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 شكـــــر وعرفا ن

لئن "وھو القائل في كتابھ  الحمد والشكر  الذي وفقني بعونھ وقدرتھ على إنجاز ھذا العمل

 إالال یسعني   ة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلمالصالو  09إبراھیم " شكرتم ألزيدنكم 

بورزق یوسف المشرف على ھذا أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم االمتنان إلى أستاذي الفاضل 

ة ھذا الذي یرجع لھ الفضل في متابعة حیثیات ھذه الدراسة بدءا من اختیار الموضوع إلى نھایالعمل،و

فقد كان أستاذا موجھا وناصحا ومشرفا ، فاستفدت من عملھ وإرشاداتھ  وأقدم العمل في صورتھ النھائیة،

ومتابعة إلنجاز ھذه المذكرة ، فشكرا جزیال لك لھ خالص شكري وعرفاني لما قدمھ لي من جھد 

   .أستاذي

كما أخص بالشكر والتقدیر والعرفان أساتذة جامعة مستغانم على حرصھم وعدم بخلھم في 

كما أتوجھ  .تزوید الطالب بالمعارف التي یستحقھا ، فتحیة تقدیر واحترام إلى كل من تعلمت منھ حرفا

ة أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا بقبول مناقشة وتقویم ھذه بالشكر الجزیل إلى السادة األساتذ

   .المذكرة  وإثرائھا بآرائھم العلمیة السدیدة

عینة الدراسة التي تفاعلت معي في االجابة على مقیاس  كما أتوجھ بالشكر الجزیل أیضا إلى

كما أتوجھ  عمار میلود  و رئیسھا األستاذ و باألخص قسم علم النفس .موظفي جامعة  مستغانمالدراسة،و

بالشكر الجزیل أیضا إلى البروفسور طاجین علي الذي كان یمدنا دائما بید العون بآرائھ وأفكاره السدیدة 

 .فتحیة احترام وتقدیر لك أستاذي الفاضل 

فإن الشكر یمتد إلى غیرھم ممن لم یتسع المقام لذكرھم أصحابي  ھؤالءوإذا الشكر موصول لكل 

 . لدراسة دون استثناء الذین شجعوني ونصحوني وساعدونيوزمالئي في ا
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:ملخص الدراسة  

لدى  االجتماعیةالخصائص السیكومتریة لمقیاس المساندة من  التحققهدفت هذه الدراسة الى 

، وهل توجد ف على مستوى المساندة االجتماعیةالتعر  لكشباب البطال بمدینة مستغانم، وكذعینة من ال

  :النتائج التالیةلى إ وصلم التتاإلحصائیة  وبعد المعالجة تعزى الى المستوى التعلیمي ومدة البطالة، فروق

  .عالیینمقیاس المساندة االجتماعیة یتمتع بمؤشرات صدق وثبات  -

  .ین المتوسط والمرتفعیبین المستو  مستوى المساندة االجتماعیة قد تراوح ما -

ك لصالح توجد فروق ذات داللة احصائیة في المساندة االجتماعیة تعزى الى المستوى التعلیمي وذل -

  .المستوى الجامعي

لصالح مدة  ماعیة تعزى الى مدة البطالة وذلكتوجد فروق ذات داللة احصائیة في المساندة االجت -

  .سنوات) 3-1( البطالة االقل

  .الخصائص السیكومتریة، المساندة االجتماعیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé:  

Le but de cette étude était de vérifier les caractéristiques psychométriques de l’échelle 
du soutien social dans un échantillon de jeunes chômeurs de la ville de MOSTAGANEM, 
ainsi que le niveau du soutien social, et de vérifier s’il existe des différences liées au niveau 
d’enseignement et à la durée du chômage. 

Après un traitement statistique, des résultats obtenus ce qui suit : 

 Echelle du soutien social se caractérise par des indicateurs fidèles et réguliers 
fortement élevés. 

 Le niveau du soutien social est varié entre deux niveaux : moyen et élevé. 
 Il existe des différences statistiquement significatives au soutien social attribuables au 

niveau d’enseignement universitaire. 
 Il existe des différences statistiquement significatives au soutien social attribuables au 

niveau de la durée du chômage plus moindre. 
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  :مقدمة

نتج عنهم من منافسة شرسة الى تمركز  ادت العولمة وفتح التجارة والتطور االقتصادي وما

االقتصادیة التي تتوزع بطبیعة الحال في الدول  ،محدود من المؤسساتعدد االنتاج واحتكاره في ایدي 

 20یبلغ نصف سكانها  اذ تواجه الدول العربیة التيالعالم الثالث، دول ، مخلفة بطالة رهیبة في الكبرى

من  %30تحدي جوهري اذ بلغت نسبة البطالة فیها ) یترجم توفر قوة بشریة مستدامة اي ما( سنة 

، وتقدر منظمة % 17 ـمجموع القوى العاملة، اي اعلى بكثیر من المتوسط العام للبطالة والذي یقدر ب

  .%13 ـلشباب عبر العالم كله والمقدر بالعمل الدولیة ان بطالة الشباب العربي اعلى من متوسط بطالة ا

نماقضیة عدالة ال تعتبر هذه االحصاءات تدق ناقوس الخطر اذ ان قضیة البطالة   هي قضیة  وإ

، حیث نسانیتهبإ هالمحافظة على شعور و دفاع عن كرامة االنسان وحمایته من اهدار االمكانات البشریة 

فعبر عنه بالحاجة الى تقدیر الذات، اذ یعد  ،للحاجاتاحتلت الحاجة الى العمل القمة في هرم ماسلو 

فهو یلبي الحاجة الى االمن والتقدیر  ة ولیس فقط مجرد وسیلة لكسب الرزق،قیمة نفسیة واجتماعی

 والحرمان منه یؤدي الى عزل الشباب عن مجتمعهم وفقدانهم ،االجتماعي والتعبیر عن الذات وتوكیدها

، كما یؤدي حرمان واالجتماعیة واألمنیةاالوضاع السیاسیة  یتولد عنه خلخلة نظم الحاكمة، مماالثقة في ال

 واإلحباط الیأسحرمانهم من تحقیق االستقرار المادي واالجتماعي وهذا یؤدي الى انتشار الشباب منه الى 

  ...والضغوط

حقیق فكل مجتمع یرى في شبابه اداة تطوره وت ،لذلك فإن االهتمام بالشباب هو امر مهم جدا

 بأبنائهویتمثل هذا االهتمام في اسالیب التوعیة والوقایة والرعایة وان لم یتمكن من ذلك فانه یضحي  ،آماله

  .والجریمة واإلدمانفي براثین االضطرابات النفسیة والجسمیة 
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وان كانت الوقایة خیر من العالج فقد اتجه علماء النفس في اآلونة االخیرة الى دراسة المتغیرات 

والمجتمع الذین  لألفرادهدف تحقیق الصحة النفسیة الضاغطة، ب لألحداثالواقیة او المعدلة لآلثار السلبیة 

وهي المساندة االجتماعیة، الواقیة یعیشون فیه، وسوف تهتم هذه الدراسة بتناول احد هذه المتغیرات 

  .تقدم الدعم للشباب وتخفف من آثار السلبیة للبطالة بأنهاباعتبارها احد المتغیرات المفترضة 

لذا ستحاول هذه الدراسة تناول اهمیة المساندة اإلجتماعیة في حیاة الشباب البطال من خالل  

ى جانبین نظري ولتحقیق اهدافها فقد قسمت المحاولتها لتقنین مقیاس للمساندة االجتماعیة عند هذه الفئة، 

  :الجانب النظري في الفصول التالیة ومیداني، بحیث نضم

وفیه یتم تقدیم الدراسة من خالل تحدید اشكالیة الموضوع، التطرق الى : )فصل مدخل الى الدراسة( -

 واإلجرائيالصطالحي النظریة والعملیة، اسباب اختیاره، والى التحدید ا وأهمیته، وأهدافهفرضیاته، 

خیر التطرق الى لمفاهیمه االساسیة والمتمثلة في الخصائص السیكومتریة والمساندة االجتماعیة، ثم في اآل

  .الدراسات السابقة

  .وفیه یتم التطرق الى كل من الصدق والثبات): الخصائص السیكومتریة(الفصل االول  -

تم تحلیل المساندة االجتماعیة بالرجوع الى الخلفیة النظریة وفیه ی): المساندة االجتماعیة(الفصل الثاني  -

  .من خالل وجهات النظر المختلفة

  :في الجانب المیداني ونضم

جراءاتمنهج الدراسة (الفصل االول - ، وكذا وأهدافهاخصص لعرض الدراسة االستطالعیة ): المنهجیة وإ

  .االحصائیة المستخدمة فیها واألسالیبها توخصائص عین ،عرض الدراسة االساسیة ومنهجها ومجاالتها
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العام  االستنتاجمن خالل عرض ومناقشة الفرضیات وصوال الى ): عرض وتحلیل النتائج(الفصل الثاني -

    .والخاتمة واالقتراحات والتوصیات
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  :إشكالیة الدراسة -1

نعیش في عصر یعرف بعصر الضغوط واألزمات النفسیة المتعددة، وهذا  أصبحناننا أالشك 

 صبح یهدد الكثیر ممن الأ –ورغم إیجابیاته  –والتطور التكنولوجي الذي  االجتماعیةنتیجة تعقد الحیاة 

البعض یعیش في  أصبحیستطیعون مواكبته مما خلق فجوة كبیرة بین طبقات المجتمع، ففي الوقت الذي 

نظیر لها، أصبح البعض اآلخر حائرا في إكتساب قوت یومه، فاإلنسان أصبح یواجه في  رفاهیة مادیة ال

كاهله بالمشاكل  أثقلت التيو  ،حیاته الیومیة كثیرا من المواقف التي تتضمن خبرات غیر مرغوب فیها

الخطورة مما یجعل رفاهیة وان كانت فلیست بنفس الحدة و  ،التي لم یعهدها من قبل األمراضو النفسیة 

  )2:  2013،بن عباد( .االجتماعیةنعكسا في ذلك على صحة الفرد النفسیة و مهددة م اإلنسان

خالل مؤشرات نفسیة من  ،االجتماعیةاث سلبا على صحة الفرد النفسیة و نما تؤثر هذه االحدیبف

 أخرىو ت سلوكیة مثل الشكوى المستمرة دالالو  .عصبیة زائدةو اكتئاب  ،قلق ،إحباطتكون على شكل 

ن هناك إف. یهدد قدرة الفرد على التوازنما هذا جسمیة مختلفة و  أعراضر على هیئة فیزیولوجیة تظه

هناك ثالث متغیرات  أن إلى  Rutter )1990(حیث یرى روتر ،عوامل واقیة تخفف وقع هذه االحداث

كفایة و )  فایةالكالفعالیة و  ،االستقاللیة ،التي تتجلى في تقدیر الذات(لة في سمات شخصیة الفرد ثتمم

  .لتشجیع الفرد على المواجهة مساندة لها  أنظمةوجود  انیةإمك وأیضا ،المساندة االجتماعیة

من طرف  هذه المتغیرات مفهوم المساندة االجتماعیة الذي حظي حدیثا باهتمام كبیر أهممن و 

صدرا ن البیئة تمثل مأالفرد ب إدراك بأنها Sarasson et al) 1983( آخرونو  سار سونها الباحثین فقد عرف

 ،بیده یأخذونو یهتمون بالفرد ویرعونه ویثقون فیه  أشخاصومدى توافر  ،للتدعیم االجتماعي الفاعل

 اتفق كوهینو . )31: 1997فهد،( .الجیران ،األصدقاء ،سرةاألمن ذلك ویقفون بجانبه عند الحاجة و 

Cohen  سیمو Syme وسكتر Schetter 9: 2000علي،(اآلخریناعل الفرد في عالقاته مع تف بأنها(  
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جتماعي في مجموعة األشخاص الذین یشكلون جزءا من دائرة الفرد حیث یتمثل الدعم اال

و أو مادي أصدقاء سواء كان هذا الدعم عاطفي األاألقرباء و  ،األوالد ،الشریك ،جتماعیة مثل الوالدینالا

  .یكون بشكل رفقة تشعره باإلنتماء أو )تقدیم النصیحةك(إعالمي 

 إلیهسعى  فمن خالل ما ،أهمیة المساندة االجتماعیة إلىوقد توصلت نتائج العدید من الدراسات 

المساندة االجتماعیة تتضمن نمطا مستدیما من العالقات المتصلة  أنوجد  تهفي نظری Caplanكابالن 

 أوضحالمتقطعة التي تلعب دورا هاما في المحافظة على وحدة النفس والجسم للفرد عبر حیاته، حیث  أو

وخاصة في ظل  ،الشبكة االجتماعیة للفرد تزوده باإلمدادات االجتماعیة النفسیة أنمن وجهة نظره 

  ) Caplan,1981 :417(  .األحداث الضاغطة وذلك للمحافظة على صحته العقلیة والنفسیة

یقیمون عالقات اجتماعیة  الذین ال األشخاص أنوتوصلت دراسات علمیة وطبیة وبائیة حدیثة 

ور من غیرهم للمشكالت الصحیة، حیث یظهر د أكثریتلقون مساندة هم عرضة  طیبة مع اآلخرین وال

ویفسر كوب  .ایة من المرضالروابط االجتماعیة والمساندة العاطفیة في الحفاظ على الصحة والوق

)1976 (Cobb  ان الروابط االجتماعیة والمساندة العاطفیة تعمل على تعمیق التوافق النفسي بذلك

نهم جزء من شبكة اجتماعیة قویة أوح االنتماء لدیهم، حیث یشعرون بواالجتماعي لألفراد وتنمي ر 

واحترام وتقدیر كذلك موضع حب وعنایة  وأنهم ،توفر لهم الحمایة الالزمة عند الحاجة أنومتماسكة یمكن 

  )3: 2011مسیلي ، .فاضلي .ایت حمودة(. من طرف الذین یحیطون بهم

ث حیاتي ضاغط له انعكاسات سلبیة مباشرة على تعد البطالة حد أخرىجهة ومن جهة هذا من 

العمل تكمن في  أهمیة أن) 2004(حیث یرى محمد عبد اهللا بكر ،للشخصالحیاة النفسیة واالجتماعیة 

 واالستقرارفهو یساهم بدرجة كبیرة في الحفاظ على التوازن  ،المادي والمكانة االجتماعیة االكتفاءتحقیق 

 أنشطةوممارسة  ،ومقاصد عامة أهدافوجدولة وقته واستغالله في تحقیق  من خالل تنظیم ،النفسي للفرد
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السلبي لوقت الفراغ، الذي یخلق حالة من الالمباالة عند الفرد ویعمق من شعوره بعدم  التأثیرتجنب الفرد 

  )4: مرجع سابق مسیلي، .فاضلي .ایت حمودة. (جدوى وجوده ومدى فاعلیته في الحیاة

 معدو  الیأسو  باإلحباطحیث یشعر العاطلون ... اراآلثیترتب على البطالة مجموعة من  إذ

وانتشار الشعور بالحقد  ،ذلك االنحرافات الفكریة إلى أضف ،بأنواعهافتنتشر الجریمة  ،االنتماء للدولة

یدفعهم هذا الشعور الى التفكیر و  .الجامعیةو  ةالشباب من حملة الشهادات المتوسطالبغضاء خاصة لدى و 

تحسین اوضاعهم و  م،الشعور بالعیش الكری فرصةجدیا في االنتقام من المجتمع الذي یرفض منحهم 

یدفعهم هذا الشعور الى التفكیر جدیا بالهجرة الى  أیضاو  ،تجسید طموحاتهماالجتماعیة وتحقیق ذواتهم و 

  )1: 2015أبو حامد،( .مجتمعات اخرى

االیجابیة مع العاطل عن  ان العالقات االنسانیة 2004یرى الذواوي خالد محمد لهذا السبب و 

تساعده على وتعزز ثقته في نفسه و  ،مساندته من شانها ان ترفع من معنویاتهالعمل والوقوف بجانبه و 

یة سات السلبهو ما یساعده على تفادي الكثیر من االنعكاو  ،تجاوز الوضعیة الضاغطة التي تمثلها البطالة

  .حیاة االجتماعیة للعاطلالعلى الصحة النفسیة و 

اسات السیكومتریة التي حاولت تقنین المقیاس ر لة الدموضوع المساندة االجتماعیة وق ألهمیةنظرا 

صائص السیكومتریة لغرض توفیر لدراسة هادفة الى الوقوف على الخجاءت هذه ا ،على البیئة الجزائریة

  :التالیة التساؤالتعلى  ةمن خالل االجاب ،الجزائریةفي البیئة  تطبیقهمقیاس یمكن 

توفر مقیاس المساندة االجتماعیة المطبق على عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم على هل ی -

 مؤشرات صدق مقبولة؟

هل یتوفر مقیاس المساندة االجتماعیة المطبق على عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم على  -

 مقبولة؟مؤشرات ثبات 
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 ما مستوى المساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم ؟ -

هل تختلف المساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم وفقا لمتغیر المستوى  -

 التعلیمي؟

متغیر مدة هل تختلف المساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم وفقا ل -

 البطالة؟

  :فرضیات الدراسة -2

مؤشرات بمقیاس المساندة االجتماعیة المطبق على عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم  یتمتع -

 .صدق مقبولة

مؤشرات بمقیاس المساندة االجتماعیة المطبق على عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم  یتمتع -

 .ثبات مقبولة

 .لمساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانما منخفض من مستوىنتوقع  -

تختلف المساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم وفقا لمتغیر المستوى  -

 .لصالح الشباب الجامعي التعلیمي

 لمتغیر مدة البطالةتختلف المساندة االجتماعیة لدى عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانم وفقا  -

