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   Social Skillsالمهارات االجتماعية 

.مقدمة تقيميه للمهارات االجتماعية•

.تعريف المهارات االجتماعية•

.قياس المهارات االجتماعية•

العوامللللت التللللي تسللللهم وللللي ترللللكيت مسللللتو  المهللللارات •

.االجتماعية 

.تنمية المهارات االجتماعية•



:المقدمة : أوالً •

وميية المهارات االجتماعية عنصر هام من عناصر التي  حديدط يعي ية التالياعلت الي-

سي  علي  للالرط مع المديطين به والت  ح د ف  حالية فالاتحهيا مين رفيالت التوافيف النال

.المستوى الشخص  والمجتم  

ع منها حمكيين الاليرط مين اةامية علةيات وميقية ميمتايا ارحالاع المهارات االجتماعية  -

المداطميية و فهييز ماييتى الر ييال  ) اآلخييرين و وح ييدطت ا ييواع المهييارات االجتماعييية 

المسيافات غير اللالظيةو اإلفصاح عن الذات والت  ح ني  اال التياح علي  االخير وحقليي 

.و ومهارة اإل صاتو وفهز اآلخرين (النالسية م ه 

ة وحيسيير اي ييا المهييارات االجتماعييية قطارة علةييات ال ميي  لتقلييي  الصييراع ومواجهيي-

المواةف الدرجة ومن مز الش ور بكالاتة ذاحية

تاليد فما أن ارحالاع المهارات يؤطى قلي  اال يتالاطة مين اآلخيرين فالمنصيي الجييد يسي-

.منهز فثيرا ومدعوب اي ا من الجميع

فما ان التالاع  الجيد مع االخرين يسهز ف  فهز الالرط لذاحه --

:  ا خالاض المهارات االجتماعية

  عدم ا تثمار الالير  الةامية علةيات ميع االخيرينو فميا ان الاليرط ةيد ال يدصي  علي

الموةع المنا ب ف  ال م و 

تيي فما ان ا خالاضها ييؤطى الي  ايياطة االختلفيات الشخصيية و فميا ان الدرا يات امع

.ان ا خالاض المهارات االجتماعية له علةة وميقة واالفتئاب
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تعريف المهارات االجتماعية

ع ح ريالييات ذات ييياب:أوالً هنااان نوعااا  ماا  التعريفااات للمهااارات االجتماعيااة وهمااا•

ديي  يسيه   لوف  وحت من حلك الت رياليات الجوا يب السيلوفية فقين طون الم رفيية ب

ميين التيي  حنيياس اال تدسييان) السييلوفيات اصييدارةييدرة الالييرط عليي  هيي ةيا يها ومنهييا 

هييا وي رفهييا رخيرون ب  ( عييدم التوافيف مييع اآلخيرينالي وحجنييب التي  حييؤط  االخيرين

