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Abstract: The current study aimed at investigating social learning skills level in relation to social 

competence among the College of Education pre-service teachers at Al-Aqsa University. A total 

of 100 male and female students from the college of education at Al-Aqsa University participated 

in this study. A social learning instrument and a social competence instrument were utilized in the 

present study, and the piloting was administered electronically through web. The study results 

indicated that social learning and social competence levels among the College of Education pre-

service teachers at Al-Aqsa University didn't exceed 80%, and there was a correlational 

relationship between social learning skills level and social competence level among the college of 

Education pre-service teachers at al-Aqsa University. 
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ة التربية بجامعة األقصى وعالقتها مستوى مهارات التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمي
 بالكفاءة االجتماعية لديهم

  وائل عبد الهادي العاصي

 جامعة األقصى –, كمية التربية أستاذ المناهج وطرق تدريس االجتماعيات المساعد
 Wail7070@hotmail.com 
 

 الممخص 
ىدفت الدراسة الحالية الستقصاء مستوى ميارات التعمم االجتماعي لدى طمبة كمية التربية بجامعة 

جتماعية لدييم  وقد اارك في األقصى، وما إذا كانت توجد عالقة بين ذلك المستوى ومستوى الكفاءة اال
( طالب وطالبة من طمبة كمية التربية بجامعة األقصى  وقد تم استخدام أداتين لمدراسة: ميارات ٓٓٔالدراسة )

التعمم االجتماعي والكفاءة االجتماعية  وتم تنفيذ االستطالع الكترونيا عبر الويب   وقد أاارت نتائج الدراسة 
%  ٓٛارات التعمم االجتماعي ككل لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى عن إلى أنو ال يزيد مستوى مي

% كما دلت ٓٛوأيضا ال يزيد مستوى الكفاءة االجتماعية ككل لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى عن 
ى الكفاءة النتائج عمى وجود عالقة ارتباطية بين مستوى ميارات التعمم االجتماعي ككل وأبعادىا الثالثة ومستو 

 االجتماعية ككل وأبعادىا الثالثة لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى 
 ميارات التعمم االجتماعي، الكفاءة االجتماعية الكممات المفتاحية : 
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 مقدمة :

كاديمي المناسب لمطمبة عمى اختالف امكاناتيم لتربوية إلى توفير فرص التعمم األالمؤسسات اتسعى  
فادة في المجتمعات االنسانية التي يعياون فييا، إلاوقدراتيم؛ لتمكينيم من تحقيق أقصى درجات التكيف و 

 ة من فرص التعمم تمك  وتعد الميارات االجتماعية التي يمتمكيا الطمبة عاماًل رئيسا في تحسين االستفاد
تميز مصطمح يو ، بالعالقات المتبادلة بين األفراد أو الجماعات  "اجتماعي  مصطمح " ويتعمق

بالمعتقدات، الثاني  يتصل في أن األول يتعمق بالعالقة بين األاخاص، بينما ة"ثقاف"عن مصطمح  "اجتماعي"
 نتيجة االجتماعية الميارة وتتكون ، (ٕٜٛٔالثقافة )بدوي، ومستويات السموك والقيمة والمعرفة وباقي نواحي 

 الميارة تصور يمكن حيث ،األفراد بو يقوم ما بين بالمواءمة ينعكس اجتماعي نااط خالل األفراد بين لمتفاعل
  (Wu, 2008  ) االجتماعية الفاعمية لبناء الفرعية اليياكل من كييكل االجتماعية

 الى الوصول حتى ويسر بسيولة الميارة ممارسة عمى التدريب في تتمثل االجتماعية الميارة وتتمثل
 & Conger)     واالجتماعي الاخصي التوافق الى وصوالً  المناود اإلتقان من بدرجة والتكميفات الميام أداء

Ken, 1991) ، والتاارك التفاعل من عالية قدرات بأنيا االجتماعية الميارات تعريف يمكن السياق ىذا وفي 
 مناودة  تعميميةأىداف ب محددة اجتماعية مواقف في اآلخرين مع

واالقتصادية السريعة التي  ،فالتغيرات االجتماعية ؛ماعية أىمية كبيرة في حياة الناسولمميارات االجت
ظروف الالتالؤم والتكيف مع  عمى تعينيمالميارات التي  يمتمكوايمر بيا المجتمع تتطمب من األفراد أن 

عن  في كيف منعزالً يعيش  ال اإلنسان أنحيث  ؛مواقف الحياة مختمففي  تياضروريل ؛ممجتمعالمختمفة ل
نساني سميم دون إدراك الوجود االجتماعي بكل صوره، فاإلنسان كائن اجتماعي العالم، وال يمكن تحقيق وجود إ

يش ضمن الجماعة )البموي ، مفطور عمى الحياة االجتماعية، يحمل في أعماق نفسو غريزة حب االجتماع والع
ٕٓٓٗ  ) 

 وطبيعتيا التفاعالت اليومية خصائصحدد ي كمكون رئيسالميارات االجتماعية  كما يمكن اعتبار
 ،واالجتماعي ،والثقافي ،من مظاىر التكامل المعرفي تعتبروالتي  ،في سياقات مختمفة محيطوفرد مع لم

واضحة في حياتو، وكذلك ال ووميارات وسماتنذكر الفرد ب إلى أنو قد (ٜٜٔٔالسمادوني ) ايرحيث ي  والنفسي
 ادراكدون الصحيح بنساني اإل الوصول الى التواجديمكن  ، والاالجتماعيةه بالميارات تميز لبفرد  نتعمققد 

غريزة  أعطاه خالقوالحياة االجتماعية،  وجد عمى فطرةاإلنسان حيث أن ، أاكالو مختمفبالوجود االجتماعي 
 التواجد في مجتمع حب 
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 األداءمستوى  تحّسن إلى تؤدي الصفية الغرفة في االجتماعية الميارات أن إلى الدراسات وتاير

 عالقات وتحسن السموكية الماكالت من وتقمل ،  (Gottman, 2001; Sugai & Lewis, 1996) لمطمبة األكاديمي

