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أ .العبدلي مرمي

املقدمة:
امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بناء مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركة
من قبل الأطفال املتمدر�سني وا�ستخال�ص خ�صائ�صه ال�سيكوميرتية.
يتكون املقيا�س من �صورة خا�صة لكل واحد من الوالدين.
ّ
بلغت عينة الدرا�سة ( )100تلميذ وتلميذة من ال�صف الرابع
واخلام�س ابتدائي يف والية تلم�سان ،اجلزائر.ا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي وحتققت من �صدق املقيا�س بطريقتني� :صدق
املحتوى و�صدق االت�ساق الداخلي.تراوحت ن�سب االتفاق على فقرات
املقيا�س بني ( 87.50%و  ، )100%وتراوحت معامالت االرتباط
بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقيا�س يف كلتا ال�صورتني بني
( 0.81و  ، )0.88وهي معامالت ارتباط مرتفعة.مت ح�ساب ثبات
املقيا�س بطريقة معامل �ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة الن�صفية.
بلغ معامل �ألفا كرونباخ يف ال�صورة اخلا�صة بالأم ب
( ، )0.87ويف ال�صورة اخلا�صة بالأب ب ( )0.89وهي معامالت
ثبات مرتفعة وهذا ما �أكدته طريقة التجزئة الن�صفية.تو�صي
الباحثة باعتماد هذا املقيا�س كم�ؤ�رش لقيا�س امل�ساندة الأ�رسية
املقدمة للتلميذ.
الكلمات املفتاحية :امل�ساندة الأ�رسية ،الأطفال املتمدر�سني،
اخل�صائ�ص ال�سيكوميرتية.
Developing a Scale of Family Support as Perceived
by School - Children

Abstract:
This study aimed to develop a scale of family
support as perceived by schoolchildren and draw out
its psychometric characteristics. The scale consists
of a specific image for each one of the parents. The
sample of study amounted to 100 male and female
pupils from 4th and 5th elementary grade in Algeria.
The scale validity was verified by content and internal
consistency validity method using descriptive survey
method.
The ratios agreement on the scale were (87.50%
and 100%) and the Correlation coefficients between
each dimension and the total score in both pictures
were (0.81 and 0.88) which are a high correlation
coefficients.
The scale reliability calculation was by Cronbach
- Alpha - coefficient and Split - Half - method. The
)Cronbach - Alpha - coefficient in mother's image (0.87
and father's image (0.89) showed a high reliability
coefficients and was confirmed by Split - Half - method.
The researcher recommends the adoption of this
measure as an indicator to measure family support
provided to the pupil.
Keywords: family support, schoolchildren,
psychometric characteristics.
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تعد الأ�رسة �إحدى م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية الأ�سا�سية
التي تعمل على ت�شكيل الطفل ،فمن خاللها يح�صل الطفل على جميع
احتياجاته البيولوجية واملادية والنف�سية واالنفعالية ،فرعاية
وتن�شئة الأبناء خالل مراحل منوهم املختلفة تقع يف املقام الأول
على عاتق الأ�رسة �إذ �إنها تتبو�أ مكانة فريدة يف تن�شئة الأبناء.
من املعروف �أنه من ال�رضوري للطفل كي يتمتع ب�صحة عقلية
�سليمة �أن ميار�س عالقة م�ستمرة مليئة بالدفء والألفة مع �أمه يف
�سنواته الأوىل ،وعلى �أ�سا�س طبيعة هذه العالقة تنبني �شخ�صيته
وتت�أ�س�س يف امل�ستقبل �إما نحو ال�سواء �أو نحو االجتاه املر�ضي
(مواهب وحممد اخل�رضي . )1997 ،الطفل يحتاج �إىل من ي�ستمع
�إليه و�إىل م�شكالته وهمومه و�أحالمه وتطلعاته و�أمانيه ،ويحتاج
�إىل من ي�سانده ويدعمه وي�شجعه ،فعن طريق الأ�رسة يتلقى الطفل
املعارف واملهارات التي ت�سود يف املجتمع وهذا بعد �أن يرتجمها
الأبوان مبا �أنهما العن�رصان الأ�سا�سيان يف الأ�رسة �إىل �أ�ساليب
عملية كتقدمي التوجيه والإر�شاد الالزمني مل�ساندة ابنهم وتن�شئته
التن�شئة االجتماعية ال�صحيحة .يتعلم الطفل اخلط�أ وال�صواب من
والديه كما �أنه يجد املثل الذي يقتدي به من خاللهما (فيوليت،
 . )1999ي�ؤدي االت�صال داخل الأ�رسة دورا هاما يف تن�شئة الطفل،
حيث تكون ا�ستجابته داخل املنزل ح�سب الت�صور �أو الإدراك الذي
يكونه عن والديه من خالل مالحظته لل�سلوكيات التي يقومون بها
(. )Thommen, 2001
يرى بع�ض الباحثني � ّأن اال�ستقرار الأ�رسي من العوامل
الإيجابية التي ت�ساعد على تهيئة اجلو النف�سي املريح للطفل مما
يجعله عل �أمت اال�ستعداد للعمل والإجناز �أو للتعلم والتح�صيل
الدرا�سي اجليد ،حيث ي�ؤدي اهتمام الوالدين ب�أبنائهم وحثهم على
الدرا�سة �إىل زيادة دافعية الأبناء للتعلم (موالي بودخيلي)2004 ،
؛ كما � ّأن درجة اندماج الآباء يف العملية التعليمية لأبنائهم �سو�آءً
يف املنزل �أو يف املدر�سة ترتبط بالتح�صيل الدرا�سي للطفل،
فالت�شجيع الأ�رسي وم�ساندة الأبناء دافع حقيقي للتقدم الدرا�سي
(جلجل. )2001 ،
يعرف (علي )22 :1997 ،امل�ساندة الأ�رسية �أنها« :امل�شاركة
الفعالة للأ�رسة عموما لتعزيز مواجهة �أحداث احلياة ال�ضاغطة
والتكيف معها من �أجل ال�شعور بالقيمة واحرتام الذات والتخفيف
من هذه الأحداث حتى ال يقع الفرد فري�سة لال�ضطرابات النف�سية»؛
ويعرف (فايد )337 :2001 ،امل�ساندة الأ�رسية ب�أنها�« :إدراك الفرد
كاف من الأ�شخا�ص يف حياته ميكن الرجوع �إليهم
�أنه يوجد عدد ٍ
عند احلاجة ،و�أن يكون لدى الفرد درجة من الر�ضا عن هذه امل�ساندة
املتاحة له».
يرى "باولبي" (� )BOWLBY, 1980أن الطفل الذي يتلقى
م�ساندة �أ�رسية تتميز باملودة مع �أبويه و�إخوته منذ �سنوات حياته
الأوىل ي�صبح بعد ذلك �شخ�صا واثقا من نف�سه وقادرا على تقدمي
يد امل�ساعدة والعون للآخرين ،وي�صبح �أقل عر�ضة لال�ضطرابات
النف�سية ،وتزيد من قدرته على مقاومة الإحباطات والتغلب عليها،
بحيث جتعله يف امل�ستقبل فردا قادرا على حل م�شاكله بطريقة جيدة
(جاد اهلل . )38 :2004 ،نظرا لأهمية هذا امل�صطلح ارت�أت الباحثة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السابع  -ع ( - )21نيسان 2018

