
 

 

 االجتماعية الكفاءةلتنمية فاعلية برنامج إرشادي 
 أطفال املرحلة االبتدائيةلدى  

 

 طاهـر سعد حـسن عمــار د/
 صحة نفسية وإرشاد نفسي( دكتـوراه) 

 جامعة عني مشس -كلية الرتبية 

 :ملخص الدراسة
هذه الدراسة  للةا الف ةف اةب اد اةرد الر لسةل  ل فالةرما اة تدرالة  لةد  اد الةر   تهدف 

و نةةةةرم  رنةةةةرد  لتندلةةةة  هةةةةذه اد اةةةةرد  وا ت ةةةةرر دةةةةدي  را لةةةة  هةةةةذا ال رنةةةةرد   ةةةة  تندلةةةة  الفالةةةةرما 
(  الةة م دةةب ت دلةةذ 200اة تدرالةة  لةةدلهتح تتاةةدد الدراسةة   رلالنةة  الدسةةت دد  والدفونةة  دةةب 

(  الةةةة م لد  ةةةةوب الةةةة  اد الةةةةر  دةةةةب الةةةة  الفالةةةةرما ۲۰   تةةةةت اسةةةةت     الدرا ةةةة  اة تدا لةةةة
( واناةةةةةةراف 9.4( اردةةةةةةرم   دتوسةةةةةة   10.8-8.2اة تدرالةةةةةة   وتتةةةةةةراو  اادةةةةةةررهت دةةةةةةر  ةةةةةةلب  

(  تةةت تيسةةلدهت  رلتسةةرو  للةةا د دةةواتلب  د دواةة  ت رل لةة  ود دواةة   ةةر    1.2دالةةرر  
ت واددوات اآلتلةةةةة ا ديلةةةةةر  الفالةةةةةرما دةةةةةب الةةةةةذفور وا نةةةةةر (ح فدةةةةةر تتاةةةةةدد الدراسةةةةة   ةةةةةرلدت لرا

اة تدرالةة  والةةذ  لاةةدد الفالةةرما اة تدرالةة   واةةالهر دالهودةةرم لن ةةو  ا ةةا ار اةة  ا اةةرد هةة ا 
الةةةةةةوا  اة تدةةةةةةرا   دهةةةةةةررات التوااةةةةةة   الدسةةةةةة ولل  اة تدرالةةةةةة   التاةةةةةةر ف او الد ةةةةةةررف  

الد ر ر لأل الر  ا ا  الو دانل ح و رنرد  لتندل  ا ارد الفالرما اة تدرال  اب  رلق التدرلب
اةةدد دةةب الدهةةررات اة تدرالةة  والدار لةة  ودهةةررات لدارا اةنالاةةرةت  د ةة  دهةةررات اةتاةةر  

دارا ال  ةةةب  ت ةةةدب ال رنةةةرد     سةةة   داةةةد    سةةةتلب  ةةة  ادسةةة و ح  24واةة  الد ةةةف ت وا 
  ةر   واظهرت النتةر    را لة  ال رنةرد   ة  تندلة  الفالةرما اة تدرالة  لةدي النة  الدراسة    ر

للا استدرار ااتالرظ ا راد الد دوا  الت رل ل   هذا التاسب  اد  ترا الدتر ا ح وة تو ةد  ةروق 
 دال  لاار لمر  لب الذفور وا نر     اةست ر   ل  رنرد ح
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 االجتماعية الكفاءةفاعلية برنامج إرشادي لتنمية 
 أطفال املرحلة االبتدائيةلدى  

 

 طاهـر سعد حـسن عمــارد/ 
 صحة نفسية وإرشاد نفسي( دكتـوراه)

 جامعة عني مشس -كلية الرتبية 

 :الدراسة مقدمة
 ال ةةرا وب  ةة  ا ةةت السةة وا ا نسةةرن   ةة  سةةلرق ا تدةةرا   ونتل ةة  لةةذلا  يةةد ا ةةررلاةةد      

 Social او الوظلالةةةة  اة تدرالةةةة  اة تدةةةةر  للةةةةا اهدلةةةة  اددام اة تدةةةةرا  وا ةةةةتالةةةةنال  
functioning  ا ةا الد ر ةةرت  لة  دور دهةةت سة وا اة تدةةرا  رللن ةر  اد ةةراد  ة  الةةرتهتح

الدانلةة   دراسةة   التا لدلةة ف ةةالت الدسسسةةرت ولةةد  حاو النتةةر   اة تدرالةة  والدار لةة  الدسةةتي  ل 
ان     سوق الاد  لتزالد ال  ب ا ا الدهررات الت  تن و  ا ا التالرا  ا نسرن  اةلتارد 

 (Levy & Murnane,2007, pp. 167-168)حوالالهت وا لنر 
ح  لألدام اة تدرا  النر ح فدالهوتو   هذه الدراس  نست دت دا  ح الفالرما اة تدرال      
التة  تسةراده ا ةا  ودهرراتة ال ة    داةررفد د   لدفب اب ت لر للارلفالرما اة تدرال   

دوب اب لس ر ذلا ا ا ل ول  اليلرت  رلس وا اة تدرا  الذ  لايق ل  ان رز اهدا   ال را  
 اة تدرا ح 

  وت ةةد  الفالةةرما اة تدرالةة  د دواةة  دةةب السةة وفلرت التةة  تةةدات اددام الةةوظلال  التفلالةة    
ح ولةةةد اةةةل ت الادلةةةد دةةةب النظرلةةةرت الدالسةةةرا ل ندةةةةو والنةةةر ح  ةةة   تالةةةرا ت الالةةةرد اللودلةةة 

لندةةو واةرتيةةرم النالسةة  ا نسةةرن  لتسفةةد  اةةال  اسرسةةل  ا ةةا اهدلةة  السةة وا اة تدةةرا   ةة  ا
وتسةةةراد تندلةةة  الفالةةةرما اة تدرالةةة  ا ةةةا تازلةةةز لةةةدرا ال الةةة  ا ةةةا الن ةةةر   ةةة   الاةةرت ل  الةةة ح

ل  ال   ا وا ا ا الن ر  الددرس   للا  رنب انهر تس ر   ف  ال ر   ا ا الاا  النالسل  
    الاد  ولدرت  ا ا اب لفوب دوا نرم ارلارمح

والتر  الادلد دب ال را لب استنردام ا ةا  اةو  دستالل ة  ا ةا دةدي الايةدلب الدر ةللب      
اب تةةةو ر   ةةةرات الةةةتا ت التةةة  تت ةةةدب تندلةةة  الد ةةةرةت الدار لةةة   الدةةةدار انةةة  ل ةةةب ا ةةةا 
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 ,Cohen, 2006, Elias&Arnold) حادفردلدلة   واةنالارللة   واة تدرالة   واد  للة 
2006, Narvaez,2006, Zins et al., 2004)    

وددر ة  ةا  لة  اب الدةدار  ل ةب اب تيةوت  ةدور داةور   ة  تندلة  الفالةرما اة تدرالة      
ح ولةةةل  دةةةب  ةةةا ال ةةةرم اب التالةةةرا ت اللودلةةة  الاالولةةة   ةةةلب (WHO,1994) لةةةدي اد الةةةر 

اد الر   ا هت الة ا  و ةلب اد الةر  والدا دةلب دا ة  الددرسة  لهةر تةز لر  ةررز  ة  الفالةرما 
فةوب لاةدي التاةدلرت التة  تر دةر و ح دنه ة ة تدرال  لدلهتح هذا التز لر لتت    ل رر غلةر ا

 ,Frey & Bos) توا ة  الدةدار  للردهةر  تازلةز الفالةرما اة تدرالة  لأل الةر    ةف  دنه ة 

2012, p. 21)ح 
ال اة   ة  الفلاللة  التة  لدفةب دةب   لهةر تازلةز ال وانةب الد ت الة    دةب ال ةرور لذلا     

اة تدرالة  ل فالرما اة تدرال ح ودب  ت تساا الدراس  الارلل  للا  نرم  رنرد  لتندل  الفالرما 
     لدي ا الر  الددار  اة تدا ل ح

 مشكلة الدراسة:
والدراسرت    د ر  الفالرما تن ع د ف   الدراس  ددر انتها للل  ادد دب ال او      

غلرب الفالرما  اة تدرال  لدي اد الر  والت  افدت ا ا   ورا اآل رر الس  ل  الدترت   ا  
  ودر لارا   دب ا ت   و رر ف لر    سلر الالرا  واةن الر  الف لر    اة تدرال 

والاد ح اددر  التا لتوااو رت     ودا الالرا   ر  ر   للا دوا ه  ااو رت ا تدرال  
 تندل وو ود  رنرد  ا ج لر ا دن   اد الر لدي الفالرما اة تدرال  الذ  لست زت دراس  
 لدلهتح وتت    د ف   الدراس     التسرسةت اآلتل االفالرما اة تدرال  

 وفلف لدفب للرسهر؟ ؟اد الر لدي  اد ارد الر لسل  ل فالرما اة تدرال در ه   ح1
الندةةرذج النظرلةة  الدالسةةرا  اةةدد دةةب الاةة ج ال دةةرا  الداتدةةد ا ةةاهةة  لدفةةب ل رنةةرد   ح2

 ؟الفالرما اة تدرال  لدي اد الر  تندل اب لاد  ا رام لل ر لرم    ل فالرما اة تدرال  
ه  لأل ر ا ل ر   الدتولع اال  اةستدرارل  ات ان  سلفوب ا رام دسلترم لزو   اةد انتهةرم  ح3

 ال رنرد ؟ 
 ؟فور وا نر     اةست ر   ل  رنرد تو د  روق  لب الذه   ح4
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 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراس  الارلل  للاا

 الف ف اب اد ارد الر لسل  ل فالرما اة تدرال  لد  اد الر ح ح1
  نرم  رنرد  لتاسلب ا ارد الفالرما اة تدرال  لد  اد الر ح  ح2
 اة تدرال  لد  اد الر حا ت رر ددي  را ل  هذا ال رنرد     تندل  الفالرما  ح3

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية: -1

تفدب اهدل  الدراسة  دةب النرالة  النظرلة   ة  الار ة  للةا درا اة  اةدد دةب ال اةو  والدراسةرت 
  وتادلةد اد اةرد  الر لسةل  لهةر  و رلية  الت  تنرولت دراس  الفالةرما اة تدرالة  لةدي اد الةر 

ل نةةةرم  رنةةةرد   النظرلةةة  واةسةةةتراتل لرت الا  لةةة  الير دةةة  ا لهةةةرودراسةةة  التاةةةورات للرسةةةهر  
 حلتندلتهر
 األهمية التطبيقية: -2

لتندلة  الفالةرما تفدب اهدل  الدراس  دب النرال  الت  ليل   ة  الار ة  للةا و ةود  رنةرد  
لل ر لةةة    ودار لةةة  وانالارللةةة  لاتدةةةد ا ةةةا  نةةةرم داةةةردر ا تدرالةةة اة تدرالةةة  لةةةدي اد الةةةر  

الفالةةةرما اة تدرالةةة  ل  الةةة  داةةةددام ر لسةةةرم ل اةةةا  النالسةةةل  الاردةةة  لةةة   ةةة  الدرااةةة   رات ةةةرر 
 اةرتير ل  الترلل ح

 مصطلحات الدراسة:
 :Social competence الكفاءة االجتماعية -1

الفالةةةةةرما اة تدرالةةةةة   زنهةةةةةر ى لةةةةةدرا الالةةةةةرد ا ةةةةةا تنسةةةةةلق  (Bierman,2004,p.141) اةةةةةرف
اةست ر رت التفلالل   درون  دع د ت ف الد رلةب ال  اةل   وتنظةلت السة وا اة تدةرا   ة  
السةةةةلرلرت اة تدرالةةةة  الد ت الةةةة    رليةةةة  تاةةةةود  ةةةةرلنالع ا ةةةةا نالسةةةة   و دةةةةر لتالةةةةق دةةةةع التيرللةةةةد 

 اة تدرال  واد  قىح
 ار ا  ا ارد اسرسل  ل فالرما اة تدرال  ه ا (Broderick and Blewitt, 2010) اددو 

ا وتت ةةدب التاةةر ف  وتيةةدلر اهدلةة  Affective Processesاد لةةرت و دانلةة    (1 
 الا لرت  وال اور  رةنتدرمح
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ا وتت ةدب اليةةدرا الدار لةة  ا ةةا ا ةةذ Cognitive processesاد لةرت دار لةة    (2 
ادار ادافرت اد  لل ح  دنظور اد ر  وا 

 حSocial Skillsررات ا تدرال  ده  (3 
 حHigh Social Self-conceptدالهوت ذات ا تدرال  درتالع   (4 

  رلوةلةةةةةرت الدتاةةةةةدا واةةةةةدد الدنتةةةةةدي التاةةةةةرون  ل ةةةةةتا ت ادفةةةةةردلد  واة تدةةةةةرا  واةنالاةةةةةرل    
(CASEL,2012)–  دةة   -وهةة  وااةةدا دةةب الةةرواد  ةة  تندلةة  الةةتا ت اة تدةةرا  اةنالاةةرل 

 فالرمات لر    ل تا ت تد   اس  ل تندل  ال  ال  الالارل  ه ا 
ا ولت ةةدب واةة  ال ةة    رنالارةتةة  وا فةةرره  Self-awarenessالةةوا   رلةةذات   (1 

 رلنال ح ر  ر   لو ود تيدلر والا  ليدرات   ودستوي دي و  دب ا اسر   رل ي   
ولت ةةةةةةةدب  هةةةةةةةت د ةةةةةةةرار وا فةةةةةةةرر  اSocial-awarenessالةةةةةةةوا  اة تدةةةةةةةرا    (2 

 اآل رلب  وتيدلر الال رت الد ت ال  دب النر   والتالرا  داهت  إل ر ل ح
ا وتت دب لدارا اةنالارةت  ال  لسه  ا ا Self-managementلدارا الذات   (3 

