
 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس التوافق النفسي
ا  

ً
 لدى املتفوقني عقلي

 جيهان إمام عبد احلكيم مهدي أ. 
 مقدمة: 

يعترب عقل اإلنسان مبا ميتلكه من قوى وقدرات اجلزء املسئول عن انبثاق املوهبة  واإلاةاتات اظعمة ة  املعةو ة  
ومةةةن ق يقةةةا علةةةل ارت ةةةا اظةةةدور ا  ةةةرب    ديةةةد  مثةةةل املقاوعةةةات املواةةةةقة  اظصةةةم ا واظتةةةةامة  اظ ةةةا را 

 (. 37: 0222احتةاجاته من هذه االخرتاعات واإلااتات. )ان اي هايل اظسةور  
ومبةةةا فن  ئةةة  املتقةةةوقمت عقلةلةةةا وثةةةل فعلةةةل مسةةةتوايت اظااقةةة  اظبصةةةةي  اظةةة   تةةةا   ظةمةةةا ارت ةةةا ف ةةةد االحتةةةةا  

 اظةةة  تتالةةةاي مسةةةتوايت عقلةةةة  ف ثةةةة وجةةةةاوظاظسةةةةيا   اظعلةةة  واظتك ملواجمةةة  هةةةذه املةةةةاا املتصةةةا ك   واظتقةةةد  
ال تصةةا   -اظعةةايء–ممةةا تتالبةةه املةةةاا   ارت عةةات اظبسةةةا    ةةل هةةذا يلقةةي علة ةةا  ةةن اظرت ةةويمت  ال ارتقاعةة

 فصلح اظع اصة وت  ة  ممارهت  ملواجم  احتةاجات هذه اظ مض  اظكربى. 
 (.388-383: 0222)ام   امل فمحد  

 ةةاص صةةعو    بةة ا   ويةةا تعةيةةا ظلتقمةةةذ املتقةةوقمت  وقةةد فر كةةرت مصةةكل  اظتعةيةةا اظرت ويةةون  وعل ةةاء وه
يعةةرب عةةةن اظةة قو واظبةةاحثمت ظعةةةدا عقةةو  ويةجةةا أظةةة   هل عةةدا فاةةباع فولةةةا يت ثةةل    بةعةة  اظتقةةةوق اظةةذ  

 نقسه من خقل مماهة خمتلق   مما يؤ    هل صعو   ويا تعةيا عا  ظلتقوق. 
اظتوا ةةيف   حةةةاا املتقةةوقمت يةةةورا فاااةةة  الاةةت ةار حةاتةةهت حةةةمل يةةت كن املتقةةوق املتوا ةةيف نقسةةةلا مةةن  وميثةةل

رغباتةةه وااةةتإقل  مكانةاتةةه اجلسةة ة  واظعقلةةة   هل فقةةةل حةةد ممكةةن وىظتةةات يةةةل  هل فرقةةل املةاتةةاي   ةةبا  
باي ظةةه اةةوء اظتوا ةةيف اظ قسةةي اإلنسةةانة  مةةن حةةةمل املعة ةة  واظةةتعل   ويعةةام املتقةةوق مةةن مصةةكقت نقسةةة  تسةة

 (.Reber, J, 2001, 7حةمل يعام من اوء توا يف فاةى واجت اعي و خةي ومدراي. )
 مشكلة الدراسة: 

انبثقرت مصكل  اظدراا  من خقل ع ل اظباحث    درا  ملا ا اظتاريخ مبدرا  صةقة  تغلةول  حةةمل وجةدت 
مسةةتوى اظتوا ةةيف اظ قسةةي ظةةديم . هةةذا عةةقوا اظباحثةة  مصةةكل  جةةد خاةة ا هتةةد  اظاةةقع املتقةةوقمت وهةةي اةةوء 

علةه اظباحث  من تةاث نمة  يتعليف مبويو  اظبحمل  ومةا فععةرت علةةه اظدرااةات وا  ةاث  علل ما ا لعرت
 اظسا ق  من فمهة  املةحل  اظثانوي  خاص  ظاقع املتقوقمت. 