مقيا�س لهذا النوع من امل�ساندة ،وكما هو معمول به يف
ت�صميم
ٍ
القيا�س النف�سي يتم ت�صميم املقيا�س عرب املرور بعدة مراحل وهي
حتتاج تدريبا خا�صا نظرا ملا ت�ستوجبه من �أ�سا�س نظري وعملي
يعني على القيام بها على الوجه الأمثل ،وتتمثل هذه املراحل فيما
يلي:
Ú Úحتديد فكرة املقيا�س ومربرات ت�صميمه.
Ú Úحتديد هدف املقيا�س :يعني حتديد اخلدمة املطلوب من
املقيا�س �أن يقدمها.
Ú Úحتديد الإطار النظري للمتغريات املعنية بالقيا�س.
Ú Úحتديد طبيعة وخ�صائ�ص الأفراد.
Ú Úحتديد الأبعاد الفرعية للخا�صية املقا�سة.
Ú Úحتديد ال�شكل الأمثل للمقيا�س وطرق التطبيق.
Ú Úح�رص املقايي�س املتاحة التي ت�ستهدف قيا�س اخلا�صية
نف�سها.
Ú Úحتديد ال�صياغة الفعلية للوحدات.
Ú Úحتديد �شكل اال�ستجابة على املقيا�س.
Ú Úالتدقيق اللغوي للبنود والتعليمات.
Ú Úعر�ض املقيا�س على املتخ�ص�صني يف املجال.
Ú Úالتجربة اال�ستطالعية للمقيا�س للت�أكد من عدم وجود
�أخطاء.
Ú Úالدرا�سة الأ�سا�سية للمقيا�س :يقوم الباحث يف هذه اخلطوة
بتطبيقه على عينة ينبغي �أن تكون �صادقة التمثيل للفئة التي يعد
املقيا�س من �أجلها ،وهي التي ت�ستخدم يف تقنني املقيا�س� ،إذ
ي�ستخل�ص من خاللها الثبات وال�صدق واملعايري (لطفي:2006 ،
. )158

مشكلة الدراسة:
مهما كان الأ�سا�س النظري الذي ينطلق منه م�صطلح امل�ساندة
الأ�رسية فهو يف حقيقة الأمر ي�شتمل على مكونني رئي�سيني ح�سب ما
�رصح به (ال�شناوي وال�سيد )14 :1994 ،وهما كما يلي:
�Ú Úأن يدرك الفرد �أنه يوجد عدد كاف من الأ�شخا�ص يف
�أ�رسته ميكن �أن يرجع �إليهم عند احلاجة.
�Ú Úأن يكون لدى هذا الفرد درجة من الر�ضا عن هذه امل�ساندة
املتاحة له.
كثريا ما ن�ستمع �إىل احلوارات التي تدور بني �أولياء الأمور،
ب�أنهم يعملون كل ما يف و�سعهم لتوفري ما يحتاجه �أبنا�ؤهم ،وب�أنهم
ال يبخلون عليهم ب�شيء ال من الناحية املادية وال من الناحية
املعنوية ،فهم بح�سب ما يقولون ي�ساندون �أبناءهم بال�سلوكيات
ال�صحيحة يف حياتهم وميدون لهم يد العون عند احلاجة ،وكذا
يعملون على رعايتهم على �أكمل وجه .من جهة �أخرى ي�رصح الأبناء
�أنهم ال يتلقون الرعاية والدعم الكافيني من قبل �آبائهم مما يدل
على �أن الأبناء يدركون ال�سلوك ب�صورة خمتلفة عما ق�صده الآباء،
وهذا ما الحظته الباحثة من خالل الزيارات امليدانية التي تقوم

بها للمدار�س وكذا من خالل احتكاكها بالو�سط العائلي الذي تعي�ش
فيه .هذا الت�ضارب والتناق�ض يف الر�أيني يجعلنا نطرح ت�سا�ؤال
مهما مفاده :ما هي الأبعاد �أو اجلوانب الأ�سا�سية التي على الوالدين
تغطيتها ليتحقق لدى �أبنائهم الر�ضا املبتغى؟
نرى �أن الرتاث الأدبي يتوفر على بع�ض املقايي�س العربية
التي تقي�س امل�ساندة االجتماعية كمقيا�س �شيماء �أحمد حممد
الديداموين الذي يقي�س امل�ساندة االجتماعية املدركة من قبل
املراهق� ،إال �أننا نالحظ �شبه غياب للمقايي�س العربية التي تقي�س
امل�ساندة الأ�رسية وعلى وجه اخل�صو�ص امل�ساندة الأ�رسية للطفل،
حيث مت العثور على مقيا�س واحد فقط للباحثة عائدة عبد الهادي
ح�سنني ،والذي يقي�س امل�ساندة الأ�رسية لأطفال فل�سطني املتعر�ضني
للخربات ال�صادمة من جراء احلرب  -وهذا يف حدود علم الباحثة
 ومن هنا جاءت فكرة ت�صميم مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركةمن قبل الأبناء وحددت الباحثة فئة التالميذ يف الطور االبتدائي
وال�سبب يكمن يف �أن الطفل هنا يف حاجة ما�سة �إىل دعم �أ�رسي
وبالأخ�ص م�ساندة والديه له يف مرحلة االمتحانات .يتميز الطفل
يف هذه املرحلة بالربجمة املدققة للأعمال التي يقوم بها ،ويكون
ن�شاطه م�ضبوطاً ،ويف بع�ض الأحيان مت�صنعاً ،هذا ما ي�شكل لدى
الطفل طرقاً ومعارف لها قيمة اجتماعية (Citeau et Bitrain,
 . )1999ي�ساعد هذا املقيا�س يف الك�شف عن م�ستوى امل�ساندة التي
يتلقاها الطفل من والديه (الأم ،الأب)  ،وهذا من وجهة نظره هو ال
من وجهة نظرهما ل ّأن االعتبارات العلمية واملنهجية تقت�ضي منا
درا�سة �أ�ساليب امل�ساندة كما يدركها الأبناء ويعربون عنها ،ال كما
يقررها الآباء.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف النقاط التالية:
 يعترب هذا املقيا�س �إ�ضافة علمية جديدة للرتاث الأدبي،
كما �أنه يعمل على �سد العجز يف الأدوات التي تت�صدى لقيا�س
امل�ساندة الأ�رسية.
 يوفر لنا هذا املقيا�س قدراً كافياً من املعلومات والبيانات
عن طبيعة امل�ساندة الأ�رسية املقدمة من الآباء نحو الأبناء.
 تدارك نقاط ال�ضعف يف هذه امل�ساندة املقدمة ،يتم
ذلك من خالل مالحظة جوانب الق�صور على م�ستوى كل بعد من
�أبعاد املقيا�س الثالثة املتمثلة يف :امل�ساندة العاطفية ،امل�ساندة
املعلوماتية ،التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة يف حل م�شكالت الأبناء.
ولفت نظر الآباء لأهمية و�رضورة توفري �أ�ساليب امل�ساعدة لأبنائهم
لأن هذا �سينعك�س بالإيجاب على ال�صحة النف�سية للطفل ويح�صنه
من الدخول يف بوابة اال�ضطرابات النف�سية.

