقي في اإلنسان ىو السموك الموجة لمتغمب عمي عقبات البيئة 

التي يسير عمييا إلشباع ات مواقفيا كما أن آليات توافقو التي يتعمميا ىي استجاباتو المعتادة وصعوب
رضاء دوافعو وتخفيف توتراتو )دسوقي ،              (  1985حاجاتو وا 

 وبكافة مراحمو جميع في السوي النفسي النمو مطالب توفر النفسي التوافق حقيقت عوامل أىم ومن      
 لمفرد النفسي النمو يتطمبيا التي األشياء ىي النمو ومطالب . اواجتماعي وانفعالياً  وعقمياً  ماً جسي مظاىره
 الفرد سعادة إلي النمو مطالب تحقيق ويؤدي حياتو في وناجحاً  سعيداً  يصبح حتى يتعمميا أن يجب والتي
 نفس في األخرى موالن مطالب تحقيق وصعوبة وفشمو الفرد شقاء إلي النمو مطالب تحقيق عدم ويؤدي
 .(2003حسن،)التالية والمراحل المرحمة

 توافقيم عدم في تسيم التي العوامل تمك وعي عن ويخبروا يعايشوا أن إمكانية لدييم كأفراد البشرو  
 إلي فالميل التوافق حالة من واالقتراب التوافق عدم حالة عن االبتعاد إلي والميل اإلمكانية لدييم أن كما

 البيولوجية دوافعو إلشباع التوافق إلي فقط يحتاج ال اإلنسان ولكن . الذات تحقيق إلي الميل ىو التوافق
 والتفاعل والمجتمع الحضارة عن تنشأ التي االجتماعية الدوافع من كثير إلشباع التوافق إلي يحتاج بل

 .(2003؛ أحمد،2001)عودة ، اإلنساني

 وال المشكلت من يخمو الفرد أن النفسي واالستقرار ماعيواالجت الشخصي التوافق تحقيق معني وليس    
 ولو إال فردً  ىناك وليس أىدافو إلي والوصول حاجاتو إشباع وبين بينو تحول عقبات أي يصادف
 معيا والحياة وتقبميا وحميا المشكلت ىذه مواجية عمى الفرد قدرة بمدي يقاس السميم والتوافق  .مشكلتو
 أو المشاكل ىذه حل في الفرد فشل ىو العادي غير واألمر الفرد حياة في عادي رأم والعقبات فالمشاكل

 حميا عميو تعذر إذا السموك من شاذة أساليب إلي جنوحو أو ليا متقبلً  معيا يعيش كيف يتعمم أن عجزه
 (2001، حسن)
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 وبين بينو امواالنسج التواؤم إقامة عن الفرد عجز إذا أنو ( 2010مفرح، ) في1985 راجح ويري    
  اختلفيا عمى اليومية مشكلتو حل عن عجزه في التوافق سوء يبدو كما التوافق، سيئ أنو قيل بيئتو

 الميارات عمى كبير تأثير ليا التي الشخصية المتغيرات أىم من النفسي التوافق يعد وىكذا
 أيضاً  ويؤثر ، الميام ألداء ردالف وحياة سموك عمي تأثيره في النفسي لمتوافق ىام دور فيناك االجتماعية

مكانياتو قدراتو وفي نفسو في الفرد ثقة عمى     من الصادر االجتماعي السموك عمي يؤثر فيو ثم ومن وا 
 وبالتوافق بالفرد مرتبطان النفسي والتوافق االجتماعية فالميارة ، االجتماعية مياراتو وعمي الفرد

 وعلقتيا االجتماعية الميارات لدراسة تسعى الحالية راسةالد فإن تقدم ما عمى وتأسيسا ، االجتماعي
 . سموق فرع/ بنغازي جامعة طمبة لدي النفسي بالتوافق
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 :وتساؤالتها الدراسة مشكــــمة . 2.1

 بين  االرتباطية العلقة عن الكشف في الحالية الدراسة مشكمة تتحدد ، ذكره سبق ما ضوء في    
 ظيور فيتزايدا  ىناك أن يلحظ أصبح حيث ، الجامعة طمبة لدي النفسي والتوافق اعيةاالجتم الميارات
 العلقات في وضعف ، والتخريب االجتماعي واالنسحاب كالعدوان واالنفعالية السموكية المشكلت بعض

 سموك في ثريؤ  مما ؛ االيجابية االجتماعية السمات إلي وافتقار،  الطمبة بين الصداقة وأنماط االجتماعية
 ونجاحيم النفسي توافقيم تعيق التعميمية المؤسسات في مشكلت لدييم ويخمق العام الجامعة طمبة

 :التالية التساؤالت صورة في الدراسة مشكمة تبمورت فقد أدق وبشكــــــــــل .األكاديمي

 ؟ العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات مــــــــستوي ما .1

 ؟ العينة أفراد لدي النفسي التوافق يمســـــــــــتو  ما .2

 ؟ث( إنا ذكور،) النوع لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات مستويات في فروق توجد ىل .3

 ؟ )إناث ذكور،) النوع لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق مستويات في فروق توجد ىل .4

الدراسي  التخصص لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي جتماعيةاال الميارات مستويات في فروق توجد ىل .5
  ( ؟ أدبي عممي،)

 ، عممي) الدراسي التخصص لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق مستويات في فروق توجد ىل .6
 ( ؟أدبي

 راسيالد المستوي لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات مستويات في فروق توجد ىل .7
 والخامس والسادس(؟، األول والثاني )

 ألولا (الدراسي المستوي لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق مستويات في فروق توجد ىل .8
 ؟  )والخامس والسادس ، والثاني

 أفراد لدي النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين إحصائية داللة ذات ارتباطيو علقة توجد ىل .9
  ؟ ينةالع
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 : الدراسة أهمية. 3.1

 الميارات وىي ليا تتعرض التي بالمشكمة العلقة ذات المتغيرات في الدراسة أىمية تكمن    
 .النفسية وصحتو اإلنسان شخصية في أىمية من المفاىيم ليذه لما النفسي والتوافق االجتماعية

 فيم أمة ألية الحيوي العنصر ىم نالذي الجامعة طلب فئة عمى الضوء الدراسة ىذه تمقي كما     
 فالقبول الميمة االجتماعية المتغيرات من واحدا يعتبر زملئو بين الطالب فمكانو . ومستقبميا حاضرىا

 . والطمأنينة والسعادة باألمن الطالب يشعر الجيد االجتماعي

 عمم حد عمى)  الحالية الدراسة متغيرات بين جمعت التي القميمة الدراسات من الدراسة ىذه تعد      
 ( الباحثة

 قد الجامعة طلب منيا يعاني التي واالجتماعية النفسية المشكلت بعض أن إلي الدراسة ىذهتنبو      
 لموصول النفسي التوافق تحقيق طريق عن إال المشكلت ىذه حل يمكن وال النفسي توافقيم عدم إلي ترجع
 .خريناآل ومع الذات مع والتناغم االنسجام إلي

 حمول إيجاد في تسيم قد وتوصيات نتائج من عنو تسفر أن يمكن فيما الحالية الدراسةوتضيف      
 تفتح عممية نتائج منما تضيفو الدراسة  ضوء في أيضاً  األىمية تتحدد كما ، محددة لمشكمة ناجحة
 .لدراساتا من لمزيد السبيل
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 . أهداف الدراسة 4 .1

 :يمي ما لتحقيق الدراسة تيدف 

 . العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات مستوي عمى التعرف. 1

 .العينة أفراد لدي النفسي التوافق مستوي عمى التعرف.  2 

  .(  إناث ذكور،) النوع لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات في الفروق عمى التعرف. 3

 ( .،إناث ذكور(  النوع لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق في الفروق عمى التعرف. 4 

 الدراسي التخصص لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات في الفروق عمى التعرف. 5
 ( . أدبي ، عممي)

 ، عممي)الدراسي التخصص لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق في الفروق عمى التعرف. 6
 .( أدبي

 األول) الدراسي المستوي لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي االجتماعية الميارات في الفروق عمى التعرف. 7
 . ، والخامس والسادس( والثاني

 والثاني األول) الدراسي المستوي لمتغيروفقًا  العينة أفراد لدي النفسي التوافق في الفروق عمى التعرف. 8
 . والخامس والسادس(

 . نةالعي أفراد لدي النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين االرتباطية العلقة عمى التعرف. 9
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 :الدراسة حدود 5.1 . 

 :التالية النقاط في الدراسة حدود تتمثل  

جامعة  وىي كمية اآلداب والعموم.ة الدراس فييا ستجري التي البيئة في وتتمثل  :  يةالمكان الحدود.   1
 سموق. فرع بنغازي/

 .والعموم اآلداب كمية طمبة وىم الدراسة عمييا ستجري التي العينة في وتتمثل  :  ةالبشري الحدود  2.
 والسنة (والثاني لاألو  الفصل )ايعادلي وما األولي والسنوات والعممي األدبي التخصصات في سموق
  .(إلناثالذكور،ا) النوعين ومن( السادسو  الخامس الفصل ) يعادليا وما الثالثة

 .2016. 2015العامين  في الدراسة ىده أجريت : الزمانية الحدود 3.

. وىي تتمثل في دراسة الميارات االجتماعية وعلقتيا بالتوافق النفسي لدي عينة  . الحدود الموضوعية4
 فرع سموق   ة اآلداب والعموم بجامعة بنغازي /من طمبة كمي

 الدراسة مصطمحات تحديد. 6.1

  االجتماعية المهارات  :أوالا 

  :النظري التعريف

 الميارة يتضمن األبعاد متعدد مكون بأنيا االجتماعية الميارات  1990 (Riggio) "ريجيو عرف
 الحجارفي )" المفظي وغير المفظي التواصل مواقف في الشخصية المعمومات وتنظيم واستقبال إرسال في

 (2006:6، وابومعل

 : اإلجرائي التعريف  

 االجتماعية الميارات مقياس عل إجابتو خلل من الطالب عمييا يحصل التي الدرجة ىي 
  .1989) ) خميفة محمد المطيف عبد تعريب من جيوير  رونالدو إعداد من الدراسة في المستخدم
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 :النفسي التوافق :ثانياا 

  : النظري التعريف

شباع ، النفس عن والرضا النفس مع السعادة "ىو النفسي التوافق  الداخمية والحاجات الدوافع وا 
 داخمي، صراع ال داخمي سمم عن ويعبر والمكتسبة والثانوية والفسيولوجية والعضوية الفطرية األولية

 .(29:  1994، زىران) "  المتتابعة مرحمة في النمو لمطالب التوافق كذلك ويتضمن

 :اإلجرائي التعريف

 المستخدم النفسي التوافق مقياس عمى إجابتو للخ من الطالب عمييا يتحصل التي الدرجة ىي
   . ((2003شقير إعداد من الدراسة في
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 . تمهيد : 1.1.1

 في اليومي والنجاح االجتماعي لمتفاعؿ والضرورية اليامة األسس حديأ االجتماعية المياراتتعتبر    
 االجتماعية المشكبلت مف كثير حؿ في تسيـ كما . المدرسيف أو الزمبلء مع سواء الواقعية الحياة
 وىي السائد االجتماعي النفسي مناخوال االجتماعية األعراؼ ضوء في المجتمع ويقبميا يقرىا بصورة
 ودية عبلقات إقامة إف منطمؽ مف عمييا والحفاظ بو المحيطيف مع وثيقة عبلقات إقامة مف الفرد تمكف
 الميمةيعتبر مف العناصر  االجتماعية بالميارات االىتماـو .  الشخصية في اليامة المؤشرات بيف مف
 حالة في تعد والتي المختمفة السياقات في بو المحيطيف مع لمفرد اليومية التفاعبلت طبيعة تحدد التي

 تساعدهوكذلؾ  .واالجتماعي الشخصي المستوييف عمى النفسي التوافؽ ركائز مف بالكفاءة اتصافيا
 أو خمؿ وأي ، النفسية صحتو عمى الدالة المؤشرات فيعكس معيـ ويتعاوف اآلخريف مع االندماج عمى
 النفسية حاجاتو إشباع وبيف بينو يحوؿ أف الممكف مف كبيرا عائقا يكوف دق الميارات ىذه لمثؿ افتقار
؛ 2003، )عبدالعظيـ االيجابية بالصورة والتفاعؿ االندماج لمفرد يييئ مف االجتماعية الميارات ألف

 .(2009،  عبد العالي؛ 2004الحميضي، 
  Social  Skills:االجتماعية المهارة مفهوم2.1.2   

 بيف األداء في االختبلؼ ويرجع ، آخر إلي عالـ مف ويتبايف االجتماعية الميارات عريؼت يختمؼ     
 مف فييا يحدث ولما االجتماعية المواقؼ اختبلؼ إلي النفس وعمـ التربية في والمتخصصيف العمماء
 أف اعتبار لتحقيؽ وذلؾ يواجيو الذي لممواقؼ الفرد إدراؾ عمى بناء المنشود اليدؼ لتحقيؽ تفاعؿ
 السرعة حيث مف نتائجيا قياس يمكف التي األدائية الفرد استجابات مف مجموعة عف عبارة الميارة
 معيناً  انفعالياً  عقمياً  مستوي يتطمب الذي االستجابة نوع عمى بناء والوقت والجيد واإلتقاف والدقة

 .( 2001، حمداف  ( بنجاح االجتماعي التفاعؿ مواصمة عمى الفرد لمساعدة
 الميارة لمفيـو السابقوف الباحثوف قدميا التي التعريفات مف مجموعة يمي فيما الباحثة تقدـ وسوؼ     

  : كاألتي عرضيا يمكف والتي االجتماعية
 منو واالسـ ، حذؽ أي( مير) الفعؿ  "إلي المغة في Skill الميارة مصطمح أصؿ يرجع : لغة     

 ويرجع ، لو متقناً  بو عالماً  حاذقاً  كاف أي( العمـ في مير)  فبلف ويقاؿ ، وبارع حاذؽ أي( ماىر)
 .(436: 1981الزاوي،) "السرعة في المثؿ بيا يضرب كاف الخيؿ مف نوع إلي مير الفعؿ
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دي ظرية بشكؿ مؤثر وفعاؿ بما يؤ تعرؼ الميارة بأنيا " القدرة عمي تطبيؽ المعارؼ الن  :اصطالحاً    

تقاف وترتبط الميارة باختيار المعارؼ المناسبة لمموقؼ وممارسو إلي ممارسو العمؿ الميني بسيولة و  ا 
   ( 130: 2013النشاط المناسب لؤلىداؼ التي تـ تحديدىا " )عمي،

 لؤلعماؿ المتكامؿ المنظـ األداء عمى المقدرة " بأنيا( 28ب ت: ) العيسوي عبد الرحمف وعرفيا
  ".بالعمؿ المحيطة تغيرةالم لمظروؼ التكيؼ مع وسيولة بدقة المقدرة الحركية

 يممؾ مف ىو الماىر والشخص بإتقاف الشئ عمؿ عمي القدرة "ىي اتعاريفي ابسط في والميارة    
   .(19: 2011، عمي) "يظيرىا أو الميارة

 بالسموؾ األفراد لقياـ الضرورية القدرات ىي "الميارات بأف(  8:  ( 2005اهلل عبد ويرى    
 ".أفضؿ بصورة عممو ليؤدي الواضح االجتماعي

 الدقة بعاممي اإلتقاف ويقاس بالتعمـ ينمي إتقاف" : بأنيا  الميارة الخاصة التربية موسوعة وتعرؼ    
:   2010، اليوسؼو  طاميق(" وسرعة بدقة الفرد أداه إذا إال ميارة يكوف ال السموؾ أف أي ، والسرعة

26 ).  
 مف ومتناسؽ نظامي نمط " بأنيا الميارة رؼع( فقد  18: ( 2013 عمي إسماعيؿ عمي أما    

 تستقبؿ التي الحواس) المستقبؿ عمميات مف كؿ يتضمف ، معاً  االثنيف أو الجسمي أو العقمي النشاط
  . "باالستجابات تزود التي معاً  االثنيف أو الغدد أو العضبلت المؤثر وعمميات (المثيرات

 جديدة أفعاؿ أداء عمى مكتسبة عالية قدرة الميارة أف إلي( 12:  2010عبدالعظيـ )  ذكر كما    
 . معيف ىدؼ لتحقيؽ ودقة بسيولة
 بأنشطة القياـ عمي اإلنساف قدرة أنيا عمى ( 18: 2011، ابومنصور) في  2011الغزاوي ويعرفيا    
 . الخاصة واالستعدادات الخبرة تدعميا صمبة معرفية قاعدة إلي أساساً  تستند
 وجود في الجماعات أو األفراد بيف المتبادلة بالعبلقات يتعمؽ ما كؿ  "تماعياج" كممة وتعني    

 كاف سواء ، بجماعة أو آخر بفرد أو واحد بفرد متعمقاً  كاف لو حتى السموؾ تأثر إذا االجتماعي العامؿ
  عياجتما مصطمح ويتميز ، موجوديف غير أو المادية الناحية مف موجوديف األفراد ىؤالء أو الفرد ىذا
 ومستويات بالمعتقدات الثاني يتعمؽ بينما ، األفراد بيف بالعبلقة يتعمؽ األوؿ إف في ثقافي مصطمح عف

 .(13:  2012فائز،في  ) " الثقافة نواحي وباقي والمعرفة والقيمة السموؾ
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 الشوارب) "باالنتماء والشعور مجموعة في والتفاعؿ الصحبة  "أيضاً  االجتماعية وتعني 
  .(123:  2008، الخوالدةو 

   : سموكي منظور من االجتماعية المهارات
 بوجوب Curran, 1979 كوراف يمثميا والتي ، القائمة النظر بوجية التعريفات ىذه تأثرت  
 السموكية الجوانب عمى قاصرة تصبح بحيث  .االجتماعية الميارة تعريؼ مف المعرفية العوامؿ استبعاد
  :التعريفات ىذه ومف ، وقياسيا مبلحظتيا يسيؿ والتي

 في اآلخريف مع التفاعؿ عمي القدرة بأنيا  "االجتماعية الميارة  (1998)عبد الرحمف تعريؼ 
 ولمف ذاتو لمفرد فائدة ذات نفسو الوقت وفي قيمة وذات اجتماعية مقبولة بطرؽ االجتماعية البيئة

 .(201123 :، الجينىفي    ("لآلخريف فائدة وذات معو يتعامؿ
  التي السموكيات بأنيا تعريفيا يمكف االجتماعية الميارات " فإ Kelly(1982) كيمي يريو  

   "عميو اظػػػػػػػػػالحف أو متماسؾ مجتمع عمى لمحصوؿ الشخصي التفاعؿ مواقؼ في األفراد يستخدميا
 .(2011:20ابومنصور،في  )

 االجتماعية البيئة في اآلخريف مع اعؿالتف عمى القدرة  "بأنيا (1994) وسويزى ماتسوف ويعرفيا       
 .(2007:48غزاؿ،في  ) " واآلخريف لمفرد فائدة ذات وتعتبر اجتماعيًا، مقبولة تعد بطرؽ
 التيوالخبرات  ، واألنشطة واألداءات األعماؿ مف مجموعة بأنيا  "االجتماعية الميارة تعرف كما      

 ، األشخاص مع تفاعمو أسموب في تدخؿ حتى تظمةمن بطريقة عمييا ويتدرب ويكررىا الطفؿ يتعمميا
 . "اآلخريف مع ايجابي اجتماعي تفاعؿ تحقيؽ عمى قادراً  يجعمو مما حولو مف األشياء أو

 (3: 2002)عمي،
 اجتماعياً  مقبولة مكتسبة سموكيات" االجتماعية الميارات بأف (2003) السميري ويضيؼ     

  .(2009:3 البجاري،في ) "لفظية وغير لفظية بصورة وتظير يفاآلخر  مع التعامؿ عند الفرد يستخدميا
 فعاؿ شكؿب التفاعؿ مف الشخص تمكف اجتماعياً  مقبولة مكتسبة سموكيات " بأنيا الميارة  يرى كما    
 ( 31:  2009عبد العالي،  ) ".المقبولة غير االستجابات وتجنب اآلخريف مع
 عف لفظية وغير لفظية بصورة يعبر أف عمي الفرد درةق  "بأنيا الميارة (2003) فرج ويضيؼ    

 عف المفظية وغير المفظية الرسائؿ نفسو الوقت في ويدرؾ ينتبو وأف ، لآلخريف وأفكاره وأرائو مشاعره
 :29)  2010 ، الخطيبفي ) " لآلخريف وأفكاره وأرائو مشاعره
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 المواقؼ في ايجابية سموكيات اعني ينتج ومبلحظة متمايزة محددة سموكيات" بأنوالميارة  ؼعر تو 
  90:2010) ، عنقاوى) . " االجتماعية

 عمي قادراً  الفرد يجعؿ متعمـ سموؾ "االجتماعية الميارات (128:2010) العمواف ويضيؼ      
 السمبية اآلخريف استجابات تجنب في تساعده استجابات أظيار مف تمكنو بطريقة اآلخريف مع التفاعؿ
   " نحوه

 المفظية وغير المفظية السموكيات مف مجموعة  "بأنيا االجتماعية الميارة  (1992)وريكفال ويري 
 الغرباء أو الرفاؽ أو المدرسة أو األسرة محيط في سواء االيجابي التفاعؿ لمطالب تحقؽ والتي المتعممة
 (15: 2003، العظيـ عبدفي  ) " المجتمع عنيا ويرضي يتبعيا التي أىدافو تحقيؽ إلي وتؤدي
 االستجابات مجموعة بأنيا"  الميارة االجتماعية (2005)  عبداهلل عادؿ مف كؿ عرفيا كما      

 بالتفاعؿ المبادأة تتضمف والتي الفرد عف تصدر التي المفظية وغير المفظية ، اليادفة السموكية واألنماط
  ومياـ ، والعاب أنشطة مف بة يقوموف فيما ومشاركتيـ ، معيـ والتعاوف ،اآلخريف مع االجتماعي

 واالنفعاالت المشاعر عف والتعبير ، معيـ وصداقات ، ايجابية اجتماعية عبلقات وتكويف ، مختمفة
 المختمفة المشكبلت وحؿ مواجية عمي والقدرة ، والتعميمات القواعد وأتباع ، نحوىـ واالتجاىات

 .(28: 2008، الظاىرفي ) 
 االجتماعية لمميارات الظاىري السموكي الجانب عمي تركز أنيا بقةالسا التعريفات ىذه مف نبلحظ      

 لمعمميات ممحوظ بشكؿ تجاىميا أي االجتماعية الميارات تعريؼ في المعرفية العوامؿ واستبعاد
 .السموؾ في المتضمنة المعرفية

 :معرفي منظور من االجتماعية المهارات   
 التي االتصالية المعرفة أنواع جميع بأنيا"  ةاالجتماعي الميارات( Selts( 1981 سمتز يعرؼ

 مناسبة تعتبر التي بالطرؽ البعض بعضيـ مع التعامؿ مف لمتمكف والجماعات الفرد إلييا يحتاج
   .(53: 2004الحميضي،في )    "استراتيجيا وفعالة ، اجتماعياً 

   في الفرد يستخدميا لتيا المعرفية الكمية السموكيات بأنيا االجتماعية الميارات عرؼيو         
 .(2010:30الخطيب،   (اآلخريف مع تفاعبلتو
 البلزمة السموكية والعناصر المعرفية المكونات تمؾ بأنيا (2011: 25)  " سميماف ويضيؼ     
 وتقييمات أحكاماً  اآلخريف إصدار إلي يؤدى مما اآلخريف مع ايجابية نواتج عمى لمحصوؿ لمفرد

  ". وؾالسم ىذا عمى ايجابية



39 
 

 قدرة بأنيا  "االجتماعية المياراتIan and Constance (1992 ) وكونستانس أياف ويعرؼ         
 بعدـ تبلقي التي السموكيات عف واالبتعاد ، اآلخريف بقبوؿ ىحظت بسموكيات يأتي أف عمى الشخص

 ايجابية فعؿ ردود ةار ثاست عمى قادراً  ماداـ اجتماعياً  ماىراً  الشخص ويكوف اآلخريف، مف االستحساف
 .(15: 2012 الطيرة،في  " (المحيطة االجتماعية البيئة مف

 السموؾ أدائو أثناء الفرد بيا يقـو معرفية عمميات تضمنت بأنيا التعريفات ىذه مف نبلحظ 
 تفسير وكذلؾ االتصالي اإلرساؿ عممية في الذات عف التعبير عمى القدرة في وتتمثؿ اجتماعياً  الماىر
  .االجتماعي الموقؼ حسب األفعاؿ بردود يقـو ثـ ومف االتصالي االستقباؿ عممية في اآلخريف رسائؿ

 
 :بها المرتبطة المفاهيم وبعض االجتماعية المهارات.    3.1.2

   social Skills and Social Competence :االجتماعية والكفاءة االجتماعية المهارات     
 ىي فالميارة ، مترادفاف مفيوماف االجتماعية والكفاءة االجتماعية ارةالمي أف الباحثيف أغمب يري   
 يتفاعؿ ماعند اجتماعية الميارة وتصبح معيف، ىدؼ تحقيؽ يستيدؼ الذي النشاط مف متناسؽ نظاـ
 اآلخر بو يقـو وما ىو يفعمو ما بيف يوائـ حتى ميارة منو وتتطمب ، اجتماعي نشاط في آخر مع الفرد

 .( 2012 فايز،في  ) التكيؼ لتحقيؽ شاطون مسار ليصحح
 : وىما ىاميف مكونيف تتضمف االجتماعية الكفاءة أف (Gresham , 1981) جيرشاـ وأشار   
 :التالية المكونات ويتضمف :التكيفي السموك.   1
 .الشخصي االستقبلؿ. أ
 .الجسمي النمو. ب 
 . المغوي النمو.  ج
 . الدراسية والكفاءة.  د
 ييم ما وتتضمف: االجتماعية اتالمهار . 2
 .المعب ، التعاوف ، المحادثة ميارات ، السمطة تقبؿ مثؿ  :األفراد بيف الشخصية السموكيات.  أ  
 االيجابية النظرة ، األخبلقي السموؾ ، المشاعر عف التعبير مثؿ  :بالمشاعر المتعمقة السموكيات. ب 

 .لمذات
    العمؿ ، التعميمات ،إتباع األعماؿ أداء عند المواظبة ثؿم : بالواجبات المتعمقة السموكيات. ج

 ( 77: 2004، الحميضيفي )   باستقبللية
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 لمظروؼ األداء تكيؼ عمى القدرة مع ودقة بسيولة باألعماؿ القياـ عمى القدرة "ىي والميارة   
 يمكف خبلليا مف يالت الميارة اختبارات طريؽ عف عمييا التعرؼ يمكف مختمفة درجات وىناؾ المتغيرة
 .(8:  2005عبداهلل، "(معينة مينة لممارسة البلزمة الميارة اكتساب مدى معرفة
 الفرد امتبلؾ" ىي أو االجتماعية الحياة مواقؼ في بفعالية الفرد استجابة " بأنيا الكفاءة تعرؼ بينما    
  .(  9:  2009، حبلوة أبو) "الماىر االجتماعي بالسموؾ اإلتياف عمى القدرة
 مع التعامؿ عمى لمشخص خاصة قدرة " بأنيا : االجتماعية الكفاءة (1986) مارلو ويعرؼ    

 ليا االجتماعية الكفاءة وأف ". اجتماعياً  فعاؿ بشكؿ التصرؼ عمى القدرة أي ، مبلئمة بطريقة اآلخريف
 : ىي ثبلثة مكونات

 .االجتماعي التفاعؿ في النجاح مف مكفوالت بالثقة الشعور وىي : االجتماعية الذاتية الفاعمية. 1
 . واالجتماعية والمعرفية السموكية الميارات مف وتتكوف   :االجتماعية الميارات. 2
 باليدؼ الفرد اىتماـ ويعكس لميدؼ السموؾ يوجو  الذي الدافع ويتناوؿ   :االجتماعي االىتماـ. 3

 .(6:  2011 ، األغافي  )  بو الناس واىتماـ
والكفاءة االجتماعية في أف الميارات  االجتماعية الميارات بيف الفرؽ 1997عتريس ىاني ويمخص    

 تقييـ فيي االجتماعية الكفاءة أما ، بكفاءة ميمة ليؤدي الفرد  بيا يقـو محددة سموكيات االجتماعية:
 أحد الميارة أف فيري ، مبلئماً  كاف األداء وأف الميمة أداء في الفرد كفاءة مدي عمى بالحكـ يتعمؽ

تقاف وتحديد معرفة فبدوف الكفاءة لتحقيؽ الرئيسية الوسائؿ  الكفاءة تحقيؽ يكوف االجتماعية الميارة وا 
)في  االجتماعية الميارة مف وأشمؿ أعـ االجتماعية الكفاءة أي المناؿ صعب أمراً  االجتماعية
 ( 29: 2010الخطيب،

 Social Skill and Social intelligence : االجتماعي والذكاء االجتماعية المهارة  
 اإلدراؾ تتضمف عامة تفكيرية قدرة وىو . "مختمفة بدرجات األفراد لدي تتواجد صفة الذكاء إف     

 (407: 2005، الداىري) " وىدؼ غاية نحو موجية والمحاكاة والتذكر والتخيؿ
  معيـ، والتعاوف اآلخريف، فيـ عمى القدرة" بأنو االجتماعي الذكاء(1993 ) ر جاردن وحدد     
دراؾ دراؾ بينيا والتمييز ليـ المزاجية الحاالت وا   الحساسية ذلؾ ويتضمف ومشاعرىـ ودوافعيـ نواياىـ وا 

 عمى القدرة ثـ ومف االجتماعية لمعبلقة مؤشرات تعتبر التي واإليماءات والصوت الوجو لتعبيرات
  58:2010)، يوسؼالو طامي في ق )"فرياالخ توجيو في تؤثر بحيث المؤشرات لتمؾ المناسبة االستجابة
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 ومعاممتيـ الناس فيـ عمى القدرة  "ىو االجتماعي الذكاء(  325: 2005) عبد الخالؽ ويري  
 " .بكفاءة معيـ والتفاعؿ

 في التعامؿ عمى الفرد قدرة " بأنو االجتماعية العمـو قاموس في االجتماعي الذكاء ويعرؼ
  .(56: 2011األغا،في  ) " الجماعة أعضاء مع متبادلة عبلقات عمى تنطوي التي الجديدة المواقؼ

 مثؿ االجتماعية والميارات االجتماعية الكفاية تشتمؿ متعددة مكونات يتضمف االجتماعي والذكاء   
 المفظي التعبير عمى القدرة مثؿ  ةالمشارك وميارة االجتماعية المعمومات وتفسير وفيـ إرساؿ ميارة
 مف وخاصة العمماء مف كثير وأصبح بكفاية الدور لعب عمى والقدرة السموؾ ومشروعية عاليواالنف

 التواصؿ ميارة أنو عمى االجتماعي الذكاء إلي ينظروف االجتماعي التواصؿ نظريات أصحاب
 (  2011حمداف،)  االجتماعي

 التفاعؿ مف الفرد تمكف التي العقمية القدرات إلي يشير االجتماعي الذكاء أف الباحثة وتضيؼ
 . المختمفة مشكبلتو تبلئـ بحموؿ واستبصاره اآلخريف وسموؾ لسموكو وفيمو االجتماعي

 
  Social Skills Self – asserti0n" : التوكيدية "أو الذات وتوكيد االجتماعية المهارات 

 ، السواء عمى لفعؿا وحرية االنفعالي التعبير عاـ بشكؿ يعني الذات تأكيد إف 1994 إبراىيـ شارأ    
 االيجابية االنفعالية والتعبيرات االنفعاؿ عف التعبير اتجاه في أي) االيجابي االتجاه في ذلؾ أكاف سواء
 اتجاه في أي) السمبي االتجاه في أـ( والمشاركة االستطبلع وحب ، والتقبؿ االستحساف عمى الدالة

في عبد العالي:  (والخوؼ والغضب التقبؿ وعدـ الرفض عمى الداؿ والتعبير االنفعاؿ فع التعبير
2009) 

 ، والسموكي النفسي العبلج في فائدتيا أثبتت التي المستقرة المفاىيـ مف التوكيدية مفيـو أصبح كما    
 في والحرية التمقائية مف كثيراً  وتتضمف ، معني مف أكثر إلي تشير أصبحت بحيث استخداميا تنوع كما

 عندما والنجاح الفاعمية مف قدر أكبر تحقيؽ عمى وتساعد معاً  والسمبية جابيةاالي المشاعر عف التعبير
 (       2008، إبراىيـ  ( اآلخريف مع اجتماعية عبلقات في تدخؿ
 ،الفرعية االجتماعية الميارات أحد التوكيد "أف عمىGambrel ( 1983)  جامبريؿ أكد كما    

 (  2012:18، الطيرةفي     ("بالكؿ الجزء عبلقة بينيما فالعبلقة
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 :االجتماعية المهارات عناصر . 4.1.2
 : فيمايمي االجتماعية الميارات عناصر (34:2009 )  العالي عبد لخص لقد  

 وتحديد الحقوؽ عف والدفاع واآلراء المشاعر عف التعبير بميارات وتتعمؽ : الذات توكيد مهارات. 
 . اآلخريف ضغوط ومواجية ، وحمايتيا اليوية

دارة اآلخريف مع وودية وثيقة عبلقات إقامة تيسير في وتسيـ : وجدانية مهارات.   معيـ التفاعؿ وا 
 الميارات ومف لدييـ قبوالً  أكثر الشخص ليصبح إلييـ والتقرب منيـ االقتراب عمى يساعد نحو عمى

 . الوجدانية والمشاركة ، التعاطؼ السياؽ ىذا في الرئيسية
 : قسميف إلي بدورىا نقسـوت االتصال مهارات. 
 لفظياً  لآلخريف نقميا في يرغب التي المعمومات توصيؿ عمى الفرد قدرة عف تعبر : اإلرساؿ ميارات. 
 . االجتماعية واإلشارات والحوار كالتحدث نوعية عمميات خبلؿ مف لفظي غير أو
دراكيا ، اآلخريف مف المفظية غير الرسائؿ ونمقي االنتباه في الفرد ميارة وتعني  :االستقباؿ ميارات.   وا 

 . ضوئيا في معيـ والتعامؿ ، مغزاىا وفيـ
 في مرنة بصورة التحكـ عمى الفرد قدرة إلي وتشير : واالنفعالية االجتماعية والمرونة الضبط مهارات. 