ادهةةداف والادةة  ا ةةا الالةةرد ادام دهردةة   ةةدةم لارلتهةةر لةةذلاح  ر  ةةر   للةةا و ةةع 
 تايليهر  والد ر را    دوا ه  النفسرت وا ا ر رتح

ا وتت ةدب لن ةرم والاالةرظ ا ةا ا لةرت Relationship skillsدهةررات الا لة    (4 
ا ةةا توااةة  وا ةةح  وتاةةروب  وديرودةة  ل  ةة و  اة تدرالةة   ااةةال  ود دةةرا  نةةرمم 

 ادا اند الار  حغلر الد  د   والتالرو  ا ا ا و  ل ارا   و  ب الدسر
ات رذ اليرارات وتاد  الدس ولل ا ولت دب اليلرت  ر تلررات اسةتنردام ا ةا اةات ةرر   (5 

الةةدللق ل دلةةع الاوادةة  ذات الاةة   والاوالةةب الداتد ةة   وااتةةرات اآل ةةرلب  وتادةة  
 دس ولل  ات رذ اليراراتح

ل ةةب اب ل ةةتد  ا ةةا الاةر  السةةر ق   ةإب التارلةةف ال ةرد  ل فالةةرما اة تدرالة   او نةرمم 
ا ةةا داةةررف وات رهةةرت ودهةةررات ال ةة   الدرت  ةة   رلانراةةر الترللةة ا اب لفةةوب ال ةة   
واالرم  رنالارةت  وانالارةت اآل رلب  لدارا الةدوا ع والتاةرف   ةف  دنرسةب  التوااة  الالاةر   
ت فل  ا لرت اةال  وذات دانةا  الادة    ةف   لةد دةع اآل ةرلب  اة  الاةرا ح  رلفالةرما 

الةةةةوظلال  التفلالةةةة  والنةةةةر ح  ةةةة    رالةةةة  د دواةةةة  دةةةةب السةةةة وفلرت التةةةة  تةةةةدات ادداماة تد
تالةةةرا ت الالةةةرد اللودلةةة ح وتاةةةرف ل را لمةةةر  رلدر ةةة  التةةة  لااةةة  ا لهةةةر ال الةةة   ةةة  الديلةةةر  
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هودةةةرم الدسةةةت دت  ةةة  الدراسةةة   لاةةةداد ال راةةة   والةةةذ  لاةةةدد الفالةةةرما اة تدرالةةة   واةةةالهر دال
  لن و  ا ا ار ا  ا ارد ه ا

 لارف  راترات وتالهت ال ال  لآل رلب وتيدلره ل الروق  لنهتحو الوا  اة تدرا ا   (1 
دهةةةةررات التوااةةةة ا تاةةةةةرف  يةةةةدرا ال الةةةةة  ا ةةةةا التوااةةةة  ال لةةةةةد والتاةةةةروب و نةةةةةرم   (2 

 ادالرت وا  الاراارتح 
تاةةرف  يةةدرا ال الةة  ا ةةا اةلتةةزات  ةةزدام دهردةة   والتزادةة  و الدسةة ولل  اة تدرالةة  ا  (3 

   واهتدرد   زلران ح رليوااد الدالرو 
تاةةرف  يةةدرا ال الةة  ا ةةا اةنالتةةر  ا ةةا اآل ةةر و لتاةةر ف او الد ةةررف  الو دانلةة ا ا (4 

 اليدرا ا ا ا ا رم ودار   ا فرره ود رارهح و وا اسر      
 البرنامج اإلرشادي: -2

لة  لاد ال رنرد  الارل   د ر ة  الوسةل   ا  را لة  التة  تتةلح لأل الةر  تا ةت  وانةب ا تدرا     
ودار ل  وس وفل ح ولاد ال رنةرد  ادداا ادسرسةل  التة  تةت لاةدادهر لتندلة  الفالةرما اة تدرالة  
لةةةدي اد الةةةر   اةةةب  رلةةةق التةةةدرلب الد ر ةةةر لأل الةةةر  ا ةةةا اةةةدد دةةةب الدهةةةررات اة تدرالةةة  
دارا ال  ةب   والدار لة  ودهةررات لدارا اةنالاةرةت  د ة  دهةررات اةتاةر  واة  الد ةف ت وا 

  يرم لدفونرت اد ارد ادر ا  ل فالرما اة تدرال  الت  تت تادلدهر    الدراس  الارلل حوذلا  
 حدود الدراسة:

 تتادد الدراس  الارلل  دب     النير  الترلل ا   
التاةةرف ا ةةا دةةدي  را لةة   رنةةرد  لتندلةة  الفالةةرما اة تدرالةة  لةةدي  :موضوووا الدرا ووة -1

 اد الر ح
الدنه  الت رل   الذ  لاتدد ا ا تادلت ت رل   لتفوب دب د دةواتلب  المنهج المتبع: -۲

 ادولا ت رل ل  تت يا  رنرد  الا ج  وال رنل   ر    ة تت يا ال رنرد ح
دةب ت دلةذ الدرا ة  اة تدا لة   تةت اسةت     (  الة م 200تتفةوب دةب    عينوة الدرا وة: -۳
-8.2  درالةة   وتتةةراو  اادةةررهت دةةر  ةةلباة تدةةب الةة  الفالةةرما اد الةةر   الةة لد  ةةوب  (۲۰ 

 تت تيسلدهت  رلتسرو  للا د دواتلبا (1.2 واناراف دالرر  (9.4    دتوس  اردرم  (10.8
   لنر ( 5-ذفور 5 (۱۰د دوا  ت رل ل  اددهر 
   لنر  5-ذفور 5(  ۱۰د دوا   ر    اددهر) 
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  وتت دبا  األدوات الم تخدمة:-٤
   ال را ح  لاداد الفالرما اة تدرال ديلر 
   لاداد ال را حلتندل  الفالرما اة تدرال  رنرد   
   ح 1978ا ت رر الذفرم الداور لاداد اادد زف  ارلح) 
   ديلر  الدستوي اة تدرا  اةلتارد  لألسةرا الداةرل   لاةداد ا ةد الازلةز

 (ح2013ال    
 ااأل لوب اإلحصائي -٥

 دارد  اةرت ر  التتر ا  ل لرسوبح 
  الارد  ح التا ل 
  ا ت رر ول فوفسبWillicoxon ل ديررن   لب النتلب درت  تلبح 
 وتنةةةةةةة  –ا ت ةةةةةةةرر دةةةةةةةرب Mann-Whitney-U test  ل ديررنةةةةةةة   ةةةةةةةلب النتةةةةةةةلب

 دستي تلبح
 اإلطار النظري: 

ر لادد دب النظرلرت الدالسرا لندو الفالرما اة تدرال  لدي       لت دب اة رر النظر  ار م
 ا لهر ال را      نرم ال رنرد  الارل  ل دراس حاد الر  والت  ااتدد 

 :Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي 
تاةد الدةس رات الوالدلة  دةةب الدةس رات الد ر ةرا ا ةا الندةةو اة تدةرا  لةدي ال الة   وتيةةع  

والتازلةةةةةز   Modelingتاةةةةةت ل ةةةةةرر دالةةةةةرهلد  لسفةةةةةد ا ةةةةةا الةةةةةتا ت اةةةةةب  رلةةةةةق الندذ ةةةةة 
Reinforcement    فوسر   لدفب لأل الر  دب   لهةر ت ةولر الفالةرما اة تدرالة  دةب  ة

 لةةا لرتهت دع ادلرابح ولد است دت ادد ف لر دب الدراسرت ندوذج نظرل  الةتا ت اة تدةرا  
(Albert Babdura, 1977)  ة  تالسةلر الفالةةرما اة تدرالة  د ة  (Domitrovich & 

Bierman, 2001)الةةةةةةةتا ت اليةةةةةةةر ت ا ةةةةةةةا الد اظةةةةةةة   ح ولالتةةةةةةةر  هةةةةةةةذا الندةةةةةةةوذج اب
Observational learning  لد   الوسل   ادولل  لتايلق الدار   والدهةررات اة تدرالة ح 

وو يةرم لنظرلةة  الةةتا ت اة تدةرا   ةةإب الةةتا ت لاةد  انةةددر ليةةوت اد ةراد  د اظةة  ودارفةةرا     
 س وا اآل رلبح 
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رت  ةرورل  لاةدو  الةتا ت ار اة  اد لة (Bandura, 1977, pp.24-29)ولةد اةدد  
  Attentionتت ةةةةةدبا اةهتدةةةةةرت او اةنت ةةةةةره  Models رلد اظةةةةة   اةةةةةد التاةةةةةر  ل ندةةةةةرذج 

  الةدا ع او التازلةةز Motor reproduction الارفة    لاةردا ا نتةةرجRetentionاةاتالةرظ 
Reinforcement  ح 

وت ةةةلر الاد لةةة  ادولةةةا  اةنت ةةةره  اب اد الةةةر  لتا دةةةوب اةةةب  رلةةةق الد اظةةة   يةةة  لذا 
 ا ةا  Modeled behaviorاست راوا اةنت ره واستا رر الد دح الهردة  ل سة وا الدندةذج 

سةة ل  الد ةةر  اد الةةر  الةةذلب افتسةة وا سةة وفرم اةةدوانلرم  ة ةةد انهةةت لةةد انت هةةوا وااةة وا لدةةر لالا ةة  
  للاةة اوا لةةردرلب ا ةةا لنتةةرج هةةذا السةة وا دةةع الةةرانهتح وهةةذا دةةر افدتةة  ت ر ةة  ندةةوذج الداتةةد
ح  رد الةر  الةذلب  ةةرهدوا (Bandura et al. 1961) ال ةهلرا Bobo dollددلة  ال و ةو 

ندرذج الادواب ال الظ  والدرد  الدو ه  ناو الددل  انددر تتةر  لهةت الالراة   ة  ولةت ةاةق 
 سوف لظهروب س وفلرت د ر ه ح

د   الاد ل  ال رنل   اةاتالرظ   الانار ال رن  ال رور  وال زت ل دتا ت  اةردا لنتةرج وت
السةةة وا الدندةةةذجح ول ةةةلر للةةةا اب الدا ودةةةرت  ةةة  ار ةةة  للةةةا الت ةةةاللر والت ةةةزلب  ةةة  الةةةذافرا 
 ول ةة  الدةةدي ددةةر لسةةدح  رسةةتر راهر انةةد اةةدو  دوالةةف د ةةر ه ح  ا ةةا سةة ل  الد ةةر   فدةةر 

الددررسةةرت التزدل لةة  ل والةةدلب ل ةةب ا ةةلهت ال ةةرم ت ةةاللر هةةذه الددررسةةرت  لنت ةة  اد الةةر  للةةا
 الةةة  لفونةةةوا لةةةردرلب ا ةةةا اسةةةتر راهر دةةةب الةةةذافرا دةةةب ا ةةة  لاةةةردا لنتر هةةةر  ةةة  التالةةةرا ت 

 ال اي ح
ولد   لاردا ا نترج او اةستر ر  الارف  الاد ل  ال رل ة   ة  الةتا ت  رلد اظة   ول ةلر 

ا ت  الد اةظ( اب لدت ةا اليةدرات ال دنلة   اةردا لنتةرج السة وا   ا ةا للا ان  ل ب ا ا الدت
س ل  الد ر  ل ةب اب تفةوب لةدي ال الة  اليةدرا ا ةا تارلةا  سةده   رلية  دتنرسةي  دةب ا ة  

 التارف  ادوانل  ت ره     ا رح 
وتتد ةة  الاد لةةة  اد لةةرا  ةةة  الةةتا ت  رلد اظةةة   ةةة  الةةدا ع او التازلةةةزح  ةة  هةةةذه الاد لةةة  

   ةةةةرلتا ت  ةةةة  ارلةةةة  اليلةةةةرت  رلسةةةة وا الدندةةةةذج ولةةةةع الدةةةةتا ت الااةةةةو  ا ةةةةا تازلةةةةز ال ةةةةر  لت
 رلد اظ  لاتدةد ا ةا و ةود دا ةع لةدي الالةرد لةتا ت ندة  سة وف  داةلب  ولتولةف الةدا ع ا ةا 

ا   –ذاتلةةرم   التازلةةز الدترتةةب ا ةةا سةة وا الندةةوذج فدةةر لاتدةةد ال ةةرم ا ةةا الاد لةةرت الدنظدةة
 يد لفوب ااد الدوا ع ل ندذ   ل  ر  ار   نالسل ح  –التازلز الدا   
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ل ةررام اردةرم لآلللة  التة  لدفةب  Banduraوادودرم  تيدت نظرل  التا ت اة تدرا  ل نةدورا 
دب   لهةر  هةت الفلاللة  التة  تادةت  هةر سة وفلرت الوالةدلب ا ةا ا لةرت اد الةر  دةع الةرانهت  

اظةة  وتا ةةت السةة وفلرت التةة  ليةةوت  هةةر الوالةةةدلب    يةةرم لهةةذا الندةةوذج ل تةةز لر الد ر ةةر لةةتت د 
وليةةوت اد الةةر   تناللةةذهر  ودةةب الدالتةةر  ال ةةر اب لالةةد اد الةةر  تد لةة  هةةذه السةة وفلرت  ةة  

 & Putallaz)ا لةةرتهت  ةةزلرانهت و رلتةةرل  تةةس ر ا ةةا دسةةتوي الفالةةرما اة تدرالةة  لةةدلهتح
Heflin, 1990)  

نظرلتةة  اةةب الةةتا ت اة تدةةرا  دةةب  ةة    (Bandura,1965,1977,1986) ا تةةر 
 ةةة     ةةةرت دةةةب الدةةةس رات ا ةةةا ندةةةو الفالةةةرما  Social Cognitionوالدار ةةة  اة تدرالةةة  

