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ة  والمهارات االجتماعیة و المسئولیة  االجتماعیبنیة العالقات السببیة بین كل من المساندة 
  ة لدي طالبات جامعة طیبة بالمدینة المنورةاالجتماعی

  عبد العظیم رجیعة د. عبد الحمید

 ملخص البحث 

هدف البحث إلي الكشف عن بنیة العالقات السببیة بین متغیرات البحث 
طالبة موزعة  ٧٨١وذلك بتطبیق ثالثة مقاییس لقیاسها على عینة قوامها ةالثالث

على ثالث كلیات من جامعة طیبة ومتضمنة األقسام العلمیة واألدبیة باستخدام 
  ، أشارت النتائج إلى:متغیرات كامنةسار بأسلوب تحلیل الم

ة على االجتماعیللمساندة  ٠,٠١یوجد تأثیر موجب دال إحصائیًا عند مستوى  .١
  ة.                        االجتماعیالمسئولیة 

 ة.                             االجتماعیة على المهارات االجتماعیال یوجد تأثیر دال إحصائیًا للمساندة  .٢

ة على االجتماعیللمساندة  ٠,٠١تأثیر موجب دال إحصائیًا عند مستوى  یوجد .٣
 ة.االجتماعیكل من مساندة األسرة ومساندة األصدقاء والمسئولیة 

ة االجتماعیللمسئولیة  ٠,٠١یوجد تأثیر موجب دال إحصائیًا عند مستوى  .٤
والحساسیة  االجتماعيعلى كل من الفهم واالهتمام والتعبیر االنفعالي/ 

 ة.االجتماعیاالنفعالیة/ 

للمهارات  ٠,٠٥أو  ٠,٠١یوجد تأثیر موجب دال إحصائیًا عند مستوى  .٥
 ة.االجتماعیة على كل من الفهم واالهتمام والحساسیة االنفعالیة/ االجتماعی

ة على التعبیر االنفعالي/ االجتماعیال یوجد تأثیر دال إحصائیًا للمهارات .٦
 .االجتماعي

سار لم تعطى أي تأثیرات ( مسارات ) بین باقي العالقات أن نتائج تحلیل الم.٧
 المتبادلة لمتغیرات البحث.
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Social Responsibility, and Social Skills Among the Female Students 
of Taibah University in Madinah Munawwarah 

Abstract   

The research aimed at showing the structure of causal relationships 
among the three research variables. It applied three scales to be 
tested on a sample consisting of 781 female students. This sample 
was selected from three colleges of Taibah University, covering both 
literary and scientific departments. The study followed the 
technique of path analysis with latent variables. Its findings include 
the following.  

1-There is a statistically significant positive effect at the level 
0.01 of social support on social responsibility. 

2-There is no statistically significant effect of social support on 
social skills. 

3-There is a statistically significant positive effect at the level 
0.01 of social support on family support, friends support, and 
social responsibility. 

4-There is a statistically significant positive effect at the level 
0.01 of social responsibility on understanding, attention, 
social/emotional expression, and social/emotional sensitivity. 

5-There is a statistically significant positive effect at the level 
0.01 or 0.05 of social skills on understanding, attention, 
social/emotional expression, and social/emotional sensitivity. 

6-There is no statistically significant effect of social skills on 
social/emotional expression. 

7-The results of path analysis did not show any effects (paths) 
among the mutual relationships of the research variables. 
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بنیة العالقات السببیة بین كل من المساندة االجتماعیة والمسئولیة  االجتماعیة والمهارات 
  االجتماعیة لدي طالبات جامعة طیبة بالمدینة المنورة

  د. عبد الحمید عبد العظیم رجیعة
      مدخل الدراسة:

جتماعى بطبیعته، حیث یتعرض لمئات التفاعالت الیومیة، ااإلنسان كائن 
مستمرة بعضها سار ومحبب، وبعضها غیر سار، بعضها یعبر عن عالقات 

 بانتهاءعالقات حمیمة، وبعضها اآلخر یعبر عن عالقات عرضیة تنتهي 
العرض، بعضها روتیني، وبعضها غیر متوقع وكل ما نقوله أو نفعله أو نفكر 

 أو هو نتیجة لهذه العالقات. ومن ثم ةاالجتماعیفیه یعبر مباشرة عن عالقاتنا 
 االجتماعيذاتهم تعتبر غیر ذات جدوى إذا أغفلنا الجانب  فيفإن دراسة األفراد 

  البیئة المحیطة وما یقع به من مؤثرات.و 
كثیر من األحیان والمواقف إلى مساندة أو تأیید من  فيفاإلنسان یحتاج 
. وقد تكون الظروف  االثنینالعمل أو المنزل أو  فيالمحیطین به سواء  معًا

والدعم والتأیید أي كان  ةاالجتماعیتكون لتلقیه المساندة  مواتیة أو الالمحیطة 
ومنح أو مساندة عاطفیة متمثلة فیما  ماديصورهم ،مساندة عملیة في شكل دعم 

ومشاركة للمشاعر السارة والضارة والدالة على الحب  یظهره اآلخرون من تعاطف
  والرعایة.

ن تأثر باألولى  اجتماعیةساندة ومن المسلم به أن ما یتلقاه الفرد من م وإ
 التلقي في اجتماعیةبالبیئة المحیطة فإنه لذلك یتأثر بما یملكه الفرد من مهارات 

وكذلك على ما  االجتماعيواالستقبال والتواصل ولتفاهم والتعبیر االنفعالي/
یملكه/یمتلكه من حساسیة انفعالیة/اجتماعیة وضبط انفعالي/اجتماعي وكلها تعد 

 ةاالجتماعیالمتاح. فالمهارات  االجتماعيت لتلقیه واستفادته من الدعم محددا
، سهل مثل هذه العالقات والتفاعالتذلك فإما أن ت فيالشخصیة تلعب دورًا مهمًا 

ما أن تعوقها إذا كان الفرد یعاني عجزًا فیها . كما أنها تنعكس بدرجة أو بأخرى  وإ
  ته إیاهم وشعوره نحوهم. باآلخرین وفهمه لهم ومشارك اهتمامهعلى 
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تعد من محددات الشخصیة  التي ةاالجتماعیوكلها تمثل عناصر المسئولیة 
اإلنسانیة وما ینتج عنها من سلوكیات تصدر من األفراد تجاه ذواتهم أوًال ثم تجاه 

  .االجتماعياآلخرین خالل تفاعلهم 
على  ةاالجتماعی)"إلى أن المسئولیة ٢٣١: ١٩٧٤وقد أشار(حامد زهران،

إال  داخليكرقیب  االجتماعيیقوم على نمو الضمیر  ذاتيالرغم من أنها تكوین 
ألنها تتعلم وتكتسب حیث یولد اإلنسان و لدیه  اجتماعينموها نتاج  فيأنها 

ة االجتماعیة واكتسابها. وتنمو المسئولیة االجتماعیاستعداد لتعلم المسئولیة 
ة منذ أن یبدأ الطفل في المساعدة جتماعیاالتدریجیًا عن طریق التربیة والتنشئة 

في أعمال المنزل المتدرجة في مستوى تحمل المسئولیة . كما أن نمو المسئولیة 
  ة یتطلب مناخ أسري مشبع بالحب والحنان والتعاطف."االجتماعی

تنمو  ةاالجتماعی) "أن المسئولیة ٥٨:١٩٩٠(جابر عبد الحمید ویضیف
م وتعد في جانب كبیر من نشأتها والتعل ةجتماعیاالتدریجیًا من خالل التنشئة 

وتعلم، نتاج الظروف والعوامل التربویة  اكتساب هي أيجتماعیًا انموها نتاجًا و 
مراحل نموه المختلفة من هذه الظروف  فية التي یتعرض لها الفرد االجتماعیو 

یؤثر ، و ةاالجتماعیوالعوامل والمؤثرات ما یساعد على النمو السلیم للمسئولیة 
  غیابها أو النقص فیها إلى إعاقة هذا النمو وتعطیله".