أهداف الدراسة:
يكمن الهدف الرئي�سي من هذه الدرا�سة يف بناء مقيا�س
امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني وتفرع عن
هذا الهدف هدفان فرعيان متثال فيما يلي:
 التعرف على دالالت �صدق مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية
املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني.
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 التعرف على دالالت ثبات مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية
املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني.
 الك�شف عن املعايري التي تف�رس �أداء الأطفال املتمدر�سني
على مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية.

أسئلة الدراسة:
من خالل ما مت تقدميه ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة بالت�سا�ؤل
الرئي�سي التايل:
ماهي اخل�صائ�ص  ال�سيكوميرتية ملقيا�س  امل�ساندة الأ�رسية
املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني؟
يتفرع عن هذا الت�سا�ؤل الت�سا�ؤالت الفرعية التالية:
Ú Úما دالالت �صدق مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركة من
قبل الأطفال املتمدر�سني؟
Ú Úما دالالت ثبات مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركة من
قبل الأطفال املتمدر�سني؟
Ú Úما املعايري التي تف�رس �أداء الأطفال املتمدر�سني على
مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية؟

الدراسات السابقة:
درا�سة وينك و�آخرين ( : )Wenk et al, 1994مو�ضوعها �أثر
امل�ساندة الوالدية على ال�شعور بال�سعادة لدى الأبناء من اجلن�سني،
وذلك على عينة قوامها ( )762مراهقاً منهم ( )376ذكراً ،و ()395
�أنثى ممن ترتاوح �أعمارهم الزمنية بني (� 22 - 18سنة)  .تو�صلت
الدرا�سة اىل نتيجة رئي�سية مفادها �أن امل�ساندة ال�سلوكية من الآباء
كان لها عالقة قوية �إيجابية بال�سعادة لدى الذكور عن الإناث ،يف
حني كانت امل�ساندة االنفعالية لها عالقة قوية �إيجابية بال�سعادة
لدى الإناث عن الذكور.
درا�سة كمال جوزال ( : )1997مو�ضوعها اال�ستعداد للقراءة
وعالقته بالتدعيم الأ�رسي وامل�شاركة الوالدية و�أفكار و�إدراك طفل
الرو�ضة للقراءة .اهتمت هذه الدرا�سة مبعرفة العالقة بني اال�ستعداد
للقراءة والتدعيم الأ�رسي وامل�شاركة الوالدية و�أفكار و�إدراك طفل
الرو�ضة عن القراءة وذلك على عينة من �أطفال الرو�ضة قدرت ب
( )200طفل .مت ا�ستخدام �أدوات القيا�س التالية:
Ú Úاختبار جودانف وهار�س للذكاء.
Ú Úاختبار اال�ستعداد للقراءة عند الأطفال من �إعداد �إميان
زكي (. )1991
�Ú Úأ�رشطة كا�سيت عليها جمموعة من املثريات ال�سمعية
(مثل :رنني الهاتف� ،أ�صوات احليوانات)  ،ومن بني النتائج املتح�صل
عليها يف هذه الدرا�سة ما يلي:
�Ú Úأن هناك عالقة طردية موجبة وقوية بني التدعيم الأ�رسي
والإدراك واال�ستعداد للقراءة.
Ú Úوجود فروق ذات داللة بني اال�ستعداد للقراءة لدى الأطفال
ذوي الآباء امل�شاركني باملقارنة مع جمموعة الأطفال الذين مل يهتم
�آبا�ؤهم مب�شاركتهم يف تعلم القراءة ل�صالح �أطفال الآباء امل�شاركني.
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درا�سة �سبون ( :)Spon,2006مو�ضوعها "ا�سرتاتيجيات
التغلب وت�أثري امل�ساندة الوالدية املدركة على ال�سباحني �صغار ال�سن
يف املباريات الدولية" .لقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة
يف ا�ستخدام الأ�ساليب املعرفية وال�سلوكية ،كما �أو�ضحت النتائج �أن
امل�ساندة الوالدية ال�ضعيفة �أدت �إىل �ضعف الأداء وميل �إىل توبيخ
الذات ،يف حني �أن امل�ساندة الوالدية اجليدة �أدت �إىل حت�سني الأداء.
درا�سة " �سا " ( : )Sa, 2006مو�ضوعها �أزمة امل�ساندة الوالدية
وعالقتها بالدافع للإجناز الدرا�سي وذلك على عينة قوامها ()526
طفال يدر�سون يف ال�صفوف التعليمية من اخلام�س �إىل التا�سع ابتدائي
(� 245أنثى و  281ذكراً)  ،م�ستخدمة يف ذلك مقيا�س �إدراك ال�سلوك
الوالدي على التالميذ داخل الف�صول الدرا�سية ،وقد مت تقدير �إدراك
امل�ساندة الوالدية من خالل بعدين هما االحتواء والتحكم .ويق�صد
بالبعد الأول "االحتواء" �أ�ساليب حت�سني اال�ستقاللية مثل :املناق�شة
واحلوار ،الت�شجيع واال�ستمتاع� .أما البعد الثاين "التحكم" فيق�صد به
�أ�ساليب الت�أكيد القوية مثل :العقاب وا�ستخدام التحكم يف املكاف�آت.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �إدراك امل�ساندة الوالدية من قبل
الأبناء كان منبئا قويا للكفاءة االجتماعية واال�ستقاللية لديهم
وهذا ما �أدى �إىل زيادة دافعيتهم للدرا�سة.
درا�سة جونتان كا�سل و�آخرين (Jonathan Kasle et al,
 : )2008هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة بني ال�شعور
بالأمل وامل�ساندة الأ�رسية وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة لدى الأطفال،
وتكونت العينة من ( )311طفال تعر�ضوا خلربات �صادمة ،حيث
بينت النتائج وجود عالقة �سلبية بني ال�شعور بالأمل وا�ضطراب
ما بعد ال�صدمة ،من جانب �آخر �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة
ارتباطية بني امل�ساندة الأ�رسية وتخفيف ال�شعور با�ضطراب ما بعد
ال�صدمة.
درا�سة بن حممد بن نا�رص  �سليمان ( : )2009مو�ضوعها
العالقة بني امل�ساندة الأ�رسية ومفهوم الذات والدافع للإجناز
والتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش من املرحلة
الثانوية ب�سلطنة عمان .هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على العالقة
بني امل�ساندة الأ�رسية ومفهوم الذات والدافع للإجناز والتح�صيل
الدرا�سي حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )360طالباً وطالبة منهم
( )181طالباً و ( )179طالبة .قد مت ا�ستخدام مقيا�س امل�ساندة
الأ�رسية من �إعداد الباحث ومقيا�س مفهوم الذات من �إعداد �إبراهيم
عي�سى ومقيا�س الدافعية من �إعداد فاروق مو�سى ،حيث مت �إيجاد
معامل االرتباط للك�شف عن العالقة بني امل�ساندة الأ�رسية ومفهوم
الذات والدافع للإجناز والتح�صيل الدرا�سي ،وكذلك ا�ستخدم اختبار
(ت) للك�شف عن داللة الفروق يف امل�ساندة الأ�رسية والدافعية
ومفهوم الذات ملتغري اجلن�س .لقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي:
Ú Úوجود عالقة ارتباطية موجبة بني امل�ساندة الأ�رسية
ومفهوم الذات عند م�ستوى الداللة (. )0,01
Ú Úوجود عالقة ارتباط موجبة بني امل�ساندة الأ�رسية
ومقايي�سها الفرعية والتح�صيل الدرا�سي لدى الطالب عند م�ستوى
داللة (. )0,01
Ú Úعدم وجود فروق بني الذكور والإناث ذات داللة �إح�صائية
يف امل�ساندة الأ�رسية.
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درا�سة عبد العال �أماين ( : )2011كان عنوان الدرا�سة امل�ساندة
الأ�رسية واملدر�سية وعالقتهما بالذكاء الوجداين والتح�صيل الدرا�سي
لدى طالب املرحلة الإعدادية ،تكونت عينة الدرا�سة من ()531
تلميذاً وتلميذة من تالميذ ال�صف الثاين �إعدادي ببع�ض مدار�س �إدارة
دكرن�س مبحافظة الدقهلية ،وكان من بني النتائج املتو�صل �إليها يف
هذه الدرا�سة ما يلي:
Ú Úيوجد ارتباط دال �إح�صائيا بني درجات التالميذ الذكور
على بعدي امل�ساندة الأ�رسية واملدر�سية ودرجاتهم على �أبعاد
الذكاء الوجداين ،كما يوجد ارتباط دال �إح�صائيا بني درجات الإناث
على بعد امل�ساندة الأ�رسية ودرجاتهن على �أبعاد الذكاء الوجداين،
عدا بعدي �إدارة الوجدان والتعاطف.
Ú Úيوجد ارتباط دال �إح�صائيا بني درجات الذكور على بعدي
امل�ساندة الأ�رسية واملدر�سية ودرجاتهم يف التح�صيل الدرا�سي ،كما
يوجد ارتباط دال �إح�صائيا بني درجات الإناث على بعد امل�ساندة
الأ�رسية ودرجاتهن يف التح�صيل الدرا�سي ،بينما ال يوجد ارتباط
بني درجاتهن على بعد امل�ساندة املدر�سية ودرجاتهن على
التح�صيل الدرا�سي.
درا�سة كري�ستا كوت�ش و�آخرين (: )Krista Kutash et al 2013
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على الرتبية وامل�ساندة الأ�رسية لدى
عينة مكونة من (� )900شاب يافع ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن �أفراد
العينة الذين تلقوا خدمات تربوية ودعم �أ�رسي متكنوا من مواجهة
التحديات العاطفية وحت�سني الأداء والتكيف والت�أقلم والتوجه نحو
احلياة.