 أمهية الدراسة: 
ظدرااةةته  وأظةةة  مةةن خةةقل اجلوانةةاي اظ مةيةةة   تك ةةن فمهةةة  اظدرااةة  املاظةةة    فمهةةةة  اجلانةةاي اظةةذ  تتةةةدى

 واظتابةقة   ويتضح أظ   ة ا يلي: 
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 فمهة  املةحل  اظثانوي  و وهنا مةحل  حامس    حةاا اظااظاي حةمل فهنا تةا  مستقبله اظعل ي واملمين.  -1
  عدا  مقةاس مق ن ظلتوا يف اظ قسي ظلاقع املتقوقمت   املةحل  اظثانوي .  -0
انمج  ر ةةا   ظتحسةةمت مسةةتوى اظتوا ةةيف اظ قسةةي ظةةدى عة ةة  مةةن اظاةةقع املتقةةوقمت   املةحلةة  تقةةدب  ةةة  -3

 اظثانوي . 
ميكن فن تقةد نتائج هذه اظدراا  املسئوظمت عن ويا امل اهج اظتعلة ةة  مبةا يت ااةاي مةا مسةات املتقةوقمت  -4

   هذه املةحل . 
ل  سةمت مسةتوى اظتوا ةيف اظ قسةي ظةدى اظاةقع  تح اظاةييف فما   رااةات فخةةى ملسةاعدا املعل ةمت علة -5

 املتقوقمت. 
 أهداف الدراسة: 

 هند  اظدراا  املاظة   هل: 
  عدا  مقةاس مق ن ظلتوا يف اظ قسي ظلاقع املتقوقمت   املةحل  اظثانوي .  •

 مصطلحات الدراسة: 
 Psychology Adjustmentاظتوا يف اظ قسي: 

تع ةةل علةةل  قةةةيف   ةةبا  حاجاتةةه  ون حةةدوث تعةةار   ة مةةا  - ةئتةةه ةةمت املتقةةوق و –نسةةما  ال"حاظةة  مةةن ا
و مت معاي  ارت ات ا مة اظذ  جيعله يصعة ىال  ئ ان اظ قسي واظقدرا علل مواجم  املصكقت اظة   ةة  

  ه. ويتض ن اظتوا يف  فر ا جواناي هي: توا يف  خةي  توا يف اجت اعي  توا يف مدراي  توا يف فاة ". 
 Outstanding mentally املتقوقمت: -

هةة  ا  ةةةا  اظةةذين ظةةديم  قةةدرات و اةةاتات يتقوقةةون  ةمةةا علةةل ا خةةةين واظةةذين ميثلةةون ا  قةةال اظل ةةاحمت   
 رجةة  فو ف ثةةة   مسةةتوى اظةةذ اء وفصةةحاع  102اظقةةةل وا  اةةال اظةاييةةةمت واملواةةةقةمت واظةةذين  ةةةتون 

 (.John w. Santrock, 1997: 395املوهب  املت ةزا   ا  اء. )
 دراسات سابقة: 

 (: 0211 راا  حوت  حسمت اعد )
 ع ةةوان "ا اةةةا واظتقةةوق اظدرااةةي  رااةة  مةدانةةة  ر وعةة  مةةن اظاةةقع املتقةةوقمت وغةة  املتقةةوقمت  امعةة   ةةين 

علةةةل خمتلةةةا اظعوامةةةل ا اةةةةي  وغةةة  ا اةةةةي  املةتباةةة  ىظتقةةةوق اةةةويا". وهةةةد رت هةةةذه اظدرااةةة   هل اظتعةةةة  
  ةةا هتةةد   هل اظتعةةة  علةةل اظعققةة   ةةمت  ةةل مةةن   ةةاء ا اةةةا وودائقمةةا و ةةمت اظتقةةوق اظدرااةةي  اظدرااةةي   