ة التي یحصل علیها الفرد من خالل شبكة العالقات االجتماعیوالمساندة  
والجماعات التي ینتمي إلیها تعتبر أحد تكتیكات التكیف والتأقلم مع  ةاالجتماعی
ن أهمیة اآلخرین ، الضغوط معظم  فيًا قتراضًا هاماحیاة اإلنسان یشكل  فيوإ

النظریات التنظیمیة والنفسیة التي تقترح وجود نوع معین من التفاعل بین األفراد 
بما یملكونه من مهارات شخصیة واجتماعیة وما یقومون به من مسئولیات تجاه 

  اآلخرین وكذا بین ما یتلقونه من دعم وتأیید ومساندة.
 ةاالجتماعیلمساندة ا (Sarason et al., 1983: 127)ویعرف ساراسون وآخرون

  بأنها عبارة عن وجود أشخاص یعتمد علیهم الفرد یبادلونه كل محبة وتقدیر.
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تتمیز  اجتماعیةیتمتع بمساندة  الذيأن الفرد  (Bowlby ,1980)ویرى بولبى
بالمودة من اآلخرین منذ سنوات حیاته األولى یصبح بعد ذلك شخصًا واثقًا من 

عرضه  لآلخرین ویصبح أقل ةاالجتماعیدة نفسه وقادرًا على تقدیم المسان
تزید من قدرة الفرد  ةاالجتماعیالنفسیة . ویضیف بولبي أن المساندة  لالضطرابات

على المقاومة والتغلب على اإلحاطات وتجعله قادرًا على حل مشاكله بطریقة 
  ة.االجتماعیمهاراته الشخصیة و  فيجیدة. وهذا یعني أنها تؤثر إیجابیًا 

إلى أن كثیرًا من الدراسات  (Sarson et al., 1983)رسون وآخرون ویشیر سا
توصلت إلى أن الفرد الذي ینشأ وسط أسر مترابطة تسود المودة واأللفة بین 

  أفرادها یصبحون قادرون على تحمل المسئولیة ولدیهم صفات قیادیة. 
لبحث رتباطًا بحثیًا ونظریًا بین متغیرات ااومما سبق یمكن أن یستنتج منه 

الحالي، إضافة إلى عدم وجود بحث تناول النموذج السببي للعالقة بین هذه 
عنه مشكلة  انبثقتاألمر الذي ، البیئة األجنبیة أو العربیة فيالمتغیرات سواء 

بنیة للعالقات ما  :الرئیسي عن ل اسؤ ال فيوالتي یمكن تحدیدها  ةالحالیدراسة ال
ة والمهارات االجتماعیة والمسئولیة عیاالجتماالسببیة بین كل من المساندة 

ة عند عینة من طالبات جامعة طیبة بالمدینة المنورة ومن ثم التساؤالت االجتماعی
 اآلتیة:ـ

  ة  االجتماعیة والمهارات االجتماعیهل تشكل متغیرات المساندة والمسئولیة
  فیما بینها نموذجًا بنائیًا یوضح العالقة بین هذه المتغیرات؟

 موجبة دالة إحصائیًا بین درجات أفراد عینة البحث  ارتباطیةد عالقة هل توج
الدرجة الكلیة له، ودرجاتهم على و  ةاالجتماعیعلى أبعاد مقیاس المساندة 

 ة؟االجتماعیة والمهارات االجتماعیمقیاس والمسئولیة 

  ة لدى االجتماعیة والمهارات االجتماعیهل یوجد تأثیر في كل من المسئولیة
  د العینة من مساندتهم اجتماعیا ؟أفرا

  همیة الدراسة: أ
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  تبرز أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلي:   
عدم وجود دراسة تناولت بنیة للعالقات السببیة بین متغیرات البحث خصوصًا - ١

البیئة العربیة. لذا فإن الباحث یأمل أن تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة إلى  في
 إثراء المكتبة النفسیة العربیة. فيربما یسهم التراث السیكولوجي الذي 

عینة الدراسة الحالیة هن طالبات الجامعة الالتي یمثلن أهم شرائح المجتمع، - ٢
عملیة العطاء واإلنماء وهن نصف الحاضر وأمهات  فيوالالتي یساهمن 

 المستقبل.

راء إث فية من إعداد الباحث قد یسهم االجتماعیتقدم الدراسة مقیاسا للمساندة - ٣
  هذا الجانب. فيالمكتبة العربیة 
  هدف الدراسة:

   ویمكن تحدید هدف الدراسة الحالیة فیما یلي:
    ة االجتماعیالكشف عن بنیة للعالقات السببیة بین كل من المساندة

ة لدى عینة من طالبات جامعة طیبة االجتماعیة والمهارات االجتماعیوالمسئولیة 
 بالمدینة المنورة.

 
 
  

  النظري:اإلطار 
: المساندة    :ةاالجتماعیأوًال

أنهـــــا إمكانیـــــة وجـــــود ب ةاالجتماعیـــــالمســـــاندة  (Leavy, 1983)یعـــــرف لیفـــــي 
أشـخاص مقـربین لألسـرة و األصـدقاء یحبـون الفـرد ویهتمـون بـه، ویعرفهـا ساراســون 

على أنها وجود أو تـوافر أشـخاص یمكـن للفـرد أن  (Sarson et al., 1983)وآخرون
علــیهم ویعتقــد أنهــم فــي وســعهم أن یعتنــوا بــه ویحبونــه ویقدرونــه  یثــق فــیهم ویعتمــد

  ویقفون بجانبه عند الحاجة.
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٨٨ 

أن المســـاندة  (Shumaker & Brownell, 1984)ویـــرى شـــوماكر وبرونـــل
تبــادل المــوارد بــین فــردین علــى األقــل یــدركها المعطــي أو المتلقــي  هــي ةاالجتماعیــ

. ویشـیر عـزت عبـد الحمیـد المتلقـي على أن المقصود بهما هو تعزیز وزیادة سـعادة
تبــدو بصـور أفضـل علــى أنهـا بنیـة متغیــرة أو  ةاالجتماعیـ) أن المسـاندة ٣:١٩٩٦(

متحولــة تتضــمن علــى األقــل ثــالث متغیــرات أو مركبــات فرعیــة هــى: مــوارد شــبكة 
المســاندة والســلوك المســاند المحــدد والتقــدیرات الذاتیــة للمســاندة. ویحــدد هشــام عبــد 

مـــن حیـــث تأثیرهـــا علــــى  ةاالجتماعیـــ) ثالثـــة مكونـــات للمســـاندة ١٣٢:١٩٩٩اهللا (
هي ( الحاجة للمساندة، المسـاندة المدركـة والمسـاندة  االجتماعيالتوافق الشخصي و 
  الفعلیة الملموسة ).

 االقتــرابهــي الرغبــة فــي  ةاالجتماعیــأن المســاندة  (Cobb, 1976)ویــرى كــوب
والحقــائق التــي تشــیر إلــى  المعلومــاتمــن األشــخاص المهمــین الــذین یمكــنهم تقــدیم 

  الحب والتقدیر وااللتزام أو التعهد المتبادل.
) أن المســـــــــاندة ٤١-٤٠: ١٩٩٤ویـــــــــرى محمـــــــــد محـــــــــروس ومحمـــــــــد الســـــــــید(

(الرعایــة والثقــة والتجــاوب) أو قــد تكــون  انفعالیــةقــد تأخــذ شــكل مســاندة  ةاالجتماعیــ
ارات تســـاعده فـــي حــــل المســـاندة بالمعلومـــات (بإعطـــاء الفــــرد معلومـــات تعلمـــه مهــــ

المشـــكالت) أو تـــتم المســـاندة مـــن خـــالل التـــدعیم األدائـــي (المســـاندة فـــي العمـــل و 
المســاعدة المالیــة) أو قــد تكــون المســاندة بالتقــدیر(أي تنقــل لآلخــرین أنهــم مقــدرون 

  بقیمتهم الذاتیة وهي ما تسمى بالمساندة النفسیة). 
یمكـــن أن تأخـــذ  ةجتماعیــاالإلــى أن المســـاندة  (House, 1981)ویشــیر هـــاوس

  عدة أنواع هي:
  المساندة األدائیة. -٢.                       االنفعالیةالمساندة  - ١
  مساندة األصدقاء. -٤المساندة بالمعلومات.                      - ٣



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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٨٩  

ة االجتماعیـأن المسـاندة  (Barrera & Ainly, 1983)كمـا یشـیر بـاریرا وانلـي 
هـــي (المســـاندة المادیـــة، المســـاندة الســـلوكیة، التفاعـــل  یمكـــن أن تأخـــذ ســـتة صـــور

  اإلیجابي). االجتماعيالحمیم، التوجیه، العائد أو المردود والتفاعل 
ظـروف  فـية، فاالجتماعیـبعض البـاحثین وظـائف مهمـة للمسـاندة  افترضلقد و 

الخوف والشك وفقدان الثقة فإن األفراد یحتاجون إلیضاح ما یحدث لهـم والحصـول 
  ).   ١٠٣:٢٠٠١مساندة اآلخرین لكي یطمئنوا ویهدءوا (معتز عبد اهللا،على 