التعليق على الدراسات السابقة:
ك�شفت الدرا�سات ال�سابقة �أن للم�ساندة الأ�رسية دوراً �أ�سا�سياً
يف مرافقة الأبناء و�إر�شادهم ،كما �أن لها ت�أثرياً هاماً على ال�صحة
النف�سية وال�شعور بالأمل ومواجهة التحديات العاطفية؛ من جهة
�أخرى نالحظ �أن عينات الدرا�سة كانت ت�شمل فئة الأطفال وفئة
املراهقني وفئة ال�شباب وهذا ما ي�ؤكد الدور الإيجابي للم�ساندة
الأ�رسية اجليدة يف جميع مراحل منو الفرد وخ�صو�صا مرحلة
الطفولة التي تعد القاعدة الأ�سا�سية التي تنبني عليها باقي املراحل.
ن�ستنتج كذلك مما ذكر �آنفا � ّأن للم�ساندة الأ�رسية دورا �إيجابيا
كبريا يف حياة �أبنائنا ،وهذا يظهر جليا يف حت�صيلهم الدرا�سي
املرتفع ويف �شعورهم بال�سعادة والراحة النف�سية ،ولكي يكون منوهم
�سليما من الناحية اجل�سمية والعقلية على الآباء القيام مب�س�ؤولياتهم
املنوطة بهم جتاه �أبنائهم وهذه امل�س�ؤوليات ال تنح�رص فقط يف
�إ�شباع حاجاتهم املادية (كالأكل وت�أمني امللب�س) ولكن يتوجب
عليهم �أي�ضا �إ�شباع حاجاتهم النف�سية (مثل :العطف ،املودة ،احلب،
الإ�رشاف)  ،فنق�ص امل�ساندة الأ�رسية لأي �سبب من الأ�سباب يكون له
ت�أثريات �سلبية على �صحتهم العقلية (. )Dalgard et Tambs, 1995

التعريف مبصطلحات الدراسة:
◄◄املقيا�س :عرفت �آن �أن�ستازي ()Anne Anastasi 1976
املقيا�س ب�أنه� " :أداة مو�ضوعية مقننة لتحديد عينة من ال�سلوك"
(معمرية. )93 :2007 ،

◄◄امل�ساندة الأ�رسية :ي�شري م�صطلح امل�ساندة �إىل" :جمموع
املنابع واال�سرتاتيجيات التي ترفع من النمو ،الرتبية ،االهتمامات،
الطموحات وح�سن حال الفرد وب�صفة عامة حت�سن من عمل الأفراد"
(. )AAMR, 2002
عرف كمال جوزال ( )1997امل�ساندة الأ�رسية ب�أنها" :ما
توفره الأ�رسة للطفل من �أدوات وخامات و�أ�ساليب وو�سائل لها
عالقة برتبية الطفل" (كمال. )84 :1997 ،
�أما �إجرائيا ،فالباحثة تعرف امل�ساندة الأ�رسية كمجموع
ال�سلوكيات الإيجابية والداعمة (كاملدح والت�شجيع ومراجعة
الدرو�س مع الأبناء) التي تكون �صادرة من الوالدين جتاه الأبناء،
مما يجعلهم ي�شعرون بالراحة واالطمئنان .امل�ساندة تتحدد بالدرجة
التي يح�صل عليها الطفل على املقيا�س اجلاري ت�صميمه.
◄◄الأطفال املتمدر�سني� :إجرائيا ،هم التالميذ الذين يدر�سون
بال�صف الرابع واخلام�س ابتدائي ،وال يعانون من �أية ا�ضطرابات
معينة.

