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َّساسيَّفيَّالمدارس َّولَّالالََّّف َّالص ََّّةَّلدىَّطلبةاالجتماعي ََّّة َّهَّبالكفاء َّحكمَّالمعرفيَّوعالقت َّالت َّ
َّ)2019َّ/ (2018الدراسيََّّللعام ََّّانفيَّعم ََّّة َّالخاص َّ

َّنهارَّحسينَّالزيوديَّ
َّ*مطرَّوديعَّجيهاند.َّ

َّملخص:
ة الجتماعي  ا لمعرفي بالكفاءة  احكم لت  ا ما بين   لعالقة  ا إلى عرف  لت  الى إلدراسة اهدفت هذه 

لدراسي ا ة في عمان للعام  لخاص  ا لمدارس  اساسي في ألاول ألا ف  لص  ا ومستوى كل منهما لدى طلبة  
 تم  وقد  ،وطالبة   طالب   (800لدراسة)ا (، وقد بلغت عينة  (32436لبالغ عددهم ا( و 2018/2019)

 الرتباطي، وتم  الوصفي ا لمنهج  اعلى  لدراسة  ات ، واعتمد  العنقودي ة  العشوائي ة   ريقة  اختيارهم بالط  
، الدراسة   وذلك لمناسبتهما لطبيعة   ؛ةالجتماعي  ا لكفاءة  ا لمعرفي، ومقياس  احكم لت  ا مقياس   استخدام  

( 3 / 2.50حسابي ) بمتوسط   حكم المعرفي جاء بالمستوى المرتفع  الت  مستوى  ن  أ تائج  ن  الت ظهر  أو 
حسابي  جاء بالمستوى المرتفع بمتوسط   ة  االجتماعي   مستوى الكفاءة   ن  أ، كما ة  الكلي   رجة  على الد  

عند  ة  ئي  حصاإ داللة   ة ذات  يجابي  إ عالقة   تائج وجود  ظهرت الن  أة، كما الكلي   رجة  ( على الد  4 / 3.06)
 ن  كذلك أ تائجظهرت الن  ، وأة  االجتماعي   حكم المعرفي والكفاءة  الت   ( ما بين  0.05مستوى الداللة )

( من التباين في الكفاءة االجتماعية وهو متنبئ بالكفاءة 39.2%قد فس ر ما نسبته ) لمعرفياحكم لت  ا
 .خرىأ ختلفة  م   ة  عمري   ل  على مراح دراسات   جراء  االجتماعي ة، وتوصي الدراسة بإ

  .ولف األة، الص  حكم المعرفي، الكفاءة االجتماعي  الت  َّالكلماتَّالمفتاحية:
َّ
َّ
َّ

                                                 
 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية  *

 27/3/0222تاريخ قبول البحث                         21/2/0222تاريخ استالم البحث 
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Cognitive Control and its Relation to Social Competence among First 

Grade Students in Private Schools in Amman for the Academic Year 

(2018/2019) 

Nahar H. Alziyoudi 

Dr. Jihan W. Matter * 
َّ

Abstract: 
The aim of this study was to identify the relationship between the 

cognitive control and the social competence and the level of each of one of 

them among first-grade students in private schools in Amman for the school 

year (2018/2019(whose number amounted to (32436  ( students. The sample 

of the study was (800) male and female students. They were chosen based 

on the Random cluster method. And the study relied on the correlational 

descriptive approach. The cognitive control scale and the social competence 

measure were used to suit the nature of the study. The results showed that 

the level of cognitive control was at a high level with an average of (2.50/3) 

and the social competence level was high with an average of (3.06/4) on the 

total score, and the results showed a statistically significant Positive 

relationship at the significance level (0.05) between cognitive control and 

social competence, The results also showed that cognitive control explained 

(39.2%) of the variance in social competence. The study recommended 

studies at different age stages. 

Keywords: cognitive control, social competence, first grade. 
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َّمقدمةَّال
 تدديثير  كثددر المراحددل المهمددة فددي حياتدده، لمددا لهددا مددن أولددى مددن عمددر الطفددل مددن األ نوات  الس دد عددد  ت  

 ة  مائي دددوالن   ة  المعرفي ددد المق ددددرات  و  المهدددارات   لدددى تنميدددة  إؤدي ة، وي دددخصدددي  حددددد معدددالم الش  ندددي ومسدددتقبلي ي  آ
ه لى االعتماد على نفس  إخرين نوات في االنتقال من االعتماد على اآليبدأ خالل هذه الس   إذ، ختلفة  الم  
المنشددود، الهدددف  وتحقيدد    ختلفددة  الم   ة  البيئي دد مددع المثيددرات   كيددف  للت   ة  واالجتماعي دد ة  المعرفي دد مقدرات دده وظفددا  م  

 حكم المعرفي.و الت  أة نفيذي  طل  عليه مصطلح الوظائف الت  ة ما ي  المعرفي   المقدراتومن هذه 
دد بتسددليط   خيددرة  األ ونددة  البدداحثون فددي اآل قددام    والتددي أصددبح   ة للدددما   نفيذي ددالت   علددى الوظددائف   وء  الض 
حكم مصدددطلح الدددت   مدددن اسدددتخدم   ول  أ(Pribram) بريبدددرام د  يعددد إذلهددا،  حكم المعرفدددي مرادفدددا  مفهددوم الدددت  

 نوات  ة، وعلددى مدددار الس ددخددالل مناقشددته لوظددائف مقدمددة الدددما  والقشددرة الدما ي دد 1973المعرفددي عددام 
لددى إ  يعددود   ه  ن ددأعلددى  همبعضددفدده عر   فقدددالمعرفددي،  حكم  الددت   مددن المددؤلفين تعريددف   كثيددر   حدداول   الماضددية  

 وتوجيدده   المهمددة   تنفيددذ   ة للمعلومددات مددن أجددل  اخلي ددات التددي تحددافظ علددى المعالجددات الد  ليددات والعملي دداآل
 ن  إ(، وحسدب ناجدووسدكي  فدEgner,2017م لهدا )المالئ   السيا    ضمن   هداف  األ تحقي    لوك نحو  الس  

 مدددا قبدددل   الموجدددود فدددي منطقددة   لدددى النظدددام الددرئيسإشددارة لإل حكم المعرفددي يسدددتخدم تقليدددديا  الدددت   مصددطلح  
ددات المعرفي ددفددي العملي دد  سددتخدم لالنخددراط  ة فددي الدددما  والددذي ي  الجبهي دد لوك الموجدده نحددو ة المطلوبددة للس 

نظيم، خطيط، الت  ة: الذاكرة العاملة، االنتباه، الكبح، المرونة، الت  ات المعرفي  هذه العملي   الهدف وتتضمن  
 (Najdowski,2017)  شكالت.وحل الم

داء و األأ ة  المعرفي ددد احيدددة  تددده علدددى الن  همي  أ حكم المعرفدددي ال تقتصدددر  الدددت   ن  ألدددى إ شدددارة  اإل وتجددددر  
 فددي مجددال   عددام وخصوصددا   بشددكل   الفددرد   حيدداة   لتحسددين   ة  همي ددأ كثددر  أه ن ددإف المعرفددي فقددط، بددل فددي الواقددع  

 الموقددف   ن  يخددرين بشدداآل نظددر   وجهددة   لددى المهددارة فددي اتخدداذ  إ يشددير   وهددو مصددطلح   ،ة  االجتماعي دد ة  الكفدداء  
 تغيددددر  االجتمدددداعي الم   علم علددددى الموقددددف  علم مددددن تجربددددة الماضددددي وتطبيدددد  هددددذا الددددت  االجتمدددداعي والددددت  

عامدددل مدددع يحددددد مهدددارة الفدددرد فدددي الت   إذ ،مناسدددب   وبشدددكل   المرندددة   باسدددتمرار، والمهدددارة فدددي االسدددتجابة  
 :مثدل ،ةضدافي  مدن البندى اإل ة علدى كثيدر  ة، كمدا ويشدمل مفهدوم الكفداءة االجتماعي دتماعي دحديات االجالت  

فاعل االجتماعي شخاص، ويفترض الت  األ واصل بين  واصل االجتماعي، والت  ة، والت  المهارات االجتماعي  
  يدددر   فاعدددل  الت   مدددن خدددالل   وأ، غدددة  الل   فظدددي باسدددتخدام  فاعدددل الل  الت   مدددن خدددالل   مكدددن تحقيقددده  ي   الهددددف   ن  أ
ة افع والمعرفة حول كيفي  كذلك الد   الذي يشمل   دراك  على اإل يماءات( معتمدا  تعابير الوجه، اإلظي )فالل  
افع لدن يدؤدي الدد   -حكم المعرفدي حددى وظدائف الدت  أوهدو –دراك المناسدب داء تلك المهدارة، وبددون اإلأ
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دوارد، إشدارت دراسدة بيركلدي، أ فقد، جراء المناسب اجتماعيا  اذ اإللى اتخإعلى القيام بالمهارة  المقدرةو 
والمشدار   (Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher and Metevia) وميتيفيدا النيري، فليتجر،

 ال تدرتبط  االجتماعي الفع   داء  في األ الطفل   مهارة   ن  ألى إ( Semrud –Clikeman,2007ليها في )إ
جراء المناسب، المهارة في صيا ة اإل اجتماعي يتطلب   لموقف   الطفل   مواجهة   عند  ف حكم المعرفي،بالت  

د ظهور   وتغيير خطة العمل عند    ه ال بدد  ن دإمدع ذلدك الموقدف، ف لوك بمدا يتناسدب  عوبات، وتعدديل الس دص 
 ،مدة للمعالجدةز والال   المحدددة   المدوارد   تخصديص    هذا الطفل   حكم المعرفي لكي يستطيع  من وظائف الت  

، ومراقبددة الخطددط   فددي تبددديل   المرونددة   فضددال  عددنفددي الددذاكرة العاملددة،  تهاوسددرع سددعة المعالجددة :مثددل
 االجتماعي.  الموقف   مع   اتج من ذلك، ومقدار توافقه  لوك الن  الس  