جت اعةة  واالقتةةا ي  واظسةك ة  ظةاةةا ودةةو  اإلقامة  وعققتمةا ىظتقةوق و ذظ  اظتعة  علةل ا حةوال اال
اظبلةةةا و اظبةةة   (  135اظدرااةةي. وتكونةةةرت عة ةة  اظدرااةةة  مةةن اظاةةةقع واظااظبةةةات املتقةةوقمت و ةةةان عةةد ه  )



 أ. جيهان إمام عبد احلكيم 
 

 020                 2402، أغسطس 02جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 
 

(  اظبلةةةةةا و اظبةةةةة   157وار وعةةةةة  اظثانةةةةةة  مكونةةةةة  مةةةةةن اظاةةةةةقع واظااظبةةةةةات غةةةةة  املتقةةةةةوقمت و ةةةةةان عةةةةةد ه  )
وااةةةةةةتخدمرت اظدرااةةةةةة  ا  وات اظتاظةةةةةةة : ااةةةةةةت ارا املقا لةةةةةة  واملقحمةةةةةة  امل م ةةةةةة  ىملصةةةةةةار    و لةةةةةةةل اظو ئةةةةةةيف 

اظعوامةل ا اةةي  تعةد مةن فهة  ج اظتاظةة : فن واظسمقت املوجو ا  اخل اجلامعة . وتوصةلرت اظدرااة   هل اظ تةائ
اظعوامل اظ  تؤ    هل اظتقوق اظدرااي ظلاةقع  وفن اظاةقع اظةذين ي ت ةون  هل فاةة نووية  ف ثةة تقوقلةا مةن 
اظاةةقع اظةةذين ي ت ةةون  هل فاةةة ممتةةدا   ل ةةا اةقةةت حمةة  ا اةةةا ارتقةةا معةةدل اظتقةةوق اظدرااةةي ظلاةةقع. 

 (.Uguak, U. A, atal, 2006) راا  اوغواص وآخةون )
 ع وان: "اظتوا ةيف اظدرااةي واملاظة  اظ قسةة  ظةدى اظاةقع   مدراة   وظةة     واالملبةور   مةاظةزاي"  وهةد رت 
اظدرااة   هل  جيةا  تقسةة  ظلتوا ةيف اظدرااةةي واملاظة  اظ قسةةة  ظةدى اظاةةقع ا جانةاي   مدراةة  عاملةة    تةمةة  

  موجمةة   ةةو اظقةةةا  ىظتخاةةة  ظل صةةةوعات اظتعلة ةةة  اظةة  تةةو ة ظلسةةلوص اظتةةوا قي    ةةا  انةةرت هةةذه اظدرااةة
أ ةةةةلا    133فنثةةل  و 77 ةةقع   012اظتوا ةةيف اظ قسةةي ظلاةةقع ا جانةةاي  وةظقةةرت عة ةةة  اظدرااةة  مةةن 

 اظبلةةةا مةةةن مدراةةة  عاملةةةة     واالملبةةةور   مةةةاظةزاي  وااةةةتخدمرت اظدرااةةة  مقةةةةاس  318اختةةةةاره  مةةةن فصةةةل 
  وفدمةةةت اظ تةةائج فن املاظةة  اظ قسةةة  0222( عةةا  Setiawati  صةة  ه اةةةتةاوا  )اظةةذاظسةةلوص اظتةةوا قي 

ظلاقع تعت د ف ثة علل اظتوا يف اظدرااي ع د تواجده     ةئة  تعلة ة  جديةدا ف ثةة مةن امةتق م  ظلعةد  
اة  مؤ ةة ممة  ظلحاظة  اظ قسةة  ظلاةقع  وف ةارت اظدرامن اظةقات اظصخةة .   ا ف ارت  هل فن اظتوا ةيف 

  هل فن اظتوا يف اظدرااي واملاظ  اظ قسة  ظدى اإلانث تكون فعلل من اظذ ور. 
 (: 0224 راا  هب  حم د مةاقل جاع هللا )