 اجتماعية لميارات الطمبة أداء عدم وتعود أسباب Kamps & Kay, 2002; Maite, 2006).) مع زمالئيم الطمبة

 & Saborine)ىذه الميارات استخدام ووقت بكيفية معرفتيم عدم أو الميارات معرفتيم بيذه عدم إلى مناسبة

Beard, 1990)  لمنجاح سابقة تعّد متطمبات أنيا إذ االجتماعية؛ الميارات أىميةعمى  الباحثين بعض ويؤكد 

 الفرد امتالك بدون  يتحققان ال والميني النجاحيْن األكاديمي أن حيث عمييا التعرف أىمية يعني مما األكاديمي؛

الطمبة  وتكيز انتباه تزيد من االجتماعية الميارات فإن ذلك، إلى لمطمبة، إضافة وامالكيالمميارات االجتماعية 
  الطمبة بين أفضل حميمة عالقات اجتماعية وتبني السموكية، الماكالت من وتقمل التعميمية، اتملممي
(Gottman, 2001في ) المستقبل األفراد في حياة في بالغة بصعوبات االجتماعية الميارات في التدني ينبئ حين 

(Mehaffey & Sandberg, 1992وترتبط ،) أفضل معرفية بمعالجة االجتماعية الميارات(Moskowitz, 2001 ،)
في المواقف  احباطوالفرد أو  لتقدم األساسيةالميارات االجتماعية من المحددات تعتبر المنطمق ومن ىذا 

 ، في حين أنبفاعمية  المختمفة قفاممو المالئمة ل االستجاباتمن أداء المختمفة؛ لدورىا الفاعل في تمكينو 
 ( ٖٕٓٓ ،محمودو  فرجو مع اآلخرين )السيد  الفرد انسجام يعيق يعتبر معوق كبيرضعفيا 

 بمستوى  التنبؤ أولويات،  وىى من الفاعلاالجتماعية حجر األساس في النمو االجتماعي  وتعد الكفاءة
لدوره عمماء نظرًا المن  كبيرةاىتمام  درجة المفيومىذا  وجد، وقد تأقمم الفرد مع متطمبات الحياة في المستقبل

 (  ٕٛٓٓ)عبد الخالق،  الفرد اخصيةتنمية  في الفاعل
التفاعل من تيسر جيدة ميارات اجتماعية  امتالكأن الكفاءة االجتماعية تعني  وترى ويندى 

المختمفة؛ قف اممو ل المحددة بدقةمعرفة المفاىيم تعينو عمى ، و اآلخرينو عواطف الفرد  وتسيل فيماالجتماعي، 
ماخصية الدقيق لالواضح و فيم من ثم ال، و لو المناسبة ةواالستجاب لمسموك االجتماعي الدقيقالتفسير  لتسييل

 (Wendy,1999)التنبؤ بيا  القدرة عمى و 
ميارات توكيد الذات، وميارات وجدانية، وميارات  في أربعة مجاالت ىي: اوقي حددىاكما 

 عناصر حبيب بينما رصد  (ٕٕٓٓ)اوقي، االتصال، وميارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية
اركة اآلخرين في نااطات ماو  ،اإلفصاح عن الذات ، و القدرة عمى تأكيد الذات :بـالكفاءة االجتماعية 

ظيار االىتمام باآلخرين ، و اجتماعية حجازي  افي حين حددى  (ٖٕٓٓ)حبيب،منظور الاخص اآلخر فيم، و ا 
 األكاديمية ( في الميارات الاخصية، والتحكم بالذات، والميارات ٕٕٔٓوميدي )

ميارات اجتماعية، وقدرة عمى تحقيق يجب أن يكون لدييم ولكي تتحقق الكفاء االجتماعية لدى األفراد 
من العناصر المكونة بفاعمية  ( أن الميارات االجتماعيةٕٛٓٓالتقبل االجتماعي، حيث يؤكد عبد الخالق )

 ، ليعاني فيمااجتماعياً فاعل غير بدون الميارات االجتماعية حيث يصبح الفرد مكفاءة االجتماعية، ل
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 الكفاءة االجتماعية أصحاب( عمى أن ٖٕٓٓويؤكد حبيب )من االضطرابات النفسية  الكثيرمن بعد 
الكفاءة ذو األفراد في حين أن ، المختمفة عمى مواجية المواقف االجتماعيةأكثر  قدرة لدييم المرتفعة

الاعور كما ينعكس   المنخفضة تقل قدراتيم عمى مواجية المواقف الحياتية االجتماعية المختمفة االجتماعية
القمق  يفتقد القدرة عمى مجابيةو فيعمد الى التقميل من اأنيا ، عمى رؤية الفرد لذاتو فاءةبالنقص وعدم الك

  ،(Gulliford & Upton, 1992)الدعم النفسي  لىدائما يكون بحاجة ا، و المستمرةالحياة  ضغوطعن  الناتج
   جتماعيةاالفطنة يتمتعون باللمتكيف، و  قابميةوالرغبة، ولدييم  بالمعرفة،الكفاءة االجتماعية  ويتميز مرتفعو

(Bay University, 2001) 
يتكيف مع المتغيرات التي يايدىا ؛ لناصر الحياة والثقافةيستوجب اكسابو ع المعمم  إعداد نإوحيث 

وتوجييو في االتجاىات السميمة ؛ لذا كان الطالب المعمم ىو األولى في  فاعالً يصبح لمجتمعو في المستقبل ، 
وزمالء  ومديري اكتساب ميارات التعمم االجتماعي التي تؤىمو لمتعامل بكفاءة مع محيطو التعميمي من مارفين 

لكفاءة نو يتعرض لمكثير من المواقف التي قد يؤدي ضعفو في ميارات التعمم االجتماعي واإومتعممين ، حيث 
االجتماعية لموقوع في ماكالت وصراعات مع محيطو وبالنياية قد يؤدي الى الفال في ميمتو الرئيسة  وقد 

( إلى ٕٚٓٓ؛ أنور، ٕٕٓٓ؛ اوقي،  Carlyon,1997؛ Vaughn, et al.,2000أاارت العديد من الدراسات )
االجتماعية من  قدراتو  بناء منالفرد  تمكنالتدريب عمى الميارات االجتماعية التي التعمم وممارسة أىمية 
طمأنينة وألفة، وكذلك ب الفرق المختمفةاالجتماعية الناجحة والتي تمكنو من االندماج مع العالقات  حيث