حدود الدراسة:
قامت الباحثة بتخطيط احلدود التالية لهذه الدرا�سة:
 احلدود الزمانية :ا�ستغرقت هذه الدرا�سة � 9أ�شهر (من
�سبتمرب � 2015إىل ماي . )2016
 احلدود املكانية� :شملت الدرا�سة مدر�ستني ابتدائيتني
بوالية تلم�سان ،اجلزائر وهما :مدر�سة ال�شهيد باحلجار العربي
ومدر�سة ال�شهيد بن احميدى علي.
 احلدود الب�رشية :لإجناز هذه الدرا�سة ،اتخذت الطالبة
جماال ب�رشيا متكونا من �أطفال يدر�سون يف ال�سنة الرابعة واخلام�سة
ابتدائي.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ملالءمته طبيعة الدرا�سة.
يعرف املنهج الو�صفي ب�أنه " :طريقة يعتمد عليها الباحثون يف
احل�صول على معلومات وافية ودقيقة ت�صور الواقع االجتماعي
الذي ي�ؤثر يف �سائر الأن�شطة الثقافية وال�سيا�سية والعلمية ،وت�سهم
يف حتليل ظواهره" .ي�ستهدف املنهج الو�صفي حتقيق عدد من
الأهداف وهي:
 جمع املعلومات الوافية والدقيقة عن جمتمع �أو جمموعة
�أو ظاهرة من الظواهر.
 �صياغة عدد من النتائج التي ميكن �أن تكون �أ�سا�سا يقوم
عليه ت�صور نظري حمدد للإ�صالحات االجتماعية ،وما يرتبط به
من �أن�شطة �أخرى.
 اخلروج مبجموعة من االقرتاحات والتو�صيات العملية
التي ميكن �أن ت�سرت�شد بها ال�سيا�سات االجتماعية وما يرتبط بها من
�أن�شطة (الع�ساف والوادي. )134 :2011 ،
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بناء مقياس املساندة األسرية املدركة من قبل األطفال املتمدرسني

أ .العبدلي مرمي

جمتمع وعينة الدراسة:
متثل جمتمع الدرا�سة يف ( )500تلميذ وتلميذة يدر�سون يف
ال�سنة الرابعة واخلام�سة ابتدائي ب ( )6مدار�س ابتدائية بوالية
تلم�سان ،اجلزائر.
بلغت عينة الدرا�سة احلالية ( )100تلميذ وتلميذة ب�أق�سام
ال�سنة الرابعة واخلام�سة ابتدائي ،تراوحت �أعمارهم بني (8
و�12سنة)  ،مبدر�ستي :ال�شهيد "باحلجار العربي" ومدر�سة ال�شهيد
"بن احميدى علي" بوالية تلم�سان ،وموزعني ح�سب اجلن�س �إىل
( )48ذكوراً و (� )52إناثاً .مت اختيار العينة بطريقة ق�صدية (عمدية)
 ،بحيث ا�ستبعد التالميذ الذين والدوهم مطلقون ،والتالميذ الفاقدين
�أحد الوالدين ،لأن املقيا�س يحتوي على �صورتني واحدة تخ�ص الأم
والأخرى الأب� .أما التالميذ الذين تبلغ �أعمارهم (� 8سنوات) فهم
التالميذ الذين با�رشوا درا�ستهم مبكرا (يف �سن اخلام�سة) .
الجدول رقم (: )1
توزيع العينة وفقا للسن

العمر

التكرار

الن�سبة املئوية

� 8سنوات

4

4%

� 9سنوات

20

20%

� 10سنوات

57

57%

� 11سنة

15

15%

� 12سنة

4

4%

خطوات بناء مقياس املساندة األسرية املدركة من قبل األطفال
املتمدرسني:
اتبعت الباحثة اخلطوات التالية يف بناء مقيا�س الدرا�سة:
● ● �أوالً� :إعداد ال�صيغة الأولية للمقيا�س:
لقد مت اال�ستفادة من مراجعة الإطار النظري والدرا�سات
ال�سابقة يف حتديد تعريف امل�ساندة الأ�رسية وو�ضع الإطار العام
للمقيا�س ومن �أمثلة هذه الدرا�سات ،درا�سة باربر وتوما�س (Barber
 )et Thomas, 1996ومو�ضوعها هو �أبعاد �سلوك امل�ساندة الوالدية،
وذلك بهدف درا�سة �سلوك امل�ساندة الوالدية على الأبناء ال�صغار
(كاملدح ،اال�ستح�سان ،الت�شجيع) � .أظهرت النتائج وجود �أربع �أبعاد
للم�ساندة الوالدية هي :امل�ساندة عموما ،ال�صداقة ،املودة احل�سية،
العالقات احلميمة؛ كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة
بني كل بعد من �أبعاد امل�ساندة وتقدير الذات .قامت الباحثة �أي�ضا
بالوقوف على بع�ض املقايي�س كمقيا�س امل�ساندة الأ�رسية من
ت�صميم (ح�سنني عائدة ، )2004 ،ومقيا�س امل�ساندة االجتماعية
من �إعداد (الديداموين �شيماء ، )2009 ،وذلك لتق�صي النواحي الفنية
يف بناء املقيا�س ،و�أي�ضا ا�ستخال�ص املجاالت التي �أجمعت عليها
تلك الدرا�سات باعتبارها �أبعاداً م�ؤثرة على امل�ساندة الأ�رسية .نظرا
لهذا الأ�سا�س قامت الباحثة ب�إعداد ال�صيغة الأولية للمقيا�س بحيث
ت�شتمل على معظم �أ�ساليب امل�ساندة الأ�رسية.
يتكون املقيا�س من �صورتني �إحداهما خا�صة بالأم والأخرى
بالأب ،وتت�ضمن كل �صورة ( )42فقرة منها ( )34فقرة �إيجابية و
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( )8فقرات �سلبية .حتتوي كل �صورة على ثالثة �أبعاد هي :امل�ساندة
العاطفية ،امل�ساندة املعلوماتية ،التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة حلل
م�شكالت الأبناء (امللحق رقم)1 :
● ●ثانياً :حتديد �أ�سلوب �صياغة فقرات املقيا�س:
راعت الباحثة يف �صياغة �أبعاد وفقرات املقيا�س املعايري
التالية:
 �أال تكون الفقرة حتمل �أكرث من معنى.
 �أن تكون الفقرة حمددة ووا�ضحة بالن�سبة للحالة.
 �أال تكون الفقرة طويلة.
 �أن تكون الفقرة ب�صيغة املتكلم.
 �شمول جميع الأبعاد الفقرات اخلا�صة بها (كاظم:1990 ،
. )197
مت ت�صميم املقيا�س على �أ�سا�س مقيا�س ليكريت ثالثي
الأبعاد� ،إذ يطلب من امل�ستجيب حتديد �إجابته باختيار بديل واحد
من بني ثالثة بدائل (دائما� ،أحيانا� ،أبدا) � .أعطيت للمقيا�س درجات
للفقرات الإيجابية ودرجات للفقرات ال�سلبية.
● ●ثالثاً :عر�ض املقيا�س  على املتخ�ص�صني يف املجال
(�صدق املحكمني)
لغر�ض التعرف على �صدق الفقرات مت عر�ض املقيا�س ب�شكله
الأويل ( )42فقرة على جمموعة من الأ�ساتذة املخت�صني يف جمال
علم النف�س وعلوم الرتبية ،فقد طلبت الباحثة من ال�سادة املحكمني
�إبداء ر�أيهم يف مدى مالءمة الأبعاد للمقيا�س ومدى مالءمة الفقرات
للبعد الذي تقي�سه ،وكذا فح�ص اجتاه الفقرة (�إيجابية � -سلبية) .
يف �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني مت تعديل بع�ض فقرات
املقيا�س كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (. )2
الجدول رقم (: )2
الفقرات المعدلة من حيث الصياغة

