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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستخراج اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية من م�ؤ�رشات ثبات
و�صدق حمكي وعاملي ل�صورة �أردنية مقرتحة ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة
( )TISS: Teenage Inventory of Social Skillالذي �أعده كل من اندربتزن وفو�ستي
( ،) Inderbitzen & Foster, 1992وذلك با�ستخدام عينة مكونة من ( )908من طلبة
ال�سنة اجلامعية الأوىل.
�أظهرت الدرا�سة ارتباطا عاليا لل�صورة املعربة مع الأ�صل من خالل تطبيقها على
عينة من الأفراد "مزدوجي" اللغة ،كما �أعطت معامالت ات�ساق جيدة با�ستخدام
معامل �ألفا وح�ساب ارتباطات الفقرات بالدرجة الكلية لكل من املقيا�سني الإيجابي
وال�سلبي اللذين يت�ضمنهما املقيا�س الأ�صلي .وفيما يت�صل بال�صدق فقد وفّرت هذه
الدرا�سة م�ؤ�رشات هامة لل�صدق التقاربي والتباعدي مع ثالثة مقايي�س حمكية هي:
مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،ومقيا�س الغ�ضب العيادي ،ومقيا�س االنب�ساط والع�صابية.
يف موازاة ذلك �أظهرت درا�سة البنية العاملية للأداة ا�ستخراج عاملني اثنني مما يوفر
دعما ً ل�صدقها ،كما وفرت درا�سة االرتباط بني كل من جز�أي املقيا�س الإيجابي وال�سلبي
دعما ً �إ�ضافيا ً لهذا ال�صدق.
الكلمات املفتاحية :مقيا�س ،مهارات اجتماعية ،دالالت� ،صدق ،ثبات ،تقنني ،مقيا�س
الع�صابية ،مقيا�س االنب�ساط ،التحليل العاملي ،ال�صدق املحكي.
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Reliability and Validity of the Teenage Inventory of
Social Skills on Jordanian Samples
Dr. Hassan G. Alomari
Faculty of Educational Studies
Jadara University

Abstract
This study aims at examining the psychometric characteristics of a Jordanian version of the Teenage Inventory of Social Skills (TISS) developed by
Inderbitzen & Foster in 1992 .The samples of this study consisted of (908)
students at the university.
The study showed high correlation between the Arabic version and the original version using two samples of bilingual individuals. The study displayed
satisfactory coefficients of internal consistency and established convergent
and divergent validity using three criterion scales including satisfaction with
Lifes scale SWLS, Clinical Anger Scale CAS, Extraversion and Neuroticism
scale E&N. Factor analysis conducted supported validity by displaying two
factors. Validity was also supported by investigating the intercorrelations of
the two subscales included in the instrument under consideration.
Key words: psychometric, characteristics, teenage, social skills, convergent, divergent, validity, social skills, neuroticism scale, clinical anger scale, life
scale.
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املقدمة

تعترب املهارات االجتماعية عامال ً مهما من عوامل التوافق النف�سي للطلبة على امل�ستوى

ال�شخ�صي واملجتمعي  ،فهي حتدد دائرة العالقات والتفاعالت اليومية وطبيعتها لل�شخ�ص

مع املحيطني به  ،كما وتعد مظهرا ً من مظاهر التوا�صل والتفاعل االجتماعي والقدرة
على م�شاركة الآخرين والت�أثري فيهم بطريقة �إيجابية ،وهي �أ�سا�سية و�رضورية لنمو العالقات
االجتماعية للفرد كونها ت�سهم يف تكوين القدرة على حل امل�شكالت وحتمل امل�س�ؤولية

و�صقل ال�شخ�صية وتقدير الفرد لذاته.

بالإ�ضافة لذلك فـ�إن املهارات االجتماعية ت�ؤدي �إىل انتباه الطلبة للمهام التعليمية،

ومتكنهم من تطوير عالقات اجتماعية �أف�ضل ،كما وتقلل من امل�شكالت ال�سلوكية لديهم
( ،)Cottman, 2001وجتعلهم �أكرث فاعلية وتقديرا لذاتهم كما �أ�شار عبدالله( ،)2002

ومتكنهم من ا�ستخدام مهارات الإقناع والتفاو�ض ،مقابل الغ�ضب والعنف والعزلة عند
الذين ال ميتلكونها ( .)Furnham, 1986كما وان هناك ق�صورا يف هذه املهارات عند الذين

لديهم ا�ضطرابات وجدانية مثل الوحدة والإكتئاب والي�أ�س ،وهو ما �أ�شار �إليه احل�سيب (.)2001
بالإ�ضافة لذلك ف�إنه من املتوقع �أن تكون هناك �صعوبات كثرية يف حياة الأ�شخا�ص الذين

يتدنى لديهم م�ستوى هذه املهارات ( ،)Mehaffey & Sandborg, 1992حيث ت�شري بع�ض
وتعر�ض الفرد مل�شكالت
الأبحاث �إىل عالقة ارتباطية موجبة بني تدين املهارات االجتماعية
ّ

اجتماعية و�صعوبات كثرية وخطرية يف حياته مثل العزلة �أو اجلنوح �أو الت�رسب (Corol,
 .)2003; La Greca & Vaughn, 1992 ; Furnham, 1986كما و�أن هناك ارتباطا قويا

بني �أعرا�ض �سوء التكيف االجتماعي وتفاقم امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة (& Parker
 .)Asher, 1987; Foster, Delawyer & Guevvremont, 1986كل هذه الأمور دفعت

الباحثني �إىل �رضورة العمل على حتديد �أولئك الأفراد الذين يعانون من نق�ص يف الكفاية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االجتماعية ،والعمل على بناء وتطوير �أدوات القيا�س والت�شخي�ص الالزمة لذلك من �أجل
وتكت�سب هذه الأدوات �أهمية خا�صة يف مرحلة املراهقة املت�أخرة وبداية �سن الر�شد

بو�صفها مرحلة التغريات العاطفية واالجتماعية الكربى التي ترتك �أثرا كبريا يف �شخ�صية
الإن�سان  ،حيث امليل �إىل اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية ( ،)Duck, 1983وظهور حاجة ما�سة
الكت�ساب مهارات اجتماعية متكنهم من ال�شعور بالثقة وبلورة دورهم االجتماعي وحتقيق

تعد عامال ً
التوا�صل ال�سليم مع الآخرين .كما وي�ؤكد الباحثون على �أن عالقة املراهق بالزمالء
ّ

�أ�سا�سيا ً يف تكوين هويته اخلا�صة وا�ستقالليته عن العائلة (& Mayseless, Wiseman
 ،)Hai, 1998وت�ؤدي دورا ً ا�سا�سيا يف تكوين مهاراته االجتماعية وم�شاعره ال�شخ�صية لنموه
ال�شخ�صي وتكيفه االجتماعي (.)Hansen, Nangle & Meyer, 1998

لقد �أ�شار عدد من الباحثني �إىل �أن الدرا�سات ذات ال�صلة بالكفاية االجتماعية

للمراهقني قد ركزت على تقومي فاعلية الربامج العالجية التي تقدم للفئات التي تعاين من
نق�ص يف الكفاية االجتماعية ،دون االلتفات �إىل تطوير �أدوات القيا�س التي ميكن �أن تفيد يف

الك�شف عن احلاالت متهيدا ً للتعامل معها يف الوقت املنا�سب (& Hansen, Lawrence

 .)Christoff, 1989كما و�أ�شار �إندربيتزن وفو�سرت (� )Inderbitzen & Foster, 1992إىل
�أن القليل قد مت اجنازه �سواء يف جمال تطوير الأدوات الالزمة لتحديد حاالت نق�ص الكفاية

االجتماعية � ،أو يف جمال اختيار ال�سلوكات التي يجب �أن تت�ضمنها برامج التدريب اخلا�صة