ة لهــا االجتماعیــ) أن المســاندة ٤:١٩٩٤ویــرى محمــد محــروس ومحمــد الســید (
دوران أساســـیان فـــي حیـــاة الفـــرد وعالقتـــه الشخصـــیة بـــاآلخرین: األول دور إنمـــائي 

خـرین ویــدركون أن متبادلـة مــع اآل اجتماعیــةیتمثـل أن األفــراد الـذین لــدیهم عالقـات 
الســواء، أمــا الــدور الثــاني فهــو  اتجــاه فــي ارتقــائهمهــذه العالقــات موضــع ثقــة یســیر 
ة لهـــــا أثـــــر مخفـــــف لنتـــــائج األحـــــداث االجتماعیـــــوقـــــائي ویتمثـــــل فـــــي أن المســـــاندة 

  الضاغطة.
ة تنقســم االجتماعیـ) أن وظـائف المسـاندة ٢٠:١٩٩٦ویـرى عـزت عبـد الحمیـد (
  ندة للقیمة ووظائف تخفیف الضغط.إلى قسمین هما: وظائف مسا

)علـــى ١٢:١٩٩٨ة مصـــادر، حیـــث أكـــد الشـــناوي زیـــدان(االجتماعیـــوللمســـاندة 
تناولــت  التــيأنهــا تتنــوع وتختلــف حســب الظــروف المختلفــة وبــالنظر إلــى الدراســات 

ة یمكـــن التوصـــل إلـــى أن أهـــم هـــذه المصـــادر األســـرة واألقـــران االجتماعیـــالمســـاندة 
  قدم عن طریق المعلمین واألقارب كانت محدودة.بینما المساندة التي ت

مصـــادر هـــي( الـــزوج أو  ٩ فـــية االجتماعیـــویمكـــن تحدیـــد مصـــادر المســـاندة 
، المعلــم، زمــالء العمــل أو المدرســة، الجیــران، األصــدقاء، األقــارب، األســرة، الزوجــة

المرشد أو المعالج ورجـال الـدین). وذلـك كمـا تشـیر دراسـة ، مقدموا الرعایة الصحیة
  .(Kojima & Miyakawa, 1993)كوجیما ومایاكاوا 
: المسئولیة    -:ةاالجتماعیثانیًا
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٩٠ 

ة هـــو جـــزء مـــن بقـــاء واســـتمرار االجتماعیـــإن اإلیمـــان بـــدور وأهمیـــة المســـاندة 
 ومــن المؤكــد أنــه ال یوجــد مجتمــع یخلــو أفــراده مــن اإلحســاس ،المجتمعــات واألفــراد

 التـزاممسـتواها بمقـدار  فـيت تتفـاوت ة، ولكـن درجـة المسـئولیااالجتماعیـبالمسئولیة 
المجتمعات واألفراد بضـمیر نفسـي واجتمـاعي یقـظ وواع، فلـو تخیلنـا مجتمعـًا ینعـدم 
لدى أفـراده الضـمیر والمسـئولیة نحـو أنفسـهم ومـا حـولهم وعـدم انضـباط تصـرفاتهم، 

ــــزام ذاتــــي، وذات طبیعــــة  ، كمــــا یالحــــظ أن تعریفــــات المســــئولیة اجتماعیــــةوهــــي إل
  في الدراسات العربیة مشتقة من هذا التعریف. ةیاالجتماع

  -ة:االجتماعیعناصر المسئولیة 
من عدة عناصر مترابطة ینمي كل منها اآلخر  ةاالجتماعیتتكون المسئولیة 

ویدعمه ویقویه، ومتكاملة ال یكفي أحدها وال یغني عن الباقي، ومن خالل مقیاس 
 ةاالجتماعیلحالیة تتكون المسئولیة الدراسة ا فيالمستخدم  ةاالجتماعیالمسئولیة 

  من العناصر الثالثة اآلتیة: 
  المشاركة. - ٣الفهم             -٢            االهتمام -١

: ویعني االرتباط  العاطفي بالجماعة التي ینتمي إلیها الفرد وحرص الفرد االهتمام
امل أو على سالمتها وتماسكها وبلوغها أهدافها، والخوف من إصابتها بأي ع

  ). ٢٦٩:١٩٨٥، ظرف یؤدي إلى إضعافها وتفككها(سید عثمان
الفهم لسلوكه، وینقسم  االجتماعي: ویتضمن فهم الفرد للجماعة وللمغزى الفهم

  إلى شقین :
  فهم الفرد للجماعة، ماضیها وحاضرها، ومؤسساتها ومنظماتها األول :

: ١٩٨٥ان، وعاداتها وقیمها ومدى تماسكها وتصور مستقبلها(سید عثم
٢٨٧   .(  

 لسلوكه، بمعنى إدراك الفرد آلثار  ةاالجتماعی: فهم الفرد لألهمیة الثاني
ة ألي سلوك أو فعل االجتماعیوفهم القیمة ، أفعاله وقراراته على الجماعة

  ).٢٨٧: ١٩٨٥یصدر عنه (سید عثمان، 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١  

ام وما عمل ما یملیه اإلهتم في: ویقصد بها اشتراك الفرد مع اآلخرین المشاركة
إشباع حاجاتها وحل مشكالتها  فيیتطلبه الفهم من أعمال تساعد الجماعة 

والوصول إلى أهدافها وتحقیق رفاهیتها والمحافظة على استمرارها (سید عثمان، 
٢٧١: ١٩٨٥.(  

: المهارات    ة:االجتماعیثالثًا
بأنهـــــا مكـــــون متعـــــدد األبعـــــاد  ةاالجتماعیـــــالمهـــــارات  (Reggio,1990)عـــــرف ی

ســتقبال وتنظــیمیتضــمن  مواقــف  فــيوضــبط المعلومــات الشخصــیة ، مهــارة إرســال وإ
 .   (Reggio, 1990).التواصل سواء كان هذا التواصل لفظیًا أو غیر لفظیًا

ة بأنهــا القــدرة علــى المبــادأة بالتفاعــل االجتماعیــویعــرف محمــد الســید المهــارات 
وضـبط انفعاالتـه فـي  مع اآلخرین والتعبیر عـن المشـاعر السـلبیة واإلیجابیـة إزاءهـم

بمــا یتناســـب مـــع طبیعـــة الموقــف. (محمـــد الســـید عبـــد  االجتمـــاعيمواقــف التفاعـــل 
  ).  ١٦: ١٩٩٨الرحمن،  

بعضــــهم  الجماعــــةیــــرتبط بهــــا أعضــــاء  التــــي: بأنهــــا العملیــــة  الزغبــــيویعرفهــــا 
الحاجـات والرغبـات والوسـائل والغایـات والمعـارف (احمـد  فيالبعض عقلیًا ودافعیًا و 

  ).  ٢٦٢: ١٩٩٧لزغبي،  ا محمد
): بأنهـا تتضـمن سـلوكیات لفظیـة وغیـر لفظیـة ١٩ویعرفها میكلسیون وآخـرون( 

یجابیـة وفعالـة یتـأثر أداؤهـا بخصـائص ، محددة وممیزة. تقتضي مـن الفـرد مالئمـة وإ
  تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة به.