وع واهنا " اعلة   ةانمج  ر ا      سمت مستوى اظتوا يف ظدى عة   مةن املتقةوقمت عقلةلةا مةن  ةقع املةحلة  
 ةةمت اظةةذ ور واإلانث املتقةةوقمت عقلةلةةا مةةن  ةةقع املةةدارس اظثانويةة " هةةد رت اظدرااةة   هل اظكصةةا عةةن اظقةةةوق 

واالجت ةةةاعي واظدرااةةةي واختبةةةار  اعلةةةة   ةةةةانمج  ر ةةةا     اظثانويةةة  اظعامةةة     مسةةةتوى اظتوا ةةةيف اظصخةةةةي 
 سةةةمت مسةةةتوى اظتوا ةةةيف اظصخةةةةي واالجت ةةةاعي واظدرااةةةي ظةةةدى عة ةةة  مةةةن املتقوقةةةات عقلةلةةةا مةةةن  اظبةةةات 

 اظبات من اظةا ا ول اظثانو  اظعا  مبدرا  اظزهةةاء  5وتكونرت عة   اظدراا  من املدارس اظثانوي  اظعام   
حلوان اظثانوي    ات  وااتخدمرت اظباحث  ا  وات اظتاظة : مقةاس اظتوا ةيف اظصخةةي واالجت ةاعي  و ةةانمج 

 ةةمت  ظتحسةةمت اظتوا ةةيف اظصخةةةي واالجت ةةاعي واظدرااةةي  وتوصةةلرت اظدرااةة   هل وجةةو   ةةةوق  اظةة   حةةةائةلا
متواةةاات  رجةةةات اظةةةذ ور واإلانث املتقةةةوقمت عقلةلةةةا   ا  عةةةا  اظقةعةةةة  واظدرجةةة  اظكلةةةة  ظلتوا ةةةيف اظصخةةةةي 

 واالجت اعي واظدرااي وأظ  ظةاحل اظذ ور. 
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 أداة الدراسة: 
 قامت الباحثة بتصميم أدوات الدراسة وهي:

  مقةاس اظتوا يف اظ قسي. -1
 الصورة املبدئية ملقياس التوافق النفسي 

 األستاذ الدكتور/ ..........................................
 حتيه طيبه وبعد ،،، 

"فاعليةةةة بةةةر م   ع ةةةوان  -ختةةةةح صةةةح  نقسةةةة  و ر ةةةا  نقسةةةي–تقةةةو  اظباحثةةة  رعةةةدا  راةةةاظ  ماجسةةةت  
ل و ةةاو ا يف املرحلةةة الثايويةةة"، إرشةةادي لتنيسةةني مسةةتوى التوافةةق النفسةةي لةةدى عينةةة مةة  املتفةةوقني عقلي ةة

اةا تك  اظتقضةل  تحكة  هذا املقةاس و  ةداء رفيكة  واظةجاء من "مقياس التوافق النفسي". اظباحث   عدا  
 ةه اواء  انرت اظعبارات ت ت ي فو ال ت ت ي فو  تا   هل مقحمات وتعديل  وأظة  حسةاي اجلانةاي اظةذ  

 ت ت ي  ظةه. 
 وتعرف الباحثة "التوافق النفسي" أبيه: 

تع ةةل علةةل  قةةةيف   ةةبا  حاجاتةةه  ون حةةدوث تعةةار   ة مةةا  - ةةمت املتقةةوقمت و ةئتةةه–ا  "حاظةة  مةةن االنسةةم
و مت معاي  ارت ات ا مة اظذ  جيعله يصعة ىال  ئ ان اظ قسي واظقدرا علل مواجم  املصكقت اظة   ةة  

 ة ".  ه. ويتض ن اظتوا يف فر ا ف عا  هي: توا يف  خةي  توا يف اجت اعي  توا يف مدراي  توا يف فا
 وي بثيف من هذا اظتعةيا فر ا ف عا  رئةسة  هي: 

 البعد األول:  -
توا ةةيف  خةةةي: ويعةةة  انةةه "حاظةة  مةةن انسةةما  املتقةةوق مةةا أاتةةه حةةةمل يكةةون املتقةةوق رايةةةلا عةةن نقسةةه  