ليه في إوالمشار  (Posner and Snyder)بوسنير وسنايدر  أ نموذجوحسب  
(Egner,2017ف )خرى ألى حالة إكيف من حالة من الت   مّكن الطفل  حكم المعرفي كذلك ي  الت   ن  إ

 Levin,Gerri and) وجيري ولي وصية في دراسة ليفينالت   هدافه، لذلك فقد تم  أعلى  معتمدا  

LI.2010  ة على الكفاءة االجتماعي   اإليجابي   ثر  ن يكون لها األأة يمكن دريبات المعرفي  الت   ( بين
 ة. االجتماعي   بالمخرجات   مرتبط   المعرفي   حكم  الت   ن  إذ إ الة  الفع   ة  االجتماعي   المعالجة   ات  عملي   خالل  

 التددي تشددمل   ة  المعرفي دد ات  العملي دد فددي تنظدديم   حكم المعرفددي ودوره  عددن الددت   سددرده   ومددن خددالل مددا تددم  
 كثيدر  مدع  و تتقداطع  أ تتشدارك   ات  هدذه العملي د ن  إقبدة، فدخطيط والمراالعاملة والت   والذاكرة   دراك  واإل االنتباه  
 (، خصوصدا  Egner,2017) األطفدال.ة لددى االجتماعي د الكفاءة   ن  حسّ ات التي ت  و العملي  أ ليات  من اآل

العاليددة فددي هددذه  االسددتعداد   ت علددى درجددة  كددد  أالدراسددات   لددب  أ ن  إ إذ، المتوسددطة   الطفولددة   فددي مرحلددة  
لهدا  ( والتدي سدوف يتعدرض  Bern’s, 2016ة السدتقبال المثيدرات )ة للوصالت العصدبي  عمري  المرحلة ال

. مدن خدالل المعلمددين كاديميدا  أ أممدن خدالل الرفدا   اجتماعيددا   أكاندت سدواء مدن خدالل المدرسدة   الطلبدة  
 .ةجتماعي  اال المعرفي بالكفاءة   حكم  الت   عالقة   براز  إالدراسة في  هذه   ة  همي  أت ومن هنا جاء  

 سئلتها:أمشكلةَّالدراسةَّوَّ
في  (Goldstein and Naglieri,2014)ناجليري جولدشتاين و  اقترح (2013)في عام 

ن هذا المفهوم يتمحور حول اكتساب المعرفة، يطفال بحكم المعرفي لأللوكي للت  دراسة الجانب الس  
يطرة، بط والس  المرونة، الض   اه،هي: االنتبو  ،ة مجاالتيجاد حل للمشكالت من خالل عد  إوكيفية 

 اتية، والذاكرة العاملة.خطيط، المراقبة الذ  نظيم، الت  الكبح، الت  
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كثير من العمليات التي حي للتحكم المعرفي وتشاركه مع من هذا التعريف االصطال وانطالقا  
م المعرفي والكفاءة حكبحث العالقة ما بين الت   الباحثان ىرتيتإة، فقد تحسن الكفاءة االجتماعي  

ة مائي  واحي الن  ثيرها في الن  ية )التحكم المعرفي( وتواحي المعرفي  دور الن   براز  إ االجتماعية بهدف  
عن  الموجودة   الدراسات    لب  أ ن  أ العاديين خصوصا   طفال  ة لدى األمنها الكفاءة االجتماعي   ،خرىاأل
 االنتباه.فرط الحركة وتشتت  :مثل ،ةالخاص   ي الحاالت  ذو  طفال  على األ المعرفي تركز   حكم  الت  

حكم المعرفي واستخدامه لخدمة الت   على وظائف   معم    بشكل   ركيز  من الت   ومن هنا ال بد  
لهذا  مو  الن  في بما يسهم  كافة   هامن جوانب   الطفل   ة  شخصي   وهو تشكيل   ؛ربيةالهدف العام من الت  

 :تيةاآل جابة عن األسئلة  ة اإلالدراسة الحالي   ، لذلك تحاول  ل  الطف
 ساسي في المدارس الخاصة في عمان؟ول األف األحكم المعرفي لدى طلبة الص  ما مستوى الت   .2
دد .0 ساسدددي فددي المددددارس الخاصددة فدددي ول األف األمددا مسددتوى الكفددداءة االجتماعيددة لددددى طلبددة الص 

 عمان؟
حكم المعرفدي ( بين كدل مدن الدت  0.05ى الداللة )ة عند مستو حصائي  إهل هناك عالقة ذات داللة  .1

 ة؟والكفاءة االجتماعي  
 األساسي؟قدرة الت حكم المعرفي في تفسير الكفاءة االجتماعي ة لدى طلبة الصف األول مما  .4

 :الدراسةأهميةَّ
  عل دنظدري يت ظرية لهذه الدراسة من خالل مدا تقدمده مدن دعدم  ة الن  همي  ظرية: تبرز األاألهمية الن   .2

حكم يرادهددا عددن موضددو  الددت  إحكم المعرفددي، ومددن خددالل االسددتفادة مددن المعلومددات التددي تددم بددالت  
ثدراء إ فضدال  عدن ،كثير من الدراسات عنهوال يوجد  ا  حديث ا  مصطلح هالمعرفي بشكل خاص كون

 ة.نظري عن الكفاءة االجتماعي  
ة ا يترتدب علدى نتدائج البحدث مدن فوائدد عملي دة مدن خدالل مدهمي دتبرز هدذه األ إذ: ةة العملي  األهمي   .0

تتمثل باالهتمام من قبل القائمين على رعاية الطفل في وظائف التحكم المعرفي وكيفية تطويرها 
 فضددال  عددنثير فددي الكفدداءة االجتماعيددة، يطفددال ومددا يترتددب علددى هددذه الوظددائف مددن التددلدددى األ
 يمكددن  التددي  ة  ردني دداأل تتناسددب مددع البيئددة  هددا؛ لتددم  تطوير  سدديكوماترية  خصددائص   ذات   دوات  أ تددوفير  

 ربويين.ظري والعملي من قبل المعلمين والت  الن   عيد  منها على الص   االستفادة  
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 مصطلحاتَّالدراسةَّوتعريفاتهاَّالمفاهيميةَّواإلجرائية:

 لوك، ومنع  دء الس  المهارة في ب ، بما في ذلك  األبعاد   متعددة   عن إدارة   حكم المعرفي: هو عبارة  الت   .2
لحل  هاوتنظيم الصلة، وتخطيط الوسائل الالزمة تيثير المحفزات، وتحديد أهداف المهمة ذات  

استراتيجيات  حويل بين  ة، والت  لوكي  ة وتقييم نجاح حل المشكالت الس  ، ومراقب  عقدة  الم   شكالت  الم  
 ,Gioia , Isquith ,Guy and Kenworthy. )رورة  الض   عند   بمرونة   حل المشكالت  

2015,p 3 ) 
حكم الت   طفال على مقياس  عليها األ التي يحصل   رجة  بالد   إجرائيا :حكم المعرفي رف الت  ع  وي   

 المعرفي. 
 Davidson, Welsh, Andديفيدسون، ويلش وبيرمان من  كل   ف  ة: عر  الكفاءة االجتماعي   .0

Bierman  في  إليهموالمشار(Kostelnik, Gregory, Soderman and Whiren, 

2010, p3)  ة  واالنفعالي   ة  االجتماعي   والمهارات   المعارف   ها جميع  ن  يبالكفاءة االجتماعية 
في تفاعلهم مع اآلخرين،  الة  هم، ولتكون فع  أهداف   لتحقي    التي يحتاجها األطفال   ة  والمعرفي  
ة ة، الهوي  : القيم االجتماعي  ييتية ما جتماعي  اال بالكفاءة   المرتبطة   لوك  الس   بعاد  أ وتتضمن  

   خطيط، اتخاذ القرار.اتي، الت  نظيم الذ  ة، الت  خصي  كاء االنفعالي، المهارات الش  ة، الذ  خصي  الش  

 الكفاءة   على مقياس   عليها الطفل   رجة التي يحصل  بالد   إجرائيا :رف الكفاءة االجتماعية ع  وت  
 . ة  االجتماعي  

َّ:اآلتية والمحددات الحدود   طار  إجريت هذه الدراسة في أ ََّّ:هاومحدداتَّحدودَّالدراسة
   ول مدددددددن العدددددددام الدراسددددددددي الدراسدددددددي األ الفصدددددددل   جريدددددددت الدراسدددددددة خدددددددالل  أ  ة: ماني دددددددالحددددددددود الز

2018)/(2019. 
   ان.عم  في  ة  الخاص   المدارس   جميع   ة: شملت الدراسة  الحدود المكاني 
   ساسي.األ ول  األ ف  الص   من طلبة   ممثلة   ة: اقتصرت الدراسة على عينة  الحدود البشري 
 ددددأ هددددا تطوير   السدددديكومترية للمقدددداييس التددددي تددددم   الدراسددددة بالخصددددائص   نتددددائج   ا المحددددددات: تتحدددددد  م 

 ة.حكم المعرفي، ومقياس الكفاءة االجتماعي  مقياس الت   :مثل ،الدراسة  راض  أل
 ابقة:اتَّالس َّظريَّوالدراسطارَّالن َّاإل

 ظريطارَّالن َّاإلَّأواًل:
َّة.حكم المعرفي، والكفاءة االجتماعي  من محوري الت   كال   ظري  الن   طار  اإل يتناول   
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َّحكمَّالمعرفيالت ََّّ:ولالمحورَّالَّ
هم، أنفس   لتحسين   عن طر    باستمرار   يبحثون   اس  الن   البشري أن   لإلدراك   مهم ة  ال من الخصائص  

 متغيرة   مع بيئة   بنجاح   كيف  للت   واإلبدا    ة  رون  الم   اس  الن   ، يستخدم  اهن  الر   بالوضع   االلتزام  وبدال  من 
( حكم  )الت   ، يكون  متغيرة   بيئة   مع   اجح  الن   كيف  الت   باستمرار، ومن أجل   صوى لكي ة ق  ذا أهمي   المعرفي 
الوظائف  هذه   "، وبدون  ندو   الص   "خارج   فكير  ، والت  للمشكالت مبدئي   ، وحل  تكيفي   يكون هناك إدراك  

. الجديدة   المواقف   مع   كيف  في الت   صعوبة   ، وسنواجه  حازمة   ة  سلوكي   سنكون عالقين في أنماط  
(Grange and Houghton,2014). 

