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 امللخص
الكشف عن طبيعة العبلقة بين أبعاد إدارة الذات، والدرجة الكمية، استيدف البحث الحالي     

والتعرف عمى الفروق بين متوسط   وأبعاد الكفاءة االجتماعية، والدرجة الكمية، لدى طبلب الجامعة،
التعرف عمى الفروق بين متوسط و أبعاد إدارة الذات، والدرجة الكمية،   عمىدرجات طبلب الجامعة، 
  أبعاد الكفاءة االجتماعية، والدرجة الكمية. عمىدرجات طبلب الجامعة، 

( طالًبا وطالبة من طبلب الجامعة بجامعة بورسعيد وقد تراوحت 28وتكونت عينة الدراسة من )    
 -)إدارة الذات ( عاًما، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث: مقياسي88-82أعمارىم ما بين )

 والكفاءة االجتماعية( من إعداد الباحث وكشفت النتائج عما يمي:
الثقة  -إدارة االنفعاالت –إدارة الوقت –بين أبعاد إدارة الذات )مراقبة الذات ةتوجد عبلقة ارتباطي

 –اعيةالمسئولية االجتم –والدافعية(، والدرجة الكمية، وأبعاد الكفاءة االجتماعية )ميارات التواصل
توجد فروق ذات داللة كما  العبلقات االجتماعية(، والدرجة الكمية لدى طبلب الجامعة. -االستقبللية

أبعاد مقياس إدارة الذات(، والدرجة الكمية، توجد  عمىإحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة، 
الكفاءة االجتماعية، أبعاد مقياس  عمىفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة، 

 والدرجة الكمية.
:املفخاحُتالكلواث   

 إدارة الذات، الكفاءة االجتماعية، طبلب الجامعة
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    This research aims at discovering the nature of relationship between the 

dimensions of self-management and the total degree from one side, and the 

dimensions of social competence and the total degree from another side for 

the university students.  

    Moreover, it's to recognize the differences between the averaged degrees 

of university students on dimensions of self-management and the total 

degree. Also, it's to recognize the differences between the averaged degrees 

of university students on the dimensions of social competence and the total 

degree. 

    The sample of this study consists of (82) university students from both 

genders at Port Said university. Their ages range from (18 to 22). In order 

to reach the aim of the study, the researcher used the measurements of 

(self-management and social competence) which are prepared by the 

researcher himself. 

The results declared the following:  

   There is a correlative relationship between the dimensions of self-

management measurement and the total degree, and the dimensions of 

social competence measurement and the total degree of the university 

students. 

    Furthermore, there are differences with statistical significance between 

the averaged degrees of the university students on dimensions of self-

management measurement and the total degree. Also, there are differences 

with statistical significance between the averaged degrees of university 

students on the dimensions of social competence and the total degree. 

     
University students; Social competence ;Self-management 
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        : هقذهت
يعد مفيوم إدارة الذات من المفاىيم العصرية التي ليا دورًا إيجابيًا وفعااًل في تنظيم حياة الفرد 
دارة الذات تجعل الفرد لديو قدرة في التكيف مع البيئة التي يعيش ويعمل بيا، وتعني  بشكل سميم، وا 

ميارات الفرد لتحقيق أىدافو من خبلل فيم وجية نظره عن نفسو وتحديد إدارة الذات تنظيم استخدام 
صفاتو التي تساعده عمى تحقيق تمك األىداف، وتتطمب إدارة الذات بفاعمية خمسة جوانب يجب أن 
تراعي: )وضع أىداف لمذات، التخطيط لمذات، العبلقات مع اآلخرين، إدارة الخبلفات، توجيو وتقويم 

 وباولو، ؛ ينجر81، 8112؛ زىير الزبيدي،68،8116شوقي، الذات( )عبد اهلل
.(Unger&Buelow,2009 

( أن إدارة الذات بشكل سميم مع األخرين ىي أساس تناول Goleman,2001,67يرى جولمان )    
العبلقات عمى نحو صحي وناضج، وىي ميارة أساسية في إقامة عبلقات إيجابية مستمرة مع األخرين، 

( إلى أن إدارة الذات ىي القدرة عمى التحكم في 8118،888عثمان ومحمد رزق ) كما يشير فاروق
االنفعاالت السمبية وتحويميا إلى انفعاالت إيجابية وممارسة ميارات الحياة بفاعمية، بحيث يدير الفرد 
أفعالو وأفكاره ومشاعره بطريقة مرنة عبر مواقف مختمفة سواء كانت اجتماعية أو مادية وفي ىذا 

( إلى أن التعبير عن المشاعر واالنفعاالت ىو مفتاح Goleman,2000,43لسياق يشير جولمان )ا
الكفاءة االجتماعية والتي تعنى بكيفية تعبير الناس عن مشاعرىم ومدى نجاحيم او فشميم في التعبير 

 عن ىذه المشاعر.
تعتبر الكفاءة االجتماعية مظمة لجميع الميارات االجتماعية التي يحتاجيا الفرد لكي ينجح في     

حياتو وعبلقاتو االجتماعية فالشخص ذو الكفاءة االجتماعية ينجح في اختيار الميارات المناسبة لكل 
 (. 8111،888)حسن مصطفى، موقف ويستخدميا بطرق تؤدي إلى نواتج ايجابية

( أن الكفاءة االجتماعية تعني: Smart&Sonson,2001,10-15سمارت وسونسون ) يرى    
مجموعة من الميارات المتعممة التي تساعد الفرد عمى التواصل بفاعمية مع االخرين، وتحقيق القبول 

 االجتماعي، وتتضمن مجموعة من السموكيات المقبولة اجتماعيًا.
أنيا: نتاج العبلقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل ( ب8181،106) بينما ترى جييان عثمان    

اإلنسان بمياراتو االجتماعية وميولو واتجاىاتو نحو العمل االجتماعي مع امكانات البيئة التي تؤثر 
 اإلنسان لؤلعمال واألنشطة المختمفة. بدورىا في استعداد

ألعسر، وعبلء الدين كفافي أما فيما يتعمق بالقصور في الكفاءة االجتماعية فتشير صفاء ا    
( إلى أن القصور في الكفاءة االجتماعية يؤدي إلى تعرض الفرد لكثير من المشكبلت في 02، 8111)

، فقد يبدو الشخص نتيجة عبلقتو مع الغير، وقد يسبب ىذا القصور الفشل حتى ألكثر الناس ذكاءً 
 عمى األخرين. لذلك متكبرًا، غير قادر عمى التفيم، وعديم التأثر والتأثير
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الباحثون أن الكثير من المشكبلت التعميمية التي يعاني منيا الطبلب ترتبط باكتسابيم  يعتقد    
الميارات االجتماعية السموكية، حيث أن افتقار الطالب لمميارات االجتماعية قد تسبب عدم كفاءتو 

، 8111)إبراىيم الخطيب وآخرون، االجتماعية والتعميمية وتدني تحصيمو وانخفاض مفيوم الذات لديو
860- 820.) 
تعد عممية التكيف أو االندماج التي يتمتع بيا الطالب في التعمم الجامعي مطمب أساسي لنجاحو،     

وعدم توفر ىذا النوع من التكيف أو االندماج مؤشر عمى أن ىناك حاجات غير مشبعة لمطالب داخل 
الحاجات سوف يؤدي إلى نقص في مستوى الكفاءة  البيئة الجامعية وعدم إشباع جزء من ىذه