ثلة    اظصةعور ىظتعةاي فو املةزن قا رلا علل   ةل املسةئوظة   وتقةل حةدا دمةور  عةت ا عةةا  اظعةةا ة  املت 
 ملخاو  فو اياةاىت اظ و  ظديه". ومن اظعبارات اظداظ  علةه ما يلي: فو ا
ال  تنتمي  العبارة  م

 تنتمي 
 مالحظات وتعديل 

    ف عة ىظةيا عن نقسي. 1
    ي تا ين اظصعور ىظتعاي من فقل جممو .  0
يسةةةةةةةاة علةةةةةةي ىملةةةةةةزن  أا حةةةةةةةلرت علةةةةةةل  رجةةةةةةات  3

 يعةق . 
   

    رت ما اظ اس. ف عة ىظوحدا حىت ظو     4
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    فحل  احق  مزعم  فث اء اظ و .  5
    فجمش ىظبكاء  اباع ات م . 2
    يإلاي علل تةة ا  املدا واظعةبة . 7
    فخا  ع دما فجد نقسي مبقة     مكان ما.  8
    يسةاة علل مصاعة اظقليف من املواقا اجلديدا.  3
    ااتاةا   ل مسئوظة  نقسي.  12

 البعد الثاني: 
نه "حاظ  من انسما  املتقوق ما فقةانه وايحمةاةمت  ةهت حةةمل ميك ةه  قامة  عققةات اتوا يف اجت اعي: ويعة  

 اجت اعة  مصبع  جتعله مسايةلا ظل عاي  االجت اعة   و قيف ظديه قدرلا من االتزان االنقعات". 
 ومن اظعبارات اظداظ  علةه ما يلي: 

 ال تنتمي  العبارة  م
 تنتمي 

 مالحظات وتعديل 

    يسمل علل  ق ا  ا خةين  وجم  نمة .  1
    ف عة ىظسعا ا ع د اخلةو  ما فصدقائي. 0
       خةة . فتقبل آراء ا خةين  3
    فحاي ف ارص   ا نصا  اجل اعة .     4
    فوةز ىلدوء واالتزان االنقعات. 5
      فحاي فأا ة ما فصدقائي.     2
    فتبا ل الدااي ما تمقئي.        7
    تصاجة ما تمقئي   املدرا   صكل متكةر.ف 8
      فحا ظ علل مصاعة ا خةين.                3
      فو   وعو   ما فصدقائي.   12

 البعد الثالث: 
يةةةلا عةةن نةةو   رااةةته  ويعةةة  انةةه "حاظةة  مةةن انسةةما  املتقةةوق املدراةةيت حةةةمل يكةةون راتوافةةق مدرسةةي: 

 تمقؤه ومعل ةه و  ارا املدرا   يصعة ر با  امل اهج اظدرااة  ملاجته ومااظبه منوه". يصعة  اي 
 ومن اظعبارات اظداظ  علةه ما يلي:
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 مقحمات وتعديل  ال ت ت ي  ت ت ي  اظعبارا   
    مقت ا ىختةار  نو   راا  )عل ي/ ف يب(.  1
    حضور  ظل درا .     فحا ظ علل مواعةد  0
    اات تا مب ارا  ا نصا  املدراة .            3
    ف عة ىظةيا عن مستوى  ةةلي اظدرااي.  4
      ةص علل اظتقوق   اظدراا .   فح 5
    تلىب امل اهج اظدرااة  حاجا   و اظتعل .  2
    فمارس هوااي   ةي    املدرا .   7
     رت      لاي  ةح اظدرس من املعل  مةا فخةى. 8
     اظز  املدراي.             اظتزا  ىرتداء  3
    ف عة ىخلمل ع د اظتحدث ما مدية املدرا .  12

 البعد الرابع: 
 وفخواتةه ظةه ويعةة  انةه "حاظة  مةن انسةما  املتقةوق مةا فاةةتهت حةةمل يصةعة  ةاي ف ويةه ظةه  توافق أسري: 

ن اظعققات  مت عةا ف ةا  فاةته قائ   علل االحرتا  املتبا ل واملاي غ  املصةوط  املساواا   املقةوق وتكو 
 واظواجبات". 