علم  اني من القرن الساب  كمصطلح يخص  الث   المعرفي في النصف   حكم  الت   مفهوم   رح  لقد ط  
على  ةدق   كثر  أ بمصطلحات   ة  دراكي  اإل ة  يطر الس   هذه   في وصف   كبيرا   أحرز  تقدما  ه ن  أال إالنفس 

 كثر تمييزا  األ الخصيصةحكم المعرفي هي على الت   المقدرة فسي والعصبي، وقد تكون  المستوى الن  
 ينطل    ، ومن خالله  الهدف   نحو   الموجه   لوك  الس   على متابعة   المقدرةلى إ يشير   إذنساني لوك اإلللس  
. غة  الل   ، ومعالجة  شكالت  ، وحل الم  خطيط  ، والت  القرار   لى صنع  إ ، ثم  دراك  لى اإلإ نسان  اإل
(Egner,2017) 

على  الفرد   اعد  س  حكم المعرفي ت  منها الت   التي يتكون   الوظائف   فإن   (Zelazo)وحسب زيالزو 
 ،بالمالئم منها مة  المالئ    ير   مثيالت  الت   استبدال   وذلك من خالل   ؛داء  لأل لمطلوبة  ا رونة  الم   اكتساب  

 لوك  الس   ه، وفي ظل نتائج  ب   حيطة  الم   روف  على الظ   طرأ  التي قد ت   ختلفة  الم   غيرات  وذلك في ظل الت  
 (Abed alhfez and Baher, 2016)به.  الذي يقوم  

 حكم  الت   على أن   ما  عا ا  هناك اتفاق ن  أرى ن   المعرفي فإن ناحكم ف الت  ظر في تعريومن خالل الن  
 الموجهة نحو   أنماط السلوك خدم  ة المعقدة التي ت  ات المعرفي  للعملي   شامل   هو مصطلح   المعرفي  
 (:(Meltzer , 2007,P 2 اآلتية من العناصر ا  عديد ، وتشتمل  الهدف  

 خطيطاألهداف والت   تحديد. 
 السلوك تنظيم. 
   رونة.الم 
   اكرة العاملة(.، الذ  المثال   ات )على سبيل  اكرة التي توجه هذه العملي  ه والذ  االنتبا   أنظمة 
 ة. اتي  المراقبة الذ   :مثل ،اتينظيم الذ  الت   عملي ات 
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هم أعلى  ركيز  لت  ا ه عند  ن  إ إذة معالجة المعلومات لى نظري  إ نظريا   المعرفي   حكم  الت   ويستند  
ة من ات المعرفي  ه للعملي  دارت  إهذا المفهوم وكيفية  و تندرج تحت  أحكم المعرفي شكل الت  ات التي ت  العملي  
خذون منها ما يتناسب معهم، وكيف يالتي يتلقونها في البيئة وي اس بالمعلومات  الن   كيف يفكر   خالل  

لى ذلك، إالحاجة لها وما  كيف يسترجعونها عند   هم ثم  كرت  لى ذاإفيما بعد  ل  يدركونها، وكيف تتحو  
ة معالجة المعلومات، والتي ظهرت في سمى نظري  ما ي   تحت   ظريات تندرج  و الن  أ ات  العملي   هذه   كل  

هذا التشبيه فيه نو  من  ن  أنساني بالكمبيوتر، ومع ستينيات القرن العشرين، وشبهت العقل اإل
، نسان  اإل دراك  إالتي يتطلبها  الكثيرة   ات  عن العملي   ة  عام   عطى فكرة  أه ن  أال إنسان جحاف بح  اإلاإل

 ,Ormord) .وكيف يتصرفون البشر   فكر  ، وكيف ي  الجديدة   المعلومات   مع   اس  وكيف يتعامل الن  

2016) 

 أ نموذج الذي اقترح   (Duncan)دنكان   أ نموذج من خالل   والذي تم توضيحه   ا عصبيا  م  أ
 متطلبات   مع   تتواف    ها بطريقة  وظيفت   ة تعدل  الجبهي   ة  األمامي   القشرة   تكيفي، والذي يوحي بين   ترميز  
ة قبل الخاليا العصبي   إلى أن   الواحدة في القرود   ة  دراسات الخلي   ، وتشير  لها الفرد   ة التي يتعرض  المهم  

ة تطلبات الحالي  حسب الم   ل  ، ويتشك  هذا التوليف مرن   وأن   دة  محد   مهمة   الجبهية مضبوطة بمتطلبات  
 بين   دنكان إلى القول   ، يذهب  والمراقبة   من المالحظات   في هذه المجموعة   وسع  للمهمة، وبالت  

قبل الجبهية،  ة  المخي   في القشرة   كبير   بشكل   كيف  للت   ة قابلة  للخاليا العصبي   االستجابة   خصائص  
ح أن ها، ومن المرج  شوئ  ن   دة عند  محد   بمهمات الصلة   ذات   المعلومات   لرمز   الخاليا مضبوطة   تصبح  و 

 يصف   إذ، المنفصلة   بالوظيفة   ة عالية مقارنة  ة ديناميكي  المرن والمخصص عملي   هذا النظام   يمثل  
عطي ة معينة، ولكن كمصدر ي  ات معرفي  الفص الجبهي ليس بقدر ما تكون مقرا  لعملي   دنكان قشرة  
 أن يفسر   من شينه   نموذج، مثل هذا األ  رونة  أو الم   ة  أو القو   ركيز  ات قدرا  أكبر من الت  هذه العملي  

 (Meltzer,2007ة. )المعرفي بخصوصي   حكم  الت   عوبة الكبيرة في وصف  الص  
َّمائيَّللت َّطورَّالن َّالت َّ َّالمعرفيَّ:  ا، يبدأ في مرحلة  المعرفي مسار ا نمائي   حكم  الت   تطور   يتبع  حكم

والمشار  and Hinkle) (Hunter,Edidinيدايدن وهينكل إمن هنتر،  ، ويقدم كل  بكرة  الم   فولة  الط  
المعرفي، مع  حكم  طوير مهارات الت  مخطط ا شامال  لت   (Goldstein and Naglieri,2014)ليهم فيإ

 فاعالت  ، وتكون للت  المهارات   من هذه   عديد   ة على تطوير  مائي  الن   رابات  حتمل لالضطالم   يثير  الت   مراعاة  
 فولة  الط   في مرحلة   حكم المعرفي خصوصا  الت   على تطوير   ئيسالتيثير الر   والبيئة   ي الرعاية  ممع مقد
فولة الط   رحلة  ثم تصبح التفاعالت أكثر تعقيد ا في م ،توسطة  فولة الم  الط   بداية   ولغاية   المبكرة  
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حكم في االندفا ، االنتباه، والت  و لوك االجتماعي، ة والس  غوي  الل   المقدراتتوسطة نظر ا لتطور الم  
 فضال  عناكرة العاملة، كما تبدأ مهارات حل المشكالت في الظهور، قدرات الذ  ماتي، و نظيم الذ  والت  

 ة.دراكي  حويل والمرونة اإلخرى تشمل الكبح والت  أ  مهارات 
طفال في توقع من األالم   المهمات ن  إف Dawson and Guare) (وحسب داوسون وجوير
 :Dawson and Guare,2010)) ييتيبها ما  مرحلة الطفولة المتوسطة القيام  

 خطوات(.  داء المهمات التي تحتاج )من خطوتين إلى ثالث  أ .2

 لعاب.و  رفة األأوم ترتيب  رفة الن   .0
 المساعدة الذاتية التي قد تحتاج إلى تذكر. مهماتالبسيطة، و  المهماتأداء  .1
  واليها. المدرسةجلب الكتب واألورا  والواجبات من  .4
 دقيقة كحد أقصى(.  20كمال الواجبات المنزلية )إ .5
 تقرير كيفية إنفا  مصروفه.  .6
 ف.حدث في الص  : اتبا  قواعد السالمة، ورفع اليد قبل الت  السلوككبح  .7

َّةَّانيَّالكفاءةَّاالجتماعي َّالمحورَّالث
 هل تكمن  األ مسؤولية   ن  إ إذهمة في حياة الطفل ة من المفاهيم الم  االجتماعي   الكفاءة   مفهوم   د  عي  

 ن  مكّ لى حالة االستقاللية، والتي ت  إ ة لهم وصوال  بعي  في حالة الت   طفالهم عليها خصوصا  أفي تدريب 
طفال الذين لديهم كفاءة األ ن  إ إذفا  ضمن السيا  االجتماعي، عامل مع الكبار والر من الت   الطفل  

. في حالة الرفا  ة عالية قادرون على استخدام استراتيجيات مواجهة فعالة خصوصا  اجتماعي  
(Underwood and Roson,2011). 