 اه اة تدرال  
 د اظ  اد الر  لس وا اآل رلب    الدنز  وال ل   الدال  ح (1 
الاوادةة  الدار لةة  د ةة  تولاةةرت الن ةةر   ةة  الدسةةتي   او تولةةع الالرا لةة     رل ةةرم دةةر لفةةرر  (2 

الالرد الس وا الذ  لتولع اب نتر  ة  سةتفوب سةررا  رلنسة   لة    ر  ةر   للةا ن ةر  الالةرد 
دةةرت     تن ساتةة  اةةو  لدراتةة  ال  اةةل  ددام السةة وا الةةذ  ا تةةرره   ةةرد راد الةةذلب لةةدلهت 

درتالاةةةة  لتاةةةةالوب  ةةةةزنهت لي  ةةةةوب التاةةةةد  ولاةةةةرولوب اب  Self-efficacy  را لةةةة  ذاتلةةةة 
 لظهروا    د   هذه الدوالفح 

 الاواد  اة تدرال  د   الالاو  الدراسل  والدنرخ الددرس ح (3 
دةةةب  ةةة   الاوادةةة  ال   ةةة  السةةةر ي  ندةةةوذج  ل اتدلةةة  الدت ردلةةةة   Banduraلةةةدت  نةةةدورا 

Reciprocal determinism model هةةذا الندةةوذج اب هةةذه الاوادةة  ال   ةة  ذات   ل ةةلر
ب ا  ت لةر  ة  اا ل  ت ردلل   ا  اب ف  ارد  لس ر ا ا الارد لب اآل ةرلب   ةف  دتسةرو  و 

 ا  ارد  لسد  للا ت لرات    الاواد  اد ريح 
 نموذج معالجة المعلومات االجتماعية

 Social Information Processing Model: 
ندةةةوذج ل فالةةةرما اة تدرالةةة  لاتدةةةد ا ةةةا نظرلةةة  دارل ةةة   (Dodge, 1985) التةةةر       

الدا ودةةةةرت  الةةةة  لالتةةةةر  اب دارل ةةةة  الدا ودةةةةرت اة تدرالةةةة  لهةةةةر تةةةةز لر ا ةةةةا اةسةةةةت ر   
السةة وفل   ةة  الدولةةف الدا ةةاح ور دةةر تتد ةة  الدارل ةةرت  الاد لةةرت( الدت ةةدن   ةة  الدولةةفا 

التةةةرو   ةةة  دير ةةة  و   نظةةةور اد ةةةر دانةةةا اليةةةدرا ا ةةةا ا ةةةذ د Role takingت نةةة  الةةةدور 
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 دانةةةا التةةةرو   ةةة   اةةة  دا لةةةرت الدولةةةف وتنةةةرو   Reflection-Impulsiveاةند رالةةة  
ادت دل  تنرو  ال دا   الدسدل   ال دا    انرل  والتايق دنهر ل   لادار اةست ر رت    دير  

ت انةةةد  دانةةة  التاةةةد  للةةةا الةةةذا Verbal mediationالتةةةداا  ال الظةةة  و لاةةة  الدولةةةف  
 ,Jensen)دوا هةة   ةة م لدفةةب تا دةة  او د ةةف   لةةراد ا هةةر او دالهةةوت لةةراد التايةةق دنةة  

1966, p.101)   الةة  تو ةةد ا لةة   ةةةلب الاةةدل  ال ةةرprivate speech   واندةةةر
 هردلةةةةرت الف ةةةةف اةةةةب النوالةةةةرو   Problem solving  الد ةةةةف ت وا لةةةةرام اةةةة  السةةةة وا

Intention-cue detectingح   
اةةدا  وانةةب لد ةة  فةة  دنهةةر دفونةةرم دةةب دفونةةرت التالراةة  ( Dodge,1985 لتةةر  ولةةد ا      

تو ةد  دة   Dogeاة تدرا   ترت   هذه ال وانةب  الهةت الفالةرما اة تدرالة ح    يةرم لةدودج 
دفونةةرت ل تالراةة  اة تدةةرا  هةة ا السةة وا اة تدةةرا   اد لةة  التةةدللق او التاسةةلب  دارل ةة  

  والتيلةةةلت او الافةةةت الةةةذ  لةةةتت  واسةةة   اآل ةةةرلب و لدةةةر ل ةةة  الدا ودةةةرت  اةسةةةت ر   السةةة وفل 
 اDodgeد    لف  دفوب دب الدفونرت السر ي  فدر  را  دودج 

اةةد  اسةةت ر   لدهدةة  دالنةة  تن ةةو  ت ةةةا لا Social behaviorالسةة وا اة تدةةرا   (1 
الدهدةةة  ا ةةةا د لةةةرات  ر  ةةةر   للةةةا ال ةةةو الاةةةرت واةسةةةتادادات او دةةةر لدفةةةب اب نسةةةدل  
ال  الل  الت  تت دب   لهر الس وا او السلرلرتح واردا در تفوب الدهد  درف   وتت ةدب 
فةت هر ةة  دةةب الدا ودةةرت  ولفةةوب لةةدي ال الةة  انةةد للردةة   رلدهدةة  د دواةة  دةةب ال  ةةرات 
السر ي   والت  ر در تسراده    دوا هة  تايلةدات الدهدة   ولاتيةد ال ةرم اب هةذه ال  ةرات 

  ر   الس وفل  ل دهد  الارلل حالسر ي  تس ر    اةست
ا  تتةةز ر اد لةة  التةةدللق او التاسةةلب Filtering processاد لةة  التةةدللق او التاسةةلب  (2 

 ةةةرل  رات الدر ةةةل   وتتةةةلح ل  الةةة  دارل ةةةة  الدا ودةةةرت الدتا يةةة   رلدهدةةة ح ولتد ةةةة  دور 
اد لةةةة  التةةةةدللق او التاسةةةةلب  ةةةة  ت ةةةةفل   رليةةةة  دارل ةةةة  ال الةةةة  ل هردلةةةةرت اة تدرالةةةة  

Social cues  الدو ةةودا  رلدهدةةة ح ور دةةر تتةةةز ر اد لةة  التةةةدللق او التاسةةلب  داةةةررف
ال الةة  السةةر ي  والتةة  لا ةةرهر ل دهدةة  ور دةةر تت ةةدبا ال رليةة  التةة  لةةدرا دةةب   لهةةر 

 الدهد   هد   دب التالرا  اة تدرا   دزا    ودالهود  اب ذات ح
هةذه الاد لة   ة    ةوات ا تاةد  Processing of informationدارل ة  الدا ودةرت  (3 

  Encoding social cuesدتتر اة  تتد ة   ة ا ت ةاللر او تردلةز الهردلةرت اة تدرالة  
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تفولب تاور اي   ل هردلرت وتالسلرهر او تزول هر  ال ا  اب است ر رت س وفل  دنرس    
ل هردلةةةةرت اة تدرالةةةة   تيلةةةةلت وانتيةةةةرم اةسةةةةت ر   الد  ةةةةا  ت  لةةةةق اةسةةةةت ر   الد تةةةةررا   

 تفوب النتل   النهر ل  ه  ا تلرر است ر   س وفل  ل دهد  اة تدرال  الارلل حو 
ا  وه  الس وا الد  ق او الدست دت    Behavioral responseاةست ر   الس وفل   (4 

اةسةت ر   ل دهدةة  اة تدرالةة ح  رةسةت ر   السةة وفل  تةةري وتيةلت  واسةة   اد ةةراد اآل ةةرلب 
ادافةةرت او التيللدةةرت ااتدةةردام ا ةةا السةة وا الاةةردر دةةب  ةة  ال ل ةة  الدال ةة   وتتفةةوب 

 الالردح
ادافةةةرت الاةةةردرا اةةةب اآل ةةةرلبا وتد ةةة  الدفةةةوب اد لةةةر دةةةب دفونةةةرت ندةةةوذج دارل ةةة   (5 

الدا ودةةةرت اة تدرالةةة   وتسةةةت دت ادافةةةرت التةةة  تةةةتت  واسةةة   اآل ةةةرلب  ليلةةةر  الفالةةةرما 
اف الفالةةةرما اة تدرالةةة   اة تدرالةةة  لةةةدي ال الةةة  ولتادلةةةد ال الةةة  الةةةذ  لاةةةرن  دةةةب  ةةة

 ور در تادر هذه ادافرت اب الوالدلب  الدا ت  الدر د الددرس   او ادلرابح
             ولةةد لاةةد  اناةةةراف او تالةةز  ةةة  درااةة  اد لةةة  دارل ةة  الدا ودةةةرت الدو ةةا  سةةةر يرم       

 الةر     ردDeficits in processing skillsولظهر     ف  لاور    دهةررات الت هلةز 
الذلب لارنوب دب  اف الفالرما اة تدرال  لظهةروب اةدت فالرلة  وتالةز  ة  ت ةاللر الهردلةرت 
اة تدرال   وتزول ت غلر االا  ودتالزا لت ا الهردلرت  ولاةور  ة  اد لة  ال اة  اةب 

 اةست ر    ولاور    اليدرا ا ا ا  الد ف ت  ولاور    اندر  تيللت اةست ر  ح 
 :Vygotskyاالجتماعية لفيجوت كي  النظرية البنائية

لات ر  ل وتسف  دةب الدنظةرلب الداةرو لب  ة  د ةر  التندلة  اة تدرالة  والةتا ت ادودةرمح     
اب الوظةةةةةةر ف الدار لةةةةةة  تةةةةةةرت    رلاةةةةةةرلت ال ةةةةةةرر   او الاةةةةةةرلت  (Vygotsky,1978) ا تةةةةةةر 

اة تدةةرا ح  هةةو لات ةةر ال الةة  فدتةةدرب دو هةة  دةةب ل ةة  الف ةةرر وادلةةراب ادف ةةر فالةةرما دا ةة  
الاةةرلت اة تدةةرا   واو ةةح  ل وتسةةف  اب اد الةةر  لتا دةةوب   رليةة  دنه لةة  ودن يلةة  نتل ةة  

 Zone of رر در اسدره دن يل  الندو اليرل   ل اوار والتالرا  دع دسرادلب اف ر دهررا    ل
Proximal Development  ح 



 
 

 

)   64) 
 2016 اغسطس،2، ج47النفسي، العدد جملة اإلرشاد 

 اإلجتماعية الكفاءةتنمية ل إرشادى برنامجفعالية 

 
 

  الة  تد ة  دن ية  الندةو الاةرل  ZPDادود دن ي  الندو اليرل   الدرفزل   (1 لو ح  ف 
ZCD  Zone of Current Developmentالةذ  لدفةب اب لاة  لللة  الدةتا ت  ( الدسةتوي

 ةة   دوا هتةة  لد ةةف    اةةورا دسةةتي     ةة  اةةلب تد ةة  دن يةة  الندةةو اليرل ةة  الدرفزلةة  الدةةدي 
الداتدةةةةة  اب لاةةةةة  لللةةةةة  الدةةةةةتا ت  دسةةةةةرادا الف ةةةةةرر وادلةةةةةراب ادف ةةةةةر فالةةةةةرما دا ةةةةة  الاةةةةةرلت 

 اة تدرا ح
اد لةةة  الةةةتا ت دالهةةةوت  لالهةةةت (Vygotsky,1978 ودةةةب الدالةةةرهلت اد ةةةري التةةة   راهةةةر      

والتةة  تانةة  ت ةةا الاد لةة  التةة  لدفةةب ل دا ةةت دةةب   لهةةر اب  Scaffoldingالةةدار ت التا لدلةة  
لةةتافت   ةةف  دا ةةت  ةة  دسةةتوي الدسةةرادا الديددةة  ل دةةتا ت دةةع ت لةةر ااتلر ةةرت الةةتا تح وليةةوت 

للةةة  ددام الدا ةةةت او الدةةةدرب  رسةةةت دات الةةةدار ت التا لدلةةة   ةةة  فةةة    ةةةوا  ةةة   الدرا ةةة  ادو 
الدهد  او الدهررا  و د رد اب ل اظ الدا ت است را  ال ال  لتيرب الدهد  او الدهررا ل ال  
تةةةدرل لرم دسةةةتوي الةةةدات الديةةةدت ل  الةةة  اتةةةا لاةةة  ال الةةة   ةةة  نهرلةةة  الد ةةةرف للةةةا السةةةل را 

 الدستي   ل دهد  او الدهرراح 
دةةةع الف ةةرر وادلةةةراب ادف ةةةر  ةةرلتا ت لاةةةد   ةةة  ال ل ةةرت اة تدرالةةة  دةةةب  ةة   التالراةةة       

 high"الةدار ت التا لدلة   زنهةر ى تاةد اةر   وداةت اةر   ى  (Mariani, 1997) درالة ح واةرف

 ( 1)  ف 

 (Harland,2003, p.265) ادود دن ي  الندو اليرل   الدرفزل 
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challenge : high support" ح و نةرم ا ةةا هةةذا التارلةف لدفةةب اب نالتةةر  اب الةةدار ت
 ية  التا لدل      دلع السلرلرت تن و  ا ا نو  دالب دةب الةدات الةذ  لادة  دةب  ة   دن

لدي اد الر    الة  تدفةنهت دةب تايلةق دةر هةو ا اةد ددةر لدفةب  ZPDالندو اليرل   الدرفزل  
 ح(Wilson& Devereux, 2014, p.91) لهت تايلي   دالردهت

ودن يةةة  الندةةةو اليرل ةةة  الدرفزلةةة   ةةة  ارلةةة  دلنردفلةةة  ودت لةةةرا   ةةةف  دا ةةةت   رلةةةذ  لاد ةةة       
 ةةةةةةةة  غةةةةةةةةدام   ةةةةةةةةف  دسةةةةةةةةتي ح ولاةةةةةةةةد دةةةةةةةةر ال الةةةةةةةة  اللةةةةةةةةوت  ةةةةةةةة ا  الدسةةةةةةةةرادا هةةةةةةةةو الةةةةةةةةذ  لاد