 (. 8991،822االجتماعية مما يترتب عميو تعثر في أدائو أثناء فترة التعميم وما بعدىا. )محمد الميل،
 هشكلت الذساست:

إن مفيوم إدارة الذات من المفاىيم العصرية التي ظيرت عمى ساحة عمم النفس بصفة عامة 
والصحة النفسية بصفة خاصة، كما أنو مفيوم يجب االىتمام بو خاصًة في مرحمة التعميم الجامعي 

حباطات في دراستيم الجامعية، وتناول مفيوم إدارة الذات في  نظرًا ألن الطبلب يواجيون عدة أزمات وا 
مرحمة التعميم الجامعي يساعد عمى التكيف مع البيئة الجامعية، كما قد يساىم في تحقيق النجاح 

 األكاديمي لدى الطبلب الجامعيين. 
يمكن القول أن طمبة الجامعة من أكثر الفئات حاجة إلى االىتمام بالكفاءة االجتماعية وذلك لما     

جوة بين التقدم المادي والتكنولوجي والثقافي من ناحية يتعرضون لو من صراعات ومشكبلت نتيجة الف
 (.8181والنمو النفسي والواقع المعاش من ناحية أخرى مما يتسبب ليم بإحباطات )جييان عثمان،

 ومما سبق تم تحديد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:
الثقة  -إدارة االنفعاالت –ارة الوقتإد –ىل ىناك عبلقة ارتباطية بين أبعاد إدارة الذات )مراقبة الذات-8

 –المسئولية االجتماعية –والدافعية(، والدرجة الكمية، وأبعاد الكفاءة االجتماعية )ميارات التواصل
 العبلقات االجتماعية(، والدرجة الكمية لدى طبلب الجامعة. -االستقبللية

أبعاد إدارة الذات  عمىة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامع-8
 الثقة والدافعية(، والدرجة الكمية. -إدارة االنفعاالت –إدارة الوقت –)مراقبة الذات

أبعاد الكفاءة  عمىىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة -1
االجتماعية(، والدرجة العبلقات  -االستقبللية –المسئولية االجتماعية –االجتماعية )ميارات التواصل

  الكمية.
  أهذاف الذساست

الكشف عن طبيعة العبلقة بين أبعاد إدارة الذات، والدرجة الكمية، وأبعاد الكفاءة االجتماعية، -8
 والدرجة الكمية، لدى طبلب الجامعة العاديين.

 والدرجة الكمية.أبعاد إدارة الذات،  عمىالتعرف عمى الفروق بين متوسط درجات الطبلب العاديين -8
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أبعاد الكفاءة االجتماعية، والدرجة  عمىالتعرف عمى الفروق بين متوسط درجات الطبلب العاديين -1
  الكمية.

 أهوُت الذساست:
 تكمن أىمية الدراسة الحالية في جانبين:

 الجانب النظري 
المجتمع وىي فئة  تعتبر دراسة إدارة الذات وعبلقتيا بالكفاءة االجتماعية لدى فئة ىامة من فئات

طبلب الجامعة إضافة لمتراث النظري نظرًا لكونيا من المتغيرات اليامة التي يجب دراستيا واالىتمام بيا 
لحداثتيا وأىميتيا في التراث السيكولوجي حيث تستخدم فنيات إدارة الذات في تنمية وتحسين العديد 

االجتماعية األنماط السموكية البلزمة لمتفاعل  من الميارات السموكية واألكاديمية، كما تتضمن الكفاءة
 وتحقيق التوافق االجتماعي.

 الجانب التطبيقي 
 يمكن أن يستفيد من ىذه الدراسة الفئات التالية:   .8

طبلب الجامعة  وأولياء األمور والقائمون عمى العممية التعميمية والميتمون بعمل برامج  لتنمية 
 جتماعية.إدارة الذات وتنمية الكفاءة اال

 تفيد في وضع برامج لتحسين إدارة الذات، وتنمية وتحسين الكفاءة االجتماعية. .8
 هصطلحاث الذساست :

 :Management-Selfإدارة الذات: 
تعرف إدارة الذات بأنيا: مجموعة من االستراتيجيات أو الميارات التي تساعد الفرد عمى تخطي 

 (.1، 8188األىداف المرغوبة )ىويدة حنفي، الصعاب وتمنحو الثقة في النفس بشكل يحقق 
يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: قدرة الفرد عمى توجيو ذاتو، والتحكم في انفعاالتو وضبطيا، ومواجية     

الضغوط التي يعاني منيا بيدف تحقيق توازن مع النفس ومن ثم تحقيق األىداف المنشودة من خبلل 
 اتخاذ القرار.تصال الفعال، إدارة الوقت، اال 

 :Social Competenceالكفاءة االجتماعية
( عمى أنيا القدرة عمى معالجة المواقف االجتماعية 822،8119عرفيا عبد الرحمن سميمان )

المتنوعة بفاعمية والميارة في العبلقات البيئية الشخصية ويدخل في ىذه الكفاءة االستقبلل الذاتي لمفرد 
 وآدابو االجتماعية.

الباحث إجرائيًا أنيا: قدرة الفرد عمى التفاعل بشكل إيجابي مع األخرين، وتشتمل عمى يعرفيا 
مجموعة من الميارات التي تمكن الفرد من ممارسة أي ميمة أو نشاط بدرجة من اإلتقان مثل ميارات 

 )توكيد الذات، المسئولية، المرونة االجتماعية(.
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 :escence Late Adolالمراىقة المتأخرة )طبلب الجامعة(
( سنة، وىي مرحمة 81-82ىي المرحمة التي تسبق مباشرة تحمل المسئولية وحياة الرشد من )

ختيار المينة )حامد  التعميم العالي، وىي مرحمة اتخاذ القرارات حيث يتخذ فييا قرار الزواج وا 
 (.168،8926زىران،

( من كبل الجنسين )ذكور 81-82)ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: المرحمة العمرية التي تمتد من 
ناث( من طبلب الجامعة العاديين والمعاقين بصريًا.  وا 

 اإلطاس النظشٌ والذساساث السابقت:
تعد إدارة الذات من الموضوعات الحيوية التي يجب أن ييتم بيا األفراد ولكن مع ذلك فإن القميل 

أنيا المكون األساسي لمكفاءة يشغميم ىذا األمر، بينما يرى األخرون  من الناس الذين
وأساس ميارات اإلنتاج والقيادة ومكون أساسي لمذكاء   Emotional Competenceةالوجداني

 (.88،8110الوجداني )أحمد ماىر،
( إدارة الذات بأنيا "توجيو القدرات، والسموكيات الشخصية لمطالب 8181،166يعرف إيياب شحاتو )

 إدراك قيمة الوقت والتخطيط والتنفيذ والتقويم". نحو تحقيق األىداف وذلك من خبلل
 تشتمل إدارة الذات عمى عدة استراتيجيات أو مكونات كالتالي:

 اسرتاحُجُاث إداسة الزاث: 
 Solicitation ofتتضمن إدارة الذات استراتيجيات عديدة منيا: طمب المساندة االجتماعية 

social support توجيو الذات ،Self-Instruction وتعزيز الذات ،Self-Reinforcement ،
 Self-Monitoring ( ،Milten، ومراقبة الذات Goal-Settingووضع األىداف 

Berger,2011,p.122 . ) 
: أن إدارة الذات تتضمن العديد من المكونات مثل: مبلحظة الذات Tseng (2005)بينما يذكر 

Self-Observation وتسجيل الذات ،Self-Recordingقييم الذات ، وتSelf-Evaluation ،
-,.Self-Rewards( .Tseng h.y، ومكافأة الذات Self-Determinationوتحديد الذات

2005, pp.18-22.) 
( اجراءات إدارة الذات في 021-028ص ص  ،8181)عبد العزيز الشخص وأخرون،د يحد    

، التعميقات الراجعة الذاتية، وتقويم مراقبة الذات )مبلحظة الذات والتقارير الذاتية( خمسة اجراءات ىي:
 الذات، وتعزيز الذات، وتوجيو الذات.