 وتعديمو ، اآلخريف مع االجتماعي التفاعؿ مواقؼ في خاصة ، االنفعالي المفظي وغير المفظي سموكو
  .الفرد أىداؼ لتحقيؽ مستجدات مف المواقؼ تمؾ عمي يطرأ ما مع يتناسب ماب

 المبلئـ االجتماعي بالسموؾ الفرد معرفة ببوصمة توجو أف يجب االجتماعية المرونة فإف الحاؿ وبطبيعة
 . فيو إلصداره المناسب التوقيت واختيار لمموقؼ

     :االجتماعية لممهارات األساسية المكونات.   5.1.2
 السموكية والعناصر المعرفية المكونات تشتمؿ  االجتماعية الميارات أف إلي1991 سبنسر يقرر       
 اآلخريف إصدار إلي يؤدى مما اآلخريف مع التفاعؿ عند ايجابية نواتج عمى لمحصوؿ لمفرد البلزمة
 االجتماعية لمميارات األساسية المكونات أىـ تمخيص ويمكف السموؾ ىذا عمى ايجابية وتقييمات أحكاـ
 :يمي فيما
 فيو واالستمرار بالحوار والبدء واالستمتاع اإلصغاء ميارات مثؿ  : أساسيةأو  أولية مهارات.  1

 . األسئمة وطرح
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تباع إصدار عمى والقدرة اآلخريف مع والتعامؿ المساعدة طمب مثؿ : متقدمة اجتماعية مهارات.  2  وا 
 . والتعميمات التوجييات

 الشكوى أو والتذمر الشديد الفرح ومشاعر اإلجياد مثؿ   :الضغوط مع لمتعامل الزمة هاراتم.   3
 .الجماعة ضغط مع والتعامؿ المتناقضة الرسائؿ مع والتعامؿ الفشؿ مع والتجاوب

 شيء لعمؿ التحضير مثؿ  :المستقبل أجل من الحاضر الوقت في بالتخطيط خاصة مهارات.   4
ب حس المشاكؿ وترتيب المعمومات وتجميع المطموبة لمخدمات الفرد حديدوت ما ىدؼ وضع أو ما

 . معينة ميمة عمى والتركيز القرارات واتخاذ األىمية
 اآلخريف مشاعر فيـ مثؿ : عنها والتعبير واألحاسيس المشاعر مع لمتعامل الزمة مهارات.  5

 .الخوؼ مع والتعامؿ باآلخريف أثيروالت الذات عف والوجداني العاطفي والتعبير بعضيـ مع والتعامؿ
 58:2003)  ،عبدالعظيـ في)
 الميارات أىـ مف تكوف قد االجتماعية الميارات مف الخمسة المجموعات ىذه أف الباحثة تريو    

 الحياة مراحؿ جميع في استخداميا مف والبد العامة الحياة مواجية مف يتمكنوا لكي لؤلفراد البلزمة
 االجتماعية الميارات ىذه  في الفرد إخفاؽ وأف األفراد ىؤالء بيف االجتماعية اعبلتالتف لتنمية العمرية
 عبلقات تكويف عمى قدرتو تقؿ كما ، المفظي وغير المفظي التعبير عمى القدرة بضعؼ يتصؼ تجعمو

 .معيـ وتواصبلً  تعاوناً  وأقؿ رفاقو بيف مكانة أقؿ ويكوف ، اآلخريف مع ناجحة اجتماعية
   :التالية المهارات تشمل االجتماعية المهارات أن ( 2010) الخطيب ريوي   
         أو يقولو أو بو يشعر سوؼ بما التنبؤ عمى القدرة وىي   :اآلخر الشخص منظور فهم .1

 بما الدقيؽ اإلحساس عمى القدرة ىي أو ، اآلخريف مع أو معؾ عبلقتو في سواء ، ما شخص يفعمو
 . آلخروفا بو يشعر أو فيو يفكر

 موقؼ   في اآلخر لمطرؼ شخصية معمومات عف الكشؼ عمى القدرة وىي : الذات . اإلفصاح عن1
 الماضي، ووقائع ، الميوؿ وكذلؾ ، الشخصية والخبرات والمشاعر، ، األفكار ىذه وتتضمف ، التفاعؿ

 . لممستقبؿ والتخطيط
 أجمو مف التضحية أو آخر شخص إفادة منو اليدؼ إداري سموؾ وىو : باآلخرين االهتمام أظهار.  3

 .شخصية منفعة ألية النظر بدوف
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 أو لعبة في سواء المشاركة في وتتمثؿ: اجتماعية نشاطات في اآلخرين مشاركة عمي القدرة.  4
 وجودة يصبح مقابمو وفي المشارؾ الشخص يقدمو االجتماعي التدعيـ مف درجة تمثؿ نشاط أو ىواية
 .ومحبباً  مرغوباً 

  : االجتماعية المهارات اكتساب أهمية.  6.1.2
 وتتمثؿ أىمية اكتساب الميارات االجتماعية في األتي :   
     .    يا إلي ينتموف التي الجماعة داخؿ التوافؽ تحقيؽ في ميماً  عامبلً  االجتماعية الميارات تعتبر. 1
 بيـ المحيطة ئيةالبي مشكبلتيـ عمى التغمب في األفراد االجتماعية المياراتتفيد . 1
 إشباع ؽوتحقي يمارسنيا التي باألنشطة استمتاع إلي االجتماعية لمميارات األفراد اكتساب يساعد. 3

 . ليـ النفسية الحاجات
د     واالعتما الذاتي االستقبلؿ مف كبير قدر تحقيؽ عمى االجتماعية الميارات اكتساب يساعد. 4

 . الفراغ بأوقات واالستمتاع النفس عمى
              مع تتفؽ التي األعماؿ في اآلخريف ومشاركة النفس في الثقة اكتساب عمى األفراد تساعد. 5

مكانياتيـ قدراتيـ  . وا 
 الذىنية طاقاتيـ حدود في واإلبداع واالبتكار الرفاؽ مع التفاعؿ عمى أيضاً  األفراد تساعد.  6

                                                .(32:  2010االقدافي،)    والجسمية
 أف عمى تساعده أنيا حيث عامة اإلنساف حياة في األىمية ذات الميارات مف االجتماعية المياراتو    

عماؿ ومياـ أنشطة مف بو يقوموف ما ويشاركيـ معيـ ويتعاوف فيتفاعؿ اآلخريف نحو يتحرؾ  مختمفة وا 
 بالتالي فيصبح والعطاء األخذ بينيـ وينشأ . االجتماعية العبلقات معيـ ويقيـ األصدقاء منيا ويتخذ ،

 2010 : 32 ) الخطيب )جماعتو في فعاالً  عضواً 

 :  االجتماعية المهارات عمى المؤثرة العوامل.   7.1.2
 : أىميا ومف الجيد التفاعؿ عمي تؤثر التي العوامؿ إلي2001) : حمداف (يشير      
 :بالنفس الثقة . أ
 التفاعؿ مواقؼ أثناء اآلخريف مف واستقباليا الرسائؿ بإرساؿ يتعمؽ فيما ميـ مؿعا بالنفس الثقة  

 إلي يرجع وذلؾ الفعاؿ االتصاؿ في عديدة مشكبلت لدييـ بالنفس الثقة ضعيفي فاألفراد . االجتماعي
 ،ألفكارىـ اآلخريف رفض يخافوف فيـ اآلخريف مع االتصاؿ في قدراتيـ ومف مشاعرىـ مف تأكدىـ عدـ
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 ما  عادة كثيراً  رسائؿ يستقيموف وعندما بو يشعروف أو فيو يفكروف ما حقيقة عف التعبير ويخشوف
 . خطئو مف تخوفاً  إليو توصموا ما تغطية يحاولوف

 : االنفعالية الحالة.  ب  
 يختمؼ عالياً  االنفعاؿ يكوف فعندما ، التفاعؿ في تؤثر التي العوامؿ احدي االنفعالية الحالة  
 التفاعؿ عند ايجابياً  أو سمبياً  يكوف أف يمكف فاالنفعاؿ منخفضاً  االنفعاؿ يكوف عندما عنو عؿالتفا

 النجاح فرص نفقد األحياف مف كثير ففي والدىشة الرضا وعدـ والحزف الفرح بيف ما االنفعاالت وتتبايف
 بالذات، الكاممة رايةفالد،  الزائدة انفعاالتنا بسبب اآلخريف مع التواصؿ عبر نحققيا أف يمكف التي

 بالتفاعؿ يتعمؽ فيما ناجحة خبرات معايشة في يساعد السموؾ وتوجيو ، النفس ضبط عمى والقدرة
   . اآلخريف مع االجتماعي

 : والزمن والوقت البيئة.  ج   
 وكذلؾ اآلخريف مع االجتماعي التفاعؿ عمميات في تؤثر التي العوامؿ مف أيضاً  البيئة تعتبر 
 .مختمفاً  التفاعؿ تجعؿ مجتمعة العوامؿ فيذه التفاعؿ يستغرقو الذي والزمف التفاعؿ فيو يتـ ذيال الوقت
 في أو مرىؽ أو شاؽ يـو نياية في إجرائو عف يختمؼ اليـو  بداية في تفاعؿ إجراء المثاؿ سبيؿ فعمى
 عممية في مستغرؽال الوقت كاف إذا نفسو الشئ ، مختمفاً  التفاعؿ سيكوف بالتأكيد إجازة يـو بداية

 أثناء تداوليا إلي يحتاج التي األفكار أو الموضوعات مف الكثير الفرد ذىف في بينما قصيراً  التفاعؿ
 يتناسب أف ينبغي التفاعؿ عممية في المستغرؽ فالوقت . الرسالة وضوح عدـ إلي ذلؾ فيؤدي التفاعؿ

 إتاحة مع المشجعة اآلمنة والبيئة . اآلخريف مع والتفاعؿ االتصاؿ ينجح حتى المتناوؿ الموضوع مع
 عوامؿ التفاعؿ أثناء المقاطعات مف أو المتاعب أو المضايقات مف التحرر ومراعاة المناسب الوقت
 مف ميـ عامؿ والبدني النفسي واالستعداد المناسب والمكاف ، الجيد االتصاؿ تحقيؽ في تساعد ميمة
  .الحياة في ناجحة تفاعبلت إجراء أجؿ
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  :االجتماعية المهارات وتنمية اكتساب أساليب.   8.1.2
 الفرد يتعمميا ميارات ولكنيا وموروثة نظرية ميارات ليست الفرد لدي االجتماعية الميارات إف   

 أساليب تنظـ مجتمع بكؿ خاصة وثقافية اجتماعية لمعايير وفقاً  االجتماعي التفاعؿ عند ويكتسبيا
 التعامؿ خبلؿ مف وذلؾ االجتماعية الميارات الفرد ويتعمـ األفراد فبي يالبينشخص التفاعؿ وطرؽ

 الوالديف وخاصة اآلخريف، سموؾ وتقميد المبلحظة خبلؿ مف المختمفة االجتماعية المواقؼ في والتفاعؿ
 لمدي طبقاً  وتعدؿ وتقيـ الفرد سموكيات خبلليا مف تتشكؿ التي النماذج بمثابة يعدوف الذيف والرفاؽ

 التي واألمثمة  النماذج خبلؿ مف أساساً  االجتماعية الميارات تعمـ يتـ حيث ،ؿفش أو نجاح مف ويحققما
 بيا يستجيب التي واألساليب الطرؽ خبلؿ ومف حولو ومف بيئتو في والموجودة حياتو في الفرد يعيشيا

 ( 2011منصور، أبو  ( كفيا أو تدعيميا عمى فيعمموف ، لسموكياتو اآلخروف
إلي أف الميارات االجتماعية تقوـ بدور ميـ في تنمية القدرة عمي االستعداد لمدخوؿ في  أضافو   

عبلقات اجتماعية مع اآلخريف فتخفؼ مف الشعور بالوحدة النفسية ، واكتساب المرء الميارات 
الثقة بالنفس وتكشؼ الذات ،  وتكسبواالجتماعية تفيده في أقامة عبلقات مشبعة مع الطرؼ األخر 

جعمو  قادرا عمي تحمؿ المسؤولية ومواجية المشكبلت وأعباء الحياة  ومواجيو المواقؼ المحرجة وت
   (       2012وجعميـ راضييف عف تصرفاتيـ ) فائز ، 

 :االجتماعية المهارات في العجز جوانب.   9.1.2
 أربعة إلي االجتماعية الميارات في العجز جوانب (Gresham , 1986)   ـجريشا يصنؼ    

  : التالي النحو عمى أصناؼ
 : االجتماعية المهارات في عجز . أ
ف ، زمبلئيـ مع مبلئمة بطريقة اليامة الميارة لدييـ ليست األفراد بعض  يستطيعوف ال األفراد بعض وا 

  . ليـ التحية توجيو أو زمبلئيـ مع االستمرار
 : االجتماعية المهارة أداء في عجز. ب  

 عند يمارسونيا أف يستطيعوف ال لكنيـ  االجتماعية الميارات مف جيد محتوي األفراد بعض لدي يوجد
 أداء فرصة انعداـ أو الحافز نقص إلي ذلؾ يرجع أف ويمكف االجتماعية حياتيـ في المطموب المستوى
 .مستمر بشكؿ السموؾ
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 : االجتماعية بالمهارة المرتبط الذاتي الضبط في عجز. ج  

 االنفعالية االستجابة ألف معينة مواقؼ تناسب معينة اجتماعية ميارات لدييـ توجد ال األفراد بعض
 أف عمييـ يصعب قد المثاؿ سبيؿ عمى فاألفراد والخوؼ كالقمؽ : معينة اجتماعية ميارات تنمية تعيؽ

 .  االجتماعي تفاعميـ تعوؽ قد المرضية المخاوؼ أو االجتماعي القمؽ ألف أقرانيـ مع يتفاعموا
 :االجتماعية المهارة أداء عند الذاتي الضبط في قصور .  د  

 عف الصادرة االستجابة بسبب الميارة يؤدوف ال ولكنيـ االجتماعية الميارة لدييـ توجد األفراد بعض
 يؤدي كيؼ يعرؼ الفرد أف عمى يدؿ وىذا . والبلحقة السابقة الضبط ومشكبلت االنفعالية اإلشارات
 .( 2009حسيف،) ستمرةم بصفة ليست ولكف الميارة
 : االجتماعية المهارات في اونمادج تصنيفات.   11 . 2. 1      
 التي النظرية لمخمفيات مختمفة زوايا مف االجتماعية الميارات نماذج أو تصنيفات العمماء تناوؿ

 : يمي ما النماذج ىذه أىـ ومف يعتنقوىا
 : (Riggio , 1989)  :ريجيو نموذج : أوالً 

 : ىي التالية المكونات تتضمف االجتماعية الميارات فأ يري وىو
 : يمي ما وتتضمف : المفظي غير االتصال  - أ

يماءات الصوت وخصائص الوجو تعبيرات ذلؾ ومف : االنفعالي التعبير.   1  .الجسـ وا 
 المفظي غير االتصاؿ أشكاؿ وفيـ استقباؿ في الفرد ميارة ويشمؿ : االنفعالية الحساسية.   2

 . االجتماعية مكانتيـ عف أـ اتجاىاتيـ عف تعبر أـ انفعاالتيـ تعكس أكانت سواء اآلخريف ىعم
 التي الداخمية  االنفعاالت عف التعبير جوانب ضبط عمى الفرد قدرة ويشمؿ : االنفعالي الضبط. 3
 . االجتماعية المواقؼ مع تتبلءـ ال

 : يمي ما ويتضمن :المفظي االتصال -ب
 في مناسبة بطريقة اآلخريف مع التفاعؿ ، المفظية العبلقة ويتضمف : االجتماعي التعبير .  1

 . االجتماعية المحادثات
 اآلخريف مع المفظي االتصاؿ رموز فيـ عمى اإلنساف قدرة ويتضمف : االجتماعية الحساسية.   2

 .االجتماعية لممواقؼ المناسبة االجتماعي السموؾ ومعايير عادات ومعرفة ،
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 واألشخاص لممجتمع الذاتي والتقديـ الدور لعب في الميارة ويتضمف  :االجتماعي الضبط.   3
 مع واالنسجاـ بالنفس والثقة بالمياقة ويتصفوف متكيفوف ىـ االجتماعي الضبط في ميارة لدييـ يفذال

 (. 2004،  الحميضي)  االتجاه وضبط المختمفة االجتماعية المواقؼ
 : (Morreson, 1981)  :موريسون نموذج  :ثانياً   

 : وىي رئيسية مكونات ثبلث تتضمف االجتماعية الميارات( إلي إف  2011أبو منصور: في يشير ) 
 : يمي ما وتتضمف التعبيرية المكونات.   1

 . الحديث محتوى . أ
 .بالوجو التعبيرات ، بالعيف االتصاؿ ، الجسمية الحركة : ذلؾ ومف  .المغوية المهاراتب. 

 : يمي ما وتتضمف : االستقبالية العناصر.   2
 . االنتباه - أ

 . الحديث لمحتوي المفظي وغير المفظي الفيـ - ب
 . اآلخريف مع الحديث أثناء الثقافية المعايير إدراؾ  - ج
 :لويشم التفاعمي االتزان .3
 .االستجابة توقيت. 
 .بالدور الحديث نمط. 
 .ياالجتماع التدعيـ. 
 : (1997) عتريس هاني نموذج : ثالثا  
 إطار في االجتماعية الميارات مكونات بخصوص النفس عمماء بعض إليو توصؿ ما عتريس لخص  

 : التالي النحو عمى االجتماعي االتصاؿ
           الميارات وتتضمف ، اآلخريف مع الحوار ميارات بيا ويقصد : المفظي االتصال مهارات .  1

 :التالية
 المقاء جعؿ عمى والحرص تجاىو الدؼء ومشاعر اآلخر التفاعؿ طرؼ قبوؿ تضمفوت  :المودة.  أ

 . ممتعاً 
 يؤدي قد ما تجنب أي: االجتماعي التفاعل أثناء اآلخر  التفاعل طرف ذات تقدير عمى الحفاظ.  ب
 .  لذاتو األخر التفاعؿ طرؼ بتقدير األضرار إلي
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 المباشرة والمطالب األمر صيغة استخداـ مف التخفيؼ بيا والمقصود : اإللزام صيغة تجنب.  ج
 . والكثيرة

 االتفاؽ نقاط تأكيد عمى الحرص بمعني : مناسبة بطريقة( ال) قول أو االعتراض كيفية معرفة.  د
 مصحوباً  األسؼ بإبداء االعتراض أو – ولكف – نعـ كقوؿ التحاور عند االختبلؼ مواقع وتجنب

 . مثبلً ( بتساـكاال)" لفظية غير ايجابية شاراتبإ
 النكات إصدار تجنب ، الحديث أثناء ما شخص مقاطعة تجنب ذلؾ ومف : القواعد تجاوز تجنب.  هـ

 . لمموقؼ المناسبة غير
 التالية المهارات وتشمل : المفظي غير االتصال مهارات.    2
 :أشكاؿ ربعةأ ويتخذ التفاعؿ طرفي بيف تفصؿ التي المسافة بو ويقصد   :األشخاص بين الحيز - أ

 بوصة (18.6) مسافة عمى الكامؿ البدني االلتصاؽ مف ويتراوح : الخصوصية شديد العالقات حيز. 
 . خصوصية األكثر النشاطات في ويستخدـ

 التي المسافات أكثر وىي قدـ إلي بوصة (4/2) مف قطرة مدي ويتراوح : الشخصية العالقات حيز. 
 . احةلمر  مدعاة الحوار في الناس يستخدميا

 يعقداف أو معاً  يعمبلف أثنيف بيف تفصؿ وىي قدماً  (12/4) بيف مسافتو وتتراوح : االجتماعي الحيز. 
 . االجتماعية المواقؼ في األشخاص بيف مالية صفقة

 .العامة التجمعات في المتحدثوف أو المعمموف ويستخدمو فأكثر قدماً  12 مف ويبدأ : العام الحيز. 
 الكممات تتابع وسرعة الكبلـ ومعدؿ ومدة ونبراتو الصوت نغمة تتضمفو  : الصوت خصائص - ب

 .نقوؿ ما تدحض أو تؤكد أف بسيولة يمكف والتي ، نقميا نريد التي لمرسالة ىامة صوتية مكونات وكميا
يماءاتو الجسـ حركات ذلؾ ومف : البدن لغة  - ج  ، األرجؿ أو اليد أو الذراع كحركات المختمفة وا 

 وىز ، مباشرة اآلخر مواجية في والجموس كممات مف نقولو ال أو نقولو قد ما لتحديد كافية تكوف والتي
 األصابع فرؾ ، الشعر بنيايات المعب . األرجؿ وىز ، رفض أو موافقة في الرأس

 كيؼ تحديد في ىامة لفظية غير إشارات تعكس والتي النظرات التقاء شدة ومنيا : العيون لغة -د
 .الشخص ىذا تجاىنا يشعر وكيؼ ، ما موقؼ في ما شخص تجاه نشعر

 الحالة بوضوح تعكس انفعالية مؤشرات ىي التي الفريدة رسائمو وجو لكؿ : الوجه تعبيرات  -ـه
 (2004،الحميضي(  والخوؼ االشمئزاز .الدىشة .السعادة .الحزف .كالغضب لمشخص، الداخمية
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 ( : (Merrel , 1993 ميرل نموذج : رابعاً   
 : التالية المكونات تتضمف االجتماعية الميارات أف إلي النموذج ىذا شيري 
 عم الشخصي واالتصاؿ ، نفسو عف التعبير في الطفؿ ميارة ذلؾ ومف   :االجتماعي التفاعل - أ

 . والثقة المودة تسودىا ائمةاقات ددص تكويف في وميارتو ، اآلخريف
 وقدرتو ، إليو الموكمة المختمفة الواجبات أداء في لطفؿا ميارة ذلؾ ومف : االجتماعي االستقالل -ب

 . حقوقو عف الدفاع عمى وقدرتو الخاصة أغراضو عمى المحافظة عمى
 االجتماعية الحياة مواقؼ في زمبلئو مساعدة في الطفؿ ميارة ويتضمف : االجتماعي التعاون - ج

 . ما عمؿ إلتماـ ةالمدرسي الجماعية األنشطة في معيـ االشتراؾ : مثؿ المختمفة
تباع لمتعميمات وامتثالو الطفؿ انصياع ذلؾ ومف : الذاتي الضبط -د  األسرة في االجتماعية القواعد وا 

 . سواء حد عمى والمدرسة
 مثؿ اآلخريف مع ايجابية عبلقات تكويف عمى الفرد قدرة وتتضمف :الشخصية بين األفراد المهارة  -هــ

 . بمشاعرىـ واإلحساس األقراف مف االجتماعي والتقبؿ األنشطة في المشاركة
 المدرسية الواجبات بأداء العبلقة ذات الميارات وتتضمف : المدرسية االجتماعية المهارات -و

 (  2012فائز،)  المنيجية وغير المنيجية األنشطة في األقراف مع واالشتراؾ
 : إلي يةاالجتماعالمهارات  (2004: 151) وحسن هاشم أبو فنصي    :خامساً 
 أو استعداد عمى اآلخروف يكوف ال قد اجتماعية ميارات ذوي التبلميذ نجد حيث : المشاركة مهارات
 ما وكثيراً  خجوليف االجتماعي العمؿ يتجنبوف الذيف التبلميذ يكوف أحياناً  المشاركة عمى قادريف غير
 مع العمؿ في صعوبة دوفيج آخر شخص مع بمفردىـيعمموف  قد ولكنيـ جداً  أذكياء الخجولوف يكوف

 في المشاركة ويرفض بمفرده يعمؿ أنو أخر أو بسبب يختار الذي النمطي التمميذ وىناؾ الجماعة
 . التعاونية الجماعية المشروعات

 ميارات ولدييـ مريحيف أعضاؤىا كاف جماعة في العمؿ الناس معظـ لدي تتوفر : الجمعية المهارات
 بنجاح ليتفاعموا االجتماعية الميارات مع واامميتع أف يجب جيداً  عةالجما عامؿ يكوف ولكي اجتماعية

 . الجماعة مع
 األفراد بيف التفاعؿ طبيعة وتقتضي االجتماعي السموؾ أساليب مف أسموباً  التعاوف يعد: التعاون
 السعادة ومشاعر الصداقة وروح بينيـ المشتركة االىتمامات ذلؾ عف وينتج مشترؾ ىدؼ لتحقيؽ
 .(2010الخطيب، في) الجيود وتنسيؽ والمساعدة االتصاؿ وزيادة
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 هذا في االجتماعية المهارات قسمت حيث (1987) هوخ وهمل هيرسن بيالك تصنيف   :سادساً 
 . أنماط ثالث إلي التصنيف

 ويستمر المحادثة يبدأ الذي الشخص ىو المحادثة ميارة يمتمؾ الذي الفرد إف : المحادثة مهارة. 1
عطاء اآلخريف عمى األسئمة إلقاء ىي عناصر ثبلثة المحادثة في االستمرار ميارة مؿوتش . فييا  وا 

 . لآلخريف الجيد االستمتاع،  لآلخريف معمومات
 يعبر أف يستطيع الذي الشخص ىو التوكيدية الميارات يمتمؾ الذي فالفرد :ةالتوكيدي المهارات.  1

 : نوعيف إلي التوكيدية الميارات وتنقسـ ، أفعالو عف بحرية
 : في وتتمثؿ ، اآلخريف نحو االيجابية المشاعر وىي : الموجب التوكيد مهارات. أ

 أشياء مف يمتمكوف وما النجازاتيـ عمييـ والثناء اآلخريف مدح عمى الفرد قدرة وىي : المجاممة مهارة
 . مادية
 . لـواأل الفرح مواقؼ في لآلخريف الوجدانية المشاركة وىي : التعاطف مهارة
 اآلخريف حؽ في يخطي عندما لسموكو مبررات تقديـ عمى الفرد قدرة وىي : لمسموك مبررات تقديم
 طمب رفض مثؿ ، النفس عف والدفاع واالستيبلء فضالر  مشاعر وىي : السمبي التوكيد مهاراتب. 
 . الغضب عف التعبير – جديدة سموكيات طمب – االحتجاج – منطقي غير

االجتماعي ىو الشخص الذي يعرؼ  اإلدراؾ: فالفرد الذي يمتمؾ ميارة الجتماعيمهارة اإلدراك ا. 3
 أثناء والتنبؤ واالنتباه االجتماعية اإلشارات فيـ وتشمؿ ، المختمفة االستجابات يفعؿ وكيؼ وأيف متى

 ( . 2003 ، عبدالعظيـ)    التفاعؿ
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 : االجتماعية لممهارات المفسرة النظريات.   11.1.2
 : نظرية التحميل النفسي :  أوالً  

) لفرويد(  أحد مدارس عمـ النفس التي اىتمت بدراسة السموؾ تعتبر مدرسو التحميؿ النفسي    
اإلنساني وأنيا وجيت األنظار إلي نقطة في غاية األىمية لدراسة الشخصية اإلنسانية وأف الخبرات 

ة تترؾ أثرا باقيا في تكويف الشخصية األمر الذي جعمنا االنفعالية والتنشئة األسرية  في الطفولة المبكر 
. ففي نقرر أف بذور الشخصية وتحديد معالميا توضع في فترة الخمس سنوات األولي مف حياة الفرد 

ىذه الفترة يتكوف أسموب الحياة ويتحدد موقعة في المجتمع ومف نفسو وتتحدد نظرتو العامة إلي األمور 
خبرات عف طريؽ  إليساسية ويتحدد أيضا بمدي اكتساب ىوالء اإلفراد وكذلؾ سمات الشخصية األ

االختبلط واالحتكاؾ مع اآلخريف ومعرفو مياراتيـ وذلؾ عف طريؽ مبلحظو استجابات اآلخريف 
 (2003أحمد ،)وتقاليدىـ 

 : االجتماعي التعمم نظرية : ثانيا 
 عممية في أساسي دور ذاته النظرية ويؤكد أف ىذ االجتماعي التعمـ نظريةيعد باندورا صاحب    

 التعمـ" مفيـو ويقـو " بالمبلحظة تعمـ " التعمـ مف النوع ىذا عمى يطمؽو وى االجتماعية التنشئة
 ومشاعرىـ اآلخريف باتجاىات يتأثر اجتماعي ككائف اإلنساف أف مفاده افتراض عمى " بالمبلحظة
 الخطيب،في  ( وتقميدىا استجاباتيـ بلحظةم طريؽ عف يتعمـ أف يستطيع أي وسموكيـ وتصرفاتيـ

(2010    
 في تؤثر وكيؼ ؟ القدوة طريؽ عف الناس يتعمـ كيؼ حوؿ االجتماعي التعمـ نظرية فكرة وتدور   

 ويعود المحاكاة طريؽ عف تتـ والتي اجتماعياً  المقبوؿ السموؾ أنواع اكتساب في وخاصة ؟ سموكنا
 " يري حيث "Bandura" باندورا إلي المحاكاة طريؽ عف التعمـ بموضوع االىتماـ في األكبر الفضؿ
 خبلؿ مف لمفرد يمكف إذ ، القدوة خبلؿ مف تعممو ويتـ متعمـ سموؾ اإلنساف سموؾ معظـ أف " باندورا

 ىي المبلحظة أف باندورا يري حيث ,الجيد السموؾ إنجاز كيفية يتعمـ أف اآلخريف سموؾ مبلحظة
 مف باندورا نظر وجية مف بالمبلحظة التعمـ ويحدث .االجتماعية الميارات لفردا لتعمـ الرئيسي المصدر
 : أساسية عمميات أربع خبلؿ

 . النموذج في المستخدـ السموؾ لنمط وينتبو النموذج الفرد يبلحظ حيث : االنتباه.  
 . المدى البعيدة الذاكرة في الحظو الذي بالسموؾ الفرد يحتفظ حيث : االحتفاظ.  
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 استجابة أنماط إلي النموذج سموكيات مف وتخزينو ترميزه تـ ما الفرد يحوؿ حيث : الكمي الستخراجا. 
 . جيدة
 المتعممة االستجابة أداء مف يمكنو حتى الفرد لدي مناسب باعث وجود مف البد وىنا : الدافعية. 
 .( 1999الداىري والعبيدي،)  
مثؿ االنتباه واإلدراؾ والتذكر والتحميؿ والتفكير ليا القدرة  ويشير باندورا  إلي أف العمميات المعرفية   