 ذو اهدل     واف فلف لا ح ال ال  ذو فالرما ا تدرال ح (Vygotsky,1978 لدد 
 نرمما ا ا الاةر  السةر ق لة ا  النظرلةرت الدالسةرا لندةو الفالةرما اة تدرالة  لدفةب اب      

نالهةةت الفالةةرما اة تدرالةة   رات ررهةةر سةة وا لدفةةب تا دةة  دةةب  ةة   د اظةة  ودارفةةرا سةة وا 
اآل ةرلب ور دةةر لةةسد  غلةةرب الندةوذج للةةا  ةةاف او لاةةور  ة  هةةذا السةة واح  ر  ةةر   للةةا 

ر ل  الدا  ل  والت  تتد      دارل   الدا ودرت اة تدرال    رلتالز  ة  تز لر الاد لرت الدا
ت ةةاللر الهردلةةرت اة تدرالةة   والتةةزول ت غلةةر الاةةالا  والدتالةةزا لت ةةا الهردلةةرت  والياةةور 
   اليدرا ا ا ا  الد ف ت ر در لسد  ال رم للا  اف الفالرما اة تدرال ح وا لةرام لدفةب 

دو هةةةة  دةةةةب ل ةةةةة  الف ةةةةرر وادلةةةةراب ادف ةةةةر فالةةةةرما دا ةةةة  الاةةةةةرلت  اب نات ةةةةر ال الةةةة  فدتةةةةدرب
اة تدةةةةةرا    رد الةةةةةر  لتا دةةةةةوب   رليةةةةة  دنه لةةةةة  ودن يلةةةةة  نتل ةةةةة  ل اةةةةةوار والتالراةةةةة  دةةةةةع 

 دسرادلبح
 دراسات سابقة: 

 أواًل: درا ات تناولت طبيعة الكفاءة االجتماعية:   
للةا  اة  تةز لر الددررسةرت  (Domitrovich & Bierman, 2001) درا وةهد ت      

الوالدلةةة  ا ةةةا لدراا اد الةةةر  لوالةةةدلهت وادلةةةراب  والتفلةةةف اة تدةةةرا ح تةةةت للةةةر   اةةةدلب دةةةب 
تةةةت للةةةر  لدراا ال الةةة  دلرانةةة  و الددررسةةةرت الوالدلةةة  هدةةةر الةةةدفمد الةةةدات والادامدالسةةةل را ح 

ا ةا ا لة  ال الة  ال ر ا ا نال  هذلب ال ادلبح واظهرت النتر   تز لر الددررسرت الوالدل  
  ودةد   ال  ا ا اة  الد ةف ت اة تدرالة دع الران   والس وا اة تدرا  ل  ال   ولدرا ال

  رلدارنرا اة تدرال ح   لاسرس
للةةا دار ةة   وانةةب الفالةةرما اة تدرالةة   (200٤درا ووة ربووراهيم محموود الم ووا ي  هةةد ت     

الةة   وا لتهةةر  رلتااةةل  الدراسةة   لةةدي  ةة ب ال رداةة  والديررنةة   لةةنهت  ةة  الفالةةرما اة تدر
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و رل ة   رم (  رل ة102والالروق  لب ال نسلب    دستوي الفالرما اة تدرال ح وت ةدنت الالنة   
دب ف ل  التر ل    ورسالدح وف ةالت النتةر   اةب و ةود ا لة  لل ر لة   ةلب الفالةرما اة تدرالة  

   ةة  الفالةةرما اة تدرالةة  والتااةةل  الدراسةة   وو ةةود  ةةروق ذات دةلةة   ةةلب الةةذفور وا نةةر
 والتاال  الدراس  لارلح ا نر ح

للةةةا دراسةةة  الا لةةة   ةةةلب الفالةةةرما اة تدرالةةة   (2008عوووح محمووود  كووو    درا وووةهةةةد ت     
واةستاداد الددرس  لدي اد الةر  ذوي اةاو رت الةتا ت  ة  درا ة  دةر ل ة  الددرسة  اد الةر  

( 571( سةةنوات واةةددهت  6-5الد تايةةوب  رلدسةةتوي ال ةةرن   رلرو ةة   ةة  الال ةة  الادرلةة  دةةب  
الاةردللب وذوي اةاو رت الةتا ت   ال م و ال  ح واظهرت النتر   و ةود  ةروق دالة   ةلب اد الةر 

 ةة  الفالةةرما اة تدرالةة  واةسةةتاداد الددرسةة  لاةةرلح اد الةةر  الاةةردللبح  ر  ةةر   للةةا و ةةود 
 ا ل  ارت ر ل  دو    ودال   لب الفالرما اة تدرال  واةستاداد الددرس ح

ا ةر النةو  وال ةن  ا ةا الد ةف ت  (Thorell & Rydell,2008) درا وةت و ااة    
النةة   وفل  وا ةةز الفالةةرما اة تدرالةة  لةةدي النةة  دةةب ا الةةر  الا ةةرن  والددرسةة ح لسةةدتالسةة 

(  ال م دب ذو  الدر   ال اللال  لالر  الن ر  الدااوب 60للا د دواتلبا ادولا   الدراس 
(  ال م اردلرمح واظهرت النتةر   انة  ة تو ةد  ةروق  ةلب ا الةر  499  اف اةنت ره  وال رنل   

رس  ا ا ديلرس  الد ةف ت السة وفل  والفالةرما اة تدرالة   واب الةذفور فةرنوا الا رن  والدد
 ل     الفالرما اة تدرال  واا ا    الد ف ت الس وفل  ديررن   ر نر حا

 الاةةةةة  ودرا اةةةةة  ادد لةةةةةرت الارللةةةةة  اةةةةةب الفالةةةةةرما  (Mulder,2008)درا وووووة ولردةةةةةت    
وال اةر   ال  اةل  وال ل ة   اة تدرالة اة تدرالة   دةر  ة  ذلةا ال اةو  ا ةا النظرلةرت 

ادسةةةرل   وال ل ةةة  الددرسةةةل ح دةةةب ا ةةة   هةةةت ا  ةةة  ل د ةةةرةت التةةة  تسةةةرهت  ةةة  تندلةةة  الفالةةةرما 
اة تدرالةة  لةةدي اد الةةر ح ولةةد ت ةةلب اب تندلةة  الفالةةرما اة تدرالةة  لةةدي اد الةةر  تترا ةةق دةةع 

ن ر  ادفردلد  وتيدلر الذاتح واب الادلد دب النتر   ا ل ر ل     درا   ال  وغ  د   زلردا ال
تندل  الفالرما اة تدرال  لدي اد الر  ه  اد ل  دتاددا ادو   النرت   اةب دسةرهد  الادلةد 
دب الاواد ح تاد  هذه الاوادة   دلاةر  ن ةر للةا  نةب دةع  ا ةهر الة ا   فة  اردة  لةس ر 

ب اد اةةةر    ةةةزب ا ةةةا اآل ةةةرح ت ةةةلر نتةةةر   درا اةةة  ادد لةةةرت للةةةا الار ةةة  للةةةا الدزلةةةد دةةة
لأل الر  الذلب لالتيروب للةا اليةدرا او الدهةررات ال زدة  ةفتسةرب الفالةرما  ا ر ردل التد  ت 

 اة تدرال ح 
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للا دراس  الا ل   لب الفالرما اة تدرالة   (201٤درا ة عرفات صحح شعبان  هد ت     
( 203نة  دفونة  دةب  والد ف ت الس وفل  لةدي النة  دةب اد الةر ح ا رلةت الدراسة  ا ةا ال

( اردةةرمح الةة  لةةرت ال راةة   ت  لةةق 5-3دةةب ا الةةر  دةةر ل ةة  الددرسةة  تتةةراو  اادةةررهت  ةةلب  
ديلر  الفالرما اة تدرال  وهو ديلةر  ليةل   اةدلب  التوااة  اة تدةرا  اةل ةر    وتنظةلت 
الةةةذات(ح وديلةةةر  الد ةةةف ت السةةة وفل ح واظهةةةرت النتةةةر   و ةةةود  ةةةروق دالةةة   ةةةلب دسةةةتولرت 

الدةن ال (  ةة  الفالةرما اة تدرالةة   وفةذلا و ةةود  -الدتوسةة  -د ةف ت السةة وفل   الدرتالةعال
الدةن ال (  ة  الد ةف ت السةة وفل ح   - ةروق دالة   ةلب دسةتو  الفالةرما اة تدرالةة   الدرتالةع

وهةةةةو دةةةةر ل ةةةةلر للةةةةا اب  ةةةةاف الفالةةةةرما اة تدرالةةةة  لةةةةرت    داةةةةد  درتالةةةةع دةةةةب الد ةةةةف ت 
 الس وفل ح

للةا ا ت ةرر الا لة   ةلب الفالةرما اة تدرالة   (Jones et al., 2015) درا وةهةد ت     
لةةدي ا الةةر  دةةر ل ةة  الددرسةة  واةةاتهت النالسةةل   ةة  الدسةةتي     ةة  درا ةة  الدراهيةة  وال  ةةوغ(ح 
و نرم ا ةا  لرنةرت دةب لاةدي الدرافةز ال ا لة  د الةر   ة  درا ة  الرلةر   ةت  اةد دةرور  تةرا 

دتا يةةةة    اةةةةر   ادسةةةةرا اردةةةةرمح و اةةةةد الةةةةتافت  ةةةة   اةةةة  الدت لةةةةرات ال 19للةةةةا  13دةةةةب 
واد الةر   اظهةةرت النتةةر   و ةةود ارت ر ةةرت دالة  لااةةر لرم  ةةلب الفالةةرما اة تدرالةة  واةنالارللةة  
 ةة  درا ةةة  رلةةةر  اد الةةةر  واةةةدد دةةةب الد ر ةةةرت  ةةة  درا ةةة  الدراهيةةة  وال  ةةةوغ  ةةة  د ةةةرةت 

ددةةرب الد ةةةدرات  والن ةةةر  ا  رادةة   والادةة   دتاةةددا تت ةةدب التا ةةةلت لنالسةةةل ح والاةةا  ا  وا 
وت  ةة  النتةةر   للةةا اب للةةر  الدهةةررات اة تدرالةة  الار اللةة   ةة  درا ةة  الرو ةة  لةةد تفةةوب 
داللدا لتيللت در لذا فرب اد الر  دار وب ل  ر الا ز    الدهررات غلر الدار ل   ة  ولةت 
ةاق    الالرا  و رلترل   تسراد    تادلد اد  ر  الذلب لاتةر وب للةا التةد   الد فةرح 

هةةةذه النتةةةر   اهدلةةة  الدهةةةررات غلةةةر الدار لةةة   ةةة  التندلةةة  ال  اةةةل  والنتةةةر   الاةةةال   ت  ةةةتو 
 الارد ح

 ثانًيا: درا ات تناولت برامج لتنمية الكفاءة االجتماعية: 
واةةالرم ل رنةةرد   لةةددتالتةة   (Webster-Stratton & Reid, 2004)درا ووة     

داةةةدت لل  ةةةق ا ةةةا اد الةةةر  الاةةة رر لتاسةةةلب الفالةةةرما اة تدرالةةة  واةنالارللةةة  وادفردلدلةةة  
وا الةةر  الدرا ةة  اة تدا لةة ح لاتدةةد ال رنةةرد  ا ةةا تةةدرلب اد الةةر  ا ةةا الدهةةررات اة تدرالةة  
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واةةة  الد ةةةف ت وفلاللةةة  تايلةةةق الن ةةةر   ةةة  الددرسةةة ح ونةةةرلل ال را ةةةرب الداتةةةوي وادسةةةرللب 
 الديترا  ل  رنرد ح  

للةا دراسة  تاةدلت  رنةرد  لت ةدب  (2007صبحي عبد الفتاح الكفووري  درا ة هةد ت     
 ا  تدرل رت الذفرم الو دان   والذ  لت دب   يرم ل ديلر  الدست دت  دسة  ا اةردا الةوا  
 رلةةذات  الدهةةررات اة تدرالةة   الةةتافت  ةة  اةنالاةةرةت  التاةةر ف  ودا الةة  الةةذات( والتاةةرف 

ت الدراسةة  ا ةا النةة  دفونةة  ا ةا ا ةةره  ة  زلةةردا الةةذفرم الو ةدان  والفالةةرما اة تدرالة ح ا رلةة
ددةةةةب لاةةةةرنوب دةةةةب اةةةةاو رت تا ةةةةت نتل ةةةة  لارلةةةة  او  10.1ت دلةةةةذام  دتوسةةةة  ادةةةةر  16دةةةةب 

ةن الةةةر  الدسةةةتوي اةلتاةةةرد  اة تدةةةرا  لألسةةةرا  تةةةت تيسةةةلدهت للةةةا د دةةةواتلب  ةةةر    
وت رل لةةةة ح واسةةةةالرت النتةةةةر   اةةةةدو  تاسةةةةب د اةةةةوظ  ةةةة  دسةةةةتوي الةةةةذفرم الو ةةةةدان  والفالةةةةرما 

 لدي ا راد الد دوا  الت رل ل ح اة تدرال  
دراسةةة  اةةةو   ارللةةة   رنةةةرد  لزلةةةردا الفالةةةرما اة تدرالةةة   (2008موووروان الوووددا  وا ةةةري     

(  رل ةةرم تةةت 30ل  ةة ب ال  ةةوللب  ةة  درا ةة  التا ةةلت ادسرسةة ح وتفونةةت النةة  الدراسةة  دةةب  
ددةةب ااةة وا  رم (  رل ةة200تيسةةلدهت للةةا د دةةواتلب ت رل لةة  و ةةر     تةةت ا تلةةررهت دةةب  ةةلب 

ا ةا اا ةةا الةدر رت ا ةةا ديلةةر  ال  ة ح واظهةةرت النتةر   اب هنةةرا ا ةةرام  اةرةم ل  رنةةرد   ةة  
 ت    ا راد الد دوا  الت رل ل  دب ال     وزلردا الفالرما اة تدرال ح