  
  
  

  فروض البحث 
  والتي تنص على :
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٩٢ 

المهارات  ،ةاالجتماعیالمسئولیة ، عیةاالجتماتشكل متغیرات المساندة  - ١
  ة فیما بینها نموذجا بنائیا یوضح العالقة بینها.االجتماعی

 ،االجتماعیةالمساندة  كل منه موجبة دالة إحصائیا بین توجد عالقة ارتباطی - ٢
  ة. االجتماعیالمهارات ، و ة االجتماعیالمسئولیة 

ة لدى أفراد العینة من تماعیاالجیوجد تأثیر دال لكل من المسئولیة والمهارات  - ٣
  مساندتهم اجتماعیا

  إجراءات الدراسة:
  -عینة الدراسة:

) طالبـة مـن طالبـات جامعـة طیبـة ٨٨١أجریت الدراسة على عینـة مكونـة مـن (
) أعــــداد العینـــــة ١بالمدینــــة المنــــورة موزعــــة بـــــین الكلیــــات ویوضــــح الجـــــدول رقــــم (

  وتخصصات وكلیات أفرادها. 
  ة وتخصصات وكلیات أفرادها.) أعداد العین١جدول (

  العدد  الكلیة
  ٣٠٩  كلیة التربیة

  ٤٤٥  كلیة إعداد المعلمات
  ١٢٧  كلیة علوم األسرة

  ٨٨١  إجمالي العینة
  أدوات الدراسة:

  -تكونت أدوات الدراسة من ثالثة مقاییس رئیســة:
  إعداد الباحث.   ةاالجتماعیمقیاس المساندة  -١
  .١٩٩٣إعداد سید عثمان   ةعیاالجتمامقیاس المسئولیة  -٢
  .١٩٩٨إعداد محمد السید عبد الرحمن    ةاالجتماعیمقیاس المهارات   - ٣

  
  

: مقیاس المساندة    إعداد الباحث.   -:ةاالجتماعیأوًال



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣  

مــن قبــل كــل مــن األســرة  ةاالجتماعیــیهــدف هــذا المقیــاس إلــى تقــدیر المســاندة 
مفـردات  ١٠مفـردة منهـا  ٢٠واألصدقاء، ویتكـون المقیـاس فـي صـورته األولیـة مـن 

مفــردات لقیــاس مســاندة األصــدقاء والــزمالء وتــم بنــاء  ١٠لقیــاس مســاندة األســرة، و 
المقیـــــاس بعـــــد اإلطـــــالع علـــــى الدراســـــات الســـــابقة والتـــــراث الســـــیكولوجي المتعلـــــق 

  .ةاالجتماعیبالمساندة 
  صدق االختبار: -  أ

ـــــى عـــــدد مـــــن المحكمـــــین  صـــــدق المحكمـــــین: تـــــم عـــــرض فقـــــرات المقیـــــاس عل
) أســــماء  ١علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـیة ویشـــیر الملحـــق رقـــم (  فـــيالمختصـــین 

الســـادة المحكمـــین وتخصـــص وعمـــل كـــل مـــنهم وتحقـــق الباحـــث مـــن مـــدى مالئمـــة 
بعـــد حـــذف بعـــض العبـــارات  ةاالجتماعیـــومناســـبة الفقـــرات لقیـــاس متغیـــر المســـاندة 

ته غیــــر المتصــــلة أو تعــــدیل صــــیاغة الــــبعض اآلخــــر وأصــــبح المقیــــاس فــــي صــــور 
بندًا سبعة منهم لقیـاس مسـاندة األسـرة والبـاقي لقیـاس مسـاندة  ١٤الراهنة مكونًا من 

العبــارة كبیــرة،  انطبــاقالــزمالء واألصــدقاء علــى مقیــاس ربــاعي متــدرج یحــدد درجــة 
  متوسطة، ضعیفة، التنطبق.

  -ثبات المقیاس : -ب
یمـة معامـل معامل ألفا لكرونباخ وقـد بلغـت ق استخداملحساب ثبات المقیاس تم 

ــــة للمقیــــاس (درجــــة المســــاندة  بمتوســــط  ٠,٧٠٤) ةاالجتماعیــــالثبــــات للدرجــــة الكلی
معــامالت الثبــات عنــد حــذف درجــة  امتــدتوقــد ، ٤,٥٥وانحــراف معیــاري  ٤٦,٧٥

 ١٣للمفردة رقـم ٠,٧٤٥إلى  ١٢للمفردة رقم  ٠,٦٧٨المفردة من الدرجة الكلیة من 
ممـا یعنـي  ١٣الكلیـة عـدا المفـردة رقـم  وجمیعها أقل من قیمة معامل الثبات للدرجة

وقـد  ١٣أن جمیع المفردات تسهم إیجابیـًا فـي قیمـة معامـل الثبـات عـدا المفـردة رقـم 
كما تم حساب معامل الثبات لكل مقیاس فرعي، وقـد بلغـت قیمـة معامـل ، تم حذفها

كمـــا امتـــدت قـــیم معـــامالت  ٠,٧٩١الثبـــات للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس مســـاندة األســـرة 
للمفــردة  ٠,٧٨٥إلــى  ٢للمفــردة رقــم  ٠,٧٤٨ات عنــد حــذف درجــة المفــردة مــن الثبــ



  د.عبد الحمید رجیعةبنیة العالقات السببیة بین كل من المساندة االجتماعیة والمسئولیة االجتماعیة والمهارات االجتماعیة 
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ـــ

٩٤ 

وجمیعهـا أفـل مـن قیمـة معامـل ثبـات الدرجـة الكلیـة، كمـا بلغـت قیمـة معامـل  ٧رقم 
وامتـــدت قـــیم معـــامالت الثبـــات  .الثبـــات للدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس مســـاندة األصـــدقاء 

وتلـــك  ٨للمفــردة  ٠,٧٦١إلــى  ١٢للمفـــردة  ٠,٧١١عنــد حــذف درجـــة المفــردة مــن 
النتــائج تشــیر إلــى تمتــع المقیــاس بدرجــة مقبولــة مــن الثبــات. وبــذلك تصــبح الصــورة 

مفـردات لقیـاس  ٧مفـردة منهـا  ١٣ة مكونـة مـن االجتماعیـالنهائیة لمقیاس المساندة 
) ٢صــدقاء والــزمالء والملحــق رقــم (مفــردات لقیــاس مســاندة األ ٦مســاندة األســرة، و 
  یة للمقیاس.  یبین الصورة النهائ
  -صدق المقیاس :

لمفـــردات  االستكشـــافيالتحلیـــل العـــاملي  اســـتخدامولحســـاب صـــدق المقیـــاس تـــم 
كـــل مقیـــاس فرعـــي علـــى حـــدة وقـــد تشـــبغت مفـــردات مقیـــاس مســـاندة األســـرة بعامـــل 

وقد امتـدت تشـبعات المفـردات  ،٣,٢٤% و جذر كان من ٤٦,٣وحید بنسبة تباین 
كمــا تشــبعت ، ٢للمفــردة رقــم  ٠,٧٨٥إلــى  ٧قــم . للمفــردة ر ٥٧٣لهــذا العامــل مــن 

% وجـذر كـان  ٤٦,١٧مفردات مقیاس مسـاندة األصـدقاء بعامـل وحیـد بنسـبة تبـاین 
 ٨للمفــردة رقــم  ٠,٥٠٣وقــد امتــدت تشــبعات المفــردات لهــذا العامــل مــن  ٢,٧٧مـن 
  وتلك النتائج تشیر إلى صدق المقیاس.  ١٢للمفردة رقم  ٠,٧٣٦إلى 
  .١٩٧٩إعداد سید عثمان   - ة:االجتماعیمسئولیة مقیاس ال : ثانیاً 

عناصرها الثالثة  في ةاالجتماعی) مفردة لقیاس المسئولیة ١٠٧ویتكون من(
ویستجیب ، المشاركة) ولیس لهذا المقیاس زمن محدد لإلجابة، الفهم، االهتمام(

 – قلیالً  –كثیر األحیان في –التالیة: دائمًا  االستجاباتالفرد لكل عبارة بإحدى 
  ال.

  
  
  

  -الكفاءة السیكومتریة للمقیاس:



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٥  

، : قام معد المقیاس بالتأكد من صدقه بطریقتین هما صدق المحكمینالصدق - أ
یعكس عناصر المسئولیة  الذيتقدیرات المعلمین لسلوك الطالب  واستخدام
  ة الثالثة كمحك.االجتماعی

حیح بمعادلة قام معد المقیاس بحساب ثباته بطریقة التجزئة النصفیة مع التص  -  ب
   .   سبیرمان براون وكان معامل الثبات مقبول إحصائیًا

وفي الدراسة الحالیة: تم التحقق من صالحیة اختصار الباحث لمفردات  
مجال علم النفس  فيمن المحكمین المختصین  ٧المقیاس وذلك بعرضه على 

ممثلة  ) حیث تم اإلجماع علي انتقاء عینة من المفردات١والصحة النفسیة ملحق(
مفردات فقط لقیاس كل بعد من أبعاد  ٧لمكونات المقیاس وأبقى الباحث على 

والفهم والمشاركة) على مقیاس رباعي متدرج یحدد درجة  االهتمام(االختبار
انطباق المفردة كبیرة، متوسطة، ضعیفة، ال تنطبق. وبالتالي أصبحت الصورة 

األبعاد الفرعیة للمقیاس مفردة موزعة على  ٢١األولیة للمقیاس مكونة من 
  بالتساوي.