مبواجهة م�شكلة نق�ص الكفاية االجتماعية (& Christoff et.al, 1985, Inderbitzen
 .)Foster, 1992ولعل هذا الأمر هو الذي ك�شف احلاجة املا�سة �إىل تطوير �أداة قيا�س ميكن

ا�ستخدامها يف حتديد �أولئك املراهقني الذين يعانون من نق�ص يف مهاراتهم االجتماعية ،

�صممت الأداة �أداة البحث ،ون�رشت لأول مرة عام  1992على
وتلبية لهذه احلاجة بالذات فقد ُ

يد كل من �إندربيتزن وفو�سرت ( )Inderbitzen & Foster, 1992با�سم «مقيا�س املهارات
االجتماعية للمراهقني» (.)The Teenage Inventory of Social Skills: TIS

بناء ال�صورة الأ�صلية (الإجنليزية) للمقيا�س وخ�صائ�صها

لقد بينّ معدا الأداة �إندربتزن وفو�سرت (� )Inderbizen & Foster, 1992أنها قد بُنيت
من �أجل حتديد فئة املراهقني الذين يظهرون تدنيًا وا�ضحا ً يف املهارات االجتماعية ن�سبة �إىل

نظرائهم العاديني ،وا�ستخدامها يف الك�شف عن فاعلية الربامج العالجية و�أثرها يف عملية
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لل�سلوكات املرغوبة عن طريق �إطالعهم على ال�سلوكات التي توفرها الأداة  ،كما وميكن
با�ستخدامها حتديد ال�سلوكات التي ميكن �أن ي�ستهدفها التدخل.

وقد مرت عملية تطوير الأداة بخطوات عدة ،و�أجريت العديد من الدرا�سات حولها حتى

و�صلت �إىل �شكلها النهائي .حيث مت �إعداد ال�صورة اال�ستطالعية للمقيا�س ،والتي ت�ألفت

من  73فقرة و�ضعت لتعك�س ال�سلوكات التي جتعل الزميل اكرث قبوال يف مرحلة املراهقة،
وقد ارتكز �إعداد هذه ال�صورة على التقارير الذاتية للمراهقني �أنف�سهم حول ال�سلوكات

التي جتعلهم �أكرث حبا �أو بغ�ضا لزمالئهم  ،كما ارتكز على الدرا�سات التي ك�شفت عن
ال�سلوكات التي ي�ؤكد املراهقون �أنها �رضورية ل�صداقاتهم ،بالإ�ضافة �إىل املهارات االجتماعية

التي ت�ضمنتها برامج التدريب اخلا�صة برفع م�ستوى املهارات االجتماعية ،والدرا�سات التي

بحثت يف ال�سلوكات االجتماعية املرتبطة بتقبل املراهقني .ولغايات انتقاء الفقرات يف
املقيا�س ا�ستجاب  77طالبا وطالبة من ال�صفوف ( ) 12 - 7على � 3صيغ خمتلفة منه،

حيث ا�ستجابت العينة كاملة على فقرات ال�صيغة الأوىل ،والتي يحدد فيها امل�ستجيب

الدرجة التي ي�ؤثر فيها ال�سلوك الذي متثله الفقرة على عالقته بزمالئه وفق تدريج خما�سي،
ثم ا�ستجاب ن�صف الطلبة ( اختريوا ع�شوائيا) على ال�صيغة الثانية والتي متثل املرغوبية

االجتماعية لل�سلوك ( ،)Desirability formوفيها حدد امل�ستجيب درجة تقديره لل�سلوك
الذي تت�ضمنه الفقرة كم هو جيد �أم �سيئ من وجهة نظره ،فيما حدد الن�صف الآخر منهم

عدد مرات تكرارهم �أو اهتامهم بال�سلوك املو�صوف يف الفقرة وذلك على النموذج الثالث،

منوذج تكرار ال�سلوك ( ،)Frequency formوبعد مرور  14يوما ا�ستجاب كل من الن�صفني
للنموذج الذي مل ي�ستجب له �سابقا وذلك لغايات تقدير الثبات ،بعد ذلك ق�سمت الفقرات �إىل

ق�سمني (الإيجابية وال�سلبية) وذلك ا�ستنادا ً �إىل الدرا�سات املرتبطة باملو�ضوع والتي �أظهرت
�أن ال�سلوكات الإيجابية والتي ترتبط بحب الزميل لي�ست جمرد عك�س ال�سلوكات ال�سلبية

املرتبطة بالبغ�ض �أو الكره ( ,)Foster, 1992وقد اعتربت الفقرة �إيجابية اذا �أكد �أغلبية
امل�ستجيبني (�أكرث من � %50أو مبتو�سط تدريج � 4أو  5من تدريج خما�سي) �أن حمتوى الفقرة يزيد

من حبهم للزميل �أو تقبلهم له بالإ�ضافة �إىل عدم ت�صنيفها من قبل �أكرث من �( %20أو تدريج
� 1أو  2من التدريج اخلما�سي) من املجموعة الأخرى ب�أن نف�س ال�سلوك يخف�ض من حبهم
لزميلهم .كما �صنفت الفقرة ب�أنها �سلبية �إذا �أكد الأغلببية (�أكرث من � )%50أن ال�سلوك

الذي تت�ضمنه الفقرة يخف�ض حبهم للزميل ،ومل يُقر اكرث من  %20من املجموعة الأخرى

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ب�أن نف�س ال�سلوك يزيد من حبهم الزميل .بعد ذلك ا�ستند �إىل معيارين يف �إبقاء الفقرة �أو
الذي متثله الفقرة قد زاد �أو خف�ض يف حبهم للزميل عن  % 66للإبقاء عليها ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه يجب �أن ترتبط الفقرة مبعامل ارتباط ال يزيد عن  0.40بني ا�ستجابات الطلبة على املقيا�س

وا�ستجاباتهم على ال�صيغة الثانية :املرغوبية االجتماعية (( ،)Desirability formوهي

الفقرات التي ت�شري �إىل انحياز الطالب ملا هو مرغوب اجتماعيا) ،ويف �ضوء ذلك فقد مت حذف
 6فقرات ب�سبب االرتباط و  27فقرة ب�سبب تدين الن�سبة عن  %66لي�صبح املقيا�س يف �صورته

النهائية من  40فقرة بواقع (  20فقرة ) للمقيا�س الإيجابي و( 20فقرة) للمقيا�س ال�سلبي .

وللتحقق من خ�صائ�ص الأداة قام �إندربيتزن وفو�سرت ()Inderbitzen & foster, 1992

املتجمعة عرب الوقت
بدرا�سة �صدق الأداة مبقارنة اال�ستجابات على املقيا�س مع بيانات ال�سلوك
ّ

عن طريق املالحظة �أو الرقابة الذاتية للم�ستجيبني �أنف�سهم ،وذلك لتحديد مدى التوافق
مع ما جاء يف تقاريرهم عن �أنف�سهم ،حيث �أظهرت النتائج �صدقا مقبوال .كما مت الك�شف
عن ال�صدق املحكي للأداة لتوفري دالالت لل�صدق التقاربي وال�صدق التباعدي للمقيا�س ،حيث
بينت النتائج ظهور ارتباطات موجبة ودالة للمقيا�س الإيجابي مع كل من :مقيا�س التف�ضيل

االجتماعي ( )0.39=Rومقيا�س الكفاية االجتماعية ( )0.34=Rومقيا�س املرغوبية االجتماعية

( ،)0.22=Rمقابل ارتباطات �سلبية ودالة للمقيا�س ال�سلبي مع هذه املقايي�س نف�سها (،0.26-

 )0.41- ،0.24-على التوايل)� ،إ�ضافة �إىل ارتباط موجب للمقيا�س ال�سلبي مع ا�ستبانة �سلوك