يطهم دارة محأطفال على كبر بمهارة األألها عالقة  ن  أة على االجتماعي   لى الكفاءة  إ وينظر  
ها ليست ن  أنة، كما ة معي  مغزى داخل سياقات تفاعلي   ياجتماعي ذ االجتماعي واالنخراط في عمل  

 Hutchby) .ليهاإمعينة للوصول  ة  طريقة نمائي   تتبع   طفال بحيث يمكن  لدى جميع األ موحدة   ظاهرة  

and Moran-Ellis,1998) . 
مثل: ة )اجتماعي   بعاد  أمن  يتكون   األبعاد   ومتعدد   د  معق ة هو مفهوم  ومن هنا فالكفاءة االجتماعي  

)على سبيل المثال، مهارات  والسلوكمعالجة المعلومات(،  :مثلة )والمعرفي   ،المهارات االجتماعية(
 ة  عكس الكفاء  وت   ،كيف االجتماعي الناجحلوك االجتماعي اإليجابي( الالزمة للت  المحادثة، الس  

 جارب  علم من الت  ، والت  بالموقف   خرى فيما يتعل   أ   نظر   وجهة   المهارة في اتخاذ   ة أيضا  االجتماعي  
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ة حقة، لذلك فالكفاء  الال   ة  االجتماعي   فاعالت  غيرات في الت  على الت   علم  ، وتطبي  هذا الت  ابقة  الس  
 ة مع اآلخرين، والتي يقوم  فاعالت المستقبلي  وقعات للت  بنى عليه الت  ة هي األساس الذي ت  االجتماعي  
 ة  ارتباط ا وثيق ا بالكفاء   ة  االجتماعي   جارب  الت   هم عن سلوكهم، كما ترتبط  تصورات   بتطوير   األطفال  
ة مناسبة، انفعالي   وظائف   وجود   حاضرة بدون   ة  االجتماعي   الكفاءة   أن تكون   ادر  ، ومن الن  ة  االنفعالي  

ة قابلة للتكرار المكونة للكفاءة االجتماعي   األنماط السلوكية ن  إف (Spitzberg)وحسب سبيتزبير  
فاعل مع من خالل الت   تحقيقه   ن  مك  الهدف ي   فاعل االجتماعي أن  وموجهة نحو الهدف، كما يفترض الت  

افع الد   ا  أيض شمل  فاعل ي  هذا الت   ن  أفظي، وكما الل    ير   واصل  والت   غة  الل   آخر باستخدام   شخص  
 إلىافع والمهارة فاعل لن يؤدي الد  ة أداء المهارة، وبدون اإلدراك المناسب لهذا الت  والمعرفة حول كيفي  

وبالمثل دون تحفيز لن يتم تنفيذ المهارة، وتستند التجربة  اتخاذ إجراءات مناسبة اجتماعي ا،
لألنماط طور المتيخر هميتها في الت  واألقران ألوالوالدين  الطفل   بين   العالقات   ة على أساس  االجتماعي  
حقة، وال ة الال  لتنمية الكفاءة االجتماعي   مهم   بالحاضن أمر   ضيع  الر   تعل    إن   إذة، االجتماعي   السلوكية

للبيئة  -التي تحدد بيولوجيا  -منها المزاج  ،من الخصائص   مجموعة   معه   يجلب   الطفل   ن  أ ننس
ا أن   على هذه الخصائص لتعديلها وضبطها، ويجب على المرء   التي تعمل    في السيا    يفكر   أيض 

: تية  اآل على الجوانب   السيا  يشتمل   سبيتزبر  على أن   ضاف  أ إذ ة،االجتماعي   فاعالت  الت   لفهم  
ة جيل وهوي   المعتقدات والقيم التي تشكل جزء ا من والثقافة التي تشمل   العالقة، والحالة، والوظيفة،

ونقلها إلى الجيل القادم.  أنماط السلوكلكيفية تعلم  ا  ة، وهذه المعتقدات والقيم توفر نسيججماعي  
(Semrud –Clikeman, 2007) 

ة ال يزال  ير االجتماعي   الكفاءة   اإلجما  على المعنى الكامل لمصطلح   وعلى الر م من أن  
بين  ا  عام ا  هناك اتفاق ن  إف Guralnick) (Neville Andه وحسب نيفيل وجورالنيكن  أال إثابت، 

الكفاءة االجتماعية تشير إلى كيفية قيام الفرد بتحديد وحل معظم التحديات  التعريفات إلى أن  
حديات األساسية المهارة في بدء التفاعل مع األساسية في العالقات اإلنسانية، وتشمل هذه الت  

صداقات، وتحقي  أهداف العالقات الشخصية ذات اللنزاعات، وبناء اآلخرين والحفاظ عليه، وحل ا
 ((Kemple,2004, p 2الصلة. 

ودودج  اقترح كريك فقدلى نظرية معالجة المعلومات إ ة نظريا  وتستند الكفاءة االجتماعي  
(Crick and Dodge) ة من خالل ست ا  لمعالجة المعلومات لفهم الكفاءة االجتماعي  أ نموذج

 (:Semrud – Clikeman, 2007) خطوات
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ة شدددددددارات االجتماعي دددددددلدددددددى اإلإاالنتبددددددداه  ينبغدددددددي علدددددددى الطفدددددددل :الصدددددددلة   ذات   المثيدددددددرات   ترميدددددددز   .2
 اللفظية و ير اللفظية على حد سواء.

ددددد ،مدددددا حددددددث الطفدددددل   أن يفهدددددم   شدددددارات: يجدددددب  تفسدددددير اإل .0 بب والقصدددددد الكدددددامن وراء وكدددددذلك الس 
 فاعل.الت  

 ة فهمه.فاعل وكيفي  ما الهدف من الت   ل  هداف: يحدد الطفتحديد األ .1

ددددددأتطدددددوير تمثيددددددل الحالدددددة  .4 ابقة وتددددددذكر ردة و الموقددددددف: مدددددن خددددددالل المقارندددددة مددددددع المواقدددددف الس 
 اب .فعله تجاهها ونتيجة التفاعل الس  

 دراك وما لدى الطفل من خبرة سابقة. اختيار ردود الفعل الممكنة: بناء على اإل .5

 تقييم العمل ومدى نجاحه.  .6
َّةَّمائيَّللكفاءةَّاالجتماعي َّطورَّالن َّت َّال

 إذثناء مرحلة الرضاعة من خالل المدخالت الحسية، أفي  طفال عالمهم الخارجي  يفهم األ
 مة فعلهة رد  على كيفي   شخاص اعتمادا  ظر لأليربط الطفل ما بين الصوت والرائحة، ومتابعة الن  

ن تتسع أ(، والتي ما تلبث Semrud–Clikeman,2007سرة، )تجاهه، وتكون عالقته ضمن األ
 Kostelnik et) قات نتيجة لنموه العقلي والحركيتزداد هذه العال إذفي مرحلة الطفولة المبكرة 

al,2010) ،و أة ة االبتدائي  نوات المدرسي  ه خالل الس  ن  إ لى مرحلة الطفولة المتوسطة، حيث  إ وصوأل
( حسب microsystem)رصغ  وهو السيا  الم   جديد   طفال يدخلون في سيا   األ ن  إالمتوسطة ف
عليمات التي من خالل المعلم والمتمثل بالت   المدرسي   وهو الجو   (Bronfenbrenner)برونفنبرينر 
 كثر وزنا  ألهذه العناصر  ثير  ييصبح الت إذقران من خالل القبول، والمنهاج المدرسي، يعطيها، واأل

 رائهم، والقيام بلعب  آعبير عن هم المجال للت  ئعطاا  طفال و بتوجيه األ يقوم المعلمون إذسرة، من األ
 ثير  يلما له من ت ؛قران  األ في مجموعات   خول  ، وتشجيعهم على الد  ة  االجتماعي   في المواقف   ور  الد  

لما لديه، وهي كذلك تجربة متساوية  ة  مغاير  نظر   وجهات   إلى ف  بحيث يتعر   على الطفل   مباشر  
تؤدي كل هذه العناصر  إذة حل المشكالت، مستوى، وكذلك منهاج يحتوي على تعليمات حول كيفي  ال
 (Underwood and Roson,2011ة بمهاراتها. )لى نمو الكفاءة االجتماعي  إ

خرين والدوعي الفهم لآلو مو، منها: الن  ، ةلوك االجتماعي في هذه المرحلة متغيرات عد  ويحكم الس  
وسدددائل  فضدددال  عدددنسدددرة والروضدددة، ة التدددي حصدددل عليهدددا مدددن األسددداليب االجتماعي دددفع، األوابهدددم، الدددد  

د ؛وسعألتكون صداقات وتفاعل اجتماعي  عالم، ومن خالل هذه المتغيرات يكون الطفل جاهزا  اإل ا مم 
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ددد هم علدددى عددديش هدددذه المرحلدددة بخصائصدددها قددددرت  م عددددم   ن  أال إعادة علدددى الطفدددل، يعكدددس السدددرور والس 
الي ضددعف فددي ة تددنعكس علددى سددلوكهم وبالت ددنفسددي   هددم يواجهددون مشددكالت  ن  أعلددى  ة فهددذا دليددل  ابي دديجاإل

ددد االجتماعي دددة؛المهدددارات  لدددى الحاجدددة لمدددد يدددد العدددون لهدددم، وتتسدددع فدددي هدددذه المرحلدددة دائدددرة إا يدددؤدي مم 
ددالت   ال بتحقيدد  طفددا يسددمح لألواصددل االجتمدداعي، وجماعددات اللعددب، والصددداقات مددع كددال الجنسددين، مم 

لدى إهدل كثر مدن االعتمداد علدى األيكثدر فدأطفدال وتتميدز هدذه المرحلدة بانتقدال األ ،المكانة االجتماعيدة
 (Al-lasasmah, 2011)ولية. ؤ الثقافي، وتزداد مشاعر المس مط  الن   ثير  يت أاالستقاللية، كما ويبد

َّالسابقة::َّالدراساتَّثانياًَّ
ة االجتماعي ددة باهتمددام  البدداحثين ألهميتهمددا، لددذلك فقددد حظددي موضددو   الددت حكم المعرفددي، والكفدداء

 من الدراسات العربي ة واألجنبي ة التي تناولتهما باهتمام، ومن هذه الدراسات:  عديدأجرى الباحثون 
َّالمعرفي َّالت حكم  ,Willcutt,Doyle, Nigg) وبنجتوننيك، فارون  ،دولي: أجرى  أوال":

Faraone and Pennigton,2005)   حق  لى الت  إة، هدفت مريكي  في الواليات المتحدة األدراسة
عراض أ ن  إ :فس العصبي تقولمن االقتراحات في علم الن   ا  واحد ن  يظرية القائلة بمن صحة الن  
ولية في الوظائف أ ن تكون نتيجة الضطراباتأ( ممكن ADHDشاط الزائد )الن   فرط   اضطرابات  

للمشكالت للوصول  مناسبة   يجاد حلول  إة تتحكم بة ومعرفي  ها عمليات عصبي  ن  يب ة، والمعروفنفيذي  الت  
قياس على دراسة قامت ( 83)لى تحليلإوصل ة تم الت  ظري  حق  من صحة هذه الن  هداف، وللت  لى األإ