بكفاءة وتحسن من اعوره بفاعميتو الذاتية وتنمي من ثقتو المحيطين بو  معالصراعات  تساعده عمى تجنب
اب عمى أداء ميمتو الرئيسة وىي عممية التعميم وبالتالي تحقيق أفضل ألىداف بنفسو بما ينعكس باإليج

( أىمية Kimmel, 2002; Cobb & Houck, 1998; Clark & Dixon, 1997: )التعمم، حيث أكدت الدراسات
وبذلك يحقق الرؤى الحديثة لمتعمم من الميارات االجتماعية في تحسين التعامل مع المواقف االجتماعية 

منظور اجتماعي؛ ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لمبحث في مستوى امتالك الطمبة المعممين بجامعة األقصى 
 االجتماعية لدييم  ةلميارات التعمم االجتماعي ودراسة عالقتو بمستوى الكفاء

 مشكمة الدراسة:

 تمجاالفي بعض واضًحا استاعر الباحث من خالل عممو وخبرتو في التدريس الجامعي ضعفًا 
مستويات الكفاءة االجتماعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى  وضعف فيالميارات االجتماعية 

اعتماده عمى التعمم بالمجموعات والتعمم التعاوني المذان يتطمبان التفاعل والتاارك بين المتعممين  وخاصة عند
ضمن مجموعاتيم، وقد اكل ىذا دافعًا لمباحث لالتجاه نحو الكاف عن مستوى ميارات التعمم االجتماعي، 

تماعي بجامعة األقصى، وبالتالي وعالقتو بمستوى الكفاءة االجتماعية؛ من أجل الوقوف عمى واقع التعمم االج
 أمكن صياغة ماكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي :
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وىل توجد عالقة  ؟ ما مستوى ميارات التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى
 ؟بينيا وبين الكفاءة االجتماعية لدييم

         
 أسئمة الدراسة

 ت التالية:سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤال
 ما مستوى ميارات التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى؟ -1
 ما مستوى الكفاءة االجتماعية لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى ؟ -2

الب المعمم لدى الط ما العالقة بين مستوى ميارات التعمم االجتماعي ومستوى الكفاءة االجتماعية  -3
 بكمية التربية بجامعة األقصى؟

 فروض الدراسة:
 الدراسة: تساؤالتلإلجابة عن  اآلتيةالفروض  صيغت

ال يزيد مستوى ميارات التعمم االجتماعي وأبعادىا لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة  -1
 % ٓٛاألقصى عن 

الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى عن  ال يزيد مستوى الكفاءة االجتماعية وأبعادىا لدى -2
ٛٓ % 

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الدرجة الكمية ، وأبعاد مقياس ميارات التعمم  -3
االجتماعي، والدرجة الكمية، وأبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة 

 األقصى

 أهداف الدراسة: 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:

 بية بجامعة األقصى الكاف عن مستوى ميارات التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمية التر  -1
 الكاف عن مستوى الكفاءة االجتماعية لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى  -2

 أهمية الدراسة:

 .العممية األىمية وثانييما النظرية، األىمية :أوليما اثنين، مجالين من أىميتيا تستمد الدراسة ىذه لعل

 لممعرفة نتائج من والمتوقع إضافتو فيو، لمبحث والحاجة موضوعيا، اثةحد في الدراسة النظرية ليذه األىمية وتكمن

مستوى ميارات  تستكاف أن تحاول أنيا من تنبثق الدراسة ليذه األىمية النظرية فإن لذا، المجال؛ ىذا في العممية
 .فاءة االجتماعية بالك ارتباطيا مدى وتبين التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى،

  :ىما امرين، في الدراسة فتكمن ليذه العممية األىمية أما
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 الطالب  لدى بميارات التعمم االجتماعي بالعوامل المرتبطة جامعة األقصى القرار في أصحاب تعريف
  .العوامل ىذه تنمية تعزز ليم تعميمية مناسبة بيئة توفير أجل من المعمم

 اآلمن التعمق نمط تعزز بحيث الجامعات وتوجيييم في الطمبة إرااد في المعنية تلمجيا اإلراادات تقديم 

 .لدييم اآلمنة التعمق غير أنماط تغيير إلى تيدف التي اإلراادية البرامج تطوير والعمل عمى الطمبة، لدى
بي قميمة وباكل عام فإن الدراسات حول ميارات التعمم االجتماعي والكفاءة االجتماعية في الوسط العر 

 حسب اطالع الباحث ؛ لذا قد تميد ىذه الدراسة الى دراسات وبحوث أخرى في ىذا المجال 
 حدود الدراسة: 

 :اآلتية بالحدودالدراسة الحالية  حددت
  بفمسطينجامعة األقصى بطمبة كمية التربية  .1
 م ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي  .2

 سة:مصطمحات الدرا

: يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا قدرة المتعمم بكمية التربية بجامعة األقصى عمى مهارات التعمم االجتماعي .1
التفاعل بإيجابية مع منظومة جامعة األقصى بحيث يحسن التعبير عن مااعره االيجابية والسمبية، 

يوصل المعرفة في المواقف  ويضبط انفعاالتو في مواقف التفاعل والتعمم االجتماعي، ويستطيع أن
المعرفية ويحسن اختيار الوقت والمكان المناسب لمتعمم مع زمالئو وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا 

 الطالب عمى المقياس المستخدم في ىذه الدراسة 
الميارات االجتماعية والوجدانية لقدرة عمى توظيف : يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا االكفاءة االجتماعية .2

والمعرفية والسموكيات التي يحتاج المتعمم بكمية التربية بجامعة األقصى إلييا من أجل تكيفو االجتماعي 
  منظومة جامعة األقصىالناجح مع 

 وعينتها: الدراسة مجتمع

 الدراسي الفصل جامعة األقصى فيالطمبة المعممين بكمية التربية ب جميع من الدراسة مجتمع تكون 