ال�رصاع ( ،)-=R 0.33وهذا يعني دالئل جيدة حول ال�صدق املحكي للمقيا�س�.أما فيما يتعلق

بثبات الأداة فقد مت تقديره با�ستخدام طريقة الإعادة ،حيث بلغ  0.90للمقيا�س الإيجابي و0.72

للمقيا�س ال�سلبي .كما مت تقدير االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا لكل من
املقيا�س الإيجابي واملقيا�س ال�سلبي وقد بلغ (  ) 0.88لكل منهما� .أما معامل ارتباط املقيا�س

الإيجابي باملقيا�س ال�سلبي فقد بلغ (  ،)=R 0.26-كما وتبني �أن املقيا�سني ي�شرتكان بـ %7
من التباين فقط ،مما ي�ؤكد �أن املقيا�س يتكون من جز�أين خمتلفني ،هما :املقيـا�س الإيجابـي

واملقيـا�س ال�سـلبي (.)Inderbitzen & Foster, 1992

كذلك قدم كل من �إندبرنتزن وجاربن ( )Inderbitzen & Garbin, 1992درا�سة هدفت

�إىل تق�صي البناء العاملي للمقيا�س  TISSوعالقته مبقيا�سي االجتماعية وال�صداقه

( ، )Sociometric and Friendship Questionnaire: SFQحيث مت التطبيق على عينة
من طلبة التا�سع عددهم  1142طالبا وطالبة ا�ستجابوا على مقيا�س ال  TISSبفرعيه
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حذفها من املقيا�س ،حيث ا�ستند �إىل �أنه يجب �أن تزيد ن�سبة الطلبة الذين �أقروا ب�أن ال�سلوك
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الإيجابي ( )Prosocialوال�سلبي ( ،)Asociaبالإ�ضافة �إىل مقيا�س االجتماعية ومقيا�س

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

ال�صداقة ال�سابقني� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التحليل العاملي اال�ستك�شايف والتوكيدي

ي�ؤكدان البناء العاملي للمقيا�س على �أنه ثنائي ويتكون من ق�سمني� :إيجابي و�سلبي ،بثبات
بلغ لكل منهما  0.90و  0.84على الرتتيب با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،كما مت �إجراء

االنحدار املتعدد للمقيا�س للتنب�ؤ بالكفايات االجتماعية ،حيث بلغت قيمة االرتباط املتعدد
 0.34بداللة �إح�صائية على م�ستوى .0.05

ويف جمال الدرا�سات العاملية التي تناولت تقنني املقيا�س وتوفري دالالت �صدق وثبات له،

فقد �أعد كانديدو و�آخرون (� )Candido et.al, 2003صورة �إ�سبانية لهذا املقيا�س مت درا�سة

ال�صدق التقاربي والتباعدي لها بداللة عدد من املقايي�س املحكية ،منها مقيا�س العزلة
�أو التوحد ( ،)Loneliness scaleومقيا�س �آيزنك ل�شخ�صية النا�شئ  ،JEPQ-Rومقيا�س

مات�سون لتقومي املهارات االجتماعية لل�صغار (The Matson Evaluation of Social
 ،)Skills With Youngstersواملقيا�س التوكيدي للمراهقني (The Assertive Scale for

 .)Adolescentsوبينت نتائج الدرا�سة م�ؤ�رشات هامة لل�صدق التقاربي والتباعدي لل�صورة
الإ�سبانية للأداة .كما �أ�شار التحليل العاملي للمقيا�س �إىل ت�شبع الفقرات حتت عاملني،
ت�شبعت حتت العامل الأول الفقرات الإيجابية ،فيما ت�شبعت الفقرات ال�سلبية حتت العامل

الثاين� .أما فيما يتعلق بتقدير الثبات لهذه ال�صورة فقد بلغت قيمة االت�ساق الداخلي

با�ستخدام معامل كرونباخ الفا حوايل ( )0.89للمقيا�س الإيجابي و( )0.84للمقيا�س ال�سلبي.
�أما يف جمال الدرا�سات العربية فلم يتمكن الباحث من العثور على �أي درا�سة مقننة ملقيا�س

املهارات االجتماعية للطلبة مو�ضع االهتمام �أو لغريه من الأدوات التي اهتمت باملهارات
االجتماعية للطلبة �سوى درا�سات اهتمت بتطوير مقايي�س لفئات �أخرى من الطلبة مثل

أعد فيها مقيا�سا مكونا من  50فقرة لتقدير املهارات االجتماعية
درا�سة هارون( ،)2006والتي � ّ

لدى الطلبة ذوي �صعوبات التعلم يف املدر�سة ،وتكون املقيا�س من �أبعاد ثالثة هي :بعد

االلتزام بالقوانني ،والتعامل مع الآخرين  ،و�إظهار عادات عمل منا�سبة  ،ودرا�سة العلوان
( )2010التي �أعد فيها مقيا�سا لغايات درا�سته املتعلقة بعالقة الذكاء االنفعايل باملهارات

االجتماعية ،حيث تكون مقيا�س املهارات االجتماعية من  20فقرة وزعت على جماالت  3هي:
التعاون ،وعادات العمل ،و�ضبط الذات ،مع الإ�شارة �إىل �أن املقيا�س قد ا�ستخدم دون تقنني
�أو معايرة .وبهذا يت�ضح افتقار املكتبة العربية �إىل مثل هذه املقايي�س ،وهو ما دفع الباحث

�إىل �إعداد �صورة عربية لهذه الأداة والتحقق من كفايتها وقابليتها لال�ستخدام يف البيئة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأردنية .و�سوف ت�ستخدم يف هذه الدرا�سة عبارة « مقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة بدال ً

للطلبة ،كما �أن امل�صطلح الإنكليزي  Teenageالذي ي�شري �إىل مرحلة املراهقة ميتد �إىل عمر
التا�سعة ع�رشة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن عينة هذه الدرا�سة اختريت من طلبة ال�سنة اجلامعية

الأوىل الذين مل يتجاوزوا التا�سعة ع�رشة من العمر.

م�شكلة الدرا�سة

ميكن التعبري عن م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل النق�ص الوا�ضح الذي تعاين منه

املكتبة العربية عموما ً واملكتبة الأردنية يف توفري مقايي�س نف�سية و تربوية مقننة ذات دالالت
�صدق وثبات وخ�صائ�ص �سيكومرتية جيدة� ،سواء يف الدرا�سات التي اهتمت بالنمو االجتماعي

للطلبة بو�صفه �أحد املظاهر الأ�سا�سية للنمو ال�شامل واملت�سق ل�شخ�صية الطالب� ،أم يف
الدرا�سات التي اهتمت بتطوير �أدوات القيا�س اخلا�صة بهذا النمو� ،أو الإفادة من املقايي�س

الأجنبية التي �أعدت يف هذا املجال .والواقع �أن االفتقار �إىل الدرا�سات العربية التي اهتمت
مب�س�ألة النمو االجتماعي وقيا�سه هو ما دفع الباحث �إىل تناول امل�شكلة والتي تتلخ�ص

يف �إعداد �صورة عربية ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة وتوفري دالالت �صدقها وثباتها

و�إمكانية ا�ستخدامها مع طلبة اجلامعة يف الأردن.

