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فاعليتبرنامجالتدريبعليالمهاراتاالجتماعيتفيرف

عجودةالحياةلديعينتمنطالباتكليتالتربيتجامعتا

 لباحت

 
 إعـداد

 بريك أحمد محمد أ.م / فاطمت
 

 
 

 الملخص

استيدفت الدراسة الحالية التحقق من فاعمية برنامج التدريب عمي المياارات االتتماعياة فاي 
( 02رفع تودة الحياة لدى عينة من طالبات كمية التربية تامعة الباحة واشتممت عينة الدراسة عمى )

متمااوعتينم متموعااة تتريبيااة ومتموعااة اااابطة  ااوام كاال ماان طاابلب كميااة التربيااة تاام تقساايميم إلااى 
 ( من طالبات كمية التربية تامعة الباحة و د استخدمت الباحثة األدوات التاليةم02متموعة )

 مقياس تودة الحياة اعداد / د شيماء السعيد الشياوي. -1

 برنامج التدريب عمي الميارات االتتماعية اعداد / الباحثة. -2

 ئج عمىموأسفرت الدراسة نتا

توتد فروق ذات داللة إحصائية في متغير تودة الحياة بين متوساطي رتاب درتاات طابلب  -1
المتموعاة التتريبياة فاي القياساين القبماي والبعادي عماي مقيااس تاودة الحيااة لصاال  القيااس 

 .البعدي

توتااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي رتااب درتااات طاابلب المتموعااة التتريبيااة  -2
والمتموعاااة الااااابطة فاااي القيااااس البعااادي عماااي مقيااااس تاااودة الحيااااة لصاااال  المتموعااااة 

 التتريبية. 

ال توتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتاب درتاات طابلب المتموعاة التتريبياة  -3
 تبعي عمي مقياس تودة الحياة. في القياسين البعدي والت
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 البحث مقدمة

 إنتودةالحياةمفيوممتعدداألبعادونسبييختمفمنشخصآلخرمنالناحيتين
 ،والتي النظريةوالتطبيقيةوفقالمعاييرالتييعتمدىااألفرادلتقويمالحياةومطالبيا

 غالبًاماتتأثربعواممكثيرةتتحكمفيتحديدمقوماتتودةالحياةكالقدرةعمىالتفكير
دارةالظروفالمحيطة،والصحةالتسمية  واتخاذالقرار،والقدرةعمىالتحكم،وا 

 والنفسيةوالظروفاال تصادية،والمعتقداتالدينية،والقيمالثقافيةوالحاارية،التي
 .يحددمنخبلليااألفراداألشياءالميمةالتيتحققسعادتيمفيالحياة

 اةلياارتباطوثيقتودةالحي ، نسبياً  الحديثة الدراسات من الحياة تودة دراسة وتعتبر
 بكمفردمنأفرادالمتتمعميمابمغتدرتتيأومكانتو،وبالتاليالكميسعىإلىتحقيقأعمى

 إلي فرد كل تودةالحياةلدىاألشخاصيدفيسعي ورفع مستوياتمنالرااعنحياتيوأنيكونواأكثرتحقيقًالتودتيا
 نفسية صحة التوافقالنفسيواالتتماعيوتحقيق فيظبللظروفالمتبلحقةوالسريعةلتحقيق الحياة في تحقيقو
 . أفال

 (Katschnig , 2007, 23) 

 يتسمون ممن اآلخرين سموك مبلحظة عمي يعتمد االتتماعية الميارات عمي والتدريب
 النفس عن والتعبير والحديث التصرف في تديدة ألساليب منيم والتعمم االتتماعية بالميارات
 ومن ، بالنفس الثقة تمنحنا التي الميارات إلي تميعاً  نحتاج فنحن.  العممية الحياة عمي ذلك وتطبيق

 متتانس اتتماعي نسيج امن االتتماعية العبل ات مسار لتصحي  الصحيحة البداية تكون ىنا
 إليتاد الذاتي بالتواصل يسمى ما وىو النفس داخل من تنبع ذاتية عممية االتتماعي التواصل ألن

 والمتغيرات المحيطة الظروف مع يتوافق بما لتكييفيا الذات حوار عمي تقوم النفس مع توافقية صيغة
 .    االتتماعية العبل ات في األساس يمثل الذي النات  االتتماعي التواصل لتحقيق المتبلحقة

 الموا ف في الفرد أداء كفاءة زيادة إلي االتتماعية الميارات عمى التدريب وييدف
 من الفرد يتمكن الفعال األداء ىذا بواسطة وأنو ، شخصية بين تفاعبلت تتطمب والتي ، االتتماعية
 وىذا ، السوي التوافق لو يحقق مما حولو االتتماعية البيئة من موتب تدعيم أعمى عمى الحصول
 إيتابية بطريقة يتواصمون تتعميم التي األساسية االتتماعية الميارات من مقبوالً   دراً  بدوره يتطمب
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 تان ودراسة"  Carmer 2008كرامر"  دراسة أكدتو ما وىذا متتمعاتيم في اآلخرين مع
 ". Tan & Feldman 2003وفيمدمان

 مرحمة أن ،حيث وطالباتالتامعةيمثمنشريحةميمةفيأيمتتمع
 التعميمالتامعيمنأىمالمراحبللتعميميةالتيتؤثِّرفيتنميةمدركاتالطمبةلتودة

 تستعدات رحمةنمائيةميمةفيحياتيم،حيثحياتيم،وطالباتالتامعةيمرنبم
 لبللتحا بالمينالمختمفة،والزواتواالستقراراألسري،ومنثمفإننظرتينمتودة

 دراسة اكدتو ما وىذا والمواوعيةلين الحياةتؤثِّرفيأدائينالدراسي،وفيدافعيتيممئلنتازوتحقيقاألىدافالذاتية
 Arnold 2008ارنولد ودراسة"  Lenon 2008 لينون" 

 ،وبناءعمىذلكفإنمحاولةفيمتقديرالطالباتمتودةالحياة"
دراكينميايعدخطوةميمةفيسبيمفيميذىالمرحمةومتطمباتيا،  مدي معرفة الحالية الدراسة تحاول لذلك وا 

 . فاعميةبرنامتالتدريبعميالمياراتاالتتماعيةفيرفعتودةالحياةلديعينةمنطالباتكميةالتربيةبتامعةالباحة
 

 : البحث مشكمة

 م التالية التساؤالت عمي اإلتابة في البحث مشكمة تتمثل

ىال توتاد فاروق ذات داللاة إحصااائية فاي متغيار تاودة الحياااة  باين متوساطي رتاب درتااات  -1
طابلب المتموعااة التتريبيااة فاي القياسااين القبمااي والبعادي عمااي مقياااس تاودة الحياااة لصااال  

 القياس البعدي . 

طي رتااااب درتااااات طاااابلب المتموعااااة ىاااال توتااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية بااااين متوساااا -2
التتريبيااااة والمتموعااااة الاااااابطة فااااي القياااااس البعاااادي عمااااي مقياااااس تااااودة الحياااااة لصااااال  

 .المتموعة التتريبية

ىاااال توتااااد فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية بااااين متوسااااطي رتااااب درتااااات طاااابلب المتموعااااة  -3
 التتريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمي مقياس تودة الحياة . 

 : البحث أهداف

الكشف عن الفروق لمتغير تودة الحياة بين متوسطي رتب درتات طبلب المتموعة  -1
 التتريبية في القياسين القبمي والبعدي عمي مقياس تودة الحياة لصال  القياس البعدي . 
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الكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درتات طبلب المتموعة التتريبية والمتموعة  -2
 الاابطة في القياس البعدي عمي مقياس تودة الحياة لصال  المتموعة التتريبية . 

الكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درتات طبلب المتموعة التتريبية في القياسين  -3
 .  البعدي والتتبعي عمي مقياس تودة الحياة

 

 : أهميةالبحث

 متتاحأىميةدراسةتودةالحياةلدىطمبةالتامعةفيالنقاطاآلتية

 إنمعرفةمقوماتتودةالحياةلدىطالباتالتامعةمما -1
 .التامعة طالبات يساعدفيالو وفعمىمستوىتودةالحياةلدىفئةعمريةميمةىن

 .تعكستودةالحياةلدىطالباتالتامعاتحالتيمالصحيةالنفسيةوالتسمية -2

 إلى الوصفي التانب يتعدي ببرنامج العبلتي بالتدخل أىمية من الدراسة أىمية تنبع -3
 طالبات من عينة لدى الحياة تودة رفع في يسيم أن يمكن عبلتي برنامج وبناء التطبيق
 .التامعة

 االىتمامبتصميمالبرامتممتدريبعمىالمياراتاالتتماعيةألىميتيافي -4
 .صقموتخريتطمبةذويكفاءةمميزةاتتماعيةوذاتية

تسبيذىالدارسةأىميتيامنالمفاىيمالتيتتناوليا،إذيعدمفيومتودةالحياةمنالمفاىيمذاتاألولويةالتيتتك -1
 .أوالتطبيقي متزايدًاسواءعمىالمستوىالنظري ال ياىتماما

  البحث مصطمحات

  الحياة تودة -1

اإلدراكاتالحسيةلمفردتتاىمكانتيفيالحياةمنالناحيةالثقافية،ومنمنظومةالقيمفيالمتتمعالذييعيشفييا
 لفرد،وكذلكعبل تيبأىدافيوتو عاتيوثوابتيومعتقداتو،وتشمؤلوتيالحالةالنفسيةومستوىاالستقبلاللشخصي،

 . الحياة تودة مقياس عمي الطالبة عمييا تحصل التي بالدرتة وتقاس

 (0م  ت. د ، الشياوي عيدالس شيماء)



 6106( 0)ج يوليو( 017) العدد   ببنها التربية كلية مجلة

 

5 

 

 م أنيا عمي إترائياً  الباحثة تعرفيا

 عمي الحياة تودة تعرف
 الوتدان أنياىيإحساساألفرادوالراافياوءظروفالحياةالحالية،وأنياتتأثربأحداثالحياةوالعبلتاتوتغيرحدة

 . الفرد باستبصار يتأثران والذاتية المواوعية الحياة تودة تقييم بين االرتباط وأن والمشاعر

  االتتماعية الميارات -2

  أنيا عمي إترائياً  الباحثة تعرفيا

 مثل إيتابياً  تفاعبلً  اآلخرين مع التفاعل من الفرد يمكن ، اتتماعياً  مقبول مكتسب سموك
 االتتماعية المشكبلت وحل ، معيم والتعاون والتفاىم ، اآلخرين في والتأثير ، األصد اء كسب"

 .  لممتتمع العامة القافية المعطيات إطار في وذلك

  االتتماعية الميارات عمي التدريب برنامج -3

 م أنيا عمي إترائياً  الباحثة تعرفو

 مساعدة إلي تيدف التي واألساليب اإلتراءات من واسع عدد عمي يشتمل برنامج أنو
 مشاعرىم عن التعبير عمي تساعدىم ميارات إكسابيم خبلل من االتتماعي التفاعل عمي األفراد

 ألشكال والحساسية ، االتتماعية الموا ف أثناء واإلنفعالي االتتماعي والابط ، والسمبية اإليتابية
 اآلخرين أمام األفكار عن والتعبير االتتماعي السموك و واعد ، المفظي وغير المفظي اإلتصال
 الختل أو بالخوف اإلحساس دون اآلخرين مع االتتماعي التواصل لتحقيق وذلك ، معيم والحوار

 .       الفشل تو ع أو

 النظري اإلطار

  الحياة جودة:  األول المحور

 زاداىتمامالباحثينبمفيومتودةالحياةمنذبدايةالنصفالثانيممقرنالعشرين
 كمفيوممرتبطبعممالنفساإليتابي،والذيتاءاستتابةإلىأىميةالنظرةاإليتابية

 إلىحياةاألفرادكبديمممتركيزالكبيرالذيأوالىعمماءالنفسممتوانبالسمبيةمن
 حياةاألفراد،و دتعددتقااياالبحثفييذااإلطار،فشممتالخبراتالذاتية
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 والعاداتوالسماتاإليتابيةلمشخصية،وكممايؤديإلىتحسينتودةالحياة،و د
 أكدتدراساتالقرنالماايأنالتانباإليتابيفيشخصيةاإلنسانيوأكثر

 امنالتانبالسمبي،وأنيذينالتانبينبليمثبلنبالارورةاتتاىينبروز 
نمايتحركالسموكاإلنسانيبينيماطبقًالعواممكثيرةمرتبطةبيذا  ص ،0222 تبر،. )السموك متعاكسين،وا 

02) 

  الحياة جودة مفهوم

وعمىالرغممنعدماالتفا عمىتعريفواحدلمفيومتودةالحياة،إالأنيعادةمايشارفيأدبياتالمتاإللىتعريفمن
ظمةالصحةالعالميةبوصفيأ ربالتعريفاتإلىتوايحالماامينالعامةليذاالمفيوم،إذينظرفييإلىتودةالحياةبوص

م قأوعدمتطابقذلكمعإدراكالفردلواعيفيالحياةفيسيا الثقافةوأنسا القيمالتييعيشفيياومدىتطاب"  فيا
أىدافو،تو عاتو، يمو،واىتماماتيالمتعمقةبصحتيالبدنية،حالتيالنفسية،مستوىاستقبلليتو،عبل اتياالتتماعية
لىتقييماتالفردالذاتيةلظ ،اعتقاداتيالشخصية،وعبل تيبالبيئةبصفةعامة،وبالتاليفإنتودةالحياةبيذاالمعنىتشيرا 

 (Whoqol, 2005, p12"  )روفحياتو

 واإلحساس الخارتية البيئة في المادية بالظروف االستمتاع أنيا عمي الحياة تودة وتعرف
شباع الحال، بحسن دراك الحياة، عن والراا الحاتات، وا   وشعوره حياتو وماامين لقوى الفرد وا 
حساسو االيتابية التسمية الصحة تانب إلى الحياة بمعنى  حياة عيش إلى وصوال بالسعادة وا 

 ،0222 وحسين، الفتاح عبد" )متتمعو في السائدة والقيم اإلنسان توىر بين متوافقة متناغمة
 (022ص

 النفسية، النواحي في شخصيتو لتوانب المستمر بالتحسن الفرد إحساس درتة وىي
 المناخ تييئة مع بينيا، والتنسيق والتسمية، والشخصية، والريااية، والثقافية، واإلبداعية، والمعرفية،
 واالتتاىات، والميارات لمعادات المتصل والتعمم واإلنتاز، لمعمل المناسبين واالنفعالي المزاتي
 لؤلداء المستمر التحسن منظور وتبني والتكيف، التوافق وأساليب المشكبلت حل تعمم وكذلك

 األفكار توليد في واستمرارية المتوازن، بالقدر ورغباتو الحتياتاتو الفرد وتمبية حياة، كأسموب
 ،0222 حبيب،) واالتتماعية النفسية مياراتو ينمي بما التعاوني والتعمم واالبتكار باإلبداع واالىتمام

 (42ص
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  الحياة جودة أبعاد

 مفيومتودةالحياةمفيومًامتعدداألبعاديتامنأربعةأبعادىي
 الكفاءةالسموكية،ابطالبيئةأوالسيطرةعمييا،تودةالحياةالمدركة،وتودةالحياةالنفسية"
(Lawton,1991,P.35.) 

( 0222) ويؤكدتونيكروآخرون
أنبعدتودةالحياةالنفسيةالمكونالمحوريمتودةالحياةبصفةعامة،ويعرفانتودةالحياةالنفسيةعمىوتيالتحديدبأني
اباإلاافةإلىتحررالمرءأوخموىمناألعرااالدالةعمىاالاطرابالنفسيأنياالتقديراإليتابيممذات،االتزاناالنفعالي،

 (.Jonker,etal.,2004,PP. 159-164) ة،وتقببلآلخريناإل بالعمىالحيا

. تتّمثممقوماتتودةالحياةفيحالةالمعافاةالكاممةبدنيًاوعقميًاونفسيًاواتتماعياً 
 مووفقتعريفمنظمةالصحةالعالميةفإنممصحةعناصرعدةىي

 القدرةعمىالقيامبوظائفالتسمالديناميكيةوحالةمثمىمنالميا ةالبدنيةم  الصحةالتسدية. 

 القدرةعمىالتعرفعمىالمشاعروالتعبيرعنيا،وشعورالفردم نفسيةالصحةال 
 .بالسعادةوالراحةالنفسيةدونااطرابأوتردد

 سبلممعالنفس وىيصحةتتعمقبالمعتقداتوالممارساتالدينيةلمحصولعمىم الصحةالروحية. 

 وىيصحةتتعمقبالقدرةعمىالتفكيربواوحوتناسقوالشعورم  الصحةالعقمية 
 .بالمسؤولية،و درةعمىحسمالخياراتواتخاذالقراراتوصنعيا

 وىيالقدرةعمىإ امةالعبل اتمعاآلخرينواالستمراربيام الصحةاالتتماعية 
 .واالتصالوالتواصممعاآلخرينواحتراميم

 وأشخاصو وانينوأنظمة وىيالقدرةعمىإ امةالعبل ةمعكممايحيطبالفردمنمادةم الصحةالمتتمعية . 

 م ادلتودةالحياةويمكنتمييزثبلثةأبع

 وتشمميذىالفئةالتوانباالتتماعيةلحياةاألفرادم تودةالحياةالمواوعية 
 .والتييوفرىاالمتتمعمنمستمزماتمادية
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 بتودةالحياة تودةالحياةالذاتية،ويقصدبيامدىالرااالشخصيبالحياة،وشعورالفرد. 