عمي التأثير في اكتساب السموؾ ، كما لئلنساف القدرة عمي توقع النتائج قبؿ حدوثيا ، ويوثر ىذا التوقع 
  ود أو المتخيؿ في توجيو السموؾ .المقص

 : السموكية ريةــــالنظ   :اً الثث  
 بالصفحة الطفؿ عقؿ فييا شبو التي " لوؾ جوف" فكرة إلي تاريخياً  يةالنظر  ىذه مفاىيـ تستمد    

 السموكيوف ويشير ,المختمفة والخبرات واالتجاىات والقيـ األفكار عميو تنقش أف يمكف حيث البيضاء،
 تعد حيث مطمؽ بشكؿ لمتشكيؿ قابمة ولكنيا مشكمة غير اجتماعية فطرية طبيعة ذو بأنو الطفؿ إلي

 ( . 2010، الخطيب( الطفؿ ليذا تشكيؿ أو قولبة عمميات االجتماعية ةالتنشئ عممية
والسموؾ مف وجيو نظرىـ عبارة عف استجابة لمثيرات ، فاألستاذ يسأؿ )مثير( والطالب يجيب     

)استجابة( فالشخصية لدييـ عبارة عف أساليب سموكية متعممة )مكتسبة ( ثابتة نسبيًا تميز الفرد عف 
ت سموكيات عارضة فإذا شاىدنا أخد األشخاص وىو منفعؿ بشدة فبل نستطيع أف نصفو غيرة . أي ليس

أنة شخص انفعالي لمجرد مشاىدتو مرة واحدة ولكف أذا تكررت ذلؾ مرات عديدة حينيا يكوف السموؾ 
ثابتًا ويمثؿ جانبا مف شخصيتو وكؿ سموؾ ثابت نسبيًا ىو نتيجة لعممية تعمـ مف البيئة وبما أف 

ية مجموعة مف السموكيات المتعممة والثابتة . والتعمـ ىو تغير في السموؾ ، فأف التركيز في الشخص
ىذه النظرية عمي السموؾ وتفسير كيفية حدوثو والقوانيف التي تقوية ، فالسموؾ لدييـ بصورة عامة عبارة 

 ( .       93: 1996عف ارتباط بيف مثير شرطي واستجابة شرطية )عويضة ،
 الميارات فييا بما والميارات لمسموؾ الفرد تعمـ أىمية السموكي االتجاه أصحاب يقرر ىنا ومف    

 يري كما ، ليدعمو الفرد سموؾ يتبع الذي التعزيز طريؽ وعف ، تجزئتيا خبلؿ مف االجتماعية
 مياراتوال السموؾ أنواع جميع تعميـ يمكف أنو ويعتقدوف يبادر أف مف بدالً  يستجيب الفرد أف السموكيوف

 عممية إيقاؼ عند تخمد االستجابات ىذه ولكف التعمـ يحدث وعندئذ ، بالمكافأة االستجابات تعزز عندما
 .التعزيز
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  : الجامعة لطالب االجتماعية المهارات أهمية.  12.1.2
 لمتجديد خصب مصدر وىـ ، الشباب فئة إلي تنتمي التي المجتمع شرائح إحدى الطبلب يعد
 فاتصاؿ األفضؿ نحو لممجتمع الدافعة المتجددة لمطاقة حيوي ومصدر ، واإلبداع غيروالت واالبتكار
 فراغيـ أوقات في المنيجية غير باألنشطة وقياميـ المحاضرات خبلؿ ورفاقيـ بأساتذتيـ الطمبة

 حاجة ىناؾ االتصاؿ عممية إلتماـ وأنو ، المجتمع في اندماجيـ وفي شخصياتيـ صقؿ في يساىماف
  النجاح شروط أىـ تفقد االتصاؿ عممية فإف  الميارات ىذه دوف ومف الميارات مف عةمجمو  إلي
 (2012، الطيرة)

 االجتماعية الميارات تعتبر لذلؾ معممييـ أو أقرانيـ قبؿ مف الرفض مف الطمبة يعاني ما وغالباً       
 في جيدة اجتماعية لميارات الطالب امتبلؾ يؤثر أف ويمكف الحياة في بنجاح لؤلداء جداً  ميمة الجيدة

 يتعرضوف األفراد أف وبما . والعائمية االجتماعية عبلقاتيـ وعمى سموكيـ وعمى العممي تحصيميـ
 أقرانيـ قبوؿ في تؤثر التي االجتماعية الميارات نقص بسبب ليـ األقراف رفض مف مختمفة لدرجات

 إتباع مثؿ االجتماعية بالميارات متعمقةال األنشطة مف بالعديد الطبلب تعريؼ المفيد مف يكوف ، ليـ
 بطريقة اآلخريف مع واالختبلؼ اآلخريف تحية وكيفية . التصرفات نتائج أو االنتقاد وقبوؿ التعميمات
 خيارات اختيار وكيفية ، الذات عمي والتركيز ، العراؾ وتجنب ، المناسبة االعتذار وطريقة ، مناسبة
 مف نزيد وحتى العممية الحياة في لمنجاح طبلبنا نعد حتى اً جازم الشخص وكوف المشاكؿ وحؿ جيدة

 الطبلب منيا يعاني التي التعميمية المشكبلت مف الكثير أف الباحثوف ويعتقد ، االجتماعي ذكائيـ
 عدـ يسببد ق االجتماعية لمميارات الطبلب افتقار وأف السموكية االجتماعية لمميارات باكتسابيـ ترتبط

  2012) ، فائز)  لدييـ الذات مفيـو وانخفاض تحصيميـ وتدني مـالتع في كفاءتيـ
 في فاعؿ كعضو وقبولو الطالب شخصية بناء في األساس تعتبر االجتماعية الميارات فإف لؾذول    

 يمروف ألنيـ االجتماعية، الميارات إلي األفراد أحوج ىـ الجامعييف الطبلب وأف المستقبؿ في المجتمع
 جماعات في التغيرات عمى مشتممة االجتماعية العبلقات عمى تؤثر التي التغيرات مف مختمفة بمجموعة
 في يسيـ االجتماعية الميارات في القصور أف النفس وعمـ التربية عمماء يقرر لذا ، والدراسة األقراف
 منسحبيف األفراد ىؤالء يجعؿ مما النفسية بالوحدة والشعور االجتماعي والقمؽ الخجؿ حدوث
 عند السموؾ ضبط إلي االجتماعية بالميارات التزود يؤدي بينما ، شعبية بأية يتمتعوف وال فوضيفومر 

 التزود يؤدي كما اآلخريف، بسموؾ وتتأثر تؤثر سموكيات مف يتضمنو وما االجتماعي التفاعؿ
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        يفاآلخر  نحو والتوجو بنجاح التصرؼ عمى والقدرة االنبساطية إلي أيضاً  االجتماعية بالميارات
 (  2001حمداف،) 

    ػػػػ: مايمي استنتاج يمكنما تقدم في األطر النظرية  عمي وبناء     
 اآلخريف مع التفاعؿ عمى تساعدىـ أنيا في تكمف لمطبلب بالنسبة االجتماعية الميارات أىمية أف    
 عمى والقدرة بالنفس الثقة كذلؾ وتكسبيـ اجتماعياً  واستحساناً  قبوالً  تمقي وبأساليب محدد سياؽ داخؿ

ف ، المسؤولية تحمؿ عمى والقدرة ، المختمفة ومواقفيا الحياة مشاكؿ مواجية  ىذه في إخفاؽ أي وا 
 عمى قدرتو تقؿ كما المفظي، التعبير عمى القدرة وضعؼ،  الزائدة بالحساسية يتصؼ تجعمو الميارات
 معيـ وتواصبلً  تعاوناً  وأقؿ الرفاؽ بيف كانةم أقؿ ويكوف ، اآلخريف مع ناجحة اجتماعية عبلقات تكويف

 المشكبلت مف لكثير المقدمات أىـ مف االجتماعية الميارات في القصور يكوف أف الممكف ومف ،
 نتيجة ، وسعيدة مشبعة حياة يحيا أف مف تعوقو أف يمكنيا والتي ، الفرد لدى النفسية واالضطرابات

 . االتصالية ايةالكف عدـ مف عميو يترتب وما العجز لذلؾ
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  د :تمهي.  1.2.2
 وفي عام بشكل النفس عمم في بارزاً  مكاناً  تحتل التي اليامة الموضوعات من التوافق موضوع يعتبر      

 محوراً  وكان العممي البحث في  مرموقة مكانة لو أصبحت فقد . خاص بشكل النفسية الصحة مجال
 فالحياة  .الفرد لحياة الطبيعي المسار في فعال دور من لو لما وذلك والبحوث الدراسات من لمعديد أساسياً 

 في نفسو يجد ال حتى التغير ىذا لمواكبة حاجة في واإلنسان مستمر اتساع وفي التغير دائمة االجتماعية
 حاجاتو إلشباع نموه مراحل عبر التوافق عمميات من سمسمة حياتو أصبحت ليذا اآلخرين عن معزل
 ( 2008، العقوري)  المحيطة البيئة لمتطمبات وفقاً  واالجتماعية النفسية

 التوافق وأساليب وأبعاد ، األخرى المفاىيم ببعض وعالقتو التوافق مفيوم المبحث ىذا سيتناول ولذلك      
 النظريات إلي باإلضافة التوافق وسوء والتوافق التوافق وخصائص ، التوافق وعناصر مؤشرات وكذلك ،

 . لمتوافق المفسرة

 :النفسي التوافق مفهوم.   2.2.2
 الحيوان عمم في دائماً  ويستخدم (البيولوجي)  الحيوان عمم إلي التوافق لمفيوم المبكرة األصول ترجع      
 (دارون تشارلز)  نظرية في الزاوية حجر يمثل كان الذي المفيوم وىو adaptation التكيف باسم

 ظروف مع التالؤم عمى المقدرة الحي لمكائن أن فييا يري والذي التطور نظرية باسم المعروفة  (1859)
     الحياة في واالستمرار بقائو عمى الحفاظ عمى يعينو تالؤماً  وصعوباتيا ومشكالتيا المادية بيئتو

 .(  2012موسي،)
 الفرد حاجات بين االنسجام تحقق التي االجتماعية العممية عمى لمداللة المصطمح ىذا ويستخدم      

 حاجاتو إشباع وبين بينو تحول التي المعوقات عن لمتغمب التغير عمى الفرد وقدرة  .البيئة ومتطمبات
 أفضل إلي يصل أن إلي بالتدريج سموكو من اإلنسان يغير حيث وقتاً  التوافق عممية وتأخذ أىدافو وتحقيق
  .( 2002، عامربن )  لمتوافق حاجاتو يرضي سموك

 يصعب التي المختمفة اإلنسانية الظواىر شأن ذلك في شأنو قالتوافحول مفيوم  العمماء واختمف       
 الثقافية واألطر النظريات وتعد واىتماماتو باحث كل نظر وجية اختالف بسبب تعريفيا أو تحديدىا

 ألنو كبير حد إلي وغامض مركب مصطمح فالتوافق . الموضوع تناول خالليا من تم التي واالتجاىات
 ىدا غموض أسباب أحد كان وربما ، متباينة ثقافية وأطر نظريات ووجود نسانيةاإل لمطبيعة بالنظرة يرتبط

  Adaptation – Conformity   كممات نجد االنجميزية المغة ففي المفاىيم، بين الخمط ىو المصطمح
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– Adjustment   المصطمحات تشير حيث . مسايرة تالؤم، ، تكيف ، توافق : كممات نجد العربية وفي 
 : يمي ما إلي النفسية والمفاىيم الموسوعات وفق ةالتالي

 Accommodation .1 عممية باعتباره يستخدم اجتماعي مصطمح وىو ، تالؤم العربية وترجمتيا 
 . الجماعات بين الصراع تجنب أو تقميل ووظيفتيا اجتماعية

  Conformity. 2 لممعايير المتثالا يعني اجتماعي مصطمح أيضاً  وىو ، مسايرة العربية وترجمتيا 
 . الجماعة في الشائعة والتوقعات

  Adaptation. 3 من يعدل أن الكائن قدرة ويعني بيولوجي مصطمح وىو ، تكيف العربية وترجمتيا 
 .الحياة في يستمر أن لو كان إذا بيئتو من يغير أو نفسو

   Adjustment .4 االجتماعي أو النفسي المفيوم وىو توافق ىي المصطمح ليذا العربية والترجمة 
 ( 48:   2009يحي، آل)   

 موافقة وافقو وقد الءمو أي الشئ وافق من مأخوذة : "أنو عمى المغوية الناحية من التوافق عرف وقد     
 (. 665:  1981الزاوي،)  "توافقاً  معو واتفق ،
 موافقاً  صواباً  كان ، وفقاً  " يفق " األمر وفق من"  : التوافق أن العرب لسان في التوافق عرف وقد     

 محمد)  " وأرشده اهلل وفقو فالن "توفق" و والءم جانس : ووفقاً  ، موافقة الشيئين بين فالن "وافق  .لممراد
،2004   :78. ) 

الشوارب  بتعريف وانتياء (1960) يونج بتعريف ابتداءً  النفسي التوافق لتعريفات عرض يمي وفيما    
 (2008والخوالدة ) 

 وسموكو اتجاىاتو الفرد بيا يشكل التي المرونة " بأنو النفسي التوافق (Youing , 1960) يونج يعرف  ـ
 ومطالب وتوقعات ، طموحو عن تعبيره بين التكامل من نوع ىناك يكون بحيث الجديدة المواقف لمواجية
 . (217:  2003، الخالدى) "  المجتمع

 رغيت طريق عن اإلنسان فييا يحاول مستمرة ديناميكية يةعمم" بأنو (1970) لبيب عثمان ويعرفو ـ  
مكانيات مؤثرات من بالفرد يحيط ما كل تشمل التي البيئة وبين بينو التوافق لكي يتم سموكو  لموصول وا 
 .(39:  2001حسن،)  "االجتماعي والتكيف والبدني النفسي االستقرار من حالة إلي
 "البيئة مع عالقتو في كفاءة أكثر الفرد يصبح بواسطتو الذي موباألس " بأنو (1971) المميجى وعرفة ـ  
 (12مرجع سابق ، ص) 
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        وبين ونفسو الفرد بين واالنسجام التواؤم من حالة" النفسي التوافق أن إلى 1973  حراج وأشار ـ 
 البيئة بمطال إزاء المرضي والتصرف حاجاتو أغمب إرضاء عمى قدرتو في الحالة تمك وتبدو ، بيئتو

 .(37 2011 :السراج،في )   "واالجتماعية المادية
  إلشباع ضرورية تكون التي السموكية والتعديالت التغيرات  "بأنو النفسي التوافق 1973 ولمان وعرفة ـ 

  (2003:3، شقيرفي )  ئة"البي مع متناغمة عالقة إقامة يستطيع بحيث المتطمبات عن واإلجابة الحاجات
 ، وبيئتو الفرد بين ما األعماق مستوى عمي وتناغم تالزم  "ىو التوافق أن1978 مخيمر صالح ويري ـ 

 تنفعل البيئة أن كما لمبيئة ومجاراة مسايرة مجرد يكون أن عمى يزيد ال السطح مستوى في التواؤم ويظل
 .(51:  2004 محمد،في )   "لو
إلي  والتعديل بالتغير والبيئة السموك تتناول مرةمست دينامية عممية"  بأنو 1978 زىران حامد يعرفو كما ـ 

 .(30: 1999 ، عبدالحميدفي )   "وبيئتو الفرد بين توازن يحدث حتى األفضل
 بعالقات واستمتاعو ، النفسية لحاجاتو الفرد إشباع  "بأنو(  7: 1999) والعبيدي الداىري ويعرفو ـ  

 . " مجتمعة وقيم وتقاليد لعادات وتقبمو ، االجتماعية األنشطة في ومشاركة حميمة اجتماعية
 يتالءم وأن سميماً   تكيفاً  يتكيف أن عمى الفرد قدرة  "بأنو لمتوافق تعريفاً (   "16:  (1980طو ويضيف ـ  

 تتضمن كبير حد إلي معقدة عممية فالتوافق نفسو مع أو المينية أو المادية أو االجتماعية بيئتو مع
  ". كثيرة عيةواجتما ونفسية جسمية عوامل

 وىذا واالجتماعية المادية بيئتو مع باستمرار اإلنسان تفاعل عممية بأنو1991 " الدليمي ويعرفو  ـ  
 (153: 2004مستمرة ") في سفيان، ةديناميكي التفاعل

 مع تتعارض ال بصورة ودوافعو الفرد حاجات إشباع يتضمن" بأنو  (186:1998) العنزى ويعرفو . 
   " . المجتمع أو باآلخرين رضت وال بالعقاب عميو تعود محظورات في الفرد تورط وال . وقيمو المجتمع

 ، بقيمتيا والشعور بيا والثقة النفس عن الرضا يشمل "النفسي التوافق بأن2001 الشاذلي ويرى .  
شباع  يقيالتحق والسعي لألىداف التخطيط في بالحرية والشعور الداخمي واليدوء والسكينة الحاجات وا 
 مرحمة في النمو ومطالب البيئة بينتوفيق وال وحميا الشخصية المشكالت ومواجية السموك وتوجيو
 .(10: 2011،وآخرون حكيمةفي )   "النفسي األمن يحقق ما وىو المتتالية

 تثيرىا التي الفرد لحاجات إشباع عممية "بأنو النفسي التوافق (2002: 235)  الخولي ويعرفو   ـ  
 أنو كما ، بالحاجة الشعور عن الناشئ التوتر لتخفيف واالرتياح ، النفس عن الرضا يحقق بما دوافعو
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 ، النفسي الرضا وبالتالي حاجاتو إشباع يتحقق حتى دوافعو لتعديل الفرد بيا يقوم التي العممية يعتبر
 . "األساسية دوافعو تعديل نتيجة النفسي بالضغط الشعور وعدم

 عمى الفرد قدرة عن تعبر مستمرة دينامية عممية" بأنو النفسي لمتوافق(  8: 2004)  محمد وأشار  ـ  
 لمشخصية المختمفة الوظائف بين التوازن من حالة يخمق حتى مالئماً  حالً  الداخمية وتوتراتو صراعاتو حل

 األمانو  باألمن الفرد فيشعر وقيمو المجتمع معايير مع تتعارض ال بصورة ودوافعو الفرد حاجات تتضمن
 . "واالعتزاز والتقدير والكفاءة بيا والثقة النفس مع والسعادة

قدرة الفرد عمي إشباع حاجاتو ، ومقابمة "( بأنة  210، 2008. كما يعرف الشوارب والخوالدة )   
في االنشطو  ومشاركتومتطمباتو النفسية واالجتماعية من خالل استمتاعو بعالقات اجتماعية حميمة 

      "، وتقبمو لعادات وتقاليد وقيم مجتمعواالجتماعية 
 ثالث في حصرىا يمكن أن إال التوافق تعريفات تعدد من بالرغم أنو (2010: 31) صيام ويرى .

 : رئيسية اتجاىات
 . بالفرد وتنتيي تبدأ فردية عممية التوافق أن يري : األول االتجاهـ  
 رضا عن النظر بصرف لممجتمع االنصياع عمى تقوم عيةاجتما عممية التوافق أن يري : الثاني االتجاهـ  

  االنصياع ىذا عن الفرد
وان الفرد  ي اجتماع ىو وما فردي ىو ما بين يوفق ما وىو التكاممي االتجاه ىو  :الثالث االتجاهـ  

 . المتوافق ىو الذي يحقق حاجاتو ومتطمباتو المادية والنفسية ضمن اإلطار الثقافي الذي يعيش فيو  
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 : األخرى المفاهيم ببعض النفسي التوافق عالقة.   3.2.2
 البعض بعضيا عمى المفاىيم نفس إطالق أو الخمط درجة إلي المفاىيم ببعض التوافق مفيوم ارتبط     

 : يمي فيما بعضيا وسنتناول
 : والتكيف التوافق  .
 الترادف حد إلي ال adaptation التكيف ومفيوم adjustment التوافق مفيوم بين الخمط يشيع      

 التوافق مصطمح عمى النفس عمم في المتخصصين موقف اختمف ولقد . المطابقة حد إلي ولكن فحسب
 .والتكيف

 . الطبيعية البيئة مع يتوائم لكي نفسو مع وتعديالت تحويرات يحدث بأن والبيئة السموك يتناول : فالتوافق 
 ، جبل)   البيئة وظروف ومطالب وظروفو مطالبو مع لمتوافق الدائم الفرد سعي ىو  :التكيف أما

(2000  
 والتنافر التخالف نقيض فيي الكممة واجتماع والتقارب التآلف تعني كممة التوافق أو والتكيف     

 أنو إلي  الشخص بيا ييدف التي المستمرة الديناميكية العممية تمك ىو النفس عمم في والتكيف والتصادم،
 الظاىرة ىذه نعرف أن نستطيع ذلك عمى وبناءً  . البيئة وبين بينو توافقاً  أكثر عالقة ليحدث ، سموكو غيري

 (.1995فيمي،)  وبيئتو المرء بين المرضية العالقة تكوين عمى القدرة بأنيا
 من مشكالتو ومواجية صراعاتو وحل حياتو لتنظيم سعيو في باإلنسان خاص مفيوم فالتوافق       

 التي الفيزيقية البيئة إزاء والنبات والحيوان اإلنسان تكيف فيشمل التكيف مفيوم أما  .واحباطات شباعاتإ
   ليا نفسو يكيف أن عميو البيئة في يعيش أن يستطيع لكي النبات أو الحيوان أو فاإلنسان فييا يعيش

   .(  1999،والكبيسي الداىري) 
 رغبات تحقيق يتضمن التوافق أن أوضح حين والتكيف توافقال بين 1988 دسوقي كمال ميز وقد     
 التحويرفيو  التكيف أما. آخري جية من واالجتماعية المادية الحقائق وبين جية من وأىدافو الفرد

بين الفرد وبيئتو المحيطة )في  الصحيحة العالقة إلي باألشياء لموصول الظروف تغير لمواجية والتعديل
 . (2004محمد:

 تمك عن عبارة" بأنو التكيف أو التوافق إلي يشير حيث والتكيف التوافق بين يساوي من العمماء نوم     
  وبين بينو أكثر توافقاً  ليحدث سموكو من يغير أن إلي الفرد بيا ييدف التي المستمرة الدينامكية العمميات

 . (  50:  2001، عودة)   "أخرى جية من البيئة وبين وبينو جية من نفسو
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 أن مالحظة  يمكن أنو إال والتكيف التوافق مفيومي حول الباحثين أراء اختالف من الرغم وعمى      
 ألنو النفسية الصحة من أفضل مستوى إلي اإلنسان لوصول معاً  يعمالن امأني عمى اتفاق شبو ىناك

 فاإلنسان كيفالت معيا يستطيع ال ظروف ظل في واالجتماعي النفسي التوافق تحقيق الفرد عمى يصعب
 .(14:  2010فحجان،)  واجتماعياً  نفسياً  ويتوافق بيولوجيا يتكيف

 والتربوية واالجتماعية والمينية النفسية بالنواحي "ييتم أنة حيث التكيف من وأشمل أعم فالتوافق     
  .(234:  2002 الخولي، " (عام بصفة والشخصية

 أكثر بصورة الحي الكائن عند الفسيولوجية والجسمية يةالحس بالجوانب "فيختص التكيف مفيوم أما      
 .( 12:  2012 موسي، )  "
  : النفسية والصحة التوافق 

 مع بعضيما مع الشديد الرتباطيما والتوافق النفسية الصحة بين المؤلفين من كثير لدي خمط يحدث    
  . واحد لمفيوم مترادفين اسمين ليس أنيما
 النفسية الوظائف بين التام التوافق بأنيا : " النفسية الصحة" القوصي زعبد العزي يعرف حيث    

 االيجابي اإلحساس مع اإلنسان عمى عادة تطرأ التي النفسية األزمات مواجية عمى القدرة مع المختمفة
 .( 92: 2013، ساميةفي "  ( ة والكفاي بالسعادة

 تؤدي جدلية عالقة ولكنيا تفسيرية أو سببية ليست ةالعالق ولكن التوافق إلي النفسية الصحة تقود وقد    
      التوافق حالة من ترفع النفسية الصحة من عالية درجة أن إذ ، المتبادل التفاعل إلي وتشير الفيم إلي

   رصيد من  تزيد اآلخرين ومع الذات مع التوافق درجة زيادة أن كما .اآلخر ومع الذات مع لمشخص
 .( 1999 ،وسفيان  الداىرى)  يةالنفس الصحة في الفرد
 حد إلي األحيان بعض في يصل قد كبيراً  ارتباطاً  ىناك أن  Kro and kro  "" وكروو، كر " ويري    

 جيداً  توافقاً  يتوافق الذي الشخص أن إلي ذلك في يرجع السبب ولعل النفسية والصحة التوافق بين الترادف
 التشكيل عمى القدرة وأن جيدة نفسية بصحة وتمتعو المتالكو الً دلي يعد الشخصية والعالقات البيئة لمواقف
شباع المتطمبات لمواجية الفرد قبل من والتعديل   النفسية لمصحة مقياساً  اـاعتبارى يمكن الحاجات وا 

 .( 190:  1998العنزى،في )  
 الذيفسية  عمم الصحة الن"ىو  النفسي التوافق أو التكيف عمم أن إلي : فيمي مصطفي وأشار     
 كمو ىذا عمى يترتب بحيث اآلخرين، وتقبل لذاتو، الفرد وتقبل ووحدتيا، الشخصية تماسك إلي ييدف
  .  1972)زيدان،في )   " النفسية والراحة بالسعادة شعوره
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 نفسية صحة بدون توافق فال بالتوافق تقترن النفسية الصحة أن ( 2004 : 157 ) سفيان ويرى      
 بين الفرق ويعد السميم التوافق تحقيق النفسية الصحة فيدف جيد توافق بدون نفسية صحة وال جيدة

 .فقط الدرجة في فرق ىو والتوافق النفسية الصحة
 : النفسي التوافق أبعاد  .   4.2.2

 أو ةاالجتماعي بيئتو مع يتواءم وأن سميماً  توافقاً  يتوافق أن عمى الفرد قدرة في تبدو مختمفة أبعاد ىناك     
 المجاالت عن المعبرة األبعاد ىذه ومنكبير  حد إلي معقدة عممية التوافق أن عمى يدل مما ، المينية
 ي :يم ما التوافق فييا يظير التي
  : التوافق الشخصي واالنفعالي. 1 
 الجيد ببذل احتياجاتو تحقيق عمى وقدرتو عنيا والرضا لذاتو تقبمو عمى الفرد قدرة بو ويقصد       

حساسو والشجاعة، بالقوة شعوره بجانب المتواصل والعمل  في قيمو ذو شخص وأنو الذاتية بقيمتو وا 
 ( . 157:  2003 ،شقير (نفسي وىدوء انفعالي باتزان وتمتعو العصبية، االضطرابات من ويخمو الحياة،

 :االجتماعي التوافق.   2
 المعايير ومسايرة المجتمع بأخالقيات اللتزاموا اآلخرين مع السعادة االجتماعي التوافق يتضمن       

 لخير والعمل السميم االجتماعي والتفاعل االجتماعي التغير وتقبل االجتماعي الضبط لقواعد واالمتثال
 ( . 2012موسي،  (النفسية الصحة تحقيق إلي يؤدي مما الزوجية والسعادة الجماعة

 : األسرى التوافق .  3
 ، األسرى والتماسك األسرى االستقرار في تتمثل التي األسرية السعادة سرياأل التوافق يتضمن      
 تسود حيث األبناء، ومع بعضيما مع الوالدين مع العالقات وسالمة األسرة مطالب تحقيق عمى وقدرتو
 رةوالقد األقارب مع األسرية العالقات ليشمل األسرى التوافق ويمتد المجتمع، بين واالحترام والثقة المحبة
 (2010: 24،مرجع سابق) األسرية المشاكل حل عمى

 ( : الجسمي)  الصحي التوافق.   4 
 ، واالنفعالية والعقمية الجسمية األمراض من وخموه جيدة بصحة الفرد تمتع الصحي التوافق يتضمن       

 باالرتياح وشعوره ، المختمفة العضوية المشاكل من وخموه ، عنو والرضا الخارجي لمظيرة تقبمو مع
مكاناتو قدراتو تجاه النفسي  وقدرتو الوقت معظم والحيوية النشاط إلي وميمو ، سميمة بحواس وتمتعو وا 
 ضعف أو إجياد دون والعمل النشاط في االستمرارية مع التركيز في وسالمة ، واالتزان الحركة عمى

   .2010) مصطفي،)   ونشاطو لميمتو
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    :المهني التوافق.    5
 واالنجاز فييا والدخول ليا وتدريباً  عمماً  واالستعداد لممينة المناسب االختيار الميني التوافق يشمل        

.    2003)، حسن) المناسب العمل في المناسب العامل عنو ويعبر بالرضا والشعور واإلنتاج والكفاءة
 : االقتصادي التوافق. 6
 القدرات سمم في االنخفاض أو باالرتفاع المفاجئ التغيربأنة  التوافق االقتصادي عرفي        

 من يتطمب االنخفاض ألن ذلك ، المجتمع مع الشخصية توافق أساليب في اضطراباً  يحدث االقتصادية
 تمنع وبذلك ، يتطمبو وال ىذا الفرد من يقتضي ال االرتفاع بينما .، جديدة ورغبات عادات تكوين الفرد
 أو بالرضا الفرد شعور تحديد في األىمية بالغ دوراً  اإلشباع حد عبويم ، نشبع أن من الحاجات بعض

 منخفضاً  اإلشباع حد لكون نتيجة فذلك اإلحباط أو بالحرمان الشعور الشخص عمى غمب فإذا ، اإلحباط
 التوافق يتحقق وليذا مرتفعاً  عنده اإلشباع حد لكون نتيجة فذلك بالرضا، الشعور عميو غمب إذا أما ،

 (2010)صيام ،  بالرضا الفرد بشعور يتمثل الذي ياالقتصاد
 : االنفعالي التوافق.   7

 والصراعات التوترات من خالية بحياة واستمتاعو االنفعاالت عمى لمسيطرة الشخص بقدرة يعرف        
 في متزنين يكونوا إلي يميمون الذين األفراد من وىؤالء(   االكتئاب – القمق)   مثل النفسية واألمراض

 ساخطاً  أو ليا كاره  غير نفسو عن راضياً  الفرد يكون أن يعني االنفعالي التوافق ، االنفعالية حياتيم
 والقمق الذنب بمشاعر تقترن التي النفسية والصراعات التوترات من بالخمو النفسية حياتو تتسم كما ، عمييا

   2008) ،سميمان)   والرثاء والضيق
 : الديني التوافق  8 .