بدون ومجموعة  .((3734كانت العينة  إذ ،ن لديهم فرط نشاط زائدمم   ة لمجموعة  الوظائف التنفيذي  
المجموعات مع فرط النشاط  ن  ألى إشارت الدراسة أ(، و (2969كانت العينة  فقدشاط الزائد فرط الن  
 والت خطيط،الذاكرة العاملة  مهماتة في ة وخاص  نفيذي  الوظائف الت   مهماتفي  ا  ظهرت تدنيأالزائد 

َّ.بعاد الوظائف التنفيذيةأبعاد من أة النشاط الزائد والضعف في عد   بين فرط ظهرت النتائج ارتباطا  أو 
( في Levin,Hanten and Xiaoqi,2010وهدفت دراسة ليفين، هانتين واكسياوجي )

ة لدى حكم المعرفي بالمخرجات االجتماعي  عالقة الت   إلىعرف لى الت  إمريكية الواليات المتحدة األ
( 52) مكونة منعينة الدراسة  صابات العظام، وكانتا  صابات الدما  و إطفال الذين يعانون من األ

صابات العظام، إيعانون من  ( طفال  41(، و)17-7عمار من )يصابات الدما  بإمن  ونيعان طفال  
قياس  حكم المعرفي من خالل مهمة ستيرنبير ) الذاكرة (، ومهمة فالكانر، وتم  قياس الت   تم  و 

تائج ظهرت الن  أة، و ة والمجاالت االجتماعي  كيفي  ت  ة اللوكي  ة من خالل الموازين الس  المخرجات االجتماعي  
 ن  أقترح ألذلك  فقد  ؛ةبالمخرجات االجتماعي   يجابا  إفاعل في مهمة ستيرنبير  مرتبط الت   زمن   ن  أ



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

77 

ة من خالل تحسين المعلومات على المخرجات االجتماعي   ة  يجابي  إ ثار  آكون له تدريب المعرفي قد الت  
 ة. االجتماعي  

لى إ( في هولندا، (Shaul and Schwartz,2014شول وشوارتزجراها أكما هدفت دراسة 
معرفة القراءة والكتابة، والوعي ) ةكاديمي  ة في مهارات ما قبل األالوظائف التنفيذي   اسهامتحديد مدى 

لتسمية ا :مثل ،المعرفية المقدراتومعرفة المفاهيم الرياضية( مع  الصوتي والمعرفة الهجائية،
( سنوات 6-5ما بين ) ( طفال  54للمفاهيم، والذاكرة قصيرة المدى، كانت عينة الدراسة عبارة عن )

في معرفة  القراءة  أسهمتالوظائف التنفيذية  ن  أظهرت النتائج أطفال مختلفة، و أربع رياض أمن 
ة تتزايد مع نمو نفيذي  الوظائف الت أن لىإالدراسة شارت أ كماوالكتابة ومعرفة المفاهيم الرياضية، 

ي، وقد وجد ارتباط قوي و هوتطور  الطفل  ة.مالئي  نفيذية  والمعرفة اإلجابي بين الوظائف الت  ا 
لى معرفة عالقة الوظائف التنفيذية بالحساسية إ (Al-Tai,2015) الطائي وهدفت دراسة

 ( طالب  200راسة من )للمشكالت لدى الطلبة المتميزين واالعتياديين في العرا ، تكونت عينة الد
مقياس الوظيفة التنفيذية،  ستخدموأ  في الجامعة المستنصرية،  من ذوي التخصصات العلمية وطالبة  

على من المتوسط لدى الطلبة أالوظائف التنفيذية  ن  أظهرت النتائج أومقياس الحساسية للمشكالت، و 
في الوظيفة  ة  حصائي  إ داللة   ذات   وجد فرو   ته ال ن  ألى إشارت النتائج أالمتميزين واالعتياديين، كما 

نفيذية ة بين الوظيفة الت  يجابي  إلى وجود عالقة إشارت النتائج كذلك ألمتغير الجنس، و  ة وفقا  نفيذي  الت  
 والحساسية للمشكالت لدى الطالب االعتياديين والمتميزين.

العالقة الطولي ة بين  ( إلى معرفةKim and Chang,2019كما هدفت دراسة كيم وجانج )
: الوظيفة التنفيذية لى سن المدرسةسمات الطفولة  ير االنفعالي ة والكفاءة االجتماعي ة في االنتقال إ

( طفال  وطفلة ؛ 643للطفل ودفء األمهات كموجهات في كوريا الجنوبية، تكونت عينة الدراسة من )
تصنيف األمهات لألطفال على سمات الطفولة  ير االنفعالي ة، ستخدم ( من اإلناث، وأ  49%منهم )

أشارت و ( سنوات، 8( سنوات، وعلى الوظيفة التنفيذية على عمر )5ودفء األمهات على عمر )
الن تائج إلى أن  العجز في الوظيفة التنفيذية عند األطفال وجنس األطفال )األوالد( تنبي بانخفاض 

اقترب التيثير المعتدل للوظيفة التنفيذية على العالقة بين سمات الطفولة  الكفاءة االجتماعية، بحيث
ل ذوي  ير االنفعالية والكفاءة االجتماعية من خالل أن  الكفاءة االجتماعية أقل فقط عند األطفا

، ووظيفة قدرات لغوية أكثر تطورا  مالفتيات  ، كما أظهرت النتائج أن  لدىالوظيفة التنفيذية األقل
السمات  ير ، في حين أظهر األوالد مستويات أعلى من فيذية، وكفاءة اجتماعية من الفتيانتن
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والسلوك الخارجي. وأفادت أمهات الفتيات بمستويات أعلى من الدفء تجاه أطفالهن  االنفعالية
 ة  غوي  لل  ا المقدراتب كبير   لألوالد كانت الكفاءة االجتماعية مرتبطة بشكل   بالنسبة  و  والد،األبمقارنة 
بالنسبة الخارجي، أما لوك وعدد أقل من الس   التنفيذية،العجز في الوظيفة  تقدم ا، ونقصاألكثر 
 ولكن لم تكن مرتبطة   الل غوية، المقدراتارتبطت الكفاءة االجتماعية مع درجات أعلى في فقد  للبنات
لكل من  الخارجي. وبالنسبة   لوك  ة أو الس  ذي  التنفي أو الوظيفة   السمات   ير  االنفعالي ة  مع  كبير   بشكل  

 .لألطفال   ة  االجتماعي   في الكفاءة   نو   بالت   كبير   لم يكن دفء األمهات مرتبطا  بشكل   والفتيان،الفتيات 
َّةَّالكفاءةَّاالجتماعي ََّّ:ثانياًَّ

 جراهاأ من الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية، ومن هذه الدراسات دراسة عديدجريت أ
ة لوكي  ة والمشكالت الس  لى معرفة مدى قصور الكفاءة االجتماعي  إهدفت  (Shaaban, 2014) شعبان

مصر، تكونت عينة الدراسة  –طفال مرحلة ما قبل المدرسة في مدينة المنصورة ألدى عينة من 
: مقياس مامقياسين هناث، تم تطبي  من اإل( 132ذكور، و)من ال( 71منهم ) ،لاطفاأل من (203)

مستوى الكفاءة  ن  ألى إتائج شارت الن  أوقد  ة،لوكي  ة، ومقياس المشكالت الس  الكفاءة االجتماعي  
الكفاءة  ن  أة، كما لوكي  المشكالت الس   معدل   في سلبا   طفال ما قبل المدرسة يؤثر  أة لدى االجتماعي  
بالعمر  ثر  يلوكية تتالمشكالت الس   ن  أكما  ث،ناو  لصالح اإلثر بعاملي العمر والن  ية تتاالجتماعي  

ة من لوكي  الس   المشكالت   ه يمكن التنبؤ بانخفاض  ن  ألى إشارت الدراسة كذلك أو ، كورو  لصالح الذ  والن  
 . ةاءة االجتماعي  فخالل زيادة معدالت الك

امج إرشادي برن فاعليةلى الكشف عن إ (Salem, 2015) سالم جرتهاأوكذلك هدفت دراسة  
ة وتحسين نوعية الحياة لدي عينة من تالميذ ذوي صعوبات سلوكي في تنمية الكفاءة االجتماعي  

تكونت العينة األساسية  الحياة،ة ونوعية المتبادل بين كل من الكفاءة االجتماعي   يثير  علم، وفهم الت  الت  
ن يعانون ية للبنين في السعودية، مم  هلفي مدرسة الفيصلية األتلميذا   (184من ) ( تلميذا  17من )

مهارات الكفاءة االجتماعية لها  أن  إلى  شارت الدراسةأمن صعوبات التعلم في مادة اللغة العربية، و 
 .صعوبات التعلم ذويعلى نوعية الحياة لدى التالميذ  تيثير  

ى لإ( (Roma and Ritubakashi,2015جراها روما ورتباكاشي أشارت دراسة أو كما  
كاديمي للطلبة في المرحلة الثانوية ة بعادات الدراسة والتحصيل األمعرفة ارتباط الكفاءة االجتماعي  

 ،ة ومستوى عادات الدراسة عند هؤالء الطلبةفي الهند، ثم محاولة معرفة مستوى الكفاءة االجتماعي  
مرتفعي التحصيل ومتوسطي  ة وعادات الدراسة على الطلبةالكفاءة االجتماعي   ومعرفة  العالقة بين  
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 (Jannu)مدارس ثانوية في منطقة  جمع البيانات من سبع   التحصيل وضعاف التحصيل، تم  
ة، ومقياس عادات الدراسة، تم استخدام مقياس الكفاءة االجتماعي  و ة، الطريقة العشوائي   باستخدام

 عام   ة وعادات الدراسة بشكل  الجتماعي  ة بين الكفاءة اقوي   ة  يجابي  إ ن هناك عالقة  أظهرت النتائج أو 
 .كثر من الذكور  أ ناث  اإل لصالح  

ة لى معرفة العالقة بين الكفاءة االجتماعي  إ (Al-namlah,2016) النملة وهدفت دراسة
ة لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين في منطقة الرياض، وتكونت عينة الدراسة والدافعي  
ة، االجتماعي   الكفاءة: مقياس وتم إستخدامف الثاني الثانوي، من طالب الص   طالبا   (248من )