وطالبة، وقد اختار  ( طالباً ٖٓ٘ٗوالتسجيل) القبول دائرة لسجالت وفقاً  عددىم والبالغ ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالصيفي 
  ( طالبا وطالبة ٓٓٔالباحث بطريقة عاوائية عدد )

 الدراسة: أدوات
 استخدم الباحث في ىذه الدراسة األدوات التالية :

 : قام الباحث بإعداد المقياس وفًقا لمخطوات التالية:مم االجتماعيمقياس مهارات التع -1
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 بعد اطالع الباحث عمى مقاييس الميارات االجتماعية التي تضمنتيا  لصورة األولية لممقياس:ا
؛   Miller, 1995; Merrell,1993; Greesham & Elliott, 1990بعض الدراسات المناورة )

( طور  ٜٜٔٔ؛ السمادوني ،ٕٚٓٓ؛ عطار، ٕٔٔٓ؛ العموان،ٕٔٔٓالمقداد،وبطاينة،والجراح،
مقياًسا لمميارات االجتماعية؛ ليناسب عينة الدراسة الحالية، إذ أن المقاييس التي اطمع عمييا 
الباحث أجريت عمى بيئات غير البيئة الفمسطينية، والبعض منيا طور ليناسب عينات غير طمبة 

( فقرة ، موزعة عمى ثالثة أبعاد ىي : ٕٚاالولية من ) الجامعات، وتكون المقياس في صورتو
 التعاون والتاارك، وعادات العمل ، وضبط الذات 

   درجات المقياس بصورتو المبدئية وفًقا لما يمي: حددت: المقياسدرجات 

 أحياًنا أبًدا عادة نادًرا دائًما

 درجة ٔ درجات ٕ درجات ٖ درجات ٗ درجات ٘

 (درجة ٖ٘ٔ( = ) ٘×  ٕٚلممقياس = ) الدرجة االجمالية وبذلك  تكون 
 

 الصدق من خالل ما يمي:  احتساب، تم لمتحقق من ضبط األداة: المقياسصدق 
 

  حيث تم مراعاة تضمين المقياس لفقرات ترتبط بيدف المقياس، كما تم عرض  :المحتوى صدق
المحكمين المختصين؛ إلبداء آرائيم السادة مقياس ميارات التعمم االجتماعي عمى مجموعة من 

ف الدراسة، ىداألفقرات المناسبة و لطمبة جامعة األقصى، ات فقر المناسبة  عدة جوانب منيا:من 
مناسبة زمن المقياس لإلجابة عنو، المقياس، و  وضوح وكفاية تعميماتو ، فقراتاللغة  وسالمة

 عمل التعديالت األخذ بكافة المالحظات و وآراء أخرى حول المقياس، وتم 

 
 ( طالبا من طمبة ٖٓ: تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية قواميا ) االتساق الداخمي

معامل االرتباط بين  احتساب درجاترج عينة الدراسة(، ومن ثم تم جامعة األقصى )من خا
المقياس  أبعادمعامالت االرتباط بين درجات جميع وقد جاءت المقياس والمقياس  ككل،  أبعاد

المقياس بين فقرات  يعكس درجة عالية من الثقة والترابط والمقياس  ككل دالة إحصائًيا ، مما 
 تو والجدول التالي يبين ذلك:ثبايزيد من ككل مما 
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 (1جدول رقم ) ال

 ( 33االجتماعية والمقياس ككل) ن =  المهاراتمقياس  أبعادمن  بعدمعامالت االرتباط لكل درجات 

 البعد
معامل االرتباط درجات 

 بيرسون 
 الداللة اإلحصائية

 لةالدذات  ٙٛٚ ٓ التعاون والتاارك

 لةالدذات  ٕٗٛ ٓ عادات العمل

 لةالدذات  ٜٔٔ ٓ ضبط الذات

 ٖٔٙ ٓ( = ٘ٓ ٓر   الجدولية عند مستوى )  درجة

 ٖٙٗ ٓ( = ٔٓ ٓر   الجدولية عند مستوى )  درجة
 ( طالبا من طمبة ٖٓتم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية قواميا ) : حساب ثبات المقياس

ياس ككل وما يتضمنو ساب ثبات المقتحاجامعة األقصى )من خارج عينة الدراسة(، ومن ثم  تم 
 درجةوىي  ٚٛ ٓثبات المقياس ككل  درجةبمغت  وقد باستخدام معامل ألفا كرونباخ  فقراتمن 

 المقياس  تطبيقإمكانية ب وتوحيثبات عالية ،
  ( عبارات، ٘المقياس وثباتو، تم استبعاد ): بعد التحقق من صدق لممقياسالنهائية الصورة

( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد: ىي:  ٕٕمن )وأصبح المقياس في صورتو النيائية يتكون 
عادات العمل ويامل ( ، و ٜٔ،ٛٔ،ٙٔ،ٜ،ٛ،ٚ،ٙالتعاون والتاارك ويامل العبارات رقم )

ات رقم (، وضبط الذات ويامل العبار ٚٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٓٔ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔالعبارات رقم )
( =  ٘×  ٕٕلممقياس = )  النيائية(  وبذلك  تكون ٔ( )ممحق رقم ٕٕ،ٕٔ،ٕٓ،٘ٔ،ٗٔ،ٖٔ)
 (درجة  ٓٔٔ)

( ٕٕٔٓ: تبنى الباحث مقياس الكفاءة االجتماعية )حجازي، وميدي ،  مقياس الكفاءة االجتماعية -2
(، التحكم ٜ-ٔاخصية )ميارات ىي: ال مجاالتثالثة  في مقسمة( عبارة ٖٓمن )ويتكون المقياس 

( وقد أخضع الباحث المقياس إلجراءات ٕ ( )ممحق رقمٖٓ-ٕٔ(، الميارات األكاديمية )ٕٓ-ٓٔبالذات)
 الضبط المناسبة كالتالي:

( ٖٓتم تجربة المقياس عمى عينة استطالعية من طمبة جامعة األقصى بمغ قواميا )المقياس: حساب ثبات 
ثبات  درجةوىي  ٜٔ ٓ ثبات المقياس ككل كانت درجةحيث ، طالبا وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 عالية ،وتاير إلى إمكانية استخدام المقياس 
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 تم تجربة المقياس عمى عينة استطالعية من طمبة جامعة حساب صدق االتساق الداخمي :

المقياس  أبعادمعامل االرتباط بين  احتساب درجات( طالبا، ومن ثم تم ٖٓاألقصى بمغ قواميا )
ذات المقياس والمقياس  ككل  أبعادمعامالت االرتباط بين  درجات ميعوالمقياس ككل، وكانت ج

بثباتو والجدول يمكن التنبؤ ما ك درجة ترابط عالية بين فقرات وأبعاد المقياسدالة إحصائًيا، مما 
 التالي يبين ذلك:

 (2جدول رقم )ال

 ( 33اس ككل) ن = مقياس الكفاءة االجتماعية والمقي أبعادمن  بعدمعامالت االرتباط لكل  درجات
معامل االرتباط درجات  المجال

 بيرسون 

 الداللة اإلحصائية

 لةالدذات  .ٜٗ ٓ الميارات الاخصية

 لةالدذات  ٜٛ ٓ التحكم بالذات

 لةالدذات  ٜٔ٘ ٓ الميارات االكاديمية

 ٖٔٙ ٓ( = ٘ٓ ٓر   الجدولية عند مستوى )  درجة
 ٖٙٗ ٓ( = ٔٓ ٓر   الجدولية عند مستوى )  درجة

 
  الدراسة: إجراءات 

بعد أن تم اعداد المقاييس الالزمة لجمع البيانات، تم تحديد أفراد العينة باكل دقيق، ثم جرى تطبيق 
( طالبا وطالبة وذلك الكترونًيا عبر الموقع االلكتروني ٓٓٔالمقاييس عمى عينة الدراسة البالغ عددىا )

learn.com/moodle-www.c   وقد تم تحويل البيانات من  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓخالل الفصل الدراسي الصيفي
 وتحميل النتائج وفًقا ألسئمة الدراسة   SPSSالموقع الى برنامج 

 
 الدراسة: نتائج 

 ما مستوى ميارات التعمم االجتماعي لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى؟ ول:السؤال األ 
بالباحث باختبار الفرض األول والذي ينص عمى: "ال يزيد مستوى ميارات التعمم لإلجابة عمى ىذا السؤال قام 

وباختبار ىذه %"، ٓٛاالجتماعي ككل وأبعادىا الثالثة لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى عن 
تائج ىي كما الفرضية عمى مستوى كل بعد من أبعاد المقياس باستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة، نجد أن الن

 يمي:

http://www.c-learn.com/moodle
http://www.c-learn.com/moodle
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 (3جدول )ال
 %(03) نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لداللة الفروق بين مستوى مهارات التعمم االجتماعي وأبعادها ودرجة التحقق

 المقياس
القيمة 
 الحرجة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 0.008 2.72 99 3.9 29.1 ٕٛ التعاون والتاارك

 0.6 0.543 99 5.1 36.3 ٖٙ عادات العمل

 0.03 2.3- 99 5.3 22.8 ٕٗ ضبط الذات

 0.922 0.098 99 12.8 88.13 ٛٛ ميارات التعمم االجتماعي

 ( أن :ٖيتضح من الجدول )
 

 أواًل: مهارات التعمم االجتماعي ككل:
ة إحصائية  وبالتالي نقبل الفرضية ليست ذات دالل   ( 0.098أن قيمة "ت") ت= ٖيتضح من الجدول 

 %  ٓٛالصفرية؛ أي أن مستوى ميارات التعمم االجتماعي لمطمبة المعممين ال يزيد عن درجة المحك 
 عد التعاون والتشاركثانيًا: ب  

ذات داللة إحصائية  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية،   (2.72أن قيمة "ت") ت=  ٖيتضح من الجدول 
بديل؛ أي أن مستوى التعاون والتاارك في مقياس ميارات التعمم االجتماعي لمطمبة المعممين ونقبل الفرض ال

 %  ٓٛيزيد عن درجة المحك 
 عد عادات العملثالثًا: ب  

ليست ذات داللة إحصائية  وبالتالي نقبل الفرضية   (0.543أن قيمة "ت") ت=  ٖيتضح من الجدول 
مقياس ميارات التعمم االجتماعي لمطمبة المعممين ال يزيد عن  الصفرية؛ أي أن مستوى عادات العمل في

 % ٓٛدرجة المحك 
 عد ضبط الذاترابعا: ب  

وبالتالي ولكن لصالح القيمة الحرجة   ذات داللة إحصائية  (2.3-= أن قيمة "ت") ت ٖيتضح من الجدول 
نقبل الفرضية الصفرية؛ أي أن مستوى ضبط الذات في مقياس ميارات التعمم االجتماعي لمطمبة المعممين ال 

 %   ٓٛيزيد عن درجة المحك 
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 بية بجامعة األقصى؟لدى الطالب المعمم بكمية التر الكفاءة االجتماعية ما مستوى  السؤال الثاني:

يزيد مستوى الكفاءة ال لإلجابة عمى ىذا السؤال قام بالباحث باختبار الفرض الثاني والذي ينص عمى: "
، وذلك % "ٓٛاالجتماعية ككل وأبعادىا الثالثة لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى عن 

 ك ( يوضح لٗباستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة والجدول )
 

 (4جدول )ال
 %(03) نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لداللة الفروق بين مستوى الكفاءة االجتماعية وأبعادها ودرجة التحقق

 المقياس
القيمة 
 الحرجة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 0.522 6.43- 99 3.5 35.8 ٖٙ الميارات اخصية

 0.142 1.5- 99 5.4 43.2 44 التحكم بالذات

 0.165 1.4 99 3.8 40.5 40 الميارات األكاديمية

 0.64 0.47- 99 10.6 119.5 120 الكفاءة االجتماعية

( أنو وفقا لقيم "ت" نجدىا غير دالة وبالتالي نقبل الفرض الصفري الذي ينص عمى: "ال ٗيتضح من الجدول )
د مستوى الكفاءة االجتماعية ككل وأبعادىا الثالثة لدى الطالب المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى عن يزي
ٛٓ"% 