هدف الدرا�سة

يتلخ�ص الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة يف توفري اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لل�صورة املعربة

ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة وذلك للت�أكد من �إمكانية ا�ستخدام هذه ال�صورة مع
الطلبة اجلامعيني يف الأردن .ولتحقيق هذا الهدف مت ا�ستخراج بع�ض م�ؤ�رشات الثبات وال�صدق

للمقيا�س بعدة طرق وذلك عن طريق الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما م�ؤ�رشات ثبات االت�ساق الداخلي ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة بق�سميه الإيجابي

وال�سلبي ؟

 -2ما م�ؤ�رشات ال�صدق التقاربي والتباعدي ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة بق�سميه

الإيجابي وال�سلبي ؟

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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 -3ما م�ؤ�رشات ال�صدق التي ميكن �أن ي�سفر عنها التحليل العاملي لفقرات ال�صورة العربية
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املقرتحة با�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية يف هذا التحليل وح�ساب ارتباط املقيا�س
الإيجابي مع ال�سلبي؟

 -4ما املعايري اخلا�صة بالأداء على كل من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي اللذين يت�ضمنها

مقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة ؟

�أهمية الدرا�سة

تظهر �أهمية هذه الدرا�سة يف النقاط التالية:

� -1إنها تتناول درا�سة اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س املهارات االجتماعية  TISSوفق

املنهجية العلمية املتبعة يف نظرية القيا�س الكال�سيكية ،من �أجل توفري �أداة قيا�س معربة
تتحقق فيها ال�رشوط العلمية الالزمة بعد �أن مت التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية له من

خالل الدرا�سات التي �أخ�ضع لها ب�صورته الأجنبية الأ�صلية.

� -2إنها تتناول �أحد املقايي�س النف�سية الهامة التي تت�ضمن اجلانب اخلا�ص بالنمو االجتماعي

واملهارات االجتماعية بو�صفها مظهرا ً هاما ً من مظاهر النمو ال�شامل واملتوازن ل�شخ�صية
املتعلم.

حدود الدرا�سة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة با�ستخدامها نهج التقرير الذاتي الذي يعتمد كليا ً على و�صف

الفرد لنف�سه بنف�سه ،وبالتايل احتماالت اخلط�أ التي قد تعود �إىل نزعة الفرد للظهور باملظهر

املقبول اجتماعيا ً و�إخفاء العيوب �أو النقائ�ص التي قد يعاين منها .وبطبيعة احلال ف�إن نتائج

هذه الدرا�سة تتحدد بالعينات امل�ستخدمة فيها من طلبة ال�سنة اجلامعية الأوىل ومدى
متثيلها ملجتمعها الأ�صلي ،كما تتحدد بالفرتة الزمنية التي طبقت فيها �أدوات الدرا�سة ،وهي

الفرتة املمتدة من �شهر  11عام  2010وحتى �شهر  3من عام .2011

عينات الدرا�سة

بلغ عدد �أفراد العينات التي ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة ( )809طالب وطالبات موزعة على

اجلن�سني وقد طبقت ال�صورة املعربة للمقيا�س مدار البحث على هذه العينات جميعا ً  ،كما

طبقت املقايي�س املحكية التي اعتمدت يف درا�سة ال�صدق التقاربي والتباعدي للمقيا�س على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عينات خا�صة لذلك الغر�ض .ويظهر اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق الغر�ض

�أدوات الدرا�سة

بالإ�ضافة �إىل مقيا�س املهارات االجتماعية (ال�صورة املعربة) ،والذي ميثل الأداة الرئي�سة

لهذه الدرا�سة ،ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة  3مقايي�س �أخرى لتكون حمكات ل�صدق هذا

املقيا�س ،وقد مت اختيارها يف �ضوء تقاربها وت�شابهها مع املحكات التي ا�ستخدمت يف حتري
ال�صدق لل�صورة الأجنبية منه ،واملحكات التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة الإ�سبانية له� ،إ�ضافة
�إىل �أن ال�سمات التي تقي�سها املقايي�س املحكية التي مت انتقا�ؤها يرتبط بع�ضها �إيجابا

وبع�ضها �سلبا مبقيا�س املهارات االجتماعية ،وقد مت ا�ستخدامها بعد �أن قام الباحث بتعريب

هذه املحكات و�إخ�ضاعها لدرا�سة �سيكومرتية م�صغرة للت�أكد من �صالحية ا�ستخدامها
كمحكات وهذه الأدوات هي:
ُ
عد هذا املقيا�س
 -1مقيا�س الر�ضا عن احلياة (� :Satisfaction With Life Scale (SWLSأ ّ

من قبل دنر وزمال�ؤه ( )Diener Emmons, Larsen & Griffin, 1985بهدف �إعطاء تقدير

عام �شامل ل�شعور الر�ضا عن احلياة بغ�ض النظر عن املجاالت املختلفة التي ميكن �أن تبعث
كلية للتعبري عن
وتكون املقيا�س من  5فقرات فقط ،ويعطي درجة واحدة
على هذا ال�شعو.
ّ
ّ

م�ستوى الر�ضا عن احلياة .وقد قام الباحث بتعريب هذا املقيا�س وحتري ال�صدق الظاهري له،
كما �أخ�ضعه للدرا�سة ال�سيكومرتية ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلي املح�سوب له كرونباخ

�ألفا حوايل  .0.78ويربر ا�ستخدام هذا املقيا�س كمحك ب�أن الر�ضا عن احلياة يرتبط �إيجابا مع
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اخلا�ص لكل منها.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة لل�صورة التجريبية وال�صورة النهائية
للمقيا�س ح�سب اجلن�س والغر�ض من العينة
حجم العينة
الغر�ض من الدرا�سة
املرحلة
�إناث املجموع
ذكور
36
14
22
التحقق من تكاف�ؤ الرتجمة مع الأ�صل الأجنبي
مرحلة التجريب
95
51
44
درا�سة متييز الفقرات  +معامل الثبات
94
45
49
درا�سة ال�صدق باعتماد مقيا�س حمك الر�ضا عن احلياة
103
50
53
باعتماد مقيا�س الغ�ضب
التقاربي
والتباعدي
مرحلة ال�صورة
70
38
32
باعتماد مقيا�س االنب�ساط والع�صابية
للمقيا�س
النهائية
درا�سة االت�ساق الداخلي  +التحليل العاملي +ارتباط املقيا�س
411
209
202
الإيجابي مع ال�سلبي +ا�شتقاق املعايري
809
407
402
املجموع الكلي
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املهارات االجتماعية العالية حيث �أ�شار العلوان(� )2011إىل �أن العالقات االجتماعية حتدد
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طبيعة العالقات والتفاعالت اليومية للفرد ،وتعد يف حالة ات�صافها بالكفاية من ركائز

التوافق النف�سي على امل�ستوى ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة �إىل �أن تدنيها يرتبط ب�صعوبات بالغة

يف حياة الفرد ( ،)Mehaffey & Sandborg, 1992وبالتايل عدم ر�ضا عن احلياة ،وهو فعال
ما �أكدته هذه الدرا�سة.

أعد هذا املقيا�س من قبل
 -2مقيا�س الغ�ضب العيادي (ّ � :)Clinical Anger Scale: CAS

�سنيل ( )Snell, 1995وهو يوفر تقديرا ً معياريا ً ل�شدة الأعرا�ض اخلا�صة بالغ�ضب على �أنه
متالزمة  Syndromeمن الأعرا�ض التي قد تختلف من حيث �شدتها وقوتها .وقد مت تعريبه

وحتري �صدقه الظاهري كما و�أعطت ال�صورة املعربة لهذا املقيا�س م�ؤ�رشات �سيكومرتية
مقبولة حيث بلغ معامل االت�ساق الداخلي لها كرونباخ الفا حوايل  ، 0.77كما ون�شري �إىل

انه قد بلغ معامل ارتباطها مع ال�صورة العربية ملقيا�س الغ�ضب ل�سبيلربجر يف درا�سة
(عبدالرحمن ،وعبد احلميد 0.71 )1998 ،للغ�ضب كحالة و  0.79للغ�ضب ك�سمة .ويربر

معد املقيا�س الأ�صلي قد ا�ستخدم �سم ًة مقاربة هي
ا�ستخدام هذا املقيا�س كمحك ب�أن
ّ

ال�رصع كمحك ،بالإ�ضافة اىل االرتباط ال�سلبي املتوقع بني الغ�ضب واملهارات االجتماعية

حيث ي�شري كل من جوملان وجري�شهام وايليوت (Goleman, 1995; Gresham & Elliott,

� )1990إىل �أن ال�ضبط والتحكم باالنفعاالت من مظاهر املهارات االجتماعية ،وعليه �سيكون

الغ�ضب مرتبط �سلبا مع املهارات االجتماعية.