 :- Self-Monitoringهشاقبت الزاث-أوال
 ىي فنية تستخدم غالبًا لتحسين المشكبلت السموكية واالكاديمية وتتكون من جانبين:

 التقارير الذاتية-8مبلحظة الذات    -8
 وتعرف مبلحظة الذات عمى انيا مبلحظة المرء لسموكو ىو أو مبلحظة المرء لنفسو.    
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وتعرف التقارير الذاتية عمى أنيا: أي رأي أو تقرير يعطيو الفرد عن نفسو؛ سواء كان ذلك في     
)عبد  متعمقة بو أم كان شبو تاريخ يكتبو عن بعض المواقف في حياتو صورة إجابة عن تساؤالت

؛ فرج طو 8116،8991؛ كمال دسوقي،028-021،ص ص 8181الشخص وآخرون، يزالعز 
 (.811،8991وأخرون،

ا
ً
 :self-instruction or self -speech-حىجُه الزاث أو كالم الزاث-ثانُ
يعني أن يوجو الفرد سموكو الشخصي بصورة لفظية، فمعظم الناس يتكممون مع أنفسيم حول ما  

و عمني، ىذه التصريحات تسمى كبلم الذات )عبد العزيز الشخص يقومون بو إما بشكل سري، أ
 (Duarte&Baer,1994,p.3 ؛021، 8181وأخرون،

ا
ً
 :Self-Evaluation-حقُُن الزاث -ثالث

 ىو التدخل الذي يقوم بو الفرد بمقارنة إنجازه بمعيار لؤلداء الذي تم وضعو من قبل شخص آخر.
متقدمة من التدريب عمى إدارة الذات حيث ينبغي قبل الوصول  وتأتي عممية تقويم الذات في مرحمة    

 الى ىذه المرحمة قد تم التدريب عمى إجراءات مراقبة الذات والتسجيل الذاتي وتوجيو الذات )
Hansen,2011,p.3،021، 8181؛عبد العزيز الشخص وأخرون.) 

ا
ً
 :Self-Reinforcement-حعزَز الزاث-سابع

اختيار الفرد لمعزز ما حال أداء سموك معين وفق معيار محدد، ويحدث يعرف تعزيز الذات بأنو: 
تحقيق الفرد لخطوة في اتجاه تحقيق السموك المستيدف لمقيام بالخطوة التالية  تعزيز الذات عند

(;Sears,2006 Berger,2011,p.125.) 
 تتضمن إدارة الذات العديد من الميارات  كالتالي:

ت يمكن لؤلفراد اكتسابيا وتساعدىم عمى أن يعيشوا بنجاح حياة منتجة إن ميارات الحياة ىي قدارا
ميارات الحياة عمى  Department of Educationويحدد مكتب التربية بالواليات المتحدة األمريكية 

أنيا تتضمن ميارات التنمية الذاتية، ميارات التواصل، التعميم، التحكم في الضغوط والغضب وحتى 
ي بوجودنا الشخصي واالجتماعي والميني وتحسين نوعية الحياة عمينا التمتع بميارات نستطيع أن نرتق

 (.199– 192، 8116إدارة الذات )طمعت منصور، 
كما يتفق الباحثون الميتمون بدراسة وتطبيق برامج إدارة الذات عمى أنيا تتضمن ميارات اساسية 

ماعي والوعي الذاتي( كما تتضمن مجموعة من ىي )اإلدراك الذاتي، والضبط الذاتي، واإلدراك االجت
الميارات الفرعية وىي )التحكم الذاتي العاطفي، وجدارة الثقة، والوعي الضميري، والقدرة عمى التكيف، 
دارة الوقت، وتحديد األىداف، وممارسة القيادة، واالحساس بالمشكمة وتحديدىا والتعامل  وا 

 (. (Hogan, et al, 2008معيا(.
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 ( خمسة أبعاد )ميارات( إلدارة الذات :0،8181ددت ىويدة حنفي )كما ح    
إدارة  Emotions Management- إدارة االنفعاالت Time Management- إدارة الوقت

 Self - الثقة بالنفس Social Relationships Management-العبلقات االجتماعية 
Confidence  الدافعية الذاتيةSelf-Motivation. 

 ونستخمص من ىذه الميارات بالشرح الميارات التالية:
 :Time Management-إداسة الىقج  -1

الوقت ىو الحياة والفعال في تنظيم وقتو ىو الشخص الذي يحصل عمى النتائج المطموبة في 
الوقت المتاح، فإذا بدأ أي شخص بتنظيم وقتو بطريقة فعالة فسيحصل عمى نتائج فورية، مثل زيادة 

الية في العمل، وتحقيق األىداف المنشودة بطريقة أفضل وأسرع، كما يقمل من المجيود المبذول الفع
 (.812،8118)كوثر كوجك،

إن احترام الوقت وتقديره يعد سموكًا حضاريًا غالبًا ما يميز الدول المتقدمة، وىو ميم لتنظيم حياة 
وقت التي تعد من أىم العناصر التي تحدد اإلنسان، فاإلنجاز في مختمف مستوياتو يعتمد عمى إدارة ال

 (.8111تقدم الفرد )الجوىرة عبد اهلل،
 .Decision Making Skillختار القشاسا -0

( إن إتخاذ القرار ىو ذلك الجزء الميم من مراحل 826، 8110ويرى حسن حسان وأخرون )
حدى وظائفيا الرئيسية وليس مرادفا لصنع القرار ومرحمة  إتخاذ القرار ىي خبلصة ما صناعة القرار وا 

 يتوصل إليو صانعوا القرار.
( بأن عممية اتخاذ القرار تتطمب الكثير من ميارات 801، 8116يوضح سعيد عبد العزيز )

التفكير العميا كالتحميل والتقويم واالستقراء ويمكن القول بأن عممية إتخاذ القرار عممية ذىنية تيدف 
 التي تناسب الفرد إزاء موقف معين من أجل تحقيق اليدف المنشود. الى اختيار أفضل الحمول المتاحة

 : Communication Skillsاالحصال الفعال -3
اإلتصال ىو عممية يتم من خبلليا نقل وتبادل المعمومات أو االفكار بين طرفين أو أكثر بطريقة 

أو التأثير العقمي أو مباشرة أو غير مباشرة باستخدام وسيمة أو عدة وسائل وذلك بيدف اإلقناع 
 (.8996،88العاطفي بأفكار واتجاىات معينة )غريب عبد السميع، 

