الكفاءة االجتماعية وعالقتها بتوكيد الذات لدى الطلبة في منطقة القدس
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكفاءة االجتماعية وعالقتها بتوكيد الذات لدى الطلبة في منطقة
 )377طالباً وطالبة ،منهم  )175طالباً و  )202طالبة م الصة ة ة ة ة ة ة

القدس .وتكونت عينة الد ارس ة ة ة ة ة ةةة م
التاسة ة ةةم م المر لة اإلعدادية والص ة ة ة

الرادن علة ة ةةر م المر لة اليانومة ،تم اقتيارهم االطرمقة العل ة ة ةوا ية

العنقودية .ولترقيق أهداف الد ارس ة ة ة ة ةةة قامت البا ية بتطومر مقياس الكفاءة االجتماعية المكون م
ومقياس توكيد الذات المكون م

 )47فقرة،

 )43فقرة ،وم ثم ترقيق درجات مقبولة م الصدق واليبات.

كلفت نتا ج الدراسة التي تم التوصل اليها م قالل المتوسطات الرسابية ،واالنررافات المعيارمة ان
مسة ة ة ة ةةتوى الكفاءة االجتماعية لدى الطلبة في منطقة القدس جاء بدرجة مرتفعة امتوس ة ة ة ة ة
ومسةةتوى توكيد الذات لدى الطلبة في منطقة القدس جاء بدرجة متوسةةطة امتوس ة

سة ة ة ة ةةابي ،)3.92

سةةابي  .)3.55وأظهرت

نتا ج الد ارسة ة ةةة إلى وجود فروق ذات داللة إ صة ة ةةا ية عند مسة ة ةةتوى الداللة  )α = 0.05في مسة ة ةةتوى الكفاءة
االجتماعية ومس ة ةةتوى توكيد الذات لدى الطلبة في منطقة القدس تعزى لمتغير الجنس وكانت لص ة ةةالث اإلنا ،
كما وأظهرت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إ صةا ية عند مسةتوى الداللة  )α = 0.05في مسةتوى الكفاءة

االجتماعية ومسةةتوى توكيد الذات تعزى لمتغير الصة  .كما وأظهرت النتا ج أنت توجد عالقة ارتباطية إيجابية
وقومة بي الكفاءة االجتماعية وتوكيد الذات لدى الطلبة في منطقة القدس وكان مستوى العالقة مرتفعاً وقوماً.
وفي ضةةوء ما توصةةلت إليت الد ارسةةة م نتا ج ل صةةت إلى اعض التوصةةيات ،كان م أبراهاإ إجراء
برامج لتنمية المهارات االجتماعية لترقيق الكفاءة االجتماعية لدى األطفال والمراهقي في ،إجراء برامج تيقيفية
للوالدي واألطفال والمراهقي لتطومر مهارة توكيد الذات.
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Abstract
This study aimed at identifying the social competence and its relationship with
self-assertiveness among students in Jerusalem. The sample consisted of (377
students), (175) male and (202) females of the ninth and eleventh grades at the
secondary stage. The sample was chosen by the stratified random method. In order
to achieve the objectives of the study, the researcher developed the scale of the social
competence which is consists of (47) items and the scale of self assertiveness (43)
items which achieved accepted degrees of validity and reliability.
The finding of the study that were concluded through calculating the means
and standard deviations, showed of the level of the students’ social-competence of
the students in Jerusalem’s region was high (means: 3.92) and that the level of social

competence that the level of the students’ self-assertiveness of the students in
Jerusalem’s region was medium (means: 3.55).
Also, the results showed significant statistical differences at (α = 0.05) on the
level of the social competence and self-assertiveness of the students in the Jerusalem
these differences were attributed to the gender variable which was for the benefit of
females. Moreover, there were no significant statistical differences at (α = 0.05) on
the level of the social competence of self-assertiveness to the grade variable, with
positive strong relationship between the students’ social competence and selfassertiveness in Jerusalem region, as the level of the relationship was high and
strong.
In light of these findings, the researcher concluded some Recommendations,
such as making programs for developing social skills to achieve social competence
among children and adolescents in Jerusalem and making educational programs for
parents, children and adolescents for developing self-assertiveness skill.