 التالفلر تازلز استراتل لرت  را ل  للا تيللت (Arda & Ocak, 2012) درا ة وهد ت    
 واةنالارللة  اة تدرالة  الفالةرما تندلة   ة   Alternative Thinking Strategies ال ةدل  
 اب النتةر  وت ةلر  السردسة ح سةب  ة  (  الة م 95دةب  النة  الدراسة  وتفونةت .اد الةر  لةدي

 والفالةرما اة تدرالة  واةنت ةره الترفلةز دهةررات  ة  تاسةنرم  اظهةرت الد دواة  الت رل لة 
 .ال ر    ديررن   رلد دوا  الادوان  الس واوان الر      واةنالارلل 

 تةدرل    رنةرد   را لة  دةب التايةق للةا (201٤عطاف محمود أبوغوالي   درا ةهد ت     
ال الولة   درا ة   ة  للةلهب الدسةرم الت دلةذات دةب النة  لةدي اة تدرالة  تاسةلب الفالةرما  ة 

( 11.4-10.9دةر لب  اادةررهب تتةراو  ت دلةذا (26دةب   الدراسة  النة  الدتةز راح وتفونةت
 تاسةب  ة  النتةر   واظهةرت و ةر   ح ت رل لة  :للةا د دةواتلب ا ةوا لرم  تيسلدهب اردرم  تت
وااةتالظ ا ةراد الد دواة  الت رل لة   هةذا  الد دواة  الت رل لة   ا ةراد لارلح اة تدرال  الفالرما

 التاسب      ترا الدتر ا ح
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
  واب  د د  النتر   للا  اهدل  فة  دةب ادسةرا وادلةراب ل تندلة  اة تدرالة  ل  الة حت لر

هنرا ار   للا الدزلةد دةب اد اةر    ةزب التةد  ت ا ر ةردل  لأل الةر  الةذلب لالتيةروب 
 للا اليدرا او الدهررات ال زد  ةفتسرب الفالرما اة تدرال ح

    ةةروق  ةةلب الةةذفور و تو ةةد ا لةة  لل ر لةة   ةةلب الفالةةرما اة تدرالةة  والتااةةل  الدراسةة 
لةةةة   ةةةة  الفالةةةةرما اة تدرالةةةة  واا ةةةةا  ةةةة  ارلةةةةذفور    وا نةةةةر   ةةةة  الفالةةةةرما اة تدرالةةةة 
 الد ف ت الس وفل  ديررن   ر نر ح

 ر   للةا تو د ا ل  ارت ر ل  دو     لب الفالرما اة تدرال  واةستاداد الددرس ح  ر  
تندلةة  الفالةةرما اة تدرالةة  لةةدي اد الةةر  تترا ةةق دةةع الادلةةد دةةب النتةةر   ا ل ر لةة   ةة  اب 

 درا   ال  وغ  د   زلردا الن ر  ادفردلد  وتيدلر الذاتح
 لرت    اف الفالرما اة تدرال   داد  درتالع دب الد ف ت الس وفل ح 
    ر ا تدرالةةة  ودار لةةة  وانالارللةةة   نةةةرم داةةةردلدفةةةب تاسةةةلب الفالةةةرما اة تدرالةةة   واسةةة

 لل ر ل  لدي اد الر ح
 فروض الدراسة: 

تو د  روق دال  لاار لمر  لب دتوس  رتب در رت ا راد الد دوا  الت رل ل  ل   ت  لةق  -1
ال رنةةةرد  و ةةةلب دتوسةةة  رتةةةب در ةةةرت ا ةةةراد نالةةة  الد دواةةة   اةةةد ت  لةةةق ال رنةةةرد  ا ةةةا 

 اليلر  ال اد      اةت ره اد   (ح    ات رهديلر  الفالرما اة تدرال  
تو ةد  ةروق دالة  لااةةر لمر  ةلب دتوسة  رتةب در ةةرت ا ةراد الد دواة  الت رل لة  ودتوسةة   -2

رتةةةةب در ةةةةرت ا ةةةةراد الد دواةةةة  ال ةةةةر     اةةةةد ت  لةةةةق ال رنةةةةرد  ا ةةةةا ديلةةةةر  الفالةةةةرما 
 الد دوا  الت رل ل     اةت ره اد   (ح   ات ره اة تدرال  

لةة  لااةةر لمر  ةةلب دتوسةة  رتةةب در ةةرت الةةذفور ودتوسةة  رتةةب در ةةرت ة تو ةةد  ةةروق دا -3
 حا ا ديلر  الفالرما اة تدرال  رنرد  الا نر     الد دوا  الت رل ل   اد ت  لق 

ة تو ةةد  ةةروق دالةة  لااةةر لمر  ةةلب دتوسةة  رتةةب در ةةرت ا ةةراد الد دواةة  الت رل لةة   اةةد  -4
الد دواة   اةد دةرور  تةرا الدتر اة  ت  لق ال رنرد  و لب دتوس  رتب در رت ا راد نالة  

 ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال ح



 
 

 

)   70) 
 2016 اغسطس،2، ج47النفسي، العدد جملة اإلرشاد 

 اإلجتماعية الكفاءةتنمية ل إرشادى برنامجفعالية 

 الطريقة واإلجراءات:
 عينة الدرا ة:-1

لد  ةةةوب الةةة   (۲۰(  الةةة  دةةةب ت دلةةةذ الدرا ةةة  اة تدا لةةة   تةةةت اسةةةت     200تتفةةةوب دةةةب  
( اردةرم   دتوسة  10.8-8.2اد الر  دب ال  الفالرما اة تدرال   تتراو  اادةررهت دةر  ةلب  

 ( تت تيسلدهت  رلتسرو  للا د دواتلبا1.2( واناراف دالرر  9.4 
   لنر  5-ذفور 5(  ۱۰د دوا  ت رل ل  اددهر) 
   لنر  5-ذفور 5(  ۱۰د دوا   ر    اددهر) 

 أدوات الدرا ة: -2
  أ( مقياس الكفاءة االجتماعية  رعداد الباحث(

  الهدف من المقياس: -1
دت لر التر ع لهذه الدراس  وهو الفالرما اة تدرال  لدي هو اداا تهدف ليلر  دستوي ال   

ا الر  الدرا   اة تدا ل   والذ  لادد الفالرما اة تدرال   واالهر تت دب ار ا  ا ارد 
اسرسل  ه ا الوا  اة تدرا   دهررات التواا   الدس ولل  اة تدرال   التار ف او 

ت  واس تهر تيللت  را ل  ال رنرد  ا ر رد  الد ررف  الو دانل ح ودب  ت  هو اداا اسرسل  لت
 لدي الن  الدراس  الارلل ح 

 خطوات رعداد المقياس: -2
 ( اة    ا ا دراسرت و او  سر ي  تنرولت الفالرما اة تدرال ح 1
( اة ةةةةة   ا ةةةةةا  اةةةةة  ديةةةةةرلل  الفالةةةةةرما اة تدرالةةةةة  د ةةةةة ا لر دةةةةة  الفالةةةةةرما اة تدرالةةةةة  2

(Rydell et al.,1997) وديلةةر  الفالةةرما اة تدرالةة  ل د دواةة  ال ا لةة  ل ولرلةة  دةةب  
التر اةة  ل رداةة  وةلةة   نسةة الرنلر   ونظةةرت تيةةدلر الدهةةررات  (CPPRG,1995 الد ةةف ت 

 ح(Gresham & Elliott, 1990)اة تدرال  الذ   وره 
 ت الة  ا ةررا تاةف الدظةرهر الد 35( ااتدردما ا ا هذا التةرا  الا دة  لةرت ال راة   تادلةد 3

ل فالةةةرما اة تدرالةةة  لةةةدي اد الةةةر ح تةةةت   ةةةع الديلةةةر   ةةة  اةةةورت  ادوللةةة ح لةةةرت ال راةةة  
دةب ت دلةذ الدرا ة  اة تدا لة   وتادلةةد   الةة م  200 ت ر ة  اسةت  ال  ا ةا النة  اةددهر 

 ددي ا ال  الديلر  ل ت  لق الت رل  ح  
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  تت ل  ر  الديلر     (    ل  الواو  للا الدفونرت ادسرسل  ل فالرما اة تدرال 4
 Varimaxاورت  ادولل   ل تا ل  الارد    رست دات  رلي  الدفونرت ادسرسل  و رلي  

  واسالر التا ل  Kaiserو يمر لداا  0.3لتدولر الاواد  الت  ة لي  ت  اهر اب 
ا ررات( الت  لت تت  ع  6الارد   اب ار ا  اواد  دست  ا   وتت است ارد الدالردات  

( داالو   الاواد  وت  ارتهر  اد تدولر الدارورح 1د هذه الاواد  و لو ح  دو   زا
 وهذه الاواد  او اد ارد ادر ا  ه ا

  (1 دو  
 داالو   الاواد  الدال  لاار لمر لديلر  الفالرما اة تدرال  وت  ارتهر  اد تدولر الدارور

 الا ررات
 الاواد 

1 2 3 4 
1 0.846      
5 0.733  0.376   
9 0.725    0.371 
13 0.721      
17 0.715      
20 0.713      
23 0.699      
25 0.662      
27 0.584  0.492   
2  0.809     
6  0.809     
10  0.714     
14  0.705     
18  0.698     
21  0.656     
24  0.636   0.422 
26  0.604 0.400   
28  0.596     
29  0.557   0.303 
3 0.495   0731   
7  0.453 0.724   
11 0.462   0.689   
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 الا ررات
 الاواد 

1 2 3 4 
15  0.510 0.624   
19 0.406   0.515   
22 0.462   0.498   
4  0.328   0.770 
8 0.487     0.686 
12 0.494     0.669 
16    0.463 0.519 

 2.82 3.57 5.42 6.24 ال ذر الفردب ل ارد 

نس   الت رلب الذ  
 ٪9.71 ٪12.31 ٪18.70 ٪21.51 لالسره الارد 

 ٪62.23 نس   الت رلب الف  

 ىا Social awarenessى الوا  اة تدرا  الارد  ادو   -1
( 6.24( و  ة   ةذرهر الفةردب  0.864-0.584تتراو  ت  ارت ا ررات هذا الارد   لب      

الت ةةرلب الف ةة ح وتافةة  ا ةةررات هةةذا الاردةة  ااتةةرات ٪( دةةب ا ةةت 21.51ولالسةةر هةةذا الاردةة  
وتالهةةةت ال الةةة  لآل ةةةرلب وتيةةةدلره ل الةةةروق  لةةةنهت    دلةةة  اسةةةتاداد لتيةةةدلت تنةةةرزةت وت للةةةر ا فةةةرره 
ل توا  ةتالرق  ولدفن  تي   اددور الت  ت رلف رغ ت   ولتي   ديترارت الران   ولدل  اليدرا 

دنرسةةب لد ةةرليرت الرانةة  ولسةةل ر ا ةةا غ ةة   ا ةةا التاردةة  دةةع ال ر ةةرم  ولسةةت لب   ةةف  
 ةة  اةةرةت النةةزا   ولةةر    ةةزدب ال   ةةرت غلةةر الدن يلةة   ولةةدات الرانةة   ةة  اةةرةت ال ةةداح 

 وددر س ق ليتر  ال را  تسدل  هذا الارد   رست ى الوا  اة تدرا  ىح
 ىا communication skillsى دهررات التواا  الارد  ال رن   -2
( 5.42( و     ةذرهر الفةردب  0.809-0.557رت ا ررات هذا الارد   لب تتراو  ت  ا     

٪( دةةةب ا ةةت الت ةةةرلب الف ةةة ح وتافةة  ا ةةةررات هةةذا الاردةةة  لةةةدرا 18.70ولالسةةر هةةةذا الاردةة  
ال ال  ا ا التواا  ال لةد والتاةروب و نةرم اةدالرت واة  الاةراارت    دلة  اليةدرا ا ةا  ةدا 

دور وال اب والتاةروب دةع الرانة  وداةوتهت  ولدلة  اليةدرا دارد رت دع الران   ولدفن  الترا  اد
ا ةةا التةةد    ةة  اةة  ال   ةةرت  لةةنهت   ولتوااةة   سةةهول  دةةع اد الةةر  ال ر ةةرم  واةةردا دةةر 
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ل ررا الران  ان  تهت  ول فا   ف  دنرسب    اليوااد غلر الاردل  دةب ل ة  الف ةررح وددةر 
 رات التواا  ىحس ق ليتر  ال را  تسدل  هذا الارد   رست ى دهر

 ىا social responsibilityال رل  ى الدس ولل  اة تدرال  الارد   -3
( 3.57( و  ة   ةذرهر الفةردب  0.731-0.498تتراو  ت  ارت ا ررات هذا الاردة   ةلب 

٪( دةةةب ا ةةت الت ةةةرلب الف ةةة ح وتافةة  ا ةةةررات هةةذا الاردةةة  لةةةدرا 12.31ولالسةةر هةةةذا الاردةة  
هردة   والتزادة   رليوااةد الدالرو ة  واهتدردة   زلرانة     دلة  اليةةدرا ال الة  ا ةا اةلتةزات  ةزدام د

ا ةةا اةلتةةزات  رليوااةةد التةة  ل ةةاهر الدا دةةوب  وانةةددر ل اةةب دةةع الرانةة  ل تةةزت  يوااةةد ال ا ةة  
ولارو   رستدرار اند للردة   ةزدام ادةر دةر  ولتاةرف    ةف دةع اآل ةرلبح وددةر سة ق ليتةر  

 ى الدس ولل  اة تدرال  ىح ال را  تسدل  هذا الارد   رست
 ىا Empathyالرا ع ى التار ف او الد ررف  الو دانل  الارد   -4

( 2.82( و  ة   ةذرهر الفةردب  0.770-0.519تتراو  ت  ارت ا ررات هذا الارد   لب 
٪( دب ا ت الت رلب الف  ح وتاف  ا ررات هذا الارد  لةدرا ال الة  9.71ولالسر هذا الارد  
 ا اآل ر وا اسر        دل  اليدرا ا ا ا ا رم ودار   ا فرره ود رارهح ا ا اةنالتر  ا