االتصال الفعال ينمي عبلقات جيدة بين الفرد وأسرتو وأصدقائو وزمبلئو في العمل بجانب أنو     
 يساعد أيضًا عمى تنمية قدرات الفرد في التعبير عن نفسو وتحديد أفكاره وأرائو بوضوح بما يجعل
األخرين قادرين عمى فيمو وىذا يساعد في التعامل مع مختمف األفراد مما يساعد عمى تنمية عبلقات 

 (.81 – 88،  8118جيدة مع األخرين )تغريد عمران وأخرون ، 
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حيث اختمف الباحثون في تناول ميارات إدارة الذات وتشير بعض الدراسات إلى وجود عبلقة     
ة الذات وبعض المتغيرات مثل )التحصيل الدراسي، واألداء التدريسي لمطالبة ارتباطية إيجابية بين إدار 

 المعممة، والسموك الناجح، وتحمل المسئولية(.
(دراسة ىدفت إلى تقييم ومقياس ميارات إدارة الذات Gerhardt,2007فقد أجرى جيرىاردت)

( طالبًا جامعياً 881العينة من )لمطبلب قبل وبعد التدريب لبرامج التدريس والتحصيل الدراسي وتكونت 
دارة الوقت 1شاركوا في ) ( برامج لميارات إدارة الذات اشتممت عمى التقييم الذاتي وصياغة اليدف وا 

والتنظيم الذاتي وتوصمت النتائج إلى زيادة دالة في ميارات إدارة الذات بعد التدريب وأيضًا استجابات 
زيادة التحصيل الدراسي،كما أشارت بيانات المتابعة لممشاركين الطبلب لمبرامج التدريبية بشكل أفضل ،و 

( بعد عامين الفائدة المدركة لميارات إدارة الذاتوزيادة دالة إضافية في استخدام ىذه 11وعددىم )
 الميارات.

يناس الشامي) ( تحديد العبلقة بين ميارات إدارة الذات 8188بينما استيدفت دراسة منى الزاكي وا 
( طالبة معممة بكمية االقتصاد 11لمعممة واألداء التدريسي ليا،وتم تطبيق البرنامج عمى )لمطالبة ا

المنزلي جامعة األزىر،من خبلل استبيان ميارات إدارة الذات وبطاقة المبلحظة لقياس األداء وأسفرت 
ق القبمي نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الطالبات في التطبي

والبعدي لمبرنامج لصالح التطبيق البعدي ،ووجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين كل 
من األداء التدريسي وميارات إدارة الذات،وأوصت الدراسة باالىتمام بتنمية ميارات إدارة الذات لدى 

 الطالبات المعممات لتحسين أدائين.
فاعمية دورة إدارة الذات في تغيير السموك    Choi&Chung,(2012)قد أوضحت دراسة شوي وشانج

لدى طبلب الكميات،كما ىدفت الدراسة إلى تحديد مدة ومستويات دورة إدارة الذات إلحداث تغيير ناجح 
في سموك طبلب الجامعة وكذلك تحديد خصائص إستراتيجية إدارة الذات الناجحة،واشتممت عينة 

جامعات مقسمة إلى ثبلث مجموعات؛ إثنين تجريبية وثالثة ضابطة ، ( من طبلب ال21الدراسة عمى )
وطبق عمى المجموعة الثانية التجريبية برنامج بصورة مخفضة،أما المجموعة الثالثة وىي المجموعة 
الضابطة فمم يطبق عمييا برنامج إدارة الذات، واستخدم الباحثان استبيان التقرير الذاتي قبل وبعد 

، وأظيرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي طبق عمييا برنامج إدارة الذات المكثف ىي انتياء البرنامج
 فقط التي كان ليا تأثير فعال في تغيير سموك الطبلب إلى السموك الناجح وتحقيق أىدافيم.

من الجدير بالذكر أن نجاح الفرد في حياتو ال يقتصر عمى نجاحو في إدارتو لذاتو فحسب، بل وفي     
ارة عبلقاتو مع األخرين من حولو في المجتمع، وذلك من خبلل امتبلكو لمستوى مرتفع من الكفاءة إد

االجتماعية، تؤىمو لتحقيق التوافق االجتماعي السميم مع أفراد المجتمع، ومن ىنا جاء اىتمام الباحث 
انون من صعوبات بالكفاءة االجتماعية كمؤشر عمى التوافق خاصًة أن ىناك فئة من طبلب الجامعة يع
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في التكيف االجتماعي مما يشير إلى وجود مستوى متدني من الكفاءة االجتماعية والتوافق مع 
 المجتمع لدييم.

تعد الكفاءة االجتماعية من العوامل اليامة في تحديد التفاعبلت اليومية لمفرد مع المحيطين بو في     
لى الفرد الكفء اجتماعيًا الذي يؤدي عممو بنظام، مجاالت الحياة المختمفة، فمجتمع اليوم في حاجة ا

ويؤدي ما عميو من التزامات بغير حاجة الى رقابة أو توجيو من جانب شخص آخر، فضبًل عن أن 
الكفاءة االجتماعية تؤدي الى النجاح االجتماعي، والتكيف السميم، وتدل عمى التوافق، كما تعتبر معياراً 

 (.00،8188كواسة، خيري السيد،لمصحة النفسية لؤلفراد )عزت 
تصال باآلخرين والتفاعل ( عمى أنيا: قدرة الفرد عمى اال 00،  8119ويعرفيا صبحي الكفوري )    

تقان ميارات لفظيةوغير لفظية تتيح لمفرد  معيم بغرض التأثير فييم إلحداث تجاوب من خبلل إجادة وا 
 إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة.

 -جتماعية عمى عدة مكونات كالتالي:تشتمل الكفاءة اال    
 -هكىناث الكفاءة االجخواعُت:

 ( أن مكونات الكفاءة االجتماعية تشمل خمسة عناصر ىي:0،8111يرى مجدي حبيب )    
القدرة عمى تأكيد الذات، اإلفصاح عن الذات، مشاركة اآلخرين في نشاطات اجتماعية، إظيار 

 االىتمام باآلخرين، فيم منظور الشخص اآلخر، وتتضمن الكفاءة االجتماعية وفق ما يرى 
(19-32:Elliot,S.et.al,2001 ،( األبعاد الرئيسية التالية: )التعاون، المسؤولية، توكيد الذات
 ل العاطفي(.التمث

 ( مكونات الكفاءة االجتماعية عمى النحو التالي:08، 8111بينما قدم )طريف شوقي، 
 .ميارات توكيد الذات: وتتعمق بميارات التعبير عن المشاعر واألراء ومواجية ضغوط اآلخرين 
  ميارات وجدانية: مثل المشاركة الوجدانية التي تعمل عمى تيسير إقامة عبلقات وثيقة مع

دارة التفاعل معيم.  األخرين وا 
 :الميارات االتصالية وتنقسم إلى قسمين 
ميارات اإلرسال: وتعبر عن قدرة الفرد عمى توصيل المعمومات التي يرغب في نقميا لآلخرين -أ

 من خبلل عمميات نوعية مثل التحدث والحوار.
من اآلخرين وفيم مغزاىا ميارات االستقبال: وتعني ميارة الفرد في االنتباه وتمقي الرسائل -ب

 والتفاعل معيم في ضوئيا.
  ميارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية: وتشير إلى قدرة الفرد عمى التحكم بصورة مرنة

في سموكو االنفعالي في مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين وتعديمو بما يتناسب مع ما يطرأ عمى 
 أىدافو. تمك المواقف من مستجدات لتحقيق
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 من الدراسات التي تناولت مكونات الكفاءة االجتماعية لدى طبلب الجامعة دراسة بارنيس 

(Parnes,2003،ىدفت إلى معرفة دور السموك المؤكد لمذات )  والفاعمية الذاتية في الكفاءة
مكونة  والضغوط النفسية لدى األمريكان من أصل أفريقي، أجريت ىذه الدراسة عمى عينة االجتماعية،

( من الطمبة األمريكان من أصل أفريقي، وتوصمت الدراسة إلى أن الضغوط النفسية يمكن أن 819) من
كما بينت النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين السموك  تتنبأ بالكفاءة االجتماعية، وتوكيد الذات،

األشخاص األكبر عمرًا يكون حيث أن  والسموك المتميز بالكفاءة االجتماعية بالعمر، المؤكد لمذات،
 توكيدىم لذواتيم وكفاءتيم االجتماعية أعمى من األصغر سنًا.