جميع محاور المقياس األول )الكفاءة  أظهرت نتائج الدراسة أن   وقدافعية لإلنجاز، ومقياس الد  
االجتماعية( جاءت بدرجة مرتفعة، وجاءت النتائج المتعلقة بمحاور المقياس الثاني )الدافعية 

ة في موجبة ذات داللة إحصائي   إرتباطيةتائج على وجود عالقة ت الن  ز( بدرجة مرتفعة، كما دل  لإلنجا
ة في التنبؤ تقديرات أفراد العينة على محاور مرتفعة أيضا   لمحوري المهارات الشخصية واألكاديمي  

 .ة اإلنجازبدافعي  
 المتغيراتعلى عرض بعض  ها اقتصرتن  يالحظ بي  لدراسات السابقة من خالل استعراض ا

االجتماعية،  والكفاءةالمتعلقة بموضو  الدراسة، ومنها تلك الدراسات التي تناولت التحكم المعرفي 
ابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة عالقتها بمتغيرات من خالل عرض الدراسات الس   أيضا   الحظوي  

حكم ة بتناول الت  لفة، بينما ستنفرد الدراسة الحالي  ة مختة وأجنبي  ها تناولت مجتمعات عربي  أخرى، كما أن  
ردن وهذا ما يميزها ة لدى طلبة الصف األول األساسي في األاالجتماعي   بالكفاءةالمعرفي وعالقته 
 ابقة.عن الدراسات الس  

َّجراءاتَّالطريقةَّواإل
دوات أل ا  وصفتضمن نتها وكيفية اختيارها، كما وصفا  لمجتمع الدراسة وعي الجزءتضمن هذا 

عدادها والتطبي  إوطريقة  الدراسة ممثلة في مقياس التحكم المعرفي، ومقياس الكفاءة االجتماعية،
جراءياالستطالعي لها والت تضمن ات تطبيقها وطريقة تصحيحها، كما كد من صدقها وثباتها، وا 

مت في تحليل البيانات، في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التي استخد المستخدمةبالمنهجية  تعريفا  
 تي:يلى نتائج الدراسة وتحليلها، وبيان ذلك فيما يإللوصول 

وذلدددددك لمناسدددددبته لطبيعدددددة  ؛اسدددددتخدم الباحدددددث المدددددنهج الوصدددددفي االرتبددددداطي:َّالدراسَََََّّّّّةةَّمنهجي ََََََّّّّّّ:والًَّأ
دواتهددددا أعددددن تسدددداؤالتها واسددددتخالص نتائجهددددا باالعتمدددداد علددددى تطبيدددد   ةجابددددالدراسددددة مددددن خددددالل اإل
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ي كدددددددل مدددددددن: مقيددددددداس الدددددددتحكم المعرفدددددددي، ومقيددددددداس الكفددددددداءة االجتماعيدددددددة لمناسدددددددبتهما والمتمثلدددددددة فددددددد
  دددددراض الدراسدددددة، وتدددددم تطبيددددد  مقددددداييس الدراسدددددة علدددددى عيندددددة اسدددددتطالعية تدددددم اختيارهدددددا عشدددددوائيا  أل

َّوطالبة من المدارس الخاصة.  ( طالبا  49مكونة من )
َّ مجتمعَّالدراسةَّوعينتها:َّثانياًَّ

 : الدراسةمجتمعَّ
بالغ  وال ،ساسي في العاصمة عماناأل األول   ف  الص   طلبة   من جميع   الدراسة   ع  مجتم ن  تكو  
 ( طالبا  وطالبة.10416عددهم )

 عينةَّالدراسة:

 2.5%))بنسبة  وطالبة   ( طالب  800عددهم ) المشاركين في الدراسة والبالغ   األفراد   اختيار   تم  
طلبة  تقسيم   مديريات، فقد تم   على سبع   طلبة موزعين  لكون هؤالء ال ونظرا  ، من مجتمع الدراسة تقريبا  

شر  عمان وتشمل كل من سحاب والموقر والقويسمة،  :وهي ،مناط  (1)لى إالعاصمة عمان 
ناعور، ووادي  وتشمل:ووسط عمان وتشمل قصبة عمان، ولواء الجامعة، وماركا، و رب عمان 

 (:1السير، وحسب الجدول )
َّسةمجتمعَّالدراَّ(1)جدولَّال
َّالمجموعَّالمديريةَّالمنطقة

َّشرقَّعمان
 204 الموقر
 1111 سحاب
 6367 القويسمة

َّوسطَّعمان
 5634 قصبة عمان
 8353 لواء الجامعة

 6857 ماركا
 3112 وداي السيرَّغربَّعمان

 798 ناعور

 اإلجراءات اآلتية في اختيار المشاركين في الدراسة: الباحثانوقد اتبع 
دددد ريددددة مددددن كددددل منطقددددة  اختيددددار مدي تددددم   .2 مددددديريات كددددل  بددددين   القرعددددة   بطريقددددة   ابقة  مددددن المندددداط  الس 

 .(2حسب الجدول ) تائج  منطقة، وجاءت الن  

َّالمديرياتَّالمستهدفةَّ(2جدول)
َّعددَّالعينةَّمنَّكلَّمديريةَّعددَّالطلبةَّالمديرية
 87 1111َّسحاب

 651 8353َّلواءَّالجامعة

 62 798َّناعور
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ددددد مدددددن ضدددددمن   المسدددددتهدفة   المددددددارس   تحديدددددد   تدددددم   .0  ،االقتدددددرا    هدددددا بطريقدددددة  اختيار   ديريات التدددددي تدددددم  الم 
 ( مدرسة.30) المستهدفة   المدارس   وكان عدد  

ة رقددددام الفردي دددد، واختيددددار الطلبددددة حسددددب األة  عشددددوائي   بطريقددددة   مددددن كددددل مدرسددددة   شددددعبة   اختيددددار   تددددم   .1
 للطلبة بالشعبة.

َّأدواتَّالدراسةَّ:ثالثاًَّ
 :يناآلتي المقياسيناستخدام هداف الدراسة تم أالمناسبة لتحقي  بغرض جمع البيانات 

َّأ .1 َّالمعرفي َّالتحكم َّقياس  Behavior Rating Inventory of Executiveداة

Function®, Second Edition (BRIEF®2))َّ من قبل ) عد  أوالذيGioia et al, 

: المراقبة، التنظيم، تيةبعاد اآل( فقرة موزعة على األ31صلية من )صورته األ وتيلفت( ، 2002
 ة بعد ترجمته.ردني  المبادرة، والذي تم تطويره ليناسب البيئة األ التخطيط، الذاكرة العاملة،
 صدقَّمقياسَّالتحكمَّالمعرفيَّ

َّ:َّلترجمةصدقَّا
للمقياس، بعرضه على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص  ت رجمةحق  من صد  الالت   تم  

 طلب إليهم إبداء الرأي فيه من حيث: إذربوي والقياس والتقويم، ت  فس الفي علم الن  
 الدقة في ترجمة األبعاد والفقرات. -
 قياس الفقرات لما أعدت لقياسه. -

 ة المستهدفة.مدى مناسبة الفقرات للفئة العمري   -
 غوية لهذه الفقرات.مة الصيا ة الل  مدى مالء   -
 .ة فقرات المقياسشمولي   -

 اإلضافة. مواء بالحذف أإجراء أي تعديل س -
 المقياس     الباحث  ، وطب  (80%بنسبة  اتفا  ) المحكمين آراء   وف    إعادة صيا ة الفقرات   وتم  
( 49)حجمها ، وقد بلغ  الدراسة   عينة   ساسي من  ير  األ ول  ف األة من طلبة الص  استطالعي   على عينة  

 يكد من الجوانب اآلتية:طالبا  وطالبة بهدف الت  
 تحديد الوقت الالزم لتطبي  المقياس. -
 يكد من درجة وضوح فقرات المقياس.الت   -
 تحديد مدى استجابة المعلمات لتعليمات المقياس. -
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وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية، حدد الوقت الالزم لتطبي  المقياس، وذلك برصد الزمن 
فقرات المقياس  أن   ، وتبين  دقائ  (7-5) معلمات  ال استجابة   متوسط   ست غر   لتطبيقه، إذ بلغ  ا  الذي 
 للمعلمات. واضحة  

  :حكمَّالمعرفيثباتَّمقياسَّالت َّ
 الدراسة األولى بطريقتين: يكد من ثبات أداة  الت   تم  
2. َّ عادة َّوا  ة طبي  على عينة استطالعي  : وذلك من خالل الت  (test-retest)َّاالختباراالختبار

 إذعينة الدراسة،  ساسي من خارج  األ ول  األ ف  الص   بة من طلبة  وطال ( طالبا  49مكونة من )
 االستبانة على أفراد   جرى إعادة تطبي    ،وبعد مرور أسبوعين ،طبقت االستبانة على أفرادها

ارتباط  معامل   التطبيقين األول والثاني باستخدام   االرتباط بين   حساب معامل   أنفسهم، وتم   العينة  
 (. 0.918) االرتباط   معامل   قيمة  بيرسون، وبلغت 

بلغددددددت هددددددذه  إذاخلي، ألفددددددا لالتسددددددا  الددددددد   -كرونبددددددا  معادلددددددة   : باسددددددتخدام  اخلياالتسََََََّّّّّّاقَّالََََََّّّّّّد َّ .0
 (.0.966القيمة )

َّالمقياس:تصحيحََّّطريقة
ليكرت  تدريج   حكم المعرفي الذي استخدم  ة لفقرات مقياس الت  على المتوسطات الحسابي   للحكم

وبسبب  أن  جميع  فقرات  المقياس سلبي ة بالنسبة للسمة المقاسة  ؛(بدا  أو أ ، نادرا  البا  الثالثي )دائما،  
(، ونادرا أو 2) ا(، و الب1)الت حكم المعرفي(؛ لذا تم  اعتماد الت دريج اآلتي لسلم االستجابة: دائما )