 .من البطالة قللصالح الشباب ذوي السنوات اال

  :أهداف الدراسة -3

 االجتماعیة مقیاس المساندة تهدف هذه الدراسة الى محاولة التحقق من الخصائص السیكومتریة ل -

   .على عینة من الشباب البطال بمدینة مستغانموذلك عن طریق تطبیقه 

هل ى الشباب البطال، و لمساندة االجتماعیة لدمستوى ا التعرف علىكما تهدف ایضا الى محاولة  -

 .مدة البطالةو  المستوى التعلیميفقا لمتغیري و  هذا المستوى یختلف
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  :أهمیة الدراسة -4

تكمن اهمیة هذه الدراسة في اهمیة الموضوع التي تعالجه وهو الخصائص السیكومتریة لمقیاس 

  .عملیة  علمیة واخرى المتغیرات لها اهمیة هوهذ ،الشباب البطالة لدى عینة من جتماعیالمساندة اال

  :علمیةال األهمیة -1- 4

 ،على كافة المستویات النفسیة أضرارمن  هاطالة الذي یعد قضیة عالمیة لما لالتركیز على موضوع الب -

التشریعات الدولیة  ، فعلى الرغم من كون العمل حق تؤكده....األمنیة ،االقتصادیة ،الصحیة ،االجتماعیة

حق العمل لكل انسان وحریة "  على من االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي ینص 1فقرة  32مثل بند 

، نجد ان الدیوان الوطني لإلحصاء في الجزائر یعلن ان معدل "و حق الحمایة من التعطل...اختیاره

 1.6یعادل  بما ،بنهایة سبتمبر %11.7لیناهز  2017في النصف الثاني من عام  لالرتفاعالبطالة عاد 

في اوساط النساء، مع  %20.7في مقابل  %9.4ملیون بطال، وبلغت نسبة البطالة في اوساط الرجال 

فبینما تقدر نسبة البطالة بدون  .سنة) 24-21(للشباب بین   %28.3تسجیل نسبة بطالة في حدود 

من العاطلین  %60ان  ایضا المسح وكشف ،الف بطال 700اي بحوالي   %48یعادل  تكوین بما

  )1: 2018اشرف، ( .یوجدون في هذه الوضعیة لمدة طویلة

  .في التخفیف من ازمات الشباب البطال وأهمیتهااالسهام في اعطاء نظرة عن المساندة االجتماعیة  -

  : األهمیة العملیة -2- 4

من  التأكدحیث تم  ،یمكن استخدامه االجتماعیةالمساندة  عن بمقیاس ،إثراء المكتبة الجزائریة خاصة -

  .على عینة جزائریة خصائصه السیكومتریة
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الضغوط التي  وطأةیمكن استخدام نتائج هذه الدراسة في القیام ببرامج مقترحة تسهم في التخفیف من  -

  .یتلقاها الشباب البطال

  :موضوعالأسباب اختیار  - 5

  .البیئة الجزائریة ومن بینها مقیاس المساندة االجتماعیةقلة الدراسات التي قامت بتقنین المقاییس على  -

والتركیز على احدى المشاكل التي تثقل كاهله  ،االهتمام بشریحة مهمة في المجتمع وهي فئة الشباب -

  .وهي أزمة البطالة أال

  :تعریفها اجرائیاتحدید مصطلحات الدراسة و  -6

صطالحیة ومن الناحیة االجرائیة الناحیة االمفاهیم تحتاج الى تعریف من ورد في هذه الدراسة 

  :هيو 

  :الخصائص السیكومتریة -1- 6

  :االصطالحيالتعریف  -1-1- 6

الثبات، حیث یعرف الصدق و  الصدقیمكن تعریف الخصائص السیكومتریة عن طریق تعریف 

ال الوظیفة التي یفترض ان اي یقیس فع ،ما وضع لقیاسه االختباربتعبیر بسیط ان یقیس 

مدى الدقة او اإلتساق، او إستقرار نتائجه  االختباریقصد بثبات و  ،)85- 84: 2004إسماعیل، (،یقیسها

 )152: 2011مقدم، ( .فیما لو طبق على عینة من األفراد في مناسبتین مختلفتین
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    :التعریف االجرائي -1-2- 6

التمییزي، صدق اإلتساق ق یعرف الصدق إجرائیا بحساب معامالت الصدق بالطرق اآلتیة الصد

  . معامل ثبات التجزئة النصفیة ومعامل الفا كرونباخ باستخدام، اما الثبات فیتم حسابه الداخلي

  :المساندة االجتماعیة -2- 6

   :التعریف االصطالحي -2-1- 6

بأنها اعتقاد الفرد بأن االخرین  Sarson(1979)  Johnson,كل من جونسون وسارسونیعرفها 

  )Sarson, 1979 :159)  Johnson..رونه ویرعونه ویعتبرونه ذو قیمةیحبونه ویقد

  :التعریف االجرائي -2-2- 6

اعداد ابراهیم من  ،المساندة اإلجتماعیةالدرجة التي یتحصل علیها الشاب البطال على مقیاس بأنها تعرف 

  ).1997(السمادوني 

  :الدراسات السابقة -7

یعد تناول الدراسات السابقة من الخطوات األساسیة في البحث العلمي، فهي تمد الباحث بصورة 

من األطر النظریة واألدوات  تمكنه من االستفادةكما أنه  ،والجوانب المتعلقة به بحثهواضحة عن مشكلة 

محلیة أو عربیة أو  سواء كانت هذه الدراساتالمستعملة واألسالیب اإلحصائیة والنتائج المتوصل إلیها، 

 ،ونظرا لنقص الدراسات السابقة التي تناولت الخصائص السیكومتریة لمقیاس المساندة اإلجتماعیة أجنبیة،

مرتبة من  قمنا بعرض دراسات سابقة تناولت المساندة اإلجتماعیة وعالقتها ببعض المتغیرات األخرى

  .األحدث إلى األقدم
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  :)2016(وسف، مأمون عبد الكریم دراسة بورقیبة داود، بورزق ی -1- 7

  .المساندة اإلجتماعیة وعالقتها بجودة الحیاة لدى الشباب البطال بوالیة األغواط: عنوان الدراسة

    جودة الحیاة لدى الشباب البطال و  االجتماعیةالدراسة لبحث العالقة بین المساندة  هذه هدفت

ة واشتملت العینة على وثقافیة مختلف واقتصادیة اجتماعیةمن مستویات  ،)دراسة میدانیة بمدینة األغواط( 

  .)شابة 20(و) شاب 40(ة بواقع شابشاب و ) 60(

تقنین بشیر معمریة من ) 1997(قائمة المساندة اإلجتماعیة لسید إبراهیم السمادوني  وتم تطبیق

          تعریبو )  منظمة الصحة العالمیة(إعدادمن " الصورة المختصرة"ومقیاس جودة الحیاة  ،)2010(

  ).2008(بشرى إسماعیل أحمد  .د

  :وقد أسفرت النتائج عن 

ت جودة الحیاة لدى الشباب درجابین درجات المساندة االجتماعیة و دالة إحصائیًا  ةوجود عالقة ارتباطی -

  . البطال

  .اإلناثوذلك لصالح ) إناث –ذكور (تختلف درجات المساندة االجتماعیة تبعًا الختالف الجنس  -

  .)إناث –ذكور (ال تختلف درجات جودة الحیاة تبعًا الختالف الجنس  -

تختلف درجات المساندة االجتماعیة ودرجات جودة الحیاة تبعًا الختالف المستوى االجتماعي  -

. بورزق. بورقیبة. ( وذلك لصالح المستوى اإلقتصادي المرتفع) منخفض –متوسط  –مرتفع (واالقتصادي 

 )78: 2016مأمون، 
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  :)2014(دراسة عمومن رمضان وجقیدل سمیة -2- 7

  .جتماعي للشباباإلندماج اال حقیق الصحة النفسیة وجتماعیة بین تالمساندة اال: عنوان الدراسة

وذلك من خالل المساندة والدعم الدراسة الى تحقیق مبادئ الصحة النفسیة للشباب هذه  هدفت

، كما أن للتوافق اإلیجابي والنمو االجتماعي واالندماجأسالیب التكفل والرعایة  وإلیجاد ،جتماعياال

الشخصي للفرد دور كبیر في مواجهة األحداث الضاغطة، حیث یؤثر حجم المساندة ومستوى الرضا عنها 

 في كیفیة إدراك الفرد لضغوط الحیاة المختلفة، وأسالیب مواجهته وتعامله مع هذه الضغوط، كما أنها

: 2014جقیدل،. عمومن(  .تلعب دورا هاما في إشباع الحاجة الى األمن النفسي وخفض مستوى المعاناة

169 (  

  :)2011(دراسة آیت حمودة حكیمة، فاضلي أحمد، مسیلي رشید  -3- 7

  .جتماعي لدى الشباب البطالعیة في تحقیق التوافق النفسي واالجتماأهمیة المساندة اال: الدراسةعنوان 

جتماعیة لـ تونر على مقیاس اإلمداد بالعالقات اال عتمادإطار هذه الدراسة تم االفي 

شابا وشابة من  40على عینة تقدر بـ  ،)1994(ترجمة محروس الشناوي ومحمد السید) 1983(وآخرون

 بعض أحیاء ومناطق الجزائر العاصمة والتي تم إختیارها بطریقة مقصودة، بعدها قام الباحثون بحساب

تساق الداخلي، وذلك بحساب معامالت إرتباط جتماعیة بطریقة االمقیاس اإلمداد بالعالقات اال صدق

 0.79( بالدرجة الكلیة للمقیاس، وجاءت قیم اإلرتباط كالتالي) المساندة األسریة، مساندة األصدقاء(بعدیه 

یشیر الى صدق مما  0.01على التوالي للبعدین وهي موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى ) 0.72و 

  .المقیاس
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عادة تطبیق االختبار، حیث طبق المقیاس على عینة   اما الثبات فتم حسابه بطریقة تطبیق وإ

تم حساب معامل  هافردا من الشباب وكان الفاصل الزمني بین مرتي التطبیق أسبوعین، وبعد 40قوامها 

شرط الثبات  استوفىول بأن المقیاس وهو دال إحصائیا مما یمكن الق 0.71اإلرتباط الذي تراوحت قیمته 

  )16-14: مرجع سابقمسیلي،. فاضلي. حمودة آیت. (البحوثوالثقة في نتائجه وصالحیة إستخدامه في 

  :)2011(دراسة بشیر معمریة  -4- 7

  .جتماعیة على البیئة الجزائریةتقنین إستبیان المساندة اال: راسةعنوان الد

، الذي  1997ي جتماعیة لسمیرة عبد اهللا كرداستبیان المساندة االهدفت هذه الدراسة الى تقنین 

بندا وبعد المساندة  22المساندة المقدمة من األسرة وتقیسه : وزعة على بعدین همابند م 44یتكون من 

  .بندا 22قدمة من االصدقاء وتقیسه الم

حب العینة من وتم س ،أنثى 207ذكرا و 194فردا منهم  401حیث تكونت عینة التقنین من  

باتنة، وشملت  -تالمیذ وتلمیذات مؤسسات التعلیم الثانوي بوالیة باتنة، ومن كلیات جامعة الحاج لخضر

الطلبة والموظفین واألساتذة، ومن مراكز التكوین المهني والتكوین شبه الطبي بمدینة باتنة، تم تطبیق 

  .2011أكتوبر الى شهر افریل اإلستبیان من قبل الباحث شخصیا وامتدت هذه المدة من شهر 

       الصدق التمییزي تم: إلحصائیة تم حساب ثالث طرق للصدق، أوالبعد التفریغ والمعالجة ا 

إستعمال طریقة المقارنة الطرفیة لكل من عینتي الذكور واإلناث، وتوصلت الى ان اإلستبیان یتمیز بقدرة 

یجعله یتصف  مما) كردي(كبیرة على التمییز بین المرتفعین والمنخفضین في المساندة اإلجتماعیة 

  .بمستوى عال من الصدق
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مع ) كردي(ستبیان المساندة اإلجتماعیة ثانیا تم حساب الصدق اإلتفاقي وذلك من خالل تطبیق ا 

، )2002عماد مخیمر،(وقائمة الصالبة النفسیة ) حسین عبد العزیز واخرون، د ت( قائمة تقدیر الذات 

  .تماعیة تتصف بمعامالت صدق مرتفعةوتبین معامالت الصدق اإلتفاقي أن إستبیان المساندة اإلج

رجة الكلیة، وذلك من خالل حساب معامالت اإلرتباط اإلرتباطات بین أبعاد اإلستبیان والدثالثا  

وهي دالة إحصائیا عند ) 0.65، 0.74( ات على بعدي المساندة اإلجتماعیةبین الدرجة الكلیة والدرج

اما الثبات تم حسابه بطریقتین هما طریقة إعادة تطبیق االختبار، ومعامل الفا كرونباخ ، .0.01مستوى 

لكال الطریقتین ولكال الجنسین وللعینة ككل وهي جمیعها ) 0.87 – 0.71( والتي تراوحت قیمها مابین 

  )5- 2: 2011معمریة،. ( 0.01دالة عند مستوى 

سماعیل  -5- 7   :)1994(دراسة العیسى وإ

  .المساندة اإلجتماعیة وعالقتها باإلكتئاب لدى طلبة الكویت: عنوان الدراسة

المساندة اإلجتماعیة واإلكئتاب لدى كل من الذكور لكشف عن العالقة بین لالدراسة هذه هدفت 

حیث طلب  ،طالبة من الكویت) 35(طالبا و ) 30(واإلناث، لذا أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

م وضع قائمة تضم خمسة أشخاص من األقارب وخمسة من األصدقاء وخمسة من الجیران وتقدیر نهم

  :جتماعیة، وقد أسفرت النتائج عن مایليندة االدعمهم على مقیاس مكون من انواع من المسا

  .جتماعیة كانت ذات داللة أعلى لدى الذكور عنها لدى اإلناثإن المساندة اال -

  .إن مقدار إدراك المساندة المالیة لكال الجنسین لم تظهر فروق ذات داللة عن باقي انواع المساندة -
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یكون ) الوالدین، التوائم( من األقارب من الدرجة االولى جتماعیة لكال الجنسین فإن إدراك المساندة اال -

 93: 2008الهمالن،.( واألصدقاء والجیران) األعمام، العمات، اوالد العم ( أكثر من أقارب الدرجة الثانیة

سماعیل عن   ) 1994،العیسى وإ

  :)Ross.Cohen,1987( دراسة -6- 7

  .یعمل على تقلیل التأثیر السلبي للضغوط الحیاتیةجتماعیة كمتغیر وسیط المساندة اال: عنوان الدراسة

جتماعیة كعامل وسیط في التخفیف من الدراسة الى التعرف على دور المساندة االهذه  هدفت 

) 52(منهم ) 109(التأثیر السلبي للضغوط الحیاتیة، تكونت عینة الدراسة من مجموعة من الطالب 

، وتم إستخدام إستبانة أحداث الحیاة الضاغطة )ةسن 18.2(إناث بمتوسط عمري قدره ) 57(ذكور 

ختبار إدراك  لهولمز وراهي،   .جتماعیة لسارسون واخرونلمساندة االاوإ

جتماعیة كعامل ملطف أو واق من وقع أحداث الحیاة دور المساندة اال انوأظهرت النتائج 

.  جتماعیة على الصحة النفسیة لألفرادالضاغطة، وكذلك اشارت النتائج الى التأثیر اإلیجابي للمساندة اال

  )Ross. Cohen,1987عن 108-107: 2006دیاب،  (

   :التعلیق على الدراسات السابقة -7- 7

بالخصائص السیكومتریة لمقیاس المساندة  اهتمتمن خالل عرض الدراسات السابقة التي 

بشیر معمریة للباحث حسب حدود علمنا فقط اهتمت بهذا الموضوع نجد دراسة واحدة  ،االجتماعیة

على  1997كردي  والذي حاول من خاللها تقنین استبیان المساندة االجتماعیة لسمیرة عبد اهللا ،)2010(

  .البیئة الجزائریة
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اما فیما یخص الدراسات التي تناولت المساندة اإلجتماعیة كمتغیر وعالقته ببعض المتغیرات  

اظهرت نتائجها دالالت علمیة نوجزها على النحو والتي ، هو میداني هو نظري وما فیها مااآلخرى 

  :التالي

الجنس وذلك لصالح اإلناث كما ورد في دراسة بورقیبة  باختالف االجتماعیةتختلف المساندة  -

  .)2016(واخرون

ب یؤثر حجم المساندة ومستوى الرضا عنها في كیفیة إدراك الفرد لضغوط الحیاة المختلفة وأسالی -

  .)2014(وصلت الیه دراسة عمومن وجقیدل مواجهتها وهذا ما

والى  ،دور المساندة اإلجتماعیة كعامل ملطف وواق من وقع احداث الحیاة الضاغطةبینت الدراسات   -

  .)Ross. Cohen,1987(ورد في دراسة  وهذا ما لألفرادالتاثیر االیجابي لها على الصحة النفسیة 
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  :تمهید

 وتصنیف والمقاییس النفسیة والتربویة مكانة هامة في تشخیص لالختباراتولى القیاس النفسي أ

تتمتع  ان البد ، وعلیه لممارسة عملهم فراد في جمیع المجاالت، فهي تشكل أدوات أساسیة للمختصیناأل

، حاسمة تتعلق باألفراد قراراتجیدة حتى نعتمد علیها في إتخاذ بخصائص سیكومتریة دوات هذه األ

) الصدق والثبات( وسوف نحاول من خالل هذا الفصل التعرف على ماهیة الخصائص السیكومتریة

  . والعوامل المؤثرة فیها طرق حسابها، أنواعها،

  :الخصائص السیكومتریةتعریف   -1

الصفات الضروریة والمتعلقة بمدى فاعلیة بنود  تلكلالختبار متریة یقصد بالخصائص السیكو 