 هةةةو اةةةردا دةةةر لسةةةتدع د فةةةرر الرانةةة  ولدتةةةد  ال لةةةد دنهةةةر  ول ةةةررفهت سةةةاردتهت  ولسةةةرادهت  
ول ررفهت دتا يرت ح وددر س ق ليتر  ال را  تسدل  هذا الاردة   رسةت ىالتاةر ف او الد ةررف  

 الو دانل  ىح
( ا ةررا ليلةر  الفالةرما 29دالردات اد ارد ادر ا     ديلر  وااد ت ةدب   ولد تت  دع

 ( توزلع دالردات الديلر  ا ا اد ارد ادر ا ح 2اة تدرال ح ولو ح  دو  
  (2 دو   

 ا ارد ديلر  الفالرما اة تدرال  وارلرت الا ررات ال را   ف   اد 
 ارلرت الا ررات ال اد ت
 27  25  23  20  17  13  9  5  1 ا ررات( 9  الوا  اة تدرا  1
 29  28  26  24  21  18  14  10  6  2 ا ررات(10  دهررات التواا  2
 22  19  15  11  7  3 ا ررات(6  الدس ولل  اة تدرال  3
 16  12  8  4 ا ررات(4التار ف   4
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اة تدرالةة   ةة  اةةورت  ولةةد لةةرت ال راةة  الاةةرل   اسةةرب اةةدق و  ةةرت ديلةةر  الفالةةرما      
(  ال  دب ت دلذ الدرا   اة تدا لة  الاةرت 200النهر ل   وذلا  اد ت  لي  ا ا الن  لوادهر  

 -( وذلا فدر ل  ا2016-2015الدراس   
 :Reliabilityأواًل: الثبات 

وتت اسرب ال  رت   رليتلب هدرا  رلي  الت ز   الناةالل   و رلية  داردة  الالةر لفرون ةرا     
 - فرنت النتر   فدر ل  ا SPSSوذلا  رست دات  رنرد  ا اارم 

  – Spearman ةراوب  – رلية  الت ز ة  الناةالل ا   رسةت دات داردلة  سة لردرب  -1
Brown  = 0.88  رست دات داردل   تدرب و Guttmann =  0.86ح 

 ح  0.81دارد  الالر لفرون را =  -2
 :Validityثانًيا: الصدق 

 لرت ال را   اسرب ادق الديلر   رست دات  رلي  الت رن  الدا    فدر ل  ا     
 الت رن  الدا    لدالردات الديلر ا -1
او در لدفب اب نسدل ى ادق دالردات الديلر ى ولتت اب  رلق اسرب دارد  اةرت ةر   ةلب  

( 295ا   1960در ةةرت فةة  دالةةردا ودر ةةرت اة ت ةةرر الف ةةا  ولةةذفر دادةةد ا ةةد السةة ت  
انة  انةددر ليةل  اة ت ةرر وظلالةة  درف ة  دةب اةدا ا ت ةررات  رالةة  فة  دنهةر ليةل  دلةدانمر دةةب 

اسةب  نةر اب نةر   در ة  الاليةرا دةب نةو  داةلب  رة ت ةرر الالراة  الةذ  دلردلب هةذه الوظلالة   ل
ل ةةد هر والةةذ  لتفةةوب دةةب  يةةرات دةةب نالةة  النةةو ح وهنةةر تا ةةا در ةة  وااةةدا اةةب فةة  ا ت ةةرر 

  رااح 
 (3 دو   

 دارد  اةرت ر   لب در   ف  دالردا دب دالردات ديلر  الفالرما اة تدرال  ودر   ال اد  
 دارد  اةرت ر  رلت الدالردا دارد  اةرت ر  رلت الدالردا رت ر دارد  اة رلت الدالردا

1 0.782** 11 0.732** 21 0.478** 
2 0.790** 12 0.746** 22 0.756** 
3 0.736** 13 0.660** 23 0.490** 
4 0.812** 14 0.693** 24 0.669** 
5 0.825** 15 0.523** 25 0.650** 
6 0.790** 16 0.768** 26 0.645** 
7 0.595** 17 0.769** 27 0.563** 
8 0.784** 18 0.738** 28 0.547** 
9 0.823** 19 0.684** 29 0.628** 
10 0.650** 20 0.524**   
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( ن د اب ف  دارد ت اةرت ر   لب در   ف  دالردا ودر   ال اد ال ر   هر 3دب ال دو   
 ح0.01   الديلر   دال  اند دستوي دةل  

 الت رن  الدا    د ارد الديلر ا -2
وهةةةو دةةةر لدفةةةب اب نسةةةدل  ى اةةةدق اد اةةةرد الالرالةةة  ل ديلةةةر  ى وتةةةت اسةةةر   اةةةب  رلةةةق 

 اسرب دارد ت اةرت ر   لب در   ف   اد والدر   الف ل  ل ديلر ح
 (4 دو   

 دارد ت اةرت ر   لب در رت ا ارد ديلر  الفالرما اة تدرال   والدر   الف ل   

 ال اد
الوا  
 اة تدرا 

دهررات 
 التواا 

الدس ولل  
 اة تدرال 

 الدر   الف ل  التار ف

 **0.747 **0.521 ** 0.672 ** 0.502 ةةةةةةةةةةةة الوا  اة تدرا 
 ** 0.691 **0.595 ** 0.538 ةةةةةةةةةةةة ** 0.502 دهررات التواا 
الدس ولل  
 اة تدرال 

 **0.765 **0.583 ةةةةةةةةةةةة **0.538 ** 0672

 ** 0.713 ةةةةةةةةةةةة ** 0.583 **0.595 ** 0.521 التار ف
 ةةةةةةةةةةةة **0.713 ** 0.765 ** 0.691 ** 0.747 الدر   الف ل 

( ن ةةد اب فةة  داةةرد ت اةرت ةةر   ةةلب ا اةةرد الديلةةر  و ا ةةهر  و ةةةلب 4ودةةب ال ةةدو        
 0.01دستوي دةل  ا ارد الديلر  والدر   الف ل  دال  اند 

 تصحيح المقياس:
 در رت لإل ر    نات ( 3* تا ا 
 در   لإل ر    االرنرم( 2* تا ا 
 در   لإل ر    ة ( 1* تا ا 

 لةةةتت  28  23  21وذلةةةا ل دلةةةع دالةةةردات الديلةةةر  دةةةر اةةةدا الدالةةةردات التةةة  تادةةة  ادرلةةةرت 
 تاالاهر   ف  افس ح

مقياس الم توى االجتمواعي االتتصوادي لر ورة المصورية  رعوداد: عبود الع يو  ال ويد  ب( 
لألسةرا  ة    اةلتاةرد  وهو ديلر  لست دت لتيدلر الدسةتوي اة تدةرا. (2013الشخص، 

لألسةرا   اةلتاةرد  اورا فدل ح ولتنرو  هذا الديلر  ادا ا اةرد لتادلةد الدسةتوي اة تدةرا
 اةد دتوسة  د ة  الالةرد   اةد دسةتوي التا ةلت ل  نسةلب  هن  ل  نسلب وهاا  اد الوظلال  او الد
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   ال هرح وتت است دات هذا الديلر   هدف د رنس  توزلع اد ةراد  ة  الد دةواتلب الت رل لة  
 وال ر   ح

 (. 1978أحمد  ك  صالح رعداد ختبار الذكاء المصور  جو( ا 
 اوصف االختبار -1

دنة  لدفةب اب ل  ةق ا ةا اةةدد   داة واة ت ةرر  حال الظة نةو  غلةر الا ت ةرر الةذفرم دةب     
فةة    ةة سةةسا   60ولتفةةوب اة ت ةةرر دةةب  ولةةت وااةةد  واسةة    ةةرا  وااةةدح  ةة دةةب اد ةةراد 

ولهةدف اة ت ةرر للةا تيةدلر  ال ف  الد ت ف دب  لةنهتح لادد الالردسسا   دس  ا فر  ال  
 ادادرر دب سب ال ردن  للا السر ا  ا ر ودر  ادهرح   اليدرا الاي ل  الارد  لدي اد راد 

 ل رامات ت  لق وتاالح اة ت رر ا -2
 ل  ب الالرا  دب ت دلذه فتر   ال لرنرت ا ا فراس  ادس    ولتزفد دب ذلاح  -
لةةةراما   ةةة ( وت ةةةدا 2ل  ةةةب الالةةةرا  دةةةب ت دلةةةذه  ةةةتح فراسةةة  اة ت ةةةرر ا ةةةا الاةةةالا    -

 اة ت ررح  التا لدرت و ر  الهدف دب
ل  ةةةةب الالةةةةرا  دةةةةب ت دلةةةةذه ا  ر ةةةة  ا ةةةةا ادد  ةةةة  وتنةةةةرلل ا  ر ةةةة  الاةةةةواب واسةةةة ر هر  -

  ر  ا  ر   الاواب هو التزفد دب  هت الدالاوالب ل  لا  اة ت ررح   والس ب 
د ةةراد الالنةةة  دب  الزدنةةة الاةة  ولاةةةدد زدةةب اة ت ةةةرر اسةةب الادةةر   ةة  ةةت ل ةةدا الت دلةةةذ  -

 ت ررات السرا حاة ت رر دب ا 
 ت دع ادوراق  اد انتهرم الزدب الدادد وتااح و يرم ل  رلي  اآلتل ا -

 * لااح اة ت رر و يرم لدالتر  التاالح ال ر ح 
 در  ح  ا * لاسب الاواب  در   واادا وال  ز او الدتروا ة لا ا 

  نرلهر الالردح الت * ت دع ا  ر رت الاالا  لناا  ا ا الدر   ال رت 
ولد تت اسةرب داةرد ت   ةرت هةذا اة ت ةرر  ة  ف لةر دةب اد اةر  وتراواةت داةرد ت      

(  فدةر تةةت التايةق دةب اةدق اة ت ةةرر دةب  ة   ا لة  اة ت ةةرر 0.85-0.75ال  ةرت  ةلب  
-0.05  لةةره دةةب اة ت ةةررات وت ةةلب اب هةةذه الداةةرد ت لهةةر دةةت لااةةر ل  انةةد دسةةتوي  

الادق الارد      دراسة  تالاةل ل  لهةذا اة ت ةرر دةع د دواة   (   فدر تت التايق دب0.01
لولةة  دةةب اة ت ةةررات الاي لةة  التةة  تيةةل  د ت ةةف اليةةدرات الاي لةة   ودفونةة  دةةب  درنلةة  ا ةةر 

( و ةةةذلا  ةةةإب 0.48ا ت ةةةررام وو  ةةةد اب ا ت ةةةرر الةةةذفرم الداةةةور د ةةة ع  رلاردةةة  الاةةةرت  ديةةةدار 
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للر  اليدرا  الاي ل  الارد   اادةد زفة  اةرلح  اة ت رر اردق    در لدفب اب ل  ق ا ل  
 (ح 1978
فدةةر لةةرت ال راةة  الاةةرل   إاةةردا اسةةرب   ةةرت اة ت ةةرر   ةةرليتلب هدةةرا  رليةة  الت ز ةة       

الناةةةالل   و رليةةة  داردةةة  الالةةةر لفرون ةةةرا  فرنةةةت النتةةةر   فدةةةر ل ةةة ا  رليةةة  الت ز ةةة  الناةةةالل  
و رست دات داردلة   تدةرب  Spearman –Brown =0.83 راوب – رست دات داردل  س لردرب

Guttmann=0.81  =ح و ةة  دراسةة  ادل ةة   ا ةةرف ا ةةو غةةرل  0.79وداردةة  الالةةر لفرون ةةرا
( تةةت تيةةدلر الاةةدق الت زدةة   اسةةرب داةةرد ت اةرت ةةر   ةةلب 2014ونظدةة  ا ةةو داةة الا 

 Raven’s Standard Progressiveدر رت ا ت رر الداالو رت الدتتر ا  الارد  لةرا ب 
Matrices   ح0.88 -0.69وا ت رر الذفرم الداور وتراوات در  لب) 

 وتت است دات هذا الديلر   هدف د رنس  اد راد    الد دواتلب الت رل ل  وال ر   ح
  رعداد الباحث( برنامج تنمية الكفاءة االجتماعية( د 

اة تدرالةة  لةةدي اد الةةر   لاةةد ال رنةةرد  ادداا ادسرسةةل  التةة  تةةت لاةةدادهر لتندلةة  الفالةةرما     
اب  رلق التدرلب الد ر ر لأل الر  ا ةا اةدد دةب الدهةررات اة تدرالة  والدار لة  ودهةررات 
دارا ال  ب  وذلا   يةرم لدفونةرت  لدارا اةنالارةت  د   دهررات اةتار  وا  الد ف ت وا 

وتةةةت  نةةةرم  لارللةةة حاد اةةةرد ادر اةةة  ل فالةةةرما اة تدرالةةة  التةةة  تةةةت التواةةة  لللهةةةر  ةةة  الدراسةةة  ا
ال رنةةةةرد  اسةةةةتنردام ا ةةةةا ل ةةةة   ال راةةةة  ا ةةةةا اةةةةدد دةةةةب الندةةةةرذج النظرلةةةة  الدالسةةةةرا ل فالةةةةرما 

 & Webster-Stratton)  اة تدرالةة    ر  ةةر   للةةا اةةدد دةةب ال ةةراد  د ةة   رنةةرد 
Reid,2004) رلوةلةرت  الدنتدي التارون  ل تا ت ادفردلد  واة تدةرا  واةنالاةرل    و رنرد 

 (   ر  ر   للا ادد دب ال او  والدراسرت السر ي حCASEL,2012الدتادا  
 أهمية البرنامج:

لاةةد ال رنةةرد  الاةةرل   د ر ةة  الوسةةل   ا  را لةة  التةة  تتةةلح لأل الةةر  تا ةةت  وانةةب ا تدرالةة      
ودار لةة  وسةة وفل ح الةة  اظهةةرت الدراسةةرت اب اد الةةر  الةةذلب لاةةرنوب دةةب د ةةف ت سةة وفل  

 ر  ةةر   للةةا ارت ةةر   (Coie & Dodge,1998)ت ةةا ال وانةةب هت لاةةور  ةة  لظهةةر لةةدل
لةةدي اد الةةر  دةةع دةةةدي  Emotional dysregulationد ةةف ت   ةة  التنظةةلت اةنالاةةرل  

 واسةةةةةةةةع دةةةةةةةةب الد ةةةةةةةةف ت   يةةةةةةةةرم ةسةةةةةةةةت ر رتهت ا ةةةةةةةةا ديةةةةةةةةرلل  د ت الةةةةةةةة  ديررنةةةةةةةة   رلاةةةةةةةةردللب
(Beauchaine,2001, McBurnett et al., 1993)ة  دةةر ل ة  الددرسةة  ح وتاةةد درا 



 
 

 

)   78) 
 2016 اغسطس،2، ج47النفسي، العدد جملة اإلرشاد 

 اإلجتماعية الكفاءةتنمية ل إرشادى برنامجفعالية 

والدرا   اة تدا ل  ولت استراتل   ل تد   الد ر ر دع اد الةر   والولةت ادد ة  لتسةهل  ندةو 
 الفالرما اة تدرال   وتندل  اندر  دا د  دب الس وفلرت الدرغو  ح 

 الهدف من البرنامج:
 :أوال: األهداف العامة للبرنامج   
لةةدي النةةة  دةةةب ا الةةةر  الدرا ةة  اة تدا لةةة  اةةةب  رلةةةق زلةةردا دسةةةتوي الفالةةةرما اة تدرالةةة   -۱

التةةةةدرلب الد ر ةةةةر لأل الةةةةر  ا ةةةةا اةةةةدد دةةةةب الدهةةةةررات اة تدرالةةةة  والدار لةةةة  ودهةةةةررات لدارا 
دارا ال  بح  اةنالارةت  د   دهررات اةتار  وا  الد ف ت وا 

 امحدتر ا  ااتالرظ ا راد الالن   رلدفرسب الا  ل       ترا دتر ا  ددتهر  هر  -۲
 ثانيًا: األهداف اإلجرائية للبرنامج :

 تتادد ادهداف ا  را ل  ل  رنرد   در لدفب للرس  وه  ا    
زلةةةردا  در ةةة  الةةةوا  اة تدةةةرا  والةةةذ  لت ةةةدب ااتةةةرات وتالهةةةت ال الةةة  لآل ةةةرلب وتيةةةدلره  -۱

 ل الروق  لنهتح  
زلةةردا  در ةة  دهةةررات التوااةة  والتةة  تت ةةدب لةةدرا ال الةة  ا ةةا التوااةة  ال لةةد والتاةةروب  -۲

 و نرم ادالرت وا  الاراارتح 
زلردا  در   الدس ولل  اة تدرال  والت  تت ةدب لةدرا ال الة  ا ةا اةلتةزات  ةزدام دهردة    -۳

 والتزاد   رليوااد الدالرو   واهتدرد   زلران  ح 
 ح د رار اآل ر ا اسر   لتار ف الت  تت دب لدرا ال ال  ا ازلردا  در   ا -4

 األ لوب اإلرشادي المتبع: 
لت ع ال رنرد  اسة وب الاة ج ال دةرا  وهةو اة ج اةدد دةب الادة م الةذلب لاسةب اب تت ةر   

ا ۱۹۹۸د ةةةةف تهت وا ةةةة را رتهت داةةةةرم  ةةةة   دراةةةةرت اةةةة لرا  اردةةةةد ا ةةةةد السةةةة ت زهةةةةراب  
اب ال درا  الا  ل  تاد  راة   & Dustin,1988, p.22) (George(ح ولذفر ۳۲۱ 

دنرس   ل تدرلب والددررس    ر  ةر   للة  اب و ةود اف ةر دةب  ةرد  ة  الاد لة  الا  لة  لتةلح 
 راةةة  الد ةةةررف   ةةة  لاةةةب اددوار  ر  ةةةر    دفرنلةةة  الت ذلةةة  الرا اةةة  دةةةب اد ةةةراد اآل ةةةرلب 

 دا   ال درا ح
 لبرنامج: لالحدود اإلجرائية 

 دللي ح  45اس و   داد    ستلب اس والمر  ددا ال  س   12الادود الزدنل ا  -۱
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 دار ظ  الي لو ل ح إدارا غرب   را  الادود الدفرنل ا ددرس   ل رت اة تدا ل   -۲
دةةةب ت دلةةةذ الدرا ةةة  اة تدا لةةة  الةةةذلب تةةةت  20الاةةةدود ال  ةةةرل ا  تت ةةةدب النةةة  الدراسةةة   -۳

دةةب در ةة  دن ال ةة  دةةب الفالةةرما اة تدرالةة   تةةت تيسةةلدهت للةةا ت  لاةةهت ا ةةا انهةةت لاةةرنوب 
 ح ر    و د دواتلب  ت رل ل  

 مخطط جل ات برنامج  يادة الكفاءة االجتماعية:
ليةةةوت ال رنةةةرد  الاةةةرل  ا ةةةا تاسةةةلب الفالةةةرما اة تدرالةةة  لأل الةةةر  اةةةب  رلةةةق التةةةدرلب     

ات لدارا اةنالاةةةةرةت د ةةةة ا الد ر ةةةةر ا ةةةةا اةةةةدد دةةةةب الدهةةةةررات اة تدرالةةةة  والدار لةةةة  ودهةةةةرر 
دارا ال  بح وتت انتيرم داتوي ال  سرت  دةر لتالةق دةع  دهررات اةتار   وا  الد ف ت  وا 
اهةةداف ال رنةةرد   و  يةةرم د اةةرد الفالةةرما اة تدرالةة    الةة  ت ةةدب ار اةة  واةةداتح ولو ةةح 

 واف لداتوي   سرت ال رنرد ح  (5 ال دو  
 (5 دو   
 زلردا الفالرما اة تدرال د      سرت  رنرد   

 الالنلرت الدست دد  ادهداف الداتوي ال  سرت
 الوادا ادول ا 1-6

الوا  
 اة تدرا 

  التاةةةةةةررف وتفةةةةةةولب ا لةةةةةةةرت
 ال ر ل  دع اد الر 

  التةةةةدرلب ا ةةةةا ا ةةةةذ دنظةةةةور
 اد ر

  تا ت   وات ا  الد ف ت 
  التدرلب ا ا لدارا ال  ب 

  دنرل ةةةةةةةة   اةةةةةةةة  الياةةةةةةةة  الياةةةةةةةةلرا
واةةةةةةةرو  لاةةةةةةةب الةةةةةةةدور لت للةةةةةةةر  اةةةةةةة  

 negativeالاةةةةةةةةةزوات السةةةةةةةةة  ل  
attributions 

  لستراتل ل  ا  الد ف ت 
  لستراتل ل  لدارا ال  ب 
 الددررس  الدو    رست دات لاب الدور 
 الوا  رت الدنزلل   رلتاروب دع الوالدلب 

 الوادا ال رنل ا 7-12
دهررات 
 التواا 

  اد الةةةةةةر  ذ لةةةةةةرا دةةةةةةب تا ةةةةةةلت
سةةةةةةةةةةةة وفلرت الاةةةةةةةةةةةةدال  د ةةةةةةةةةةةة ا 
الد ةةةةةةةةةةررف   التاةةةةةةةةةةروب    ةةةةةةةةةةب 
الدسةةةةةةةةرادا  ادةةةةةةةة  الترااةةةةةةةةرت  

 اةاتذار  لا رم الددلحح
  تا ةةةةةلت اد الةةةةةر  اةسةةةةةت ر رت

ل دوالةف  اة تدرالة  اةل ر لة  
اة تدرالةة  ال ةةر ا  دةةع ادلةةراب 

   ندذ ةةةة  دهةةةةررات التوااةةةة   رةسةةةةةتارن
 ةةةةةةةز راد دةةةةةةةب  رلةةةةةةةق الدسةةةةةةةر  الددرسةةةةةةة   

 و رست دات دير ع الاللدلو  
 الددررس  الدو    رست دات لاب الدور 
    التةةدرلب ا ةةا الدهةةررات  ةة   ان ةة

 الد دوارت الا لراح
   الوا  رت الدنزلل 
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 الالنلرت الدست دد  ادهداف الداتوي ال  سرت
د ة  الةد و  ا ةةا د دواة  دةةب 

 اد الر  ل ا وب  رلالا ح
 الوادا ال رل  ا 13-18

الدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولل  
 اة تدرال 

 لوااةد تارلف اد الةر  اهدلة  
الد دوا  د   لت ر  التو هةرت  

  آداب ااتةةةةةةةةةرات ال اواةةةةةةةةةةلرت
 الادل  

  د ةةةررف  اد الةةةر   ةةة  و ةةةع
 لوااد الد دوا 

    هةةةت اد الةةةر  دةةةرذا سةةةلاد 
    ارل   رق اليوااد

  تا ةةةلت اد الةةةر  للدةةة  اةلتةةةزات
 والد ر را

  دنرل ةةةةةةةة   اةةةةةةةة  الياةةةةةةةة  الياةةةةةةةةلرا
 وارو  لاب الدور 

  لاب الدورالددررس  الدو    رست دات 
    التةةدرلب ا ةةا الدهةةررات  ةة   ان ةة

 الد دوارت الا لراح
   الوا  رت الدنزلل 

 الوادا الرا ا  18-24
التار ف او 
الد ررف  
 الو دانل 

  دسةةةرادا اد الةةةر  ا ةةةا تا ةةةت
وتنظةةلت انالاةةرةتهت وتادلةةد و هةةت 

 د رار اآل رلب
  دسةةةراد اد الةةةر   ةةة  التا لةةةر

اةةةةب انالاةةةةرةتهت وتالهةةةةت د ةةةةرار 
 لباآل ر 

  تدرلب اد الر  ا ةا ال ةاور
ظهرر التار ف دع اآل رلب  وا 

  تازلز استراتل لرت التالفلر
 ال دل  لدي اد الر  

   دنرل    ا  اليا  الياةلرا  التة
تيةةدت  راةةةرم ددتاةةة  ل اةةدل  اةةةب د ةةةرار 
 ال  الرت وفلف لا روب اب د رارهت

  اسةةةةت دات لاةةةةةب الةةةةدور وت ةةةةةرد  اددوار
الدا دةةةةةةةةلب الةةةةةةةة  لز ةةةةةةةةذ اد الةةةةةةةةر  ادوار 
 واآل رم او  ال  ا ر لدل  د ف  

  ددررس  ا ذ دنظور اد ر 
   الوا  رت الدنزلل 

 األ اليب اإلحصائية الم تخدمة في الدرا ة:-3
 دارد  اةرت ر  التتر ا  ل لرسوبح 
   التا ل  الارد 
  ا ت ررWillicoxon ل ديررن   لب النتلب درت  تلبح 
 ا ت ررMann-Whitney-U test ل ديررن   لب النتلب دستي تلبح 
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  خطوات التطبيق:-٤
دب ت دلذ الدرا   اة تدا ل   200ا ا الن  لوادهر  الفالرما اة تدرال  ت  لق ديلر  -1

-2015دار ظ  الي لو ل     الارت الدراس    إدارا غرب   را   ددرس   ل رت اة تدا ل  
 (ح2016

لذلب اا وا ا ا ال  الدر رت ا ا ديلر  الفالرما ( دب ا20تت ا تلرر الن  لوادهر   -2
 ح1.2واناراف دالرر   9.4(اردرم  دتوس  10.8–8.2اة تدرال   تتراو  اادررهت  لب 

 لرت ال را   تيسلت الن  ال ا  للا د دواتلب هدرا -3
   (لنر  5 ذفور 5(  10* د دوا  ت رل ل  اددهر  
 لنر ( 5ذفور  5 ( 10* د دوا   ر    اددهر  

والدستوي   د رنس  ا راد الن  الدراس     الد دواتلب دب ال  الادر الزدن  لرت فدر
الفالرما اة تدرال ح وتت التزفد ال ر دب ت رن    ودستوي الذفرم  و  اة تدرا  اةلتارد

در رت الفالرما اة تدرال  لدي ف  دب الذفور وا نر     الد دوا  الت رل ل   ل تايق دب 
 روق  لنهت    اةست ر   ل  رنرد حددي الال

  (6 دو  
 ل   ت  لق ال رنرد  ا ا ادد دب الدت لرات دةل  الالروق  لب الد دواتلب الت رل ل  وال ر   

 

 الدت لر
 الت رل ل 

 Uللد   (10=2 ب ال ر    (10=1 ب
 الا ري

 الدةل 
 ا اار ل 

 دتوس  الرتب دتوس  الرتب
 غلر دال  31 12.40 8.60 الفالرما اة تدرال 

 غلر دال  37 11.80 9.20 الدستوي اة تدرا  اةلتارد 
 غلر دال  44 11.10 9090 الذفرم

   غلر دال  43 11.20 9.80 الادر الزدن 
  (7 دو  

 ل   ت  لق ال رنرد  دةل  الالروق  لب الذفور وا نر     الد دوا  الت رل ل  ا ا ادد دب الدت لرات
 

 الدت لر
 Uللد   (5=2 ب ا نر  (5=1 ب الذفور

 الا ري
 الدةل 

 دتوس  الرتب دتوس  الرتب ا اار ل 
 غلر دال  9.5 4.90 6.10 الفالرما اة تدرال 

 غلر دال  11.5 5.30 5.70 الدستوي اة تدرا  اةلتارد 
 غلر دال  11 5.80 5.20 الذفرم

 غلر دال  9 4.80 6.20 الادر الزدن 
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  س    ت  24تت ت  لق ال رنرد  ا ر رد  ا ا ا راد الد دوا  الت رل ل  ا ا ددي  -4
اارد ال را  ت  لق ديلر  الفالرما اة تدرال   اد انتهرم   سرت ال رنرد   و اد درور  ترا 