الطالب  لدىما العالقة بين مستوى ميارات التعمم االجتماعي ومستوى الكفاءة االجتماعية  السؤال الثالث:
 المعمم بكمية التربية بجامعة األقصى؟

لسابق قام الباحث باختبار الفرض الثالث الذي ينص عمى : " ال توجد عالقة ارتباطية ولإلجابة عن التساؤل ا
دالة إحصائيًا بين الدرجة الكمية ، وأبعاد مقياس ميارات التعمم االجتماعي ، والدرجة الكمية ، وأبعاد مقياس 

بار بيرسون، وذلك باستخدام الكفاءة االجتماعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى" باستخدام بتطبيق اخت
 ( يوضح ذلك:٘، والجدول ) SPSSالبرامج اإلحصائية  تطبيق

 
 
 



 
 

 (5جدول )ال
 الكفاءة االجتماعية معامل االرتباط بين مقياس مهارات التعمم االجتماعي ومقياس

 البعد
الميارات 
 الاخصية

 التحكم بالذات
الميارات 
 االكاديمية

الكفاءة 
 االجتماعية

 0.72 0.59 0.46 0.8 التعاون والتاارك

 0.78 0.63 0.51 0.87 عادات العمل

 0.76 0.72 0.32 0.82 ضبط الذات

 0.887 0.77 0.494 0.97 ميارات التعمم االجتماعي

( أنو يوجد عالقة دالة احصائًيا وطردية بين الدرجة الكمية ، وأبعاد مقياس ميارات ٘دول )يتضح من الج
التعمم االجتماعي ، والدرجة الكمية ، وأبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة 

 األقصى 
 مناقشة النتائج وتفسيرها :

 أظيرت نتائج الدراسة التالي:
  ة كمية التربية بجامعة األقصىلدى طمب %ٓٛعن  توى ميارات التعمم االجتماعي ككلال يزيد مس -1
   لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى %ٓٛعن  ال يزيد مستوى الكفاءة االجتماعية ككل -2

يوجد عالقة ارتباطية بين مستوى ميارات التعمم االجتماعي ككل وأبعادىا الثالثة ومستوى الكفاءة  -3
 جتماعية ككل وأبعادىا الثالثة لدى طمبة كمية التربية بجامعة األقصى اال

يتضح مما سبق أنو من الضروري االىتمام بالجانب االجتماعي لدى طمبة كمية التربية بجامعة  
األقصى وقد يعود عدم التوصل الى المستوى المطموب نتيجة لعناصر متعددة منيا: ما يرتبط بكمية التربية 

التدريس المتبعة من قبل المحاضرين، أو طبيعة القاعات الدراسية وتجييزاتيا ، أو البنية الخاصة  مثل طرائق
بالمقررات الدراسية، وطبيعة ميمات التعمم  وأيضا ما يرتبط بطبيعة المتعممين الاخصية واألسرية والمجتمع 

 الخارجي 

( سنوات وعالقتو ٙقصى منذ )ويرى الباحث من خالل عممو محاضرا في كمية التربية بجامعة األ
الجيدة مع الكثير من الزمالء أن المبرر األول ىو الراجح حيث يغمب طابع المحاضرات في التدريس 
الجامعي، حيث أن تكدس القاعات بأعداد كبيرة من المتعممين ال يسمح بتوظيف طرائق تدريس تعتمد عمى 

 ة وتجييزاتيا أيًضا تقف معيقا لذلك النظرية االجتماعية، كما أن مساحة القاعات الدراسي
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مقياس ميارات التعمم االجتماعي % في كل من ٓٛكما يرى الباحث انو برغم عدم تحقق المستوى 
ومقياس الكفاءة االجتماعية اال أن المتوسطات الحسابية المعروضة أعاله ممكن ان تكون مقبولة ومؤثرة وتدل 
عمى توافر ميارات التعمم االجتماعي وأيضا تأثرىا بمستوى الكفاءة االجتماعية، وقد يعود ذلك الى أننا نتعامل 

ضجين ، حيث يختمف األمر في الجامعة عن المدرسة حيث تتسع البيئة التعميمية مع فئة من المتعممين النا
من بيئة مقيدة في جدران المدرسة بل في جدران الفصل الى بيئة ال حدود ليا حيث الثقافات المختمفة من 

عية تتطمب المتعممين والمحاضرين والنظم الدراسية الجديدة والتي تطمق العنان لممتعممين لنسج عالقات اجتما
منيم ميارات اجتماعية وكفاءة اجتماعية من اجل النجاح في تكوينيا وتاكيميا لخدمتيم من خالل توظيف 
التفاعالت المتعددة بين المتعمم والمتعمم ، والمتعمم والمحاضر، والمتعمم والبيئة الداخمية ، والمتعمم والبيئة 

 الخارجية  
يات المتوافقة والمالئمة الفرد عمى إبداء السموك قدرةتعكس ويرى الباحث بأن الميارات االجتماعية 

التفاعل االيجابي، ومن ثم تكوين العالقات المناسبة موظًفا في ذلك  ؛ لتحقيق المختمفةالحياتية ممواقف ل
مختمفة ولكنيا تكمل بعضيا  ميارات تاتمل عمىكما أنيا  ، وغير المفظي المفظي مختمف أنواع السموك

وصواًل  االدراكية لممعرفةوالميارات  ،باآلخرينوابداء االىتمام  والتااركالتعاون  البعض باكل منظومي مثل:
 لتحقيق القدر وصوالً اآلخرين  لمتفاعل مع هوتساعدالفرد تدعم الميارات االجتماعية  ، كما أن المعضالتحل ل

 التعمم االجتماعي  سموكيات من  الكافي
أما بخصوص العالقة بين ميارات التعمم االجتماعي والكفاءة االجتماعية فيتضح مما سبق  أنو اذا 

يتمكنون من مواجية المواقف وستوافر لدى األفراد الميارات االجتماعية سيتوفر لدييم كفاءة اجتماعية عمومًا 
، وىذا االجتماعية المختمفة بثقة ولباقة كما أنيم سيتكيفون مع أي نوع من تمك المواقف بمجرد التعرض ليا 