في (ییز ومستویات السهولة والصعوبة، تمیرتبط بهما من معامالت  وكذلك بالصدق والثبات وما ،االختبار

ومعاییر تفسیر النتائج، التي یتم التحقق منها بعد تطبیق االختبار ) حالة اختبارات التحصیل والقدرات

ممثلة للمجتمع تسمى بعینة التقنین، وتعتمد جودة االختبار وموضوعیته على  تطبیقا تجریبیا على عینة

  )60: 2014 بوسالم،(  .مدى توافر درجات مناسبة لهذه الخصائص

  : الصدق -2

  : صدقالمفهوم  -1- 2

على تسمیته في الكثیر من المراجع  اصطلح وما ،الصدق هو مفهوم واحد وخاصیة واحدة

المختلفة هي في الحقیقة تعتبر اشارات الى مؤشرات وطرائق لجمع األدلة عن  واالستعماالتوالدراسات 
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أعد  زادت ثقة الباحث فیه لقیاس ماالصدق، لذلك كلما كان المقیاس یحمل اكثر من مؤشر للصدق 

  )Jenkins,1978 ,93عن  61: ، مرجع سابقبوسالم(  .لقیاسه

اهمیة في مجال القیاس النفسي ان لم یكن اهمها یعد مفهوم الصدق احد اكثر المفاهیم االساسیة 

على اإلطالق، حیث یعتبر الخاصیة االساسیة االولى التي یجب ان تتوفر في وسیلة القیاس، ورغم هذا 

فهو اكثرها اثارة للجدل وتنوعا ان لم یكن اختالفا في التعریف، وقد ادت كل هذه االختالفات الى اثراء 

وضع لقیاسه اي  سسه، والصدق بتعبیر بسیط هو ان یقیس اإلختبار ماواضح في المفهوم وتعمیق أل

  )85-84: 2004إسماعیل، (.یقیس فعال الوظیفة التي یفترض ان یقیسها

  :خصائص الصدق -2- 2

بمجموعة من الخصائص والشروط التي یجب ان یضعها مصمم االختبار في  الصدق محدود

  :ما یلي إعتباره ولعل اهمها

تتعلق بنتائج اإلختبار أو نتائج أداة القیاس ولیس لإلختبار او اداة القیاس نفسها، ولكننا الصدق صفة  -

  .نربطها باإلختبار او اداة القیاس من قبیل اإلختصار والتسهیل

لى أنها وعلى هذا یجب تجنب التفكیر في نتائج القیاس ع ،الصدق صفة نسبیة متدرجة ولیست مطلقة -

  .لتالي یمكن القول بان الصدق مرتفع، او الصدق متوسط، او الصدق منخفضوباصادقة أو غیر صادقة 

یوجد اختبار صادق وصالح لجمیع  الصدق صفة نوعیة ترتبط دائما بإستعمال خاص، بحیث ال -

  .االغراض
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خدم لجمع األدلة على یوجد انواعا مختلفة للصدق، ولكن طرقا وأسالیب تست الصدق مفهوم واحد فال -

الصدق بداللة المحتوى، الصدق بداللة : م، وهناك ثالثة طرق رئیسیة تستخدم في ذلك هيهذا المفهو 

  )85-84: 2004إسماعیل، . ( المحك، الصدق بداللة التكوین الفرضي

اإلختبار الصادق یكون عادة إختبارا ثابتا لكن االختبار الثابت قد : یتوقف صدق اإلختبار على ثباته  -

  )146: مرجع سابق مقدم،. ( الیكون صادقا

  :الصدقأنواع  -3- 2

رئیسیة ثالث مصطلحات  1966سنة  (NCME)حددت اللجنة القومیة االمریكیة للقیاس والتقویم 

  :الصدق ملخصة في الشكل التالينواع نهما إلى أیشیر كل م

  

 .نواع الصدقیوضح أ): 1(الشكل 

  

أنواع صدق االختبار

صدق التكوین الفرضي

الصدق التباعدي

الصدق التقاربي

صدق المحتوى الصدق المرتبط بمحك

الصدق التالزمي

الصدق التنبؤي
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  : صدق المحتوى -3-1- 2

 االختبار، ویقصد بصدق المحتوى مدى تمثیل صدق المحتوى أیضا الصدق المنطقي یطلق على

لجوانب المجال موضع القیاس، ویعد صدق  االختبارللجوانب التي وضع لقیاسها، او مدى تمثیل 

إلقامة الدلیل على صدق یة ومن ثم یجب التأكید علیه التحصیل لالختباراتالمحتوى أكثر مالئمة بالنسبة 

التحصیلي یتم من خالل تحدید درجة  االختبارواإلجراء األساسي في دراسة صدق محتوى  ختباراتاالهذه 

وجدول المواصفات، فإذا ثبت ان هناك تطابقا مرضیا بین فقرات االختبار  االختبارالتطابق بین فقرات 

ت وكذلك وجدول المواصفات بمعنى ان فقرات االختبار تغطي الموضوعات المحددة بجدول المواصفا

   .االهداف وبالنسب المحددة، فإن ذلك یعد دلیال على ان االختبار یتمتع بصدق محتوى عال

   )160: 2001، علي(                                                                 

  :صدق المرتبط بالمحكال -3-2- 2

یشیر الى مدى اتفاق نتائج  حیثتجریبي او الصدق الواقعي، الصدق ال هذا النوع یطلق على

االختبار مع الوقائع الخارجیة المتعلقة بالوظیفة السلوكیة التي یقسها االختبار، ویقصد به مدى ارتباط بین 

ثبت صدقه وثباته یقیس نفس  ،درجات االفراد على االختبار ودرجاتهم على محك خارجي مستقل

یاس، ویتضمن هذا النوع من الصدق مفهومي الصدق الخاصیة السلوكیة التي یتناولها االختبار بالق

  .التالزمي والصدق التنبؤي وفیما یلي استعراض لكل منهما على حدة

  : الصدق التالزمي -أ

یقصد به ذلك النوع من الصدق الذي یدل على وجود عالقة بین درجات االفراد على االختبار 

الختبار قیاسه، ویعرفه ابو حطب عثمان بانه یدعي ا وادائهم الراهن على محك خارجي مستقل یقیس ما
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ذلك النوع من الصدق الذي یدل على وجود عالقة بین درجات االختبار ومؤشرات المحك التي نحصل 

ان الصدق التالزمي أكثر مالئمة إلختبارات الشخصیة علیها في نفس الوقت تقریبا، وعلى الرغم من 

إال انه قد یستخدم في حساب  التي تتعلق بالمستقبل،والتي تستخدم في حل المشكالت ، والتشخیصیة

  : وتسیر اجراءات حساب الصدق التالزمي على النحو التالي ،صدق اختبارات اإلستعداد والقدرات

  .يیتم تطبیق االختبار على عینة من االفراد تمثل المجتمع االصل -

  .جمع بیانات االختبارتي یتم فیها یتم جمع بیانات المحك قبل او خالل نفس الفترة ال -

یتم حساب العالقة االرتباطیة بین بیانات االختبار وبیانات المحك وذلك باستخدام معامل االرتباط  -

بیرسون وذلك في حالة البیانات المتصلة، وارتفاع معامل االرتباط معناه ارتفاع معامل الصدق التالزمي، 

ادر على التمییز بین االفراد على مقیاس المحك مثل االمر الذي یشیر الى ان االختبار الجدید صادق وق

  . النجاح كما یقاس بالمعدل التراكمي

  :الصدق التنبؤي - ب

او النجاح في وقت الحق  لألداءالصدق التنبؤي یشیر الى صدق االختبار عندما یرتبط بمحك 

على ان یكون هذا المحك مستقال عن االختبار، مثال عندما یرتبط اختبار االستعداد  ،إلجراء االختبار

الدراسي الذي یطبق على تالمیذ الثالثة ثانوي بالنجاح في الجامعة، فإن ذلك دلیل على ارتفاع الصدق 

ة معینة في مهن، واذا وضعنا اختبارا یقیس وظائف معینة اتضح لنا انها اساس للنجاح لإلختبارالتنبؤي 

وحصل مستقبال وطبقنا هذا االختبار على مجموعة من االفراد فحصل بعضهم على درجات منخفضة 

فإننا نتنبأ بفشل اصحاب الدرجات المنخفضة ونجاح اصحاب  ،البعض اآلخر على درجات مرتفعة

  )169-163:بقمرجع سا( .الدرجات المرتفعة في المهنة التي افترضنا انها ترتبط بالسمة المقاسة مستقبال
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  :صدق التكوین الفرضي -3-3- 2

یفید صدق المحتوى في تحدید مدى تمثیل درجات االختبار لتحصیل الطالب في مجال دراسي 

اما الصدق المرتبط بمحك یفید في تقدیر او التنبؤ باداء حالي او مستقبلي في مجال اكادیمي او  ،معین

او  درجات االختبارات في ضوء تكوینات فرضیةغیر انه في حاالت اخرى ربما نود تفسیر  ،مهني معین

سمات نفسیة او خصائص عامة مستمدة من نظریة سیكولوجیة معینة مثل القلق، االتجاه العلمي، الذكاء، 

  .غیر ذلكة، الدفاعیة، التفكیر االبداعي و االبتكاری

خمسة انواع من االدلة ینبغي جمعها  Cronbach,Meehl )1955(قد اقترح كرونباك ومهیلو 

  :المقاییس كالتاليصدق التكوین الفرضي لالختبارات و  لتأیید

ي المتغیر موضع عینات من االفراد الذین یفترض اختالفهم ف: األفرادالفروق بین مجموعات من  - 1

  .بطریقة اساسیةلبیانات التي یتم جمعها تكون مستعرضة ، واالبحث یمكن التنبؤ بتباین ادائهم

ف التغیرات عبر الزمن أو الناجمة عن اختالف ییمكن اجراء دراسات طولیة لتعر : التغیر في االداء - 2

  .الظروف لنفس المجموعات من االفراد

  .ینبغي ان ترتبط درجات اختبار معین بدرجات اختبار اخر یقیس المتغیر نفسه: االرتباط - 3

  .اي درجة قیاس المفردات للسمة نفسها ،بین درجات مفردات االختبارهو االرتباط : االتساق الداخلي - 4

یقصد بذلك ماذا یفعل الفرد عندما یطبق علیه االختبار؟ : دراسات عملیة لطریقة تناول الفرد لالختبار - 5

ما العملیات العقلیة التي تنطوي علیها استجابات الفرد لمفردات االختبار؟ هل تختلف استجابات الفرد 

عالم، ( .غ متكافئة من االختبار؟ فهذه االسئلة وغیرها ینبغي دراستها باسالیب تجریبیة واحصائیةلصی

110:2006  -111(                                                                  
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  :الصدق التقاربي -أ

معه في قیاسها  بمتغیرات او اختبارات اخرى تشترك یقصد به ان یرتبط اختبار ما ارتباطا مرتفعا

فمثال اذا اشترك اختباران مصممان لقیاس  ،لنفس المفهوم او البنیة التي وضع االختبار من اجل قیاسها

عند تطبیقهما ، )فاكثر 0.70حوالي(انواع مختلفة من الذكاء في عامل عام للذكاء بمعامل ارتباط قوي 

في الواقع اي اختبار جدید للذكاء ال یرتبط على االقل بدرجة  ،االفراد معا على عینة متجانسة من

  .ال یملك صدقا تقاربیا ألنهمتوسطة مع االختباران السابقان فانه یثیر الشكوك حول صدقه 

  :الصدق التباعدي - ب

ى الصدق التمییزي ان اختبارا ما ال یرتبط مع متغیرات او میقصد بالصدق التباعدي او ما یس

اي تقیس بنى نفسیة مختلفة عن البنیة النفسیة التي یقیسها  ،بارات اخرى یفترض انها مختلفة عنهاخت

سهما ارتباطا ییجب ان ترتبط مقای، و الذكاء ال یرتبطان نظریا، فمثال المیل االجتماعي و االختبار االول

  )205:2010واخرون، محمود.(ة مختلفةسالبا او صفریا ذلك یعني ان كل منهما یقیس مفهوم او عملی

   :العوامل المؤثرة في الصدق -4- 2

  :الى مایلي تتعدد العوامل المؤثرة في الصدق

درجة الحرارة في مكان تطبیق االختبار وامل المتعلقة بتطبیق االختبار وتصحیحه كالضوضاء و الع -

  .والتهویة

بار كل ذلك غبته في اجراء االختمل المتعلقة بالمفحوص كاضطرابه، ولجوءه للغش او التخمین، ور العوا -

  .صدق االختباربالتالي یؤثر على استجاباته و 
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  .یتاثر صدق االختبار بمعامل ثباته -

عدد ممكن من  ألكبرالن ذلك یؤدي الى شمول المقیاس  ،بزیادة عدد بنوده ختباریزداد صدق اال-

  )74:بوسالم، مرجع سابق.( مؤشرات السمة او ابعاد المحتوى

  :الثبات -3

ألن الصدق  یعد الثبات من أهم خصائص اإلختبارات والمقاییس النفسیة والتربویة بعد الصدق،

أكثر شمولیة من الثبات، بل إن الدراسات الحدیثة في القیاس النفسي أصبحت تنظر الى ثبات االختبار 

التحقق من  على أنه مؤشر من مؤشرات الصدق، بمعنى قبل القول بصدق االختبار او صالحیته البد من

یمكن  ان االختبار یمتاز بدرجات مقبولة من الثبات، لذا ینبغي تقدیر الثبات فضال عن تقدیر الصدق، وال

. القول بصدق اختبار معین بمعنى صالحیته للغرض الذي وضع من أجله إال بعد التحقق من درجة ثباته

  )78: بوسالم، مرجع سابق( 

  : الثبات مفهوم -1- 3

او إستقرار نتائجه  فیما لو  ،یقصد بثبات اإلختبار مدى الدقة او اإلتساق: لثبات نظریامفهوم ا -1-1- 3

 ،طبق على عینة من األفراد في مناسبتین مختلفتین، ویمكن النظر الى ثبات اإلختبار من ثالث جوانب

مقیاسین االول وهو یعني انه عندما نقیس صفة معینة مرتین أو أكثر بنفس المقیاس او االختبار او ب

اإلختبار،  هیقیس نحصل على نفس النتائج، والثاني ان نتائج الصفة المقاسة هي فعال ما فإننامماثلین 

شیر الى احتمال وجود اخطاء في عملیة القیاس التي تؤثر على استقرار المقیاس، وعلیه فإن ی الثالثو 

: ویعبر عنها بالمعادلة التالیة ،خطأدرجة الفرد في مقیاس معین تتكون في الواقع من درجة حقیقیة ودرجة 

  )152مقدم، مرجع سابق، ( د خ  - +د ح = د ك
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مدى خلوها من األخطاء غیر المنتظمة التي ) 2000(حسب عالم اتیقصد بمفهوم ثبات اإلختبار 

هدف قیاسها، فدرجات بار للمقدار الحقیقي للسمة التي یتشوب عملیة القیاس، اي مدى قیاس االخت

ن ثابتة اذا كان اإلختبار یقیس سمة معینة قیاسا متسقا في الظروف المتباینة التي قد تؤدي االختبار تكو 

  ) 131: 2000عالم، . (عني اإلتساق او الدقة في القیاسالى اخطاء القیاس، فالثبات بهذا المعنى ی

الدرجات یعني الثبات إحصائیا نسبة تباین الدرجات الحقیقیة الى  :مفهوم الثبات إحصائیا -1-2- 3

      .تباین الدرجات المالحظة /تباین الدرجات الحقیقیة= ث ر   .المالحظة

هذا یعني ان الثبات یشیر الى اي حد یمكن ارجاع تباین الدرجات ) 2008(حسب بوسالم 

وبما ان تباین الدرجات الحقیقیة ألي فرد غیر  ،فعلي في الدرجات الحقیقیة لألفرادالالمالحظة الى التباین 

فإننا نقوم بتقدیر درجته الحقیقیة بإستخدام درجته المعلومة، وهذا یتطلب تقدیر درجة الخطأ وهو  معلومة،

  )81: بوسالم، مرجع سابق(  .تسعى الیه مختلف طرق تقدیر الثبات ما

  :طرق حساب ثبات اإلختبار -2- 3

عدة بیتم حساب ثبات اإلختبار الذي هو في الواقع عبارة عن معامل اإلرتباط الذاتي لإلختبار، 

  :اننا نكتفي هنا بالطرق  التالیة إال طرق
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  .یوضح معامالت الثبات المختلفة): 02(الشكل رقم 

  :)االستقرارمعامل ( طریقة إعادة اإلختبار -2-1- 3

 وأسهلهایعد اسلوب إعادة تطبیق اإلختبار من أهم اسالیب حساب الثبات، بل من ابسط الطرق 

في تعیین معامل ثبات اإلختبار، وتتلخص هذه الطریقة في تطبیق اإلختبار على مجموعة من األفراد، ثم 

 ،یعاد التطبیق مرة أخرى على نفس المجموعة في ظروف مشابهة تماما للظروف التي سبق إختبارهم فیها

  :اإلختبار، حیثل على معامل ثبات درجات بین التطبیقین لنحص بیرسونثم حساب معامل اإلرتباط 

R= (Σ ) (Σ )(Σ )
[ Σ ² (Σ )²][ Σ ² (Σ )²]

  

طرق تقدیر معامل 
 ثبات اإلختبار 

  معامل اإلتساق الداخلي

ــــــــة المقیــــــــاس (  الــــــــى تجزئ
 )متكافئتین صیغتین 

تطبیــــــــــــق (معامــــــــــــل التكــــــــــــافؤ
  ) صیغتین متكافئتین للمقیاس