رقم
الفقرة

البعد

4

امل�ساندة العاطفية

3

امل�ساندة
املعلوماتية

2

التعاون بني الأ�رسة
واملدر�سة حلل
م�شكالت الأبناء

الفقرة قبل التعديل

الفقرة بعد التعديل

ي�صغي يل والدي جيدا
عندما �أريد التحدث عن
م�شاعري.
ي�ساعدين والدي على
عمل الأ�شياء ب�شكل
�أف�ضل

مينحني والداي كل
احلرية لأعرب عن
م�شاعري.
ي�ساعدين والداي على
�إتقان الأعمال التي
�أقوم بها.
يهتم والداي بامل�شاركة
يف جمعية �أولياء
التالميذ.

ي�شارك والدي يف جمل�س
�أولياء التالميذ

�أجمع ال�سادة املحكمون (امللحق رقم )1 :على �أن �أبعاد
املقيا�س مالئمة للخا�صية التي تقي�سها ،و�أن الفقرات حافظت على
وظائفها من حيث االجتاه وامل�ضمون وال�صياغة (فيما عدا الفقرات
التي اقرتح �إعادة �صياغتها)  ،وعلى �أنها تنتمي للأبعاد التي
و�ضعت لقيا�سها حيث تراوحت ن�سبة االتفاق على فقرات املقيا�س
بني ( 87,50%و )100%وهي ن�سبة اتفاق عالية .ي�شري بلوم �أنه"
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معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات المتضمنة في كل بعد والدرجة الكلية للبعد
بالنسبة للصورة الخاصة باألم والصورة الخاصة باألب.

● ●رابعاً :التجربة اال�ستطالعية للمقيا�س:

رقم
الفقرة

الأم
1

**0.35

2

0.04-

0.14-

2

**0.47

**0.53

2

3

**0.46

**0.51

3

**0.45

**0.53

3

4

**0.36

**0.53

4

**0.70

**0.64

4

 الإجابة عن اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت �إن وجدت.
 احت�ساب زمن الإجابة والوقت الذي ي�ستغرقه التلميذ يف
الإجابة عن فقرات املقيا�س.

5

**0.36

6

0.16

0.009
**0.51

5

**0.58

6

*0.24

**0.26
**0.65

5
6

7

**0.53

**0.58

7

**0.44

**0.48

7

8

**0.31

**0.56

8

**0.66

**0.66

8

0.004-

9

**0.53

**0.55

10

**0.40

10

**0.38

9

*0.24

**0.75

10

**0.63

0.17

9

0.12
**0.63

11

**0.33

**0.43

11

**0.30

**0.43

11

**0.53

12

**0.63

**0.57

12

**0.49

**0.66

12

**0.37

13

**0.48

**0.54

13

**0.73

**0.53

13

**0.55

14

**0.57

**0.44

14

0.17

**0.37

/

/

15

**0.34

**0.38

/

/

/

/

/

(*)  :دال إحصائيا عند مستوى 0,05
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**0.68
**0.42

**0.54
0.005

(**)  :دال إحصائيا عند مستوى 0,01

/

 ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة
الكلية للمقيا�س.

/

 ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من الفقرات
املت�ضمنة يف املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س.

**0.61

 ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من الفقرات
املت�ضمنة يف كل بعد والدرجة الكلية للبعد.

**0.28

لقد اتخذت الباحثة هذا الإجراء على ثالثة م�ستويات وهي
كالتايل:

**0.50

�Ú Úأوالً� :صدق االت�ساق الداخلي:

**0.64

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت �إجراء ما يلي:

0.15

● ●نتائج الدرا�سة الأ�سا�سية للمقيا�س:

**0.49

طبقت هذه التجربة على عينة قدرها ( )100تلميذ وتلميذة
يدر�سون بال�صف الرابع واخلام�س �إبتدائي ،والهدف منها هو درا�سة
وا�ستخال�ص اخل�صائ�ص ال�سيكوميرتية للمقيا�س و�إيجاد املعايري
التي من خاللها ن�ستطيع تف�سري الدرجات التي يح�صل عليها �أفراد
الدرا�سة.

**0.66

● ●خام�ساً :التجربة الأ�سا�سية للمقيا�س:

**0.57

 الت�أكد من و�ضوح تعليمات املقيا�س.

معامل
االرتباط
الأب
**0.46

1

0.07

0.09

1

**0.37
0.10
**0.50
**0.53

 التعرف على مدى مالءمة الفقرات املعدة لهذا الغر�ض.

رقم
الفقرة

الأم

الأب

الأم

الأب
**0.44
0.06
**0.50
**0.55

 التحقق من مدى و�ضوح الفقرات للمبحوث.
 حذف العبارات غري الوا�ضحة وتبديلها بعبارات �أكرث
و�ضوحا.

رقم
الفقرة

�أجريت هذه التجربة على عينة من ( )40تلميذا وتلميذة،
والتي لها نف�س خ�صائ�ص عينة الدرا�سة الأ�سا�سية ،وكان الهدف من
التجربة اال�ستطالعية ما يلي:

معامل
االرتباط

البعد الأول :امل�ساندة
العاطفية

البعد الثاين :امل�ساندة
املعلوماتية

البعد الثالث :التعاون
بني الأ�رسة واملدر�سة
حلل م�شكالت الأبناء
معامل
االرتباط

ميكن االعتماد على �آراء اخلرباء بن�سبة ( )75%ف�أكرث يف مثل هذا
النوع من ال�صدق" (بلوم و�آخرون� ، )126 :1983 ،أما بخ�صو�ص
�صالحية البدائل للفقرات فكانت ن�سبة االتفاق عليها ( )100%من
قبل ال�سادة املحكمني.