فهيز )السلوفيات الت  حج   الالرط ف اال فجيتت مين الجماعية وحشيم  هيذل السيلوفيات 

(و والت ايف م هباالخرو واالهتمام االخر

:ايضاالمهارات االجتماعية تتضم  ا الىبعض الباحثي  اشاركما -•

ما  عاتاة وثيةاةواتاماة-الاو  ياا العاتاات الشخصاية-االخارالتفاعل ما  الجانس •

.والتعبير ع  المشاعر-مواجهة النة –االخري 

:سلوكيات أخرى تعبر ع  المهارات االجتماعية وهىالىكما توصل باحثي  -•

(ومشاعر والتةبل واإلطراءاراء) -التعبير ع  الذات•

(تثمي  تيمة آراؤه وم حه) وتشجعيهاالخرتحسي  صورة •

(ع م االتفاق ، ريض طلب، اظهارالتة م بطلب، ) التوكي يهالمهارات •

(واالتناعالمحا ثة ) المهارات االتصالية•

:
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التعريفات ذات طاب  معريا

ا أ  العمليات ا لمعريية متضمنة ايضيرى أصحاب هذا االتجاه 

 اخل السلون االجتماعا

ب أ ييعريها أصحاب هذا االتجاه بأنها سلسلة م  السلوكيات ت

ية باإلحساس ثم اال ارن ال تيق للمهارة يا العاتات الشخص

لة وتت رج نحو المعالجة المرنة لتولي  االستجابات المحتم

.الب يلة وتةويمها ثم إص ار السلون المناسب 

م  أ  المهارات االجتماعية تتضويرى يريق أخر م  الباحثي  

مهارات اإلرسال وتضم  مهارة : عنصري  رئيسيي  هما

ى الفر  يا تة يم ال عم لآلخري  وحثهم يا االستمرار عل

ه التفاعل، وتوضيح موتف الفر  وتفسير مبررات سلوك

ه بطريةه مفهومه لألخر واإليصاح ع  مشاعره حيالهم وأرائ

إليهم



اؤالت وتحوى مهارات يرعيه م  تبيل طرح تس: ثانيا مهارة االستةبال 

ما للحصول على معلومات  تيةه م  الطرف األخر واإلنصات والفهم ال تيق ل

.يةوله األخر 

ير سلون وللنظر يا هذا التعريف يتضح وجو  متغيرات معرييه م  تبيل تفس-

.الفر  ويهمه 

:اآلخرو  أ  المهارات االجتماعية تتضم  أيضاً ويرى بعض الباحثي  -

ما التمركز حول االخر واالهتمام به والتعامل م  المواتف بطريةة مناسبة وهو

يا إ ارة يتطلب الةيام بعمليات معريية مثل التةييم وتفسير الموتف ومرونة

.التفاعل م  اآلخري  

:أ  المهارات االجتماعية تتضم  : م  المعرييي  ويري يريق أخر 

ية ويشير إلى الة رة على التعبير ع  الذات يا عمل Expressivityالتعبير 

.االستةبال االتصالا

.تفسير رسائل اآلخري  أثناء عملية االستةبال  Sensitivityاالستشعار

.تنظيم عملية االتصال يا الموتف االجتماعا Controlالضبط 



:مكونات المهارات االجتماعية : ثانيا

:يتضح م  خال استةراء التعريفات السابةة أ  هنان تع   واضح للتعريفات منها

وتعنى كما سبق الذكر التعبير ع  المشاعر واالراء  و  انتهان : توكي  الذات -1

حةوق األخر

:ت ريب

وتسهم يا أتامة عاتات م  االخري  ومنها التعاطف والمشاركة : مهارات وج انية 

.الوج انية

مهارات اتصالية مثل اإلرسال  وتعنى ت رة الفر  على توصيل المعلومات لاخري  

.لفظيا او غير لفظا م  خال اإلشارات االجتماعية 

.ت رة الفر  على االنتباة ويهم الرسائل اللفظية وغير اللفظية: مهارات االستةبال -3

وتشير إلى ت رة الفر  على التحكم يا : مهارات الضبط والمرونة االجتماعية–4

.سلوكه اللفظا وغير اللفظا

-5.وتع يله بما يتناسب والموتف االجتماعا
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"هل أنت شخص مؤك  لذاتن أم ال

ال

نعم

:هل تج  صعوبة يا أ  

.تب أ ح يثاً م  شخص تةابله ألول مرة ؟-

.تنتة  رأياً تاله أح  الزماء ترى ع م منطةيته ؟ -

.؟ بهاتةاوم إلحاح شخص ذي مكانة كبيرة لحملن على االتفاق معه ييما يةول م  آراء ال تةتن  -

.ع م صوابه ؟ لنع  رأي سابق تبي  لنتعل  أمام أص تائن بع و -

تب ي إعجابن بذكاء وحس  تصرف أح  الزماء يا موتف معي  ؟ -

.بع  مغا رة مكتبه تّواً لاستفسار ع  أشياء أخرى ؟ لنتعو  إلى موظف أنهى معاملة -

.تبلغ ص يةاً باالعتذار ع  موع  مسبق بينكما بسبب أمر طارئ ؟ -

.تطالب زمياً عزيزاً بكتاب تيّم استعاره منن منذ م ة طويلة ولم يع ه إلين؟-

تريض طلباً ألح  الزماء بالشها ة على وثيةة رسمية ت  يترتب عليها بعض المسئوليات ؟ -