 تودةالحياةالوتودية،وتّمثبللحدالمثاليئلشباعحاتاتالفرد،واستطاعتيالعيشبتوافقروحيونفسيمعذات
 (02 ،ص 0222 عبدالمعطي،.)  ىومعمتتمعو

 -ممنثبلثمكوناترئيسيةتتمثمفيمايمي الحياة تودة وتتكون

 اإلحساسالداخميبحسنالحالوالرااعنالحياةالفعميةالتييعيشياالمرء 
سنالحالباالنفعاالت،يرتبطالراابالقناعاتالفكريةأوالمعرفيةالداعمةليذااإلبينمايرتبطاإلحساسبح)

دراكوتقييمالمرء  (.حساس؛وكمييمامفاىيمنفسيةذاتية،أيذاتعبل ةبرؤيةوا 

 القدرةعمىرعايةالذاتوااللتزاموالوفاءباألدواراالتتماعية 
 (.ءباألدواراالتتماعيةتمثبلإلعا ةالمنظورالمنا اميذىالقدرة،وترتبطبعتزالمرءعنااللتزامأوالوفا)

 والمادية(المساندةاالتتماعية) القدرةعمىاالستفادةمنالمصادرالبيئةالمتاحةاالتتماعيةمنيا، 
 .وتوظيفيابشكئليتابي( معيارالحياة)

( Katschnig , 2007, 11) 

م نموذتثبلثيالعناصرلتودةالحياةيعكسالتفاعمبين( Felce&Perry ,2007, 15)وطرح
 م و دماتعريفاتمحددةليذىالعناصرعمىالنحوالتالي. ظروفالحياة،الرااعنالحياة،والقيمالشخصية

 ظروفالحياةLife conditions  وتتامنالوصفالمواوعيمؤلفرادولمظروفالمعيشيةليمم. 

 الرااالشخصيعنالحياةpersonal satisfaction  م
 .الحياةويتامنمايعرفباإلحساسبحسنالحالوالرااعنظروفالحياةأوأسموب

 القيمالشخصيةوالطموحالشخصيPersonal values and aspiration م
تتامنالقيمةأواألىميةالنسبيةالتييسقطياالفردعمىمختمفظروفالحياةالمواوعيةأوتودةالحياةالذاتي

 . ة

 ,Hajiran)م دراسة أواحت الحياة، تودة مفيوم تناولت التي الدراسات صعيد وعمى

2006; Picher, 2006 )في اإلنسان دور عمى ينعكسان والسعادة التيدة الحياة أن 
 الدخلم مثل المعيشة، بمستوى ترتبط الحياة تودة أن إلى"   0222 صال "  دراسة وتوصمت.حياتو،
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 تودة وتتبدى. الفرد يعيشيا التي الحياة بنمط ترتبط كما المتاحة، االتتماعية والخدمات واالستيبلك
 المواصبلت، وسيولة البيئة، نظافةم مثل المواوعية، المؤشرات من بالعديد متتمع أي في الحياة
 وحرية المناسبة، الصحية الخدمات وتوافر والعمل، التعميم فرص وتوافر الدخل، وزيادة السمع، وتوافر
 .االعتقاد وحرية التغبير

 الحياة، بتودة التربية كمية طمبة إحساس مستوى معرفة( 0222) العادلي دراسة واستيدفت
 دالة فروق وتود النتائج أظيرت كما. الدراسي والتخصص التنس متغيري في الفروق طبيعة ومعرفة
 تحديدىا تم الدراسي التخصص في دالة فروق ووتود، الذكور لصال  واإلناث الذكور بين إحصائيا
 بقية طمبة درتات ومتوسط االتتماعية الدراسات تخصص طمبة درتات متوسط بين بالفروق

 .بالبحث المشمولة التخصصات

"  0222 حسنوأخرين" دراسة وىدفت
 إليإظيارمستوىتودةالحياة،الاغوطالنفسية،مقاومةالاغوطالنفسيةلدىطمبةتامعةالسمطان

  ابوس،اختبلفمستوياتتمكالمتغيراتوفقالمتغيرتنسالطالبونوعكميتو،عبل ةكممنتودةالحياة
 لمتغير ةلدىطمبةالتامعة،اختبلفتمكالعبل اتوفقاً واستراتيتياتمقاومةالاغوطبمستوىالاغوطالنفسي

 النتائتإلىأنطمبةالكمياتالعمميةأكثرتودةلمحياةويعانونمنمستوياتأدنيمن وأشارت. تنسالطالبونوعكميتو
 كماأظيرتالنتائتعبل ةسالبةدالةبينتودةالحياة. الاغوطالنفسيةمقارنةبطمبةالكمياتاإلنسانية

 .تيتياتمقاومةالاغوطوالاغوطالنفسيةومعدالستخداماسترا

 إلي"  0224 سميمان"  دراسة وىدف
 معرفةمستوىتودةالحياةلدىطبلبتامعةتبوكفياوءمتغيرالتخصصوالتقديرالدراسي

 إلي الدراسة وتوصمت ، لمطالبوطبيعةالعبل ةبينأبعادتودةالحياةوكممندخبلألسرةالشيري
 ةالحياةاألسرية،وتودةتودم إنمستوىتودةالحياةكانمرتفعًافيبعدينمنأبعادتودةالحياةىم

 العامة تودةالحياةالتعميميةوتودةإدارةالو تومتوسطفيبعدتودةالصحةم  الحياةالنفسية،ومنخفافيبعدينيما
 ووتودتأثيرداإلحصائيًافيمتغيرالتخصصعمىتميعأبعادتودةالحياةباستثناءبعدتودةإدارةالو ت،وكان ،

 .التأثيرلصالحالتخصصاتالعمميةفيأبعادتودةالحياةالعامة

 إلي ىدفت والتي"  0200 نعيسو"  دراسة أواحت
 الدراسة التخصصوتوصمت التعرفعمىمستوىتودةالحياةلدىطمبةتامعتيدمشقوتشرينحسبمتغيراتالبمد،النوع،
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لي  ، وتودمستوىمتدنمنتودةالحياةالتامعيةلدىطمبةالتامعتين إلي  وا 
 ، عمومنظرية"،والتخصص" ذكر،أنثى" ،النوع" المحافظة"  التأثيرالمشتركمممتغيراتالديمغرافيةالثبلثةالبمد

لي ،"  عمومتطبيقية  .عدموتودعبل ةدالةإحصائيًابيندخبلألسرةوأبعادتودةالحياة وا 

 

 االجتماعية المهارات عمي التدريب:  الثاني المحور

 العقدين في االتتماعي التكيف تحقيق في ودورىا االتتماعية بالميارات االىتمام تزايد لقد
 الذين وحياة الفرد حياة في واليامة األساسية الميارات أحد االتتماعية الميارات تمثل حيث اآلخرين
 بل االتتماعية تفاعبلتو في الفرد لنتاح الارورية السموكية العناصر تتامن ألنيا ، معيم يتفاعل
 . أيااً  الشخصية وحياتو

  االجتماعية المهارات عمي التدريب مفهوم

 وفي ، بأنفسيم ثقتيم في اعف لدييم من مع االتتماعية الميارات عمي التدريب يستعمل
 تعميمو ويتم لمفرد المرغوب االتتماعي السموك تحديد ويتم ، اآلخرين مع العبل ات إ امة عمي  درتيم
 من أكثر ويمكنو ، معنوياتو رفع إلي ويؤدي ، بنفسو الفرد ثقة من يزيد التدريب وىذا ، عميو وتدريبة

 (  Mintz , 2008 , P 31.)  اآلخرين مع والتعايش اإلحتكاك

 األساليب أحد بأنو االتتماعية الميارات عمي التدريب"  26 ، 0222 ، ىاشم أبو"  عرف
 األداء كفاءة زيادة إلي وييدف ، بالمبلحظة التعمم األخص وعمي ، التعمم عمي المؤسسة العبلتية

 األداء ىذا بواسطة أنو ويري ، شخصية بين تفاعبلت تتطمب والتي الحرتة االتتماعية الموا ف في
 يتبلشي وبواسطتو االتتماعية البيئة من موتب تدعيم أعمي عمي الحصول من الفرد يتمكن الفعال
 . لو حد أدني عند يظل أو االتتماعي العقاب

 عدم أو االتتماعية المعو ات عمي التغمب يحتاتون الذين لؤلفراد يقدم العبلج من نوع ىو
 ، المعرفي والتدريب ، وتكراره السموك عمي التدريب أساليب فيو ويستخدم ، والكفاءة الفاعمية
 يستخدم كما ، وظائفيم يؤدون الذين األساس في األسوياء األشخاص مع بالنفس الثقة عمي والتدريب

 ، العنف محل ويحمونو ، المباشر المفظي التعبير يتبنون بحيث لتدريبيم معينين نفسيين مراي مع
 ( 7206 ص ، 0002 ، وكفافي تابر.) أخري توافقية غير أنماط محل أو واالنسحاب
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  االجتماعية المهارات مكونات:  ثانيا  