 (.3أبدا )
 المعادلة اآلتية: استخدمت

 3ة(/أدنى قيم –)أعلى قيمة في التدريج 
(3-1/)3 =0.67 

 :ييتيوبالتالي تكون فئات الحكم على المتوسطات الحسابية كما 
 (       منخفض 1.67 -1) 
 متوسط   ( 2.36 - 1.68)
 (     مرتفع3    -  2.37)

َّ)أ .2 َّاالجتماعية َّالكفاءة َّتقييم َّ)SCBEداة )social competence and behavior 

evaluation:)  ه  عد  أالذي َّهداف الدراسة،أاالجتماعية لتحقي  تم استخدام مقياس الكفاءة 
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(Lefreniere and dumas ,1995 و )ردنية، والذي يتكون تطويره ليناسب البيئة األ قد جرى
قران، والكفاءة االجتماعية مع فقرة موزعة على بعدين وهما الكفاءة االجتماعية مع األ (50)من 
 .الكبار

َّةَّاالجتماعية:الكفاءصدقَّمقياسَّ 
َّ:ترجمةالَّصدق

للمقياس، بعرضه على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص  ترجمةتم التحق  من صد  ال
 طلب إليهم إبداء الرأي فيه من حيث: فقدربوي والقياس والتقويم، فس الت  في علم الن  

 الدقة في ترجمة األبعاد والفقرات. - -
 قياس الفقرات لما أعدت لقياسه. -

 فئة العمرية المستهدفة.مدى مناسبة الفقرات لل -
 غوية لهذه الفقرات.مة الصيا ة الل  مدى مالء   -
 شمولية فقرات المقياس  -

 اإلضافة. مإجراء أي تعديل سواء بالحذف أ -
الباحث المقياس  ، وطب (80%بنسبة اتفا  ) وتم إعادة صيا ة الفقرات وف  آراء المحكمين

( 49) حجمهان  ير عينة الدراسة بلغ ساسي مول األعلى عينة استطالعية من طلبة الصف األ
 بهدف التيكد من الجوانب اآلتية:وطالبة طالبا  

 تحديد الوقت الالزم لتطبي  المقياس. -
 التيكد من درجة وضوح فقرات المقياس. -
 تحديد مدى استجابة المعلمات لتعليمات المقياس. -

قياس، وذلك برصد الزمن وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية، حدد الوقت الالزم لتطبي  الم 
فقرات المقياس  أن   ، وتبين  دقائ  (7-5)الذي أ ست غر   لتطبيقه، إذ بلغ متوسط استجابة الطلبة 

 للمعلمات.واضحة 
َّة(ثباتَّمقياسَّ)الكفاءةَّاالجتماعي َّ

 بطريقتين:تم التيكد من ثبات أداة مقياس الكفاءة االجتماعية 
عََََََََّّّّّّّّادةَّ .1 : وذلددددددددك مددددددددن خددددددددالل التطبيدددددددد  علددددددددى عينددددددددة (test-retest)االختبََََََََّّّّّّّّاراالختبََََََََّّّّّّّّارَّوا 

ساسدددددي مدددددن خدددددارج عيندددددة ول األفدددددي الصدددددف األ وطالبدددددة ا  ( طالبددددد49اسدددددتطالعية مكوندددددة مدددددن )
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جددددددرى إعددددددادة تطبيدددددد   ،نيوبعددددددد مددددددرور أسددددددبوع، طبقددددددت االسددددددتبانة علددددددى أفرادهددددددا إذالدراسددددددة، 
األول االسددددددتبانة علددددددى أفددددددراد العينددددددة أنفسددددددهم، وتددددددم حسدددددداب معامددددددل االرتبدددددداط بددددددين التطبيقددددددين 

 (. 0.532وبلغت قيمة معامل االرتباط ) بيرسون،والثاني باستخدام معامل ارتباط 
بلغدددددددت هدددددددذه  إذلالتسدددددددا  الدددددددداخلي،  ألفدددددددا-كرونبدددددددا باسدددددددتخدام معادلدددددددة  االتسَََََََّّّّّّّاقَّالَََََََّّّّّّّداخلي: .2

 (.0.927القيمة )
َّالمقياس:طريقةَّتصحيحَّ

ذي استخدم تدريج على المتوسطات الحسابية لفقرات مقياس الكفاءة االجتماعية وال للحكم
درجات،  (3) درجات، و البا   (4)( بحيث تعطى دائما بدا  أ، ، نادرا  ،  البا  ليكرت الرباعي )دائما  

 ( درجة.(1 بدا  أدرجتين، و  (2) ونادرا  
 3أدنى قيمة(/ –تم استخدام المعادلة اآلتية: )أعلى قيمة في التدريج 

 (4-1/)3 =1 

 :ييتي الحسابية كماسطات وبالتالي تكون فئات الحكم على المتو 
 (  منخفض2أقل من   -1)
 ( متوسط3أقل من  -   2)
 (       مرتفع4    -  3)

َّاإلحصائية:المعالجةَّ
 :تيةحصائية اآلسئلة الدراسة باستخدام المعالجات اإلأجابة على تم اإل
 ارية.يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيإول والثاني تم السؤال األ عن ةلإلجاب
 يجاد معامل ارتباط بيرسون.إالسؤال الثالث تم  عنجابة لإل

السؤال الرابع تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للتحكم المعرفي في تفسير  عنلالجابة 
 الكفاءة االجتماعية.

َََّّّ:الدراسةنتائجَّ
َّ  ساسي في المدارسول األما مستوى التحكم المعرفي لدى طلبة الصف األَّالول:السؤال

يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إول بالسؤال األ عنجابة الخاصة في عمان؟ تم اإل
 (: 3فراد عينة الدراسة على مقياس التحكم المعرفي وكانت النتائج كما في الجدول )أداء أل

َّ
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َّالمتوسطاتَّالحسابيةَّواالنحرافاتَّالمعياريةَّللتحكمَّالمعرفيَّ(3)َّجدولال
المتوسطَّالحسابيَّبداللةََّّاالنحرافَّالمعياريَّالمتوسطَّالحسابيَّالبعدَّالرقم

َّالمستوىَّالفقرة
 مرتفع 2.40 2.56 9.60َّالمبادرة 1
 مرتفع 2.49 4.85 19.91َّالذاكرةَّالعاملة2َّ
 مرتفع 2.49 4.61 19.91َّالتخطيطَّوالتنظيم3َّ
 مرتفع 2.52 3.62 15.12َّمتابعةَّالواجبات4َّ
 مرتفع 2.57 2.90 12.87َّتنظيمَّالمواد5َّ

 مرتفع 2.50 17.00 77.41َّالدرجةَّالكلية
ول المتوسط الحسابي لدرجة التحكم المعرفي لدى طلبة الصف األ ن  أيالحظ من النتائج 

وبمستوى مرتفع،  (2.50ذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )إساسي جاء بالدرجة المرتفعة، األ
بعاد ذ تراوحت المتوسطات الحسابية لألإ ،درجة المرتفعةبعاد في الوجاءت المتوسطات الحسابية لأل

وفي  (0.57)بمتوسط حسابي  المواد( )تنظيمولى بعد األ الرتبةوجاء في  (0.57و)( 0.42بين)ما 
 وبمستوى مرتفع. (0.42)بمتوسط حسابي  )المبادرة(خيرة بعد األ الرتبة

 المرحلة   ة في هذه  العالي   االستعداد   لى درجة  إعزى هذا االرتفا  في مهارات التحكم المعرفي وي  
مقدمي  ( ومستوى االهتمام من قبل  Bern’s,2016ة الستقبال المثيرات )للوصالت العصبي   ة  العمري  

 Goldstein and)ناجيليري شتاين و ه وحسب جولدن  إ إذالبيئة المناسبة،  فضال  عنالرعاية للطفل، 

Naglieri) تطوير مهارات التحكم  في ئيسيثير الر  الرعاية والبيئة الت  للتفاعالت مع مقدمي  ن  إف
فاعالت في مرحلة الطفولة المبكرة ولغاية بداية الطفولة المتوسطة ثم تصبح الت   المعرفي خصوصا  

اللغوية والسلوك االجتماعي، االنتباه،  المقدراتأكثر تعقيد ا في مرحلة الطفولة المتوسطة نظر ا لتطور 
 ,Goldstein and Naglieri)قدرات الذاكرة العاملة ماالندفا  ، والتنظيم الذاتي، و والتحكم في 

تمكن الطفل من  إذ ؛ه وفي مرحلة الطفولة المتوسطة تزداد الخبرات مع الرفا ن  أ، كما (2014
تكيفه عبر الحياة من خالل  فيدوار التي تؤثر اكتساب مدى واسع من المهارات واالتجاهات واأل

وهذا يتم من  ،كبر لاللتزام بالتعليماتأاستراتيجيات تنظيم مخططة ونشطة، وبذل مجهود  استخدام
كثر مرونة للتكيف مع أللقواعد و  كثر وعيا  أطفال يصبح األ إذحكم والتنظيم خالل تطوير مهارات الت  

ور طلى الت  إكثر والذي يؤدي بدوره أوانتباه  سلوكهملى كبح إمتطلبات السيا  والذي يحتاج 
كما ويتف  هذا االرتفا   .( Underwood and Roson,2011االجتماعي، والمعرفي، واالنفعالي )
إذ ( Shaul and  Schwartz، 2014ا مع دراسة شول وشوارتز )في مهارات التحكم المعرفي جزئي  

 مهارات التحكم المعرفي تتزايد وتتطور مع نمو الطفل. ن  ألى إشارت هذه الدراسة أ
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ساسي في المدارس ول األما مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طلبة الصف األَّلثاني:االسؤالَّ
يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات إجابة على السؤال الثاني بالخاصة في عمان؟ تم اإل

وكانت النتائج كما في الجدول  ،مقياس الكفاءة االجتماعية عنفراد عينة الدراسة أداء المعيارية أل
(4:) 

َّالمتوسطاتَّالحسابيةَّواالنحرافاتَّالمعياريةَّللكفاءةَّاالجتماعيةَّ(4)َّجدولال
َّالمستوىَّالمتوسطَّالحسابيَّبداللةَّالفقرةَّاالنحرافَّالمعياريَّالمتوسطَّالحسابيَّالبعدَّالرقم
 مرتفع 3.04 13.59 73.04 قراناأل 1
 مرتفع 3.10 9.25 58.76 الكبار 2