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مستوى Smart&Sanson,2003) بينما قام سمارت وسانسون
( مراىقًا ومراىقة 911) والكشف عن الفروق بين الجنسين لدى عينة تألفت من الكفاءة االجتماعية،

سنة، وكشفت نتائج الدراسة عن مستوى مرتفع من )81-89(ة فكتوريا تراوحت أعمارىم بين في والي
 التعاطف، الكفاءة االجتماعية، وعن فروق جنسية في ثبلث ميارات تتعمق بالكفاءة االجتماعية ىي:

 والتوكيد إذ كانت درجات اإلناث أعمى. والمسئولية،
  لتالي:تتميز الكفاءة االجتماعية بعدة خصائص كا- 

 خصائص الكفاءة االجخواعُت:
( إلى أن ىناك خصائص مميزة لمفيوم الكفاءة االجتماعية 808،  8111يشير سيد عبد اهلل )

 أىميا:
.يشمل مفيوم الكفاءة االجتماعية البراعة والخبرة في أداء الفرد لنشاطاتو االجتماعية ومختمف 8

 أشكال تفاعبلتو مع اآلخرين.
في أي ميارة أو كفاءة ىو القدرة عمى تحقيق نتيجة فعالة في االختيارات من .العنصر الجوىري 8

 أجل الوصول إلى ىدف مرغوب.
 .تشتمل الكفاءة االجتماعية عمى قدرة الفرد عمى الضبط المعرفي لسموكو.1
.ييدف الفرد من وراء سموكو الحصول عمى التدعيم االجتماعي من البيئة التي يعيش فييا 1

 يحقق لو التوافق النفسي واالجتماعي. بالشكل الذي
 -كما يتسم األفراد ذوي الكفاءة االجتماعية بعدة خصائص مميزة كالتالي:

 خصائص األفراد ذوي الكفاءة االجتماعية:
 -( أنو حتى يصبح الفرد ذا كفاءة اجتماعية عميو أن يكون:889، 8111يرى محمد عدس )

يستطيع بيا أن يتفاىم معيم ويفيميم بمغة الحوار كما قادرًا عمى إقامة اتصاالت مع الغير   -8
يبدوا عمى وجوىيم من  يفيم ما عندىم من مشاعر وأحاسيس عن طريق لغة العيون وما

 مبلمح تدل بما توحي بو لمرائي عمى شعور اآلخرين وأحاسيسيم.
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يكون عنده قادرًا كذلك عمى المشاركة الجماعية والمبادرة في الحديث والمشاركة فيو وأن  -8
أسموب يستميل بو الغير ويصغون إليو سواء بالرسائل المفظية المباشرة أو بااليحاءات والدالالت 

 المعنوية وقادرًا عمى استخدام المغة بشكل سميم مؤثر في نفوس السامعين.
( أن مرتفعي الكفاءة االجتماعية أكثر قدرة عمى مواجية 2، 8111كما يشير مجدي حبيب )  -8

الجتماعية والمشاركة في األنشطة االجتماعية وانفتاحًا مع اآلخرين، أكثر من األفراد المواقف ا
وأن األفراد الذين يعانون الشعور بالنقص وعدم الكفاءة،  منخفضي الكفاءة االجتماعية،

يقممون من شأن أنفسيم واليستطيعون مقاومة القمق الناجم عن أحداث الحياة اليومية 
 تمرار عن المساعدات النفسية.وضغوطيا ويبحثون باس

 تحتل الكفاءة االجتماعية أىمية كبيرة في حياة الفرد متمثمة في:    
أنيا تمكن الفرد من السيطرة عمى أشكال سموكو المختمفة وتزيد من قدرتو عمى التعامل مع  -8

 السموك غير المنطقي الصادر من اآلخرين.
ن حدثت حميا بسرعة. -8  تجنب الفرد الصراعات وا 
قامة العبلقات  -1 تجعل التعامل مع اآلخرين فعااًل وتجعل اإلنسان قادرًا عمى مواجية اآلخرين وا 

 الناجحة وعمى إقناع األخرين والتأثير فييم.
 تعمل عمى تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي مع أحداث الحياة الضاغطة بصورة إيجابية.-1

 (.02،8118؛ عمي عبدالسبلم،866،8111؛ دانيل جولمان:82،  8116)طالب أبو معبل،
يسعى كل مجتمع إلعداد القوة البشرية التي يحتاجيا لتقوم بدورىا في تحمل المسئولية تجاه     

المجتمع وتشارك في محتوى الحياة االجتماعية بوعي كافي، وتكون ىذه القوة البشرية عمى درجة من 
ولذا يعد التعميم الجامعي من العمميات اليامة التي  النمو المعرفي التي تمكنيا من القيام بيذا الدور،

تقدم خبرة الحياة الجامعية لمطبلب الجامعيين حتى تتاح ليم الفرصة لموصول إلى الفيم الكافي لجوانب 
 (. 92،8118عمى مشكبلتيا )عرفات زيدان، الحياة والتغمب

تختمف بشكل كبير عن حياتو يمثل التحاق الطالب بالجامعة منعطفًا حادًا في حياتو، حيث     
المدرسية، كما تمثل الجامعة كمؤسسة مستقمة خبرة غنية تممي عمى الطالب نمطًا مختمفًا في الحياة، 
وعميو فإن ما يتعرض لو الطالب في ىذه المرحمة من ضغوط وصدمات تترك أثرًا سمبيًا عمى بنيتو 

 (.802-810ص ص ،8111تظير في صورة صعوبات في التكيف )جودة سعادة وأخرون،
( 126-166ص ص ،8926تتميز مرحمة المراىقة المتأخرة بعدة خصائص حددىا حامد زىران )    

 -فيما يمي:
 .يتجو المراىق نحو الثبات االنفعالي 
 .السعي لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي 
 .النمو المتقدم نحو االستقبلل عن األسرة واالعتماد عمى النفس 
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  إلى العمل والمينة والحصول عمى عمل دائم في نياية ىذه المرحمة.يوجو االىتمام 
 .تكون أراء شخصية معتدلة مما يساعد عمى التوافق مع المعايير والتقاليد االجتماعية 
 .يتم تكوين فمسفة لمحياة واضحة المعالم، واختيار القيم والمبادئ والمثل 