الجدول (: )3

بناء مقياس املساندة األسرية املدركة من قبل األطفال املتمدرسني

أ .العبدلي مرمي

12

**0.56

**0.48

27

**0.57

**0.69

42

**0.46

**0.33

13

**0.41

**0.44

28

**0.68

**0.58

/

/

/

14

**0.56

**0.44

29

*0.20

15

**0.36

**0.31

30

**0.30

/

/

**0.33

**0.36

/

/

/

الجدول (: )4

/

يتبني من اجلدول ( )3ب�أن جميع معامالت االرتباط بني
الفقرة والدرجة الكلية للبعد دالة ملعظم الفقرات بالن�سبة لل�صورة
اخلا�صة بالأم وال�صورة اخلا�صة بالأب.ماعدا الفقرات رقم (،5
 )2يف بعد امل�ساندة العاطفية ،الفقرة رقم ( )1يف بعد امل�ساندة
املعلوماتية والفقرات رقم ( )2 ،8 ،9يف بعد التعاون بني الأ�رسة
واملدر�سة حلل م�شكالت الأبناء.نرى من جهة �أخرى �أن الفقرة رقم
( )9يف بعد امل�ساندة املعلوماتية لها ارتباط يف ال�صورة اخلا�صة
بالأم ولي�س لها ارتباط يف ال�صورة اخلا�صة بالأب� ،أما الفقرة رقم
( )14يف بعد امل�ساندة املعلوماتية فرنى �أنه لي�س لها ارتباط يف
ال�صورة اخلا�صة بالأم ولها ارتباط يف ال�صورة اخلا�صة بالأب.
وعليه مت حذف جميع الفقرات التي لي�س لها ارتباط بالبعد الذي
تنتمي �إليه �سواء يف ال�صورة اخلا�صة بالأم �أو ال�صورة اخلا�صة
بالأب.

الدرجة الكلية للمقيا�س

(**)  :دال إحصائيا عند مستوى 0.01
(*)  :دال إحصائيا عند مستوى 0.05

يتبني لنا ح�سب اجلدول (� )4أن معظم الفقرات لها معامالت
ارتباط مرتفعة مع مالحظة ارتفاع م�ستوى الداللة ( ، )0.01ماعدا
الفقرات التي كان معامل ارتباطها غري دال �إح�صائيا �سواء بالن�سبة
لل�صورة اخلا�صة بالأم �أو ال�صورة اخلا�صة بالأب والتي مت حذفها
وهي كالآتي :الفقرتني رقم )5( :و ( )8من بعد امل�ساندة العاطفية،
الفقرتني رقم ( )16و ( )24متثالن الفقرتني )1( :و ( )9من بعد
امل�ساندة املعلوماتية ،الفقرات رقم )38( ، )37( ، )31( :والتي متثل
الفقرات رقم )9( ، )8( ، )2( :من بعد التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة
حلل م�شكالت الأبناء ،ونالحظ �أن الفقرة رقم ( )29التي متثل
الفقرة رقم ( )14يف بعد امل�ساندة املعلوماتية والفقرة رقم ()41
التي متثل الفقرة رقم ( )12يف بعد التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة
حلل م�شكالت الأبناء لها ارتباط �ضعيف جدا يف ال�صورة اخلا�صة
بالأم ولهذا قرر حذفها.وبالتايل عدد الفقرات املحذوفة ( )10وعدد
الفقرات املتبقية (. )32

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات المتضمنة في المقياس والدرجة الكلية
للمقياس

الدرجة الكلية للمقيا�س

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

الأم

الأب

الأم

الأب

الأم

الأب

1

**0.45

**0.49

16

0.2-

0.01-

31

0.002

0.02-

2

*0.24-

*0.24-

17

**0.38

**0.47

32

**0.43

**0.50

3

**0.43

**0.44

18

**0.49

**0.49

33

**0.53

**0.58

الجدول (: )5

4

**0.41

**0.45

19

**0.60

**0.60

34

**0.52

**0.49

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من األبعاد المتضمنة في المقياس

5

0.02

-0.05

20

*0.25

*0.24

35

**0.48

**0.52

البعد

معامل االرتباط

6

**0.33

**0.35

21

**0.54

**0.60

36

**0.49

**0.59

7

**0.61

**0.57

22

**0.35

**0.36

37

0.04-

0.00

الأم

الأب

البعد الأول :امل�ساندة العاطفية

**0.83

**0.86

البعد الثاين :امل�ساندة املعلوماتية

**0.88

**0.85

البعد الثالث :التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة حلل
م�شكالت الأبناء

**0.81

**0.80

8

0.15

**0.40

23

**0.49

**0.55

38

0.006-

0.02

9

**0.49

**0.50

24

0.09

0.06

39

**0.48

**0.51

نالحظ من خالل اجلدول (� )5أن جميع معامالت االرتباط
مرتفعة وتقرتب من الواحد ال�صحيح مع مالحظة ارتفاع م�ستوى
الداللة ( )0.01مما ي�شري �إىل قدر مرتفع من ال�صدق.هذا ما يثبت
�صالحية ا�ستخدام املقيا�س.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت �إجراء ما يلي:
يعد الثبات من املفاهيم الأ�سا�سية يف القيا�س ،يجب توافره
يف املقيا�س لكي يكون �صاحلا لال�ستخدام.كما يعد �رشطا مهما
لت�أكيد �صدق االختبار وعليه ا�ستخدمت الباحثة طريقتني للت�أكد من

10

**0.32

**0.38

25

**0.54

**0.66

40

**0.40

**0.45

11

**0.34

**0.31

26

**0.28

**0.37

41

*0.23

*0.24
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ثبات املقيا�س.
�Ú Úأو الً :ح�ساب الثبات مبعامل  �ألفا كرونباخ ( Alpha
:)Coefficient
يعد معامل �ألفا كرونباخ الذي يرمز له عادة باحلرف الالتيني
( ) من �أهم مقايي�س االت�ساق الداخلي.فمعامل �ألفا كرونباخ يربط
ثبات االختبار بثبات بنوده (معمرية. )2007 ،قامت الباحثة
با�ستخراج ثبات املقيا�س عن طريق ح�ساب معامل الفا كرونباخ
بعد �أن حذفت الفقرات التي لي�ست لها داللة �إح�صائية وعددها ()10
فقرات ،وبالتايل كان عدد الفقرات التي دخلت يف احت�ساب الثبات
( )32فقرة ،وهي الفقرات اخلا�صة باملقيا�س يف �صورته النهائية
(امللحق رقم. )2 :
فيما يلي جدول تو�ضيحي ملعامل �ألفا كرونباخ اخلا�ص بكل
بعد من �أبعاد املقيا�س.
الجدول (: )6
معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس المساندة األسرية المدركة من قبل األطفال
المتمدرسين.