.تعترض على خ مة مستواها مت نا يا مطعم -



تخبر أح  األترباء أتا إلين يجأة  بأنه ل ين موع  مهم اآل  ومضطر لانصراف -

.تستفسر مم  يطلب منن إب اء رأين يا أح  األشخاص حول  واي  هذا الطلب ؟ -

.تنبه أبناء ضيوين األشةياء إلى ع م اللعب باألشياء الةابلة للكسر يا منزلن؟-

.تلفت نظر زميل لع م  تة بعض أجزاء يا الرواية التا يحكيها لن ؟ -

.تتمسن بوجهة نظر تةتن  بها حتى ولو لم تعجب أص تاءن ؟ -

.تهنئ منايسن بع  يوزه علين ؟ -

.تريض  عوة وّجهها إلين أح  الزماء وإ  ألّح علين ما  مت ال تشعر برغبة يا تلبيتها ؟ -

تلمح لضيف جلس أكثر مما ينبغا أنن مشغول ج ا

تريض اإلجابة ع  سؤال شخصا وجهه لن أح  الزماء و توضح له أنه ليس م  حةه أ  يسألن مثل هذا -

السؤال؟

ت عو زمياً لتبا ل الزيارات األسرية بينكما ؟-

تعتذر ع  أ اء خ مة يطلبها منن أح  األص تاء ألنها يوق طاتتن ؟-

تخبر ص يةاً أنن غاضب منه أو عاتب عليه لتصرف معي  ص ر عنه ؟-

تحتج على تصرف غير الئق ص ر ع  زميلن ، م  الجنس اآلخر ، يا العمل ؟-

تعبر ع  امتنانن و عريانن ، لفظياً، لم  يثنا على شئ طيب يعلته ؟-

تركز عينين على م  تصايحه ؟  ُ-
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انتبه للمتحدث-1 بهاهتم -2 رجعه على -3

الحديث

لكال تقارن  ما يقوت بما حدث -4 تقبت أوكاره-5

ساعده على توضيح ما يقوت-6 ال تنحاز لموقفه-7

ال تملى عليه حلوال-8 اسئلةاسأله -9

مفصلة

لخص ما قات-10 احرص على الفهم وليس  -11

النقد

تأكد من وكرته الرئيسية-12

االنصات 
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ثالثا قياس المهارات االجتماعية

.لنفسيةاوالمةاييساالستبيانات:ويتضم الذاتاالتةرير-1-

ائااألخصيةوموييهالمضمو وتحليلالشخصيةوالمةابلة-

.هبييختصشااىاورسوماتهاوالشخصكتاباتبتحليل-

واءساإليرا سلوكياتناحظوييها:السلوكيةالماحظات-2-

.وتةييمهالماهرغيراواجتماعياالماهر

اعلالتفأثناءلذاتهالفر مراتبةخالم :الذاتيةالمراتبة-3-

بذاتهالفر وعىأيضاوتتضم اآلخري م 

ينهمعسلوكياتاص ارنخالم :بالفر المحيطي تة ير-4-

علىالمؤشراتاح يع السلوكياتتلنمر و االخري م 

.عن انخفاضهااوالمهارةامتان



رابعاً العوامل التا تسهم يا تشكيل مستوى المهارات 

االجتماعية 

:هنان ع ة عوامل تسهم يا تشكيل المهارات االجتماعية ومنها

مثل نوعه ،والذي ي عم الفر  يا ممارسة : خصال الفر ( أ

إذا كانت أنثى الخجلإذا كا  ول اً أو جسارته المهارات مثل 

م  الول  يمثا التعبير ع  النة  أكثر تبوال يا مجتمعات معينه

ح ي  لها  ور كبيرا يا تالتنشئة االجتماعية ع  األنثى، كذلن 

ا والتفاعل االجتماعا له  ور يوالخبرةمستوى مهارة الفر  ، 

.له  ور أيضا الوض  المهنا مستوى تلن المهارات ، 

ثل مسمات الشخصية لها  ور أيضا، كما ا  المتغيرات المزاجية 

.االنطواء أو االنبساط لها  ور يا مستوى تلن المهارات
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المتغيرات المعروية المؤثرة وي المهارات

االجتماعيةالمهاراتياالمؤثرةالحا يةمتغيرات1:ومنها

لفر لال اخليةاأليكاروها.ال اخلااللفظاالحوار:أيضاومنها

.االجتماعيةالمهاراتمستوىيامؤثر ورلهاوهى

رةمسايأ الفر توت مثاومنها.المنطةيةغيرالمعتة ات

ياتؤثرالثةاياتبعضوهنانمحبوبايجعلهسوفاآلخري 

وت معي لعملالمرأةامتها ع متبيلم المعتة اتتلن

ذلننتيجةاالجتماعاالةلقمثلبأمراضالفر يصاب

بسلونؤالتنبوكذلنسلوكنابنتائجالتنبؤوهو:العواتبتوت 

.عي مبسلونبةيامكفاءتنابم ىالتوت ع يضااآلخري 
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تابع المتغيرات المعروية