)األمن النفسي والثقة  عية بعض المتغيرات مثلمن الدراسات التي تشير إلى عبلقة الكفاءة االجتما
 والتحصيل الدراسي( لدى طبلب الجامعة. بالنفس،

( إلى الكشف عن العبلقة بين األمن النفسي وكل من الكفاءة 8181) ىدفت دراسة جييان عثمان
األمن مقياس  وقد استخدمت الباحثة في الدراسة االجتماعية والثقة بالنفس لدى طمبة كمية التربية،

وطبقت الدراسة عمى  ومقياس الثقة بالنفس من إعداد الباحثة، ومقياس الكفاءة االجتماعية، النفسي،
 طالبًا وطالبة من كمية التربية في جامعة االسكندرية تتراوح أعمارىم مابين (98عينة تكونت من )

قة موجبة دالة بين وقد إتضح من نتائج الدراسة أنو توجد عبل (عامًا،89) عامًا بمتوسط (88:82)
وتوجد عبلقة موجبة دالة بين الكفاءة االجتماعية لمطمبة  األمن النفسي لمطمبة والكفاءة االجتماعية،

 والثقة بالنفس.
( بدراسة الكفاءة االجتماعية وعبلقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طبلب 8111) كما قام إبراىيم المغازي

 ومعرفة الفروق بين الجنسين في مستوى الكفاءة االجتماعية، ية،كمية التربية بشعبتييا اآلدبية والعمم

واشتممت أدوات الدراسة عمى اختبار  (818)ن= وطالبات كمية التربية ببورسعيد وتضمنت العينة طمبة
الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى الطبلب ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور 

 الجتماعية والتحصيل الدراسي لصالح اإلناث.واإلناث في الكفاءة ا
 اجشاءاث البحث:

استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي، كما استخدم بعض األدوات السيكومترية لقياس متغيرات 
 الدراسة  وىي: 

 مقياس إدارة الذات، ومقياس الكفاءة االجتماعية  لدى طبلب الجامعة من )إعداد الباحث(.  
واستخدم الباحث في ىذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية، وذلك من خبلل حزمة البررامج اإلحصرائية 

 /SPSS :المعروفة اختصارًا باسم 
 الكفاءة االجتماعية( لطربلب الجامعرة ترم  -لحساب صدق وثبات أدوات الدراسة الحالية ) إدارة الذات

 .معامبلت االرتباط( تجزئة النصفية،استخدام طريقة )ألفاكرونباخ،  طريقة ضمان ال
 .ولمتحقق من صحة الفرض احصائيًا تم استخدام معامل ارتباط بيرسون

 فشوض البحث وهناقشت نخائجها:
من خبلل اإلطار النظري لمبحث وفي ضوء أىدافو ونتائجو السابقة قام الباحث بوضع فروض     

 البحث الحالي والتي تحقق من صحتيا وىي:
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  الفشض األول:
 –إدارة الوقت –بين أبعاد إدارة الذات )مراقبة الذات ةنص الفرض األول عمى أنو توجد عبلقة ارتباطي

 –الثقة والدافعية(، والدرجة الكمية، وأبعاد الكفاءة االجتماعية )ميارات التواصل -إدارة االنفعاالت
 (، والدرجة الكمية لدى طبلب الجامعة.العبلقات االجتماعية -االستقبللية –المسئولية االجتماعية

ولمتحقق من صحة الفرض احصائيًا تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما ىو    
 موضح بالجدول التالي:

 (8رقم ) جدول
مصفوفة معامبلت االرتباط بين أبعاد إدارة الذات والدرجة الكمية وأبعاد الكفاءة االجتماعية والدرجة الكمية لدى طبلب  

 الجامعة.

 المتغيزاث
مهبراث 

 التىاصل

المسئىليت 

 االجتمبعيت
 االستقالليت

العالقبث 

 االجتمبعيت

الدرجت الكليت 

للكفبءة 

 االجتمبعيت

 **0.359 0.164 **0.377 0.212 **0.426 مزاقبت الذاث

 **0.371 0.172 **0.356 **0.297 **0.382 إدارة الىقج

 **0.363 *0.244 **0.292 *0.226 **0.391 إدارة االنفعبالث

 **0.621 **0.492 **0.386 **0.595 **0.445 الثقت والدافعيت

دارة الدرجت الكليت إل

 الذاث

0.563** 0.465** 0.485** 0.371** 0.592** 

 (1.18( دالة عند مستوى )**)   (1.10)*( دالة عند مستوى )
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين مراقبة الذات وكل من ميارات التواصل واالستقبللية 
(. أي إنو كمما 1.18)والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة 

في مراقبة الذات، ارتفعت درجاتيم في كل من ميارات التواصل  الجامعة ارتفعت درجات طبلب
 .واالستقبللية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية، والعكس صحيح

 احصائيًا بين مراقبة الذات وكل من المسئولية االجتماعية والعبلقات ةدال ال توجد عبلقة ارتباطيو
 (. 1.10( أو)1.18االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة )

توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين إدارة الوقت وكل من ميارات التواصل والمسئولية 
االجتماعية واالستقبللية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة 

في إدارة الوقت، ارتفعت درجاتيم في كل من الجامعة  كمما ارتفعت درجات طبلب (. أي إنو1.18)
ميارات التواصل والمسئولية االجتماعية  واالستقبللية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية، والعكس 

 صحيح.
الجامعة عند ال توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائًيا بين إدارة الوقت والعبلقات االجتماعية لدى طبلب 

 (.1.10( أو)1.18مستوى داللة )
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توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين إدارة االنفعاالت وكل من ميارات التواصل واالستقبللية 
 (.1.18والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة )

إدارة االنفعاالت وكل من ميارات المسئولية االجتماعية موجبة دالة احصائًيا بين  ةعبلقة ارتباطيتوجد 
( أي أنو كمما ارتفعت درجات 1.10والعبلقات االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة )

طبلب الجامعة في إدارة االنفعاالت، ارتفعت درجاتيم في كل من ميارات التواصل وميارات المسئولية 
 عبلقات االجتماعية والدرجة الكمية الكفاءة االجتماعية، والعكس صحيح. االجتماعية واالستقبللية وال

توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائًيا موجبة بين الثقة والدافعية وكل من ميارات التواصل والمسئولية 
االجتماعية واالستقبللية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية لدى طبلب الجامعة عند مستوى داللة 

(. أي أنو كمما ارتفعت درجات طبلب الجامعة في الثقة والدافعية، ارتفعت درجاتيم فى كل من 1.18)
واالستقبللية والعبلقات االجتماعية والدرجة الكمية لمكفاءة  ميارات التواصل والمسئولية االجتماعية

 االجتماعية، والعكس صحيح. 
الكمية إلدارة الذات وكل من ميارات التواصل توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين الدرجة 

والمسئولية االجتماعية واالستقبللية والعبلقات االجتماعية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية لدى 
(. أي إنو كمما ارتفعت درجات طبلب الجامعة في الدرجة 1.18طبلب الجامعة عند مستوى داللة )
في كل من ميارات التواصل والمسئولية االجتماعية واالستقبللية  الكمية إلدارة الذات، ارتفعت درجاتيم

 والعبلقات االجتماعية والدرجة الكمية لمكفاءة االجتماعية، والعكس صحيح.
 هناقشت نخائج الفشض األول: 