 وم  العبارات الدالة عليه ما يلي: 
ال  تنتمي  العبارة  م

 تنتمي 

 مالحظات وتعديل 

ا ع د تواجد  ما فاة .  1     فقضي وقتلا اعةدل

     داء رف    مصكل  ما. يصمعين ف وا  علل ف 0

      فااعد فخو    ااتذ ار  رواه.         3

      تس ح ت فاة  مب ارا  هوااي .    4

    ف ضقت ما واظد / واظد    مصكق  اخلاص .  5
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    يستص م ف ةا  فاة    فمور ا اةا.  2

    يقةق ف وا   ةين و مت فخوا .     7

صةةةةةةةدقائي فاةةةةةةةعد حةةةةةةةاالل مةةةةةةةين   حةةةةةةةةاهت  ف ةةةةةةةعة فن ف 8

 ا اةي . 

   

     فتضاييف من فاة  ظكثةا  اداء اظ ةح ت.  3

    تقا فاة   انيب ع دما فتعة  ملصكل .  12

 وقد قامرت اظباحث   تق مت ف اا اظدراا   ع ل اظةدق واظثبات   ا يلي: 

: صدق أداة الدراسة:      حساع اظةدق ىظاةق ا تة :أوال 

 صدق احملكمني:  -أ

  تة ة  اات ارا  كة  تض  رت  ديد ا  عا  اظقةعة  ظل قةةاس اظكلةي   صةورته ا وظةة   و لةاي مةن  ةل 

مةة  ءحمكةة   ديةةد رفيةةه   مةةدى انابةةاق  ةةل  قةةةا علةةل اظتعةيةةا اخلةةاص ىظبعةةد اظةةذ  ي ت ةةي  ظةةةه ومةةدى مق

 اظتابةيف.

وهةي تعتةةرب نسةةب  مقبوظة   و  تعةةديل اظعبةةارات  %85اق علةمةةا وقةد   اختةةةار اظعبةارات اظةة   لةةال نسةب  االتقةة

 اظ  مل يت  االتقاق علةما. واجلدول اظتات يويح فمساء اظسا ا ايحمك مت ملقةاس اظتوا يف اظ قسي. 
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 (1جدول )

 أمساء السادة احملكني ملقياس التوافق النفسي 

 الدرجة العلمية االسم م

  جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -  اظ قسة  واإلر ا  اظ قسي مدرس اظةح ف ة  عبد امللة   1

 جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -واإلر ا  اظ قسي مدرس اظةح  اظ قسة    ميان ظاقي اجلةد  0

 جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -فاتاأ عل  اظ قو اظرت و   حا ظ عبد اظستار 3

 جامع  عمت مشو  - لة  اظرت ة -ر ا  اظ قسي فاتاأ اظةح  اظ قسة  واإل حسا  اظدين عزع  4

 جامع  عمت مشو  - لة  اظرت ة -فاتاأ فصول اظرت ة  املساعد   ي ا عال اظدين  5

 جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -فاتاأ اظةح  اظ قسة  واإلر ا  اظ قسي   ةوظةرت  ؤا    ةاهة   2

 جامع  عمت مشو  -اظرت ة  لة  -فاتاأ ورئةو قس  فصول اظرت ة   حمسن خضة  7

 جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -فاتاأ اظةح  اظ قسة  واإلر ا  اظ قسي  حم د   ةاهة  عةد  8

 جامع  عمت مشو - لة  اظرت ة -مدرس اظةح  اظ قسة  واإلر ا  اظ قسي  حم و  رامز يواا  3

 جامع  عمت مشو -ة  لة  اظرت -فاتاأ اظةح  اظ قسة  واإلر ا  اظ قسي  نبةل حا ظ  12

. * ملنيوظة:     تةتةاي فمساء اظسا ا ايحمك مت ف دايل

 -ويويح اجلدول اظتات نساي اتقاق ايحمك مت ملقةاس اظتوا يف اظ قسي   ا يلي:
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 (2جدول )
 يسب اتفاق احملكمني ملقياس التوافق النفسي 