تقدير الميارات االجتماعية  التي كانت حول " ريجيو " نتائج دراسة يتفق من وجية نظر الباحث مع 
 لديو القدرة عمى ضبط انفعاالتوالميارات االجتماعية  يمتمكأن الاخص الذي  ، حيث أاارت إلىاألساسية

كما أن  متنوعة،اجتماعية لمواقف  عند التعرض   انفعاالتو الداخميةالتعبير الظاىري عن  وكذلك القدرة عمى
وتنظيميا  الفرد مع باطن سموكيات تتوافقما سيظير لآلخرين من القدرة عمى ضبط  ياملضبط الذات 

(Riggio,1986)  
ارتباًطا  واقعية البيئة االجتماعية الجيدةترتبط بويرى الباحث أن الميارات االجتماعية لدى الطمبة 

 ويمكن أن يؤدي إلىمتبادلة بين جميع عناصر البيئة سواء الداخمية أو الخارجية التفاعالت يؤثر بال طردًيا
 عند الحاجة إليو  المساندين ليماآلخرين  وقد يؤثر في دورإيجابي لمذات  وعي



 

 توصيات الدراسة :
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة بما يمي :

 تعمم حديثة تعتمد عمى النظرية االجتماعية  توظيف استراتيجيات -1
 تييئة البيئة الجامعية بحيث تسمح بتنفيذ استراتيجيات التعمم االجتماعي  -2

توظيف البيئة االلكترونية لتفعيل الدور االجتماعي من المنزل ومن العمل بين جميع عناصر  -3
 الجامعة 

 مين نحو أىمية التعمم االجتماعي اعداد برنامج تدريبي اراادي يعيد تييئة المتعم -4

 اعادة صياغة أناطة المقررات الدراسية بحيث تصبح قابمة لتنفيذ أناطة وميام تعمم اجتماعي  -5

 مقترحات الدراسة :

 في ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث المقترحات التالية:
 اعي دراسة تحميمية لواقع البيئة الجامعية في ضوء متطمبات التعمم االجتم -1
دراسة العالقة بين ميارات التعمم االجتماعي بين المتعممين وميارات التعمم االجتماعي بين  -2

 المحاضرين 

 دراسة واقع التدريس الجامعي وعالقتو بالتعمم االجتماعي والكفاءة االجتماعية  -3

 مراجع الدراسة:
 الــذات مســاعدة ميــارات بعــض البورتــاج فــي تنميــة برنــامج فاعميــة مــدى.( 2007 ) زيــزت أنــور،

 ،منشاورة غيار ماجساتير رساالة سـنوات، 6 إلـى 5 مـن الروضـة طفـل لـدى االجتماعيـة والميـارات
 .امس عين لمطفولة، جامعة العميا الدراسات معيد

 
 لبنان  مكتبة :، بيروتاالجتماعية العموم مصطمحات معجم(  ٕٜٛٔزكـي  ) بدوي،  أحـــمد

 
ــــــت ســــــعد  ) ــــــة بن ــــــوي، خول ــــــة مٕٗٓٓالبم ــــــالتوافق النفســــــي والميــــــارات االجتماعي ــــــو ب ــــــذكاء االنفعــــــالي وعالقت ( ال

ـــة تبـــوك   ـــة لمبنـــات بمدين ـــة التربي ـــة مـــن طالبـــات كمي ـــة ماجساااتير غيااار منشاااورة رساااالةلـــدى عين ـــة التربي   كمي
 لمبنات بالرياض 

 
 .  القاىرة: النيضة المصريةاختبار الكفاءة االجتماعية (2003) .حبيب، حبيب
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(  فاعميــــــة إســــــتراتيجية فــــــي الــــــتعمم الناــــــط القــــــائم عمــــــى التاــــــارك ٕٕٔٓحســــــن ) حجــــــازي، جولتــــــان، وميــــــدي،

ـــــــة بجامعـــــــة  ـــــــة التربي ـــــــة كمي ـــــــدى طمب ـــــــتعمم ل ـــــــة لم ـــــــة والدافعي ـــــــاءة االجتماعي ـــــــى تحســـــــين الكف ـــــــب عم ـــــــر الوي عب
بحااااث عاااارض بااااالمؤتمر العممااااي الثاااااني لكيااااة التربيااااة بجامعااااة األقصااااى بعنااااوان : كميااااات األقصــــى،  

، جامعــة األقصــى، ٕٕٔٓيوليــو  4 - 3، المنعقــد فــي الفتــرة كاليات التطبيااقالتربيااة بااين النظريااة واشاا
  غزة

 
فاعميــــة برنــــامج معرفــــي ســــموكي لتنميــــة الكفــــاءة االجتماعيــــة لــــدى التالميــــذ  .(2008) .عبــــد الخــــالق، د

جامعـــــة  - كميــــة التربيــــة:أســــيوط، مصــــر  رسااااالة ماجسااااتير غياااار منشااااورة.الصــــم فــــي المرحمــــة االبتــــدائي
 .أسيوط

 
 مــن الطالبــات لــدى وعالقتيمــا بالتحصــيل الخجــل و االجتماعيــة الميــارات .(2007). إقبــال ّطــار،ع

 وعماام الاانفس التربيااة :التربيااة كميااة مجمااة.الســعودية بالمممكــة العربيــة مختمفــة دراســية مراحــل
(2)،84-57   

 طمبــة لتعّمــق لــدىا وأنمــاط االجتماعيــة بالميــارات وعالقتــو االنفعــالي (  الــذكاءٕٔٔٓالعمــوان، أحمــد )
 العمااوم فااي األردنيااة المجمااة االجتمــاعي لمطالــب   التخصــص والنــوع متغيــري  ضــوء فــي الجامعــة
  ٗٗٔ-ٕ٘ٔ(، ٕ)ٚ ،التربوية

 مكتبـة  القـاىرة: التعميماات كراساة : االجتماعياة المهاارات مقيااس(  ٜٜٔٔإبـراىيم  ) السـمادوني، السـيد
   االنجمو المصرية