بين أبعاد إدارة الذات،  ةد عبلقة ارتباطيو وج يرى الباحث أن الفرض األول قد تحقق بشكل نسبي إلثباتو
د و وج ما عدا  عدم، والدرجة الكمية، وأبعاد الكفاءة االجتماعية، والدرجة الكمية لدى طبلب الجامعة

، االجتماعية احصائيًا بين مراقبة الذات وكل من المسئولية االجتماعية والعبلقات ةدال عبلقة ارتباطيو
ويرجع ذلك إلى  العبلقات االجتماعية لدى طبلب الجامعةد عبلقة ارتباطية بين إدارة الوقت و و وجوعدم  

لقاء المسئولية عمييم وتوقع المجتمع منيم القيام  سمات شخصيتيم بحكم تنشئتيم االجتماعية وا 
     بأدوارىم في األسرة وفي العمل

 الفشض الثانٍ:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة  عمى أنو انينص الفرض الث    
 الثقة والدافعية(، والدرجة الكمية. -إدارة االنفعاالت –إدارة الوقت –أبعاد إدارة الذات )مراقبة الذات عمى
، وجاءت test independent. ولمتحقق من صحة الفرض احصائيًا تم استخدام اختبار )ت(    

 موضح بالجدول التالي:النتائج كما ىو 
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 (8جدول رقم )
 طبلب الجامعة عمى أبعاد إدارة الذات والدرجة الكمية. قيم )ت( لداللة الفرق بين متوسط درجات

 

 المتغيز

 طالة الجبمعت

 المتىسط
االنحزاف 

 المعيبري

 86.: 98.85 مزاقبت الذاث

 3.97 64.:8 إدارة الىقج

 66.: :9.:8 إدارة االنفعبالث

 3.63 64.:8 والدافعيت الثقت

 66.46 457.63 إدارة الذاث ككل

 (1.18( دالة عند مستوى )**)      
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:    

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة عمى أبعاد إدارة الذات )مراقبة 
 .(0.00.عند مستوى داللة ) الكمية والدافعية(، والدرجةالثقة  -إدارة االنفعاالت –إدارة الوقت –الذات

  :الثانٍ هناقشت نخائج الفشض
فروق ذات داللة إحصائية بين د و وجيرى الباحث أن الفرض الثاني قد تحقق بشكل نسبي إلثباتو 

ن التدريب إويرجع ذلك إلى    ،أبعاد إدارة الذات، والدرجة الكمية عمىمتوسط درجات طبلب الجامعة 
يقوي إدراكو لمتحكم الذاتي والقدرة عمى إدراك العناصر المحددة في الميمة إدارة الذات  عمى استخدام

تماميا،  دارة الخبلفات الذاتية ووضع حمول مناسو وأداء الميام وا   ، ة ليابتعمل عمى توجيو الذات وا 
حياتو،ولديو دافعية عمى البقاء فإدارة الذات تجعل الفرد يتحكم في انفعاالتو،ويتخذ قرارات سميمة في 

ويستطيع مواجية مشكبلتو كما تجعمو يقيم عبلقات اجتماعية ناجحة مع المحيطين بو من خبلل 
معرفتو بمشاعرىم وانفعاالتيم،ومن ثم فإن نجاحو في حياتو اليومية يتوقف عمى أدارتو لذاتو جيًدا 

 دة.ونجاح الفرد في حياتو يدل عمى انو يتمتع بصحة نفسية جي
 الفشض الثالث:

 عمىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب الجامعة  نص الفرض الثالث عمى أنو
العبلقات  -االستقبللية –المسئولية االجتماعية –االجتماعية )ميارات التواصل أبعاد الكفاءة

  االجتماعية(، والدرجة الكمية.
، وجاءت النتائج test independentولمتحقق من صحة الفرض احصائيًا تم استخدام اختبار )ت( 

 كما ىو موضح بالجدول التالي:
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 (1جدول رقم )
 طبلب الجامعة عمى أبعاد الكفاءة االجتماعية والدرجة الكمية. الفرق بين متوسط درجات قيم )ت( لداللة

 المتغيز
 طالة الجبمعت

 االنحزاف المعيبري المتىسط

 69.: 96.65 مهبراث التىاصل

 3.66 97.96 المسئىليت االجتمبعيت

 9.54 85.66 االستقالليت

 5.45 95.79 العالقبث االجتمبعيت

 66.67 646.38 الكفبءة االجتمبعيت ككل

 (1.18( دالة عند مستوى )**)      
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:                 

درجات طبلب الجامعة عمى أبعاد الكفاءة االجتماعية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
عند  العبلقات االجتماعية(، والدرجة الكمية -االستقبللية –المسئولية االجتماعية –)ميارات التواصل
 (.1.18مستوى داللة ) 

 : الثالث هناقشت نخائج الفشض
د فروق ذات داللة إحصائية بين و وجد تحقق بشكل نسبي إلثباتو ق الثالثيرى الباحث أن الفرض 

أن ، ويرجع ذلك إلى االجتماعية، والدرجة الكمية أبعاد الكفاءة عمىمتوسط درجات طبلب الجامعة 
الشخص الذي يتعامل مع نفسو ومشاعره بطريقة إيجابية ويتعاطف مع األخرين ويستطيع إقامة 
عبلقات ناجحة معيم يستمد طاقتو من كفاءة اجتماعية مرتفعة ،حيث أن مرتفعي الكفاءة االجتماعية 

فراد أكثر قدرة عمى مواجية المواقف االجتماعية والمشاركة في األنشطة االجتماعية أكثر من األ
 وذلك من شأنو أن يسيم في نمو الكفاءة االجتماعية لديو.منخفضي الكفاءة االجتماعية، 
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 املشاجع
 املشاجع العشبُت: أوالً 

 دار العالمية لمنشر والتوزيع. عمان: (. التنشئة االجتماعية لمطفل.8111إبراىيم الخطيب وآخرون )
وعبلقتيررا بالتحصرريل الدراسرري لرردى طرربلب كميررة  (. الكفرراءة االجتماعيررة8111إبررراىيم محمررد المغررازي )

 .191 -169(، ص ص 1)81التربية. مجمة الدراسات النفسية، القاىرة، 
 .88-81صص  الدار الجامعية، اإلسكندرية:. إدارة الذات (.8110أحمد ماىر )

قررت تجرراه عينررة مررن طالبررات كميررة التربيررة لمبنررات بجرردة نحررو تقرردير الو ا (.8111الجرروىرة عبررد اهلل )
جامعرة عرين  لئلرشاد النفسري، المؤتمر السنوي الحادي عشر. لئلنجاز وعبلقتيا بالدافع

  .888 -822ص  ص، المجمد األول، شمس
الثانوية  (. العبلقة بين إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى عينة من طبلب المرحمة8181) إيياب شحاتو

 .األزىرية
األسررري وتنميررة المجتمررع نحررو أفرراق إرشررادية رحبررة(، مركررز )اإلرشرراد  المررؤتمر السررنوي الخررامس عشررر
 .129- 160ص  ص (،8) ع جامعة عين شمس، اإلرشاد النفسي،

 مكتبررة زىررراء القرراىرة:. الميررارات الحياتيررة (.8118تغريررد عمررران ورجرراء الشررناوي وعفرراف صرربحي )
 الشرق.