 -3مقيا�س االنب�ساط والع�صابية ( )Extraversion and Neuroticism scale E&Nوهو

يت�ضمن اثنني من املقايي�س الفرعية الأربعة ملقيا�س �آيزنك لل�شخ�صية– ال�صورة الق�صرية

(Eysenck & Eysenck, Barrett, 1985

 .)EPQR-Sوقد قام الباحث با�ستخدام

ال�صورة العربية لهذا املقيا�س التي طورها (خمائيل )2005 ،كما قام ب�إجراء درا�سة �سيكومرتية
م�صغرة لها ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلي لها  0.77لالنب�ساط و  0.82للع�صابية .ويربر

ا�ستخدامه كمحك �إىل �أن هذا املقيا�س مكون من جز�أين هما  :االنب�ساط وهو �سمة ملن

يتمتعون مبهارات اجتماعية عالية ،والع�صابية وهي �سمة كالغ�ضب ترتبط �سلبا مع �سمة

املهارات االجتماعية وذلك يتوافق مع ما �أكده جري�شهام وايليوت (Gresham, and Elliott,

 )1990ب�أن التحكم باالنفعاالت وال�ضبط من مظاهر املهارات االجتماعية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إجراءات �إعداد ال�صورة الأردنية ملقيا�س املهارات االجتماعية

االجتماعية للطلبة يف �إعداد ترجمة �أولية لفقرات املقيا�س وتعليماته من قبل الباحث نف�سه.

وقد عر�ضت هذه الرتجمة الأولية لفقرات املقيا�س وتعليماته( ،ومعها الأ�صل الأجنبي الذي
ا�شتقت منه) ،على اثنني من �أ�ساتذة اللغة الإجنليزية يف جامعة جدارا بهدف حتكيمها .و�أفاد

هذا التحكيم يف التحقق من �صحة الرتجمة املقرتحة للفقرات ،كما �أفاد يف �إجراء تعديالت

معينة على الفقرات الأخرى وطرح �صيغ جديدة لها بهدف جعلها �أكرث و�ضوحاً .بعدها مت
عر�ض ال�صورة املعربة املقرتحة للأداة على جمموعة من �أ�ساتذة الرتبية وعلم النف�س يف
جامعتي جدارا والريموك بلغ عددهم � 10أ�ساتذة ،وذلك بهدف التحقق من مالءمة فقرات هذه
الأداة لثقافتنا وقيمنا اخلا�صة ،وتوفري م�ؤ�رشات �أولية ل�صدقها .حيث مت �إجراء تعديالت �أخرى

طفيفة على �صياغة بع�ض الفقرات ،كما �أدى التحكيم �إىل ا�ستبعاد  5فقرات �أ�شار  % 50من
املحكمني ف�أكرث �إىل �رضورة ا�ستبعادها لكونها ال تتوافق مع بع�ض التقاليد و القيم ال�سائدة
يف جمتمعنا وهي  4فقرات( :ا�رضب الآخرين حني اغ�ضب ،اطلب من الآخرين الذهاب معي
اىل �أماكن معينة� ،أتعامل مع الفتاة املرتبطة مع �صديقي ك�أنها �أُختي� ،أعر�ض على زمالئي

�إعارتهم مالب�سي) .وبذلك ا�صبح عدد فقرات املقيا�س ب�صورته الأولية مكونا من  35فقرة ،ومت
االنتقال �إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة التجريب.

لقد تركز االهتمام يف املرحلة الثانية على التحقق من تعادل الرتجمة املقرتحة مع الأ�صل

الأجنبي من خالل تطبيقهما على عينة من املبحوثني الذين ميكن و�صفهم ب�أنهم مزدوجو

اللغة “ .”Bilingualوقد تكونت هذه العينة من  36طالبا ً وطالبة من ق�سم اللغة الإنكليزية

يف جامعة جدارا� ،أخذ ن�صفهم ال�صورة العربية للمقيا�س تليها ال�صورة الإنكليزية ،و�أخذ
الن�صف الثاين ال�صورة الإنكليزية للمقيا�س تليها ال�صورة العربية .وقد بلغ معامل االرتباط

املح�سوب بني املقيا�س الإيجابي لل�صورة العربية ونظريه يف ال�صورة الأجنبية الأ�صلية.0.91
 ،كما بلغ معامل االرتباط املح�سوب للمقيا�س ال�سلبي بني ال�صورتني  .0.96ومن الوا�ضح �أن

هذه النتيجة ت�صب يف دقة و�صحة الرتجمة العربية للمقيا�س وت�ؤكد تعادلها مع الأ�صل
الأجنبي.

بعد ذلك مت تطبيق ال�صورة اجلديدة املقرتحة للأداة واملكونة من  35فقرة؛ (  18فقرة)

للمقيا�س الإيجابي و ( 17فقرة) لل�سلبي على عينة من طلبة ال�سنة الأوىل يف جامعة

جدارا بلغ عدد �أفرادها  95طالبا ً وطالبة .ومع �أن هذا التجريب الأويل �أعطى معامالت ات�ساق
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متثلت اخلطوة الأوىل من اخلطوات التي اتبعت يف �إعداد ال�صورة الأردنية ملقيا�س املهارات
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مقبولة با�ستخدام معامل �ألفا بلغت  0.81للمقيا�س الإيجابي و 0.71للمقيا�س ال�سلبي،
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ف�إنه �أظهر هبوطا ً وا�ضحا ً يف معامالت التمييز (اقل من  )0.20الثنتني من فقرات املقيا�س
الإيجابي ولإحدى فقرات املقيا�س ال�سلبي ،مما اقت�ضى حذف الفقرات الثالث ال�سابقة .وبذلك

مكونة من  32فقرة (بواقع  16فقرة لكل مقيا�س
�أ�صبحت الأداة ب�صورتها اجلديدة والنهائية
ّ
من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي).

ولإيجاد اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للأداة ب�صورتها النهائية واملكونة من  32فقرة مت تطبيقها

على عينات من طلبة ال�سنة اجلامعية الأوىل بلغ عددهم  411طالبا وطالبة .وقد جرى هذا
التطبيق ب�صورة جماعية داخل كل قاعة درا�سية على حدة ،ودون و�ضع حدود زمنية .وقد
�أخ�ضعت �إجابات الطلبة للمراجعة عند االنتهاء من عملية التطبيق داخل كل قاعة درا�سية

وذلك بهدف ا�ستبعاد الأوراق غري املكتملة�،أو الفارغة� ،أو التي ات�ضح فيها الإجابة الع�شوائية
( ا�ستجابة جميع الفقرات ت�ساوي القيمة العظمى للتدريج �أو جميعها ت�ساوي القيمة

ال�صغرى) وقد بلغ عددها  14ورقة ،وبعد ذلك �أدخلت البيانات �إىل احلا�سوب لتخ�ضع للمعاجلة

الإح�صائية.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة هذه الدرا�سة واخلا�ص مب�ؤ�رشات ثبات االت�ساق الداخلي

لكل من املقيا�سني الفرعيني اللذين يت�ضمنهما املقيا�س ،وهما  :املقيا�س الإيجابي واملقيا�س