 مفي تتمثل بعدىا وما التامعية المرحمة لطبلب االتتماعية الميارات أن"  Hazel"  ويذكر

 -م عمي وتشتمل لفظية غير اتصال ميارات -1

 الفرد  درة مع االنفعالية الرسائل إرسال حول وتدورم  االنفعالي التعبير ميارات -أ 
 . االنفعالية وحاالتو ، مشاعره عن التعبير عمي

 المفظي غير التواصل وتفسير استقبال في الميارة وتعكسم  االنفعالية الحساسية -ب 
 . معيم العاطفي لبلندماج التييؤ مع لآلخرين

 غير االنفعالية التعبيرات وتنظيم ابط عمي القدرة ويعنيم  االنفعالي الابط -ج 
 . الفرد إلرادة وفقاً  المفظية

 م عمي وتشتمل اتتماعية أو لفظية اتصال ميارات -2

 في المؤثر المفظي التعبير عمي القدرة وتعنيم  االتتماعية التعبير ميارات -أ 
 . الحديث وتوتيو استيبلل في والبراعة المشاعر

 تحكم التي المعايير إدراك عمي الفرد  درة تعني وىيم  االتتماعية الحساسية -ب 
 . المقبول االتتماعي السموك

 عند بكفاءة والتصرف ، لآلخرين الذات تقديم وتعنيم  االتتماعي الابط -ج 
 . التواصل مسار توتيو عمي والقدرة ، معيم التفاعل

( Hazel , 2008 , P 40 ) 

 أىم تمخيص يمكن أنو إلي"  Bullkely&Carmer 0202بولكميوكارمير"  ويشير 
 -م يمي فيما االتتماعية لمميارات األساسية المكونات

 واإلستماع اإلصغاء ميارات مثل ، أساسية أو أولية ميارات أنيا الباحثين بعض يقرر -1
 . األسئمة وطرح فيو واالستمرار بالحوار والبدء

 ، اآلخرين مع والتعامل المساعدة طمب مثل متقدمة اتتماعية ميارات أنيا آخر فريق يري -2
تباع إصدار عمي والقدرة  . والتعميمات التوتييات وا 
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 والحزن الفرح ومشاعر واإلتياد الاغوط مع لمتعامل الزمة ميارات أنيا ثالث فريق يري -3
 . المتنا اة الرسائل مع والتعامل ، الشكوى أو التذمر مثل

 المستقبل أتل من أو الحاار الو ت في بالتخطيط خاصة ميارات أنيا رابع فريق يري -4
 . المطموبة لمخدمات الفرد وتحديد ما ىدف واع أو ، ما شئ لعمل التحاير مثل

 والتعبير واألحاسيس المشاعر مع لمتعامل الزمة ميارات أنيا إلي خامس فريق ويشير -5
 . الذات عن والوتداني العاطفي والتعبير اآلخرين مشاعر وفيم ، عنيا

(Bullkely&Carmer, 2010 , P 225 ) 

 مكونات أىم إلي لمتوصل  دمت التي المختمفة واالتتاىات لآلراء العرض ىذا وبعد
 تتكون التي لمعناصر تصنيفيم في الباحثين بين كبير اختبلف ىناك أن يتا  االتتماعية الميارات

 باحث لكل النظرية لممنطمقات طبقاً  وذلك ، مختمفة زوايا من إلييا والنظر االتتماعية الميارات منيا
 بينما ، اتتماعي وتانب انفعالي تانب إلي تنقسم أنيا إلي بعايم أشار حيث ، العممية وخمفياتو

 أساسية، ميارات عدة إلي  سميا من يوتد كما أدائيًا، وتانباً  معرفياً  تانباً  ليا أن اآلخر البعض رأي
 الرأي وتقبل والتعاون التماعي العمل ميارات مثل فرعية ميارات من االتتماعية الميارات وتتكون
ثارة والقيادة والتعاون والود والصدا ة القرارات وصنع والمناظرات المنا شات في والمشاركة األخر   وا 

دارة ، اآلخرين  التفاعل تحقيق عن  اصرة الفرعية الميارات تمك وتظل ، وغيرىا الصراعات وحل وا 
 . أدائيا من الفرد يتمكن الذي الحد إلي بعايا مع تتكامل لم إذا لمفرد اإليتابي

 

 االجتماعية المهارات عمي التدريب أهمية

 في وتكيفاً   بوالً  أكثر ليصب  الفرد يتعمميا أن ينبغي التي الميارات أىم من االتتماعية الميارات تعد
 . عامة لؤلفراد وىامة ارورية ىي أو متتمعو

 االتتماعية الميارات عمي التدريب أىمية أن إلي"  Herbert 0224ىربرت"  وتشير
 بعض وتحسين ، الماطرب السموك وخفض ، المشكبلت بحل المتعمقة الميارات تشتيع في تتمثل

 مع الماطربين بين التفاعل فاعمية وزيادة ، المقابمة ميارة مثل تحسينيا المطموب الميارات
 ( Herbert , 2008 , P 255 – 256 )األسوياء .
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 المشكبلت فيم من تمكنو حيث بنفسو الفرد ثقة زيادة في االتتماعية الميارات تساىم
يتاد  حديثو أثناء انفعاالتو عمي والسيطرة زمبلئو مع وا  تدار بثقة والتعامل ليا المناسبة الحمول وا 
 Hersen& Turner , 2008.)  باإلنتماء واإلحساس الذاتي اإلستقبلل من كبيراً   دراً  وتكسبو معيم

, P 112  ) 

 عمييا والحفاظ بو المحيطين مع وثيقة عبل ات إ امة من الفرد االتتماعية الميارات تمكن
 خاصة ، الشخصية العبل ات في لمكفاءة اليامة المؤشرات من الودية العبل ات إ امة أن منطمق من
 تنمية فإن ثم ومن ، اآلخرين األفراد تتامن التي العبل ات من شبكة ظل في يحيا الفرد وأن

 , Adkins ). ومستمرة ناتحة شخصية عبل ات إ امة في لمشروع ارورة االتتماعية الميارات

2008 , P 100 )  

 عبل ات إ امة عمي الفرد تساعد فيي االتتماعية الميارات أىمية مدي سبق مما يتا 
 بالنفس الثقة وتكسبو ، محدد اتتماعي سياق داخل معيم والتفاعل ، اآلخرين مع ناتحة اتتماعية

 الحكم في ىاماً  محكاً  االتتماعية الميارات وتعتبر ، المختمفة الحياة موا ف مواتية عمي والقدرة
 والمحيطين اآلخرين مع التفاعل عمي الفرد تساعد أنيا من أىميتيا تكتسب فيي السميم السموك عمي
 والتكيف التوافق تحقيق من وتمكنو المختمفة الحياتية الموا ف في بكفاءة التعامل عمي وتساعده ، بو

 بو المحيطين عن االنعزال من الفرد يمنع حاتز االتتماعية الميارات وتشكل ، االتتماعي
 وثيقة ودية عبل ات إل امة المتاحة الفرص استثمار من تمكنو حيث النفسي باالاطراب واإلصابة

 دائرة توسيع عمي وتساعده التفاعل ورفض اإلنسحاب من بدالً  عمييا والحفاظ بو المحيطين مع
 .       ويسر بسيولة معيم والتعامل باآلخرين اإلحتكاك خبلل من وذلك خبراتو

  االجتماعية المهارات خصائص

 تقوية في كبيراً  بدوراً  تقوم والتي اليامة التعمم توانب أحد االتتماعية الميارات تعتبر
 والسمات الخصائص من بمتموعة االتتماعية الميارات وتتميز االتتماعي التفاعل عممية وتدعيم
 م االتتماعية الميارات خصائص ألىم عرض يمي وفيما غيرىا عن بيا تتميز التي

 مبلحظة خبلل من موروثة وليست مكتسبة ميارة االتتماعية الميارات تعتبر 
 . عمييا والممارسة التدريب أو ، بو واال تداء ، اآلخرين سموك
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 وغير المفظية المكونات بين التآزر من نوع االتتماعية الميارات تتطمب 
 يبدو وكيف يقول ماذا عمي يعتمد لمفرد االتتماعي فالتأثر لبلستتابة المفظية
  الكبلم لحظة

 يختمف مو ف في تتمثل أساسية عناصر ثبلثة االتتماعية الميارات تتطمب 
 ودور ، المتعممين بين التفاعل كفاءة أو وفاعمية ، والسياق الظروف باختبلف
 . باآلخرين األذي إلحاق دون السموك إظيار عمي والقدرة اآلخر الشخص

 التحديد صعبة ذاتية اتتماعية معايير عمي بناءاً  االتتماعية الميارة تتشكل 
 يختمف تقديرياً  أمراً  اتتماعياً  ماىر بأنو السموك عمي الحكم يتعل الذي األمر
 . أخري إلي طبقة ومن ألخر و ت ومن ، آلخر فرد من

 لفظية وغير لفظية سموكيات عمي االتتماعية الميارات تشتمل . 