غتربررون فرري جامعررة النجرراح المشرركبلت الترري يعرراني منيررا الطمبررة الم (:8111جررودة سررعادة وآخرررون )
 .802-810ص ص  تحاد الجامعات العربية،امجمة . انتفاضة األقصى  الوطنية خبلل

. وعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية لدى طالبات الجامعرة الكفاءة االجتماعية (.8181) جييان عثمان
 بية السعودية.المممكة العر  جامعة طيبة، األبعاد والتطمعات،-ندوة التعميم العالي لمفتاة

األمن النفسي وعبلقتو بكل من الكفاءة االجتماعية والثقة برالنفس لردى طمبرة  (.8181) عثمان جييان
-811ص  (، ص8)81، دراسررات عربيررة فرري عمررم الررنفس، القرراىرة مجمررة. كميررة التربيررة

862. 
 .168القاىرة، المعارف، دار(. 1" ط )الطفولة والمراىقة" (. عمم نفس النمو8926حامد زىران )

 االتجاىرات الحديثرة فري إدارة (.8110) حسان ومحمد مجاىد ومحمد العجمي وسعدية الشرقاوي حسن
 المكتبة العصرية. القاىرة:. التعميم وتجويده

 ."العربلج التشرخيص، األسرباب،" االضطرابات النفسرية فري الطفولرة والمراىقرة (.8111) حسن مصطفى
 دار القاىرة. القاىرة:

 لكويت.ا (،868العدد) عالم المعرفة،(. ليمى الجبالي :ترجمة) (. الذكاء العاطفي8111) ولماندانيل ج
 عمان.. إدارة الذات تطوير الشخصية (.8112) زىير الزبيدي

 القاىرة: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. .تعميم التفكير ومياراتو (.8116) سعيد عبد العزيز
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دار غريرب  القراىرة:، (1المجمرد) .م النفس االجتماعي والشخصيةبحوث في عم (.8111) سيد عبد اهلل
 والنشر. لمطباعة

 بحروث ودراسرات فري الصرحة النفسرية، مقياس الكفاءة االجتماعية لؤلطفال. (.8119) صبحي الكفوري
 مكتبة السبلم لمطباعة. الشيخ: كفر الجزء الثاني،

 مصر: دار قباء لمطباعة والنشر. .الوجدانيالذكاء  (.8111) صفاء األعسر وعبلء الدين كفافي
غريرب  القراىرة: دار "."دراسات وبحوث نفسرية الميارات االجتماعية واالنفعالية (.8111) طريف شوقي

 لمطباعة والنشر والتوزيع.
مينرة التمرريض  تجاه نحروالميارات االجتماعية وفعالية الذات وعبلقتيما باال  (.8116) معبل طالب أبو

 غزة. جامعة األزىر، كمية التربية،. ة التمريض في قطاع غزةلطمبة كمي
-126ص  ص، الكويرت، الجامعرة العربيرة المفتوحرة. ميرارات الرتعمم الرذاتي (.8116) طمعت منصور

118. 
مكتبررة  القرراىرة:. معجررم مصررطمحات االضررطرابات السررموكية واالنفعاليررة (.8119) الرررحمن سررميمان عبررد

 االنجمو المصرية .
(. برنرامج مقتررح لتردريب االطفرال التوحرديين 8181) العزيز الشخص وتياني منيب وفاطمة محمدعبد 

مجمررة كميررة  لتحسررين سررموكيم التكيفرري ومواجيررة مشرركبلتيم السررموكية. عمررى إدارة الررذات
 .611-029ص ص ، (8) الجزء ،(11) العدد التربية بجامعة عين شمس،

 دار أسامة لمنشر والتوزيع. عمان: ومدارس الفكر اإلداري.إدارة الوقت  (.8116) اهلل شوقي عبد
(.العبلج المعرفري السرموكي فري خدمرة الفررد والتخفيرف مرن حردة المشركبلت 8118خميل ) عرفات زيدان

االجتماعيررة والنفسررية لمطالبررات المقيمررات بالمرردن الجامعيررة.المؤتمر العممرري الرابررع عشررر 
  اعية.جامعة حموان.لمخدمة االجتماعية،كمية الخدمة االجتم

المناخ األسري كما يدركو األبناء وعبلقتو بالكفاءة االجتماعية لدى  (.8188عزت كواسة وخيري السيد)
-29ص ص، (00ع) زىررر،األ  جامعررة مجمررة كميررة التربيررة، .طرربلب الجامعررةن عينررة مرر
810. 
بالسررموك االنفعررالي السررموك التوكيرردي والميررارات االجتماعيررة وعبلقتيررا  (.8118) عمرري عبررد السرربلم

لمغضب بين العاممين والعرامبلت. مجمرة عمرم الرنفس، الييئرة المصررية العامرة لمكتراب، ع 
 ، القاىرة.02(، ص 02)

مؤسسرة شرباب  االتصال والعبلقات العامة في المجتمرع المعاصرر. (.8996)غريب  غريب عبد السميع
 االسكندرية.، الجامعة

(، 02)9 مجمة عمم الرنفس،". مفيومو وقياسو"كاء االنفعالي الذ (.8118) فاروق عثمان ومحمد رزق
 .812-888ص   ص
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موسرروعة عمررم الررنفس  (.8991) وحسررين عبررد القررادر ومصررطفى  عبررد الفترراح لفرررج طررو وشرراكر قنرردي
 دار سعاد الصباح. والتحميل النفسي. الكويت:

الررردار الدوليرررة لمنشرررر  .القررراىرة:(8. الجرررزء )موسررروعة ذخيررررة عمررروم الرررنفس (.8991) كمرررال دسررروقي
 والتوزيع.

 .: عالم الكتبالقاىرة .(. اإلدارة المنزلية8118) كوثر كوجك
. (. دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق لطبلب وطالبات جامعرة الممرك فيصرل8991) محمد الميل

 .881-822ص  ص بنك المعمومات العربي،
 : دار الفكر العربي لمطباعة والنشر.األردن عمان،. (. صعوبات التعمم8111) محمد عدس

(. الخصررائص النفسررية لررذوي الكفرراءة االجتماعيررة. دراسررة ميدانيررة، مجمررة كميررة 8111مجرردي حبيررب )
 (، جامعة طنطا، القاىرة.881العدد)، التربية

ينراس عبرد المعرز الشرامي ) (. العبلقرة برين مسرتوى  اتقران ميرارات إدارة 8188منى مصرطفى الزاكري وا 
ألداء التدريسرري لمطالبررة المعممررة فرري كميررة االقتصرراد المنزلرري  جامعررة األزىررر. الررذات وا

الردولي الثالرث )تطروير بررامج التعمريم العرالي النروعي   -المؤتمر العممي السنوي السرادس
(، ص ص  8العربي في ضروء متطمبرات عصرر المعرفرة(، مصرر، مرج ) في مصر والوطن

012- 068. 
دارة الررذات وعبلقتيررا بالصررحة النفسررية والنجرراح (. ال8188ىويرردة حنفرري محمررود ) صرربلبة النفسررية وا 

األكرراديمي فرري ضرروء بعررض المتغيرررات لرردى طرربلب الرردبموم المينيررة بكميررة التربيررة جامعررة 
 االسكندرية. كمية التربية، االسكندرية.

 (. مقياس إدارة الذات. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.8181ىويدة حنفي محمود )
ا 
ً
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