اإلجـراءات  اسـتخدامولحساب ثبات الدرجة الكلیة للمقیاس والدرجات الفرعیة تـم 
حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل  ةاالجتماعیـــحســـاب ثبـــات مقیـــاس المســـاندة  فـــيالمتبعـــة 

. وكانت جمیع قیم معامالت الثبات فـي حـال حـذف ٠,٦٥٣٤الثبات للدرجة الكلیة 
أقــــل مــــن قیمــــة معامــــل الثبــــات للدرجــــة ككــــل عــــدا المفــــردات أرقــــام درجــــة المفــــردة 

. كمــا بلغــت قیمــة معامــل الثبــات ابعــد االهتمــام والفهــم والمشــاركة ٣٣،٢٥،٢٣،١٥
ـــة فـــي ضـــوء عـــدد  ٠,٥٥٢،٠,٤،٠,٤١ علـــى الترتیـــب وهـــى معـــامالت ثبـــات مقبول

ردة مفـ ١٧مفردات كل مقیاس وبالتالي تصبح الصـورة النهائیـة للمقیـاس مكونـة مـن 
مفــردات لقیـــاس  ٦مفــردات لقیــاس الفهــم، و ٥مفــردات لقیــاس االهتمــام، و  ٦منهــا 

  ) یبین ذلك.١( والملحق رقم، المشاركة
ولحســـاب صـــدق االختبـــار تـــم اســـتخدام التحلیـــل ألعـــاملي االستكشـــافي بطریقـــة 

، االهتمــامبـین المقـاییس الفرعیـة ( االرتبـاطالمكونـات األساسـیة بمصـفوفة معـامالت 



  د.عبد الحمید رجیعةبنیة العالقات السببیة بین كل من المساندة االجتماعیة والمسئولیة االجتماعیة والمهارات االجتماعیة 
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ـــ

٩٦ 

% ٦٠,٥١المشــاركة) وقــد تشــبعت هــذه المقــاییس بعامــل وحیــد بنســبة تبــاین  الفهــم،
 ٠,٧٧٣، الفهـــم، المشـــاركة االهتمـــاموبلغـــت تشـــبعات مقـــاییس  ١,٨٢ر كـــامن ذوجـــ
وتلك النتائج تشـیر بـأن المقیـاس یتمتـع بالصـدق ، على الترتیب ٠,٧٨٨و ٠,٧٧٣و
ومــًا نفســیًا واحــدًا هــو ة الثالثــة تقــیس مفهاالجتماعیــلعــاملي وأن عوامــل المســئولیة ا

  ة. االجتماعیالمسئولیة 
  ).١٩٩٨(محمد السید عبد الرحمن: إعداد: : اختبار المهارات االجتماعیةثالثاً 

التقریر الـذاتي لتقیـیم مهـارات التواصـل  أسلوب) بندًا تستخدم ٩٠(االختباریضم 
 فـي االجتمـاعياألساسیة من خالل سـتة أبعـاد تقـیس مهـارات التواصـل  االجتماعي

  وهذه األبعاد هي: االجتماعيوالمستوى  ياالنفعالمستویین هما: المستوى 
بها یتواصل األفراد بصورة  التيیقیس هذا البعد المهارة  النفعالياالتعبیر  - ١

غیر لفظیة فیما یتعلق بإرسال التعبیرات االنفعالیة وحث اآلخرین للتعبیر 
  عن مشاعرهم.

استقبال وتفسیر  فيبعد المهارة یقیس هذا ال -:االنفعالیةالحساسیة  - ٢
 االتصاالت غیر اللفظیة من اآلخرین.  

یقیس القدرة على ضبط وتنظیم ما یظهر لآلخرین من  -:الضبط االنفعالي - ٣
 .انفعالیةتعبیرات 

التعبیر اللفظي والقدرة على إشراك  فيیقیس المهارة  -:االجتماعيالتعبیر  - ٤
 .ةاالجتماعیاآلخرین واالشتراك معهم في المحادثات 

یقیس هذا البعد القدرة على التواصل اللفظي أثناء  -:ةاالجتماعیالحساسیة  - ٥
تحكم  التيالتفاعل مع اآلخرین، كما یقیس الحساسیة الفردیة لفهم المعاییر 

 .االجتماعيالسلوك 

 لعب الدور والتقدیم الذاتي للمجتمع فيیقیس المهارة  -:االجتماعيالضبط  - ٦

، وتتـراوح درجـة البنـد مـن (١٥عـاد السـابقة (ویضم كل بعد من األب إلـى  ١) بنـدًا
  ) تبعًا لدرجة تكرار العبارة.٥



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٧  

  -صدق االختبار :
مـع مجموعـة مـن  االرتبـاطبتقـدیر الصـدق مـن خـالل حسـاب  االختبـارقام معـد 
ــــارات ــــارمنهــــا ( مقیــــاس أیزنــــك للشخصــــیة،  االختب عوامــــل الشخصــــیة لكاتــــل  اختب

اطفي إعداد فریـدمان وآخـرین، بروفیـل الحساسـیة غیـر وآخرین، اختبار التواصل الع
بــیم  اختبــارإعــداد ســنیدر،  الــذاتياللفظیـة إعــداد روزینثــال وآخــرون، مقیــاس التوجــه 

) إعـــداد فینیجســـتین وآخـــرون االجتمـــاعيمقیـــاس القلـــق ، للـــدور الجنســـي إعـــداد بـــیم
  .الحاليوتشیر النتائج إلى صدق المقیاس 

 العـــامليحیـــث أســـفر التحلیـــل  العـــاملير الصـــدق بتقـــدی االختبـــاركمـــا قـــام معـــد 
  ة.االجتماعیلبنود االختبار عن وجود ستة عوامل تمثل المهارات 

    -ثبات االختبار:
  البیئة األجنبیة من خالل مجموعة من الطرق: في االختبارتم حساب ثبات 

 ٠,٩٦ – ٠,٨١بین  االستقرارإعادة التطبیق: حیث تراوحت معامالت  -
  .لألبعاد الستة

وقد  كرونباخمعادلة ألفا  باستخدام: تم حساب الثبات الداخلي االتساق -
 .٠,٨٧ - ٠,٦٢بین  االختبارتراوحت قیم معامل الثبات ألبعاد 

البیئة المصریة من خالل مجموعة من  في االختباركما تم حساب ثبات 
  الطرق:

كبیرة ودالة عند مستوى  االستقراروقد كانت معامالت  إعادة التطبیق: -
  لجمیع المقاییس الفرعیة. ٠,٠١

معادلــــة ألفــــا لكرونبــــاخ  باســــتخدام: تــــم حســــاب الثبــــات الــــداخلي االتســــاق -
لجمیع المقاییس الفرعیة وكانت جمیعهـا مرتفعـة، كمـا تـم حسـاب معـامالت 

بعضــها الــبعض وبــین األبعــاد والدرجــة الكلیــة  االختبــاربــین أبعــاد  االرتبــاط
 المقیاس.وكانت جمیعها دالة وتشیر إلى ثبات 
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المقیــاس وذلــك باختیــار مجموعــة  باختصــاروفــي الدراســة الحالیــة: قــام الباحــث 
وتــم عرضــها علــى مجموعــة مــن  االختبــارمــن العبــارات تقــیس كــل بعــد مــن أبعــاد 

) حیـث تـم ١مجـال علـم الـنفس والصـحة النفسـیة ملحـق ( فـيالمحكمین المختصـین 
مفـردات  ١٠وأبقـى الباحـث علـى عینة من المفردات ممثلة لمكونات المقیاس  انتقاء

العبــارة  انطبـاقلقیـاس كـل بعـد مــن أبعـاد المقیـاس علــى مقیـاس ربـاعي یحــدد درجـة 
  ال تنطبق. ، ضعیفة، متوسطة، كبیرة

نفـــس  اســـتخدامولحســـاب ثبـــات الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس والـــدرجات الفرعیـــة تـــم 
 ٠,٧٤٦الثبـات  المقیاسین السابقین حیث بلغت قیمـة معامـل فياإلجراءات المتبعة 

حـــال حــذف درجــة المفـــردة أقــل مــن قیمـــة  فــيوكانــت جمیــع قــیم معـــامالت الثبــات 
ممــا یعنــي أن جمیــع المفــردات ، ٥٧معامــل الثبــات للدرجــة ككــل عــدا المفــردة رقــم 

كمـا ، ولـذا فقـد تـم حـذفها ٥٧قیمة معامل الثبـات عـدا المفـردة رقـم  فيتسهم إیجابیًا 
 ٠,٥٩٩و  ، ٠,٥٢٦لتعبیــر والحساســیة والضــبط بلغــت قیمــة معامــل الثبــات لبعــد ا