 اإلبعاد 
 م العبارة

 األول 
 )توافق شخصي(

 الثاين 
 )توافق اجتماعي(

 لثالثا
 )توافق مدرسي( 

 الرابع 
 )توافق أسري(

1 122 122 122 122 
0 122 122 122 122 
3 82 122 122 32 
4 122 82 122 122 
5 82 122 122 32 
2 122 32 122 122 
7 122 122 32 122 
8 122 122 122 122 
3 32 32 122 122 
12 122 122 32 122 

 يالصدق ابستخدام االتساق الداخل -ب
  حسةةةا ه عةةةن  ةيةةةيف  جيةةةا  معامةةةل االرتبةةةاط  ةةةمت املقةةةة ا واظدرجةةة  اظكلةةةة  ظلبعةةةد اظةةةذ  ت ت ةةةي  ظةةةةه و ةةةذظ  

 ارتبا ما ىظدرج  اظكلة   واجلدول اظتات يويح هذه املعامقت: 
 (3جدول )

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياس 
 توافق أسري سيمدر توافق  توافق اجتماعي توافق شخصي

  

ل معام
االرتباط 
ىظدرج  
اظكلة  
 ظلماناي

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
 اظكلة 
 ظل قةاس

  

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
 اظكلة 
 ظلماناي

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
اظكلة  
 ظل قةاس

  

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
اظكلة  
 ظلماناي

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
اظكلة  
 ظل قةاس

  

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
 اظكلة 
 ظلماناي

معامل 
االرتباط 
ىظدرج  
اظكلة  
 ظل قةاس

1 26323** 26423** 0 26472** 26334** 3 26715** 26525** 4 26873** 26738** 
8 26238** 26213** 5 26532** 26572** 2 26487** 26512** 7 26234** 26215** 

11 26527** 26581** 10 26210** 26527** 3 26828** 26234** 12 26343** 26034** 
14 26817** 26274** 15 26233** 26220** 12 26271** 26532** 13 26433** 26034** 
17 26455** 26505** 18 26235** 26532** 13 26782** 26485** 02 26745** 26588** 
04 26518** 26403** 01 26830** 26810** 00 26378** 26271** 03 26210** 26532** 
07 26240** 2.573** 08 26732** 26203** 05 26585** 26524** 02 26470** 26453** 
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32 26713** 26700 31 26327** 26424** 30 26832** 26258** 03 26233** 26778** 
33 26831** 26273** 34 26223** 26473** 35 26243** 26415** 32 26525** 26342** 
42 26223** 26422** 37 26873** 26748** 38 26813** 26575** 33 26733** 26714** 

واظةذ  يؤ ةد صةدق االتسةاق  2621( فن عةةا معةامقت االرتبةاط  اظة  ع ةد مسةتوى 3يتضح من جةدول )
 اظداخلي   عا  املقةاس. 

  ا   حساع معامقت االرتباط  مت ا  عا  اظقةعة  واظدرج  اظكلةة  ظل قةةاس واجلةدول اظتةات يويةح هةذه 
 املعامقت. 

 (4جدول )
 معامالت االرتباط بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس 

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  البعد 
 **2683 توا يف  خةي
 **2632 توا يف اجت اعي 
 **2683 توا يف مدراي
 **2682 توا يف فاة 

 2621**  ال ع د 
املقةةةاس  كةةل حةةةمل تةةرتاوح معةةامقت االرتبةةاط  ( فن ف عةةا  املقةةةاس ا ر ةةا تتسةةيف مةةا4يتضةةح مةةن جةةدول )

  مت: 
( ممةةةةا يصةةةة   هل فن ه ةةةةاص اتسةةةاقلا  ةةةةمت عةةةةةا ف عةةةةا  2621( وعةعمةةةا  اظةةةة  ع ةةةةد مسةةةتوى )2632 -2683)