 عن لمتعبير مسرحاً  يكون ما وكثيراً  ، لمفرد النفسي التركيب من جزء الديني الجانب يعتبر       
 اإللحادية االتجاىات أصحاب الشباب من كثير عند نجده ما ذلك مثال ، عنيفة داخمية صراعات
 لمتعامالت وتنظيم عقيدة ىو حيث من الدين أن ذلك الصادق باألمان الديني التوافق ويتحقق والتعصبية

) شاذلي األمن إلي اإلنسان حاجة يرضي فيو واتزانيا الشخصية تكامل في عميق أثر ذو الناس بين
،2001   (  
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 :الجنسي التوافق9  . 
 ، الزواجي واالستقرار والعاطفي الجنسي والرضا واإلشباع الزوجية السعادة النفسي التوافق يتضمن       

 أن ذلك النفسية صحتو وعمى سموكو في أثر من لو لما الفرد حياة في ىميةاأل بالغ دوراً  الجنس ويمعب
حباطو واالجتماعية الشخصية الحاجات من كال يشبع الجنسي النشاط  الشديدين والتوتر لمصراع مصدر وا 

 .( 2015 ، أحمد )
 : الزواجي التوافق.   10

قامة التواصل عمى رةالقد أنو عمى الزواجي التوافق (1994) عبدالحميد يعرف        بين الحوار وا 
 بين تام وتكامل واحتواء واستيعاب امتزاج وىو بينيما تنشأ قد التي الصراعات وحل والتفاىم الزوجين
 المشاعر عن التعبير عمى القدرة أيضاً  وىو والجنسية واالجتماعية النفسية النواحي جميع في الزوجين

 .( 2001حسن،في )   والعطاء الحب عمى القدرة نوأ الوجدانية،كما والمشاركة واالنفعاالت
  :  النفسي التوافق أساليب.   5.2.2

 التي النفسية والضغوط االحباطات مواجية في واألساليب الطرق من مجموعة بانتياج األفراد يقوم       
 يمارسيا يالت التكيف أنماط "1996  كاميرون" صنف وقد النفسي التوافق تحقيق أجل من ليا يتعرض قد

 :يمي كما النفسي التوافق تحقيق أجل من األفراد
 .حل إلي والوصول الموقف عمى السيطرة.   1
 . الموقف تجنب.   2
 . المراوغة أو الموقف تطويق.   3
 . تجاىمو أو الموقف من اليروب.   4
 .( 72 2008 :، الصويط)   الخوف من والمعاناة بالتيديد الشعور.  5

     :النفسي التوافق اتمؤشر .   6.2.2

حباطات ممحة اشباعات من مشكالتو وحل ، حياتو لتنظيم التوافق إلي الفرد يسعى       ، ضاغطة  وا 
 واعتالل التوافق إلي تقود لمفرد النفسية فالصحة " السواء" أو " النفسية الصحة" يسمي ما إلي وصوالً 
 الصحة في يؤثر الذي التوافق إلي تشير تيال المؤشرات بعض وتتوفر التوافق سوء إلي يؤدي الصحة
 : يمي ما المؤشرات ىذه أىم ومن النفسية
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     . لمحياة الواقعية النظرة.   1
 . الفرد طموح مستوى.  2
 . االجتماعية المسؤولية.  3
  . لمفرد  النفسية الحاجات بإشباع اإلحساس.   4
  :ومنيا الشخصية سمات من مجموعة توافر.   5

 دون المختمفة اإلحباط وأنواع والشدائد األزمات حيال الصمود عمى الفرد قدرة وىي : االنفعالي اتالثب*
 ونوبات كالعدوان أزمتو كل مالئمة غير ممتوية أساليب إلي يمجأ أن ودون تفكيره ويشوه ميزانو يختل أن

 . والتوتر الغضب

 ىذا ويكون نفسو مع الفرد توافق في ساىمت التي السمات من السمة ىذه تعد : الذات ضبط عمى القدرة*
 وىو والتوازن باليدوء شخصيتو تتسم ثم ومن األمور نتائج ومعرفة وقدراتو إمكاناتو مع متوازناً  التوافق
 سوء من يعاني ثم ومن معو التعامل يصعب الذي نفسو عمى المنغمق األفق ضيق لمشخص نقيض
 . التوافق

زاء اآلخرين إزاء بمسؤوليتو الفرد يحس أن السمة بيذه المقصود : االجتماعية المسؤولية*  المجتمع وا 
 ، األنانية عن يبتعد ثم ومن(  بالغير ييتم أي) غيريا الشخص يكون الحالة ىذه وفي ومفاىيمو بقيمو

   . منجزاتو وحماية عنو والدفاع بمجتمعو االىتمام الفرد سموك في ويتمثل
 سبيل عمى ومنيا لقيما نسق مع المتوافق الشخص في يتمثل )  قيمي نسق) القيم من مجموعة توافر*

 القيم من نسق أو(    ..الشجاعة ، الرحمة اإليثار، ، التعاطف ، الناس حب)   إنسانية قيم : المثال
 القيم من المجموعة ىذه وكل منيجيا وفق يسير معينة بفمسفة االلتزام ، لمكون الشاممة النظرة)   الفمسفية
 .  2013 ) سامية ؛ 1999 ، العبيديو  الداىرى  (المتوافقة لمشخصية ةركيز  تشكل
 حاجاتو بين التنسيق عمى متكاممة بشخصية يتصف نفسياً  المتوافق بأن1997 ضعو  أبو ويري     

 وعدم بتناسق متصفاً  المستقبل أجل من  الحاضر عناء ويتحمل بيئتو مع وتفاعمو اليادف وسموكو
 في متطرف غير سميم بنمو تمتعو في استقالليتو عن التخمي دون مجتمعو اييرمع مع ومنسجماً  تناقضو
 .(1999 ، الكبيسيو  الداىرىفي )  مجتمعو في ومساىم انفعاالتو
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 :لنفسيا التوافق رـــعناص.2.2.7
 فالتوافق أخرى جية من بو والمحيط جية من الكائن بين التوازن تحقيق التوافق عممية تستيدف     
 ، المتبادل التأثير جوانب فيو التفاعل وىذا ، اآلخرين الناس ومع ذاتو مع الفرد تفاعل من خالل يكون
 التي ىي وىذه والمشاعر واألفكار والسموك كالجسد الفرد عميو ىو لما الكمي المجموع ىي الفرد فذات

 التأثير ويكون بالفرد المحيطة البيئة من باآلخرين يتعمق فيما أما . األوقات كل في الشخص مع تتعامل
 وبين الفرد بين فيما المستمر الدينامكي التفاعل عممية خالل من اآلخرين األفراد وبين الفرد بين متبادالً 
  : وىما أساسين عنصرين التوافق عناصر أن نمخص أن يمكن ىنا ومن محيطو

 والقدرات والميول والقيم خبراتوال والدوافع الحاجات من النفسي بنائو في عميو ينطوى وما الفرد : األول*
  . لإلنسان الداخمي النفسي بالمحيط عميو  يطمق ما وىذا اإلنساني السموك توجيو في يساعد ذلك ولحل

 مع تتفاعل والتي الطبيعية والبيئة االجتماعية البيئة بو ونقصد لمفرد الخارجي المحيط ىو : يالثان*
  فسموك الفرد  حياة في الغالب أحدىما يكون ولكن مفردل العام المحيط تكوين في المحيطة العناصر
 بعممية يمر فإنو المدرسة في زمالئو من اآلخرين مع االجتماعي لمتوافق يسعي الذي المدرسة طالب
  .(2009) ابوسكران ،  بالفرد المحيطة لمبيئة الغمبة ويكون التوافق
 : اآلتي تضمنت التوافق عناصر أن لمباحثة يتضح  سبق ما خالل ومن    

 . عنيا والرضا لذاتو تقبمو عمى الفرد قدرة  •
 . المحيطة البيئة مع الفرد تفاعل  •
 . وايجابي بناء التفاعل يكون أن  •
 . األحسن نحو لمسموك والتعديل التغيير  •
 .والدوافع الحاجات إشباع  •
 . واالنحراف التطرف وعدم الحياة مناحي كافة في واالعتدال التوازن  •
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 :النفسي التوافق خصائص8.2.2. 

 بشخصية يتمتع الذي الشخص ذلك بأنو عامة بصورة واجتماعياً  نفسياً  المتوافق الشخص يتصف      
 عناصر يتحمل والذي ، بيئتو مع وتفاعمو اليادف وسموكو حاجاتو بين التنسيق عمى قادراً  ويكون متكاممة
 دون مجتمعو معايير مع ومنسجماً  تناقضو وعدم سموكو بتناسق يتصف والذي المستقبل أجل من الحاضر
 2004)سفيان، (مجتمعو في ومساىم انفعاالتو في متطرف غير سميم بنمو ومتمتع استقالليتو عن التخمي
  : كالتالي وىي التوافق في المتضمنة الخصائص من مجموعة(  9: 2010  (عايش ويضيف     

 . ثابتة حالة وليست مرنة متحركة تفاعمية عممية التوافق. 
 .العمر مراحل من مرحمة أي في تتوقف ال مستمرة عممية التوافق. 
 الرضا وتحقيق الحاجات إشباع إلى التوافق ييدف.  

 حققت وما الذات عن الرضا التوافق يتضمن. 
 فرص من وفرت وما البيئة عن الرضا التوافق يتضمن. 
 في الفشل إلي يؤدي فاعل غير سمبي وتوافق النفسية، الصحة إلي يؤدي فاعل ايجابي توافق ىناك. 

     النفسية الصحة تحقيق
  يمي ما منيا نذكر لمتوافق األخرى الخصائص من مجموعة إلى أيضا (2012) موسى أشار وقد    
 : كمية عممية التوافق .  1

 لمظاىرا عمى التوافق يصدق وبالتالي كمية شخصية باعتباره اإلنسان إلي النظر ضرورة وتعني    
 في العالم وعن نفسو عن الرضا حيث من الشعورية وتجاربو الداخمية ولحياتو لمفرد الخارجية والمسالك

 . عام بوجو اإلنسانية والعالقات والزواج والدراسة العمل
  :ارتقائية تطورية عممية التوافق.   2

 العمرية مراحمو نم مرحمة كل في ودوافعو الفرد حاجات اعتبارنا في نضع أن يعني وىذا   
 . ومتطمباتيا وخصائصيا

  : وظيفية عممية التوافق.   3
 من الناشئ التوتر وتحقيق االتزان إعادة وظيفة عمى يقوم مرضياً  أو كان سوياً  التوافق أن بو ويقصد     
نما التوتر لحفظ عممية مجرد ليس فالتوافق . والموضوع الذات بين القوي صراع  قيقوتح الذات لتحقيق وا 
 العالم. من كموقف اإلنساني لموجود
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  : دينامية عممية التوافق.   4
 سمسمة والموضوع الذات بين صراع القوى لصراع النيائية المحصمة ىو التوافق سوء أو التوافق      

 القيام يتطمب جديد صراع نشأ التوتر وأزل صراع أوقف كمما مستمرة عممية فالتوافق تنتيي ال متصمة
 . وىكذا توافق بعممية

  : نسبية عممية التوافق.   5
 فترة في متوافق غير يكون وقد حياتو من معينة فترة في متوافقاً  الفرد يكون فقد تام توافق ىناك ليس     

        . آخري
 : اقتصادية عممية التوافق.   6

 تمفة .المخ القوى بين الصراع في المستنفذة الطاقة من جزء التوافق عممية توفر    

 : النفسي التوافق وسوء النفسي التوافق.   9.2.2

شباع مطالبو تحقيق في الفرد نجاح " بأنو التوافق يعرف       حالة إلي ليصل صراعاتو وحل حاجاتو وا 
شباع انجازاتو تحقيق في الفرد فشل بأنو التوافق سوء يعرف بينما ، واالنسجام التناغم من  حاجاتو وا 

 عدم من حالة في منيا ينخرط التي والتنظيمات والعمل األسرة في يعيش ثم نوم صراعاتو ومواجية
 .(1999: 55،  والعبيدي الداىرى) "التناغم وعدم االنسجام

 وفي سموكو في تعديمو يمكن ما تعديل الفرد فييا يحاول مستمرة دينامية عممية " بأنو التوافق عرفيو     
 وبين بينو وتوفيق توازن من حالة تحدث حتى ، تعديمو يمكن ال ما وتقبل ) واالجتماعية الطبيعية)  بيئتو
: 2001،زعبد العزي (" الخارجية بيئتو متطمبات أغمب ومقابمو ، الداخمية حاجاتو إشباع ويتضمن البيئة
85 ) 
 العقبات يواجو أن يستطيع" الذي ىو المتوافق الشخص أن (2005: 47) محمد يشير كما    

 ذلك ىو متوافق الغير والشخص . بالمنفعة إليو وتعود حاجاتو إشباع لو تحقق بناءة بطريقة والصراعات
 ومتطمبات الحاجات تمك وبين جانب من الشخصية حاجاتو بين الموازنة عمى القدرة فقد الذي الشخص

   ."آخر جانب من االجتماعي الواقع
 الذات بين أتساق عدم حالة قيام تمالاح من ينتج النفسي التوافق سوء أن (2004) سفيان الحظ وقد    

 التي الصورة مع تتناقض الذاتية  مدركاتو ألن كوحدة التصرف عمى قادراً  الفرد يعود فال الكائن وخبرات
  ذاتو.   عن لديو
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 شكل في التوافق سوء يظير فقد ومختمفة متعددة التوافق سوء أعراض أن إلى (1973) راجح ويشير    
 النفسية األمراض درجة إلي وصل ما إذا خطورة أكثر ويصبح يشتد وقد نطواءواال كالتمرد مشكالت

 (2003، حسنفي )  العقمية واالضطرابات المينية واالنحرافات
 ويتمثل ، السوي التوافق تحقيق في الفرد فشل إلي يشير التوافق سوء أن(  2002) الخولي ويذكر     

 ، بيئتو مطالب مع يتألم بما الفرد مطالب تحقيق عمى لقدرةا ونقص الحاجات إشباع عدم في التوافق سوء
 فإنو وبالتالي المشكالت وحل مواجية عن ويعجز يفشل حين واالضطراب والتوتر باإلحباط والشعور
 .  عام بشكل النفسية واالضطرابات الذىن شذوذ  إلي يؤدي مما شاذة ويسموك أساليب إلي يجنح
 عندما أو تحقيقييا في سيمة ليست األىداف تكون عندما  (1980)طو رأشا كما التوافق سوء وينشأ    

 لمصراعات حل إلي الوصول عن ما شخص يعجز عندما وىكذا . المجتمع عمييا يوافق ال بطريقة تتحقق
 وقمق أو، شديدة انفعالية حالة في يظل فإنو ، الدفاع ميكانيزمات بواسطة أو المباشرة بالطرق إما

  . التوافق سوء ألوان لكل البدء نقطة ىي لمصراع عاليةاالنف االستجابة
 سوي توافق تحقيق في الفرد فشل ىو التوافق سوء أن2004)  ) محمد أوضح قد القول يمكن كما    

 مطالب تحقيق عمى قدرتو ونقص ، حاجاتو إشباع من وحرمانو لذاتو فيمو نقص في ويتمثل ، ناجح
 عن يعجز أو ومواجيتيا مشكالتو حل في يفشل حين الذات وتيديد ، والتوتر باإلحباط وشعوره بيئتو
  . القمق إلي يؤدى مما حميا عميو تعذر إذا السموك من شاذة أساليب إلي يجنح أو تقبميا

 نفسيا، البيئة تغيير بل ، فحسب التوافق لو يراد الذي الفرد في تغييراً  ليس ، أحياناً  التوافق ويتطمب    
 في بعضو يكون التغيير من متفاوتة درجات إلي يحتاج إذاً  فالتوافق . معيا يتوافق نأ لمفرد يمكن حتى
 .( 2002عامر،بن )  ردالف إليو ينتمي الذي المجتمع أو الجماعة، في وبعضو .الفرد
 فاألفراد النوع في وليس الدرجة في فرق التوافق وسوء التوافق بين الفرق أن (2013) سامية وترى     

 عمى لمحصول فعاالً  مسمكاً  يسمكون أنيم كما ، الشخصي االتساق من كبيرة درجة يظيرون ونالمتوافق
 اإلحباط درجة لدييم تزداد ممح ودافع شديدة عقبة بين المحصورون األفراد أما ، أىدافيم وتحقيق حاجاتيم

 .وافقالت  سيؤوا عمييم نطمق من وىم سموكيم تنظيم عمي القدرة عدم لدرجة تتصاعد أنيا بل
 قبل من فيو مرغوب غير سموكا يسمك الفرد أن إلي يشير التوافق سوء أن إلي الباحثة وتضيف     

 التي المتطمبات مواجية عمى الفرد ىذا قدرة عدم نتيجة ينشأ السموك وىذا إلييا ينتمي التي الجماعة
  . بو تحيط التي البيئة المتطمبات وصعوبة حاجاتو إشباع إلي تيدف
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 : النفسي معايير التوافق. 01.2.2
 . يمي فيما نستعرضيا متوافق غير أو متوافق أنو الشخص عمى الحكم في عمييا يعتمد معايير توجد     

 : اإلحصائي المعيار.   1
 يقوم الذي واالعتدال بالتوزيع المعروفة  اإلحصائية القاعدة استخدام إلي اإلحصائي المعيار يشير       

 العام المتوسط ىي القاعدة ليذه طبقاً  والسوية الجرسي المنحنى شكل فيأخذ الحدين ذي التوزيع عمى
 وتعنى السوية غير إلى المنحنى طرفي عمى االنحراف يشير حين في واألشخاص الخصائص لمجموعة

 ( .2012موسي،)   العادية السموكية األنماط عن أو اآلخرين عن الفرد سموك انحراف بذلك السوية غير
 : الثقافي القيمى المعيار.   2

 السموك وقواعد األخالقية المعايير مع السموك أتفاق مدي لوصف متوافقل القيمى المنظور يستخدم       
 مسايرة أنو عمى لمتوافق ينظر النحو ىذا وعمى .بيا الفرد يعيش التي الثقافة أو المجتمع في السائدة
 . المجتمع في السميم المسمك أو التصرف تحدد التي المعاني وأ األساليب مع السموك أتفاق أي ,المجتمع
 ينظر وقد ، جماعتو في السائدة االجتماعية القيم مع سموكو يتفق الذي ىو المتوافق فالشخص وبذلك
 حسن  ( المجتمع ثقافة تقرىا سموكية قواعد أو أخالقية مبادئ ضوء في وذلك ، أخالقية بنظرة لمتوافق

،2003  ) 
 : المثالي لمعيارا.    3
 عمى التوافق لدرجة تحديده في ويعتمد واألديان، األخالق فمسفة وبالذات بالفمسفة متأثر محك وىو      
 وخاصة الكمال درجة تحديد كيفية في المشكمة أن إال الكمال، أو المثل أو األعمى الحد من االقتراب مدي
 أن وذلك أحكامنا، في المعيار ىذا عمى ماداالعت الصعوبة ومن البشر وخصائص بصفات يتعمق فيما

 يمكننا فكيف المعيار ىذا حسب بالمثاليين لسنا كأشخاص أننا كما ،  دقيقا تحديدا محددة ليست المثالية
  2004) سفيان،) اغيرى أو بالمثالية آخرين أشخاص عمى الحكم

 : الباثولوجي المعيار.   4
 عمى أساساً  يعتمد المعيار وىذا ، لدييم تظير التي ديةالعيا األعراض حسب األشخاص ويصنف       

 فإنو آخر بمعنى أو ، األعراض ىذه مثل عمييم تظير الذين األشخاص عمى أي العيادية األعراض
 عندىا تقف التي الدرجة يحدد أن يستطيع ال فإنو ىنا من ، أساساً  المتوافقين  غير األشخاص عمى يعتمد
 .(1980، طو  ( اذش أو سوى السموك ىذا أن ونقول
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 : الطبيعي المعيار.    5
 المعيار ىذا حسب التوافق مفيوم ويستخمص اإلنسان حقيقة من المعيار ىذا حسب التوافق يشتق      
 اإلنسان قدرة ىي األولي الخاصية : المخموقات من غيره عن اإلنسان امبي يتميز خاصتين عمى بناءً 
 والشخص بالحيوان مقارنة اإلنسان لدي الطفولة فترة طول ىي الثانية والخاصية . الرموز استخدام عمى

 والقدرة المثل اكتساب أن كما االجتماعية بالمسؤولية إحساس لديو من ىو المعيار ليذا طبقاً  المتوافق
 .(  2012، موسي  ( المتوافقة الشخصية معالم من المفيوم ليذا طبقاً  الذات ضبط عمى
 : الذاتي المعيار.   6

 قد التي المسايرة عن النظر فبصرف ذاتو الشخص يدركو كما ىو التوافق فإن الذاتي لممعيار وفقا      
 نفسو في يري وكيف الشخص بو يشعر ما ىو ىنا اليام فالمحك السابقة المعايير أساس عمى الفرد يبدييا
 المعيار ليذا وفقاً  الشخص انك فإذا ذاتية وخبرة داخمي إحساس ىنا السواء أن أي .السعادة أو االتزان
 (. 2003، حسن) متوافق غير يعد فيو التعاسة أو بالقمق يشعر

    النفسي : التوافق عوائق.   11.2.2
 لكي مباشرة وغير مباشرة أساليب إلي ذلك في ويمجأ ، النفسي التوافق تحقيق عمى دائماً  الفرد يعمل     

 توافقو عمى سمبياً  تؤثر معوقات عدة الشخص يواجو العممية ىذه وخالل  .وبيئتو نفسو مع توافقو يحقق
   :يمي ما المعوقات ىذه ومن

 . العوائق الجسمية :0 
 الفرد بين تحول التي الحواس ونقص والتشوىات العاىات بعض وجود الجسمية بالعوائق يقصد      
 وتكوين األنشطة ضبع في المشاركة عن الفرد يعوقان قد البنية وضعف القمب فضعف ، وأىدافو

 ضعف وكذلك . األصدقاء وتكوين الزواج عن الشخص يعوق قد تشوىو أو الجسم وقبح األصدقاء
 سالمة تشترط التي الكميات من وغيرىا العسكرية بالكميات االلتحاق عن الطالب يعوق قد اإلبصار
 ( 2009سكران، أبو)   اإلبصار

 : النفسية العوائق .  2
 إذ األخرى، النفسية بالمتغيرات تأثرىا عدم يعني ال ذلك فإن . خاصية أو سمة افقالتو  أن من رغم     
 فاالضطرابات ، التوافق سوء حدة تزيد أو الحسن التوافق تساعد أن يمكن كثيرة نفسية عوامل ىناك أن

 ال ثالالم سبيل عمى ومنيا إحداثو عمى مساعدة عوامل تعتبر كما ، التوافق لسوء ومظاىر عوامل النفسية
 : الحصر
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 : الشديدة االنفعاالت*
 ليذه يكون حيث لمموقف مناسبة وغير ومتكررة شديدة تكون قد التي والغضب الخوف مثل       

    .واالجتماعية والنفسية الجسمية الناحية من السيئ أثرىا المتوازنة غير االنفعاالت
  : الذات فهم عدم*
 التوافق، لسوء سبباً  الكفاية مشاعر وضعف لمذات السالب التقدير أو الذات فيم عدم يكون أن يمكن      

 وىذا ، األىداف ىذه تحقيق في الفشل يعني مما مناسبة أىداف تحديد عمى الفرد قدرة تعوق أن يمكن كما
    .االضطرابات من لمزيد والتعرض النفسي التوافق سؤ من يضاعف أن يمكن ما
 :األدوار صراع*

 مما واحد آن في متصارعين دورين يمعب وقد المجتمع يتوقعو لما تبعاً  متعددة أدواراً  الفرد يمعب      
 . بينيا االنسجام ويحقق األدوار ىذه بين التنسيق يستطع لم إذا التوافق سوء إلي يؤدي

 : النفسية االضطرابات*
 التوافق سوء من مظيراً  تعد االضطرابات من وغيرىا المرضية والمخاوف واالكتئاب كالقمق     

 ( 2015أحمد،)
 : واالقتصادية المادية العوائق.   3

 يسبب ما وىذا ورغباتو أىدافو تحقيق من الفرد يمنع عائقاً  اإلمكانيات توفر وعدم المال نقص يعتبر     
 . باإلحباط الشعور لو
 : االجتماعية العوائق. 4
 أىدافو تحقيق عن الشخص تعيق والتي المجتمع يايفرض التي والقوانين والتقاليد العادات في وتتمثل      

شباع  (.2011، فروجو  ( عالقاتو وتنظيم سموكياتو بضبط وذلك حاجاتو وا 
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  :النفسي لمتوافق المفسرة النظريات.   12.2.2
 التي النظريات أىم ومن األفراد لدي التوافق مفيوم لتفسير وضعت التي النظريات من الكثير ىناك    
 : يمي ما التوافق تفسر 
  : النفسي التحميل نظرية  1.

 :   Fruedفرويد 
 أن أي لمشخصية المنفذ المدير بمثابة الفرد عند األنا تكون عندما يتحقق التوافق أن فرويد ويرى      
 الخارجي العالم مع التفاعل حركة ويدبر فييما ويتحكم األعمى واألنا اليو من كل عمى يسيطر الذي األنا

 واتزان ، بحكمو لوظائفو األنا وبأداء حاجات من ليا وما بأسرىا الشخصية لحةامص فيو تراعي فاعالً ت
 األنا أو لميو سمطاتو من ينبغي مما أكبر قدر عن األنا تخمي إذا أما ، التوافق ويتحقق االنسجام يسود

 . ( 2009، سكران أبو)   التوافق انعدام إلي يؤدى ذلك فإن األعمى
 الحقيقية األسباب تعي ال األفراد أن أي شعورية ال تكون ما غالباً  التوافق عممية أن فرويديضيف و      
 بوسائل لميو الضرورية المتطمبات إشباع يستطيع من ىو المتوافق فالشخص . سموكياتيم من لكثير
 األساسية سماتال وأن التوافق سوء أشكال من شكل إال ىما ما والذىان العصاب وأن اجتماعياً  مقبولة

 العمل عمى القدرة ، األنا قوة ىي مسميات ثالث في تتمثل النفسية بالصحة المتمتعة المتوافقة لمشخصية
 . 1999 )، فعبد المطيفي    (الحب عمى والقدرة ،
 :  Yongيونج  
 أو توقف دون الشخصي النمو استمرار في يكمن النفسية والصحة التوافق مفتاح أن يونج اعتقد      

كما   .المتوافقة السوية الشخصية في التوازن وأىمية الحقيقية الذات اكتشاف أىمية عمى أكد كما .تعطيل
قرر أن الصحة النفسية والتوافق السوي يتطمبان التوازن بين ميولنا االنطوائية ، وميولنا االنبساطية  

 . 2012 )موسي،)
  Adler : ادلر  
 عقدة وتنتج ، حياتو طوال عميو التغمب يحاول بالنقص ويشعر عاجزاً  عيفاً ض يولد الفرد أن ادلر يري      

 العيوب ىذه فتؤثر عقمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خمفية أو جسمية قصور أو عيوب بسبب النقص
 ادلرص أعتمد النق ىذا تعويض أجل ومن الكفاية وعدم األمن وعدم بالنقص وتشعره الفرد نفسية عمى

 حيث . لذاتو تحقيق بالتالي ىي التي الحياة أىداف لتحقيق الفرد يتخذه الذي األسموب وىو اةالحي أسموب
  :وىي طرق ثالث إحدى تتخذ التعويض أساليب أن
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 . الضعف مجال في القوة عن البحث وىو المباشر التعويض.  1
  بالضعف فيو شعر الذي المكان غير آخر مكان في أي المباشر غير التعويض.  2
 .( 2004 ، سفيان)     الواقع عن داً يبع الخيال إلي اليروب.  3
 : الطبيعية البيولوجية النظرية.   2

 في الفشل أشكال جميع أن(  وجالتون كالمان، ، مندل ، داروين)  أمثال النظرية ىذه أصحاب يري      
 أو توارثيا مكني األمراض ىذه ومثل المخ وخاصة الجسم، أنسجة تصيب أمراض عن تنتج التوافق

 الضغط عن الناتج اليرموني الخمل أو والعدوى والجروح اإلصابات طريق عن الحياة خالل اكتسابيا
 .( 2010عايش،)  الفرد عمى الواقع

 : السموكية النظرية.   3
 وقد ، التعمم عممية ىو رئيسي محور حول تدور المسممات من عدد عمى السموكية النظرية تقوم     
 تنظيم ىي والشخصية نظريتيم، في األساسي المفيوم بمثابة وتعتبر(  استجابة–مثير)  بنظرية ياإلي يشار

 االيجابي والسموك .غيره عن فرد شخصية ويميز لمفرد السموك يحدد الذي ىو والتنظيم العادات من معين 
 أيضاً  ويتمتع االيجابية التوافقية بالعممية يتمتع الفرد وأن البيئة من عادات تعمم نتيجة مكتسب سموك ىو

 وعمى اآلخرين معاممة عمى تساعده وفعالة مناسبة عادات الفرد اكتساب إلي تؤدي التي النفسية بالصحة
 .(2008، الصويط)   القرار اتخاذ إلي تحتاج التي المواقف مواجية

 وأصبحوا لمجتمعا عن ابتعدوا متى األفراد وأن مكتسبة التوافقية العمميات نأ 1984 دسوقي ويضيف    
 (2009) في أل يحيي:  متوافق غير شاذاً  شكالً  تأخذ سموكياتيم فإن االجتماعية بالتمميحات اىتماماً  أقل
وبالتالي فأن الشخص المتمتع بصحة نفسية ىو الذي أكتسب السموكيات المقبولة اجتماعيًا التي     

تو ويرضي المجتمع ، أما الشخص واىن تمكنو من التوافق مع نفسو ومع المجتمع توافقًا يشبع حاجا
سموكيات غير مقبولة اجتماعيًا الصحة النفسية ، فيو الذي فشل في اكتساب ىذه السموكيات أو أكتسب 

 –تثير سخط المجتمع عمية ، أو تعمم سموكيات متناقضة في الموقف الواحد تجعمو في حيرة اإلقدام 
 ( . 2011اإلحجام فيقع في الصراع النفسي ) السراج ، 
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 : اإلنسانية النظرية.   4
 أن عمى أجمعوا فأصحابيا ، والسموكية التحميمية المدرسة من كل ألراء مخالفة النظرية ىذه قامت      

 يرتبط التوافق أن يرون وىم ، والحرية والتواصل والتفاعل باإلبداع الحية الكائنات باقي عن يتميز اإلنسان
ذا ، لذاتو الفرد بتحقيق  المجال يفسح ذلك فإن والفسيولوجية األولية الحاجات يشبع أن اإلنسان استطاع وا 

 ومن . الذات تحقيق وىى أال اإلشباع مستويات أعمى إلي يصل حتى يميو الذي لممستوى لموصول لو
 : اإلنساني االتجاه رواد أبرز
 :  Rogersروجرز    

 فيما تقمقيم التي الجوانب بعض عن يعبرون التوافق سوء من يعانون الذين األفراد أن روجرز يري      
 . ذواتيم عن مفيوميم مع المتسقة غير بسموكياتيم يتعمق
فتمر بخبرات في حياتيا اليومية بعضيا تتفق مع ذات الشخص أي أن الشخصية ممثمة لمذات       

يجبر الشخص عمي المرور  فيتقبميا وييضميا وبعضيا التتالءم مع ذات الشخص فيرفضيا ولكن أحياناً 
بخبرات التتالءم مع ذاتو فنجدة ينكرىا أو يتقبميا ولكن ىذه الخبرة تسبب لو القمق وقد تؤدي ألي 

 (  117:  1996،  االضطراب ) عويضو
 ومن أىم المفاىيم التي طرحيا روجرز ماياتي :          

  .  الواعي اإلدراكأن األشخاص مخموقات واعية وعاقمة يحكميا  .1
 اليتحتم عمي البشر الصراع مع أنفسيم أو محيطيم وليسوا عبيدًا لألحداث أو القوة الخارجية  .2
 الخاصة أو من خالل تجاربو الذاتية . أن فيم الشخص يتم من خالل وجيو نظره  .3
  . أن أدراك الشخص لمواقع قد يتطابق موضوعيًا وقد اليتطابق مع ذلك الواقع .4
ثراء حياتو )الداىري والكبيسي، أن لدي اإلنسان نزعة أساسية .5      (     78: 1999لتحقيق ذاتو وا 
 :  Maslowماسمو   

 من تبدأ تصاعدي ترتيب االحتياجات وليذه ، سموكو في تؤثر الفرد احتياجات أن ماسمو  يري        
 اجاتح تمييا ثم ، الحب حاجات تمييا ثم ، األمن حاجات تمييا ، والفسيولوجية  الجسمية الحاجات
 الحاجات ىذه رتب وقد . الذات فتحقيق . الجمالية فالحاجات المعرفة حاجات ثم ، واالحترام التقدير
 الكافي بالقدر قبميا التي الحاجة يشيع أن بعد إال األعمى الحاجة إلي الفرد ينتقل وال .أىميتيا حسب
 الشخصية يمثمون لذواتيم حققينالم األشخاص وأن . اإلنسانية الدوافع أرقي ىو الذات تحقيق أن بمعنى
  ( 2010عايش،في )  السوية
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وأن طبيعة اإلنسان تتصف بالطيبة وفي أقل األحوال بأنيا محايدة فضال عن أن النحو السميم       
يكون في المجتمع الجيد حتي يستطيع ىذا الشخص تحقيق ذاتو . وقد حدد ماسمو مميزات لمشخص 

 واتيم وىي كالتالي : االشخاص الذين يستطعون تحقيق ذ
أنيم يدركون الحقيقة كما ىي سواء أكانت تمك الحقيقة مع الذات أو مع عالميم أو مع  . أ