ضــوء عــدد مفــردات كــل  فــيعلــى الترتیــب وهــى معــامالت ثبــات مقبولــة  ٠,٦٧٩و 
 ١٠منهـا  ) مفـردة،٢٩تصبح الصورة النهائیة للمقیاس مكونـة مـن( وبالتالي، مقیاس

مفــــردات لقیــــاس الحساســــیة  ١٠و، االجتمــــاعي/عــــاليفاالنمفــــردات لقیــــاس التعبیــــر 
والملحــق  االجتمــاعيمفــردات لقیــاس الضــبط االنفعالي/ ٩ة، واالجتماعیــ/االنفعالیــة

  ) یبین ذلك. ٣رقم(
بطریقـــة  االستكشـــافيولحســـاب صـــدق االختبـــار تـــم اســـتخدام التحلیـــل العـــاملي 

، التعبیــربــین المقــاییس الفرعیــة ( االرتبــاطالمكونــات األساســیة بمصــفوفة معــامالت 
ییس بعامــــــل وحیــــــد بنســــــبة تبــــــاین ) وقــــــد تشــــــبعت هــــــذه المقــــــاضــــــبطال، الحساســــــیة

، الحساســـــیة، وبلغـــــت تشـــــبعات مقـــــاییس التعبیـــــر ١,٦٦ر كـــــامن ذ% وجـــــ٥٥,٤٢
وتلــــك النتــــائج تشــــیر بــــأن ، علــــى الترتیــــب ٠,٦٢٩و   ٠,٨٨١و  ٠,٧٧٣الضــــبط 

ة الثالثـــة تقـــیس االجتماعیـــوأن عوامـــل المهـــارات  العـــامليالمقیـــاس یتمتـــع بالصـــدق 
  ة.االجتماعیت مفهومًا نفسیًا واحدًا هو المهارا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  األسلوب اإلحصائي ونتائج البحث ومناقشتها
 pathالمســـار لیــــلالختبـــار صــــحة فـــروض البحــــث تــــم اســـتخدام أســــلوب تح

analysis   بمتغیـــــرات كاملـــــة باعتبــــــار أن الدرجـــــة الكلیـــــة لكـــــل مـــــن المســــــاندة
ة هي المتغیـرات الكامنـة، االجتماعیة، والمهارات االجتماعیوالمسئولیة ، ةاالجتماعی

، ةاالجتماعیــسـاندة األسـرة ومســاندة األصـدقاء، هـي المتغیــرات المشـاهدة للمسـاندة م
، ةاالجتماعیـــــهـــــي المتغیـــــرات المشـــــاهدة للمســـــئولیة ، والمشـــــاركة، الفهــــم واالهتمـــــام

ــــــر االنفعــــــالي/  ــــــة/ ، االجتمــــــاعيالتعبی ــــــوالحساســــــیة االنفعالی ة والضــــــبط االجتماعی
  ة.االجتماعیدة للمهارات هي المتغیرات المشاه االجتماعياالنفعالي /

وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى مطابقـــة النمـــوذج الحـــالي للنمـــوذج االفتراضـــي حیـــث 
وهـي قیمـة  ٠,٠٧٨٨ومسـتوى داللـة  ١٣بدرجات حریة  ٢٠,٧١=  ²كانت قیمة كا

، فـي المـدى المثـالي لهـا غیر دالة إحصـائیًا كمـا أن مؤشـرات حسـن المطابقـة كانـت
  ) یوضح تلك النتائج. ١كل رقم () والش٣(، )٢والجداول أرقام (
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  مؤشرات حسن المطابقة للنموذج اإلحصائي  )٢جدول(
  والمدى المثالي لھا، وقیمة المؤشر التي تعطي مطابقة تامة

المدى المثالي   المؤشر
  للمؤشر

قیمة المؤشر 
  للمطابقة التامة

قیمة 
  المؤشر

 2       ٢كا
 DFدرجات الحریة     
  ٢مستوي داللة  كا

ون قیمة أن تك
غیر دالة  ٢كا

  إحصائیا

  صفر
  صفر

٠٫٠٠٠  

٢٠٫٧١  
١٣  

٠٫٠٨  
الجذر ألتربیعي لمتوسط خطأ االقتراب 

RMSEA)(  
Root Mean Square Error of 

Approximate 

٠  ٠٫١ – ٠  

٠٫٢٧  

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج 
  )(ECVIالحالي 

Expected Cross Validation 
Index 

توقع للنموذج مؤشر الصدق الزائف الم
  المشبع 

ECV for Saturated model 

أن تكون قیمة المؤشر للنموذج 
الحالي أقل من أو تساوى نظیرتھا 

  للنموذج المشبع 

٠٫٠٨٢  
٠٫٠٨٩  

  )  NFIمؤشر المطابقة المعیاري ( 
Normed Fit Index  ٠٫٩٧  ١  ١ – ٠  

  ) CFIمؤشر المطابقة المقارن ( 
Comparative Fit Index ٠٫٩٩  ١  ١ – ٠  

  ) RFIمؤشر المطابقة النسبي ( 
Relative Fit Index ٠٫٩٣  ١  ١ – ٠  

  ) RMSRجذر متوسط مربعات البواقي ( 
Root Mean Square Residual ٠٫٠٢٣  ٠  ٠٫١ – ٠  

  ) GFIمؤشر حسن المطابقة ( 
Goodness of Fit Index ١  ١ – ٠  

٠٫٩٩  

  ) AGFIمؤشر المطابقة المصحح ( 
Adjusted Goodness of Fit 

Index  
١  ١ – ٠  

٠٫٩٨  

هذا وقد تم حساب قیم ت والخطأ المعیاري للتأثیرات بین المتغیرات المستقلة 
  .) یبین نتائج هذا الحساب٣والمتغیرات الكامنة والجدول(
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  ) قیمة ت والخطأ المعیاري للتأثیرات بین٣جدول (
  نتیجة ) المتغیرات المستقلة والمتغیرات الكامنة ( متغیرات السبب وال
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) أن قیمــة ت والخطــأ المعیــاري للتــأثیرات بــین المتغیــرات ٣یتضــح مــن جــدول (
  المستقلة والمتغیرات الكامنة (متغیرات السبب والنتیجة ) 

 كانت)T(  ٢,٥٨ ≥إذا كانت  ٩,١دالة عند 

 )T( ٢,٥٨< ١,٩٦إذا كانت   ٠,٠٥الة عند د 

 خ الخطأ المعیاري  
) یمكــن صــیاغة معــادالت المســار بــین المتغیــرات المشــاهدة  ٣م ( والجــدول رقــ

  -والمتغیرات الكامنة كاآلتي :
  معادالت المسار:

  ةاالجتماعی. المهارات ٢٤ة + االجتماعی. المسئولیة ٤٣الفهم =  
  ةاالجتماعی. المهارات ١٥ة + االجتماعی. المسئولیة ٤٤االهتمام = 
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  ة عیاالجتما. المسئولیة ٩٣المشاركة = 
  . المهارات١ة + االجتماعی. المسؤولیة ٣٢=  االجتماعيالتعبیر االنفعالي / 

. المهـــارات ٤٣ة + االجتماعیــ. المســئولیة ٢ة = االجتماعیــالحساســیة االنفعالیــة / 
  ةاالجتماعی

  ةاالجتماعی.  المهارات ٤٧=  االجتماعيالضبط االنفعالي / 
  ةاالجتماعی. المساندة ٢٦مساندة األسرة = 

  ةاالجتماعی. المساندة ٤٣مساندة األصدقاء والزمالء = 
  ویمكن أیضًا صیاغة معادالت البناء كاألتي:

  ة االجتماعی. المساندة ٧٩ة = االجتماعیالمسئولیة 
  ة االجتماعی. المساندة ٠٧٨ة = االجتماعیالمهارات 

كــن ) ومعــادالت المسـار ومعــادالت البنــاء یم٣) والشـكل رقــم (٢ومـن الجــدول رقــم (
  -تلخیص نتائج البحث في النقاط اآلتیة :

ة االجتماعیـــللمســـاندة  ٠,٠١یوجـــد تـــأثیر موجـــب ودال إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى  -١
  ة.                    االجتماعیعلى المسئولیة 

      ة.                          االجتماعیة على المهارات االجتماعیال یوجد تأثیر ودال إحصائیًا للمساندة  -٢
ة االجتماعیـــللمســـاندة  ٠,٠١یوجـــد تـــأثیر موجـــب ودال إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى  -٣