تطبیق ( معامل اإلستقرار
مقیاس واحد مرتین یفصل 

    .بینهما فترة زمنیة معینة

معامل التكافؤ واإلستقرار 
یق صیغتین متكافئین تطب

  .للمقیاس بمدة

معامل ألفا كرونباخ 
  

معامـــــــــــــــــــــــل كیـــــــــــــــــــــــودر 
  21و 20ریتشاردسون 
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یعتبر معامل الثبات في هذه الطریقة عبارة عن تقدیر لنسبة اإلستقرار في درجة الفرد رغم 

التغیرات خالل مدى زمني مناسب، غیر انه في الواقع هناك عوامل كثیرة تتدخل في تحدید الفترة الزمنیة 

عادة اإلخت تزید عن ستة  تقل الفترة الزمنیة عن اسبوع وال وبصفة عامة یتعین ان ال بار،بین اإلختبار وإ

  :ورغم بساطة هذه الطریقة فإنها تتضمن بعض المشكالت منها، أشهر

   .السمة استقرارمدى  -

  .عامل التذكر عندما تكون الفترة الزمنیة قصیرة بین التطبیقین -

   .الزمنیة طویلةالنسیان والتعلم عندما تكون الفترة  -

  )73- 72: إسماعیل، مرجع سابق. ( إختالف ظروف البیئة المحیطة بالعینة في التطبیقین -

  ):معامل التكافؤ(طریقة الصور المتكافئة  -2-2- 3

على إعداد صورتین متكافئتین من اإلختبار، ثم تطبق هاتین الصورتین بحیث تقوم هذه الطریقة 

على نفس المجموعة من األفراد، ثم یقدر معامل الثبات بحساب معامل یكون بینهما فترة زمنیة وجیزة 

ویعاب  ،معامل التكافؤفئتین ویطلق على معامل اإلرتباط اإلرتباط بین درجات األفراد في الصورتین المتكا

  :على هذه الطریقة اآلتي

الصورتین قد تكون صعوبة الحصول على صورتین متكافئتین لنفس اإلختبار، فالمفردات المتناظرة في  -

غیر متساویة من حیث المعنى ومستوى الصعوبة، مما ینعكس أثره على قیمة معامل الثبات على نحو 

 .سلبي وبالتالي تنخفض قیمة معامل الثبات

  .أنها تحتاج الى مجهود مضاعف في إعداد الصورتین المتكافئتین من اإلختبار -
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  :)ات اإلستقرار والتكافؤمعامل ثب( طریقة اإلستقرار والتكافؤ -2-3- 3

تقوم هذه الطریقة على إعداد صورتین متكافئتین تماما لإلختبار، ثم تطبق هاتین الصورتین على 

تزید عن ستة أشهر، ثم  تقل عن أسبوع وال مجموعة معینة من األفراد بینهما فترة زمنیة طویلة نسبیا ال

المجموعة على الصورتین في التطبیق،  ل اإلرتباط بین درجاتیحسب معامل الثبات من خالل معام

  .ویطلق على معامل اإلرتباط الناتج بمعامل اإلستقرار والتكافؤ

یعد هذا المعامل تقدیرا لكل من االتساق في عینة االختبار واالتساق عبر الزمن، ومعامل الثبات 

دم إتساق درجات االفراد في الذي یتم تقدیره بإستخدام هذه الطریقة یتأثر بجمیع العوامل التي ینشأ عنها ع

 ،حالة طریقة اإلعادة باالضافة الى انه یتأثر بجمیع العوامل التي تنشأ عنها عدم إتساق في درجات االفراد

في حالة الصور المتكافئة مما ینتج عنها معامل ثبات منخفض، والواقع ان معامل الثبات الذي یتم تقدیره 

الت الثبات قیمة مقارنة بمعامالت الثبات التي یتم تقدیرها بإستخدام بإستخدام هذه الطریقة یعتبر أقل معام

  )201-199: علي، مرجع سابق(  .طرق تقدیر الثبات األخرى

  :طریقة التجزئة النصفیة -2-4- 3

تقوم هذه الطریقة في تقدیر الثبات على فكرة تطبیق اإلختبار مرة واحدة على عینة من األفراد، ثم 

اإلختبار الى نصفین متساویین، ومن وسائل ذلك التقسیم المفردات الفردیة والمفردات تقسم مفردات 

الزوجیة، او الى جزئین متماثلین في العدد بحیث یتمثل في النصف االول من االختبار والنصف الثاني 

من االختبار، ثم یحسب مجموع درجات كل فرد على النصف االول من االختبار ومجموع درجاته على 

او تقسیم  ،سواءا استخدمنا في ذلك التقسیم على اساس المفردات الزوجیة والفردیة ،النصف الثاني

االختبار الى نصفین، ثم یتم حساب معامل اإلرتباط بیرسون بین درجات االفراد على نصفي االختبار، 
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، ویطلق علیه بارومعامل االرتباط الناتج في هذه الحالة یعبر عن معامل ثبات االداء على نصف االخت

   .معامل ثبات التجزئة النصفیة وهو مقیاس لإلتساق الداخلي لالختبار

لذا ینبغي علینا استخدام معادالت تصحیح الطول في هذه الحالة، ومن أشهر هذه المعادالت 

علي، مرجع ( .االختبارمعادلة سبیرمان براون وتقوم هذه المعادلة على إفتراض تساوي تباین نصفي 

  )   210:سابق

Rsp=   

   .تمثل معامل ثبات االختبار ككل  Rsp:حیث

r تمثل معامل االرتباط بین نصفي االختبار. 

  )   210:مرجع سابقعلي، (.تقوم على افتراض تساوي تباین نصفي االختبار وكذلك معادلة جوتمان التي ال

RG=2(1- ( ² )
²

 )  

 .من االختبارتباین النصف االول  푆²푎: حیث 

S²b تباین النصف الثاني من االختبار.  

S²t  تباین االختبار ككل.  

  :طریقة االتساق الداخلي -2-5- 3

تعتمد الطرق التي تتصل باالتساق الداخلي لحساب الثبات على االتساق في اداء االفراد على 

فهي لیست بحاجة لتطبیق االختبار اكثر من مرة او تقسیمه الى نصفین  ،ألخرىاالختبار من فقرة 

بحیث یتكون كل جزء من فقرة  األجزاءمتكافئین ثم تصحیح طوله، وانما یقسم االختبار الى عدد كبیر من 
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، وهناك اكثر من ه الفقرات زاد ثبات االختبار ككلوكلما زاد االتساق بین هذ االختبارواحدة من فقرات 

  :یلي ما ة او معادلة لحساب معامل االتساق الداخلي ولكن اهم هذه المعادالت واكثرها شیوعاطریق

والتي تعتمد هذه المعادلة على حساب نسبة االفراد  )KR-20( 20معادلة كیودر ریتشاردسون رقم   - أ

الذین ینجحون في كل فقرة او جزء من اجزاء االختبار وعلى مدى تباین درجات هذه الفقرات او 

 .االجزاء

R20=  (1- 
²

) 

  .رعدد مفردات االختبا K: حیث

Σمجموع تباین مفردات االختبار. pq            

S²t التباین الكلي لدرجات االختبار.  

المعادلة السابقة، ولكنها تستخدم في  فهي اسهل من )KR-21( 21معادلة كیودر ریتشاردسون رقم   -  ب

في حالة  االختبار حالة كون الفقرات متقاربة في مستوى صعوبتها فهي تعطي تقدیرا معقوال لثبات

وهي تعتمد في حسابها على متوسط .توفر االفتراض بان مستویات صعوبة الفقرات متشابهة تقریبا

  )79- 78: مرجع سابق اسماعیل،( .الدرجات وعلى تباین درجات الطالب على االختبار

R21=  (1- ͞( ͞)
²

) 

  .متوسط الدرجات الكلیة في االختبار  x͞: حیث

یر ثبات السابقة لتقد) 20(صیغة عامة من الصیغة باشتقاققام كرونباخ : معادلة الفا كرونباخ  -ج

وتؤدي هذه الطریقة الى معامل اتساق داخلي لبنیة  ،والمقاییس المختلفةدرجات انواع االختبارات 
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) α(االختبار او المقیاس، ویسمى ایضا معامل التجانس، غیر انه اطلق على هذه الصیغة معامل 

  )98بوسالم، مرجع سابق، (

α=  (1- ²
²

) 

 .     تباین درجات كل مفردة من مفردات االختبار Σsi² : حیث

S²t التباین الكلي لجمیع مفردات المقیاس.  

  :العوامل المؤثرة على ثبات االختبارات -3- 3

  :التربویة ما یليو  ثبات درجات االختبارات النفسیة انخفاضمن العوامل التي تؤدي الى 

  :باألداةعوامل متعلقة  -3-1- 3

سهولة المفردات تؤثر في قیم ان درجة صعوبة و ) 2006(وضح عالم ی: مستوى مفردات االختبار -

قیاس الفروق  عوبة فانه ال نستطیع باستخدامهاكانت غایة في السهولة او الص فإذا ،معامل الثبات

  .ا یقلل الثباتمهذا الدرجات منتظما و تین یكون توزیع ففي الحال ،الفردیة

فقد  ،ان مستوى فهم الفرد للتعلیمات الخاصة بتنفیذ االختبار أمر في غایة االهمیة :تعلیمات االختبار -

یحصل على درجات مرتفعة ، و یستوعب احد المطبق علیهم االختبار التعلیمات جیدا فیؤدي اداء حسنا

الختبار فیقل بالقلق او االضطراب نتیجة موقف اجراء ابینما یضعف اداء االخرین بسبب االصابة 

  )38: 2011لعزالي، (.بالتالي تقل نتائجهاستعابه للتعلیمة و 

یرجع ذلك الى ان ، و كلما زاد طول االختبار كلما زادت قیمة معامل ثبات الدرجات :طول االختبار -

مما یجعل درجة الفرد في  ،تتالشىالسالبة ان الموجبة و  العشوائیة لألخطاءاته یسمح دزیادة عدد مفر 

  )41:2014،حساني.(تقترب من درجته الحقیقیة االختبار
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یة في هذا العامل بمثال یقارن فیه بین المادة الدراس )2005(یشرح مفلح كوافحة : تجانس الفقرات -

سا كثر تجانحیث یرى ان فقرات االختبار فیها تكون ا ،اللغات االجنبیةبعض المواضیع كالریاضیات و 

، اي تعتمد على الحقائق والمبادئ التي یتوقف كل منها على االخر ،متوافقةتكون منظمة تماما و و 

المواد الدراسیة االخرى كاالدب كون اكثر ثباتا من االختبارات في وهذا النوع من االختبارات ی

  .الدراسات التاریخیةو 

زم یجعل المختبرین ر من الالان تقصیر وقت االختبار اكث) 2005(یوضح ملحم : زمن االختبار -

  )38: 2011لعزالي، ( .المفردات بسرعة مما یسبب اخطاء تعزى الى السرعةیقرؤون التعلیمات و 

  :المختبرین باألفرادعوامل متعلقة -3-2- 3

ررت ل الحصول على قیاسات متسقة اذا تككلما زادت هذه الفروق یسه: مدى تجانس عینة المختبرین -

ان كانت هذه المجموعة متجانسة في القدرة او السمة المقاسة فمجموعة افراد، و عملیة القیاس على 

  )180: 2002عالم، . (بالتالي تنخفض قیمة معامل الثباتتباین الدرجات الحقیقیة یقل، و 

تزید جودة االداء للفرد المطبق علیه االختبار عندما یؤدي التفوق في هذا االختبار الى نتیجة : الدافعیة -

التفاعل مع االختبار ، فتكون االجابة و مثل الحصول على وظیفة او تخصص مرغوب ،بعده ملموسة

  .اكثر جدیة من اختبار اخر

تعب او زیادة التوتر االنفعالي وغیرها من الان المرض و :المختبرین لألفرادالنفسیة الحالة الصحیة و  -

هو ما یضاحبه ، و المطبق علیهم االختبارالجسدیة تؤدي حتما الى تغیر اداء االفراد االمراض النفسیة و 

  .تغیر ثبات االختبار

بحیث  ،یمكن ان یغش المفحوص في االختبارات فهو لدیه قدرة على تزییف الحقائق: امكانیة الغش -

  .یعطي صورة زائفة عن نفسه اما بتحسین هذه الصورة او تشویهها بغیة الوصول الى نتائج مضللة
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ن االجابة التي تعتمد على التخمین في المرة زیادة للتخمین وذلك ألینقص الثبات تبعا ل :التخمین -

هذا االختبار  إلجراءال تعتمد على نفس هذا التخمین في المرة الثانیة  ،ذلك االختبار إلجراءاالولى 

  .بذلك یختلف معامل الثبات تبعا للتخمین، و وعةمعلى نفس المج

  :عوامل تتعلق بالمصحح -3-3- 3

تشیر الى الدرجة التي یحصل فیها مصححون متساوون في القدرة على نتائج : التصحیحموضوعیة  -

القدرة تكون على درجة عالیة من الموضوعیة في ت االختبار المقننة في التحصیل و ففقرا ،واحدة

نتائج االختبار حیث یكون  تتأثربالتالي ال المصحح و  رأيبحكم او  یتأثرفهذا النوع نادرا ما  ،التصحیح

االختبارات التي تعتمد  انه في حالة) 2000(یرى فرج و . على هذه الصورة من الموضوعیة تصحیحه

، تقدیر المصحح یجب ان یتضمن دلیل االختبار على وصفا دقیقا لشروط االجابة المقبولة على

  )41- 40: 2011لعزالي، ( .اتمثل هذا االجراء یؤدي الى رفع معامل الثبهذه االستجابة و  محاكاةو 

  :الفصل خالصة

إن اإلختبارات والمقاییس المستخدمة في الدراسات والبحوث یجب ان تتوفر فیها الخصائص 

القیاس للغرض الذي  السیكومتریة األساسیة من أهمها الصدق والثبات، ونعني بالصدق مدى مالئمة اداة

تتسم بالصدق دون ان تكون درجاتها متسقة، ومن هنا نستنج ان  ، وهذه االدوات الوضعت من أجله

وصدق صدق المرتبط بالمحك ، الصدق المحتوىوللصدق انواع هي مفهومي الصدق والثبات مترابطان، 

  .المفهوم

هذه  تنوعوت ،مفهوم الثبات الى عدم تأثر الدرجات باألخطاء غیر المنتظمةیشیر في حین 

، المختبرین تعلق باالفرادأو ت قیاس، او اجراءات التطبیق وتصحیحه،أداة التعلق بالى اخطاء تاالخطاء 
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وتشیر ادبیات القیاس الى عدة طرق لتقدیر معامل الثبات من بینها اعادة تطبیق االختبار، تطبیق 

صورتین متكافئتین، في حین ان بعضها یعتمد على تجزئة األداة الى مجموعتین متكافئتین من الفقرات 

االخر یعتمد على تحلیل البنیة الداخلیة مثل معادلة كیودر  هااالتساق الداخلي لها، وبعض لتقدیر

  .ومعامل الفا كرونباخ) 21-20(رتشادسون 

  



  .المساندة االجتماعیة: الفصل الثالث
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  :تمهید

في منتصف  إالثون ان لم یهتم بها الباحتعتبر المساندة االجتماعیة ظاهرة قدیمة قدم االنسان و 

وضعوا  حیث Caplan كابلنو  Killileaكلیلیا و  Wiess وییس مع دراسات ،ذا القرنالسبعینات من ه

الدعم االجتماعي مصدر مهم من مصادر ضحوا انها أو و  ،ل في مجال المساندة االجتماعیةللعم األساس

 لألحداثالرضا عن حجم المساندة في كیفیة ادراك الفرد  یؤثر حیث ،الفاعل الذي یحتاجه الفرد

وتخفض من المعاناة الناتجة  ،انها تخفف من التأثیرات الضارة للضغطاسالیب مواجهتها اذ ، و الضاغطة

  .عنه

مرضه فإنا سنحاول التطرق الیها ساندة االجتماعیة في صحة الفرد و نظرا للدور الذي تلعبه المو 

  :، مصادرها و النماذج المفسرة لهاوأنماطهاذكر اهمیتها و ، تعریفهامن خالل 

 :المساندة االجتماعیة تعریف  -1

  :اریف من بینهاساندة االجتماعیة العدید من التعقدمت للم

و توافر اشخاص بأنها تعبر عن مدى وجود أ الذین یرونand al   Sarasonسون واخرونار س تعریف -

ایت (. یعتقد انه في وسعهم ان یعتنوا به و یحبوه و یقفوا بجانبه عند الحاجة، و ن یثق فیهمللفرد أیمكن 

  )8: مرجع سابق، مسیلي .فاضلي .حمودة

بأنها اعتقاد الفرد بأن االخرین  Sarson(1979)  Johnson,تعریف كل من جونسون وسارسون -

  )Sarson, 1979 :159)  Johnson..یحبونه ویقدرونه ویرعونه ویعتبرونه ذو قیمة
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الذي یرى بأنها النظام الذي یتضمن مجموعة من الروابط والتفاعالت  Caplan (1981) تعریف كابلن -

علیها والثقة بها وقت احساس الفرد االجتماعیة مع االخرین، تتسم بأنها طویلة المدة ویمكن االعتماد 

  ) Caplan,1981 :413.(بالحاجة الیها لتمده بالسند العاطفي

بأنها تعني متطلبات الفرد بمساندة ودعم البیئة  Cohen et al (1986 )تعریف كوهین واخرون  -

المحیطة به سواء من افراد او جماعات تخفف من احداث الحیاة الضاغطة التي یتعرض لها، وتمكنه من 

  Cohen et al,1986 :963).( المشاركة االجتماعیة الفاعلة في مواجهة هذه االحداث والتكیف معها

ذي یرى بانها اشباع الحاجات االساسیة للفرد من حب واحترام ال  Cutrona)1996(تعریف كیترونا -