 المحيطين بيم  .
 أنيم يستثمرون إمكاناتيم وطاقاتيم بالعمل المنتج والمثمر .  . ب
 أنيم بحاجة إلي العزلة عن اآلخرين.  . ج
 أنيم يتصفون باإلبداع . . د
 اآلخرين وأن كانت محدودة ولكنيا في نفس الوقت تتسم بالقوة . أن عالقاتيم االجتماعية مع . ه
 أنيم يتسامحون مع الغير  . و
 أنيم يرغبون في تعمم كل ماىو جديد .  . ز
              ( . 76: 1999أنيم ال يخضعون وال يسايرون الضغوط النفسية  ) الداىري والكبيسي ،  . ح

   All port : البورت*
 يتوافق فرد كل أن بمعني ، لمسموك أساسياً  دافعاً  ويعد ، حي كائن كل غاية ىو التوافق أن البورت يري  

 ال الفرد حياة أن ذلك ويعني ، الذات بامتداد السوى التوافق ويرتبط . وبأسموبو الخاصة بطريقتو بيئتو مع
 وبواجباتو بحاجاتو وثيقاً  ارتباطاً  تربط التي النشاطات من المجموعة تمك نطاق في تتقيد أن ليا ينبغي

 االمتداد وىذا ، والنمطية القمة إلي منيا والتعدد الكثرة إلي ميالً  أكثر إشباعاتو تكون أن وينبغي . المباشرة
 ( 2015، أحمدفي )  وآمال تخطيط صورة في المستقبل عمى إسقاطاً  يتضمن لمذات

  النفسي لمتوافق اإلسالمية النظرة.   5
 ، والزبور ، التوراة في بيا اهلل أمر التي والواجبات  بالقواعد  تزامباالل الفرد األديان كل تحث      

 األوامر بكل يمتزم فمن جميعاً  عمييم اهلل صموات ةورسول أنبيائو لسان عمى الكريم والقرآن ، واإلنجيل
 مقالق : مثل ، النفسية الصراعات من خال والبال النفس مطمئن ، نفسي بتوافق  الدنيا في يسعد والنواىي

 في األخروية السعادة من األوفر الحظ لو يكون كما ، دلك من وغيرىا واالكتئاب النفسية واالضطرابات
 ( 2008، سيد)  اهلل بو أمر بما يمتزم  من بو أافيك  الذي المستمر المقيم النعيم حيث ، الخمد جنات
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 عن بعيداً  اآللي الخضوع عمى توافقاً  مجتمعو ومع نفسو مع اإلنسان توافق يجعل لم اإلسالم ولكن    
رادة بصيرة عمى قائماً  مسئوالً  التوافق اإلسالم جعل أنما ، أرائو  وصالح نفسو بصالح ألزمو الذي الفرد وا 

 ( 2010 ، فحجان ( اهلل شرع ضوء في الجماعة
 وىو صالح وعمل وأخالق إيمان وىو النفسي والتوافق اإليمان لتحقيق وسيمة اإلسالمي والدين     

لي العقل سيطرة إلي الطريق  .والسالم والسعادة والطمأنينة واالرتياح القناعة إلي القويم والسبيل المحبة وا 
 دراسي تحصيل إلى يؤدي ألنو الجامعي لمطالب ضروري أمر النفسي التوافق أن الباحثة وتضيف    
 تحقيق في الجامعي طالبال فشل وأن النفسي باألمن الشعور وكذلك ، االنتماء درجة لديو ويرفع جيد

 .االجتماعية لمميارات افتقاره أسبابو من يكون قد توافقو سوء أي النفسي التوافق
 فكل االجتماعي أو النفسي الجانب مستوى عمى سواءً  حياتو في التوافق تحقيق إلي فرد كل ويسعي    
 يخفض الذي اآلخرين ومع سونف مع واالنسجام التوافق لتحقيق محاوالت إال ىو ما الفرد بو يقوم سموك
شباعو لرغباتو تحقيقو ويعتمد. ورغباتو حاجاتو إشباع إلي ويؤدي توتره من  طرق عدة عمى لحاجاتو وا 

 حياة في ميمة عممية التوافق عممية تبقي والطرق األساليب في االختالف من وبالرغم . مختمفة وأساليب
   . لمختمفةا لمعقبات والتصدي البقاء تحقيق وىو الحي الكائن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 

 :وتعقيب خالصة
 تتعمق التي النظر ووجيات اآلراء بعض الفصل ىذا تضمنيا التي المباحث في الباحثة عرضت      

 إليو توصموا وما والدارسين الباحثين وتعريفات نفسية ال النظريات من المستمدة ومحدداتيا الدراسة بمفاىيم
 متغيرات من متغير كل في الباحثة نظر وجية إلي باإلضافة التطبيقية اتالممارس أو النظرية الناحية من

 . الدراسة
 منطقية تفسيرات ليا المتغيرات تمك بين العالقة أن الدراسة لمتغيرات النظرية األطر في يبدو وكما     

 . بينيا التكامل مدي إلي وتشير بعيد حد إلي وصحيحة
 ذاتو عن راضياً   يكون حتى نفسي وتوافق اجتماعية ميارات إلى ياةالح ىذه في منا فرد كل ويحتاج      

 السيطرة عن بيا مبتعداً  اآلخرين مع اجتماعية عالقات تكوين عمى وقادراً  الحياة في قيمة لو ويصبح
 تحدث التي التغيرات ويتقبل فييا لمخير ساعياً  . العالقات تمك عن راضياً  ويكون والعدوانية والتممك
 الفرد حاجات بين المواءمة من البد أي إلييا ينتمي التي لمجماعة االجتماعية المعايير مكت ومسايرة

 يؤدي الذي األمر وىو اآلخرين بين واالحترام والثقة باألمن الفرد يشعر حتى االجتماعية البيئية ومتطمباتو
 ، بيئتو مع يتكيف أن عمى يساعده النفسية الصحة من معقوالً  قدراً  يحقق وأن سوية حياة يحيا أن إلي بو
  . واالجتماعي الشخصي التوافق يحقق وأن
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 . تمهـــــــــــــــــــــيد : 1. 3

 المعارف من والمزيد النظرية بالخمفية السابقة الدراسات تحتويو وما النظري اإلطار يمدنا 
 باحث ألي ضروري أمر الدراسات ىذه ومناقشة . وغيرىا الدراسة ىذه أمام السبيل تميد التي والمعمومات

 إليو توصمت ما عمى والتعرف ، بحثو عمى تؤثر التي تالمتغيرا عمى التعرف خالليا من يتمكن حتى
 التي الفروض صياغة إلي يقود الذي األساس تعد السابقة فالدراسات وتوصيات، نتائج من الدراسات  ىذه

 الدراسات إلييا توصمت التي النتائج تعارض حصيمة الفروض تكون فقد  .اختبارىا إلى الدراسة تسعي
 حدود عمى لموقوف أو ، السابقة الدراسات نتائج إليو انتيت ما خالليا من ثةالباح تكمل أن أو السابقة

 . الدراسات بيناالختالف 

 إال ة حسب عمم الباحثة مباشر  بشكل الحالية الدراسة تطال التي السابقة الدراسات قمة من وبالرغم
 .مجموعات ثالث إلي تصنيفيا وتم الدراسات من عدد إلي الوصول من تمكنت يا أن

 . االجتماعية الميارات تناولت التي الدراسات : األولي المجموعة .

 . النفسي التوافق تناولت التي الدراسات  : الثانية المجموعة. 

  .النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين جمعت التي الدراسات :  الثالثة المجموعة. 

 باقتصار وذلك ، ة الحالي لدراسةا موضوع دميخ بما السابقة الدراسات عرض تم مجموعة كل وفي    
       الحالية بالدراسة العالقة ذات والنتائج واألدوات األىداف عمى العرض
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   : االجتماعية المهارات تناولت التي الدراسات . 2.3

 الذات وفعالية االجتماعية الميارات مستوى معرفة إلى ىدفت   (2006)معال وأبو الحجار دراسة
 كميات طالب من "202" قواميا عينة عمى  غزة محافظة في التمريض مينة نحو باالتجاه عالقتياو 

 إعداد من الذات فعالية مقياسو  "1991 "لمسمادونى "االجتماعية الميارات مقياس عمييم وطبق التمريض
 بين عيةاالجتما الميارات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وكشفت الباحث،
 داللة ذات فروق وجود الدراسة أوضحت وكذلك ، والرابع األول الدراسي المستوى وطالبات طالب

 ارتباطية عالقة ووجود ، الطالب لصالح والطالبات الطالب بين الذات فعالية مستوى في إحصائية
 متغيري بين لمتفاعل أثر وجود وعدم الذات فعالية ومتغير التمريض نحو الطمبة اتجاه بين موجبة

    .  التمريض مينة نحو االتجاه عمى الذات وفعالية االجتماعية الميارات

 الميارات عمى لمتدريب ارشادى برنامج فاعمية مدي إلى ىدفت بدراسة  (2009) حسين قام كما 
 طالب "24" من العينة تكونت وقد  قاريونس جامعة طالب لدي القمق حدة من لمتخفيض االجتماعية

  السمادوني مقياس عمييم وطبق ضابطة مجموعة "12" تجريبية مجموعة "12" توزيعيم ثم ةوطالب
 إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظيرت " جمال لسموى" االجتماعي القمق ومقياس  "1991"

 راتالميا عمى التدريب برنامج أثر تطبيق وبعد قبل والبعدي القبمي القياسيين في األفراد درجات بين
 مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وىي  Z = 3064 قيمو بمغت حيث ، البعدى القياس لصالح االجتماعية

 البعدى القياس في التجريبية المجموعة أفراد درجات بين فروق وجود لعدم توصمت وكما . "0.05" داللة
 دالة قيمة وىي Z =. 47 ،  قيمو بمغت حيث التجريبية المجموعة لدى االجتماعي القمق المقياس عمى

 ( (5,داللة مستوى عند إحصائياً 

 وأنماط االجتماعية بالميارات وعالقتو االنفعالي الذكاء  (2011) ) العلوان دراسة وتناولت 
 الذكاء مقياس عمييم وطبق "475" قواميا عينة عمى باألردن طالل بن الحسين جامعة طمبة لدي التعمق

 ، (1991) لمسمادونى االجتماعية الميارات ومقياس ، (2003) ماليوك البنيان إعداد من االنفعالي
 ذات فروق وجود إلي النتائج أشارت وقد (2009) وجرادات غزال أبو إعداد من التعمق أنماط ومقياس
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 داللة ذات فروق وجود وكذلك .  اإلناث لصالح واإلناث الذكور بين االنفعالي الذكاء في إحصائية داللة
 التخصصات ذوى لصالح واإلنسانية العممية التخصصات طمبة بين االنفعالي لذكاءا في إحصائية
 الميارات من وكل االنفعالي الذكاء بين ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج توصمت وكما . اإلنسانية

   . التعمق وأنماط االجتماعية

 االجتماعية الميارات بين قةالعال معرفة إلي تيدف كانت بدراسة   (2012) رةالطي تقام كما      
 عشوائياً  اختيارىم ثم طالباً  "200" مكونة عينة عمى أجريت وقد بنغازي جامعة طالب لدي الذات فعاليةو 
 إعداد الذات فعالية ومقياس ، (1989) ريجيو إعداد االجتماعية الميارات مقياس الباحثة واستخدمت .

 " الكمية الدرجة " االجتماعية الميارات في العينة ستوىم أن النتائج وكشفت ، (2006) وروثنجتو ثبتون
 ىناك أن وجد كما . مرتفعاً  يكون أن إلى يميل الذات فعالية في العينة مستوى بينما . المتوسط نحو يميل
  االجتماعية الميارات أبعاد بعض بين " 0.01 " مستوى عند  إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطية عالقة

 عالقة وجود إلى وتوصمت  .الذات فعالية مع الكمية الدرجة(  االجتماعي الضبط – اعياالجتم التعبير)
 فعالية مع(  االجتماعية والحساسية ،  االنفعالي التعبير  (بعدى بين إحصائياً  دالة غير سالبة ارتباطية
 حسب جتماعيةاال الميارات أبعاد في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضاً  النتائج وبنيت. الذات
 اإلناث لصالح الكمية والدرجة(  االجتماعية الحساسية) ( االنفعالية الحساسية)  بعدى عدا ما النوع متغير
 بالميارات التنبؤ متغيرات أفضل أن إلى النتائج توصمت كما  .  (0.05) و (0.01) داللة مستوى عند

 داللة مستوى عند إحصائياً  داللة الفروق كانت حيث الذات وفعالية النوع ىما الكمية والدرجة االجتماعية
 السنةو  التخصصو  النوع)   العوامل بين تدخل أو إحصائياً  دال تأثير يوجد ال بأنو وكشفت (0.01)
 عند إحصائياً  دال تأثير لو كان الذي النوع عامل عدا ما االجتماعية الميارات درجات عمى )الدراسية
 النوع)  العوامل بين تدخل أو إحصائياً  دال تأثير وجود لعدم كذلك وتوصمت "0.05" داللة مستوى

  . الذات فعالية درجات عمى ( الدراسية السنةو  التخصصو 
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 . النفسي التوافق تناولت التي السابقة الدراسات3.3.  

 االجتماعية والقيم االجتماعي الذكاء حول الدراسة تمحورت (199) وسفيان الداهري دراسة
 " 828" من  العينة وتكونت . تعز بجامعة النفس عمم طمبة لدى واالجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتيا

 .الباحث إعداد من االجتماعي الذكاء واختبار . واالجتماعي النفسي التوافق اختبار واستخدم وطالبة طالباً 
 العينة أفراد أن أبرزىا من نتائج عدة إلى الدراسة وتوصمت . ليندزى اللبورت االجتماعية القيم واختبار
 كما . يواالجتماع النفسي والتوافق االجتماعية والقيم االجتماعي الذكاء من مرتفع بمستوى يتمتعون
 عن وكشفت واالجتماعي النفسي  والتوافق االجتماعي الذكاء بين إحصائياً  داللة عالقة لوجود توصمت

 وتوصمت ، واالجتماعي النفسي والتوافق اعيةاالجتم القيم بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم
 ولكن الجنس لمتغيروفقًا  االجتماعي الذكاء في إحصائية داللة ذات فروق وجود لعدمالدراسة أيضا 

 وأشارت . الرابعة المرحمة طمبة لصالح الدراسية المرحمة لمتغيروفقًا   إحصائية داللة ذات فروق وجدت
 وجدت ولكن الدراسية المرحمة لمتغيروفقًا  النفسي التوافق في صائيةإح داللة ذات فروق وجود عدم إلى

     . الذكور لصالح الجنس لمتغيروفقًا  إحصائية داللة ذات فروق

 لدى النفسي بالتوافق وعالقتيا السمطة صورة عن الدراسة كانت    (2001)ةعود دراسة أما عن 
 من الموقف مقياس عمييم وطبق وموظفة موظف " 106 " عمى الدراسة وأجريت  .بالدولة العاممين
 الدراسة وأسفرت. عوض عباس ترجمة النفسي لمتوافق بل ومقياس ، الوىاب عبد خالد إعداد من السمطة

 الحالةو  التعميم حالة في النفسي  التوافق في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم أبرزىا من نتائج عدة عن
لعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في صورة السمطة  الدراسة  ا توصمت، كم الوظيفية الدرجة . االجتماعية

 دالة فروق وجود لعدم كذلك وتوصمت. الوظيفة ومستوى التعميمو  النوع اختالف حالة في لدي الموظف 
 بين إحصائياً  دال ارتباط وجدي ال بأنو وكشفت ، والميني والمنزلي االجتماعي لمتوافق بالنسبة إحصائياً 
 في فروق لوجود كذلك وتوصل . الكمية العينة لدي الفرعية بمتغيراتو النفسي والتوافق مطةالس صورة

  . الخاضع والموظف المتمرد الموظف لدى السمطة صورة ديناميات
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 لدى األنا وقوة وأبعاده النفسي التوافق بين العالقة معرفة إلى  ىدفت التي (2010) ) عايش دراسة
 اختيارىم تم بالسكري ومريضة مريضا "300" العينة شممت وقد  . غزة طاعق في السكري مرضي
 ترجمة لبارون األنا قوة ومقياس (2003) شقير إعداد من النفسي التوافق مقياس عمييم وطبق عشوائياً 

 التوافق بين إحصائياً  دالة ارتباطيو عالقة وجود إلى النتائج وتوصمت  ( 1998 ) وموسي ناىية أبو
ت الدراسة توصم كما. النفسي التوافق درجة ارتفعت كمما األنا قوة زادت كما أي. األنا وقوة وأبعاده النفسي

 كما . األنا قوة قمت العمر زاد كمما وأنو ، والعمر األنا قوة بين إحصائياً  دالة عكسية عالقة وجود 
 غير فالمرضي المختمفة  التعميمية المستويات بين إحصائياً  دالة فروق لوجود أيضاً  الدراسة توصمت
 األنا قوة درجة قمت التعميمي مستوى قل وكمما ، المتعممين من أقل نفسي وتوافق أنا قوة لدييم المتعممين
    . النفسي والتوافق

 العينة وشممت. النفسي بالتوافق وعالقتو العدواني لسموكا تناولت التي ( 2013 ) سامية دراسة         
 طبقية عشوائية بطريقة اختيارىم تم  بالجزائر معمري مولود جامعة من جامعيين لبةوطا طالباً  " 340 "

 من واالجتماعي النفسي التوافق ومقياس " وبيري باص " إعداد من العدواني السموك مقياس عمييم وطبق
 . متوسطا عدوانيا سموكا الجامعة طمبة لدى أن إلى النتائج وتوصمت ."الجماعي الدين صالح " إعداد

 أشارت كما . الذكور ولصالح الجنسين بين العدواني السموك في إحصائياً  دالة فروق  ىناك أن وأوضحت
 يوجد ال أنو وجدت كما . متوسط اجتماعي نفسي بتوافق يتميزون الجامعة طمبة أن إلى أيضاً  النتائج
 ىناك أن إلى أيضاً  توتوصم  الجنسين بين واالجتماعي النفسي التوافق في إحصائية داللة ذات فروق
  . الجامعة طمبة لدى االجتماعي النفسي والتوافق العدواني السموك بين إحصائية داللة ذات سالبة عالقة
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 : النفسي والتوافق االجتماعية المهارات بين العالقة تناولت التي الدراسات.   3.3

 بالتوافق وعالقتو االنفعالي الذكاء يعم التعرف إلي الدراسة ىدفت  (2004) البلوى دراسة         
 (290 ) من الدراسة عينة وتكونت.  تبوك بمدينة التربية كمية طالبات لدي االجتماعية والميارات النفسي

 إعداد من االنفعالي الذكاء مقياس عمييم ،وطبق تبوك بمدينة لمبنات التربية كمية طالبات من طالبة 
 التوافق ومقياس ( 1991) السمادوني إعداد االجتماعية الميارات ومقياس " 2003" وكمالى البنيان
 درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم عن النتائج أسفرت وقد إعداد الباحث  من النفسي

 فروق ووجود.  ) أدبي / عممي) التخصص لمتغير تبعا االجتماعية الميارات إبعاد جميع في الطالبات
 / عممي) التخصص لمتغيروفقًا  االجتماعي والذكاء النفسي التوافق مستويات ينب إحصائية داللة ذات
 إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عالقة وجود أيضا النتائج وبينت . األدبي التخصص لصالح(  أدبي
 والذكاء النفسي التوافق متغيري وأن النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين  0.01 مستوي عند
 ( 2012 فائز، في أورد)  االجتماعية الميارات في كبير أثر ليما جتماعياال

 االجتماعية الميارات عمي لمتدريب برنامج اثر معرفة إلي ىدفت لتيا ( 2011) عامر دراسة         
 ةالمرحم في دراسياً  المتأخرين الطالب لدي األكاديمي والنجاح النفسي والتوافق الوجداني الذكاء تنمية في

 تم وطالبة طالب ( 32)  قواميا عينة عمي الدراسة أجريت وقد . السعودية العربية بالمممكة الثانوية
 ومقياس ( 1991) السمادوني إعداد من االجتماعية الميارات مقياس عمييم وطبق عشوائياً  اختيارىم
 وكشفت  ( 2008) يلخم سامية إعداد الوجداني الذكاء ومقياس ( 2003)  شقير لزينب النفسي التوافق
 والمجموعة التجريبية المجموعة بين " 0.05" داللة مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج

 المجموعة لصالح الوجداني الذكاء مقياس وفي االجتماعية الميارات ألبعاد  البعدي القياس في الضابطة
 عند إحصائية داللة ذات فروق لوجود الدراسة  توصمت كما  .دراسياً  المتأخرين الطالب لدي التجريبية

 والدرجة النفسي التوافق مقياس أبعاد عمي التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي القياسيين بين  " 0.01"
 دالة ارتباطيو عالقة وجود عمي أيضا وكشفت. دراسياً  المتأخرين لمطالب البعدي القياس لصالح الكمية

بعادىا تماعيةاالج الميارات بين إحصائيا  النتائج توصمت كما . العينة أفراد لدي النفسي والتوافق  وا 
 في التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي القياسيين بين" 0.01" عند إحصائية داللة ذات فروق لوجود
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 القياس معدالت متوسط كان حيث البعدي القياس لصالح دراسيا المتأخرين لمطالب التحصيل مستوي
 تنمية في البرنامج فاعمية عمي يدل مما البعدي القياس في "65.05" إلي وارتفعت (57.49) القبمي

    .دراسياً  المتأخرين لمطالب الدراسي التحصيل

  : السابقة الدراسات مناقشة.  5.3

 ، وأىدافيا ، أىميتيا في تنوع ىناك وجد ه الدراسة ىذ في السابقة الدراسات استعراض خالل من      
 ىذه طبيعة حيث من الحالية بالدراسة عالقتيا ومدى ونتائجيا اإلحصائية وأساليبيا وأدواتيا ، يتياومنيج

  دراسة االجتماعية الميارات تناولت التى الدراسات أىم ومن . والتفسير التناول وأسموب المتغيرات
 نحو باالتجاه القتياوع الذات وفعالية االجتماعية الميارات مستوى عن(  2006 ،معال  وأبو الحجار)

 الميارات عمى لمتدريب ارشادى برنامج فاعمية مدى لمعرفة ىدفت( 9002، حسين)  ودراسة . التمريض
 . القمق حدة من لمتخفيض االجتماعية

 وأنماط االجتماعية بالميارات وعالقتو االنفعالي الذكاء عمى( 2011 ، العموان) دراسة ركزت بينما  
 بفعالية وعالقتيا االجتماعية الميارات عن2012)  ،  الطيرة) دراسة وفيمعة الجا طالب لدى التعمق
 . الجامعة طالب لدى الذات

 السمطة صورة عن ) 9002،  عودة) دراسة ومنيا النفسي التوافق بمتغير اىتمت أخرى ودراسات      
 وقوة النفسي التوافق بين العالقة لمعرفة ىدفت(  2010 ، عايش) دراسة أما . النفسي بالتوافق وعالقتيا

 النفسي والتوافق االجتماعي والقيم االجتماعي بالذكاء1997 ) ، وسفيان الداىرى)  دراسة واىتمت ، األنا
   . النفسي بالتوافق وعالقتو العدواني لسموك( عمي ا2013 ، سامية)  دراسة وركزت

 دراسةوىما  النفسي والتوافق االجتماعية تالميارا بين العالقة بدراسة اىتمت أخري تان دراس وىناك      
 بينما . االجتماعية والميارات النفسي بالتوافق وعالقتو االنفعالي الذكاء عمي لمتعرف(  2004 ، البموى) 

 الوجداني الذكاء تنمية في االجتماعية الميارات عمي لمتدريب برنامج بأثر(  2011 عامر) دراسة اىتمت
 .  الثانوية بالمرحمة دراسيا المتأخرين الطالب لدي األكاديمي والنجاح النفسي والتوافق

 جمع من الدراسات تمك بيا استعانت التي العينات أحجام اختمفت فقد العينة لحجم بالنسبة أما      
 عينة حجم أكبر كان حيث ، المكانية وحدودىا وأىدافيا دراسة كل لطبيعةوفقًا  ألخرى دراسة من البيانات
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 ، العموان) دراسة ويمييا ، فرداً  "828 "العينة حجم بمغ فقد(  1997 ، وسفيان الداىرى)  دراسة في
 " العينة حجم بمغ فقد(  2013 ، سامية) دراسة ويمييا ، فرداً  " 475 " العينة حجم بمغ فقد(    2011
 دراسة ويمييا ، فرداً  "300 " العينة حجم بمغ فقد(    2010 ، عايش)  دراسة ويمييا ، فرداً "  " 340

 فقد(   9002)الحجار وابومعال ،  دراسة ويمييا ، فرداً  " 290" العينة حجم بمغ فقد(    2004 ،البموى)
 ، فرداً  " 200 " العينة حجم بمغ فقد(    2012 ، الطيرة)  دراسة ويمييا ، فرداً  " 202 " العينة حجم بمغ

 فقد(  2011 ، عامر) دراسة ويمييا ، فرداً  " 106 " العينة حجم بمغ فقد(  2001 عودة،) دراسة ويمييا
 حجم بمغ حيث(   2009 ، حسين)  دراسة في كان عينة حجم وأصغر  ، فرداً  " 32" العينة حجم بمغ

   . فرداً  "24" العينة

 من فمنيا ، الجنسين بين الجمع أو اإلناث أو فقط الذكور بين السابقة الدراسات عينات وتنوعت     
 ؛2011 ، العموان ؛ 1997 ، وسفيان الداىرى) دراسة في الحال ىو كما واإلناث الذكور مىع أجرى
 أما  2001  عودة ؛ 2012 الطيرة، ؛ 2006 ، العال وأبو الحجار ،2010 ، عايش ؛ 2013 ، سامية
 اإلناث عمي ركزت فقد(   2004 عامر،) ودراسة. فقط الذكور عمى أجريت فقد 2011  ، عامر دراسة

 . طفق

 تناوليا في (1997) معال وأبو والحجار (2011) والعموان (2009) حسين دراسة مع أيضا وتتفق     
 ي لمتغير  تناوليا في (2011) عامر دراسة مع أيضا وتتفق . وأدبي عممي والتخصص الجامعة لطالب
 التوافق مقياس اماستخد في أيضا معيا وتتفق النفسي والتوافق االجتماعية الميارات الحالية الدراسة
 الدراسة مع وتختمف لمسمادوني االجتماعية الميارات لمقياس استخداميا في معيا وتختمف لشقير النفسي
 تناوليا في ( 2004) البموي دراسة مع تتفق كما . الثانوية طالب عمي أجريت أنيا في أيضا الحالية
 السمادوني مقياس استخدمت أنيا يثح الدراسة مقاييس استخدام في معيا وتختمف الدراسة متغيرات
 الحالية الدراسة مع أيضا وتختمف الحالية الدراسة مع يختمفوىذا  . إعداد الباحث من التوافق ومقياس

    .الثانوية المرحمة لطالب تناوليا في

 الداىرى كدراسة والنوع الدراسية السنة تناوليا في السابقة الدراسات مع أيضاً  الحالية الدراسة وتتفق    
 من كذلك الجامعة طالب دراسة حيث من معيا تتفق حيث (2013) سامية ودراسة ، (1997) وسفيان
ناث ذكور النوع حيث  ( . وا 
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 االجتماعية  الميارات مقياس عمى السابقة الدراسات معظم اعتمدت فقد األدوات حيث من أما     
 والبموى (2011) العموان ؛ (2009) حسين ؛ (2006) العال وأبو الحجار دراسة في كما  لمسمادونى
 االجتماعية الميارات مقياس عمى اعتمدت فقد  (2012)  الطيرة دراسةأما  ( 9022؛ وعامر) (2004)
 مقياس عمى (1997) والعبيدي الداىرى دراسة اعتمدت كذلك  ، الحالية الدراسة مع يتفق وىذا لريجيو
 ، لبل النفسي التوافق مقياس عمى (2001) عودة دراسة متواستخد ، ىنا محمود ليوسف النفسي التوافق

 سامية دراسة واعتمدت ، لشقير النفسي التوافق مقياس استخدمت فقد (2010) عايش دراسة أما
  .الجماعي الدين لصالح االجتماعي النفسي التوافق مقياس عمى  (2013)

 نتائج ومن اومتغيراتي أىدافيا باختالف تتعدد السابقة الدراسات نتائج فان  النتائج حيث من أما     
   دراسة مثل أخري ومتغيرات االجتماعية الميارات بين عالقة وجود عن كشفت التي الدراسات

 البموى)  ودراسة(  2006، وابومعال الحجار) ودراسة(    2012الطيرة،)  ودراسة(  2011العموان،)
 في كما االخري المتغيرات وبعض النفسي التوافق بين دالة عالقة وجود عن كشفت ودراسات(   2004،

 والتوافق االجتماعي الذكاء بين دالة عالقة وجود إلي توصمت التي(    1977، وسفيان الداىري)  دراسة
 عودة)  دراسة في كما السمطة وصورة النفسي التوافق بين فروق وجود عدم أظيرت ودراسات . النفسي

 والسموك النفسي التوافق بين سالبة عالقة وجود بينت فقد(     2013، سامية)  دراسة أما(    2001،
 .العدواني

 عامر،ة )دراس الحالية الدراسة يمتغير  بين جمعت التي السابقة الدراسات لنتائج بالنسبة أما      
 المتأخرين الطالب لدي النفسي والتوافق االجتماعية الميارات بين فروق وجود إلي توصمت فقد 2011)
 وكذلك  .دراسيا المتأخرين لمطالب  الدراسي التحصيل تنمية في البرنامج فاعمية أيضا وبينت دراسياً 
 بين فروق ووجود االجتماعية الميارات بين فروق وجود عدم بينت فقد(    2004، البموى)  دراسة

 والذكاء النفسي فقالتوا متغيري أن اً أيض النتائج وأكدت االجتماعي والذكاء النفسي التوافق مستويات
  .  االجتماعية الميارات في كبير اثر ليما االجتماعي

 مستوى بقياس السابقة الدراسات من أي قيام عدم لوحظ فقد دراسات من عرضو تم ما ضوء وفي    
 من الجامعة طالب عمي حسب عمم الباحثة ،(  النفسي والتوافق االجتماعية الميارات)  الدراسة يمتغير 

 طالب  فئة وىي الحالية الدراسة لعينة مطابقة عينة تتناول لم السابقة الدراسات من أي وان  الجنسين
 الدافع شكل الذي األمر فقط اإلناث عمي أجريت ولكنيا(   2004 ، البموى)   دراسة باستثناء الجامعة
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 لدي النفسي توافقوال االجتماعية الميارات مستوى عمى لمتعرف الدراسة ىذه مثل إلجراء واليام الكبير
 ىذه في الفروق إليضاح وكذلك . بينيا العالقة ومعرفة(   واإلناث الذكور)  الجنسين من الجامعة طالب

 في الباحثة تجد لم حيث(  الدراسية السنةو  التخصصو  النوع  (الديموغرافية المتغيرات بحسب المتغيرات
 الدراسة يعطي مما ، والدراسة بالبحث موضوعال ىذا تناولت الميبية البيئة في دراسات اطالعيا حدود
 . أىميتيا الحالية

 

 

 

 

 



 

70 

 

  :دــتمهي. 1.4

   الدراسة ومجتمع ، أىدافيا لتحقيق الدراسة ىذه في الباحثة أتبعتو الذي المنيج الفصل ىذا يشمل     
 لألدوات وصفاً  الفصل ىذا يشمل كما العينة اختيار كيفية وكذلك ، راضياغوأ االستطالعية والدراسة

 تحميل في المستخدمة اإلحصائية األساليبو  البيانات جمع وكيفية األدوات ىذه وثبات وصدق المستخدمة
 . البيانات تمك
 : الدراسة منهج. 2 .4

 لدى النفسي بالتوافق تياوعالق االجتماعية الميارات مستويات اكتشاف إلى الحالية الدراسة تيدف     
 لموضوع لمالءمتو االرتباطى الوصفي المنيج الباحثة استخدمت اليدف ىذا ضوء وفي . الجامعة طالب
 مشكمة أو ظاىرة لوصف ، المنظم العممي والتفسير التحميل أشكال أحد يتناول" فيو . الدراسة وأىداف
 وتصنيفيا المشكمة أو الظاىرة عن مقننة ومعمومات بيانات جمع طريق عن كمياً  وتصويرىا محددة

خضاعيا وتحميميا  (128: 2004 ، النوح)   "الدقيقة لمدراسة وا 
 الموضوع أو الظاىرة إطار في المتغيرات بين االرتباط وتحميل دراسة " االرتباطية بالدراسة ونقصد     
 ." الدراسة مجال