 عمرتف 3.06 21.54 131.79 الدرجة الكلية
المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمستوى الكفاءة االجتماعية لدى طلبة  ن  أتائج الحظ من الن  ي  

( وبمستوى مرتفع، 3.06ذ بلغ للدرجة الكلية )إساسي جاء بالدرجة المرتفعة، ول األالصف األ
( )الكبارعد جاء المتوسط الحسابي لب فقدبعاد في الدرجة المرتفعة، وجاءت المتوسطات الحسابية لأل

 (.3.04حسابي)قران( بمتوسط الثانية لبعد )األ الرتبةوفي  (3.10)ولى بمتوسط حسابي األ الرتبةفي 
ليتهم والتي تكمن و هل لمسؤ لى تحمل األإة عزى هذا المستوى المرتفع في الكفاءة االجتماعي  وي  

ة، والتي تمكن االستقاللي   لى حالةإ في حالة التبعية لهم وصوال   طفالهم عليها خصوصا  أفي تدريب 
 Underwood andعامل مع الكبار والرفا  ضمن السيا  االجتماعي. )الطفل من الت  

Roson,2011  دارة محيطهم االجتماعي إنفسهم على أطفال لى مهارة األإعزى ذلك (، كما ي
-Hutchby and Moranمغزى داخل سياقات تفاعلية معينة. ) يواالنخراط في عمل اجتماعي ذ

Ellis,1998ة دمع دراس يا  دزئدف  جديت ( وهدذا(Al-namlah,2016)  في جميع  ا  ظهرت ارتفاعأوالتي
 ة لدى عينة الدراسة.بعاد مقياس الكفاءة االجتماعي  أ

( بدين كدل مدن 0.05)مستوى الداللة  ة عند  حصائي  إهل هناك عالقة ذات داللة َّالثالث:السؤالَّ
 جتماعية؟ حكم المعرفي والكفاءة االالت  

: ما قدرة التحكم المعرفي في تفسدير الكفداءة االجتماعيدة لددى طلبدة الصدف األول السؤالَّالرابع
 األساسي؟ 
تم اإلجابة عن السؤال الثالث  إذ واحدة،والسؤال الرابع بإجابة  السؤال الثالث عنجابة اإل تم  

حصائيا عند إوهي دالة  *(*0.626)النتيجة قد بلغت  يجاد معامل ارتباط بيرسون وكانتإمن خالل 
كما تم اإلجابة عن السؤال الرابع باستخراج معامالت االنحدار الخطي  (،0.05)مستوى الداللة 
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( يبين (5للتحكم المعرفي في تفسير الكفاءة االجتماعية لدى طلبة الصف األول األساسي، والجدول 
 ذلك:

َّلمعرفيَّفيَّتفسيرَّالكفاءةَّاالجتماعيةمعامالتَّتحليلَّاالنحدارَّالخطيَّللتحكمَّاَّ(5جدولَّ)ال

ال َّ
نموذ 

َّ

المعامالتََّّالمعامالتَّغيرَّالمعيارية
βَّالمعياريةَّبيتاَّ

قيمةَّ
َّت

الداللةَّ
 RَّR2َّاالحصائية
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قيمةَّ
َّف

مستوىَّ
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 (0.05عند مستوى ) إحصائيا  *دال 

( أن قيمددددددددة معامددددددددل االرتبدددددددداط بيرسددددددددون بددددددددين الددددددددتحكم 5أظهددددددددرت النتددددددددائج فددددددددي الجدددددددددول )
عندددددددددددد مسدددددددددددتوى الداللددددددددددددة ( وهدددددددددددي دالدددددددددددة إحصددددددددددددائيا  0.626المعرفدددددددددددي والكفددددددددددداءة االجتماعيددددددددددددة )

(α=0.01وبينددددددددت ن ،) تددددددددائج نتددددددددائج تحليددددددددل االنحدددددددددار أن  قيمددددددددة معامددددددددل االرتبدددددددداط بددددددددين الددددددددتحكم
(؛ وهددددددددددددددي دالددددددددددددددة إحصددددددددددددددائيا  عنددددددددددددددد 0.626المعرفددددددددددددددي والكفدددددددددددددداءة االجتماعيددددددددددددددة قددددددددددددددد بلغددددددددددددددت )

( مددددددددن التبدددددددداين فددددددددي %39.2(، وأن  الددددددددتحكم المعرفددددددددي قددددددددد فسددددددددر مددددددددا نسددددددددبته )α=0.05مسدددددددتوى)
 قددددديما يتبدددددين مدددددن نتدددددائج الجددددددول أن الكفددددداءة االجتماعيدددددة،  وهدددددو متنبدددددئ للكفددددداءة االجتماعيدددددة، كمددددد

= ت   ؛β=0.626)إذ بلغددددددت   إحصددددددائيا   ودالددددددة  موجبددددددة جدددددداءت اريددددددةالمعيّ  االنحدددددددار معددددددامالت
 .(p=0.00 ؛22.675

 ة التددددي تشدددددمل  ات المعرفي ددددفددددي تنظددددديم العملي دددد الدددددتحكم المعرفددددي لدددده دور   ن  ألددددى إويعددددزى ذلددددك 
و أهددددددذه العمليددددددات تتشددددددارك  ن  يبدددددد المراقبددددددة، علمددددددا  دراك والددددددذاكرة العاملددددددة والتخطدددددديط و االنتبدددددداه واإل
طفددددددال ة لدددددددى األات التددددددي تحسددددددن الكفدددددداءة االجتماعي ددددددو العملي ددددددأليددددددات كثيددددددر مددددددن اآلتتقدددددداطع مددددددع 

(Egner,2017 وأشدددددددارت دراسددددددددة بيركلددددددددي وآخدددددددرون )(Barkley,et.al)  إلددددددددى أن  مهددددددددارة الطفددددددددل
فعندددددددددد مواجهدددددددددة الطفدددددددددل لموقدددددددددف  فدددددددددي األداء االجتمددددددددداعي الفعدددددددددال تدددددددددرتبط بدددددددددالت حكم المعرفدددددددددي، 

اجتمدددددداعي يتطلددددددب المهددددددارة فددددددي صدددددديا ة اإلجددددددراء المناسددددددب، وتغييددددددر خطددددددة العمددددددل عنددددددد ظهددددددور 
صدددددعوبات، وتعدددددديل السدددددلوك بمدددددا يتناسدددددب مدددددع ذلدددددك الموقدددددف، فإن ددددده ال بدددددد  مدددددن وظدددددائف الدددددت حكم 
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سددددعة المعرفددددي لكددددي يسددددتطيع  هددددذا الطفددددل تخصدددديص المددددوارد المحددددددة والالزمددددة للمعالجددددة، مثددددل: 
المروندددددددة فددددددي تبدددددددديل الخطددددددط، ومراقبدددددددة  فضددددددال  عددددددنفدددددددي الددددددذاكرة العاملدددددددة، وسددددددرعتها المعالجددددددة 

ددددددددددددلوك الندددددددددددداتج مددددددددددددن ذلددددددددددددك، ومقدددددددددددددار توافقدددددددددددده مددددددددددددع الموقددددددددددددف االجتمدددددددددددداعي. ) -Semrudالس 

Clikeman,2007عندددددددد مسدددددددتوى  ة  حصدددددددائي  إ داللدددددددة   ة ذات  يجابي ددددددد(؛ لدددددددذلك فدددددددإن  هنددددددداك عالقدددددددة إ
 أن  المسددددددددتوى فضددددددددال  عددددددددن ة  االجتماعي دددددددد حكم المعرفددددددددي والكفدددددددداءة  الددددددددت   مددددددددا بددددددددين   (2.25)الداللددددددددة 

 المرتفع لمهارات الت حكم المعرفي تتنبي بمستوى مرتفع في الكفاءة االجتماعي ة.
 ن  ألدددددددى إشدددددددارت أ( التدددددددي Levin,2010مدددددددع دراسدددددددة ليفدددددددين ) هدددددددذه العالقدددددددة جزئيدددددددا   واتفقدددددددت

ه ن دددددإحيدددددث  ،ةرجدددددات الكفددددداءة االجتماعي دددددحسدددددن مدددددن مخالتددددددريب علدددددى مهدددددارات الدددددتحكم المعرفدددددي ت  
 يجددددددابي  اإل ثدددددر  لهدددددا األ ن يكدددددون  أة يمكددددددن دريبات المعرفي دددددالت ددددد ن  يالتوصدددددية فدددددي دراسدددددة ليفددددددين بددددد تدددددم  

جزئيددددددا   واتفقددددددتالفعالددددددة، كمددددددا ة ة خددددددالل عمليددددددات المعالجددددددة االجتماعي ددددددعلددددددى الكفدددددداءة االجتماعي دددددد
والتدددددددي أشدددددددارت إلدددددددى أن  العجدددددددز فدددددددي  (Kim,Chang,2019كدددددددذلك مدددددددع دراسدددددددة كددددددديم وجدددددددانج )

 مهارات الت حكم المعرفي عند األطفال تتنبي بانخفاض الكفاءة االجتماعي ة.
 الدراسة:توصياتَّ

االهتمددددام مددددن قبددددل المعلمددددين والتربددددويين فددددي وظددددائف الددددتحكم المعرفددددي وكيفيددددة تطويرهددددا لدددددى  .2
جتمدددداعي المتمثددددل فددددي ثير فددددي الجانددددب االيلمددددا يترتددددب علددددى هددددذه الوظددددائف مددددن التدددد ؛طفددددالاأل

 الكفاءة االجتماعية.
 خرى.أجراء دراسات على مراحل عمرية مختلفة إ .0
فددددددي جوانددددددب النمددددددو  إسددددددهامهاحكم المعرفددددددي ومدددددددى جددددددراء دراسددددددات علددددددى اسددددددتراتيجيات الددددددت  إ .1

 خرى.األ
 ة مشابهة على المدارس الحكومي ة.جراء دراسإ .4
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