  ة.االجتماعیعلى كل من مساندة األسرة ومساندة األصدقاء والمسئولیة 
ة االجتماعیــللمســئولیة  ٠,٠١یوجــد تــأثیر موجــب ودال إحصــائیًا عنــد مســتوى  -٤

ــــى كــــل مــــن الفهــــم واالهتمــــام والتعبیــــر االنفعــــالي/  والحساســــیة  مــــاعياالجتعل
 ة .االجتماعیاالنفعالیة/ 

ــــد مســــتوى  -٥ للمهــــارات  ٠,٠٥أو  ٠,٠١یوجــــد تــــأثیر موجــــب ودال إحصــــائیًا عن
 ة.االجتماعیة على كل من الفهم واالهتمام والحساسیة االنفعالیة/ االجتماعی

 ة.االجتماعیة على المهارات االجتماعیال یوجد تأثیر دال إحصائیًا للمساندة  -٦
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ة علــــى التعبیـــر االنفعــــالي/ االجتماعیـــیوجـــد تــــأثیر دال إحصـــائیًا للمهــــارات  ال -٧
 .االجتماعي

مســارات) بــین بــاقي العالقـــات (أن نتــائج تحلیــل المســار لــم تعطـــى أي تــأثیرات -٨
 المتبادلة لمتغیرات البحث.

ة االجتماعیــــللمســــاندة  ٠,٠١یوجـــد تــــأثیر موجــــب دال إحصــــائیًا عنـــد مســــتوى  -٩
 ة.االجتماعیعلى المسئولیة 

ة علـــــــــى المهـــــــــارات االجتماعیـــــــــ یوجـــــــــد تـــــــــأثیر دال إحصـــــــــائیًا للمســـــــــاندة ال -١٠
  ة.االجتماعی

  البحثیة الثالث والتي تنص على :والنتائج السابقة تشیر إلى تحقق الفروض    
  والتي تنص على :

المهارات  ،ةاالجتماعیالمسئولیة ، االجتماعیةتشكل متغیرات المساندة  - ١
  ا بینها نموذجا بنائیا یوضح العالقة بینها.ة فیماالجتماعی

 ،االجتماعیةالمساندة  كل منه موجبة دالة إحصائیا بین توجد عالقة ارتباطی - ٢
  ة. االجتماعیالمهارات ، و ة االجتماعیالمسئولیة 

ة لدى أفراد العینة من االجتماعییوجد تأثیر دال لكل من المسئولیة والمهارات  - ٣
  .مساندتهم اجتماعیاً 

ة االجتماعیلنظر لتلك النتائج نالحظ أن البنیة الرئیسة كانت بین المسارات باو 
ة كمتغیر نتیجة (تابع) في حین لم االجتماعیالمسئولیة ، كمتغیر سبب (مستقل)

ة في بنیة النموذج وتلك النتیجة تبدو منطقیة إلى حد االجتماعیتدرج المهارات 
ناء قبل زمالئهم یعتبران مصدرًا ودافعًا كبیر، فمساندة األبناء من قبل ومساندة األب

ة بصفة عامة یمكن االجتماعیلجعل األبناء مسئولین اجتماعیا وبذا فان المساندة 
  .شخصیة مسئولة اجتماعیاً ساعد في بناء أن ت

ة على المساندة االجتماعیأما فیما یتعلق بعدم وجود تأثیر جوهري للمهارات 
قد ال تؤدى ة االجتماعیالمساندة ك كون أن فقد یعزي ذل، ة أو العكساالجتماعی
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على الرغم من كونها تساعد في بناء بالفرد إلى امتالكه مهارات اجتماعیة 
حیث أن المهارات في الغالب تتشكل إثر برامج  ،اجتماعیا  شخصیة مسئولة

دراسات). ومن ناحیة أخرى فقد أظهرت ( فردیة أو إرشادیة أو بالتعلم بصفة عامة
ة  لكل على جانب واحد فقط أو مكون االجتماعیجود تأثیر للمسئولیة النتائج و 

مما یعزز  االجتماعية هو مكون التعبیر االنفعالي/ االجتماعیواحد فقط للمهارات 
ة أثرت فقط على مكون وحید من االجتماعیالنتائج السابقة حیث أن المسئولیة 

اآلخرین  الحساسیة ة ولم تؤثر على المكونین االجتماعیمكونات المهارات 
فاالهتمام والفهم باألحرى  االجتماعيالضبط االنفعالي /، ة االجتماعیاالنفعالیة /

ومن ثم یمكن القول بأن  االجتماعيتؤدى إلى تولید مهارات التعبیر االنفعالي /
ة لدي االجتماعیة تدعم المسئولیة االجتماعیة والعالقات االجتماعیالمسئولیة 

اد المسئولین ة تمثل مطلبا اجتماعیا ألن األفر االجتماعیلیة فالمسؤو ، األفراد
   .لكبرياة واإلنسانیة االجتماعین علي تحقیق األهداف و اجتماعیا هم القادر 
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  المراجع

      : المراجع العربیة أوال
لتوافــق ة وااالجتماعیــالمســاندة  :)١٩٩٨الشــناوي عبــد المــنعم الشــناوي زیــدان( .١

المدرســـي وتقـــدیر الـــذات والتحصـــیل الدراســـي لـــدى طـــالب وطالبـــات 
. القـاهرة، دراسـات علـم الـنفس التربـويالصـف األول الثـانوي العـام. 

  دار النهضة العربیة. 
ة وضـغط العمـل االجتماعی). المساندة ١٩٩٦عزت عبد الحمید محمد حسن( .٢

ــور وعالقــة كــال منهمــا برضــا المعلــم عــن العمــل.  غیــر  اهرســالة دكت
 كلیة التربیة، جامعة الزقازیق. منشورة،

المســــاندة  :)١٩٩٤(الشــــناوي، محمــــد الســــید عبــــد الــــرحمن محمــــد محــــروس .٣
. ة والصــحة النفســیة، مراجعــة نظریــة ودراســات تطبیقیــةاالجتماعیــ

 القاهرة، األنجلو المصریة.

ة كعوامــل االجتماعیــاإلیثــار والثقــة والمســاندة  :)٢٠٠١معتــز ســید عبــد اهللا ( .٤
ـــم للجماعـــة.  لالنضـــمامساســـیة فـــي دافعیـــة األفـــراد أ بحـــوث فـــي عل

، المجلــــــد الثالــــــث. القــــــاهرة، دار والشخصــــــیة االجتمــــــاعي الــــــنفس
 ١الغریب.

. كراسـة  ةاالجتماعیـمقیـاس المهـارات ): ١٩٩٢السید إبراهیم السـماد ونـى(  .٥
  مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة . التعلیمات.

ــــ): المهــــارات ١٩٩٦عبــــد اللطیــــف محمــــد خلیفــــة(  .٦ ة فــــي عالقتهــــا االجتماعی
ــــدى طالبــــات  ــــة ل ــــة وبعــــض المتغیــــرات الدیموجرافی بالقــــدرات اإلبداعی

 ١٧، جامعــة الكویــت، الكویــت الحولیــة حولیــة كلیــة اآلدابالجامعــة 
  . ١١٦ الرسالة
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ة الحكــــم االجتماعیــــعالقــــة المســــئولیة  :)٢٠٠٥إبــــراهیم الشــــافعي إبــــراهیم( .٧
لـدى طـالب كلیـة المعلمـین فـي  الخلقي وبعض متغیرات الشخصـیة

  بحث قید النشر..المملكة العربیة السعودیة 
ة لــــدى طــــالب التعلــــیم االجتماعیــــالمســــئولیة  :)١٩٩١حــــافظ إبــــراهیم فــــراج ( .٨

المــؤتمر العلمــي الســادس  .الثــانوي العــام وعالقتهــا بــااللتزام الــدیني
  .٢، جـالثانوي في الحاضر والمستقبل للتعلیم

عینــة ة لــدى االجتماعیــ): المســئولیة الشخصــیة و  ١٩٩٤زایـد عجیــر الحــارثى( .٩
. الغریبـة وعالقتهـا بـبعض المتغیـراتمـن الشـباب السـعودي بالمنطقـة 

، ٧، العــدد ٤، جامعــة قطــر ، الســنة  مركــز البحــوث التربویــة مجلــة
  . ١٢٦ -٩١ص ص 

: ث (الصـورتانةاالجتماعیس المسـئولیة ): مقیـا ١٩٩٣سید احمد عثمان( .١٠
  مكتبة األنجلو المصریة . ،هرة . القا ٣، ك ) ط

.  ةاالجتماعیـــالتحلیـــل األخالقـــي للمســـئولیة : ) ١٩٩٦(ســـید احمـــد عثمـــان.١١
  القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة .

 مقیــــاس) :  ١٩٨٧ین أبــــو ناهیــــه ورشــــاد عبــــد العزیــــز موســــى(دصــــالح الــــ.١٢
" كراسة التعلیمـات ". القـاهرة، مكتبـة النهضـة  ةاالجتماعیالمسئولیة 

    العربیة.
ة وعالقتهــا بــالقیم لــدى االجتماعیــ): المســئولیة ١٩٩٠عبــاس إبــراهیم متــولى( .١٣

، مصــر فــيبحــوث المــؤتمر الســادس لعلــم الــنفس شــباب الجامعــة 
  . ٨٤١ – ٨١٥ ، ص ص٢ـالجمعیة المصریة للدراسات النفسیة، ج

) : الترتیـــب المـــیالدي ١٩٩٤مایســـة أحمـــد النیـــال( و  فيدین كفـــاشـــعـــالء ال.١٤
ة لدى عینة من طلبة وطالبات جامعـة االجتماعیلیة وعالقته بالمسئو 

ص ص  ، ٣٠العـدد   ،مجلة علم الـنفس. "دراسة سـیكومتریة"قطر 
٣٦ – ٢٦  .  



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٧  

ضـــوء االتجاهـــات الدینیـــة  فـــية االجتماعیـــ): المســـئولیة ١٩٩٠فادیـــه داود( .١٥
لــدى األطفــال مــن الجنســین فــي الطفولــة المتــأخرة المــؤتمر الــدولي " 

 ص ص: جامعـــة القـــاهرة . المجلـــد الثـــانى " الطفولـــة فـــي اإلســـالم 
٥٢١-٤٩٩.  

): الحاجـــة لالنتمـــاء والحاجـــة لإلنجـــاز ١٩٨٤مغـــاورى عبـــد الحمیـــد عیســـى( .١٦
كلیــــة  ،دكتــــوراه غیــــر منشــــورةة. االجتماعیــــوعالقتهمــــا بالمســــئولیة 

  التربیة ـ جامعة قناة السویس.
مـــن : دراســة لســـمة األصــالة فــي الشخصــیة )١٩٩٠(نبیــه إبــراهیم إســماعیل .١٧

المـــــؤتمر الســـــادس لعلـــــم  ٠ة االجتماعیـــــحیـــــث عالقتهـــــا بالمســـــئولیة 
ص  ١، جـــالجمعیـة المصــریة للدراســات النفسـیة، صــرالـنفس فـي م

    .٤٦٥ـ ٤٣٩ص
 ٠ة لـــدى طفـــل الروضـــة االجتماعیـــ): المســـئولیة ١٩٩٢وفـــاء محمـــد كمـــال (.١٨

 .١٩-٦، ص ص ٢٢العدد  ،مجلة علم النفس
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48. 

) قائمة بأسماء السادة المحكمین 1ملحق (
جهة العمل االسم م 
كلیة التربیة جامعة طیبة ا. د عبد اهللا سلیمان   1
كلیة التربیة جامعة طیبة ا. د ابو المجد الشوربجى   2
كلیة التربیة جامعة طیبة ا. د عماد عبد الرازق   3
كلیة التربیة جامعة طیبة ا. د على الصبیحى   4
كلیة التربیة جامعة طیبة د.  زین الردادى   5
كلیة التربیة جامعة طیبة د. نایف الحربى   6
كلیة التربیة جامعة طیبة د. جمال قاسم   7
8       

ةاالجتماعی) یبین الصورة النھائیة لمقیاس المساندة ٢ملحق (                   
  المفردات  البعد  م

مساندة  .١
  األسرة

  أفراد أسرتي یساعدونني علي حل مشكالتي الحیاتیة.
  أفراد أٍسرتي یقفون إلي جواري. .٢
  أفراد أسرتي یشاركونني في حل مشكالتي الدراسیة. .٣
  أفراد أسرتي یشعرونني بأني شخص یستحق االھتمام. .٤
  أفراد أسرتي یستمعون لي إذا شكیت من شخص ما. .٥
  في كل الظروف أفراد أسرتي یساعدوني عند الحاجة لھم. .٦
أجد من أفراد أسرتي من یساعدني علي الھدوء عندما  .٧

  أكون متوترة.
مساندة  .٨

  األصدقاء
  ب بعض أألخطاء.من نصائح ومقترحات صدیقاتي أتجن

  صدیقاتي یشاركونني نفس االھتمامات الحیاتیة. .٩
  لي صدیقات یعتمد علیھن وقت الشدة. .١٠
مع صدیقاتي یزول الھم واالنقباض الناشئ عن الدراسة أو  .١١

  الحیاة العامة.
أعتمد علي صدیقاتي بعد االعتماد على هللا في بعض أموري  .١٢

  الخاصة.
  اتي.أرتبط بشدة مع بعض صدیق .١٣
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االجتماعیة ات) الصورة النھائیة لمقیاس المھار٣ملحق (  
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                    ملحق () یبین الصورة النھائیة لمقیاس المھارات االجتماعیة 
المفردات البعد م 

 أبادر عادة بتعریف نفسي للغرباء.- ١
 سرعتي في الكالم تفوق معظم الناس.- ٢
 یستغرق الناس وقتا لمعرفتي جیدا.- ٣
 أستطیع أن أتظاھر بالحزن والغضب حتى لو كنت فعال اشعر بالسعادة.- ٤
 أشارك في األنشطة االجتماعیة.- ٥
 اخبرني البعض أنھم یعرفون مشاعري من عیناي.- ٦
 أفضل األعمال التي تتطلب االشتراك مع اكبر عدد  ممكن من الناس.- ٧
 اشعر بعدم ارتیاح لتعاملي مع الناس اآلخرین.- ٨
 اختلط عادة باآلخرین إثناء الحفالت واالجتماعات.- ٩

١٠ -

التعبیر 
االنفعالي/االجتماعي 

 عندما یتحدث الناس معي أراقب حركاتھم وتصرفاتھم بقدر ما استمع إلیھم.
 نادرا ما اشعر بالضیق وعدم الراحة من النقد آو التوبیخ.- ١١
 القلیل من الناس حساسین ومتفاھمین مثلى.- ١٢
 أجید استخدام اإلشارات واألمثلة لتوضیح ما أقول.- ١٣
 إثناء تواجدي في الحفالت أستطیع أن أدرك في الحال أي شخص یھتم بي.- ١٤
 أھتم بفكرة اآلخرین وانطباعھم عنى.- ١٥
 اھتم بمعرفة كل ما یجذب انتباه الناس.- ١٦
 أتأثر بدرجة كبیرة بالحالة النفسیة لمن یحیطون بي.- ١٧
توجد مواقف معینة اشعر فیھا بالقلق بخصوص ما أقولھ وافعلھ وھل ھو - ١٨

 صحیح أم ال.
أستطیع بسھولة أن افھم طبیعة أي شخص من خالل مالحظتھ وھو یتعامل مع - ١٩

 اآلخرین.
٢٠ -

الحساسیة 
االنفعالیة/االجتماعیة 

 

 أجد صعوبة في التحدث أمام جمع كبیر من الناس.
 أستطیع أن انسجم مع كل الناس صغیرھم وكبیرھم فقیرھم  وغنیھم.- ٢١
عادة ما یكون من الصعب على أن امنع نفسي من االبتسام والضحك عندما - ٢٢

 احكي نكتة أو قصة ھزلیة.
 أصبح عصبیة إذا اعتقدت أن شخصا ما یراقبني .- ٢٣
دائما یستطیع الناس من خالل تعبیرات وجھي معرفة مدى ما اشعر بھ من - ٢٤

 ارتباك.
 أجد أحیانا انھ من الصعب أن انظر في وجوه اآلخرین عندما أتحدث معھم.- ٢٥
 لست ماھرة  تماما في ضبط انفعاالتي أو التحكم في مشاعري.- ٢٦
 لست ماھرة  في إجراء المحادثات حتى ولو سبق اإلعداد لھا.- ٢٧
 أستطیع أن أخفى مشاعري الحقیقة عن أي شخص.- ٢٨
٢٩ -

الضبط 
االنفعالي/االجتماعي 

 
 

یستطیع الناس دائما أن یالحظوا إنني متضایقة منھم مھما بذلت من جھد 
 إلخفاء مشاعري.

 

  