 : اختياره ومبررات الدراسة مجتمع. 4.3
 اآلداب بكمية والثالثة األولى السنتين من وطالبة طالب (1261) لمدراسة األصمي المجتمع حجم بمغ      
 طمبة اختيار تم وقد(  2016. 2015) الجامعي لمعام طالبة (661) و طالباً  (600) منيم سموق والعموم
 الوسط مع بعد يتكيفوا لم األولي السنة طمبة نجد حيث(  والثاني )األول الفصل بمستوى األولي السنة

 مرحمة وبداية المتأخرة المراىقة مرحمة نياية بين ما فترة يعيشون الدارسين من األغمبية وان الجامعي
 االنتقال نتيجة واجتماعية نفسية وقدرات واألكاديمي واالجتماعي النفسي التوافق إلي ويحتاجون ، الرشد
 طمبة أما( 123  :2003اليمالي ، )ة   والصداق االختالط مشاكلكذلك و  مختمفة بيئات من الجامعة إلي

 الدراسة مقاييس باراتع فيم عمي وأقدر تكيفا أكثر فيم(  والسادس الخامس) الفصل بمستوى الثالثة السنة
 .لمتعاون قابمية وأكثر نضجا وأكثر األكاديمي المناخ في وميارة خبرة أكثر أنيم جانب إلي
 

     

 



 

71 

 

 الدراسية والسنة والتخصيص النوع حسب. الدراسة مجتمع أفراد توزيع كيفية  يوضح (1.4) والجدول  
 ق. سمو  والعموم اآلداب كميةب
 

 الكمى المجموع الثالثة ةالسن األولى السنة الكمية 

 إناث ذكور إناث ذكور

 597 70 75 212 240 األدبي

 664 90 101 289 184 العممي

 المجموع
 الكمى

424 501 176 160 1261 

 
 : االستطالعية الدراسة. 4 .4

 دراسةال بيانات جمع في الشروع قبل أىداف عدة لتحقيق االستطالعية الدراسة بإجراء الباحثة قامت      
 الدراسة أدوات مع المبحوثين وتجاوب تقبل مدى عمى التعرف في األىداف ىذه وتكمن ، األساسية

 قوالتحق الباحثة قبل من األدوات ىذه تطبيق عمى التدريب إلى إضافة ، الدراسة بيانات لجمع المستخدمة
 لممقياس ) والثبات دقالص)  السيكومترية الخصائص من دالتأك وكذلك لممبحوثين التعميمات وضوح من

 .  المستخدمة
 والعموم اآلداب كمية طمبة من الدراسة مجتمع من عشوائية بطريقة وطالبة طالباً  "40" اختيار وتم      

 لريجيو االجتماعية الميارات مقياس وطبق 2015/ 10/6يإل 20/9/2015 من التطبيق فترة وتراوحت
 2003)  .    )لشقير النفسي التوافق ومقياس(  2005محمد خميفة ) فعبد المطيتعريب   (1989)

       
 عمى وحثيم المبحوثين ومتابعة ،الدراسة االستطالعية  إجراءات متابعة عمى الباحثة وحرصت      
 . الوقت نفس في االستبيانات وتسميم في اإلجابة عمي المقياسين والموضوعية الدقة متابعة
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 : الدراسة عينة .5. 4
 في الطريقة ىده وتستخدم ، الطبقية النسبية العشوائية لمطريقة وفقا الحالية الدراسة عينة اختيار تم       

 مميزات ومن ، الفئات أو الشريحة ىده حجم مع يتناسببما  شريحة كل من المفردات من عدد اختيار
 المجتمع في الموجودة اتالتغير  كافة عمي تحتوي ألنيا ، لممجتمع تمثيال الطرق أدق أنيا الطريقة هذى

سة الدرا لعينة ممكنة تكون المقارنة عممية فان وعمية المصادفة أخطاء بيا وتقل األصمي
  (                     245: 2003)اليمالي،

 تحديد تم أن بعد ، الحالية الدراسة وأىداف منيج طبيعة تالئم طريقة انسب ىي الطريقة ىده ولعل      
 اآلداب كمية في والثالثة األولي) السنتين عمي موزعين وطالبة طالبا " 1261" عدده لبالغا الدراسة مجتمع
 (2.4) والجدول ومورقان كريزي جدول استخدام طريق عن العينة حجم اختيار تم وقد ، سموق.  والعموم
(  دبيأ ، عممي) التخصص مراعاة وتم . ومورقان كريزي جدول باستخدام العينة اختيار كيفية يوضح
 درجة حيث من مرحمة كل في االختيار عند(   إناث ، ذكور)  والنوع )الثالثة ، األولي) الدراسية والسنة
 .( 3.4)  بالجدول كما موزعين وطالبة طالب (295) عددىم بمغ وبحيث العينة في تمثيميا
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 (2.4) جدول
 انومورق كريزي جدول باستخدام العينة اختيار كيفية

 حجم العينة حجم المجتمع حجم
 لمجتمعا

 لعينة ا حجم لمجتمعا حجم لعينة ا حجم المجتمع حجم العينة  حجم

10 10 140 103 420 201 1800 317 

15 14 150 108 440 205 1900 320 

20 19 160 113 460 210 2000 322 

25 24 170 118 480 214 2200 327 

30 28 180 123 500 217 2400 331 

35 32 190 127 550 226 2600 335 

40 36 200 132 600 234 2800 338 

45 40 210 135 650 242 3000 341 

50 44 220 140 700 248 3500 346 

55 48 230 144 750 254 4000 351 

60 52 240 148 800 260 4500 354 

65 56 250 152 850 265 5000 357 

70 59 260 155 900 269 6000 361 

75 63 270 159 950 274 7000 364 

80 66 280 162 1000 278 8000 367 

85 70 390 165 1100 285 9000 368 

90 73 300 169 1200 291 10000 370 

95 76 320 175 1300 297 15000 375 

100 80 340 181 1400 302 20000 377 

110 86 360 186 1500 306 30000 375 

120 92 380 191 1600 310 40000 380 

130 97 400 196 1700 313 5000 381 

      75000 382 

      1000000 384 

 

 األصمييعتبر جدول كريزي ومورقان طريقة سيمة في تحديد حجم العينة حيث أنة يتم تحديد المجتمع 
إلي  ثم نقسم العينة ثم نحدد العينة المراد سحبيا وىي تكون مقابمة لمجتمع الدراسة المحدد ا دقيقاتحديد
 (158: 2004طبقات حسب متغيرات الدراسة النوع والتخصص والمستوي الدراسي )النوح،  أوفئات 
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 الدراسية والسنة والتخصص النوع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (3.4) جدول

 

 العممي األدبي العينة أفراد

 ثةالثال السنة األولى السنة الثالثة السنة األولي السنة

 88 49 20 50 ذكور

 19 59 21 59 إناث

 37 108 41 109 الكمى المجموع

    الكمي المجموع
      

295 

 

 : الدراسـة أدوات. 4.6

 : االجتماعية المهارات مقياس  :أوالا 
  ( 2005) خميفة محمد عبدالمطيف تعريب Riggio   1989 " ريجيو رونالدو "إعداد من وىو         

 مفردة (90) عمى ويشتمل الجامعة طالب لدي االجتماعية الميارات قياس إلي لمقياسا ىذا وييدف
 تحتيا يوجد التي فيي السالبة لمعبارات وتمييزاً  بعد لكل مفردة (15) بواقع فرعية أبعاد ستة عمى موزعة
 : التالي النحو عمى وذلك خط
 التعبير عمى وقدراتيم ، المفظي غير التخاطب عمى األفراد ميارة ويقيس : االنفعالي التعبير مقياس •

 25_ . 19. 13.  7.  ( _1ِـالتالية الفقرات في الميارة ىذه وتتكون ، االنفعالية وحالتيم مشاعرىم عن
 .31 ._37 .43_  ._49  .55  .61  ._67  .73_  .79 .85_ ) 
 المفظي غير خاطبالت أشكال استقبال عمى الفرد قدرة عن ويكشف : االنفعالية الحساسية مقياس  .

. 32. 26.  20. 14. 8. 2   (التالية الفقرات في الميارة ىذه وتتكون وتفسيرىا اآلخرين عن الصادرة
38  .44 .50 .56_ .62 .68 .74  .80 .86) 
 بما المفظية وغير االنفعالية تعبيراتو ضبط عمى الفرد قدرة عمى ويتركز : االنفعالي الضبط مقياس  •

. _85. _9. 3_ ) التالية الفقرات في الميارة ىذه وتتكون فيو يوجد الذي تماعياالج الموقف يناسب
28_ .27 .33 ._39 .45 .51 .57 .63 .69 .75 .88_ .87 ) 
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 في اآلخرين ومشاركة المفظي التعبير في الفرد ميارة إلى ويشير : االجتماعي التعبير مقياس •
 40. 34. 28. 22. 16. _81. 4 (التالية قراتالف في الميارة ىذه وتتكون ، االجتماعية المواقف

.46 .52 .58 ._64 .70 .76_ .82 .88 ) 
  التالية الفقرات في وفيمو المفظي االستقبال عمى الفرد قدرة ويقيس :االجتماعية الحساسية مقياس •
 (5  .11  ._87  .23  .29  .35  .48_  .47  .53  .59  .65  .71  .77  .83  .89 ) 
 والقدرة االجتماعية المواقف مع والتكيف الدور لعب ميارة إلى ويشير : االجتماعي طالضب مقياس •

 التالية الفقرات في الميارة ىذه وتتكون االجتماعي التفاعل أثناء التخاطب واتجاه مضمون تحديد عمى
(6  .12  .88_  ._24  ._31  ._36 .42  .48_  .54_  .61_  .66_  ._72  .78  .

84_  .90 ) 
 بدرجة تنطبقمن  العبارات تندرج ، عبارة لكل بدائل خمسة خالل من المقياس عمى اإلجابة وتكون       

 الخانة في عالمة الفرد يضع بحيث عبارة كل أمام خانات خمس ىناك أي ؛ تنطبق ال إلى جداً  كبيرة
 : اآلتي النحو عمى المقياس ويصحح تناسبو التي

 إذا درجات (4) وعمى جدا ( كبيرة ( بدرجةق تنطب البديل أختار إذا درجات (5) عمى الفرد يحصل      
 وعمى (متوسطة)  بدرجة تنطبق البديل أختار إذا درجات (3) وعمى (كبيرة)  بدرجة تنطبق البديل أختار
 ( . تنطبق ال)  البديل أختار إذا (1) وعمى( ضعيفة)  بدرجة تنطبق البديل أختار إذا درجات  (2)
 وبمغ لمميارة العكسي االتجاه في ىي التى السمبية الفقرات عكس الدرجات تصحيح عند روعي وقد      
 ،10 ،9 ،5 ،3 ،(1 السالبة الفقرات أما . فقرة (90) البالغ الفقرات عدد اجمالى من فقرة (31) عددىا

15، 17، 18، 21، 24، 25، 30، 36، 37، 39، 41، 43، 48، 49، 54، 56، 60، 64، 66، 
 كانت إذا واحدة درجة تعطى أي ؛ عكسية بطريقة تصحيحيا فيتم 85 )،84 ،81 ،76 ،73 ،72 ،67

 إذا درجات وثالث ، كبيرة بدرجة تنطبق اإلجابة كانت إذا ودرجتان ، جداً  كبيرة بدرجة تنطبق اإلجابة
     درجات وخمس ، ضعيفة بدرجة تنطبق اإلجابة كانت إذا درجات وأربع ، متوسطة بدرجة اإلجابة كانت
 بين تتراوح السنة األبعاد من فرعى بعد لكل درجة عمى المفحوص ويحصل .تنطبق ال اإلجابة كانت إذا

 .  الفرعية األبعاد عمى درجاتو مجموع عن عبارة( 450: 90ن )بي تتراوح كمية درجة وكذلك (75:15)
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 : االجتماعية المهارات لمقياس السيكومترية الخصائص

 : قالصد : والً أ
 الداخمي االتساق صدق عمى االجتماعية الميارات مقياس صدق تقدير في " 2005 " خميفة أعتمد     
 طالبة (200) من مكونة عينة لدى االجتماعية الميارات أبعاد بين االرتباط معامالت بحساب قام حيث

 مستوى عند منيا ثالثة " إحصائيا دال ارتباط معامل عشر أحد يوجد أنو إلى النتائج وأشارت ، جامعية
 عددىا والبالغ ، االرتباطية المصفوفة معامالت إجمالي من وذلك "0.01 مستوى عند وثمانية  0.05
 . معامالً  عشر خمسة  (15)

 ، الفرعية الستة األبعاد من بعد لكل الكمية الدرجة بين " بيرسون " االرتباط معامل حساب تم كما     
 معامالت تراوحت حيث20 )  = ن)  الطالبات من عينة لدى وذلك عام وبوج لممقياس الكمية الدرجة
 لمظاىرة قياسو في وصدقو لممقياس الداخمي االتساق إلى يشير مما( 0.722 و (0.141 بين االرتباط
 .الدراسة موضع
 : الثبات :ثانياً 
 الستة المقاييس نم وكل(  الكمية الدرجة)  عام بوجو المقياس ثبات بتقدير (2005) خميفة قام     

 معامل حساب وتم . أيام عشرة (10) حوالي زمني بفاصل ، االختيار إعادة – االختيار بطريقة الفرعية
 المقاييس من مقياس الكمية والدرجات ، عام بوجو المقياس عمى الكمية لمدرجة بالنسبة بيرسون ارتباط
 .الفرعية اسالمقي ثبات معامالت التالي الجدول ويوضح . الفرعية الستة
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 (4.4) جدول

  الفرعية والمقاييس االجتماعية الميارات لمقياس الكمية الدرجة ثبات معامالت يوضح 
   ( 5002الصدق والثبات لمعد المقياس خليفة ) حسب إجراءات ( االختيار إعادة طريقة)    

 

 الثبات معامل المقياس 

 0.866 لممقياس الكمية الدرجة 1

 0.712 االنفعالي عبيرالت 2

 0.691 االنفعالية الحساسية 3

 0.390 االنفعالي الضبط 4

 0.937 االجتماعي التعبير 5

 0.545 االجتماعية الحساسية 6

 0.933 االجتماعي الضبط 7
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 : الحالية الدراسة في االجتماعية المهارات لمقياس السيكومترية الخصائص

 : دقـــــالص*

 أن بالصدق ونعني والمقاييس لالختبارات األساسية السيكومترية الخصائص من الصدق يعد"      
 ، القرشي)  بالقياس مقصود غير آخر متغير بأي نتائجو تتأثر وال ، لقياسو وضع ما يقيس االختبار

 ( 2002: 199، الصراف ؛2001 :159
 بين االرتباط معامل حسب حيث(   رداتالمف صدق)  الداخمي االتساق صدق استخراج تم وقد     

 أتضح وقد(  وطالبة طالب 40 قواميا لعينة)  لممقياس الكمية بالدرجة مفردة كل في العينة أفراد درجات
 المفردات باقي أما ، استبعادىا تم وبالتالي الكمية الدرجة مع دالة غير عالقة ذات مفردة "28" ىناك أن

 أن يتضح "5" الممحق وبمراجعة . مفردة "62" وعددىا الكمية الدرجة مع ودالة موجبة عالقة ذات وىى
 أن إلى يشير وىذا 0.84 – 0.16  من المدى في تقع لممقياس الكمية بالدرجة المفردات ارتباط معامالت
 . مناسبة صدق بدرجة يتمتع االجتماعية الميارات مقياس

 :الثبــــــات *
  . "المقياس نتائج أتساق مدى إلى يشير أنو أي مقياسال في الدقة أو االتساق ويعنى"     
  185:2003).، اليمالي ؛ 448: 2001 ، عالم)

 وبمغ وطالبة طالب "40" من مكونة لعينة الفاكرونباخ باستخدام المقياس ثبات حساب تم حيث     
 ثبات بمعامل تعيتم االجتماعية الميارات مقياس أن يشير والذي "0.70" الكمي لممقياس الثبات معامل
 . ةمرتفع

 
 
 
 
 
 
 

 



 

79 

 

 
 : النفسي التوافق مقياس : ثانياا 

 والفقرات التوافق معرفة إلى تيدف مفردة " 80"  من ويتكون (2003) شقير إعداد من المقياس        
 وبعد(  الجسمي)  الصحي التوافق وبعد واالنفعالي، الشخصي التوافق بعد وىى أبعاد ألربعة مقسمة
 التقديرات ىذه أمام وموضوع . وأحياناً  وال بنعم عمييا ويجاب . االجتماعي التوافق وبعد ، سرياأل التوافق
 تكون بينما ، ايجابياً  التوافق اتجاه يكون عندما وذلك  الترتيب، عمى " 0 .1 .2 " وىي درجات ثالثة

 صفر درجة وأدنى افق،لمتو  التقدير ينخفض عندما " 2 .1 .0 " عكسي واحد اتجاه في الثالث التقديرات
 والصدق فرد "100" بمغت واإلناث الذكور من مصرية عينة عمى وثبات صدق لو أجرى "160 " وأعالىا
 وكان النصفية والتجزئة التطبيق إعادة بطريقة الثبات وحسب . التمييزي والصدق الفرضي التكوين بطريقة
 ." 0.74 "0.53 بين ما الثبات

 : الحالية الدراسة في النفسي التوافق سلمقيا السيكومترية الخصائص
 :الصدق*

 كل درجة بين االرتباط معامل بحساب(  المفردات صدق)  الداخمي االتساق صدق استخراج تمقد        
 مفردات 5 ىناك أن اتضح وقد وطالبة طالب " 40 " قواميا لعينة تمثمو الذي لمبعد الكمية والدرجة مفردة
 عالقة ذات فيي المفردات باقي أما . استعبادىا تم وبالتالي ، الكمية الدرجة مع دالة غير العالقة ذات

 معامالت أن يتضح " 6 " الممحق وبمراجعة . مفردة " 75 " وعددىا الكمية الدرجة مع ودالة موجبة
أن مقياس  إلي" وىذا يشير  0.79 – 0.20من "  المدى في تقع لممقياس الكمية بالدرجة المفردات ارتباط

 .التوافق النفسي يتمتع بدرجة صدق مناسبة 
 : الثبـات*

 معامل وبمغ وطالبة طالب " 40 " من مكونة لعينة خالفاكرونبا طريقة  باستخدام الثبات حساب تم       
  مرتفعة.  ثبات بمعامل يتمتع النفسي التوافق مقياس أن إلى يشير والذي " 0.88 " الكمي لممقياس الثبات
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 : األساسية الدراسة بيانات معج. 7.4
 اعتمدت 28/1/2016 إلي 9/12/2015من الفترة األساسية الدراسة لعينة البيانات جمع أستغرق        

 أخطاء وتحاشي ، بالتعميمات االلتزام عمى حرصاً  الدراسة أدوات تطبيق في نفسيا عمى الباحثة
 . وتحريفيا التعميمات كتجاوز ، المساعدين
 الدراسة بطبيعة توعيتيم تم أن بعد المحاضرات أثناء الطمبة عمى االستبيانات توزيع تم وقد       
 أي واستكمال الصحيحة أماكنيا في لإلجابات المبحوثين تدوين من التأكد تم التطبيق وأثناء وأىدافيا
 مياراتال مقياس : اآلتي الترتيب وفق الدراسة وطبقت ، اإلجابات أو األساسية البيانات في نقص

 نتيجة وذلك ونصف ساعة التطبيق زمن واستغرق  واحدة فترة في النفسي التوافق مقياس ، االجتماعية
 . المقاييس فقرات لطول
 كراسة في المذكورة التصحيح لمفاتيح وفقاً  الدراسة أدوات عمى المبحوثين إجابات تصحيح تم       

 . جمعت التي البيانات دقة عمى صاً حر  مرة من أكثر ومراجعتيا ، األدوات ىذه تعميمات

  : اإلحصائية المعالجة أساليب. 8.4
 : اآلتية اإلحصائية األساليب باستخدام الباحثة قامت وأىدافيا الدراسة أسئمة عمى اإلجابة أجل من
 .الحسابي المتوسط .1
 . المعياري االنحراف. 2
 . الواحدة لمعينة) ت)  اختبار.  3
 . مستقمتين نلعينتي) ت) . اختبار 4
  الدراسة أدوات ثبات لقياس النصفية والتجزئة خكرونبا ألفا معامل.  5
 . االرتباطية العالقة واتجاه درجة لقياس بيرسون ارتباط معامل.  6
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 د : ــ. تمهي5.5

 ومناقشتيا الميدانية الدراسة عنيا أسفرت التي النتائج عرض الفصؿ ىذا في الباحثة تتناوؿ       
 برنامج باستخداـ وذلؾ ، واالختالؼ االتفاؽ لتوضح السابقة والدراسات النظري اإلطار ضوء في وتفسيرىا
 الميدانية الدراسة مف المستقاة البيانات يؿتحم آجؿ مف . spss االجتماعية لمعمـو اإلحصائية الحقيبة

 إحصائياً  ومناقشتيا تفسيرىا ثـ ومف الدراسة نتائج عرض سيتـ حيث ، الدراسة تساؤالت عمى ولإلجابة
 . ونظرياً 
 : وتحميمها النتائج عرض. 2.5

 : األول الهدف نتائج.  1
"    الدراسة عينة لدى تماعيةاالج الميارات مستوى  ةمعرف " عمى لمدراسة األوؿ اليدؼ ينص    

 بالمتوسط المقياس درجات متوسط لمقارنة الواحدة لمعينة(  ت ) اختبار استخدـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ
 . التالي بالجدوؿ موضح ىو كما النتائج فكانت . الفرضي

 
 المهارات لمقياس الفرضي والمتوسط الدراسة لعينة الحسابي المتوسط بين الفرق (1.5) جدول

 =295) ن)   االجتماعية
 

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الفرضي

 االنحراف
 المعياري

 الداللة "ت" قيمة الحرية درجة
 اإلحصائية

 دالة غير -.473 294 23.37 186 185.36

 
 الدراسة عينة أفراد متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ أعاله الجدوؿ مف يالحظ    

 . االجتماعية المياراتمي مقياس ع الفرضي والمتوسط
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 : الثاني الهدف نتائج.  2
 ىذا مف لمتحقؽ. و  "الدراسة عينة لدى النفسي التوافؽ مستوى معرفة " عمى الثاني اليدؼ ينص        
 لمقياس الفرضي بالمتوسط المقياس درجات متوسط لمقارنة الواحدة لمعينة( ت) اختبار استخداـ اليدؼ،
 : التالي بالجدوؿ موضح ىو كما النتائج فكانت ، فسيالن التوافؽ

 
 التوافق لمقياس الفرضي والمتوسط الدراسة لعينة الحسابي المتوسط بين الفرق (2.5) جدول   

 =295) ن( النفسي
 

 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الفرضي

 االنحراف
 المعياري

 الداللة (ت) قيمة الحرية درجة
 اإلحصائية

112.03 75 15.83 294 40.172 0.01 

 
 والمتوسط الدراسة عينة متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ أف أعاله الجدوؿ مف يالحظ        
 الدراسة عينة متوسط إلى وبالرجوع 0.01 إحصائية داللة عند النفسي التوافؽ مقياس عمى الفرضي
 ذلؾ مف ونستدؿ . الفرضي المتوسط مف اكبر الدراسة عينة متوسط قيمة إف يالحظ ، الفرضي والمتوسط

 . الدراسة عينة لدي النفسي التوافؽ مستوى ارتفاع عمى
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 : الثالث الهدف نتائج ػ  3

 لمتغيروفقًا  االجتماعية الميارات مستويات في الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة الثالث اليدؼ ينص       
 الختبار المستقمتيف لمعينتيف ائيتال ارباالخت استخداـ تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ " الدراسة عينة لدي النوع

 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ ، الدراسة عينة درجات متوسطي بيف الفروؽ
 
  ػالنوع لمتغير وفقاً  االجتماعية المهارات في الدراسة عينة أفراد متوسطي بين الفروق (3.5) جدول 
 

 المتوسط العدد النوع
 الحسابي

 افاالنحر 
 المعياري

 درجة (ت) قيمة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 0.01 293 -2.88 24.39 181.20 137 الذكور

 21.89 188.96 158 اإلناث

 
 

 الدراسة عينة أفراد متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف ويالحظ
 . اإلناث لصالح والفروؽ 0.01 إحصائية داللة عند النوع لمتغيروفقًا  االجتماعية الميارات مقياس عمى
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 : الرابع الهدف نتائج. 4
 النوع لمتغيروفقًا  النفسي التوافؽ مستويات في الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة الرابع اليدؼ ينص       
 الختبار مستقمتيفال لمعينتيف التائي االختبار استخداـ تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ، " الدراسة عينة لدي

 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ ، الدراسة عينة درجات متوسطي بيف الفروؽ
 

  النوع لمتغير وفقاً  النفسي التوافق في الدراسة عينة أفراد متوسطي بين الفروق (4.5) جدول     
 

 المتوسط العدد النوع
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة (ت) قيمة
 الحرية

 الداللة
 ئيةاإلحصا

  112.04 137 الذكور
17.22 

 
0.03 
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 دالة غير

 14.58 112.03 158 اإلناث
 

 
    
 عينة أفراد متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (4.5) السابؽ الجدوؿ مف يالحظ    

 . النوع لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽ مقياس عمى الدراسة
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 : لخامسا الهدف نتائج.  5

وفقًا  االجتماعية المياراتفي مستويات  الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة الخامس اليدؼ ينص     
 لمعينتيف التائي االختبار استخداـ تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ، " الدراسة عينة لدي الدراسي لمتخصص
 . ذلؾ يوضح التالي وؿوالجد . الدراسة عينة أفراد درجات متوسطي بيف الفروؽ الختبار المستقمتيف

    
 لمتغير وفقاً  االجتماعية المهارات في الدراسة عينة أفراد متوسطي بين الفروق (5.5) جدول     

 . الدراسي التخصص
 

 المتوسط العدد التخصص
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 درجة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

  19.19 184.96 145 عممي
288.- 
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 غير
 26.85 185.74 150 أدبي دالة

 
 

 عينة أفراد متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (5.5) الجدوؿ مف ويالحظ       
 . الدراسي التخصص لمتغير وفقاً  االجتماعية الميارات مقياس عمى الدراسة
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 : السادس الهدف نتائج. 6

 لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽ مستويات في الفروؽ معرفة " ىعم لمدراسة السادس اليدؼ ينص       
 لمعينتيف التائي االختبار استخداـ تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ،" الدراسة عينة لدى الدراسي التخصص
 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ ، الدراسة عينة أفراد درجات متوسطي بيف الفروؽ الختبار المستقمتيف

 
 الدراسي لمتخصص وفقاً  النفسي التوافقفي  الدراسة عينة أفراد متوسطي بين روقالف (6.5) جدول   
 

 المتوسط العدد التخصص
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 درجة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

  14.75 113.10 145 عممي
1.134 
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 غير
   16.79   111.01 150 أدبي دالة

 
     
 الدراسة عينة أفراد  متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (6.5) الجدوؿ مف ويالحظ     
 . الدراسي التخصص لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽ مقياس عمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

 : السابع الهدف نتائج. 7
 متغيرل وفقاً  االجتماعية الميارات مستويات في الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة السابع اليدؼ ينص       
 تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ،" الدراسة عينة لدىخامس والسادس( الو  (،والثاني(  األوؿ) الدراسي المستوى
 ، الدراسة عينة أفراد درجات متوسطي بيف الفروؽ الختبار المستقمتيف لمعينتيف التائي االختبار استخداـ
 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ

   
 لمتغير وفقاً  االجتماعية المهارات في الدراسة عينة أفراد طيمتوس بين الفروق (7.5) جدول  

 الدراسي المستوى
 

 المستوى
 الدراسي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة )ت(قيمة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 23.31 184.27 217 األول
 

 
1.337- 
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 غير
 دالة

 23.41 188.38 78 الثالث

  
    

 عينة أفراد  متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (7.5) الجدوؿ مف ظويالح
 الدراسي المستوى لمتغير وفقاً  االجتماعية الميارات مقياس عمى الدراسة
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 : الثامن الهدف نتائج. 8
 لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽمستويات  في الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة الثامف اليدؼ ينص      

 تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ،" الدراسة عينة لدى) والسادس والخامس (،) والثاني األوؿ)الدراسي المستوى
 ، الدراسة عينة أفراد درجات متوسطي بيف الفروؽ الختبار المستقمتيف لمعينتيف التائي االختبار استخداـ
 . ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ

 
 لمتغير وفقاً  االجتماعية المهارات في الدراسة عينة أفراد يمتوسط بين الفروق (8.5) جدول  

 الدراسي المستوى
 

 المستوى
 الدراسي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة )ت(قيمة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 111.48 217 األول
 

23.31 
 

 
995. 
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 غير
 دالة

 17.46 113.56 78 الثالث

  
  

 عينة أفراد  متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (8.5) الجدوؿ مف حظويال      
 .الدراسي المستوى لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽ مقياس عمى الدراسة
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 : التاسع الهدف نتائج. 9
 النفسي افؽوالتو  االجتماعية الميارات مستويات في الفروؽ معرفة " عمى لمدراسة التاسع اليدؼ ينص    
 درجات بيف " بيرسوف " االرتباط معامؿ حساب تـ اليدؼ ىذا مف ولمتحقؽ ،" الدراسة عينة أفراد  لدى

  ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ ، الدراسة عينة أفراد لدى النفسي والتوافؽ االجتماعية الميارات
 

 عينة لدى النفسي وافقوالت االجتماعية المهارات متغيري بين االرتباط معامل (9.5) جدول     
 (595=الدراسة ) ن 

 
 االرتباط معامل  المتغيــــــــــــــــر

 االجتماعية المهارات
 النفسي التوافق

5.555 
 

 9.98دالة عند *                        
 بيف 0.05 إحصائية داللة ذات ايجابية ارتباطية عالقة وجود (9.5) الجدوؿ مف ويالحظ       
 الميارات درجة زادت كمما أنو عمى يدؿ وىذا . الدراسة عينة لدي النفسي والتوافؽ االجتماعية الميارات

 . النفسي التوافؽ درجة ارتفعت كمما الدراسة عينة لدى االجتماعية
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 : النتائج تفسير3.5 . 
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى (1.5) بالجدوؿ والمبينة الحالية الدراسة نتائج أشارت     

 مع النتيجة ىذه وتتفؽ االجتماعية الميارات مقياس عمى الفرضي والمتوسط الدراسة عينة أفراد متوسطي
 حسيف دراسة مع تتفؽ وال  (2004) البموى ودراسة (2012) والطيرة (2006) معال وابو الحجار دراسة

 2011)   )وعامر (2011) والعمواف  (2009)
 إلى االجتماعية الميارات مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي بيف فروؽ وجود عدـ ويفسر     

 المؤثرة العوامؿ مف تعتبر التي االتصاؿ وسائؿ إلى باإلضافة بيف الطالب والتواصؿ االجتماعي التفاعؿ
 ويدتز  عمى تعمؿ الوسائؿ ىذه أف(  2012، فائز في وسميـ الشعراني)  أشار فكما ، الميارات في

 المشاعر عف التعبير وطرؽ االجتماعية الميارات تعمـ عمى تساعدىـ تعميمية بخبراتالطالب 
 عمى يعتمد االجتماعي التفاعؿ أف حيث،  المطموبة والمياـ األعماؿ انجاز في ومشاركتيـ واالنفعاالت

 باختالؼ الميارات هىذ وتختمؼ اآلخريف مع والتخاطب التواصؿ في" المفظية وغير المفظية" دالفر  ميارات
 الميارات في نقص إلى يؤدى لألفراد االجتماعي المحيط في التفاعؿ ونقص ، االجتماعي التفاعؿ موقؼ

 . ودرجاتيا أشكاليا بمختمؼ والعقمية النفسية لألمراض فريسة يقعوف وبالتالي االجتماعية
 عينة لدى النفسي التوافؽ وىمست ارتفاع إلى (2.5) جدوؿ الحالية الدراسة نتائج أشارت كذلؾ     

 الدراسة عينة أفراد أف إلى أشارت التي (1997) وسفياف  الداىري دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ  .الدراسة
 أشارت التي (2013) سامية دراسة مع تتفؽ وال االجتماعي النفسي التوافؽ مف مرتفع بمستوى يتمتعوف

 الدراسات باقي تقـ لـ حيف في . متوسط اجتماعي نفسي يتوافؽ يتمتعوف الدراسة عينة أفراد أف إلى
 . النفسي التوافؽ مستوي بقياس السابقة