وتقدیر وتفهم، وتواصل وتعاطف ومشاركة االهتمامات، وتقدیم النصیحة وتقدیم المعلومات، وذلك من 

 .االشخاص ذوي االهمیة في حیاة الفرد خاصة وقت حدوث االزمات او الضغوط

Cutrona,1996 :10)  (  

المعلومات من االشخاص والذین یشعر الفرد نحوهم بالحب واالهتمام الحصول على تعرف ایضا بأنها و  -

مات ایرتبط معهم بمجموعة من االلتز ا من دائرة عالقاته االجتماعیة و لون جزء، و یشكالتقدیرواالحترام و 

  )445: 2008شیلي تایلور،(.االصدقاء، االقرباء و والد،األالزوج  ،المتبادلة مثل الوالدین

ن هذا المساندة االجتماعیة فانه یبدو أ كان االساس النظري الذي ینطلق منه مفهوممهما 

  :هما المصطلح یشتمل على مكونین رئیسیین

 .ان یدرك الفرد انه یوجد عدد كاف من االشخاص في حیاته یمكنه ان یرجع الیهم عند الحاجة - 1

االعتقاد في ، و یكون لدى هذا الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة االجتماعیة المتاحة له ان - 2

 )161: 1998 فاید،عن 80: مرجع سابققدور بن عباد،( .كفایة الدعم
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  :أهمیة المساندة االجتماعیة -2

وظائف المساندة اإلجتماعیة ) Shumaker and Brownell )1984یقسم شوماكر وبرویل 

  :لىإ

كما تقوي من  هي تقوي الصحة الشاملة للجسم والعقل بالنسبة للمتلقي،: وظائف مساندة الصحة - 1

سعادة المتلقي، وتنقسم الى إشباع حاجات اإلنتماء، والمحافظة على الهویة الذاتیة وتقویتها وتقویة 

 .تقدیر الذات

التكیف المعرفي  لنوعي للمساندة،وتشمل التقییم المعرفي، النموذج ا: وظائف تخفیف الضغط - 2

  )29-28: 2009الدیداموني، . ( والمواجهة

ن للمساندة اإلجتماعیة تأثیر على طریقة تفكیر وأفعال ومشاعر اآلخرین من خالل تفاعل ثم إ

شبكة المساندة  فإن Maguire )1991(األفراد مع بعضهم البعض، وبناءا على نظریة ماجوایر

  :اإلجتماعیة تستطیع أن تمد الفرد باآلتي

 .تمد الفرد بإحساسه بذاته، حیث إنه یتم تعزیز الفرد من قبل األسرة واآلخرین - 1

تمد الفرد بالتشجیع والتغذیة المرتدة اإلیجابیة، حیث أن نظام المساندة اإلیجابیة یمد الفرد بالتغذیة  - 2

 .المرتدة بأن له قیمة وأهمیة

 .یمد الفرد بالفرص اإلجتماعیة - 3

 .والبحث عن حل ومساعدة مناسبة له ،اإلجتماعیة الفرد في تحدید المشكالتیساعد نظام المساندة  - 4

حیث أن الفرد الذي لدیه مساندة إجتماعیة قویة یستطیع أن یتعامل مع  ،تحمي الفرد من الضغط - 5

  .الضغوط الحیاتیة الیومیة بشكل أكثر نجاحا من الذین لدیهم ضعف في المساندة اإلجتماعیة
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اهمیة المساندة  Cutrona and Russell (1990)ریسل نا و وقد اوجز كل من كیترو 

وتخفف من  ،االجتماعیة في انها تخفف من وقع الضغوط النفسیة التي تقوي تقدیر الذات لدى الفرد

عن وتزید من الشعور بالرضا عن ذاته و  ،الجسمیة، وتؤثر على الصحة النفسیة و االكتئاباعراض القلق و 

النمو االیجابي و  التوافقتسهم في ، و االیجابیة مما یحسن من صحتهم النفسیةمن الجوانب  تزید، و حیاته

اخیرا تزید من ارتباط بمصادر الشبكة المساندة ، و تساعد على حل المشكالت المرتبطة، و الشخصي

. األصدقاءخاصة بهم التي تتمثل في الزوجة والزوج واالبناء واالقارب والجیران و االجتماعیة ال

   )59: ابقمرجع س،دیاب(
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و ، أ(+)یرمز لها بالرمزلى المتلقي، سواء كانت ایجابیة و المساندة ااجتماعیة ع تأثیر ):01(رقم جدول 

  .)-(سلبیة و یرمز لها بالرمز

  التأثیرات  مواردــــــــــــــال
  طویلة المدى  فوریة مباشرة

  :وظائف مساندة للحفاظ على الصحة
 االهتمام، المودةتعبیرات الرعایة، الحب، الفهم  -
 .الحمایة من الضرر -
 .اج في االنشطة االجتماعیةماالند -
 .تعبیرات االحترام، المدح و القیمة تأكید -
 .تحسین الكشف عن الذاتماع و تاالس -

  

  
  .اإلحساس بالرعایة وان له قیمة +

  .حالة المزاج النفسي اإلیجابي+ 
  .باإلختناق والسیطرةالشعور  -
  .اإلحساس بالتكامل اإلجتماعي+ 
  .زیادة عدد األصدقاء والمساندة+ 
الشعور بالتطابق القهري مع معاییر  -

  .الجماعة
  .المدیونیة -
  .الثقة بالنفس+ 
  .مجال محدود لإلختیارات -
  .اإلنطالق اإلنفعالي+ 
  .مراعاة الشعور+ 
  .اإلرتباك -

  
  .الشعور باألمن الشخصي +

  .اإلرتباط والوالء المتزاید+ 
  .السعادة اإلنفعالیة+ 
  .اإلعتمادیة -
  .األمن+ 
  .إضعاف تنمیة هویة الفرد -
  نموذج ضعیف لعادات الصحیة -
  .تقدیر ذات إیجابي+ 
  .سعادة وجدانیة+ 
  .التحكم واإلستبداد بالرأي -
  .الغرور -
  .الهویة الذاتیة القویة+ 
  .القلق المنخفض +

  :الضغط وظائف تخفیف
  :معلومات لفظیة تتعلق ب

ید، الموضوعیة الحقیقیة، قسوة التهد -
  .التحویالت العالجیةاستراتیجیات المواجهة و 

  
  
  

  :المساعدة المالیة الملموسة
المشاركة في النقود، المهارات، الخدمات، و  -

  .العمل

  
  
  .التفسیر الواضح للتهدید +
  .الثقة +
  .تخفیف العجز +
 .الكفایةالشعور بعدم  -
  .قدرة كبیرة لمواجهة المطالب +
  
  .الثقة +
  .المدیونیة -
  .االرتباك -

  
  
  .النفسیةالصحة البدنیة و  +
  .الشعور بالقوة الشخصیة +
  .االكتئاب -
  .انخفاض تقدیر الذات -
  
  
  .النفسیةالصحة البدنیة و  +
  .تقدیر ذات ایجابي +
  .استیاء -
  .االعتماد على االخرین -

  )51: مرجع سابقالهمالن،(
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، إذ إنها تعمل على ن للمساندة االجتماعیة أهمیة في بناء شخصیة الفردمما سبق عرضه یتضح أ

كما  .اكثر مقاومة لالحباطاتالنفسیة و  لالضطراباتقل عرضة مساندة الفرد بأن یكون واثقا من نفسه، أ

  .نها تؤثر بطریقة مباشرة على سعادة الفردأ

  :االجتماعیةأنماط المساندة  -3

  :خذ عدة اشكال منهامكن أن تأن المساندة االجتماعیة یالى أ House) 1981(یشیر هوس

   .التعاطفوالتي تنطوي على الرعایة والثقة والقبول و : المساندة االنفعالیة -

  .مساعدة بالمالالنطوي على المساعدة في العمل و التي تو : المساندة االدائیة -

، تؤدي إلى حل والتي تنطوي على اعطاء نصائح او معلومات او تعلیم مهارة: بالمعلوماتالمساندة  -

  .و موقف ضاغطمشكلة أ

  .التي تنطوي على ما یمكن ان یقدمه االصدقاء لبعضهم البعض وقت الشدةو : مساندة األصدقاء -

 ساندةنه یمكن الحدیث عن اربع فئات من المأ Cohen et al) 1986(اخرون یرى كوهین و و 

  :االجتماعیة وهي

، مقبولالمساندة یكون في شكل معلومات بأن هذا الشخص مقدر و  هذا النوع من :مساندة التقدیر -

، وأنهم مقبولون بالرغم خبراتهممقدرون لقیمتهم الذاتیة و  بأنهم لألشخاصن ننقل ویتحسن تقدیر الذات بأ

ندة لیه بمسمیات مختلفة مثل المسایشار إ من أي صعوبات أو أخطاء شخصیة، وهذا النوع من المساندة

  .مساندة الوثیقة، ومساندة التنفیس و مساندة تقدیر الذات، و التعبیریةالنفسیة، و 
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وع من المساندة یساعد في تحدید وتفهم والتعامل مع االحداث الضاغطة، هذا الن :المساندة بالمعلومات -

  .فيالتوجیه المعر لق علیه احیانا مساندة التقدیر و یطو 

هذه ، و الترویحشطة الفراغ و تشمل على قضاء بعض الوقت مع االخرین في ان: الصحبة االجتماعیة -

كذلك و  .االتصال مع االخرینانها تشبع الحاجة الى االنتماء و المساندة تخفف الضغوط من حیث 

، انیة الموجبةالمشكالت او عن طریق تیسیر الجوانب الوجدعلى ابعاد الفرد عن االنشغاالت و بالمساعدة 

  .االنتماءو  مساندة االنتشار بأنهحیانا وع من المساندة أیشار الى هذا النو 

وقد یساعد  الالزمة،تشتمل على تقدیم العون المالي واإلمكانات المادیة والخدمات : اإلجرائیةالمساندة  -

و عن طریق إتاحة أ تخفیف الضغط عن طریق الحل المباشر للمشكالت اإلجرائیة، ىالعون اإلجرائي عل

بعض الوقت للفرد المتلقي للخدمة، أو العون لألنشطة مثل اإلسترخاء أو الراحة ویطلق على المساندة 

  .اإلجرائیة أیضا مسمیات مثل العون، المساندة المادیة، والمساندة الملموسة

ظریا فإنه من المواقف الطبیعیة أن یمكن تمییزها ن االجتماعیة ن أشكال المساندةعلى الرغم من أ

نجدها منفصلة عن بعضها، فعلى سبیل المثال فإنه من الممكن ألولئك الذین لدیهم صحبة إجتماعیة 

دیاب، مرجع . (أن یكون لدیهم أیضا فرصة للحصول على المساندة اإلجرائیة ومساندة التقدیر ،أكبر

  )63-62:سابق

  :مصادر المساندة اإلجتماعیة -4

الزوج : مصادر المساندة اإلجتماعیة في ثمانیة مصادر هي Norbek) 1984(بك لخص نور 

 ،نالخدمات الوقائیة أو المعالجو  وموفروازمالء العمل، والجیران، و  ،واألصدقاء ،واألقارب ،والزوجة

  . رجال الدینواالجتماعیون و األطباء والمرشدون النفسیون 
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األسرة واألصدقاء، د مصادر المساندة اإلجتماعیة في فقد حد Fisher) 1985(اما فیشر 

  )27: مرجع سابق ،الدیداموني(  .زمالء العملو ) دور العبادة والنوادي(سات مثل المؤس

أن هناك مصادر إجتماعیة مرتبطة بالعمل كالدعم والمساندة من  Hobfull) 1988(ویرى هویفل 

ي العمل، أیضا هناك مصادر إجتماعیة غیر مرتبطة الزمالء والفهم المتبادل بین المرؤوس والرئیس ف

ومنها المساعدة في أداء الواجبات  ،بالعمل ولكنها تؤثر على المساندة والدعم اإلجتماعي المرتبط بالعمل

  )47: مرجع سابق ،الهمالن.(ریك، والعالقة الطیبة مع األبناءالمنزلیة، األلفة مع الزوجة أو الش

المرحلة العمریة التي یمر بها الفرد، فنجد أنه في مرحلة  باختالف االجتماعیةوتختلف المساندة 

وفي مرحلة المراهقة تتمثل في االسرة  ،)األشقاء - األب - األم( الطفولة تكون المساندة ممثلة في األسرة

  .البناءوكذلك عالقات العمل وا ةجو وجماعات الرفاق، وفي مرحلة الرشد تتمثل المساندة في الزوج او الز 

إما بشكل رسمي أو غیر رسمي  االجتماعیةن اإلنسان یحصل على المساندة ویتضح مما سبق أ

  :كما یأتي

  :المساندة اإلجتماعیة الرسمیة - 1

او الجمعیات األهلیة المتطوعة حیث  ،یكون ذلك عن طریق المؤسسات الحكومیة المتخصصة

یقوم بتقدیمها األخصائیون النفسیون واإلجتماعیون المؤهلون في مساعدة الناس في األزمات والنكبات 

والمشكالت، حیث یهرع هؤالء االخصائیون الى تقدیم المساندة اإلجتماعیة للمتضررین لتخفیف آالمهم 

  .ومعاناتهم ومشاكلهم في مواقف األزمات
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یة عن طریق مراكز التدخل رص جمیع المجتمعات على توفیر المساندة اإلجتماعیة الرسمتح

ومراكز اإلرشاد النفسي واإلجتماعي ومراكز  و السریع، ومؤسسات المساعدات المالیة والعینیة،المبكر أ

  .إدارة األزمات وغیرها لخطوط التلیفونیة الساخنة ومجالسوااألولیة اإلسعافات 

  :اإلجتماعیة غیر الرسمیة المساندة - 2

 ،یحصل علیها اإلنسان من األهل واألصدقاء والزمالء والجیران بدافع المحبة والمصالح المشتركة

واألخالقیة واإلنسانیة والدینیة، فمن یساعد أخاه الیوم سوف یجده في  واالجتماعیةاألسریة  وااللتزامات

عند حاجتهم إلیك سوف تجدهم في مساعدتك عند  مساعدته غدا فهذه سنة الحیاة، أي إذ ساعدت الناس

  )28- 27: مرجع سابق ،الدیداموني( . حاجتك إلیهم

غیر أن غیاب مصادر الدعم الوجداني والوظیفي من الممكن أن تكون مؤشرا على اإلنعزال عن 

       .والحاجة الشبكات اإلجتماعیة والثقافیة والقانونیة ومن ثم توافر القلیل من الدعم أثناء أوقات التوتر

  )48: مرجع سابق الهمالن،( 

  :النماذج المفسرة للمساندة االجتماعیة  -5

  :ن التمییز بین اربعة تنظیرات مختلفة للمساندة االجتماعیة على النحو التاليیمك

عالقات الفرد مع االشخاص ظر الیها في اطار عدد من روابط و من الناحیة االجتماعیة ین - 1

ندماج االجتماعي للفرد الذي مدى قوة هذه الروابط اي درجة اال، و االجتماعیةاالخرین في بیئته 

عن طریق منع الفرد من ممارسة سلوك  ،تحسین الصحة من خالل دعم السلوك القویمنه من شأ

 .غیر قویم
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قات مرضیة تتسم بالحب وجود عاللثاني بین المساندة االجتماعیة و سوى الباحثون في المنظور ا - 2

 .لثقةاوااللفة و 

عتماد على نه في ظل الظروف الضاغطة یمكن االالمنظور الثالث انها تشكل فكرة أ بینما یرى - 3

هذا المفهوم یطرح فكرة ، و الفهم القائم على التعاطف الوجدانياالخرین طلبا للنصح والمعلومات و 

التقلیل یساهم بالفعل في  ،ان مجرد ادراك الفرد لوجود شخص یمكن اللجوء الیه طلبا للمساعدة

 .من الضغط

ان مفهوم المساندة االجتماعیة یشیر الى تلقي افعال تدل على المساندة من االخرین بمجرد  - 4

 .حدوث موقف الضغط

فإنها تختلف في عالقتها الضغط  رغم اهمیة تلك التنظیرات األربعة لفهم دور العالقات في خفض

النماذج الرئیسیة على یمكن توضیح هذه ، و )92: ، مرجع سابققدور بن عباد(سعادته بصحة الفرد و 

  :النحو التالي

  ):المخفف من الضغط(ثر الواقي نموذج األ -1- 5

اعیة المعدلة او الملطفة او الواقیة لمتغیرات النفسیة االجتمیعتبر المساندة االجتماعیة احد ا

رتبط سلبیا بالمرض للعالقة بین احداث الحیاة الضاغطة و االصابة بالمرض على اعتبار ام المساندة ت

المتمثلة في العالقات الدافئة  رته و اصدقائه وتماعیة التي یتلقاها الفرد من اسفمن خالل المساندة االج

  )67: دیاب، مرجع سابق.(تقل نسبة االشخاص الذین یتعرضون لالصابة بالمرضة میمالح

  

  



المساندة االجتماعیة                                                         لثالفصل الثا  
 

49 
 

  

  

  

  

  

  

 

  .نموذج الوقایة من المشقة): 03(شكل رقم 

  )76: 2001عادل هریدي،.عبان رضوانعن ش17:الدیداموني، مرجع سابق(

  :ثر الرئیسينموذج األ -2- 5

بصرف النظر عام ومفید للمساندة االجتماعیة على الصحة البدنیة یقرر هذا النموذج وجود اثر 

عیة للفرد بخبرات ذلك من خالل تزوید الشبكات االجتما، و هذا الفرد یقع تحت ضغط ام العما اذا كان 

لمساندة یعمل هذا النوع من او . التي تتلقى مكافئة من المجتمع وعة من االدوارممجایجابیة منتظمة، و 

من  التيتعمل على تجنب الخبرات السالبة و كما  ،االحساس باالستقرارعلى تحسین ظروف الحیاة، و 