( Wilson , 2007 , P 80 ) 

 م يمي ما أىميا االتتماعية لمميارات أساسية خصائص عدة وىناك

 لنشاطاتو الفرد أداء في والخبرة والكفاءة البراعة عمي االتتماعية الميارات تشتمل -1
 . اآلخرين مع تفاعبلتو أشكال ومختمف االتتماعية

 في فعالة نتيتة تحقيق عمي القدرة في يتمثل اتتماعية ميارة أية في التوىري العنصر -2
 . مرغوب ىدف إلي الوصول أتل من اإلختبارات

  لسموكو المعرفي الابط عمي الفرد  درة عمي االتتماعية الميارات تشتمل -3

 إطار وفي ، وخصالو الفرد سموك من معينة توانب اوء في االتتماعية الميارات تتحدد -4
 (  027 – 020 ص ، 0222 ، اهلل عبد معتز.)  االتتماعي لممو ف مبلءمتيا

  االجتماعية المهارات تصنيف

 -م ىي رئيسية ميارات أربع إلي سموكية ذخيرة من تحويو وما االتتماعية الميارات تصنف

 الناتتة المشكبلت بمعالتة تتعمق التي الميارات تمك وىيم  والحوار التواصل ميارات -1
 . اآلخرين مع الشخصية العبل ات تبادل عن
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 لؤلسموب التعمم إكساب بعممية تتعمق وىيم  التوكيدية الميارات أو اإلصرار ميارات -2
 .  البسيطة الميام بأداء القيام خبلليا من لو يمكن التي الكيفية أو

 المناسبة الطريقة إكساب عمي المتعمم تساعد التي وىيم  الذات عن التعبير ميارات -3
 . اآلخرين تتاه رأيو أو مشاعره عن لمتعبير

 لكيفية المناسب لؤلسموب المتعمم إكساب بعممية تتعمق وىيم  اآلخرين تعزيز ميارات -4
 ( Fabian , 2006 , P 132.) عمييم الثناء أو اآلخرين آراء تقبل

 إلي ذلك يرتع ما وغالباً  ، االتتماعية الميارات تصنيفات تتعدد أنو يتا  سبق ومما 
 من االتتماعية الميارات إلي ينظر منيم فكل االتتماعية الميارات ماىية حول الباحثين اختبلف
 التصنيفات خبلل من األمر ذلك ويتا  الفرد من الصادر السموك اوء في خاصة نظر وتية

 .   االتتماعية لمميارات المتعددة

 إلي ىدفت التي دراستو في"  Heinssen&Liberman 0202 وليبرمان ىنسين"  يري
 الحياة، تودة لمنخفاي االتتماعي والسموك االتتماعية الميارات عمي لمتدريب النشط العبلج دراسة
 أن الدراسة نتائج وذكرت ، واإلناث الذكور من مريض(  022)  من الدراسة عينة تكونت و د

 توانب من بو يرتبط ما بكل االتتماعية الميارات في القصور عن ناتج الحياة تودة انخفاض
 االتتماعية الميارات بعض عمي ىؤالء تدريب أن والشك ، اإليتابي االتتماعي التفاعل في اعف
 . لدييم والتكيف التوافق وتحقيق مشاكميم استيعاب عمي يساعدىم سوف

 فيرز"  دراسة نتائج ذكرت فقد الحياة بتودة االتتماعية الميارات عمي التدريب عبل ة عن أما
Ferris0224  "االتتماعي، النشاط زيادة عمي ساعدت االتتماعية الميارات أن الدراسة فأواحت 
 . الذات تقدير من وتعزيز الثقة بناء إلي يؤدي

 طالب(  002)  عمي أتريت التي"  Berner& Fee 0224في و بيرنير"  دراسة وفي
 نتائج توصمت لدييم االتتماعية الميارات لتقييم استماره توزيع وبعد ، التامعة طبلب من وطالبة
 واعف ، االتتماعي اإلندماج في ميارة أ ل يكون الحياة تودة منخفاي الشخص أن إلي الدراسة
 . االتتماعية الميارات بعض إكسابيم يتب بأنو الدراسة وأوصت ، الذات تقدير
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 عبل ة دراسة إلي ىدفت التي"  Tauber& Wallace2002تابيروواالس"  دراسة وبينت
 التامعة، مرحمة في طالب(  70)   من تكونت لعينة االتتماعية الميارات بنقص الحياة تودة

 .  االتتماعية الميارات ونقص الحياة تودة بين عبل ة وتود أن إلي الدراسة نتائج وأشارت

 تودة لرفع االتتماعية الميارات عمي التدريب أىمية نستخمص السابقة الدراسات ومن
 أن إنسان لكل البد لذلك والمينية واالتتماعية النفسية الفرد حياة في دور تمعب أنيا حيث الحياة
 ، واالتتماعي النفسي العبلج فنيات كإحدي النفسيين المعالتين بيا إستعان فقد األدني الحد يتقن

 عمي  ادر ويكون باآلخرين عبل اتو وتدعيم إ امة عمي الفرد تساعد االتتماعية الميارات فتنمية
 المسئولية وتحمل اإليتابي االتتماعي التفاعل عمي وتساعده اآلخرين مع سوية عبل ات في الدخول
 . المختمفة الحياة وموا ف المشكبلت ومواتية

 

  الدراسة فروض

 طبلب درتات رتب متوسطي بين الحياة تودة متغير في إحصائية داللة ذات فروق توتد -1
 القياس لصال  الحياة تودة مقياس عمي والبعدي القبمي القياسين في التتريبية المتموعة
 .  البعدي

 التتريبية المتموعة طبلب درتات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توتد -2
 المتموعة لصال  الحياة تودة مقياس عمي البعدي القياس في الاابطة والمتموعة
 .  التتريبية

 التتريبية المتموعة طبلب درتات رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توتد ال -3
 .  الحياة تودة مقياس عمي والتتبعي البعدي القياسين في

 

 الدراسة عينة:  أوال  

 عمي حصموا ممن الباحة بتامعة التربية كمية طالبات من طالبة(  02)  من الدراسة عينة تكونت
 بينيم فيما التتانس أساس عمى الطالبات تقسيم وتم ، الحياة تودة مقياس عمي المنخفاة الدرتات
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 النحو عمى وىي(  طبلب 02)  منيا كل في الطالبات إليمتموعتينعدد التشخيصية الصفات في
 -م التالي

                  اابطة متموعة -0

 ( .02) تتمقيأيبرامتوعددىا ال

            تتريبية متموعة -0

 ( .02) وعددىا تتمقيالبرنامتالمعرفيالسموكي

 : الدراسة أدوات

 الشهاوي السعيد شيماء د/  مقياسجودةالحياةإعداد (1)

 السبلمةالبدنية، ، األسرية الحياة" مفردةموزعةعمىأربعأبعادىي( 02) يتكونالمقياسمن
 ويتم ،ولكل بعد لكل عبارات( 04) ،بوا ع"  والمياراتاالتتماعية واالتزاناالنفعالي، العقبلني، والتفكير
 درتات 7 دايماً  الختيار الدرتة ،وتكون"  أبداً  ، أحياناً  ، دائماً "  متصل عمي العبارات عمي اإلتابة

 ( 062 -02)  بين ما الدرتات تترام  أي"  واحدة درتة أبداً  والختيار ، درتتين أحياناً  والختيار ،

 :صدقالمقياس

 -ماعتمدتالباحثةفيتقديرالصد عمى

 : الداخمي االتساق الصدق

 المقياس أبعاد بين االرتباط معامبلت بإيتاد لممقياس الداخمي االتساق معامبلت حساب تم
 م التالي التدول في موا  ىو كما الكمية والدرتة الخمسة
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 ( 1)  رقم جـدول

 الحياة جودة لمقياس الكمية والدرجة الخمسة األبعاد بين الداخمية االرتباط معامالت
 الكمية الدرجة الخامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول البعد األبعاد

 - - - - - - األول البعد

 - - - - - **2.24 الثاني البعد

 - - - - **2.26 **2.20 الثالث البعد

 - - - **2.67 **2.47 **2.27 الرابع البعد

 - - **2.62 **2.22 **2.64 **2.42 الخامس البعد

 - **2.00 **2.00 **2.62 **2.02 **2.47 الكمية الدرجة

 

 2.20 مستوي عند دالة** 

 

  المقياس ثبات

 -ماعتمدتالباحثةفيتقديرالثباتعمى

 : التطبيق إعادة طريقة ( أ)

 طالبات من( 22)   واميا عينة عمي التطبيقين بين أسبوعين زمني بفارق مرتين المقياس طبق حيث
 التطبيقين بين االرتباط معامل وكان ، مختمفة أ سام من  الباحة تامعة التربية بكمية الثالث المستوي
 -م كالتالي