 توفر إلى يرجع  الدراسة عينة لدى النفسي التوافؽ درجة ارتفاعوتتفؽ الباحثة مع القوؿ بأف تفسير    
 والذي لشخصيا رتياحباال وشعوره الفرد كتمتع ، التوافؽ ايجابية عمى ساعدتيـ أنيا المتوقع مف عوامؿ
حساسو نفسو عمى اعتماده في يتمثؿ  االنحراؼ عالمات مف ه وخمو  نفسو عف برضاه وشعوره ، بقيمتو وا 
 . (2003 ، الخالدي) النفسي

 عينة أفراد متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود (3.5) جدوؿ أيضاً  الدراسة نتائج وأشارت   
 كانت وقد النوع لمتغير وفقاً  0.01 إحصائية داللة مستوى عند جتماعيةاال الميارات مقياس عمى الدراسة
 (2011) وعامر (2011) والعمواف (2009) حسيف دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ ناثاإل لصالح الفروؽ

 (2004) .والبموى (2012) والطيرة (2006) معال وأبو الحجار دراسة نتائج مع وتتعارض



88 

 

 ذلؾ في أيضاً  السبب ويرجع ( .والثقافية واالجتماعية األسرية) السائدة الظروؼ إلى ذلؾ ويعود    
 اآلخريف باتجاىات يتأثر اجتماعي ككائف اإلنساف أف أكدت التي االجتماعي التعمـ نظرية إلى استناداً 

 حيث . وتقميدىـ استجاباتيـ مالحظة طريؽ عف يتعمـ أف يستطيع أي وسموكياتيـ وتصرفاتيـ ومشاعرىـ
 االجتماعي والتفاعؿ النجاح وخبرات والمدرسة األسرة داخؿ التربوية واألساليب االجتماعية التنشئة تكوف

 مف عمييا والتدريب االجتماعية الميارات اكتساب في الرئيسية العوامؿ أىـ مف اإلحباط وعوامؿ والفشؿ
 . 2010) الخطيب،)  ألخر وقت
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (4.5) بالجدوؿ والمبينة الحالية الدراسة نتائج وتوصمت     

 دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ . النوع لمتغير وفقاً  النفسي التوافؽ مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي
 والبموى (1977) وسفياف والداىرى (2010) عايش دراسة مع تتفؽ وال (2013) وسامية (2001) عودة

 (2004) . 
 إلى النفسي التوافؽ مقياس عمى الدراسة عينة أفراد لدى النوع لمتغير وفقاً  فروؽ وجود عدـ ويفسر     
 األشخاص جميع أف ذلؾ تأويؿ يمكف وربما . النفسي توافقيـ عمى إيجاباً  أو سمباً  يؤثر ال النوع عامؿ  أف
 بغض النفسي فقيـتوا تحقيؽ في جميعيـ يرغبوف اجتماعية بميارات يتمتعوف الذيف الطالب أغمب أو

 . إناثاً  أو ذكوراً  كونيـ عف النظر
 والثقافية واالجتماعية النفسية الظروؼ نفس في يعيشوف الطمبة ىؤالء كوف أيضاً وتضيؼ الباحثة      
 الجامعة داخؿ والقوانيف واألنظمة الدراسية الخطة وكذلؾ ، الجامعية الحياة في الظروؼ نفس وكذلؾ
 نوعية في والطالبات الطمبة بيف المساواة إلى باإلضافة  .جنسيـ عف النظر ؼبصر  الطمبة لكامؿ موحدة

 حؽ ىي التي والمكتبات والمدرجات القاعات تييئة ، الدراسية المنح مثؿ الجامعة تقدميا التي الخدمات
 صداقات وتكويف لمتعارؼ لمطمبة فرصاً  يعطى أف يمكف مكاف ىي فالجامعة أخرى جية ومف،   لمجميع
 وتحمؿ وىواياتو مواىبو وتنمية اإلبداع عمى الطالب تساعد أنيا كما ، متعددة اجتماعية قاتوعال

   .  ةورياضي وثقافية فنية لنشاطات تنظيميا خالؿ مف المسؤولية
 ذات فروؽ وجود عدـ (5.5) بالجدوؿ والمبينة الحالية الدراسة إلييا أشارت التي النتائج ومف        

 وتتفؽ . األدبي التخصص وطمبة العممي التخصص طمبة بيف االجتماعية الميارات في إحصائية داللة
 تتفؽ وال (2004) والبموى (2012) والطيرة (2006) معال وأبو الحجار إليو توصؿ ما مع النتيجة ىذه
 . (2011) وعامر (2011) والعمواف (2009) حسيف دراسة نتائج مع



88 

 

 عمى أثر ذا يكف لـ ( أدبي أو عممي)  الدراسي التخصص أف إلى مؤشراً  النتيجة ىذه وتعطي      
ف . االجتماعية الميارات ألبعاد والطالبات الطمبة إدراؾ  ألبعاد العممية األقساـ في الطمبة إدراؾ وا 

 . األدبية األقساـ في المجاؿ لنفس زمالئيـ إدراؾ مع يختمؼ ال االجتماعية الميارات
 وذلؾ الجامعي الطالب حاجات إشباع ضرورة إلى رئيسية حاجة ؾىنا إفوتضيؼ الباحثة إلي      
حتى تمكنو مف زيادة تفاعمو مع اآلخريف المناىج التعميمية التي تزيد مف الميارات االجتماعية  بتوفر

والقضاء عمي مشكالت سوء التوافؽ والمساعدة عمي التكيؼ االجتماعي الناجح وتحمؿ المسئولية 
 الحياة المختمفة  ومواجية مشكالت ومواقؼ

 بالجدوؿ المبينة النتائج فإف الدراسي التخصص لمتغير تبعاً  النفسي التوافؽ في الفروؽ عف أما     
 العممي التخصص طمبة بيف النفسي التوافؽ في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ عف كشفت  (6.5)
 متغير تتناوؿ لـ منيا كؿ ألف خرىاأل الدراسات مع النتيجة ىذه تتفؽ وال . األدبي التخصص وطمبة

 .الدراسي التخصص
 مقياس عمى الفروؽ يخص فيما أثر لو ليسالتخصص الدراسي  عامؿ أف إلى النتيجة ىذه وتفسر    

 الظروؼ نفس في يعيشوف الطمبة ىؤالء أف كوف النتيجة ىذه تفسير ويمكف . األبعاد وتمؾ النفسي التوافؽ
 بيف واألمنية والوظيفية واألكاديمية الجامعية العوامؿ تتشابو حيث التعميمية المؤسسة عمييـ تفرضيا التي

 ذواتيـ تحقيؽ عمى الطالب يساعد ذلؾ ألف والتفوؽ واالجتياد الجد بأىمية الطالب وشعور الجميع
 كالً  واحدة أىدافيـ تكوف وكذلؾ العممية أو األدبية التخصصات في سواء لمجميع وتقديره احترامو وفرض

 ويتضح . واستغالليا قدراتو عمى لالعتماد منيـ بكؿ يدفع مما رغباتيـ وتحقيؽ حاجاتيـ إشباع إلى عياً س
 . إيجابياً  لذاتو تقديره
 عينة أفراد متوسطي بيف فروؽ وجود عدـ (7.5) بالجدوؿ والمبينة الحالية الدراسة نتائج وتوصمت    

 دراسة مع النتيجة ىذه وتتفؽ .الدراسي المستوى متغيرل وفقاً  االجتماعية الميارات مقياس عمىالدراسة 
        والعمواف(  8998)حسيف دراسة مع تتفؽ وال (2012) الطيرة ودراسة (2006) معال وابو الحجار

 (2004) والبموى  (2011) وعامر  (2011)
 الدراسي المستوى لمتغيروفقًا  الدراسة عينة أفراد بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ ويفسر    
 غير أو مباشرة بطريقة لو تدرس الطالب عند االجتماعية الميارات لتنمية دراسية  مادة وجود عدـ إلى

 ذلؾ ينعكس وبالتالي بنفسو ثقتو تزداد وأف الصحيحة بالطريقة عممو يؤدى أف يستطيع حتى مباشرة
  .يفوالدخوؿ في عالقات ناجحة وايجابية مع اآلخر  عممو عمى باإليجاب
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 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (8.5) بالجدوؿ والمبينة الحالية الدراسة نتائج توصمت كما    
 النتيجة ىذه وتتفؽ الدراسي المستوى لمتغيروفقًا  النفسي التوافؽ مقياس عمى الدراسة عينة أفراد متوسطي

  وسامية (2010)  وعايش  (2001) عودة دراسة مع تتفؽ وال (1977) وسفياف الداىرى دراسة مع
 ىذه تفسير ويمكف الدراسي المستوى موضوع يتناوؿ لـ ـ مني كؿ ألف  (2004) والبموى   (2013)

 مف المستوى نفس لدييـ العممية أو األدبية التخصصات في كانوا سواء الطالب ىؤالء أف إلى النتيجة
 . النفسي التوافؽ

 ومع ذاتو مع توافقو تحقيؽ إلى يسعي العمرية المرحمة ىذه في لبطا كؿ بأف القوؿ مع الباحثة وتتفؽ    
 مرحمة تعتبر الجامعية الدراسة فمرحمة غيرىا أو العمؿ أو المدرسة أو األسرة في كاف سواء اآلخريف
 ويحتاج واالقتصادية والمعرفية االجتماعية التغيرات تحدث ففييا ، التعميمية الطالب لدورة بالنسبة حرجة
 لمواجية واالىتمامات والتفكير السموؾ نماذج فييا وتظير اآلخريف مع والتفاعؿ االتصاؿ ميارات لىإ فييا

 أف شؾ وال ، البيئة مع والتكيؼ المشكالت حؿ ألجؿ وتتنوع الميارات ىذه تبرز وىنا ، الحياة مطالب
 أجؿ مف شباعياوا   تحققييا نحو السعي تستدعي المرحمة ىذه في تظير التي واألىداؼ الحاجات ىذه

 . 164) ، عتوتو) والضغوطات التحديات ومواجية المرحمة ىذه مع التكيؼ تحقيؽ
 عند إحصائية داللة ذات إيجابية ارتباطية عالقة وجود (9.5) بالجدوؿ الدراسة نتائج بينت كما    

 مع النتيجة ىذه ؽوتتف . الدراسة عينة لدي النفسي والتوافؽ االجتماعية الميارات بيف 0.05 داللة مستوى
 االجتماعية الميارات بيف اإليجابية العالقة يفسر ما وىذا  (2004) والبموى (2011) عامر دراسة نتائج

 مف لذاتو واحتراماً  تقديراً  أكثر يكوف مرتفعة اجتماعية ميارات يمتمؾ الذي الشخصأف  إذا النفسي والتوافؽ
يجابية ناجحة عالقات إلى الدخوؿ في لمفرد أىمية ليا االجتماعية فالميارات . غيره  اآلخريف مع وا 

 لتحقيؽ ليا الحموؿ ووضع المشكالت ومواجية مختمفة ومياـ أنشطة مف بو يقوموف فيما ومشاركتيـ
 .2012)   ،الطيرة)  النفسية والصحة التوافؽ

  توافؽ ذو افك كمما االجتماعية الميارات مف مرتفع مستوى عمى الفرد كاف كمما أنو يعني وىذا      
واقعيا  فيما لذاتو وفيمو النفسية لحاجاتو الفرد إشباع عممية النفسي التوافؽ فإف كذلؾ . مرتفعنفسي 
 ، مشكالتو وحؿ ، قراراتو اتخاذ عمى وقدرتو ، المسؤولية وتحممو بنفسو وثقتو ، ليا وتقديره لذاتو وتقبمو

 التوافؽ مؤشرات أىـ مف بأف (1980) زىراف راهي ما مع يتناسب وىذا2004)  ، سفياف)  أىدافو وتحقيؽ
شباع عنيا والرضا النفس مع السعادة تحقيؽ  مع ومتوافؽ الفطرية األولية الداخمية والحاجات الدوافع وا 
 (.  2005، محمد) المختمفة العمر مراحؿ عبر النمو مطالب
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 : تعقيب.  4.5
 مكونات تداخؿ مدي إيضاح خالؿ مف تفسيرىا تـ التي متغيراتيا بيف العالقة الدراسة نتائج تعكس.   1

 . النفسي التوافؽ بمكونات االجتماعية الميارات
 أف حيف في . النفسي التوافؽ مف مرتفع بمستوى يتمتعوف الدراسة عينة أفراد أف النتائج مف أتضح.  2

 االجتماعية المساندة لىإ يرجع قد وذلؾ اإلناث لصالح كاف النوع لمتغيروفقًا  االجتماعية الميارات متغير
 التأقمـ عمى ىفتساعد اآلخريف قبؿ مف االيجابية التوجيات أف حيث والمجتمع األسرة مفنيا يتمق التي

 . اآلخريف ومع فذواتي مع والتوافؽ
 بينو التفاعؿ لعممية نتاج إال ىو ما الفرد أف االجتماعية لمميارات المفسرة النظريات مف تبيف كما.  3

 . بو المحيطة ةالبيئ وبيف
 الطالب شخصية دراسة في النفسي والتوافؽ االجتماعية الميارات أىمية الدراسة نتائج وتؤكد.  4

 . بيـ المحيطة البيئة ومتطمبات ظروؼ مع والتفاعؿ لالستجابة الجامعييف
 تعتبر دراسةال أف حيث ، الدراسة لمتغيرات النظرية األطر إلى النتائج تفسير في الباحثة استندت وقد.  5

 إلى االستناد مف يمكنيا لـ مما . الباحثة عمـ حدود في وىذا معاً  المتغيرات ليذه تناوليا في األولى
 . النتائج بعض لمقارنة السابقة الدراسات
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 : الدراسة توصيات. 5.5
 ، السابقة الدراسات تائجبن ومقارنتيا ، نتائج مف إليو التوصؿ تـ وما ، الدراسة أىداؼ مف انطالقا      
 : يمي بما توصي الباحثة فإف
 عمى وتشجيعيـ الشباب طاقات واستغالؿ والعممية األدبية األقساـ مف الطالب دوافع إثارة زيادة. 5

وىذا يتطمب مف ح النجا إحراز أجؿ مف العمؿ في والمثابرة الجيد وبذؿ الطالبية األنشطة في االشتراؾ
 . ىتماـ بالنشاطات الطالبية  المؤسسات التعميمية اال

 مف ووقايتيـ توعيتيـ أجؿ مف الشباب مع لمحوار المجاؿ وفتح الثقافية والمحاضرات الندوات إقامة .5
  .النفسية االضطرابات

 واالجتماعية النفسية المشاكؿ عالج في واالجتماعييف النفسييف األخصائييف دور تفعيؿ عمى العمؿ .3
  خالؿ أقامة مكاتب لإلرشاد النفسي واالجتماعي بكميات الجامعة.  مف  الجامعة طالب لدى
 لدى أىميتيا وبياف الدراسة مقررات في) والتواصؿ االتصاؿ) االجتماعية الميارات عمى التركيز .4

 التي الحياة مراحؿ أىـ مف مرحمة تعد والتي الشباب مرحمة في الطالب ىؤالء إف خاصة الجامعة طالب
 . واالجتماعي النفسي نموه يتطمبيا التي مياراتال فييا يكتسب

 اإلحباط ومواجية حاجاتيـ إشباع عمى وتدريبيـ الجامعة لطالب والتثقيفية التدريبية البرامج تنظيـ. 5
 المينية طموحاتيـ مستوى ورفع الترفييية والرياضيةفي العديد مف النشاطات  الفراغ أوقات واستثمار

مف خالؿ عودة النشاطات الطالبية إلي الجامعات مثؿ تكويف  اآلف عميو ىي مما أكثر واألكاديمية
   ..الخ.الجمعيات العممية المتخصصة واألنشطة الرياضة

العمؿ عمي أقامة برامج تثقيفية وتوعوية لطالب الجامعة الجدد تحت مسمي التوجيو واإلرشاد بالحياة  .6
  افقيا ولمتعارؼ بيف الطالب .   ولوائحيا ومر  لمعرفة قوانينيا الجامعية وثقافتيا
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 : الدراسة مقترحات. 6.5
 : مثؿ المستقبمية الدراسات بعض بيا خرجت التي النتائج عمى بناء تقترح أف الحالية لمدراسة يمكف      

  الحالية الدراسة بنتائج ومقارنتيا مختمفة بيئات وفي أخرى عينات عمى مماثمة دراسات إجراء  •
 المستخدمة بخالؼ أخرى ديموغرافية نفسية ومتغيرات االجتماعية الميارات بيف تربط راساتد إجراء  •

 . الحالية الدراسة  مف
 . مختمفة عمرية فئات لدي االجتماعية الميارات لتنمية إرشادي برنامج دراسة  •
 لجامعةا لطالب واالجتماعية النفسية األوضاع حوؿ واألبحاث الدراسات مف المزيد إجراء ضرورة  •

 وتقوية تعزيز عمى يساعدىـ مما اآلخريف مع والعالقة الذات تنمية مثؿ لدييـ االيجابية القدرات وتنمية
 . لدييـ النفسي التوافؽ

 . التعميمي المجاؿ غير أخرى مجاالت عمى ولكف الدراسات  مف المزيد إجراء  •
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 ( 1 )  رقم الممحق

 األولية صورتو في االجتماعية الميارات مقياس

 ( 5002( تعريب عبد المطيف محمد خميفة)9191من أعداد رونالدو ريجيو )
 

------------- النوع ---------------------   االســــــم
 -------- الدراسي التخصص -------------- الدراسي المستوى

   
 

 في األفراد وميارة فعل بردود المتعمقة العبارات من عدد عمى التالية الصفحات تحتوى         
 الذي الخيار أمام المناسبة العالمة ضع ثم جيدا عبارة كل أقرأ . الحياة في المواقف اتجاه التعامل
 أمام(  √ )ضع عبارة كل بجانب بدائل خمس فيناك ، االجتماعية ميارتك ويحدد عميك ينطبق
 – ضعيفة بدرجة تنطبق – ينطبق ال ) وىى الفعمي رأيك عن تعبر التي الخمسة ائلالبد احد

 ( جداً  كبيرة بدرجة تنطبق – كبيرة بدرجة تنطبق  – متوسطة بدرجة تنطبق
   

عمما بان التوجد إجابة صحيحة وأخري خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عن      
 ،بارة دون إجابة ، وعدم اإلجابة بأكثر من اختيار واحد رائك بصراحة ، الرجاء عدم ترك أي ع

 . العممي البحث لغرض إال تستخدم ولن الباحثة سوى احد إجابتك عمى يطمع لن أنو واعمم
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 اراتــــــــــالعب

 
  ال

 تنطبق

 بدرجة تنطبق

 
 ضعيفة

 
 متوسطة

 
 كبيرة

 
 جداً  كبيرة

 اشعر متى عرفواي أن اآلخرين عمى الصعب من 1
 والكآبة بالحزن

     

      األشخاص معظم تفوق بسرعة أتحدث 2

 اآلخرينباالكتئاب أحاول إن اجعل  أشعر عندما 3
 أيضاً  مكتئبين حولي من

     

 النظر خالل من مشاعري معرفة لآلخرين يمكن 4
 .إلى

     

      اآلخرين مشاعر اجرح عندما بالضيق أشعر 5

      مرتفع بصوت عادة اضحك 6

 أن لدرجة األحيان بعض في مضطرباً  أكون 7
 لوجودي منزعج إنني يدركون وأسرتي أصدقائي

 معيم

     

      . عادية وجيي تعبيرات تكون عادة 8

      . غضبي أظير ما نادراً  9

 معيم أتحدث عندما غالباً  أصدقائي من أقترب 10
. 

     

 مميئة حفمة لىإ مممة حفمة تحويل يمكنني 11
 والمرح بالضحك

     

      . اآلخرين اىتمام موضح أكون أن أحب ال 12

      . انفعاالتي أو مشاعري أظير ما نادراً  13

 كثير شخص بأنني أحياناً  أصدقائي لي يقول 14
  الكالم

     

      . الصراخ أو بالصياح غضبي عن أعبر ال 15
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عندما يتحدث معي أحد االشخاص فانني أراقب 

 تحركاتة وتصرفاتة بقدر أستماعي لما يقولة

     

      . مثمي ومتفاىمون حساسون الناس من القميل 17

 المناسبات أو لحفالتا في وجودي أثناء 18
 . اآلخرين الذي الشخص معرفة أستطع

     

 من الناس انتباه يجذب ما كل بمعرفة أىتم 19
 . اآلخرين عن تصدر وعالمات إشارات

     

 من شخص أي طبيعة فيم بسيولة استطيع 20
 . اآلخرين مع تعاممو خالل

     

 لمناس الحقيقة المشاعر معرفة يمكنني 21
 إلخفائيا جيد من وبذلوا حاولوا ماً مي اآلخرين

. 

     

 مجرد من شخص أي طبيعة فيم يمكنني 22
 . مقابمتو

     

 مع جموسي تسعدني التي األشياء أعظم من 23
 . الناس

     

)  لالمحتا الشخص بسرعة اكتشف أن استطيع 24
 . مقابمتو من األولى المحظات منذ(  الدجال

     

 اآلخرين لي يروي عندما بالضيق اشعر 25
 . مشاكميم

     

 واألفالم المسمسالت أشاىد عندما دائماً  ابكي 26
 . الحزينة

     

27 
   

 أي لدي البيجة ابعث أن عمى السيل من
 . عنو لتخفيف مشكمة لديو شخص

     

       .اآلخرين مراقبة في طويمة فترة اقضي 28

 وعاطفي حساس بأنني غالباً  اآلخرون يخبرني 29
. 
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30 
 

 متضايقين أو قمقين أصدقائي يكون عندما
 اليدوء عمى أساعدىم لكي إلي يمجأون فإنيم

 . القمق من والتخفيف

     

 يمكن لمناس معرفة حقيقة مشاعري ميما 19
 حاولت وبذلت من جيد الخفاء ىذة المشاعر 

     

 الضحك من نفسي أمنع أن عادة عمى الصعب من 32
 . مضحكة نكتو أو قصة إلي استمع عندما

     

 تعبيرات خالل من متوتراً  كانت إذا ما معرفة الناس يستطيع 33
 . وجيي

     

 في بدقة التحكم أو انفعاالتي ضبط أستطيع ال 34
 مشاعري

     

 أي نحو الحقيقية مشاعري اخفي  أن استطيع 35
 شخص

     

 أو الضحك عن نفسي أمنع أن أستطيع 36
 أصدقائي يحاول عندما حتى االبتسامة
 . إضحاكي

     

      . انفعاالتي في أتحكم أن جداً  الصعب من أجد 37

 ولو حتى اليادي بشكمي احتفظ أن يمكنني 38
 . قمقاً  أو مضطرباً  كنت

     

 بالصدفة األفراد من مجموعة مع التقي عندما 39
 . بسيولة ممعي التكيف يمكنني

     

 انفجر وأكاد بالضيق اشعر قد إنني من بالرغم 40
 . اآلخرين عن ذلك اخفي فانو ،

     

 المواقف في جداً  سعيد باني أتظاىر إن استطيع 41
 حقيقة في ذلك غير كنت ولو حتى االجتماعية

 . األمر

     

      . القوية مشاعري أخفي أن يمكنني 42
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 تنطبق بدرجة                      

 
 ضعيفة 

   
 متوسطة      

    
 كبيرة      

    
 كبيرة جدا      

 والحزن بالغضب أتظاىر أن بسيولة أستطيع 43
 . بالسعادة فعالً  اشعر كنت ولو حتى

     

 حتى بسيولة الحقيقية مشاعري الناس يعرف 44
 . عنيم أخفييا أن حاولت لو

     

 ما لحظة في سعيداً  أبدو أن بسيولة أستطيع 45
 . التالية المحظة في وحزيناً 

     

      . الحفالت في بوجودي استمتع 46

      . جيداً  عمى يتعرفوا لكي وقتاً  الناس يستغرق 47

 أكون أصدقائي من مجموعة مع أكون عندما 48
 . إلييم المتحدث الشخص أنا غالباً 

     

 من كبير عدد إلى تحتاج التي األعمال أفضل 49
 . بيا لمقيام األفراد

     

 الحفالت إثناء باآلخرين عادة اختمط 50
 . واالجتماعات

     

      . لمغرباء نفسي وتعريف بتقديم عادة أبادر 51

 في الحوار يبدأ الذي الشخص أكون عادة 52
 . اآلخرون مع المناقشة

     

 الكثير استخدم ، ما لشخص قصة أحكي عندما 53
 . أقولو ما لتوضيح واإليماءات اإلشارات من

     

 أشارك فإنني جماعية مناقشة في أكون عندما 54
 . الحديث في كبير بنصيب

     

      . الحفالت في اآلخرين عم بالحديث استمتع 55

      . بالعزلة غالباً  اشعر 56
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 العبارات                 

 
 

 التطبق

                              
 تنطبق بدرجة                              

 كبيرة جدا    كبيرة     متوسطة       ضعيفة 

 ومقابمة الكبيرة الحفالت إلي بالذىاب استمتع 57
 .جدد أشخاص

 
 

    

       الغرباء مع الحديث أبدأ أن أحب ال 58

      السيرات أو الحفالت جو إلى دائماً  أميل 59

      موضوع أي في ساعات عدة أتحدث أن يمكنني 60

      . التوبيخ أو النقد من بالضيق أشعر ما نادراً  61

      . أحزانيو  لسعادتي مصدر أكبر الناس يعد 62

 عن السياسية المناقشات في المشاركة أحب 63
 . اآلخرون يقولو ما وتحميل مالحظة

     

 لممحيطين النفسية بالحالة كبيرة بدرجة أتأثر 64
 . بي

     

 في أفعمو أو أقولو ما صحة عمى بالقمق أشعر 65
 .المواقف بعض

     

 ريناآلخ لي يقولو ما أخذ أحيانا أنني اعتقد 66
 . يمسني أنو عمى شخصي بشكل

     

 تصرفات من مني اآلخرون يتوقعو ما أن أجد 67
 . إطالقاً  يؤثر ال وقد قميالً  عمى يؤثر قد

     

 فيميم اآلخرين يسئ أن من قمقاً  غالباً  أكون 68
 . ليم أقولو لما

     

 أىمية صغرى منذ(  واآلم األب) والداي يركز 69
 والتعامل الناس طبةمخا عند الحسن السموك
 . معيم

     

 في يكشر أو لي يبتسم شخص بأي بشدة أتأثر 70
 . وجيي
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 التنطبق

                   
 تنطبق بدرجة                       

 
 ضعيفة 

  
 متوسطة  

  
 كبيرة  

   
 كبيرة جدا 

      . قدلن جداً  حساس أنا 71

      . لي الناس حب جداً  ييمني 72

 ما شخصاً  أن وجدت إذا ومتوتراً  عصبياً  أكون 73
 . يراقبني

     

 من اآلخرين عن أكونو بما غالباً  أىتم 74
 . انطباعات

     

      . عني وانطباعاتيم اآلخرين بفكرة غالباً  أىتم 75

 أو صغيرىم الناس كل مع التوافق أستطيع 76
 . فقيرىم أو غنييم ، بيرىمك

     

 أكون أصدقائي من مجموعة مع أكون عندما 77
 . إلييم المتحدث الشخص أنا غالباً 

     

 وجوه إلي أنظر أن في أحياناً  صعوبة أجد 78
 . اآلخرون يقولو ما وتحميل وعيون

     

 سبق ولو حتى محادثات إجراء في ماىراً  لست 79
 . ليا اإلعداد

     

 من كبيرة مجموعة أمام التحدث صعوبة أجد 80
 . الناس

     

 األشخاص من مجموعة مع أكون عندما 81
 األشياء صحة مدى بخصوص تفكيري يضطرب

 . عنيا أتحدث أن يجب التي الموضوعات أو

     

 المناقشات إدارة في جداً  ماىراً  عادة أكون 82
 . الجماعية

     

 مع أكون عندما االرتياح بعدم غالباً  أشعر 83
 في عني يختمفون األشخاص من مجموعة
 . االجتماعي المستوى
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 تنطبق بدرجة                             

 
 ضعيفة 

 
 متوسطة 

 
 كبيرة 

 
 كبيرة جدأ

      الحفالت أثناء بالناس االختالط في ماىراً  لست 84

 الحفالت في غريب بأني أو الراحة بعدم أشعر 85
 . جداً  الميمين األشخاص بعض يحضرىا التي

     

 المستويات من الناس أن أحياناً  أالحظ 86
 االرتياح بعدم يشعرون مني األقل االجتماعية

 . معي يجمسون عندما

     

 غرباء أشخاص مع حدثأت عندما أحياناً  أخطئ 87
. 

     

      . جماعة قائد أكون أن في أرغب 88

      . حرجة اجتماعية مواقف في غالباً  نفسي أضع 89

 موقف أي في بسيولة أتكيف أن أستطيع 90
 . اجتماعي
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  (2) رقم الممحق

 النيائية صورتو في االجتماعية الميارات مقياس

 

 ------------النوع -----------------------ماالس

 

 -----------التخصص ----------------الدراسي المستوى

 
 

 في األفراد وميارة فعل بردود المتعمقة العبارات من عدد عمى التالية الصفحات تحتوى    
 الحياة في المواقف تجاه التعامل

 
 ميارتك ويحدد عميك ينطبق الذي الخيار امأم المناسبة العالمة ضع ثم جيداً  عبارة كل أقرأ    

 تعبر التي الخمسة البدائل احد أمام  (√) ضع عبارة كل بجانب بدائل خمس فيناك ، االجتماعية
 تنطبق – متوسطة بدرجة تنطبق – ضعيفة بدرجة تنطبق – ينطبق ال)  وىى الفعمي رأيك عن

 ( جداً  كبيرة بدرجة تنطبق – كبيرة بدرجة
 

 عن تعبر التي ىي الصحيحة فاإلجابة ، خاطئة وأخرى صحيحة إجابة توجد ال أنب عمماً      
 ، واحد اختيار من بأكثر وعدم اإلجابة   إجابة دون عبارة أي ترك عدم الرجاء ، بصراحة رأيك
    . العممي البحث لغرض إال تستخدم ولن الباحثة سوى احد إجابتك عمى يطمع لن أنو واعمم
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 م

 
 العبارات

  ال
 تنطبق

 بدرجة تنطبق

 جداً  كبيرة كبيرة متوسطة ضعيفة

 األشخاص معظم تفوق بسرعة أتحدث 1
. 

     

 مشاعر أحرج عندما بالضيق أشعر 2
 .  اآلخرين

     

      . مرتفع بصوت عادة أضحك 3

 األحيان بعض في مضطرباً  أكون 4
 يدركون وأسرتي أصدقائي أن لدرجة
 . معيم لوجودي منزعج إنني

     

      . غضبي أظير ما نادراً  5

 عندما غالباً  أصدقائي من أقترب 6
 . معيم أتحدث

     

 حفمة إلى مممة حفمة تحويل يمكنني 7
 .  والمرح بالضحك مميئة

     

 اىتمام موضح أكون أن أحب ال 8
 . اآلخرين

     

      . وانفعاالتي مشاعري أظير ما نادراً    9

 شخص بأنني أحياناً  أصدقائي يل يقول 10
 . الكالم كثير

     

 والصراخ بالصياح غضبي عن أعبر ال 11
. 