. البدنیة في حال عدم توفر المساندة االجتماعیةحتمال حدوث االضطرابات النفسیة و الممكن ان تزید من ا

  )321: 2001عن محمد السید عبد الرحمن،  52: الهمالن، مرجع سابق( 

  

  

 المساندة االجتماعیة المنخفضة

 المساندة االجتماعیة 

 المشقة المرتفعة

 المرض
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(Caplan et al,1993)  

  

  

  

  

 

 .یمثل نموذج االثر الرئیسي للمساندة االجتماعیة كما صوره كابالن واخرون): 04(شكل رقم 

  )53:  مرجع سابق ،الهمالن(

  :نموذج االرتباط -3- 5

 أن المساندة اإلجتماعیة التي یقدمها األهلمؤسس نظریة اإلرتباط ) Bowlby(یرى بولبي 

فقد  نه، ألخص عزیزتعوض الفرد عن النقص الكبیر الذي یكون حدث له بسبب فقد ش واألصدقاء ال

  :هناك نوعان من الشعور بالوحدة النفسیة هما الشخص الذي یمثل االرتباط، و 

 .الشعور بالوحدة الوجدانیة - 1

 .الشعور بالوحدة االجتماعیة - 2

-متزوج(الحالة الزواجیة  وأما ،االجتماعیةالمساندة االجتماعیة تؤثر فقط في الشعور بالوحدة 

مع الشكل الذي یتعلق ن غیاب االرتباط الوجداني ، وذلك ألفهي تؤثر في الشعور بالوحدة الوجدانیة) ارمل

  .االجتماعیةبه الفرد یؤثر على الشعور بالوحدة 

 تعزیز السلوكات الصحیحة

 النمذجة

 التشجیع

 تأثیر الرفاق

اإلجتماعیةالبیئة  الصحبة وطیب الحال  
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ه الوجدانیة اعتبرت ان تعبیر الفرد عن خبراتاسات التي ایدت نموذج االرتباط و هناك بعض الدر و 

بل ان الكلمات التي یستخدمها في وصف  ،حیةي حالته الصسواء بالكتابة او الحدیث یؤدي الى التحسن ف

عن اسماء  29: 2003الصبان،  ( .عن مدى التحسن في حالته الصحیة البدنیة او النفسیة تنبأالصدمة 

  .)14: 2001ابراهیم،

  :النموذج الشامل -4- 5

وتم اعادة تطویره في عام   Liberman and Pearlinبیرلنمان و وضع هذا النموذج لیبر 

هو یرى ان المساندة االجتماعیة یمكن ان تحقق تاثیرها حتى قبل وقوع الحدث الضاغط على ، و 1981

  :النحو التالي

 .یمكن ان تحد المساندة االجتماعیة من احتمالیة وقوع الحدث الضاغط -

او  ن خالل تفاعلها مع العوامل ذات االهمیة قد تعدلاذا وقع الحدث الضاغط فان المساندة م -

 .و تخفف من التوتر المحتملتغیر من ادراك الفرد للحدث، ومن ثم تلطف أ

ن تؤثر للمساندة أیمكن  ،اذا وصل التوتر الى درجة تجعل الحدث المتوقع یغیر من وظائف الدور -

 .االجهاد المصاحبالضاغط و  على العالقة بین الحدث

، تؤثر المساندة االجتماعیة في استراتیجیات المواجهة او التعامل مع الحدث الضاغطیمكن ان  -

 .ما یسببه من اجهادوبذلك تعدل من العالقة بین الحدث و 

خصیة مثل تقدیر الذات تجعل في بمقدار الدرجة التي ینحدر عنها الحدث الضاغط فان عوامل ش -

 .انیة المساندة ان تعجل من هذه االثارامك

 .ى التوافقندة على مستو من المسا مباشر تأثیرقد یكون هناك  -
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اكثر تعقیدا مما یتخیله بذلك یرى انصار هذا النموذج ان دور المساندة كعامل مخفف للتوتر و 

 )324: 1999 عن هیجان، 98- 97:، مرجع سابقبن عبادقدور (األخرعض الب

  

 :الفصل خالصة

الباحثون حول تعریفها  اختلفمن المتغیرات التي تعتبر  االجتماعیةعلى الرغم من أن المساندة 

وفقا لتوجهاتهم النظریة، إال أن معظم المقاییس تدل على أنها تشیر الى تقدیم المساعدات المادیة 

بما یخفف عنه أحداث الحیاة الضاغطة التي یتعرض لها، وتمكنه من المواجهة الفاعلة  ،والمعنویة للفرد

  .معها لهذه األحداث والتكیف

والتغلب على اإلحباطات وتجعله  ،على المقاومةالفرد قدرة االجتماعیة تزید من إذ أن المساندة 

  .قادرا على حل مشاكله بطریقة جیدة، وتقلل من المعانات النفسیة في حیاته اإلجتماعیة

بالمعلومات  المساندة ،المساندة األدائیة، المساندة اإلنفعالیة هاتتخذ أشكاال مختلفة من كما انها

هي تستلزم وجود أشخاص مقربین من الفرد یمكنه اإلعتماد علیهم وقت الحاجة سواء و  ومساندة األصدقاء،

  .كانوا من جهات رسمیة أو غیر رسمیة

هذا وقد تعرض مفهوم المساندة اإلجتماعیة للبحث من قبل العدید من األطر النظریة لتتوصل 

 ستراتیجیات الهامة في الحفاظ على صحة الفرد النفسیة والبدنیة، إذ البقى من العوامل واإلا تكلها الى انه

  .تخفف من الضغوط فحسب بل تعتبر درعا واقیا من آثار هذه الضغوط
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  :تمهید

 یتم التطرق سوفو  ،صحة اإلجراءات المنهجیة المتبعة إن موضوعیة ودقة النتائج تتوقف على

الدراسة األساسیة  وكذا وخصائصها،من حیث أهدافها وعینتها  االستطالعیةالى الدراسة في هذا الفصل 

واألسالیب اإلحصائیة ه أدواتو  وعینتهة مجتمع الدراس الدراسة،مجاالت  المنهج المتبع، من حیث

  . المستخدمة

  :الدراسة االستطالعیة -1

 ، ویستطلعتعتبر الدراسة االستطالعیة خطوة مهمة فبواسطتها یتعرف الباحث على الموضوع

ات التي یمكن ان یكتشف حجم الصعوب أیضا عن طریقهاو  األساسیةالمیدان الذي یجري فیه دراسته 

سیتعامل معهم ومدى استعدادهم كما تمكنه من التعرف على نوعیة االفراد الذین  ،یواجهها اثناء دراسته

  .التي ستتبع معهم لإلجراءاتتقبلهم و 

 :تحدید أهدافها والغایة من إجرائها  -1- 1

التحقق من السالمة اللغویة لعبارات وسائل القیاس، مما یسمح بالفهم الجید لهذه العبارات أثناء  -

 .اسیةالعینة األس علىتمریرها 

المالحظات كالصعوبات  برصد أهم األولیة للعینة، وهذا ما یسمحالتعرف على االستجابة  -

بالتالي التعرف على الزمن الكلي و  ،تقدیر الزمن االفتراضي لإلجابة عن أدوات الدراسةو  ،المتوقعة

 .للدراسة المیدانیة

 .مدى إمكانیة تجریبها في المیدانو  فرضیاتالفرصة مراجعة  تتیح -

  .التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات جمع المعلومات -
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  :حدید مجاالت الدراسة االستطالعیةت -2- 1

  :تمثلت مجاالت الدراسة االستطالعیة في

  .حیاء مدینة مستغانمأ :المجال المكاني -

   .2018- 04- 06الى غایة  2018-04-01من : نياالمجال الزم -

 .العملالعاطل عن شباب مدینة مستغانم : المجال البشري -

 :عینة الدراسة االستطالعیة  -3- 1

مثل ی، و طل عن العمل في مدینة مستغانماب عاش 40عینة الدراسة االستطالعیة في تمثلت 

  :الجدول التالي خصائص العینة االستطالعیة

  .خصائص عینة الدراسة االستطالعیة): 02(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  خصائص العینة  المتغیرات

  %100  40  ذكر  الجنس
  %0  0  انثى

  
  العمر

  % 32.5  13  سنة 20-24
  % 50  20  سنة 25-30
  % 17.5  07  سنة 31-35

  
المستوى 
  التعلیمي

  % 2.5  01  ابتدائي
  % 52.5  21  متوسط
  % 35  14  ثانوي
  % 10  04  جامعي

  
  الـــــحالة
  المدنیة

  % 77.5  31  اعزب
  % 17.5  07  متزوج
  % 5  02  مطلق
  % 0  0  ارمل
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  مدة البطالة

  % 32.5  13  سنوات 3- 1
  % 42.5  17  سنوات 6- 4
  % 7.5  03  سنوات 9- 7

  % 17.5  07  فما فوق 10
  

 :الدراسة االستطالعیة اةتحدید أد -4- 1

 ).1997(السمادوني إلبراهیمتم استخدام مقیاس المساندة االجتماعیة 

  :دراسةواجهت الطالب أثناء إعداد ال أهم الصعوبات التي -5- 1

  .قلة الدراسات التي تناولت الخصائص السیكومتریة لمقیاس المساندة االجتماعیة -

  .صعوبة التطبیق وذلك لحساسیة الموضوع اذ یتناول مشكل مهم كالبطالة -

التي الماكثة في البیت و  المرأة ،العاطلة عن العمل المرأةاالناث اذ یستثني تعریف  عدم العثور على -

  .العثور علیها بالتالي من الصعبو  ل دراستهااو التي تز ، و ال تبحث عن عمل

خاصة  یه تطبیق الباحث من جنس ذكر علیهنالذي یتسبب ف لإلحراجصعوبة التواصل مع النساء  -

 .في االماكن العامة

  :الدراسة األساسیة -2

هي المرحلة و  األساسیةمرحلة الدراسة  تأتيبعد االنتهاء من اجراء الدراسة االستطالعیة 

لمالئم، عن طریق اعتماد المنهج اذلك و  ،ضیات الدراسةعلى فر  لإلجابةوفیها یتم التوصل  النهائیة

اهم فیها، باإلضافة الى  المستخدمة واألداةتوضیح مجاالتها  ،ضبط عینة الدراسة وتحدید مواصفاتها

  .االسالیب االحصائیة
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  :المنهج المستخدم -1- 2

 .لطبیعة الدراسةتم اعتماد المنهج الوصفي لمالئمته 

  :األساسیة دراسةتحدید مجاالت ال  -2- 2

 :ة فيتحددت مجاالت هذه الدراس

 . شاب عاطل عن العمل 120 اشتملت عینة الدراسة االساسیة على: بشريالالمجال  -

 .تمت الدراسة االساسیة في احیاء مدینة مستغانم: مكاني المجال ال -

-04-20و  2018-04-11الفترة الزمنیة بین تمت الدراسة االساسیة في : زماني المجال ال -

2018. 

 :مجتمع الدراسة ومواصفات عینته  -3- 2

تمثل مجتمع الدراسة في شباب مدینة مستغانم البطال، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة 

شاب بطریقة الصدفة،  120تقدر بـ منه وعدم توفر االحصائیات المضبوطة، فقد تم اختیار عینة 

  :ي خصائص عینة الدراسة االساسیةویمثل الجدول التال
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  .خصائص عینة الدراسة األساسیة): 03(جدول رقم

  النسبة المئویة  التكرار  خصائص العینة  المتغیرات
  %100  120  ذكر  

  %0  0  انثى
  

  العمر
  % 48.3  58  سنة 20-24
  % 39.2  47  سنة 25-30
  % 12.5  15  سنة 31-35

  
المستوى 
  التعلیمي

  % 4.2  05  ابتدائي
  % 46.7  56  متوسط
  % 27.5  33  ثانوي
  % 21.5  26  جامعي

  
  حالةـــــال

  المدنیة

  % 87.5  105  اعزب
  % 10.8  13  متزوج
  % 1.7  02  مطلق
  % 0  0  ارمل

  
  مدة البطالة

  % 45  54  سنوات 3- 1
  % 30.8  37  سنوات 6- 4
  % 9.2  11  سنوات 9- 7

  % 15  18  فما فوق 10
  

، وهذا راجع %100ن افراد العینة هم من الذكور بنسبة السابق نالحظ أ من الجدول

  .لصعوبة تواصل الطالب الباحث مع االناث في الشارع

بمتوسط حسابي قدره  35و  20ن اعمار العینة تتراوح بین الجدول نالحظ ایضا أمن و  

  .3.95انحراف معیاري قدره و  26.62
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  .العمرخصائص العینة من حیث ): 05(شكل رقم 

  
 ،% 46.7بنسبة ) اكمالي(كما یتبن لنا ان اغلب افراد العینة من مستوى دراسي متوسط  

  . % 4.2ـاخیرا المستوى االبتدائي بو  % 21.5ـثم الجامعي ب،  % 27.5ـیلیه المستوى الثانوي ب

  .خصائص العینة من حیث المستوى التعلیمي): 06(شكل رقم 

  
  

 %87.5ذلك بنسبة عینة غیر متزوجون و الغالبیة العظمى من افراد ال أن بینما یظهر الجدول

  .فردین مطلقیناقتصرت العینة على و  %10.8شكل المتزوجون نسبة و 

48%

39%

13%

.خصائص العینة من حیث العمر

سنة 20-24

سنة 25-30

سنة 31-35

4%

47%

27%

22%

.خصائص العینة من حیث المستوى التعلیمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي
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  .خصائص العینة من حیث الحالة المدنیة): 07(شكل رقم

  
 1من الشباب ترواحت مدة بطالتهم من  %45فیما یخص مدة البطالة یظهر الجدول ان  

 7كانت ما بین  %9.2سنوات، و  6و 4تراوحت مدتهم بین  % 30.8سنوات، في حین نجد  3الى 

  . سنوات فما فوق 10من الشباب  كانت بطالتهم لمدة  %15سنوات، و في االخیر اتضح ان  9الى 

  خصائص العینة من حیث مدة البطالة): 08(شكل رقم 

  
  

  

87%

11%

2% 0%

.خصائص العینة من حیث الحالة المدنیة

اعزب

متزوج

مطلق

ارمل

45%

31%

9%

15%

.خصائص العینة من حیث مدة البطالة

سنوات 3- 1

سنوات 6- 4

سنوات 9- 7

فما فوق 10
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  :اة الدراسةأدتحدید   -4- 2

بند موزعة  30س من ، یتكون المقیا1997أعد هذا المقیاس السید إبراهیم السمادوني سنة 

بند، یجاب  15األصدقاء ویقسه  مساندة بند، وبعد 15األسرة ویقیسه مساندة  بعد  على بعدین هما

ال وتنال صفر، قلیال  (ات المفحوصین ضمن أربعة بدائل هيعنها بأسلوب تقریري وتصحح إجاب

، وبالتالي تتراوح درجة كل )توتنال درجة واحدة، متوسط وتنال درجتین، كثیرا وتنال ثالث درجا

  .)ارتفاع المساندة اإلجتماعیة( 90 و) وجود للمساندة اإلجتماعیة ال(مفحوص نظریا بین الصفر

  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  -5- 2

مجموعة من االسالیب االحصائیة التي تندرج ضمن  تم االعتماد في هذه الدراسة على

في التكرارات، النسب المئویة، المتوسط الحسابي واالنحراف  وتتمثلالوصفي  ،االحصاء بنوعیه

وكذا االحصاء االستداللي وتتمثل اسالیبه في معامل االرتباط بیرسون، معامل الفا كرونباخ، . المعیاري

   .تحلیل التباین االحاديو اختبار ت  ،تمانمعادلة جو معادلة سبیرمان براون، 
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  :تمهید
تم تطبیق مقیاس  ، وتناول االطر النظریة لها،ضبطهابعد االنتهاء من تحدید اشكالیة الدراسة و 

بعد ضبط االجراءات المنهجیة وتفریغ البیانات تصل ، و المساندة االجتماعیة على عینة من الشباب البطال

  .العام جاالستنتاوصوال الى وتفسیرها  جابة عن فرضیاتها من خالل عرضها ومناقشتهاهذه الدراسة الى اال

  :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة األولى -1

ى على مؤشرات صدق مقبولة لد االجتماعیةمقیاس المساندة  على توفر نص الفرضیة األولىت

  :طرق ةثالثب الصدق تم حساب علیهاولإلجابة ، عینة من الشباب بمدینة مستغانم

  :الصدق التمییزي -

من الدرجات العلیا،  %27متوسطات درجات أفراد العینة الدراسة ممن تمثل درجاتهم قمنا بمقارنة 

للتحقق من قدرة المقیاس على  دنیا في المقیاس وأبعاده الفرعیة،من الدرجات ال %27وممن تمثل درجاتهم 

  :كالتاليكانت النتائج فلدى أفراد العینة  االجتماعیةالتمییز بین المستویات المختلفة في المساندة 

  .داللة الفروق بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین ألفراد عینة الدراسة): 04(جدول رقم 

  العینة

  

  األبعاد

  المجموعة العلیا

  32=ن

  المجموعة الدنیا

  32= ن

  قیمة

  ت

  

الداللة 

 pالمعنویة 

  ع  م  ع  م

  0.00  18.69 6.77 18.81 1.72 41.90  مساندة األسرة

  0.00  17.59 6.27 13.65 2.48 34.65  مساندة األصدقاء

  0.00  13.53 14.36 36.71 3.67 72.18  الدرجة الكلیة

  



 النتائجتحلیل عرض و                                                     خامسالفصل ال
 

65 
 

، )0.05(مستوى داللة أقل من  )0.00( المحسوبة  sig أن قیمة) 04(یتضح من الجدول رقم 

  .االجتماعیةمما یعني أن المقیاس یتمتع بالقدرة التمییزیة بین المجموعتین الطرفیتین في المساندة 