ح�سبت معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لكل مقيا�س فرعي على حدة،
ال�سلبي ُ ،
كما ح�سب معامل كرونباخ �ألفا لكل منهما .وقد جرى ذلك ا�ستنادا ً �إىل �أداء العينة الكلية

من طلبة ال�سنة اجلامعية الأوىل والتي بلغ عدد �أفرادها  411طالبا وطالبة ،وتظهر النتائج
اخلا�صة بهذا ال�س�ؤال يف اجلدول رقم(.)2

اجلدول رقم ()2
معامالت كرونباخ �ألفا وارتباطات الفقرات بالدرجة الكلية لكل
من جزئي املقيا�س الإيجابي وال�سلبي
املقيا�س الفرعي
املقيا�س الإيجابي
الفا=0.85

املقيا�س ال�سلبي
الفا =0.75

رقم الفقرة
2
5
8
12

معامالت االرتباط
0.43
0.48
0.51
0.56

املقيا�س الفرعي

رقم الفقرة
1
3
4
6

معامالت االرتباط
0.31
0.34
0.33
0.34

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2

املقيا�س الإيجابي
الفا=0.85

املقيا�س ال�سلبي
الفا =0.75

ويظهر اجلدول ال�سابق معامالت ارتباط ميكن و�صفها ب�أنها مر�ضية عموما ً للفقرات التي

يت�ضمنها املقيا�س الإيجابي بدرجته الكلية  ،والفقرات التي يت�ضمنها املقيا�س ال�سلبي

بدرجته الكلية  ،فقد وقعت قيم االرتباط لفقرات املقيا�س الإيجابي يف املدى من 0.33

�إىل � ،0.56أي �أنها جتاوزت جميعا ً  0.30حمك �إيبل ( )Ebellوامل�شار له يف (& Crocker
� ،)Allgina, 1986أما ارتباطات فقرات املقيا�س ال�سلبي فقد وقعت يف املدى من � 0.31إىل

 0.45با�ستثناء  4فقرات منها �أظهرت هبوطا ً طفيفا ً عن املحك املعتمد ال�سابق ،وتراوحت من
(� 0.25إىل  ،)0.28وت�شري هذه املعامالت �إىل درجة ال ب�أ�س بها من التجان�س �أو االت�ساق الداخلي

للفقرات التي يتكون منها كل من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي ب�صورتهما املعربة املقرتحة،
مع مالحظة �أنها كانت �أعلى يف املقيا�س الإيجابي منها يف ال�سلبي.

بالإ�ضافة �إىل ما �سبق يتبني من اجلدول رقم (� )2أن كال ً من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي

�أظهر ات�ساقا داخليا مقبوال (با�ستخدام معادلة كرونباخ – �ألفا)  ،فقد بلغ معامل �ألفا

للمقيا�س الإيجابي  0.85مقابل  0.75للمقيا�س ال�سلبي .وبذلك ف�إن هذه املعامالت توفر م�ؤ�رشا ً

هاما ً ثانيا ً لالت�ساق الداخلي لكل من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي ،وتت�ضافر بذلك مع النتيجة

ال�سابقة اخلا�صة بدرا�سة ارتباطات الفقرات بالدرجة الكلية لكل من هذين املقيا�سني.

ثانياً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة هذه الدرا�سة واخلا�ص مب�ؤ�رشات ال�صدق التقاربي
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املقيا�س الفرعي

رقم الفقرة
14
15
18
21
22
23
24
25
28
29
31
32

معامالت االرتباط
0.50
0.48
0.48
0.33
0.51
0.54
0.39
0.38
0.42
0.56
0.46
0.54

املقيا�س الفرعي

رقم الفقرة
7
9
10
11
13
16
17
19
20
26
27
30

معامالت االرتباط
0.30
0.36
0.28
0.27
0.26
0.45
0.40
0.36
0.42
0.38
0.25
0.36
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تعريبها و�إخ�ضاعها لدرا�سة �سيكومرتية م�صغرة .وهذه املقايي�س هي  :مقيا�س الر�ضا عن
احلياة  SWLSومقيا�س الغ�ضب العيادي  CASومقيا�س االنب�ساط والع�صابية  ،E&Nوالذي

مت احلديث عنها �سابقا .وتظهر النتائج اخلا�صة بهذا ال�س�ؤال يف اجلدول رقم (.)3

املقيا�س

املقيا�س
الإيجابي

املقيا�س
ال�سلبي

اجلدول رقم ()3
معامالت ارتباط ال�صورة العربية املقرتحة مع املقايي�س املحكية
با�ستخدام عينة خمتلفة لكل حمك
املقايي�س املحك ــية
ن
العينات
مقيا�س الر�ضا مقيا�س الغ�ضب مقيا�س
االنب�ساط
العيادي
عن احلياة
0.22
49
طلبة ذكور
45
طلبة �إناث
**0.40
ذكور و�إناث مع ًا
94
**0.31
53
طلبة ذكور
**0.3850
طلبة �إناث
*0.32ذكور و�إناث مع ًا
103
**0.350.20
32
طلبة ذكور
38
طلبة �إناث
*0.25
ً
ذكور و�إناث معا
70
*0.23
0.0849
طلبة ذكور
45
طلبة �إناث
**0.50ً
ا
مع
ذكور و�إناث
94
**0.3053
طلبة ذكور
**0.48
0.27
50
طلبة �إناث
ذكور و�إناث مع ًا
103
**0.37
32
طلبة ذكور
*0.240.1838
طلبة �إناث
ً
ذكور و�إناث معا
70
*0.20-

* دالة على م�ستوى( ** )0.05دالة على م�ستوى ()0.001

الع�صابية

*0.24-

0.01
0.10-

*0.30
*0.30
*0.30

ويتبني من قراءة اجلدول رقم (� )3أنه قد مت ا�ستخدام عينة خمتلفة من الذكور والإناث مع

كل حمك �إذ ال ميكن تطبيق جميع املحكات على نف�س املجموعة من الطلبة ب�سب ال�ضجر
وامللل املتوقع منهم� ،أما ب�صدد النتائج في�شري اجلدول �أن املقيا�س الإيجابي الذي تت�ضمنه

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صورة العربية املقرتحة ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة قد ارتبط ارتباطات موجبة
�أي�ضا ً موجبة دون داللة �أو موجبة ودالة ،مع مقيا�س االنب�ساط الذي يت�ضمنه مقيا�س �آيزنك

لل�شخ�صية ،هذا يف حني �أنه ارتبط ارتباطات �سالبة ودالة �أو �سالبة دون داللة �أو �صفرية مع

مقيا�س الع�صابية الذي يت�ضمنه �أي�ضا ً مقيا�س �آيزنك ال�سابق الذكر ،كما ارتبط ارتباطات
�سالبة ودالة مع مقيا�س الغ�ضب العيادي .وت�شري النتائج ال�سابقة �إىل ال�صلة �أو العالقة

الإيجابية والقوية �إىل حد ما بني املهارات االجتماعية من جهة ،وكل من الر�ضا عن احلياة
(والذي ميثل مظهرا ً هاما ً للنمو االجتماعي) ،واالنب�ساط �أو الإنفتاح االجتماعي كما يقي�سه

�آيزنك لل�شخ�صية ،كما ت�شري �إىل العالقة ذات الطبيعة العك�سية وال�سلبية بني املهارات
االجتماعية من جهة و�أعرا�ض الغ�ضب ،و بني املهارات االجتماعية وامليول الع�صابية ،وبالتايل

ف�إن هذه النتائج تعطي م�ؤ�رشا ً هاما ً ل�صدق املقيا�س الإيجابي .يف مقابل ذلك يظهر اجلدول

(� )3أن املقيا�س ال�سلبي الذي تت�ضمنه ال�صورة املقرتحة ملقيا�س املهارات االجتماعية قد ارتبط

ارتباطات �سالبة دون داللة �أو �سالبة ودالة مع مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،كما ارتبط ارتباطات
�سالبة دون داللة �أو �سالبة ودالة مع مقيا�س االنب�ساط  ،هذا يف حني �أن االرتباطات مع مقيا�س

الع�صابية كانت جميعها موجبة ودالة ،و�أن ارتباطاته بالغ�ضب كانت موجبة �أو موجبة ودالة.
وت�شري هذه النتائج الأخرية �إىل �أن املقيا�س ال�سلبي يعمل هو �أي�ضا ً باالجتاه املتوقع له ،وهذا

يوفر م�ؤ�رشا ً هاما ً ل�صدقه بداللة املحكات ال�سابقة.