 6106( 0)ج يوليو( 017) العدد   ببنها التربية كلية مجلة

 

09 

 

 

 

 ( ٢)جدول

 معامالتثباتالمقياسبطريقةألفاكرونباخ
 ألفاكرونباخ األبعاد

 **2.42  األسرية الحياة

 **2.40 البدنية السالمة

 **2.42 العقالني التفكير

 **2.46 االنفعالي االتزان

 **2.46  االجتماعية المهارات

 

  1... مستوي عند دالة** 

 : ألفاكرونباخ التباين تحميل معادلة (ب)

 لمدرتاة ألفاا  يماة كانات و اد الفاكرونبااخ التبااين تحميال معادلاة طرياق عن الثبات حساب تم
 . المقياس ثبات إلي وتشير مرتفعة  يمة وىي(  2.42)  الكمية

 ( برنامج التدريب عمي المهارات االجتماعية  ٢)  

 إعداد / الباحثة 

 الحاجة لمبرنامج

أواااحت كثياار ماان الدراسااات والبحااوث العمميااة أن األفااراد منخفاااي تااودة الحياااة ينقصاايم 
ة عماي الميارات االتتماعية مقارنة بالعاديين مما يؤدى بيم إلي اإلاطراب االتتمااعي ، وعادم القادر 

التواصل مع اآلخرين مما يؤدى إلي سوء توافقيم النفسي واالتتماعي ومانيم دراساة " ويسات وماالكوم 
West & malcom 2007  ودراساة " تاايمور و تاورى "Taylor &Tore 2007  ودراساة " اناك "
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" ىااذا بإالاااافة إلااي أن عاادد ماان الدراسااات أكاادت عمااي فاعميااة  Ank & Harrie 2008وىااارى 
 & Yvonالباارامج التدريبيااة لتنمياااة الميااارات االتتماعياااة فااي رفاااع  مثاال دراساااة " يفاان وبيمسااامى 

Belisle 2007  ودراساة " شايمدون وادريناى "Sheldon & Adrienne 2008  ودراساة " اليساا "
الدراساات أكادت عماي أىمياة التادريب عماي المياارات  " ، وىاذه Elissa & Harlan 2006وىاارالن 

االتتماعية في رفع تاودة الحيااة ، مان ىناا يتاا  أولوياة اإلىتماام بتنمياة المياارات االتتماعياة لادى 
 طالبات التامعة حتى يستطيع ىؤالء تحقيق التوافق االتتماعي مع المتتمع الذي يعيشون فيو .

 اإلطار النظري :

تخدم فاي الدراساة " برناامج التادريب عماي المياارات   االتتماعياة " عماي يقوم البرنامج المسا
 نظرية التعمم االتتماعي لا " باندورا " .

يري " باندورا " أن كبًل من البيئات الخارتية والداخمية لمفرد تعمل في صورة مترابطاة يعتماد 
بين كل من البيئتين الداخمية بعايا عمي البعض اآلخر ، ويحدث التعمم كنتيتة لمتفاعبلت المتبادلة 

والخارتياااة ، وأناااو يمكااان تفساااير األداء النفساااي فاااي صاااورة تفاعااال متباااادل باااين المحاااددات الشخصاااية 
 ( 022، ص  0222والبيئة .) معتز عبد اهلل ، 

إن التدريب عمي المياارات االتتماعياة يقاوم عماي الاتعمم بالمبلحظاة والاذي ييادف إلاي تعمام 
واارورية لمسااعدة الماريض الاذي يعااني مان العتاز فاي األداء االتتمااعي  ميارات اتتماعية معيناة

 عمي القيام بالميارات االتتماعية البلزمة في الموا ف المختمفة .

 (Adams , 2006 , P 23  ) 

تاحاة  إن عممية التعمم تعطي الفرصة لمفرد لتعمم حوانب معرفية ونفسية واتتماعية وثقافياة وا 
الااذاتي مااان خااابلل تفاعمااو ماااع المتموعاااة أو إحساسااو باااردود األفعاااال اإليتابياااة الفرصااة أماااام التقاااويم 

تاحاة الفرصاة لمفارد لمشااركة أفاراد المتموعاة مشااركة وتدانياة والتعااون التمااعي والتفكياار    والسامبية وا 
 بمواوعية .

 (Calvert , 2005 , P 76 ) 
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 أهمية البرنامج

اىااا أن الوتااود االتتماااعي لمفاارد والااذي إذا مااا تباارز أىميااة البرنااامج ماان الحقيقااة التااي مؤد -1
تعرض لمتصدع أصب  الفرد ميددًا فاي حياتاو النفساية ككال ويتاا  ىاذا بشاكل كبيار لادى 
المصاااابين باااااطراب الشخصاااية التتنباااى ومااان ثااام الباااد مواتياااة ىاااذه المشاااكمة باألساااموب 

لتخفيااف ماان ىااذا العممااي الااد يق ، وماان ىنااا كاناات الحاتااة إلااي مثاال ىااذه الباارامج التربويااة 
 اإلاطراب . 

تبرز أىمية تصميم برنامج التدريب عمي الميارات االتتماعية لطابلب التامعاة حياث أنياا  -2
مرحمااة عمريااو ىامااة فااي حياااة الفاارد والبااد أن نساااعده عمااي تحقيااق أىااداف وحاتااات تمااك 

 المرحمة لامان التوافق النفسي واالتتماعي السميم .

االتتماعية في مساعدة الطابلب عماي التفاعال ماع الموا اف يساىم التدريب عمي الميارات  -3
الحياتية والتوافق مع المحيطين واأل اران وباا ي أفاراد المتتماع وتمثال المياارات االتتماعياة 
األساس في بناء شخصيتو و بولو كعاو داخل التماعات المحيطة بو سواء فاي التامعاة 

 أو المتتمع .

ت االتتماعياااة عماااي تخفياااف اااااطراب الشخصاااية يسااااعد برناااامج التااادريب عماااي المياااارا -4
التتنبي لدى الطبلب مما يساعدىم في التغمب عماي مشاكبلتيم وتوتياو تفااعميم ماع البيئاة 
المحيطة بيم من خبلل زياادة التواصال ماع اآلخارين واإلنادماج اإليتاابي فاي المتتماع مماا 

 يقمل اإلنسحابيو لدييم .

تتماعية والتدريب عميياا كاإتراء عبلتاي ييادف إلاي تتمثل أىمية برامج تنمية الميارات اال -5
تعااديل بعااض توانااب السااموك االتتماااعي لؤلفااراد ، وتقمياال القمااق الااذي يواتيااو األفااراد فااي 
موا ااف التفاعاال االتتماااعي ، وتنميااة أشااكال التفاعاال االتتماااعي البناااء واإليتااابي وتقمياال 

 أشكال التفاعل السمبي .

 التخطيط العام لمبرنامج
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ت عممية التخطيط العام لبرنامج تنمية الميارات االتتماعية عدة خطوات نوتزىا فيما إشتمم
 يمي م

البرنامج موتة طبقًا لميادف العاام لتطبيقاو عماي طالباات ) أ ( الفئة التي وضع من أجمها البرنامج : 
 مرحمة التامعة ممن يحصمن عمي درتات منخفاة عمي مقياس تودة الحياة .

ــامج :  يياادف البرنااامج إلااي تنميااة الميااارات االتتماعيااة لاادى طالبااات كميااة ) ب ( الهــدف مــن البرن
التربية بتامعاة الباحاة والتاي بادورىا ترفاع مان تاودة الحيااة لاديين وىاذه المياارات متمثماة فاي التادريب 

تياء من المحادثة، عمي ميارة ) اإلستماع ، التساؤل ، بدء المحادثة ، اإلستمرار في  المحادثة ، اإلن
الاااابط اإلنفعاااالي ، الاااابط االتتمااااعي ، التعبيااار اإلنفعاااالي ، الحساساااية االتتماعياااة ، الحساساااية 
 اإلنفعالية ، تكوين أصد اء ، التعبير عن الذات ، التعبير عن المشاعر السمبية ، تحمل المسئولية (.

عة أىداف البرنامج ، وظروف العيناة بناءًا عمي طبي) ج ( المدي الزمني لمبرنامج وعدد الجمسات : 
(  6المختااارة لمبرنااامج ، وفااي اااوء الدراسااات السااابقة فقااد تاام تحديااد ماادى زمنااي لمبرنااامج مقااداره ) 

تمسااة ( بوا ااع ) ثاابلث تمسااات ( كاال أساابوع  02أسااابيع بحيااث تصاال عاادد تمسااات البرنااامج إلااي ) 
 د يقة ( . 22 – 22ومدة كل تمسة ) 

إن التقييم عممية شاممة ومستمره تيدف إلي تقرير ما تم إنتازه من أىاداف  اد :  ) د ( تقييم البرنامج
صدار حكم عمي المواوعات أو األشياء التي تمت .  خطط ليا مسبقًا وا 

 -إن تقييم البرنامج يتم من خبلل ما يمي م

ات بعاد التقييم البعدي م مان خابلل اإلطابلع عماي نتاائج تطبياق مقيااس تاودة الحيااة عماي الطالبا -0
 إنتياء البرنامج ومقارنة نتائتو بنتائج القياس القبمي .