  :الداخلي االتساقصدق  -

مع بعضها  االجتماعیةالمساندة بین أبعاد  االرتباطتم ذلك من خالل حساب قیم معامالت 

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تم حساب قیم معامالت  ،البعض وبین األبعاد والدرجة الكلیة للمقیاس

 .للمقیاسوالدرجة الكلیة  فقرةاإلرتباط بین كل 

  :والدرجة الكلیة للمقیاس المساندة اإلجتماعیةمعامالت اإلرتباط بین أبعاد  :)05(جدول رقم 

  الدرجة الكلیة  مساندة األصدقاء  مساندة االسرة  األبعاد

  **864.  **427.  -  واألهلمساندة األسرة 

  **824.  -  -  مساندة األصدقاء

والدرجة الكلیة كانت  بین أبعاد المقیاس االرتباطالت أن قیم معام) 05(یتضح من الجدول رقم 

، وكذلك العالقة بین األبعاد فیما بینها دالة عند نفس المستوى،  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  . وهذا ما یعطي مؤشرا للتجانس الداخلي للمقیاس

 .والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي الیه فقرةبین كل  االرتباطمعامالت  :)06(جدول رقم 

 .مساندة االسرة :ولاألالبعد  .مساندة االصدقاء: البعد الثاني

  الفقرة  رقم   االرتباطمعامل   الفقرةرقم  االرتباطمعامل 

.567**  01  .571**  02  

.485** 03 .325** 04 

.566** 06 .561** 05 
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.560** 07 .563** 08 

.454** 09 .632** 10 

.634** 11 .619** 12 

.631** 13 .623** 14 

.467** 17 .715** 15 

.505** 19 .696** 16 

.522** 20 .734** 18 

.552** 22 .760** 21 

.739** 24  .621** 23 

.384** 26  .627** 25 

.579** 29  .614** 27 

.488** 30  .737** 28 

العبارات باألبعاد التي تنتمي إلیها دالة  ارتباطیتضح من الجدول السابق أن جمیع معامالت 

على صدق التجانس الداخلي للمقیاس، وقد تراوحت ، ما یعتبر مؤشرا  0.01إحصائیا عند مستوى داللة 

        كأدنى قیمة 0.32رتباطیة بین درجات العبارات ودرجات األبعاد التي تنتمي إلیها ما بین القیم اال

یعني أن عبارات األبعاد مما  ،موجبة ذات داللة إحصائیة ارتباطالت وهي معام ،كأعلى قیمة 0.76و 

وتقیس البعد نفسه الذي یفترض أنها تنتمي إلیه وتقیس جانبا سلوكیا یعبر عنه  ،متناسقة فیما بینهاالفرعیة 

  .بالتماسك الداخلي للمقیاس وتقدیره لمظاهر سلوكیة واحدة
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  .االجتماعیةالمساندة  مقیاسوالدرجة الكلیة ل فقرةبین كل  االرتباطمعامالت ): 07(جدول رقم 

 الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط

.587** 23 .493** 12 .485** 01 

.579** 24 .459** 13 .511** 02 

.608** 25 .565** 14 .382** 03 

.314** 26 .664** 15 .253** 04 

.578** 27 .620** 16 .500** 05 

.560** 28 .352** 17 .457** 06 

.612** 29 .585** 18 .452** 07 

.385** 30 .395** 19 .420** 08 

- - .548** 20 .236** 09 

- - .619** 21 .554** 10 

- -  .542** 22  .514** 11  

العبارات بالدرجة الكلیة للمقیاس دالة إحصائیا عند مستوى  ارتباطمما سبق یتضح أن معامالت 

  .الداخلي للمقیاس لالتساقوهذا یعطي مؤشرا ) 0.01(

 صدق المقیاس ببعض الطرق تبین ان المقیاس یتمتع بمؤشرات صدق مقبولةمن خالل نتائج 

  .علیه تحققت الفرضیة األولىو 

قام بتقنین مقیاس المساندة االجتماعیة لعبد  الذي) 2011(دراسة بشیر معمریة  هذا ما توافق مع 

والذي توصل بعد حسابه لصدق  على عینات مختلفة من المجتمع الجزائري، )1997(اهللا الكردي 
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ان  والدرجة الكلیة مقیاسأبعاد ال اإلرتباطات بینو الصدق اإلتفاقي  ،الصدق التمییزي المقیاس عن طریق

  .المقیاس صادق

   :الفرضیة الثانیةتفسیر شة و عرض ومناق -2

ى عینة من مؤشرات ثبات مقبولة لدب یتمتعمقیاس المساندة اإلجتماعیة تنص الفرضیة الثانیة ان 

  .طریقتینب الثبات ، ولإلجابة على هذه الفرضیة تم حسابالشباب بمدینة مستغانم

        :معامل ألفا كرونباخثبات  -

تم اختیار هذه المعادلة نظرا و ، لمقیاسالداخلي لب ثبات االتساق استخدمت هذه المعادلة لحسا

                  )كثیرا، ال ، قلیال، متوسط(ألن استجابات األفراد على عبارات المقیاس وفق میزان رباعي التدریج 

  :فكانت النتائج كالتالي

  .كرونباخبطریقة ألفا  اإلجتماعیةالمساندة معامالت ثبات مقیاس ): 08(جدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ  أبعــــــــــــــــــــــاد المقیـــــــــــاس

  888.  مساندة األسرة

  827.  مساندة األصدقاء

  892.  المقیـــــــــــــــاس الكــــــلي

المساندة مقیاس  لبعديیتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة ألفا كرونباخ 

، كما بلغ معامل الثبات رتفعةوهي معامالت ثبات م على التوالي )0.88-0.82( قد بلغت  اإلجتماعیة

  .وهي قیمة مرتفعة، مما یعني أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات) 0.89(الكلي للمقیاس 

  :ثبات التجزئة النصفیة -

النصف الثاني یضم و  النصف األول یضم البنود الفردیة ،عبارات المقیاس إلى نصفینتم تقسیم 

  :بین  فكانت النتائج كالتالي تباطاالر ، بعد ذلك تم حساب معامل البنود الزوجیة
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  .ئة النصفیةالتجز ب مساندة اإلجتماعیةلامعامل ثبات مقیاس ):09(جدول رقم 

 معادلة الثبات بعد التصحیح  معامل اإلرتباط

  بمعادلة سبیرمان

  الداللة اإلحصائیة

  دال إحصائیا  856.  748.

من و  ،وهو دال إحصائیا ویمكن الوثوق بهأن  معامل الثبات مرتفع السابق یتضح من الجدول    

في البیئة  استخدامه من یمكن الثبات مماأن المقیاس یتمتع بدرجات مرتفعة من تبین النتائج السابقة 

بطریقتین هما الذي قام بحساب الثبات معمریة وهذا ما اتفق أیضا مع دراسة  .اطمئنانالجزائریة بكل 

لكال الطریقتین ) 0.87 – 0.71( بین تراوحت قیمهافومعامل الفا كرونباخ  الختبار،طریقة إعادة تطبیق ا

  )5-2: ریة، مرجع سابقمعم. ( 0.01ا دالة عند مستوى ولكال الجنسین وللعینة ككل وهي جمیعه

 :الفرضیة الثالثةوتفسیر عرض ومناقشة  -3

لدى عینة من الشباب بمدینة  نخفضم االجتماعیةمستوى المساندة  نأ نص الفرضیة الثالثةت

سنستعرض بعض المؤشرات اإلحصائیة المتعلقة بالمساندة  ابعد جمع البیانات ومعالجتهو مستغانم، 

  :كما یوضحها الجدول التالي االجتماعیة
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   .االجتماعیةبعض المؤشرات اإلحصائیة لدرجات أفراد العینة في المساندة ): 10(جدول رقم      

  120  أفراد العینة

  57.13  المتوسط الحسابي

  15.60  المعیاري االنحراف

  60.00  الوسیط

  71.00  المنوال

  00.  الدرجات الدنیا

  80.00  الدرجات العلیا

  6856.00  المجموع

أن أفراد عینة الدراسة قد سجلوا متوسط حسابي قدره ) 10(یتضح من الجدول رقم              

وقد توزع أفراد  ،اراالدرجة األكثر تكر  71مع كون الدرجة ) 15.60( قیمتهمعیاري  انحرافب) 57.13(

  :حسب مستویاته على النحو التالي االجتماعیةعینة على مقیاس المساندة ال

  .االجتماعیةعلى مقیاس المساندة عینة المستویات درجات أفراد ): 11(جدول رقم 

  النسبة المئویة  عدد األفراد  المستویات  الدرجات

 %9.16  11  منخفضة اجتماعیةمساندة   30- 0

 %43.33  52  متوسطة اجتماعیةمساندة   31-60

 %47.5  57  مرتفعة اجتماعیةمساندة   61-90

 %100  120  -  المجموع
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المساندة عینة الدراسة قد حصلت على مستوى مرتفع من نصف أن  )11(رقم تبین نتائج الجدول 

 من المساندة یلیها مباشرة المستوى المتوسط شاب، 57التي بلغ عدد افرادها و  %47.5بنسبة  االجتماعیة

فرد بنسبة  11 الجدول سجل، وفي المستوى المنخفض %43.33فرد بنسبة  52حیث بلغ أفراد عینته 

9.16%.  

من مرتفع ح بین المتوسط والیتراو ون بمستوى یشعر اد عینة الدراسة أفر  اغلب مما سبق نستنتج أن

  .تحقق الفرضیة الثالثة عدم یؤكد على هذا ماو  االجتماعیةالمساندة 

 ویمكن تفسیر ذلك بالصفات الحمیدة التي یتمیز بها المجتمع الجزائري والتي تعبر عن الرحمة 

تبرز اهمیة ذلك في النتیجة التي توصلت الیها دراسة كل و  ،سالميوالتعاون كما اوصى بذلك الدین اال

الى ان تقییم الحدث على انه قابل  ،Greeglass(1993)غالسوغریی Cutrona (1986)من كیترونا 

مل اانها عللضبط والتحكم یؤثر على الطریقة التي من خالل تدرك وظائف المساندة االجتماعیة على 

حمایة ووقایة، ففي التحدیات القابلة للضبط والتحكم یمكن إلدراك السند الوالدي أن تؤثر على التوافق 

النفسي بصفة غیر مباشرة من خالل تعزیز الفعالیة الذاتیة، والتي بدورها تساعد على التخطیط واستخدام 

بات غیر القابلة للضبط والتحكم یمكن الدراك المواقف والمتطل وأمامأكثر الستراتیجیات المواجهة النشطة، 

 باإلضافةؤثر مباشرة على التوافق النفسي من خالل تعزیز الشعور باالندماج االجتماعي المساندة ان ت

  )32مسیلي، مرجع سابق، ص .فاضلي .ایت حمودة(.الى تعزیز وتدعیم شعور الفرد بتقدیره لذاته

  :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة الرابعة - 4

لدى عینة من الشباب البطال بمدینة  تختلف المساندة االجتماعیةان  الرابعة نص الفرضیةت

مستغانم وفقا لمتغیر المستوى التعلیمي لصالح الشباب الجامعي، وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب 

 :اختبار تحلیل التباین االحادي، وبعد المعالجة اإلحصائیة تم التوصل إلى النتائج التالیة
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  .مستوى التعلیميلل وفقا االجتماعیةعینة في المساندة الالفروق بین أفراد  :)12(جدول رقم 

  مصدر التباین
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  F  المربعات

مستوى 
  القرار الداللة

المساندة 
  االجتماعیة

ما بین 
 958.08 3 2874.239  المجموعات

4.25 .007 
دال عند 

داخل  0,01
 225.08 116 26109.62  المجموعات

  119 28983.86 الكلي

نالحظ أن الفرق بین أفراد عینة الدراسة في المساندة االجتماعیة تبعا ) 12(من خالل الجدول رقم 

وبمستوى معنویة  ،4.25والتي بلغت ) F(لمتغیر المستوى التعلیمي هو فرق واضح، وهذا ما أكدته قیمة 

p(0.007)  0.01(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة=α ( مما یعنى وجود فروق ذات داللة

إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في المساندة االجتماعیة تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي، ونسبة التأكد من 

  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99هذه القیمة هو 

في حالة ما إذا كانت الفروق  ،ال یحدد لصالح من الفروق) F(اإلحصائیة وبما أن اختبار الداللة 

وهذا لتحدید لصالح من ) Scheffe(فإننا نلجأ إلى استخدام معامل الشیفي  ،دالة كما في هذه الحالة

   :الفروق
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  .یوضح المقارنات البعدیة بهدف تحدید لصالح من الفروق :)13(جدول رقم 

 معامل الشیفیه للمقارنات البعدیة المساندة اإلجتماعیة
 مستوى الداللة الخطأ المعیاري )I-J(متوسط الفروقات  )J(المستوى )I(المستوى 
 542. 7.00257 10.29643 متوسط إبتدائي

 553. 7.19981 10.44848 ثانوي
 999. 7.32623 97692.-  جامعي

 542. 7.00257 10.29643- ابتدائي متوسط
 1.000 3.29242 15206. ثانوي
 022. 3.56039 *-11.27335-  جامعي

 553. 7.19981 10.44848- ابتدائي ثانوي
 1.000 3.29242 15206.- متوسط
 043. 3.93418 *-11.42541-  جامعي

 999. 7.32623 97692.  إبتدائي جامعي
 022. 3.56039 *11.27335  متوسط
 043. 3.93418 *11.42541  ثانوي
 (α=0,05) الفروق دالة عند متوسطات* .

هذا ما یدل على ، و كانت لصالح المستوى الجامعي أن متوسط الفروق) 13(الجدول رقم  یبین

  . الرابعة تحقق الفرضیة

ن لیس له ید في البطالة التي اب الجامعي ال یلقى علیه اللوم ألیمكن تفسیر ذلك بان الشو 

دراسة في المستوى نظیره الذي تخلى عن مقاعد الكبر من ، وبالتالي یستقطب مساندة أیتعرض لها

  . )كون كملت قرایتك كون راك تخدم(اذ یلقي علیه المجتمع اللوم بعبارة  ،و الثانويالمتوسط ا

وتمكنه من التعبیر الجید  الى ان الشاب الجامعي یتمتع بثقة نفس ترفع من معنویاته باإلضافة

التي هدفت الى فحص  Holahan.Moos) 1991(موسعن نفسه، وهذا یتطابق مع دراسة هولهان و 

 واألعراضلعبه كل من المصادر الشخصیة واالجتماعیة بین ضغوط الحیاة الدور الوسیط الذي ت



 النتائجتحلیل عرض و                                                     خامسالفصل ال
 

74 
 

المساندة االسریة االیجابیة هي بمثابة و ) كالثقة في النفس(سمات الشخصیةاسفرت نتائجها ان ، و االكتئابیة

من هنا یرى الباحثان ان االفراد ذوي ، و رادمرتفعة على االفمن وقع الضغوط العوامل وقائیة تخفف 

حالة وجود سمات شخصیة ایجابیة  كتئابیة خاصة فيالضغوط المرتفعة قد ال یعانون من االعراض اال

 )32مرجع سابق، ص( .ةیمساندة اسریة حقیقو 

 :عرض ومناقشة وتفسیر الفرضیة الخامسة -5

لدى عینة من الشباب البطال بمدینة تختلف المساندة االجتماعیة تنص الفرضیة الخامسة ان 

، وبعد المعالجة من البطالة قلالة لصالح الشباب ذوي السنوات األوفقا لمتغیر مدة البط ،مستغانم

 :اإلحصائیة تم التوصل إلى النتائج التالیة

  .مدة البطالةل وفقا االجتماعیةعینة في المساندة الالفروق بین أفراد : )14(جدول رقم 

درجة   مجموع المربعات  مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
مستوى   F  المربعات

  القرار الداللة

المساندة 
  االجتماعیة

ما بین 
 1123.83 3 3371.501  المجموعات

5.09 .002 
دال عند 

داخل  0,01
 220.76 116 25612.35  المجموعات

  119 28983.87 الكلي

نالحظ أن الفرق بین أفراد عینة الدراسة في المساندة االجتماعیة تبعا ) 14(رقم من خالل الجدول 

، 0.02وبمستوى معنویة  5.09والتي بلغت ) F(لمتغیر مدة البطالة هو فرق واضح، وهذا ما أكدته قیمة 

مما یعنى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) α=0.01(وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 
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، ونسبة التأكد من هذه القیمة هو مدة البطالةأفراد عینة الدراسة في المساندة االجتماعیة تبعا لمتغیر 

  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99

كانت الفروق ال یحدد لصالح من الفروق في حالة ما إذا ) F(وبما أن اختبار الداللة اإلحصائیة 

هي لتحدید لصالح من وهذا ) Scheffe(فإننا نلجأ إلى استخدام معامل الشیفي  ،دالة كما في هذه الحالة

   :)15(ینه الجدول رقم یبالفروق وهذا ما 

  .المقارنات البعدیة بهدف تحدید لصالح من الفروق: )15(جدول رقم 

 البعدیةمعامل الشیفیه للمقارنات  المساندة اإلجتماعیة
 مستوى الداللة الخطأ المعیاري )I-J(متوسط الفروقات  )J(مدة البطالة )I( مدة البطالة

 003. 3.17116 *12.32883 6- 4 سنوات 3- 1
7 -9 3.71212 4.91540 .903 
 542. 4.04417 5.94444  فاكثر 10

 003. 3.17116 *12.32883- 3- 1 سنوات 6- 4
7 -9 -8.61671 5.10293 .419 
 527. 4.27012 6.38438-  فأكثر 10

 903. 4.91540 3.71212- 3- 1 سنوات 9- 7
4 -6 8.61671 5.10293 .419 
 985. 5.68673 2.23232  فأكثر 10