وقد يكون من املفيد �أن ن�شري هنا �إىل �أن االرتباطات التي �أعطاها كل من املقيا�سني

الإيجابي وال�سلبي مع مقيا�س االنب�ساط تتفق �إىل حد ما مع االرتباطات التي �أعطتها

ال�صورة الإ�سبانية لهذين املقيا�سني مع هذا املحك نف�سه  ،كما تتفق  ،ولكن بدرجة �أقل،
مع االرتباطات اخلا�صة مبحك الع�صابية (بلغ معامل ارتباط املقيا�س الإيجابي باالنب�ساط
 0.22بداللة �إح�صائية ،يف الدرا�سة الإ�سبانية ،يف حني �أن معامل ارتباط املقيا�س ال�سلبي

باالنب�ساط بلغ  0.08وغري دال �إح�صائيا ،وبالع�صابية  0.07وغري دال �إح�صائيا �أي�ضا) يف تلك
الدرا�سة .ومن الوا�ضح �أن ظهور �شيء من التقارب �أو التوافق بني ال�صورتني العربية والإ�سبانية

يف االرتباطات التي �أعطتها كل منهما مع حمك �آيزنك ميكن �أن يوفر دعما ً �إ�ضافيا ً ل�صدق
ال�صورة املقرتحة ملقيا�س املهارات االجتماعية مو�ضع هذه الدرا�سة ،وميكن النظر �إىل هذه

االرتباطات على �أنها م�ؤ�رش �إ�ضايف ملا يعرف بـ « ال�صدق عرب الثقايف Cross- cultural

 "validityللمقيا�س.
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�أو موجبة ودالة مع مقيا�س الر�ضا عن احلياة ،كما �أعطى ارتباطات بدرجة �أدنى ،ولكنها
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ثالثاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث
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وفيما يت�صل بال�س�ؤال الثالث واخلا�ص بالبنية العاملية التي ميكن �أن ي�سفر عنها التحليل

العاملي لفقرات ال�صورة العربية املقرتحة با�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية principal

 componentsالبد من الإ�شارة �إىل �أن التحليل العاملي للأداة ب�صورتها اجلديدة املكونة من
 32فقرة قد �أ�سفر عن ا�ستخال�ص عاملني رئي�سني اثنني جتاوزت قيمة اجلذر الكامن لكل منهما
 2وتعتربان قيمتني متطرفتني ب�شكل وا�ضح ن�سبة �إىل باقي القيم ،وتظهر النتائج اخلا�صة

بهذا التحليل يف ال�شكل .1

ال�شكل رقم ()1
خمطط �سكري لقيم اجلذر الكامن ( )Eigen valueللمقيا�س
ومن الوا�ضح �أن النتيجة ال�سابقة تدعم التق�سيم الثنائي لفقرات املقيا�س �إىل جمموعتني

تكون �إحداهما املقيا�س الإيجابي والثانية املقيا�س ال�سلبي ،لتظهر بذلك توافق
م�ستقلتني
ّ
البنية العاملية للمقيا�س مع البنية الأ�سا�سية املفرت�ضة له ،والتي بينتها ال�صورة الأجنبية،
وت�صب بالتايل يف م�صلحة الأداة مو�ضع الدرا�سة ب�صورتها املعربة وتدعم �صدقها .بالإ�ضافة

لذلك �أ�شارت نتائج التحليل العاملي �إىل �أن العامل الأول قد ف�رس من التباين ما قيمته 16.5

 %من التباين الكلي للأداة ،فيما ف�رس العامل الثاين ما قيمته  ،%11.4وبذلك يكون جمموع

التباين املف�رس من العاملني معا حوايل  % 27.9من التباين الكلي.

ولعل ما يوفر دعما ً �إ�ضافيا ً ل�صدق هذه الأداة �أي�ضا ً هو درا�سة االرتباطات البينية

(الداخلية) بني كل من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي .وهذا ما يظهر يف اجلدول رقم ( )4لنف�س

العينات التي ا�ستخدمت يف ال�صدق املحكي ح�سب اجلدول رقم (.)3
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* دالة على م�ستوى( ** )0.05دالة على م�ستوى ()0.001

يظهر هذا اجلدول �أن ارتباطات املقيا�س الإيجابي مع املقيا�س ال�سلبي كانت جميعها

�سالبة �أو �سالبة ودالة لدى الطلبة الذكور والإناث على حد �سواء ،وعليه ف�إن االرتباطات

وت�سوغ
البينية ال�سابقة ميكن �أن توفر دعما ً ل�صدق التكوين لل�صورة املقرتحة للمقيا�س،
ّ

تق�سيمه الثنائي �إىل مقيا�سني منف�صلني وهما :املقيا�س الإيجابي واملقيا�س ال�سلبي.

رابعاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

وفيما يت�صل بال�س�ؤال الرابع والأخري من �أ�سئلة هذه الدرا�سة واخلا�ص با�ستخراج معايري

�أولية لكل من املقيا�سني الإيجابي وال�سلبي اللذين يت�ضمنهما مقيا�س املهارات االجتماعية

للطلبة مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينات الدرا�سة من الذكور
والإناث ،كما مت ح�ساب الدرجات املئينية املقابلة للدرجات اخلام لأفراد العينات ال�سابقة .وتظهر

يف اجلدول رقم ( )5املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد عينات الدرا�سة ،كما تظهر

الدرجات املئينية املقابلة للدرجات اخلام ،ومبا �أن التدريج امل�ستخدم يف املقيا�س من  6ف�إن

الدرجة الدنيا على املقيا�س الإيجابي �أو ال�سلبي من  ، 6والعليا  16( 96فقرة م�رضوبة يف 6
درجات) ،وي�شري اجلدول �أدناه �إىل �أن و�سط املقيا�س الإيجابي بلغ  72.72وو�سط ال�سلبي ،38.99
مما يعطي داللة وا�ضحة على ارتفاع املهارات الإيجابية لدى العينة وانخفا�ض ال�سلبية .كما

وي�شري اجلدول �إىل �أن العالمة املقابلة للمئني 20واملئني  80مثال يف املقيا�س الإيجابي قد بلغت
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اجلدول رقم ()4
ارتباطات املقيا�س الإيجابي مع املقيا�س ال�سلبي ح�سب
العينات امل�ستخدمة يف الدرا�سة
معامل االرتباط بني املقيا�س ال�سلبي
حجم العينة
جن�س العينة
العينة
واملقيا�س االيجابي
49
طلبة ذكور
**0.440.1445
طلبة �إناث
عينة مقيا�س الر�ضا عن احلياة
ذكور و�إناث مع ًا
94
**0.300.1553
طلبة ذكور
0.0450
طلبة �إناث
عينة مقيا�س الغ�ضب العيادي
ذكور و�إناث مع ًا
0.05103
0.2032
طلبة ذكور
0.0138
طلبة �إناث
عينة االنب�ساط والع�صابية
ً
ذكور و�إناث معا
0.0970
411
العينة الكلية
عينة ا�شتقاق املعايري
**0.13-
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 60و  85على التوايل� ،أما العالمات املقابلة لنف�س هذه املئينات على املقيا�س ال�سلبي فقد
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كانت  29و  47على الرتتيب.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والدرجات املئينية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة على املقيا�س
72.72
املتو�سط
االنحراف املعياري 14.31
املقيا�س الإيجابي
100 80 75 60 50 40 25 20
املئني
الدرجات اخلام 96 85 84 79 76 72 64 60
املقيا�س ال�سلبي