التقياايم التتبعااي م ويااتم ذلااك بعااد شاايرين ماان التقياايم البعاادي بتطبيااق مقياااس تااودة الحياااة عمااي  -0
 الطالبات لمو وف عمي مدى إستمرار فاعمية البرنامج .

 اإلسموب اإلرشادي المستخدم في تنفيذ البرنامج وطريقة تطبيقة

تقوم الباحثة بإتباع أسموب اإلرشاد التماعي ألن اإلرشاد التماعي عبارة عن إرشاد عدد من 
األفراد في تمسة إرشادية ممن تتشابة مشكبلتيم معًا في متموعة   مشتركة ، واإلرشاد التمعي يقمل 
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ة ماااان مشاااااعر اإلنطااااواء والسااااموك البلتااااوافقي إلرتكااااازه عمااااي موا ااااف اتتماعيااااة تقااااوم عمااااي المشااااارك
الوتدانياااة والتعاااااون المشااااترك مااان خاااابلل تفاعاااال أفاااراد المتموعااااة الااااذي يعطاااى إلكتساااااب الميااااارات 

 االتتماعية .

 

 نتائج الدراسة 

 نتائج الفرض األول لمدراسة :

 ينص الفرض األول عمي م

توتااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي متغياار ااااطراب الشخصااية التتنبااي بااين متوسااطي 
رتاااب درتاااات طااابلب المتموعاااة التتريبياااة فاااي القياساااين القبماااي والبعااادي عماااي مقيااااس تاااودة الحيااااة 

 لصال  القياس البعدي . 

والختبااااااار ىااااااذا الفاااااارض تاااااام اسااااااتخدام اختبااااااار " ولكوكسااااااون " كأحااااااد أساااااااليب اإلحصاااااااء 
البلبارامترى نظرًا لصغر حتم العينة لقياس داللة الفروق لمعينات المرتبطاة . والتادول التاالي يواا  

 النتائج التي توصمت إلييا الباحثة م

 ( 2تدول ) 

 " لداللة الفروق بين متوسطي رتب طبلب المتموعة Zمعامل ولكوكسون و يمة " 

 تودة الحياة التتريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس 

 المتوسط ن القياس
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

متموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 الموتبة

متموع 
الرتب 
 الموتبة

  يمة

 (Z ) 

مستوى 
 الداللة

 2.22 020.02 02  بمي

 2.20 0.40 صفر صفر 22 2.2

 00.22 002.0 02 بعدي

 



 فاعليةبرناجمالتدريبعلياملهاراتاالجتماعيةفريفعجودةاحلياةفاطمةحممدأمحدبريك/  م.أ

 

 64 

 

يتااا  ماان التاادول السااابق وتااود فااروق دالااة إحصااائيًا بااين متوسااطي رتااب درتااات طاابلب 
المتموعاااة التتريبياااة عماااي مقيااااس تاااودة الحيااااة فاااي القياساااين القبماااي والبعااادي ، فمااان خااابلل حسااااب 
متمااوع الرتااب الموتبااة واأل اال تكاارارًا وتااد أنيااا مساااوية ) صاافر ( وبالكشااف عاان داللتيااا اإلحصااائية 

( ، وبااالرتوع إلااي متوسااطات درتااات المتموعااة التتريبيااة فااي  2.20ة عنااد مسااتوي ) وتااد أنيااا دالاا
المتوسط  األصاغر(  -  020.02القياسين القبمي والبعدي نتد أن ومتوسطات القياس القبمي كانت )

المتوساط األكبار ( فنتاد أن متوساطات القيااس البعادي  -002.0متوسطات القياس البعدي كانت )  
ياس القبمي وىذا يدل عمي أن تمك الفروق دالاة لصاال  القيااس البعادي مماا يشاير إلاي ارتفعت عن الق

( وىاااي  يماااة دالاااة إحصاااائيًا عناااد مساااتوى  0.40( ىاااي )  Zرفاااع تاااودة الحيااااة ، ونتاااد أن  يماااة ) 
( ومما سبق يتم  بول الفرض الموتو ، وىذا يؤكد عمى فعالية برنامج التدريب عماي المياارات 2.20)

ة فااي رفاع تااودة الحيااة لاادي المتموعااة التتريبياة ماان طالباات التامعااة بعاد تمقييااا البرنااامج االتتماعيا
 العبلتي .

 نتائج الفرض الثاني لمدراسة :

 ينص الفرض الثاني عمي م

توتااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي رتااب درتااات طاابلب المتموعااة التتريبيااة 
 مقياس تودة الحياة لصال  المتموعة التتريبية . والمتموعة الاابطة في القياس البعدي عمي 

والختبار ىذا الفرض تام اساتخدام اختباار " ماان ويتناى " لقيااس داللاة الفاروق لمعيناات غيار 
 المرتبطة ) المستقمة ( . والتدول التالي يوا  النتائج التي توصمت إلييا الباحثة م

 ( 2تدول )

" لداللة الفروق بين متوسطي رتب طبلب المتموعة التتريبية  zمعامل مان ويتنى و يمة " 
 والاابطة في القياس البعدي عمي مقياس تودة الحياة

 المتوسط ن المتموعات
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

متموع 
 الرتب

معامل  مان 
 ويتني

  يمة
 (Z ) 

مستوى 
 الداللة

 2.20 7.22 7 022 02.22 02.02 000.22 02 التتريبية



 6106( 0)ج يوليو( 017) العدد   ببنها التربية كلية مجلة

 

65 

 

 24 2.42 2.22 002.0 02 الاابطة

 

 

 

يتااا  ماان التاادول السااابق وتااود فااروق دالااة إحصااائيًا بااين متوسااطي رتااب درتااات طاابلب 
المتموعة التتريبية والمتموعة الاابطة عمي مقيااس تاودة الحيااة فاي القيااس البعادي ، فمان خابلل 

( وبالكشاف عان داللتاو اإلحصاائية وتاد أناو دال  7حساب معامال " ماان ويتناي " وتاد أناو يسااوي ) 
( ، وبالرتوع إلي متوسطات درتات المتموعاة التتريبياة والمتموعاة الااابطة  2.20عند مستوي ) 

 - 000.22فااااي القياااااس البعاااادي نتااااد أن متوسااااطات القياااااس البعاااادي لممتموعااااة التتريبيااااة كاناااات )
المتوساط   األصاغر ( فنتاد  - 002.0المتوسط األكبار ( ومتوساطات المتموعاة الااابطة كانات ) 

عدي لممتموعة التتريبية كانت أعمي من المتموعة الاابطة مما يشير إلي أن متوسطات القياس الب
( وىاااي  يماااة دالاااة إحصاااائيًا عناااد مساااتوى  7.22( ىاااي )  Zرفاااع تاااودة الحيااااة ، ونتاااد أن  يماااة ) 

( ومماا ساابق نتااد أن الفاروق بااين المتمااوعتين التتريبيااة والمتموعاة الاااابطة فااروق توىريااة 2.20)
عاااد تطبياااق البرناااامج لصاااال  المتموعاااة التتريبياااة والتاااي تمقااات البرناااامج عماااي مقيااااس تاااودة الحيااااة ب

العبلتااي ممااا يشااير إلااي التااأثير اإليتااابي لمبرنااامج عمااي المتموعااة التتريبيااة ماان طالبااات التامعااة 
حيااث ارتفعاات تااودة الحياااة لاادييم أمااا المتموعااة الاااابطة فقااد ظماات درتاتيااا كمااا ىااي حيااث أنيااا لاام 

 ي . وبالتالي يتم  بول الفرض الموتو .تتمقي أي برنامج عبلت
 

 نتائج الفرض الثالث لمدراسة

 ينص الفرض الثالث عمي م

ال توتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتاب درتاات طابلب المتموعاة التتريبياة 
 في القياسين البعدي والتتبعي عمي مقياس تودة الحياة . 
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ولكوكسااااااون " كأحااااااد أساااااااليب اإلحصاااااااء  والختبااااااار ىااااااذا الفاااااارض تاااااام اسااااااتخدام اختبااااااار " 
البلبارامترى نظرًا لصغر حتم العينة لقياس داللة الفروق لمعينات المرتبطاة . والتادول التاالي يواا  

 النتائج التي توصمت إلييا الباحثة م
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 ( 2تدول  )

 " لداللة الفروق بين متوسطي رتب طبلب المتموعة Zمعامل ولكوكسون و يمة " 