 
عمااااام الااااانفس (  مٖٕٓٓود وفـــــرج، طريـــــف اـــــوقي ومحمـــــود، عبـــــد المـــــنعم اـــــحاتو  )الســــيد، عبـــــد الحمـــــيم محمـــــ

   القاىرة: إيتراك لمنار والتوزيع االجتماعي المعاصر
 

المقـداد،    لمطباعـة غريـب دار : القـاىرة ،واالتصاالية االجتماعياة المهاارات .(2002) .طريـف اـوقي،
ــــــــد الناصــــــــر ــــــــة، أســــــــامة، والجــــــــراح، عب ــــــــيس، وبطاين ــــــــدى ٕٔٔٓ ) ق ــــــــة ل (   مســــــــتوى الميــــــــارات االجتماعي

المجماااااااة األطفـــــــال العـــــــاديين واألطفـــــــال ذوي صـــــــعوبات الـــــــتعمم فـــــــي األردن مـــــــن وجيـــــــة نظـــــــر المعممـــــــين  
  ٕٓٚ-ٖٕ٘(، ٖ)ٚ، األردنية في العموم التربوية
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 (ٔممحق رقم )
 مقياس ميارات التعمم االجتماعي

 أحياًنا أبًدا عادة نادًرا دائًما العبارة م
      أستطيع أن أدير وقتي باكل يتناسب مع طبيعة عممي ٔ
      أتقبل التعميمات وأتعامل معيا بعناية وأتحفظ بأسموب متحضر ٕ
أستطيع أن أتجاىل ما يصدر عن زمالئي من ماتتات بسيولة أثناء  ٖ

 أداء عممي
     

      ليةأقدم عمى انجاز العمل المطموب مني بمثابرة وفعالية عا ٗ
مكاناتي ٘       أعتقد أن أدائي لمعمل يتناسب مع جيدي وا 
      أعبر عن عدم ارتياحي في العمل التعاوني والتااركي باكل مناسب ٙ
      أقدم المساعدة الالزمة لزمالئي وقتما احتاجوىا ٚ
      أتعاون وأتاارك مع زمالئي في انجاز العمل المطموب بدون حث منيم ٛ
      ستطيع التفاىم والتعامل مع زمالئي كمما استدعى ذلك ا ٜ

      أنتقل من موقف إلى آخر باكل سميم ومالئم ٓٔ
      أثق بذاتي وقدراتي عمى العمل  ٔٔ
      أفتخر بإنجازاتي وأعمالي ٕٔ
      أستطيع االنتظار حتى يتم تمبية احتياجاتي ٖٔ
      ينأتقبل النصح واإلرااد من اآلخر  ٗٔ
      استجيب باكل مناسب عندما أتعرض لممضايقة من اآلخرين ٘ٔ
      أبادر إلى إجراء حوار تفاوضي مع اآلخرين ٙٔ
      أنجز األعمال المطموبة مني في الوقت المحدد ٚٔ
      أحفز وأدعو زمالئي لالنخراط في المواقف التفاعمية النجاز األناطة ٛٔ
      جابية  مع زمالئيأكون عالقات اي ٜٔ
      أتحكم بأعصابي وانفعاالتي عندما اغضب ٕٓ
      التزم باألنظمة والتعميمات ٕٔ
      أحافظ عمى ىدوئي ورد فعمي عند حدوث ماكالت طارئة ٕٕ
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 (ٕممحق رقم )
 مقياس الكفاءة االجتماعية

 م العبارة غالبا دائما ناأحيا نادرا أبدا

 1 أستمع إلى وجيات نظر اآلخرين 5 4 3 2 1

 2 أتاارك مع اآلخرين في حاجياتيم وأغراضيم      

 3 أقدم المساعدة لزمالئي عند الحاجة إلييا     

 4 أتقبل آراء زمالئي في مجموعتي وال أتيرب منيا     

 5 برأقدم االقتراحات والرأي لآلخرين بال تك     

 6 أتعامل باحترام وصداقة مع زمالئي في المجموعة     

 7 أحرص عمى التعامل مع زمالئي بالمجموعة وفق مااعرىم واحتياجاتيم     

 8 أتقبل زمالئي في المجموعة عمى اختالفيم     

 9 عن احتياجاتي ومااعري باكل مالئم مراعيا زمالئي في المجموعة أعبر     

 11 مى ىدوئي وأضبط أعصابي في المواقف التي نتناقش بياأحافظ ع     

 11 أحرص عمى التصرف باكل سميم في المواقف المختمفة     

 12 ألتزم بتنفيذ ما يطمب مني في الميام     

 13 عمى نفسي عندما أختمف برأي مع اآلخرين أسيطر     

 14 يأحرص عمى التعامل بيدوء عند حدوث أاكال في مجموعت     
 15 أفكر قبل أن أقوم بالعمل المطموب مني     



 م العبارة غالبا دائما ناأحيا نادرا أبدا

 16 أتقبل اآلراء المنطقية ضمن الحدود     

 17 آخذ بالحسبان نتائج تصرفاتي مع اآلخرين     

 18 أتعامل بالحزم والصالبة بقدر ما يتطمبو الموقف     

 19 أتكيف مع الظروف والتوقعات عبر المواقف المختمفة     

 21 نتقل من نااط إلى آخر بتمقائية ومرونةأ     

 21 ألتزم بالتعميمات واإلراادات     

 22 ألتزم بإنجاز ميامي ضمن الوقت المحدد     

 23 أحرص عمى تقديم أعماال متميزة ترضي زمالئي في المجموعة     

 24 أؤدي دوري باكل جيد محترما دور زمالئي في المجموعة     

 25 ع زمالئي في المجموعة في حل الماكالت وانجاز الميامأتعاون م     

 26 أتقبل العمل ضمن مجموعة     

 27 أفضل أن أاارك بفاعمية في المناقاات واألناطة الجماعية     

 28 أحافظ عمى الحوار والتواصل مع زمالئي في المجموعة     

 29 أحرص عمى اكتساب انتباه زمالئي في المجموعة     

 31 أحرص عمى تنظيم وقت مااركاتي مع زمالئي في المجموعة     

 