 حام  هر ددتهر دتر ا  
ت  لق  تت تيللت  را ل  ال رنرد   اب  رلق ديررن  در رت ا راد الد دوا  الت رل ل  ل   -5

ال رنرد   در رتهت  اد الت  لق  و اد درور  ترا الدتر ا   وفذلا  ديررن  در رت ا راد 
 ر  ر   لديررن  در رت الذفور وا نر      الد دواتلب الت رل ل  وال ر   ح

 الد دوا  الت رل ل   اد ت  لق ال رنرد ح
 النتائج وتفسريها:

 نتائج الفرض األول: .1
ى تو ةةد  ةةروق دالةة  لااةةر لمر  ةةلب دتوسةة  رتةةب در ةةرت ا ةةراد لةةن  هةةذا الالةةر  ا ةةاا 

الد دوا  الت رل ل  ل   ت  لق ال رنرد  و لب دتوس  رتب در ةرت ا ةراد نالة  الد دواة   اةد 
 ت  لق ال رنرد  ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال  لارلح اليلر  ال اد  ى

ا ت ةرر ة ررادتر  دتد      ىة ت رر اا  الالر  ادو  تت است دات اس وب لاار   
 فدر ل  ا درت  تلب تلبى لدةل  الالروق  لب دتوس  رتب د دواول فوفسب 

 (8 دو   
ا ا ا ارد ديلر  الفالرما  دةل  الالروق  رست دات ا ت رر ول فوفسب  لب در رت الد دوا  الت رل ل  

  اة تدرال     اليلرسلب الي    وال اد

 ال اد
 دتوس  الرتب

لاار   
 (Z  اة ت رر

دستوي الدةل  
الدو     ا اار ل 

)+  
السرل   

 -) 
 0.01 2.818- االر 505 الوا  اة تدرا 
 0.05 2.524- االر 4.5 دهررات التواا 

 0.01 2.716- االر 5 الدس ولل  اة تدرال 
 0.05 2.410- االر 4 التار ف

 0.01 2.810- االر 505 الدر   الف ل 
 در رت( و ود دةل  لاار ل  ل الروق  لب دتوس  رتب 8ولت ح دب      دو      

ا  ان  لد اد ت زلردا دال  لاار لمر    در رت  حل د دوا  الت رل ل   اليلرسلب الي    وال اد
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 ر است دات ال رنرد  ا ر رد   وهو در ل  ت اا  وا ارده وذلا دالفالرما اة تدرال   ديلر 
لدي  الفالرما اة تدرال  الرا ل  ال رنرد  ا ر رد     زلردا  الافت ودب  ت لدفبالالر  ال رن  

  ح ا راد الد دوا  الت رل ل     اليلر  ال اد
 نتائج الفرض الثاني: .2

لةةن  هةةذا الالةةر  ا ةةاا ى تو ةةد  ةةروق دالةة  لااةةر لمر  ةةلب دتوسةة  رتةةب در ةةرت ا ةةراد 
 دواةةة  ال ةةةر     اةةةد ت  لةةةق ال رنةةةرد   الد دواةةة  الت رل لةةة  ودتوسةةة  رتةةةب در ةةةرت ا ةةةراد الد

 ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال  لارلح الد دوا  الت رل ل     اةت ره اد   (حى
ة ت ةةةرر اةةةا  الالةةةر  ال ةةةرن  تةةةت اسةةةت دات اسةةة وب لااةةةر   ة ةةةررادتر  دتد ةةة   ةةة  ى 

 ا ت رر درب ولتن  ى لدةل  الالروق  لب دتوس  رتب د دواتلب دستي تلب فدر ل  ا
 (9و    د

الت رل ل  وال ر       اليلر    ولتنا  لب در رت ا راد الد دوا -اسرب دةل  الالروق  رست دات ا ت رر درب 
 ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال   ال اد

 ال اد
لاار   اة ت رر  دتوس  الرتب

 Z) 
دستوي الدةل  
 ال ر    الت رل ل   ا اار ل 

 0.05 2.288- 7.5 13.5 الوا  اة تدرا 
 0.05 2.094- 7.25 13.25 دهررات التواا 

 0.01 2.988- 6.75 14.25 الدس ولل  اة تدرال 
 0.01 2.914- 6.70 14.30 التار ف 
 0.01 3.795- 5.5 15.5 الدر   الف ل 

ا راد  در رت( و ود دةل  لاار ل  ل الروق  لب دتوس  رتب 9ولت ح دب      دو      
ا  ان  لد اد ت زلردا دال   حوال ر    ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال  الت رل ل  الد دواتلب

 ر است دات ال رنرد  ا ر رد   وا ارده وذلا دالفالرما اة تدرال   لاار لمر    در رت ديلر 
 الرا ل  ال رنرد  ا ر رد     زلردا  الافت وهو در ل  ت اا  الالر  ال رن  ودب  ت لدفب

  ح لدي ا راد الد دوا  الت رل ل     اليلر  ال اد  تدرال الفالرما اة
 نتائج الفرض الثالث: .3

لن  هذا الالر  ا اا ى ة تو د  روق دال  لاار لمر  لب دتوس  رتب در رت الةذفور 
ودتوسةةة  رتةةةب در ةةةرت ا نةةةر   ةةة  الد دواةةة  الت رل لةةة   اةةةد ت  لةةةق ال رنةةةرد  ا ةةةا ديلةةةر  

 الفالرما اة تدرال حى
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تةةةت اسةةةت دات اسةةة وب لااةةةر   ة ةةةررادتر  دتد ةةة   ةةة  ى  ال رلةةة اةةةا  الالةةةر  ة ت ةةةرر 
 ا ت رر درب ولتن  ى لدةل  الالروق  لب دتوس  رتب د دواتلب دستي تلب فدر ل  ا

 (10 دو   
الت رل ل       ولتنا  لب در رت الذفور وا نر     الد دوا -اسرب دةل  الالروق  رست دات ا ت رر درب
 ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال   اليلر  ال اد

 ال اد
 دتوس  الرتب

لاار   
 (Zاة ت رر  

دستوي الدةل  
 ذفور ا اار ل 

 اليلر  ال اد 
 لنر 

 اليلر  ال اد 
 غلر دال  1.915- 7.30 3.70 الوا  اة تدرا 
 غلر دال  1.915- 3.70 7.30 دهررات التواا 

 غلر دال  1.205- 6.60 4.40 الدس ولل  اة تدرال 
 غلر دال  0.752- 6.20 4.80 التار ف 
 غلر دال  0.319- 5.80 5.20 الدر   الف ل 

و ود دةل  لاار ل  ل الروق  لب دتوس  رتب ادت ( 10ولت ح دب      دو       
ة ا  ان   حالت رل ل  ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال الذفور وا نر     الد دوا   در رت

 ال رل حوهو در ل  ت اا  الالر    لب الذفور وا نر     اةست ر   ل  رنرد حتو د  روق 
ا ا الرغت ددر ا ررت للل  نتر    ا  الدراسرت اب ا نر  اا ا ور در لدفب تالسلر ذلا  زن  

   الفالرما اة تدرال  ديررن   رلذفور  لة ان  ر در ة تو د ا ت  رت    الاواد  الدس ول  
رما اة تدرال  لدي ال نسلب   ف هدر لارن  دب لاور    الداردر اب  اف الفال

ح ولد   اة تدرال  والدار ل  واةنالارلل  ا ل ر ل  ال زد  لتايق ا ارد الفالرما اة تدرال 
 ال رنرد  الارل  اداا     نرم ت ا الداردرح   

 نتائج الفرض الرابع: .٤
اةةر لمر  ةةلب دتوسةة  رتةةب در ةةرت ة تو ةةد  ةةروق دالةة  لالةةن  هةةذا الالةةر  ا ةةاا ى 

ا ةةةراد الد دواةةة  الت رل لةةة   اةةةد ت  لةةةق ال رنةةةرد  و ةةةلب دتوسةةة  رتةةةب در ةةةرت ا ةةةراد نالةةة  
 ىالد دوا   اد درور  ترا الدتر ا  ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال ح

ة ت رر اا  الالر  الرا ع تت است دات اس وب لاار   ة ررادتر  دتد    ة  ىا ت ةرر 
 ل  الالروق  لب دتوس  رتب د دواتلب درت  تلب فدر ل  اول فوفسبى لدة
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 ( 11 دو   
دةل  الالروق  رست دات ا ت رر ول فوفسب  لب در رت الد دوا  الت رل ل  ا ا ا ارد ديلر  الفالرما اة تدرال     

 اليلرسلب ال ادي والتت ا 

 ال اد
لاار    دتوس  الرتب

 (Z  اة ت رر
دستوي الدةل  
 (-السرل     الدو     +( ا اار ل 

 غلر دال  االر 1 االر الوا  اة تدرا 
 غلر دال  1- االر 1.50 دهررات التواا 

 غلر دال  1.342- 1 االر الدس ولل  اة تدرال 
 غلر دال  1- 1.50 1.50 التار ف 
 غلر دال  0.138- 2.33 4 الدر   الف ل 

 در رت( ادت و ود دةل  لاار ل  ل الروق  لب دتوس  رتب 11ولت ح دب      دو      
وهو در  ح   اليلرسلب ال اد  والتت ا  الد دوا  الت رل ل  ا ا ديلر  الفالرما اة تدرال 

وال ف  الترل  لو ح نتر   الدفرسب الا  ل  ل د دوا  الت رل ل   حالرا عل  ت اا  الالر  
  ترا الدتر ا حل   و اد ت  لق ال رنرد  و اد درور 

 
 :التعقيب على النتائج

اسالرت نتر   الدراس  الارلل  اب تايلق  دلع الالرو  الت  و اهر ال را   ال  اظهرت     
 النتر    را ل  ال رنرد  ا ر رد  الذ  ليوت ا اا

  زلةةردا  در ةة  الةةوا  اة تدةةرا  والةةذ  لت ةةدب ااتةةرات وتالهةةت ال الةة  لآل ةةرلب وتيةةدلره
 ل الروق  لنهتح  

55

60

65

70

75
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 التجريبية

 الضابطة



 
 

 

)   86) 
 2016 اغسطس،2، ج47النفسي، العدد جملة اإلرشاد 

 اإلجتماعية الكفاءةتنمية ل إرشادى برنامجفعالية 

  زلردا  در   دهررات التواا  والت  تت دب لدرا ال ال  ا ا التواا  ال لد والتاروب
 و نرم ادالرت وا  الاراارتح 

 ةلتزات  زدام زلردا در   الدس ولل  اة تدرال  والت  تت دب لدرا ال ال  ا ا ا
 دهرد   والتزاد   رليوااد الدالرو   واهتدرد   زلران  ح 

   زلردا  در   التار ف او الد ررف  الو دانل  الت  تت دب لدرا ال ال  ا ا اةنالتر
 ا ا اآل ر وا اسر     ح 

وذلا اب  رلق التدرلب الد ر ر ا ا ادد دب الدهررات اة تدرال  والدار ل  ودهررات     
دارا ال  بح  رل رنرد  الارل  لدار  ا اةنالارةت د  ا دهررات اةتار   وا  الد ف ت  وا 

 لاد  د ر   الوسل   ا  را ل  الت  اترات لأل الر  تا ت  وانب ا تدرال  ودار ل  وس وفل ح
وتتالق نتر   هذه الدراس  دع ادد دب ال او  والدراسرت السر ي  الت  تنرولت ا ر ت  ليرت 

 Arda  2008درواب الددا    2007ا ا  ا د الالتر  الفالور   هر دراسرتا  د ر ه  دن
& Ocak  2012    ح2014ا رف دادود ا وغرل) 

 :دراسةتوصيات ال
    اةهتدرت  و ود  راد  لر ردل  لتندل  ا ارد الفالرما اة تدرال  لدي ا الر  الددار

ا ل ر ل  لد لن ئ  و ود ال  ت لر نتر   ال او  اب غلرب د   هذه ال ار   
 اة  را رت    الدستي  ح

 الفالرما  اةهتدرت  تدرلب الير دلب ا ا الاد ل  التر ول  دب اآل رم والدا دلب ل نرم
 تندل  الفالرما اة تدرال  لسراد ا ا تازلز لدرا ال ال  ا ا  حاة تدرال  لدي اد الر 

   ا ا الاا  النالسل  ل  ال   الن ر     الددرس   للا  رنب انهر تس ر   ف  ال ر
 ا وا ا ا الن ر     الاد  ولدرت  ا ا اب لفوب دوا نرم ارلارمح

    ل ب ا ا الددار  اب تو ر   رات التا ت الت  تت دب تندل  الد رةت الدار ل
 حادفردلدل   واةنالارلل   واة تدرال   واد  لل 
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Effectiveness of a counseling program for development 

social competence among primary school children 
 

Abstract 
     This study aims to reveal the main dimensions of social competence in 

children, and building program for the development of these dimensions, and 

test effectiveness of this program in development of social competence they 

have. The study is determined by the sample used which is composed of 200 

children of primary school students, it was extracted 20 children represent 

less children in social competence, their ages were between (8.2 to 10.8) 

years, with an average 9.4 and standard deviation 1.2, has been divided 

equally into two groups (experimental group and control group of male and 

female). The study also determined by variables and the following tools: 

social competence scale which determines the social competence as a 

concept involves four dimensions: social awareness, communication skills, 

social responsibility, empathy. and a program for the development of social 

competence dimensions through direct training of children on a number of 

social and cognitive skills and emotions management, such as 

communication skills, problem solving, anger management, The program 

included 24 session at the rate of two sessions a week. The results showed 

the effectiveness of the program in development of social competence 

among a sample study, as well as these improvements were maintained 

within the follow-up period. There were no statistically significant 

differences between males and females in response to the program. 

 