     

 األشخاص أحد معي يتحدث عندما 12
 بقدر وتصرفاتو تحركاتو أرقب فأنني

 . يقولو لما استماعي

     

 ومتفاىمون حساسون الناس من القميل 13
 . مثمي

     

 الناس انتباه يجذب ما كل بمعرفة أىتم 14
 اآلخرين عن تصدر وعالمات إشارة من

. 
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 العبارات                 

 
 
 

 التنطبق

                     
 تنطبق بدرجة                   

 كبيرة جدا  كبيرة                 متوسطة    ضعيفة 

 أي طبيعة فيم بسيولة أستطيع 15
 اآلخرين مع تعاممو خالل من شخص

     

 من شخص أي طبيعة فيم يمكنني 16
 . مقابمتو مجرد

     

 تسعدني التي األشياء أعظم من 17
 . الناس  مع جموسي

     

 المسمسالت أشاىد عندما دائماً  ابكي 18
 . الحزينة واألفالم

     

 لدي البيجة أبعث أن عمى السيل من 19
 . عنو لتخفيف مشكمة لديو شخص أي

     

      . اآلخرين مراقبة في طويمة فترة اقضي 20

 حساس بأنني غالباً  اآلخرون يخبرني 21
 . وعاطفي

     

 مشاعري حقيقة معرفة لمناس يمكن 22
 إلخفاء جيد منن وبذلت حاولت ميما
 . المشاعر ىذه

     

 نفسي أمنع أن عادة عمى الصعب من 23
 أو قصة إلى استمع عندما الضحك من
 . مضحكة نكتة

     

 كنت إذا ما معرفة الناس يستطيع 24
 . وجيي تعبيرات خالل من متوتر

     

 التحكم أو انفعاالتي ضبط أستطيع ال 25
  مشاعري في بدقة

     

 الحقيقة مشاعري أخفي أن أستطيع 26
 . شخص أي نحو

     

 في أنحكم أن جداً  الصعب من أجد 27
 انفعاالتي

     

 حتى اليادي بشكمي احتفظ أن يمكنني 28
 . قمقاً  أو مضطرباً  كنت ولو
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 التنطبق

                        
 تنطبق بدرجة                      

 
 ضعيفة 

 
 متوسطة 

 
 كبيرة     

 
 كبيرة جدا

29 
 
 

 

 وأكاد بالضيق أشعر قد إنني من بالرغم
 اآلخرين عن ذلك أخفي فأنو ، انفجر

     

      . القوية مشاعري أخفي أ يمكنني 30

 الحقيقية مشاعري الناس يعرف 31
 أخفييا أن حاولت لو حتى بسيولة
 . عنيم

     

 في سعيداً  أبدو أن بسيولة أستطيع 32
 . التالية المحظة في وحزيناً  ما لحظة

     

      . الحفالت في بوجودي استمتع 33

 الحفالت أثناء باآلخرين ادةع اختمط 34
 . واالجتماعات

     

 نفسي وتعريف بتقديم عادة أبادر 35
 . لمغرباء

     

 الحوار يبدأ الذي الشخص أكون عادة 36
 . اآلخرون مع المناقشة في

     

 ، ما لشخص قصة احكي عندما 37
 واإليماءات اإلشارات من الكثير استخدم
 . أقولو ما لتوضيح

     

 في اآلخرين مع بالحديث ستمتعا 38
 . الحفالت

     

      . بالعزلة غالباً  أشعر 39

 الكبيرة الحفالت إلي بالذىاب أستمتع 40
 . جدد أشخاص ومقابمة

     

 أو الحفالت جو إلى دائماً  أميل 41
 . السيرات

     

 النقد من بالضيق أشعر ما نادراً  42
 . والتوبيخ
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 التنطبق

                    
 تنطبق بدرجة                      

 
  

 ضعيفة 

 
 
 متوسطة   

 
 
 كبيرة  

  
 
 كبيرة جدأ 

 لسعادتي مصدر أكبر الناس يعد 43
حزاني  . وا 

     

 المناقشات في المشاركة أحب 44
 ام وتحميل مالحظة عن السياسية

 . اآلخرون يقولو

     

 أو أقولو ما صحة عمى بالقمق أشعر 45
 . المواقف بعض في أفعمو

     

 اآلخرين يسئ أن من قمقاً  غالباً  أكون 46
 . ليم أقولو لما فيميم

     

الم األب) والداي يركز 47  صغري منذ(  وا 
 مخاطبة عند الحسن السموك أىمية
 . معيم والتعامل الناس

     

 أو لي يبتسم شخص بأي بشدة أثرأت 48
 . وجيي في يكشر

     

      . لمنقد جداً  حساس أنا 49

 من اآلخرين عن أكونو بما غالباً  أىتم 50
 . انطباعات

     

 وانطباعاتيم اآلخرين بفكر غالباً  أىتم 51
 . عني

     

 أصدقائي من مجموعة مع أكون عندما 52
 ييمإل المتحدث الشخص أنا غالباً  أكون

. 

     

 إلي أنظر أن في أحياناً  صعوبة أجد 53
 يقولو ما وتحميل وعيون وجوه

 . اآلخرون

     

 إدارة في  جداً  ماىراً  عادة أكون 54
 . الجماعية المناقشات

     

 حتى محادثات إجراء في ماىر لست 55
 . ليا األعداد سبق ولو
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 تنطبق بدرجة                    

 
 ضعيفة 

 
 متوسطة 

 
 كبيرة 

 
 كبيرة جدأ

 مجموعة أمام التحدث صعوبة أجد 56
 . الناس من كبيرة

     

 أكون عندما االرتياح بعدم غالباً  أشعر 57
 يختمفون األشخاص من مجموعة مع

 . االجتماعي المستويات في عنى

     

 المستويات من الناس أن حياناً أ أالحظ 58
 بعدم يشعرون مني األقل االجتماعية

 . معي يجمسون عندما االرتياح

     

 مع أتحدث عندما أحياناً  أخطي 59
 . غرباء أشخاص

     

      . جماعة قائد أكون أن في أرغب 60

 مواقف في غالباً  نفسي في أضع 61
 . حرجة اجتماعية

     

 أي في بسيولة أتكيف أن أستطيع 62
 . اجتماعي موقف
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 (3) رقم الممحق

 

 األولية صورتو في النفسي التوافق مقياس
 (5001من أعداد شقير )

  :---------------- النوع :------------------------ ماالس
 - :---------الدراسي التخصص ----------------الدراسي المستوى

 

 ؟ شخصيتك عن أكثر شيئاً  فتعر  أن تود ىل
 كل عمى التعرف نأمل لذا ، العامة حياتك في تقابمك التي المواقف بعض إليك

 : حالتك عمى منيا كل انطباق درجة وتحديد بدقة موقف

 

  تنطبق ال                    *أحياناً  تنطبق             * تماماً  تنطبق* 
  
 

 والشعور التصرف في المعتادة طريقتك مع تتفق التي اإلجابة تحدد أن حاول     
 فسيكون المواقف جميع عمى ودقة بأمانة أجبت فإذا . موقف كل تجاه منك الصادر

 . جيدة معرفة نفسك تعرف أن الممكن من

 

 أو خاطئة إجابة ىناك ليس ، المناسب االختيار تحت( √)  عالمة بوضع أجب   
نما صحيحة إجابة  كل عن أجيب فضالً  ، نفسك عن تكفكر  تمثل العبارات ىذه وا 

     . واحدة إشارة من أكثر تضع ال فضالً  ، شيئاً  منيا تترك وال ، األسئمة
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  م
 بارةــــــــــــــــــــــــالع

 تنطبق

 نعم

 متردد

 أحياناً 

 تنطبق ال

 ال

 :األول المحور 1
 ؟ كافية بدرجة نفسك في ثقة لديك ىل

   

    عامة بصفة متفائل أنت ىا 2

     اآلخرين أمام كانجازات وعن نفسك عن الحديث في رغبة لديك ىل 3

    ؟ وشجاعة بقوة مشكالتك مواجية عمى قادر أنت ىل 4

    ؟ الحياة في ونفع فائدة لو شخص أنك تشعر ىل 5

     مشرق لمستقبل تتطمع ىل 6

    ؟ حياتك في والرضا النفسية بالراحة تشعر ىل 7

    ؟ حياتك في وبشوش يدسع أنت ىل 8

    ؟ الدنيا في محظوظ شخص أنك تشعر ىل 9

    ؟ الناس أمام واليدوء االنفعالي باالتزان تشعر ىل 10

    ؟ معيم وتتعاون اآلخرين تحب ىل 11

    ؟ دائماً  والذكر بالعبادة اهلل من قريب أنت ىل 12

    ؟ الحياة مع ومتوافق ناجح أنت ىل 13

    ؟ طيبة حالة في وأنك النفسية والطمأنينة باألمن رتشع ىل 14

    ؟ بسيولة ىمتك وتيبط باليأس تشعر ىل 15

    ؟ عموماً  الدنيا من وضيق باستياء تشعر ىل 16

    ؟ لآلخر وقت من بالقمق تشعر ىل 17

    ؟ ما حد إلى المزاج عصبي نفسك تعتبر ىل 18

    ؟ منيا باليرب المؤلمة المواقف تتجنب أن إلى تميل ىل 19

       ألخر وقت من غثيان أو صداع بنوبات تشعر ىل 20
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 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب                    

 
 تنطبق نعم 

  
 متردد     

 أحيانا  

 
 التنطبق 

 ال    

 
21 

 

 :المحور الثاني
 ؟الوقت معظم ةوالحيوي بالنشاط ممموءة حياتك ىل

   

    ؟ متميزة ومواىب قدرات لديك ىل 22

    ؟ البنية قوي بأنك وتشعر جيدة بصحة تتمتع ىل 23

     ( ؟الجسم حجم ، القامة طول) الخارجي مظيرك عن راض أنت ىل 24

    ؟ بنجاح األعمال مزاولة عمى صحتك تساعد ىل 25

    ؟ لمرضبا اإلصابة وتتجنب جيداً  بصحتك تيتم ىل 26

    صحتك؟ عمي لممحافظة الراحة من قدر نفسك تعطي ىل 27

 لممحافظة (رياضة تمارس أو) النوم من كافياً  قدراً  نفسك تعطي ىل 28
 ؟ صحتك عمى

   

    ؟ ( بالعين الغمز أو األظافر قضم) مثل العادات بعض من تعاني ىل 29

    ؟ آلخر وقت من رأسك في ألم أو بصداع تشعر ىل 30

    ؟ سخونة أو برودة بحاالت أحياناً  تشعر ىل 31

 شيية فقدان -اليضم سوء) األكل واضطرابات مشاكل من تعاني ىل 32
 (.  عصبي شره  –

   

    ؟ عمل بأي قيامك عند بسرعة قمبك يدق ىل 33

    ؟ آلخر وقت من اليمة وضعف باإلجياد تشعر ىل 34

    ؟ بعمل تقوم عندما( اكيد ترتعش (أو عرقاً   تتصب ىل 35

    ؟ موزونة غير وأعصابك قمق أنك أحياناً  تشعر ىل 36

    ؟ العمل مزاولة عن يداك أو ظيرك وجع يعوقك ىل 37

    ؟ والكالم النطق في بصعوبة أحياناً  تشعر ىل 38

    ؟ كثيراً  (إسيال)وأ إمساك من تعاني ىل 39

    ة عمي التركيز ( من وقت ألخر ؟ىل تشعر بالنسيان ) أو عدم القدر  04
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 م  

  
 العبــــــــــــــــــــــــــارة                       

 تنطبق
 نعم 

 متردد
 أحيانا 

 التنطبق 
 ال   

 :الثالث المحور 41
 ؟ أسرتك مع متعاوناً  أنت تشعر ىل

   

    ؟ أسرتك مع وأنت حياتك في بالسعادة تشعر ىل 42

    ؟ أسرتك أفراد من بمحبو  أنت ىل 43

    ؟ أسرتك في وىام فعال دور لك بأن تشعر ىل 44

    ؟ بو تأخذ أن وممكن رأيك أسرتك تحترم ىل 45

    ؟ أسرتك مع وقتك معظم تقضي أن تفضل ىل  46

    ؟ أسرتك من واألمن والحنان والعطف حب من حقك تأخذ ىل  47

    ؟ أسرتك بين التعامل أسموب ىو التفاىم ىل  48

    ؟ وأحزانيا أفراحيا أسرتك مشاركة عمى تحرص ىل 49

    ؟ وصادقة وثيقة أسرتك أفرد مع عالقاتك أن تشعر ىل 50

    ؟ وصادقة  ليذه تنتمي أنك اآلخرين أما تفتخر ىل 51

    والثقافية( ؟)  أالقتصاديو االسره ظروف عن راضي أنت ىل 52

    ؟ ومواىب قدرات من لديك ما ارإظي عمى أسرتك تشجعك ىل 53

    ؟ لمشكمة تتعرض عندما عميك وتخاف بجوارك تقف أسرتك أفراد ىل 54

    ؟ والجيران األصدقاء مع الزيارات تبادل عمى أسرتك تشجعك ىل 55

    ؟ عمييا ثقيل عبء أنك أسرتك تشعر ىل 56

    ؟ أسرتك غير أسرة لك تكون أن أحياناً  تتمني ىل 57

    ؟ أسرتك داخل المشاكل من كثير من تعاني ىل 58

    ؟ أسرتك داخل وأنت الخوف أو بالقمق تشعر ىل 59

    ؟ صغيراً  طفالً  أنك عمى تعاممك أسرتك بأن تشعر ىل 60
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 العبــــــــــــــــــــــارة                          

 تنطبق
 نعم  

 متردد
 أحيانا

 التنطبق 
  ال  

 :الرابع المحور 61
 ؟اآلخرين مع االجتماعية االيجابية المشاركة عمى تحرص ىل

   

    ؟ معيم والجموس اآلخرين بمعرفة تستمتع ىل 62

    ؟ مواطن كل مثل المجتمع تنمية تجاه بالمسئولية تشعر ىل 63

    ؟ اآلخرين مع فراغك وقت معظم تقضي أن تتمني ىل  64

    ؟ صائباً  رأياً  كان إذا بو وتعمل مالئكز  رأي تحترم ىل 65

نجازاتك ألعمالك اآلخرين بتقدير تشعر ىل 66     ؟ وا 

    ؟ المحدد موعد عن تأخرت إذا لزميمك تعتذر ىل 67

    ؟ ألصدقائك واالنتماء بالوالء تشعر ىل 68

    ؟ كثيراً  اآلخرون بيا يفرح قد ألشياء بالسعادة تشعر ىل 69

    ؟ إرضائيم عمى وتحرص الزمالء مع طيبة عالقات كتربط ىل 70

    ؟ االجتماعية والمناسبات الحفالت في المشاركة يسعدك ىل 71

    ؟ حقوقك عمى حرصك بقدر اآلخرين حقوق عمى تحرص ىل 72

    ؟ عميو دين الحر وعد ألن اآلخرين مع بوعدك الوفاء تحاول ىل 73

    ؟ والجيران األصدقاء مع الزيارات تبادل في كبيرة متعة تجد ىل 74

تفكر كثيرا قبل أن تقدم عمي عمل يضر بمصالح اآلخرين    ىل 75
 ؟)اوترفضة (

   

    تفتقد الثقة واالحترام المتبادل مع اآلخرين ؟ ىل 76

 في كانوا لو حتى اآلخرين مع منافسات في الدخول عميك يصعب ىل 77
  سنك؟ مثل

   

 الحدث أثناء ترتبك أو)  الناس من الكثير اجيةمو  من تخجل ىل 78
 ؟( أماميم

   

    ؟ منك يزعل أن من خوفاً  لزميمك النصح إسداء عن تتخمى ىل 79

    ؟ األمور بعض في ولو اآلخرين مساعدة عمى قدرتك بعد تشعر ىل 80
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 (4) رقم الممحق

 

 النيائية صورتو في النفسي التوافق مقياس
 

 ---------------- النوع ------------------------:االسم 
 

 ---------- الدراسي التخصص ----------------: الدراسي المستوى
 

 ؟ شخصيتك عن أكثر شيئاً  تعرف أن تود ىل
 كل عمى التعرف نأمل لذا ، العامة حياتك في تقابمك التي المواقف بعض إليك

 : حالتك عمى منيا كل انطباق درجة وتحديد بدقة موقف

 

 . تنطبق ال              *أحياناً  تنطبق           *تماماً  تنطبق*

 
 

 والشعور التصرف في المعتادة طريقتك مع تتفق التي اإلجابة تحدد أن حاول      
 فسيكون المواقف جميع عمى ودقة بأمانة أجبت فإذا . موقف كل تجاه منك الصادر

 االختيار تحت(  √) عالمة بوضع أجب  . جيدة معرفة نفسك تعرف أن الممكن من
نما صحيحة إجابة أو خاطئة إجابة ىناك ليس ، المناسب  تمثل العبارات ىذه وا 
 ال فضالً  ، شيئاً  منيا تترك وال ، األسئمة كل عن أجيب فضالً  ، نفسك عن فكرتك
                                      واحدة إشارة من أكثر تضع

 شكرا لتعاونكم                                                                                                    
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  العبارة م
 

 متردد

 أحياناً 

 تنطبق ال

 ال

 :األول المحور 1
 ؟ كافية بدرجة نفسك في ثقة لديك ىل

   

    ؟ عامة بصفة متفائل أنت ىل 2

    ؟ وشجاعة بقوة مشكالتك مواجية عمى قادر أنت ىل 3

    ؟ الحياة في ونفع فائدة لو شخص أنك  تشعر ىل 4

    ؟ حياتك في والرضا النفسية بالراحة تشعر ىل 5

    ؟ حياتك في وبشوش سعيد أنت ىل 6

    ؟ الدنيا في محظوظ شخص أنك تشعر ىل 7

    ؟ الناس أمام واليدوء االنفعالي باالتزان تشعر ىل 8

    ؟ معيم وتتعاون خريناآل تحب ىل 9

    ؟ دائماً  والذكر بالعبادة اهلل من قريب أنت ىل 10

    ؟ الحياة مع ومتوافق ناجح أنت ىل 11

    ؟ طيبة حالة في وأنك النفسية والطمأنينة باألمن تشعر ىل 12

    ؟ بسيولة ىمتك وتيبط بالبأس تشعر ىل 13

    ؟ ماً عمو  الدنيا من وضيق باستياء تشعر ىل 14

    ؟ لؤلخر من بالقمق تشعر ىل 15

    ؟ ما حد إلى المزاج عصبي نفسك تشعر ىل 16

    ؟ منيا باليرب المولمة المواقف تتجنب أن تميل ىل 17

          ؟ ألخر وقت من غثيان أو صداع بنوبات تشعر ىل 18
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 تنطبق العبـــــــــــــــــــــارة                     م  
 نعم  

 متردد
 أحيانا 

 التنطبق  
 ال      

19 
 

 :الثاني المحور
 ؟ الوقت معظم والحيوية بالنشاط مممؤة حياتك ىل

   

    ؟ متميزة ومواىب قدرات لديك ىل 20

    ؟ البنية قوى بأنك وتشعر جيدة بصحة تمتع ىل 21

    (؟الجسم حجم ، القامة طول) الخارجي مظيرك عن راض أنت ىل 22

    ؟ بنجاح – األعمال مزاولة عمى صحتك تساعدك ىل 23

    ؟ بالمرض اإلصابة وتتجنب جيداً  بصحتك تيتم ىل 24

 (رياضة تمارس أو) النوم من كافياً  قدراً  نفسك تعطي ىل 25
 صحتك؟ عمى لممحافظة

   

 ) بالعين الغمز أو األظافر قضم) مثل العادات بعض من تعاني ىل 26

 ؟

   

    ؟ ألخر وقت من رأسك في ألم أو بصداع رتشع ىل 27

    ؟ سخونة أو برودة بحاالت أحياناً  تشعر ىل 28

 فقدان – ىضم سوء)  األكل واضطرابات مشاكل من تعاني ىل 29
 ( عصبي شره – شيية

   

    ؟ عمل بأي قيامك عند بسرعة قمبك يدق ىل 30

    ؟ ألخر وقت من اليمة وضعف باإلجياد تشعر ىل 31

    ؟ بعمل تقوم عندما ( يداك ترتعش أو)  عرقاً  تنصبب ىل 32

    ؟ موزونة غير وأعصابك قمق أنك أحياناً  تشعر ىل 33

    ؟ العمل مزاولة عن يداك أو ظيرك وجع يعوقك ىل 34

    ؟ والكالم النطق في بصعوبة أحياناً  تشعر ىل 35

    ؟ كثيراً  (إسيال أو) إمساك من تعاني ىا 36

    ؟ آلخر وقت من ( التركيز عمى القدرة عدم أو) بالنسيان تشعر ىل 37
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 العبــــــــــــــــــــارة                   

 
 تنطبق 

 نعم 

 
 متردد
 أحيانا 

 
 التنطبق 

 ال    

 

83 

 المحور الثالث

 متعاونا مع أسرتك؟ أنتىل تشعر 

   

    ؟ أسرتك مع وأنت حياتك في بالسعادة تشعر ىل 39

    ؟ أسرتك أفراد من محبوب أنت ىل 40

    ؟ أسرتك في وىام فعال دور لك بأن تشعر ىل 41

    ؟ بو تأخذ أن وممكن رأيك أسرتك تحترم ىل 42

    ؟ أسرتك مع وقتك معظم تقضي أن تفضل ىل 43

    ؟ أسرتك من واألمن والحنان والعطف حب من حقك تأخذ ىل 44

    ؟ أسرتك بين التعامل أسموب ىو اىمالتف ىل  45

    ؟ وأحزانيا أفراحيا أسرتك مشاركة عمى تحرص ىل 46

    ؟ وصادقة وثيقة أسرتك أفرد مع عالقاتك أن تشعر ىل 47

    ؟ وصادقة  ليذه تنتمي أنك اآلخرين أما تفتخر ىل 48

    ؟ ومواىب قدرات من لديك ما إظيار عمى أسرتك تشجعك ىل 49

 لمشكمة تتعرض عندما عميك وتخاف بجوارك تقف أسرتك أفراد ىل 50
 ؟

   

    ؟ والجيران األصدقاء مع الزيارات تبادل عمى أسرتك تشجعك ىل 51

    ؟ عمييا ثقيل عبء أنك أسرتك تشعر ىل 52

    ؟ أسرتك غير أسرة لك تكون أن أحياناً  تتمني ىل 53

    ؟ أسرتك داخل المشاكل من كثير من تعاني ىل 54

    ؟ أسرتك داخل وأنت الخوف أو بالقمق تشعر ىل 55

    ؟ صغيراً  طفالً  أنك عمى تعاممك أسرتك بأن تشعر ىل 56
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 العبــــــــــــــــــارة

 
 تنطبق 
 نعــــم 

 
 متردد
 أحيانا 

 
 التنطبق 

 ال       

 
 

75 

 :الرابع المحور
 ؟ اآلخرين مع تماعيةاالج االيجابية المشاركة عمى تحرص ىل

   

    ؟ معيم والجموس اآلخرين بمعرفة تستمتع ىل 58

    ؟ مواطن كل مثل المجتمع تنمية تجاه بالمسئولية تشعر ىل 59

    ؟ اآلخرين مع فراغك وقت معظم تقضي أن تتمني ىل  60

    ؟ صائباً  رأياً  كان إذا بو وتعمل زمالئك رأي تحترم ىل 61

نجازاتك ألعمالك اآلخرين قديربت تشعر ىل 62     ؟ وا 

    ؟ المحدد موعد عن تأخرت إذا لزميمك تعتذر ىل 63

    ؟ ألصدقائك واالنتماء بالوالء تشعر ىل 64

    ؟ كثيراً  اآلخرون بيا يفرح قد ألشياء بالسعادة تشعر ىل 65

    ؟ إرضائيم عمى وتحرص الزمالء مع طيبة عالقاتك تربطك ىل 66

    ؟ االجتماعية والمناسبات الحفالت في المشاركة يسعدك ىل 67

    ؟ حقوقك عمى حرصك بقدر اآلخرين حقوق عمى تحرص ىل 68

    ؟ عميو دين الحر وعد ألن اآلخرين مع بوعدك الوفاء تحاول ىل 69

    ؟ والجيران األصدقاء مع الزيارات تبادل في كبيرة متعة تجد ىل 70

    ؟ اآلخرين مع المتبادل واالحترام الثقة تفتقد ىل 71

 كانوا لو حتى اآلخرين مع منافسات في الدخول عميك يصعب ىل 72
  سنك؟ مثل في

   

 الحدث أثناء ترتبك أو) الناس من الكثير مواجية من تخجل ىل 73
 ؟( أماميم

   

    ؟ منك يزعل أن من خوفاً  لزميمك النصح إسداء عن تتخمى ىل 74

 األمور بعض في ولو اآلخرين مساعدة عمى قدرتك بعد تشعر ىل 75
 ؟
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 (5) رقم الممحق

 االجتماعية الميارات لمقياس الداخمي االتساق صدق

 لمبعد الكمية والدرجة(  االنفعالي التعبير) األول البعد فقرات بين االرتباط معامالت (1:4) جدول
  الحذف وبعد قبل

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل 

  االرتباط معامل
 الحذف بعد

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 بعد االرتباط معامل
 الحذف

1 0.6  9  28. 27. 

2 28. 28*. 10 21*. 25*. 
3 09.  11 36*. 30. 

4 04.  12 20. 33*. 

5 34* 56**. 13 41**. 37*. 

6 34*. 33*. 14    *37. 51**. 

7 20. 20. 15 56**. 55**. 

8 10.     

 0.0 1عند دالة     ** 4.40عند دالة*
 

 الكمية والدرجة( االنفعالية الحساسية) الثاني البعد فقرات بين االرتباط معامالت (2:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل لمبعد

 
 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة

 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

16 31. 53**
. 

24 17.  

17 44**. 35**. 25 03 .  

18 26.  26 42**. 36*. 

19 36*. 47**. 27 28. 29. 

20 34 70**. 28 28. 49**. 

21 28-.  29 41**. 23.   

22 48**. 73**. 30 06.  

23 18. 48**.    

 0.01 عند ةدال                             ** 4.40عند دالة*
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 لمبعد الكمية والدرجة( االنفعالي الضبط) الثالث البعد فقرات بين االرتباط معامالت (3:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل

 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

31 23  . 40**. 39 25.  

32 59**. 42**. 40 24. 37*. 

33 32*. 36*. 41 16.  

34 24. 29. 42 20. 49. 

35 42. 47**. 43 19.  

36 21.  44 22. 34*. 

37 23. 15. 45 20. 35*. 

38 24. 42*.    

 

 4.41** دالة عند                              4.40*دالة عند 
 

 الكمية والدرجة( االجتماعي التعبير)  الرابع البعد اتفقر  بين االرتباط معامالت (4: 4) جدول
 . الحذف وبعد قبل لمبعد

 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

46 42**. 57**. 54 01-.  

47 01.  55 43**. 62**. 

48 13-.  56 19. 26*. 

49 12.  57 67**. 58**. 

50 64**. 84**. 58 11.  

51 59**. 70**. 59 57**. 59**. 

52 44**. **.61. 60 19.  

53 50**. 55**.  

 

 4.41**دالة عند                      4.40*دالة عند 
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 الكمية لدرجةوا( االجتماعية الحساسية) الخامس البعد فقرات بين االرتباط معامالت (5:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل لمبعد

 
 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة

 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

61 34**. 29. 69 54**. 45**. 

62 64**. 47**. 70  **53. 72**. 

63 22. 33*. 71 35*. 52**. 

64 14.  72 22.  

65 40. 44**. 73 16.  

66 15.  74 58**. 75**. 

67 03.  75 37*. 60**. 

68 42. 46**.  

 0.01 عند دالة                     ** 4.40عند دالة*

 

 الكمية والدرجة( االجتماعي الضبط) السادس البعد فقرات بين االرتباط معامالت (6:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل لمبعد

 
 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط لمعام الفقرة

 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

76     -06.  84 17.  

77 63**
. 60**

. 85 25.  

78 44**. 49**
. 86 57** . 56**. 

79 24. 27. 87 53**. 62**. 

80 15. 25. 88     46** 54**. 

81 07.  89 55**. 67**. 

82 37*. 25. 90 21. 24. 

83 38*. 52.  

 0.01 عند دالة**                               4.40عند دالة*
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 (6) رقم الممحق

 النفسي التوافق لمقياس الداخمي االتساق صدق

 لمبعد الكمية والدرجة( الشخصي التوافق) األول البعد فقرات بين االرتباط معامالت (7:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل

 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

1 26. 30. 11 34*. 34. 

2 *40. 40**. 12 32* 31. 

3 12.  13 50**. 46*. 

4 28. 32*. 14 39*. 36*. 

5 25. 24. 15 43**. 44**. 

6 01.  16 54**. 57** 

7 59**. 59**. 17 57**. 55* 

8 49**. 45**. 18 62**. 63** 

9 45**. 42**. 19 23. 28. 

10 38*. 40**. 20 42**. 47**. 

 4.41دالة عند **      4.40عند  دالة*    
 لمبعد الكمية والدرجة( الصحي التوافق) الثاني البعد فقرات بين االرتباط معامالت (8:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل
 قبل االرتباط معامل الفقرة

 الحذف

 بعد االرتباط معامل
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

21 41** 39*. 31 57**. 59**. 

22 29    . 29  . 32 58**. 59** 

23 54**. 51*. 33 66**. 69** 

24 49**. 46**. 34 67**. 68**. 

25 51**. 49**. 35 58**. 60*. 

26 54**. 49**. 36 53**. 56**. 

27 .11     37 29. 32*. 

28 51*. 46**. 38 63** 64**. 

29 32*. 35*. 39 44**. 46**. 

30 48**. 50**. 40 36**. 38*. 

 0.01 عند دالة            **4.40دعن دالة*



911 

 

 لمبعد الكمية والدرجة( األسري التوافق) الثالث البعد فقرات بين االرتباط معامالت (9:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل

 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

41 80**. 79**. 51 51**. 53** . 

42 78**. 78**. 52 .11  

43 70**. 72**. 53 66. 64**. 

444 79**. 79**. 54 69**. 71**. 

45 59**. 60**. 55 55**. 54*. 

46 43**. 44**. 56 69**. 70** 

47 68**. 68**. 57 56**. 56** 

48 75**. 75**. 58 50**. 49** 

49 47**. 49**. 59 71**. 70**. 

50 67**. 67**. 60 20. 20. 

 0.01 عند دالة.0    **.40عند دالة*

 الكمية والدرجة( االجتماعي التوافق) الرابع البعد فقرات بين االرتباط معامالت (10:4) جدول
 . الحذف وبعد قبل لمبعد

 بعد االرتباط معامل الحذف قبل االرتباط معامل الفقرة
 الحذف

 االرتباط معامل الفقرة
 الحذف قبل

 االرتباط معامل
 الحذف بعد

61 73**. 73**. 71 45**. 47**. 

62 70**. 71**. 72 56**. 58**. 

63 42**. 41**. 73 33. 34. 

64 56**. 55**. 74 52** 52**. 

65 43**. 43**. 75 13.  

66 38*. 38. 76 40** 39*. 

67 36*. 39*. 77 62** 60**. 

68 47*. 48**. 78 28. 28. 

69 55**. 57**. 79 39* 36*. 

70 58**. 62**. 80 54** 54**. 

 0.0 1عند دالة                                   **  4.40*دالة عند  
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Abstract 
 

 

  This Study aimed to discover the levels of social skills and psychological adjustment and the 

relationship of social skills  to the psychological adjustment of the students of Benghazi 

University in Sulog ,depending on the variable gender , the academic level and the academic 

specialization                                                                                                                       

                                                                                                                                    
   This study is based on the descriptive and correlative method. The study samples consisted 

of 295 female and male students .They were selected through the relative and stratified 

random sample according to the gender, specialization and academic level                          
                          

  For comparison of this study ,the researcher used the following :                                       
Measurement of social skills by : Ronaldo Regio 1989                                              

Measurement of psychological adjustment by: Zainab shgair 2003                                   

 
   That was confirmed from  the standard psychometric properties to these tools through many 

ways which turned out to be highly honest and consist and also by using the Statistical 

Package of Social Sciences( SPSS).                                                                                       
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The researcher was reached to the following results :                                                      

                                   

1- There were no significant differences in the level of social skills between the average of 

study samples and the default average to the measurement of social skills .                     
                           

2-There were significant differences in psychological adjustment level between the average of 

study samples and the default average and it was 0.01.                                                             

                                                       
3- There were significant differences in social skills according to the variable gender (females 

or males) and it was for females in about 0.01.                                                                           

                                                                  

4- There were significant differences among the average of study samples in measurement of 

psychological adjustment according to the variable gender.                                                    

 

 5-There were significant differences among the average of study samples in measurement of 

social adjustment according to the variable academic specialization and there were no 

significant differences among the average of study samples in measurement of psychological 

adjustment according to the variable academic specialization.                                                

                                               

6- There were significant differences among the average of study measurement of social skills 

according to the variable academic level (first ,second , fifth and sixth ) and there were no 

significant differences among the average of study samples in measurement of psychological 

adjustment according to the variable academic level , (first , second , fifth and sixth).                 

 

7-There was a significant relationship between social skills and psychological adjustment of 

the members of study sample .                                                                                           

 

8- The results were discussed according to theoretical foundations and the previous studies .     

 

9- The study concluded by presenting a number of recommendations and proposals related to 

the aims and results of the study .                                                                                     
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