 542. 4.04417 5.94444-  3- 1 فأكثر 10
4 -6  6.38438 4.27012 .527 
7 -9  -2.23232 5.68673 .985 

 (α=0,05) متوسطات الفروق دالة عند* .
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هذا ما و  ،سنوات) 3-1(كانت لصالح  الذین مدة بطالتهم تتراوح مابین  نالحظ أن متوسط الفروق

  . یدل على تحقق الفرضیة الخامسة

بالتالي فان ك بشدة اضخم من االیام التالیة و یامه االولى یدر ویمكن تفسیر ذلك بأن المشكل في أ

الشاب یفقد  في حالة ازمان المشكل فانو  ،خرینالمساندة من ایلقى عونا و شاب یظهر ان لدیه مشكل فال

، ویصبح امرا عادیا ال تولیه اهتماماالناس تتعود علیه و  بالتاليییأس و االمل في العثور على العمل و 

   .منظمة العمل الدولیةبها  تي قامالتالمقدمة سابقا و  ده االحصاءاتما تؤك، و لكثرة انتشار البطالةروتینیا و 

 :العاماالستنتاج  -6

ن مقیاس المساندة االجتماعیة الفرضیتین االولى والثانیة تبین أر یمن خالل تحلیل ومناقشة وتفس -

وبالتالي یمكن استخدامه بكل اطمئنان في  ،البراهیم السمادوني یتمتع بمعامالت صدق وثبات مقبولة

  .البیئة الجزائریة

ح بین المتوسط والمرتفع من المساندة االجتماعیة اسفرت نتائج الفرضیة الثالثة على وجود مستوى یتراو  -

  .وهذا راجع الى القیم السائدة في المجتمع الجزائري الذي یتمیز بالمودة والتعاون

لشباب البطال ود فروق في المساندة االجتماعیة عند اوج الى األخیرتین الفرضیتین توصلت في حین -

  .ذلك لصالح المستوى الجامعي وسنوات البطالة االقل، و لةتعزى الى متغیري المستوى التعلیمي ومدة البطا
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  :الخاتمة -

سالیب الحیاة المتمثلة في ، وهذا راجع الى تعقد أأطلق البعض على هذا العصر عصر القلق

خلف من انعكاسات على  المواقف االسریة والضغوط المرتبطة بالعمل وطبیعة الحیاة اإلجتماعیة، وما

  .كافة المجاالت

، اذ اشار هانز سیلي فهذا غیر ممكن إقصاءهامواجهة هذه الضغوط لكن لیس لذا اصبح الهدف 

 ،مر طبیعي بل یشكل متعة الحیاة، فوجود الضغوط في الحیاة هو أن الموت هو المحرر الوحید منهاالى أ

ة ومن بین الطرق المساعدة على التخفیف من حد ،الى التفكیر في تغییر اوضاعه باإلنساناذ انه یدفع 

تلعب دورا اساسیا في تحسین التوافق الشخصي واالجتماعي الضغوط هي المساندة االجتماعیة، التي 

تبر بمثابة العامل الوسیط الذي ، وربما یعود ذلك الى كونها تععلى الرغم من وجود الضغوط لألفراد

  .یخفف من الم المعاناة

  :تراحاتواق توصیات -

راف من حیث االثر البطالة لیست مشكلة ذاتیة بل هي مشكلة معقدة ومترامیة االطأن  باعتبار

  :اهمها لعل نخلص الى العدید من التوصیات ،والتأثیر

  .یة من قبل جمیع المؤسسات العامة والخاصةاستشعار قضیة المسؤولیة االجتماع -

  .یة للحد من آثارها السلبیةتفاف عن طریق الوضع الخطط االستراتیجلالال -

  .تعزیز المساندة االجتماعیة وتفعیل مؤسساتها باعتبارها الوسیط المخفف من حدة الضغوط -
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  :قائمة المالحق

  .مقیاس المساندة االجتماعیة إلبراهیم السمادوني): 01(ملحق رقم 

  :تحیة طیبة وبعد :اختي الشابة/ اخي الشاب

بصراحة  مفي اطار تحضیر مذكرة الماستر یقدم الیكم هذا المقیاس لغرض معرفة وجهة نظرك
بوضع عالمة  حول مجموعة من العبارات، ومن المفضل ان تكون من واقع خبراتكم الشخصیة، وأمانة

)X ( ،امام العبارة المالئمة  دون ترك عبارة واحدة، ونفیدكم انه ال توجد عبارات صحیحة وأخرى خاطئة
  .كما نحیطكم ان معلوماتكم ستحاط بالسریة التامة، وشكرا على حسن تعاونك

  :الشخصیةالبیانات 

   : مدة البطالة:            الحالة المدنیة           :المستوى التعلیمي        :   العمر        :  الجنس

 عباراتـــــــــال ال قلیال متوسط كثیرا
 .أشعر أن أصدقائي یقدرونني لشخصي -1    
 .یساعدني أفراد أسرتي على إیجاد حلول لمشاكلي -2    
 .على األقل صدیق أستطیع أن أخبره بكل شيء عنيلدي  -3    
 .یتقبلني أفراد أسرتي بمحاسني وعیوبي -4    
 .أعرف تماما أن أسرتي سوف تقف دائما بجواري -5    
 . عر باإلندماج معهمشأعندما أكون مع أصدقائي  -6    
 .أعتمد على نصائح أصدقائي ألتجنب األخطاء التي قد أقع فیها -7    
  .أشعر بإرتباط قوي مع أفراد أسرتي -8    
  .یشاركني أصدقائي نفس إهتماماتي في الحیاة  -9    
  .یشاركني أفراد أسرتي في حل المشكالت التي تواجهني -10    
  .أشعر بالهدوء واإلطمئنان أمام المواقف الصعبة عندما أكون مع أصدقائي -11    
  .شخص جدیر باإلهتمام یشعرني أفراد أسرتي بأني -12    
  .أجد بین أصدقائي من أعتمد علیهم عندما اتعرض لمواقف صعبة -13    
  .أشعر بأنني في حریة عندما أكون مع أفراد أسرتي -14    
  .أفراد اسرتي عندما اتحدث الیهم عن مشاكل واجهتني يیستمع ال -15    
  .أفراد أسرتي ّي یثق ف  -16    
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  .أن أجد صدیقا ألجأ إلیه بسرعة عندما تواجهني مشكلة یسهل علي -17    
  .أعلم أني سأجد العون من أفراد أسرتي عندما أحتاج الیهم -18    
  .أشعر بالراحة عند وجود أصدقائي بجواري عندما أكون أمام موقف صعب -19    
  .الحیاةیزیل عني أصدقائي مشاعر الحزن والهم التي تصیبني من مشاكل  -20    
  .أعرف أن أفراد أسرتي یدعمونني ویساعدونني دائما -21    
  .یسهل علي التحدث مع أصدقائي دون أیة صعوبات -22    
  .تشعرني أسرتي بأني أقدر على التعامل مع المواقف الصعبة -23    
  .أشعر بإرتباط قوي مع أصدقائي -24    
  .تهدئتي عندما أكون متوترا وعصبیا أجد من أفراد أسرتي من یعمل على -25    
  .أعتمد على أصدقائي في اإلهتمام بأموري الخاصة -26    
  .أشعر بالراحة والسرور عندما أكون بمعیة أفراد أسرتي -27    
  .أشعر أن أفراد أسرتي یشاركونني في إهتماماتي -28    
  .شيء جمیل أرى أن مساعدة األصدقاء للفرد في المواقف الصعبة -29    
  .أشعر أن أصدقائي یقفون الى جانبي عندما أكون في موقف صعب -30    
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  .مساندة االجتماعیةخصائص السیكومتریة لمقیاس الال ):02(ملحق رقم 

 )المقارنة الطرفیة( الصدق التمییزي - 1

Statistiques de groupe 

 VAR00004 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 بعد االصدقاء
1.00 32 34.6563 2.48362 .43905 

2.00 32 13.6563 6.27648 1.10953 

 بعد االسرة
1.00 32 41.9063 1.72943 .30572 

2.00 32 18.8125 6.77013 1.19680 

 الدرجة الكلیة
1.00 32 72.1875 3.67588 .64981 

2.00 32 36.7188 14.36446 2.53930 

 
Test d'échantillons indépendants 

  

Test de Levene sur 
l'égalité des 
variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de 
confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 
VAR دقاء االص  Hypothèse 

de 
variances 
égales 

19.747 .000 17.599 62 .000 21.00000 1.19324 18.61474 23.38526 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    17.599 40.476 .000 21.00000 1.19324 18.58925 23.41075 

VAR االسرة Hypothèse 
de 
variances 
égales 

23.066 .000 18.696 62 .000 23.09375 1.23523 20.62455 25.56295 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    18.696 35.029 .000 23.09375 1.23523 20.58617 25.60133 

VA الدرجة
 الكلیة 

Hypothèse 
de 
variances 
égales 

34.458 .000 13.532 62 .000 35.46875 2.62113 30.22919 40.70831 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

    13.532 35.043 .000 35.46875 2.62113 30.14781 40.78969 
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 :االبعاد مع الدرجة الكلیة ارتباط - 2

Corrélations 

 الدرجة الكلیة االسرة بعد االصدقاء 

VAR00001 

Corrélation de Pearson 1 .427** .824** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 

N 120 120 120 

VAR00002 

Corrélation de Pearson .427** 1 .864** 

Sig. (bilatérale) .000  .000 

N 120 120 120 

VAR00003 

Corrélation de Pearson .824** .864** 1 

Sig. (bilatérale) .000 .000  

N 120 120 120 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

  :ارتباط كل فقرة مع بعد الدرجة الكلیة لبعد األصدقاء - 3

Corrélations 

  VAR00016 
VAR00001 Corrélation 

de 
Pearson 

.567** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00002 Corrélation 

de 
Pearson 

.485** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00003 Corrélation 

de 
Pearson 

.566** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00004 Corrélation 

de 
Pearson 

.560** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
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VAR00005 Corrélation 
de 

Pearson 

.454** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00006 Corrélation 

de 
Pearson 

.634** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00007 Corrélation 

de 
Pearson 

.631** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00008 Corrélation 

de 
Pearson 

.467** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00009 Corrélation 

de 
Pearson 

.505** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00010 Corrélation 

de 
Pearson 

.522** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00011 Corrélation 

de 
Pearson 

.552** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00012 Corrélation 

de 
Pearson 

.739** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
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VAR00013 Corrélation 
de 

Pearson 

.384** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00014 Corrélation 

de 
Pearson 

.579** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00015 Corrélation 

de 
Pearson 

.488** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00016 Corrélation 

de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 120 

**. La corrélation est significative au 
niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au 
niveau 0.05 (bilatéral).  

 

  :ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلیة لبعد مساندة االسرة - 4
  

  VAR00016 
VAR00001 Corrélation 

de 
Pearson 

.571** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00002 Corrélation 

de 
Pearson 

.325** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00003 Corrélation 

de 
Pearson 

.561** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00004 Corrélation 

de 
Pearson 

.563** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00005 Corrélation 

de 
Pearson 

.632** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00006 Corrélation 

de 
Pearson 

.619** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00007 Corrélation 

de 
Pearson 

.623** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00008 Corrélation 

de 
Pearson 

.715** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00009 Corrélation 

de 
Pearson 

.696** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00010 Corrélation 

de 
Pearson 

.734** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00011 Corrélation 

de 
Pearson 

.760** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00012 Corrélation 

de 
Pearson 

.621** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00013 Corrélation 

de 
Pearson 

.627** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00014 Corrélation 

de 
Pearson 

.614** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00015 Corrélation 

de 
Pearson 

.737** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00016 Corrélation 

de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 120 

  : )ارتباط الفقرة بالدرجة الكلیة ( صدق اإلتساق الداخلي  -5 

Corrélations 

  VAR00031 
VAR00001 Corrélation 

de 
Pearson 

.485** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00002 Corrélation 

de 
Pearson 

.511** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00003 Corrélation 

de 
Pearson 

.382** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00004 Corrélation 

de 
Pearson 

.253** 

Sig. 
(bilatérale) 

.005 

N 120 
VAR00005 Corrélation 

de 
Pearson 

.500** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00006 Corrélation 

de 
Pearson 

.457** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00007 Corrélation 

de 
Pearson 

.452** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00008 Corrélation 

de 
Pearson 

.420** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00009 Corrélation 

de 
Pearson 

.236** 

Sig. 
(bilatérale) 

.010 

N 120 
VAR00010 Corrélation 

de 
Pearson 

.554** 



93 
 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00011 Corrélation 

de 
Pearson 

.514** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00012 Corrélation 

de 
Pearson 

.493** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00013 Corrélation 

de 
Pearson 

.459** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00014 Corrélation 

de 
Pearson 

.565** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00015 Corrélation 

de 
Pearson 

.664** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00016 Corrélation 

de 
Pearson 

.620** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00017 Corrélation 

de 
Pearson 

.352** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00018 Corrélation 

de 
Pearson 

.585** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00019 Corrélation 

de 
Pearson 

.395** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00020 Corrélation 

de 
Pearson 

.548** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00021 Corrélation 

de 
Pearson 

.619** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00022 Corrélation 

de 
Pearson 

.542** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00023 Corrélation 

de 
Pearson 

.587** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00024 Corrélation 

de 
Pearson 

.579** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00025 Corrélation 

de 
Pearson 

.608** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00026 Corrélation 

de 
Pearson 

.314** 
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Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00027 Corrélation 

de 
Pearson 

.578** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00028 Corrélation 

de 
Pearson 

.560** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00029 Corrélation 

de 
Pearson 

.612** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00030 Corrélation 

de 
Pearson 

.385** 

Sig. 
(bilatérale) 

.000 

N 120 
VAR00031 Corrélation 

de 
Pearson 

1 

Sig. 
(bilatérale) 

  

N 120 

*. La corrélation est significative au 
niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au 
niveau 0.01 (bilatéral). 

 :كرونباخ للمقیاس ككلثبات الفا  - 6

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 120 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 120 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.892 30 

 :ثبات الفا كرونباخ لبعد االصدقاء -1- 6

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.827 15 

 :ثبات الفا كرونباخ لبعد االسرة -2- 6

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.888 15 

  :التجزئة النصفیة ثبات - 7

 
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 120 100.0 

Exclusa 0 .0 

Total 120 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur .782 

Nombre d'éléments 15a 

Partie 2 
Valeur .839 

Nombre d'éléments 15b 

Nombre total d'éléments 30 

Corrélation entre les sous-échelles .748 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale .856 

Longueur inégale .856 

Coefficient de Guttman split-half .852 
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a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, 

VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, 

VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015. 

b. Les éléments sont : VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, 

VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, 

VAR00026, VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030. 
 

  :ثالثةالفرضیة ال

 بعض المؤشرات اإلحصائیة

Statistiques 

VAR00001 

N 
Valide 120 

Manquante 0 

Moyenne 57.1333 

Médiane 60.0000 

Mode 71.00 

Ecart-type 15.60647 

Variance 243.562 

Minimum .00 

Maximum 80.00 

Somme 6856.00 
 

 :الفرضیة الرابعة

ANOVA à 1 facteur 

VAR00001 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 2874.239 3 958.080 4.257 .007 

Intra-groupes 26109.628 116 225.083   
Total 28983.867 119    

 
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: VAR00001  
 Scheffe 

(I) 
VAR00002 

Différence 
de 

moyennes 
(I-J) 

Erreur 
standard Signification 

Intervalle de confiance à 
95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 
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1.00 2.00 10.29643 7.00257 .542 -9.5697 30.1625 

3.00 10.44848 7.19981 .553 -9.9772 30.8742 
4.00 -.97692 7.32623 .999 -21.7613 19.8074 

2.00 1.00 -10.29643 7.00257 .542 -30.1625 9.5697 
3.00 .15206 3.29242 1.000 -9.1885 9.4926 
4.00 -11.27335-* 3.56039 .022 -21.3741 -1.1726 

3.00 1.00 -10.44848 7.19981 .553 -30.8742 9.9772 
2.00 -.15206 3.29242 1.000 -9.4926 9.1885 
4.00 -11.42541-* 3.93418 .043 -22.5866 -.2643 

4.00 1.00 .97692 7.32623 .999 -19.8074 21.7613 

2.00 11.27335* 3.56039 .022 1.1726 21.3741 

3.00 11.42541* 3.93418 .043 .2643 22.5866 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 :الفرضیة الخامسة

ANOVA à 1 facteur 

VAR00001 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 3371.501 3 1123.834 5.090 .002 

Intra-groupes 25612.365 116 220.796   
Total 28983.867 119    

 
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: VAR00001  
 Scheffe 

(I) 
VAR00004 

Différence 
de 

moyennes 
(I-J) 

Erreur 
standard Signification 

Intervalle de confiance à 
95% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

1.00 2.00 12.32883* 3.17116 .003 3.3323 21.3253 

3.00 3.71212 4.91540 .903 -10.2328 17.6570 
4.00 5.94444 4.04417 .542 -5.5288 17.4176 

2.00 1.00 -12.32883-* 3.17116 .003 -21.3253 -3.3323 
3.00 -8.61671 5.10293 .419 -23.0936 5.8602 
4.00 -6.38438 4.27012 .527 -18.4986 5.7298 

3.00 1.00 -3.71212 4.91540 .903 -17.6570 10.2328 
2.00 8.61671 5.10293 .419 -5.8602 23.0936 
4.00 2.23232 5.68673 .985 -13.9008 18.3654 

4.00 1.00 -5.94444 4.04417 .542 -17.4176 5.5288 

2.00 6.38438 4.27012 .527 -5.7298 18.4986 

3.00 -2.23232 5.68673 .985 -18.3654 13.9008 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 