38.99
املتو�سط
االنحراف املعياري 12.2
100 80 75 60 50 40 25 20
املئني
الدرجات اخلام 89 47 46 39 37 34 30 29

وعليه تكون ال�صورة املعربة املقرتحة ملقيا�س املهارات االجتماعية للطلبة قد �أظهرت

خ�صائ�ص �سيكومرتية جيدة عموما ً عند تطبيقها على عينة من طلبة اجلامعة يف الأردن.
وبناء على ما �سبق يرى الباحث �أن بالإمكان تر�شيح هذه ال�صورة لال�ستخدام لتلبية �أغرا�ض
خمتلفة فيما يت�صل بت�شخي�ص الكفاءة االجتماعية للطلبة ،وحتديد احلاالت التي تعاين من

نق�ص يف مهارات اجتماعية معينة ،بالإ�ضافة �إىل تعرف درجة �شدتها متهيدا ً لإخ�ضاعها
للربامج الإر�شادية الالزمة ،وميكن ا�ستخدام هذه الأداة لأغرا�ض البحث يف جمال النمو

االجتماعي ودرا�سة م�س�ألة التكيف ال�شخ�صي واالجتماعي للطلبة �،إ�ضافة �إىل ا�ستخدامها
يف املقارنات الثقافية .و�سيكون من املفيد بطبيعة احلال توفري املزيد من البيانات ال�سيكومرتية

حول هذه الأداة من خالل �إخ�ضاعها للمزيد من الدرا�سة يف البيئة الأردنية �أو غريها .هذا مع

الإ�شارة �إىل �رضورة ا�ستخدام هذه الأداة باال�شرتاك مع غريها من الأدوات املتممة لها ،والتي
ميكن �أن تت�ضافر جمتمعة يف �إعطاء �صورة �أكرث و�ضوحا ً عن �شخ�صية الفرد ومظاهر تكيفه

ال�شخ�صي واالجتماعي.

املراجع

ح�سيب ،عبد املنعم عبدالله ( .)2001املهارات االجتماعية وفاعلية الذات لطالب اجلامعة
املتفوقني والعاديني واملت�أخرين .جملة علم النف�س.)59( .م�سرتجع من املوقع الإلكرتوين:
.http://www.arabpsynet.com/Journals/p/p59.htm

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2013  يونيو2  العدد14 املجلد

305

 مقيا�س الغ�ضب كحالة.)1998(  حممد ال�سيد وفوقية ح�سن عبد احلميد،عبد الرحمن
. دار �أنباء للطباعة والن�رش والتوزيع: القاهرة.و�سمة

 العالقة بني املهارات االجتماعية وتقدير الذات لدى عينة.)2002(  حممد قا�سم،عبد الله
، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة. جملة الطفولة العربية.من الأطفال ال�سوريني
.37-11 ،)11(

 دليل ال�صورة العربية ال�سورية ملقيا�س �آيزنك ل�شخ�صية.)2008(  �أمطانيو�س،خمائيل
. كلية الرتبية،كتيب من من�شورات جامعة دم�شق
، دم�شق.النا�شئ
ّ

الذكاء االنفعايل وعالقته باملهارات االجتماعية و�أمناط التعلق لدى.)2011(  �أحمد،العلوان
 املجلة الأردنية.طلبة اجلامعة يف �ضوء متغريي التخ�ص�ص والنوع االجتماعي للطالب
.144-125 ،)2(7 ،يف العلوم الرتبوية
 مقيا�س تقدير املهارات االجتماعية الالزمة للتالميذ ذوي �صعوبات.)2005(  �صالح،هارون
.151-115 ،)6(  مار�س، املجلة العربية للرتبية اخلا�صة.التعلم يف املدر�سة العادية

Candido, J.I, Hidalgo, M.D, Mendez, F.X., & Inderbitzen, H.M. (2003).The
teenage inventory of social skills: reliability and validity of the spanish
translation. Journal of Adolescence, 26, 505-510.
Carol K., & Shaffer R. (2003). Life-Span human development, Hammond, IN,
U.S.A.
Christoff, K. A., Scott, W.O., Kelley, M.L., Schlundt, D., Baer, G. & Kelly, J.A.
(1985). Social skills and social problem-solving training for shy young
adolescents. Behavior Therapy, 16, 468-477.

Crocker, L., & Allgina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test
Theory. California : Cole Publishing Company.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R. J., & Griffin, S.(1985). The satisfaction
with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Duck, S.W. (1983). Friends for life: the psychology of close relationships. New
York: St Martin’s Press.

Eysenck, B.G., Eysenck, H.G. & Barrett, P. (1985). A Revised version of the
psychoticism Scale. Personality and Individual Differences, 6, 21-29.

Foster, S.L., Delawyer, D. D. & Guevvremont, D.C. (1986). A critical incidents
analysis of liked and disliked peer behaviors and their situational parameters
in childhood and adolescence. Behavioral Assessment, 8, 115-133.
Furnham, A. (1986). Social skills training with adolescents and young adults.
In C. R. Hollin, and P. Tower, (Eds.), Handbook of Social Skills Training:
Applications Across the Life Span. (Volume 1). Oxford: Pergamon Press.

م�ؤ�رشات الثبات وال�صدق املحكي ملقيا�س املهارات االجتماعية

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Batman Books.

Gottman, J. (2001). Meta-emotion, children’s emotional intelligence, and
buffering children from martial conflict. In C. D. Ryff and B. H. singer
(Eds.), Emotion, Social, Relationships, and Health, (pp. 23 – 40 ). New
York: Oxford University Press.
Gresham, F., and Elliott, S. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines,
MN: American Guidance Service.

Hansen, D.J., Lawrence, J.S. & Christoff, K.A. (1989). Grop conversionalskills training with inpatient children and adolescents: Social validation,
generalization , and maintenance. Behavior Modification, 13, 4-31.

Hansen, D.J., Nangle, D.W. & Meyer, K.A. (1998). Enhancing the effectiveness
of social skills interventions with adolescents. Education and Treatment of
Children, 21, 489-513.
Inderbitzen, H, M. & Foster, S, L. (1992). The Teenage Inventory of Social
Skills: Development, Reliability, and Validity. Psychological Assessment,
4(4), 451-459.

Inderbitzen, H. M. & Garbin, C. P.(1992). An investigation of the construct
validity of the Teenage Inventory of Social Skills: A convergent multivariate
approach. Paper presented at the annual meeting of the Association for the
Advancement of Behavior Therapy. Boston, MA, November 19-22,1992.
La Greca, A. M., & Vaughn. S. (1992). Social functioning of individuals with
learning disabilities. School Psychology Review, 21, 340-347.

Mayseless, O., Wiseman, H. & Hai,I. (1998). Adolescents’ relationships with
father, mother, and same-gender friend. Journal of adolescent research, 13,
101-123.
Mehaffey, J. & Sandberg, S. (1992). Conducting social skills training groups with
elementary schools children. School Counselor, 40, 61 – 67.

Parker. J.G., & Asher, S.R. (1987). Peer relations and later personal adjustment:
Are low-accepted children at risk?. Psychological Bulletin, 102, 357-389.

Snell, W. E., Jr., Gum, S., Shuck, R. L., Mosley, J. A., & Hite, T. L. (1995).  The
Clinical Anger Scale: Preliminary reliability and validity. Journal of Clinical
Psychology, 51, 215-226.

306

2013  يونيو2  العدد14 املجلد

 ح�سان العمري.د