 التتريبية في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس تودة الحياة 

 المتوسط ن القياس
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

متموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 الموتبة

متموع 
الرتب 
 الموتبة

  يمة

 (Z ) 

مستوى 
 الداللة

 02.02 000.22 02 بعدي

 غير دالة 0.20 02.2 7.2 70.2 2.0

 02.04 000.4 02 تتبعي

 

يتااا  ماان التاادول السااابق عاادم وتااود فااروق دالااة إحصااائيًا بااين متوسااطي رتااب درتاااات  
طاابلب المتموعااة التتريبيااة عمااي مقياااس تااودة الحياااة فااي القياسااين البعاادي والتتبعااي ، فماان خاابلل 

( وبالكشاااف عااان داللتياااا  02.2حسااااب متماااوع الرتاااب الموتباااة واأل ااال تكااارارًا وتاااد أنياااا مسااااوية ) 
يا غير دالة مما يدل عمي إستمرار التحسن بالنسبة إلي ألفراد المتموعة التتريبياة اإلحصائية وتد أن

مع مرور الو ات وبانتيااء فتارة المتابعاة مماا يشاير إلاي فعالياة البرناامج المساتخدم رغام تو اف تمساات 
البرنااامج لماادة شاايرين ، وبااالرتوع إلااي متوسااطات درتااات المتموعااة التتريبيااة  فااي القياسااين البعاادي 

( ومتوسااطات القياااس التتبعااي كاناات  000.22التتبعااي نتااد أن متوسااطات القياااس البعاادي كاناات  )و 
( فنتاادىا متقاربااة وىااذا ياادل عمااي إسااتمرار األثاار اإليتااابي الااذي أحدثااو البرنااامج الااذي تمقتااو 000.4)

ًا ( وىااي  يمااة غياار دالااة إحصااائي 0.20( ىااي )  Zالمتموعااة التتريبيااة الثانيااة ، ونتااد أن  يمااة ) 
وىااذا ياادل عمااي إسااتمرار تااأثير البرنااامج بعااد فتاارة ماان تطبيقااو وبالتااالي إسااتمرار ارتفاااع تااودة الحياااة 
وتحساااانيا خاااابلل فتاااارة المتابعااااة ممااااا يؤكااااد عمااااي إسااااتمرار فعاليااااة البرنااااامج التاااادريب عمااااي الميااااارات 

 لصفري .االتتماعية لدي المتموعة التتريبية من طالبات التامعة وبالتالي يتم  بول الفرض ا
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ومما سبق ستا  لنا اىمية التدريب عمي الميارات االتتماعياة فاي رفاع تاودة الحيااة وىاذا 
" ،  Jan & Feldman 2013" ودراساة تاان وفيمادمان  Carmer 2010ماا أكدتاو دراساة " كرامار 

وماان ىنااا تكماان أىميااة إكساااب األفااراد منخفاااي تااودة الحياااة وتاادريبيم عمااي الميااارات االتتماعيااة 
صااول الااي درتااة ماان الكفاااءة الشخصااية واالتتماعيااة التااي تساااعدىم عمااي التفاعاال مااع الموا ااف لمو 

كساااابيم الخبااارات والمياااارات التاااي تاااؤىميم لياااا  ااادراتيم  المختمفاااة وذلاااك إلعااادادىم لمواتياااة الحيااااة ، وا 
ساااتعداداتيم حتاااي يكوناااوا أعاااااء مسااائولين فاااي المتتماااع مماااا يحقاااق ليااام التوافاااق والتكياااف النفساااي  وا 

 " . Arnold 2014" ودراسة ارنولد  Lenon 2011واالتتماعي وىذا ما أكدتو دراسة " لينون 

 

 الدراسة توصيات

 ماآلتية بالتوصيات الباحثة تتقدم الحالية الدراسة نتائج اوء في 

 كثيراً  يساعد ىذا ألن بالتامعات، النفس عمم مقررات بعض في الحياة تودة مفيوم إدخال -1
 .الحياة تودة لمعايير الطمبة إدراك في

 :المقترحة البحوث

 . الثانوية المرحمة طالبات لدي الحياة تودة رفع في السموكي المعرفي العبلج فاعمية دراسة -1

 ، النفسي األمن مثل األخرى، النفسية المتغيرات وبعض الحياة تودة بين العبل ة دراسة -2
 .النفسية والاغوط الذات، ومفيوم والقمق، ، االنتاز دافعية
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  المراجع

 ( م سيكولوتية الميارات ، القاىرة ، مكتبة زىراءالشرق .0222أبو ىاشم، السيد محمد )

(م معتم عمم النفس والطب النفسي ، التزء 0002تابر ، عبدالحميد تابر و كفافي ، عبلءالدين  )
 السابع ، القاىرة ، دار النياة العربية .  

عممالنفساإليتابي، ( م 0222تبر،تبرمحمد )
ور ةعمممنشورةفيو ائعالمؤتمرالعمميالثالثمئلنماءالنفسيالتربويمئلنسانالعربيف

 . 07-46ياوءتودالحياة،تامعةالز ازيق،مصر 

( م فعالية استخدام تقنيات المعمومات في تحقيق أبعاد تودة 0222حبيب، متدي عبد الكريم )
ع ندوة عمم النفس الحياة لدى عينات من الطبلب العمانيين. و ائ

وتودة الحياة مدى إحسااس طمبة كمياة التربياة بالرستاق بتودة الحياة 
وعبل ة ذلك ببعض المتغيرات. و ائع ندوة عمم النفس وتودة الحياة 

 00-06سمطنة عمان،  -(. تامعة السمطان  ابوس26-76)ص  
 ديسمبر.

براىيممحمودمحمد  ( م 0222)حسن،عبدالحميدسعيد،والمحرزي،راشدسيف،وا 
تودةالحياةوعبل تيابالاغوطالنفسية 

واستراتيتياتمقاومتيالدىطمبةتامعةالسمطانقابوس. 
 ديسمبر . 00-06و ائعندوةعممالنفسوتودةالحياة،

( م تودةحياةذويصعوباتالتعمموتودةحياةأسرىم و ائع ندوة عمم النفس 0220سميمان،رتبسيدأحمد)
 وتودة الحياة .

 يد )د.ت( م مقياس تودة الحياة ، غير منشور الشياوي، شيماء السعيد عب

( م مؤشرات تودة الحياة نظرة عامة عمى المفيوم والمدخل. المتمة االتتماعية 0222صال ، ناىد )
 .022-42(، 0) 04القومية. 
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( ممدي إحساس طمبة كمية التربية بالرستاق بتودة الحياة وعبل ة ذلك 0222العادلي، كاظم كريدي)
 00-06ت ، و ائع ندوة عمم النفس وتودة الحياة ببعض المتغيرا

 ديسمبر .

( م العوامل األسرية والمدرسية 0222عبد الفتاح، فو ية أحمد السيد؛ وحسين، محمد حسين سعيد )
والمتتمعية المنبئة بتودة الحياة لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم 

سرة بمحافظة بني سويف. و ائع المؤتمر العممي الرابعم دور األ
ومؤسسات المتتمع المدني في الكتشاف ورعاية ذوي الحاتات 

تامعة بني سويف،  -(، كمية التربية062-046الخاصة )ص ص
 مايو. 7-2

( م بحوث في عمم النفس االتتماعي  والشخصية ، المتمد الثالث ، 0222عبد اهلل، معتز سيد ) 
 القاىرة ، دار غريب .

شادالنفسيوتودةالحياةفيالمتتمعالمعاصر ( م اإلر 0222عبدالمعطي،حسنمصطفى )
ور ةعمممنشورةفيو ائعالمؤتمرالعمميالثالثمئلنماءالنفسي 

 07-07والتربويمئلنسانالعربيفياوءتودةالحياة،تامعةالز ازيق،مصر،
. 

 04( م تودةالحياةلدىطمبةتامعتيدمشقوتشرين،متمةتامعةدمشقالمتمد 0200نعيسو، رغداءعمي)
 . 040-022العدداألول، 
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Summary  

The present study aimed to identify the effectiveness of training program on social skills in 

improving life quality among a sample of female students of college of education at Al-

Baha University. The study sample included (20) students of college of education divided 

into two groups: experimental and control groups 10 students each  of female students of 

college of education at Al-Baha University. The researcher adopted the following tools:  

1. Life Quality Scale, prepared by ShaimaaAlsaeedAlshehawi 

2. Training Program on Social Skills in Improving Life Quality, developed by the 

researcher.  

The study reached the following findings:  

1. There are statistically significant differences in life quality variable between the 

scores means of experimental group in the pre-test and post-test on life quality 

scale for the favor of post-test.  

2. There are statistically significant differences between the scores means of 

experimental group and the control group in the post test on life quality scale for 

the favor of the experimental group.  
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3. There are no statistically significant differences between the scores means of 

control group in the pre-test and post-test on life quality scale 
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