ي ،االخرلسلونال تيقالتفسيرومنها:االجتماعااإل ران

نبؤالتمنهم،المة مالعائ يهمالمناسبة،االستجاباتاختيار

.المرغوبةبالنتائج

بم ىاالعتناء-1:وهامكوناتخمسةولها:الذاتمراتبة

.المحيطةللبيئةاالجتماعاالسلونمائمة

.الذاتتة يموتع يلياالتحكمعلىالة رة-2

.معينةمواتفياالمهاراتاستخ ام-3

.للموتفك الةاالجتماعاالسلونتغيير-4

.االجتماعيةللمعلوماتاالنتباه-5
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خصات الطرف األخر

وىمستتح ي يااألخرالفر خصالتسهمأ المفترضم 

ىمستويح  األخرالطرفنوعيمثااالجتماعيةالمهارات

اوأيضاالجتماعية،التةالي إلىذلنيرج وممك المهارات

المهارة،مستوىتح ي ياتسهماألخربالطرفاأللفة

.أيضا ورلهااألخرالطرفوسلطة



:خصائص السياق االجتماعا
ا  موتف التفاعل يا ح  ذاته م  حيث أهميته للفر  مثل هل هو 

ت  يؤثر اما سلبا أو إيجابا ( عزاء)أم حزي  ( حفلة)موتف سعي  

يضا م ى كثاية الحضور يا استجابة الفر  وتفاعاته 

االجتماعية وم  ثم يح   طبيعة ومستوى المهارات االجتماعية  

.

ا ي( الب و)وهنان عناصر مثل الثةاية يمثا يا الثةايات الفرعية 

االحتفاالت يتكو  النساء يا مكا  مختلف ع  الرجال كما ا  

اإليصاح ع  الذات يا تلن الثةايات خاصة ال يجوز كما أ  تلن 

الثةايات ت  تشج  على التكتم والنفور م  األخر والضحالة 

.التعبيرية ع  المشاعر والنة 



تنمية المهارات االجتماعية: خامسا
م  خال ما سبق توضيحه يإ  مستوى المهارات االجتماعية إذا 

كا  منخفضا يهنان سبيل الرتفاع تلن المهارات م  خال الت ريب

:وهنان نوعا  م  التنمية وهما

وهو عبارة ع  جلسات ت ريبية يستخ م ييها الم رب مجموعة م  األساليب واالجراءت المعريية :تنمية نظامية ( أ

الها ية إلى تع يل وتنمية معارف الفر  وسلوكه أثناء التفاعل االجتماعا على نحو يصبح معه أكثر ت رة على يهم 

السلون اللفظا وغير اللفظا، والتحكم يا انفعاالته والتعبير ع  مشاعره وأيكاره وأرائه وال ياع ع  حةوته ومواجهة 

.المواتف العصيبة وإ ارتها بصورة حكيمة 

:البنية التحتية لبرامج التنمية

ومنها المهارات االجتماعية تنمى مثلها مثل اى مهارة او المسلمات 

ت رة، المهارة والتوتر ض ا  ال يجتمعا  ، الجوانب المعريية تؤثر 

يا مستوى المهارة االجتماعية 



:ينيات الت ريب

اى ا  هنان ت وة نةت ى بسلوكه ويكو  ل ى وم  أبرزها االتت اء 

.الفر  ال ايعية لذلن ويمك  ذلن م  خال الماحظة  تمثيل ال ور   :

.حيث يمثل الفر  المت رب ا وار تعبر ع  المهارة االجتماعية

وييه يت رب الفر  على مهارات ب ء العاتة م  أو : إذابة الثلج 

.الحوار م  األخر ويكو  ليس له ألفة به 

ويةوم على مب أ أ  يزيح الفر  غضب األخر م  : تطويق الغضب

الموتف أوال حتى ته أ إثارته ثم يستجيب له بع  ذلن بصورة 

.مهاريه

.الت ريب على االسترخاء

 ورا  الفكر



تية كيفية إعداد البرامج التدريبية والتنمية الذا