البعد

معامل �ألفا كرونباخ
الأم

الأب

البعد  :1امل�ساندة العاطفية

0.69

0.74

البعد  :2امل�ساندة املعلوماتية

0.78

0.81

البعد  :3التعاون بني الأ�رسة واملدر�سة حلل
م�شكالت الأبناء

0.72

0.76

نالحظ من خالل اجلدول (� )6أن قيم معامالت الثبات بالن�سبة
جلميع الأبعاد مرتفعة هذا ما يدل على �أن �أبعاد املقيا�س ثابتة.كما
قدر معامل الثبات �ألفا كرونباخ للمقيا�س ككل بالن�سبة لل�صورة
اخلا�صة بالأم ب ( )0.88وبالن�سبة لل�صورة اخلا�صة بالأب ب
( )0.89وهو معامل ثبات مرتفع لكلتا ال�صورتني ي�شري �إىل ات�ساق
داخلي للمقيا�س وبالتايل فهو �صالح لال�ستخدام يف �إطار ما �صمم
من �أجله.
Ú Úثانياً :ح�ساب الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية:
ح�سب الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية لدرجات املقيا�س
ب�أ�سلوب الفقرات (الفقرات الفردية والزوجية) .حيث قدر عدد فقرات
املقيا�س ب ( )32فقرة ،ق�سمت درجاتهم �إىل ن�صفني مت�ساويني:
الن�صف الأول ميثل الفقرات ذات الت�سل�سالت الفردية ،والن�صف الثاين
ميثل الفقرات ذات الت�سل�سالت الزوجية.مت بعد ذلك ا�ستخراج معامل
االرتباط الب�سيط (بري�سون) بني الن�صفني ،قدر معامل االرتباط يف
ال�صورة اخلا�صة بالأم ب ( )0.76ويف ال�صورة اخلا�صة بالأب ب
( ، )0.82و�صحح معامل الثبات بطريقة جتمان  Guttmannفبلغ
معامل الثبات يف ال�صورة اخلا�صة بالأم ب ( )0.86ويف ال�صورة
اخلا�صة بالأب ب ( )0.89وهي معامالت ثبات جد عالية وهذا لكي
ال نح�صل على تقدير متحيز لثبات االختبار بكامله "لأن االرتباط
بني درجات كل من ن�صفي االختبار يعترب مبثابة االت�ساق الداخلي
لن�صف االختبار فقط" (�أبو حطب. )116 :1993 ،ومن هنا ميكن
القول �أن هذا املقيا�س قد ا�ستوفى �رشوط الثبات والثقة يف نتائجه

و�صالحية ا�ستخدامه يف املجاالت العلمية (�شقري ، )2003 ،حيث
الحظنا �أن معامالت الثبات جد عالية وهي قيم دالة �إح�صائيا هذا
ما يدل على قدر عال من الثبات الداخلي للمقيا�س اجلديد يف كلتا
ال�صورتني.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت �إجراء ما يلي:
 ح�ساب الو�سط احل�سابي لعينة الدرا�سة :بلغت قيمته يف
ال�صورة اخلا�صة بالأم ب ( )53,91ويف ال�صورة اخلا�صة بالأب
(. )50,89
 ح�ساب االنحراف املعياري لعينة الدرا�سة :بلغت قيمته يف
ال�صورة اخلا�صة بالأم ب ( )7.92ويف ال�صورة اخلا�صة بالأب ب
(. )9.24هذا يدل على جتان�س �أكرث بني درجات املقيا�س وتقاربها
من املركز ،وبالتايل الت�شتت هنا قليل (عالوي وراتب:1998 ،
. )146
 مت اعتماد املعيار التايل لتحديد درجة امل�ساندة الأ�رسية
املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني:
م±1ع
حيث:
م :الو�سط احل�سابي لعينة الدرا�سة
ع :االنحراف املعياري لعينة الدرا�سة
وقرب ناجت اجلمع والطرح يف املعادلة ال�سابقة لأقرب عدد
�صحيح لأن العالمات على املقيا�س هي �أعداد �صحيحة ،وال يوجد
بها ك�سور.
ال�صورة اخلا�صة بالأم:
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أقل من (� )46أي53,91( ،
  )46 =7,92تكون درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبلالأطفال املتمدر�سني متدنية.
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أكرب من ( )46و�أقل من
(� )62أي )46=7,92 - 53,91( ،و ( )62 =53,91+7,92تكون
درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني
متو�سطة.
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أكرب من (� )62أي،
( )62=53,91+7,92تكون درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من
قبل الأطفال املتمدر�سني مرتفعة.
ال�صورة اخلا�صة بالأب:
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أقل من (� )42أي50,89( ،
  )42 =9,24تكون درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبلالأطفال املتمدر�سني متدنية.
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أكرب من ( )42و�أقل من
(� )60أي )42=9,24 - 50,89( ،و ( )60 =50,89+9,24تكون
درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني
متو�سطة.
�Ú Úإذا كانت الدرجة على املقيا�س �أكرب من (� )60أي،
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( )60=50,89+9,24تكون درجة امل�ساندة الأ�رسية املدركة من
قبل الأطفال املتمدر�سني مرتفعة.
ت�ساعد هذه امل�ستويات يف تف�سري الدرجات اخلام و�إعطائها
معنى له داللة مما يجعلها �أكرث مو�ضوعية �أثناء ا�ستخدامها يف
عملية التقومي (اجلوادي. )102 :1997 ،
وصف املقياس وتصحيحه (الصورة النهائية) :
يت�ألف مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية لدى الأبناء الذي مت بنا�ؤه
يف هذه الدرا�سة من ( )32فقرة وهي فقرات كلها �إيجابية ماعدا
فقرة واحدة �سلبية وهي الفقرة رقم (( )12امللحق رقم. )2 :
مت ت�صحيح املقيا�س يف �ضوء مقيا�س ثالثي التدرج ،حيث
منح ( )2درجة للبديل (دائما)  ،و ( )1درجة للبديل (�أحيانا) و ()0
درجة للبديل (�أبدا)  ،هذا بالن�سبة للفقرات الإيجابية والعك�س �صحيح
بالن�سبة للفقرة ال�سلبية�.إذ تنح�رص درجات املقيا�س بني (. )64 - 0
الوسائل اإلحصائية:
بغية التو�صل �إىل نتائج الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة الو�سائل
الإح�صائية التالية( :الن�سب املئوية ،التكرارات ،الو�سط احل�سابي،
االنحراف املعياري ،معامل االرتباط الب�سيط (بري�سون)  ،معامل
�ألفا كرونباخ ،معادلة جتمان) .

االستنتاجات والتوصيات:
أوالً :االستنتاجات:
1 .1بني مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبل الأطفال
املتمدر�سني ،ووجدت خ�صائ�صه ال�سيكوميرتية.
2 .2وجدت امل�ستويات املعيارية ملقيا�س امل�ساندة الأ�رسية
املدركة من قبل الأطفال املتمدر�سني.
ثانياً :التوصيات:
1 .1اعتماد املقيا�س املعد يف هذه الدرا�سة كم�ؤ�رش لقيا�س
امل�ساندة الأ�رسية املقدمة للطفل من قبل �أ�رسته.
2 .2تقنني املقيا�س على عينات �أخرى من الأطفال املتمدر�سني يف
مناطق خمتلفة �سواءً يف اجلزائر �أو يف بلدان عربية �أخرى.
3 .3العمل على تطوير مقيا�س امل�ساندة الأ�رسية املدركة من قبل
الأطفال املتمدر�سني ،وذلك بت�صميم �صورة خا�صة بالإخوة
لي�ضاف ا�ستخدامها يف املقيا�س احلايل بهدف التعرف على
امل�ساندة التي يتلقاها الطفل املتمدر�س من قبل �إخوته.
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