 املقةاس  وفنه  وجه عا  صا ق   قةاس ما ويا ظقةااه. 
 ثبات املقياس:

 ةونبةةةاط و ةيقةةة  اظتمزئةةة  اظ ةةةةقة    عةةةا    قامةةةرت اظباحثةةة   سةةةاع ثبةةةات املقةةةةاس  اةةةةيقتمت مهةةةا:  ةيقةةة  فظقةةةا
 املقةاس واملقةاس  كل واجلدول اظتات يويح معامقت اظثبات: 
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 (5جدول )
 معامالت الثبات جلوايب املقياس واملقياس ككل 

التجزئة النصفية )سبريمان  معامل ألفا كرويباخ  اجلايب 
 براون( 

 2682 2681 توا يف  خةي 
 2632 2683 توا يف اجت اعي 
 2631 2682 توا يف مدراي 
 2672 2673 توا يف فاة  
 2632 2634 املقةاس  كل 

 ( فن عةا معامقت اظثبات مةتقع  واظذ  يؤ د ثبات املقةاس. 5يتضح من جدول )
 الصورة النهائية ملقياس التوافق النفسي 

 طالبايت العزيزات: 
 تقةف   ل عبارا من هذه اظعبارات قةفا جةدا. يعة  علةكي  ة ا يلي عد ا من اظعبارات وعلةكي فن  -
 وفما   ل عبارا ثقث  اختةارات تةا مدى ااتما ت  لا وعةعما ااتماىت صحةح .  -
 تة . واملالوع م   اختةار االاتما   اظ  تعرب عن اناباع  ا ول جتاه  ل عبارا من اظعبارات ا  -
   فغةا  اظبحمل اظعل ي  ق .   ةاانت هذا املقةاس اةي   وال تستخد   ال -
ال توجةةد ااةةتما   صةةحةح  وفخةةةى خا ئةة    اإلجا ةة  اظةةةحةح  هةةي اظةة  تعةةرب عةةن ااةةتما ت  املقةقةةة   -

 جتاه هذه اظعبارا. 
 

 غري موافق أحيا  موافق العبارة م
    ف عة ىظةيا عن نقسي.  1
    يسمل علل  ق ا  ا خةين  وجم  نمة .  0
    نو   راا  )عل ي/ ف يب(.  مقت ا ىختةار  3
ا ع د تواجد  ما فاة .  4     فقضل وقتلا اعةدل
    ي تا ين اظصعور ىظتعاي من فقل جممو .  5
    ف عة ىظسعا ا ع د اخلةو  ما فصدقائي.  2
    فحا ظ علل مواعةد  حضور  ظل درا .  7
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    يصمعين ف وا  علل   داء رف    مصكل  ما.  8
    اة علل اظصعور ىملزن  أا حةلرت علل  رجات يعةق يسة 3
    .  فتقبل آراء ا خةين    خةة  12
    اات تا مب ارا  ا نصا  املدراة .  11
    فااعد فخو    ااتذ ار  رواه.  10
    ف عة ىظوحدا حىت ظو   رت ما اظ اس.  13
    فحاي املصار     ا نصا  اجل اعة .  14
    عة ىظةيا عن مستوى  ةةلي اظدرااي. ف  15
    تس ح ت فاة  مب ارا  هوااي .  12
    فحل  احق  مزعم  فث اء اظ و .  17
    فوةز ىلدوء واالتزان االنقعات.  18
    فحةص علل اظتقوق   اظدراا .  13
    ف ضقت ما واظد / واظد    مصكق  اخلاص .  02
    ظبكاء  اباع ات م . فجمش ى 01
    فحاي فأا ة ما فصدقائي.  00
    تلىب امل اهج اظدرااة  حاج   و اظتعل .  03
    يستص م ف ةا  فاة    فمور ا اةا.  04
    يإلاي علل تةة ا  املدا واظعةبة .  05
    فتبا ل الدااي ما تمقئي.  02
    .  فمارس هوااي   ةي    املدرا  07
    يقةق ف وا   ةين و مت فخوا .  08
    فخا  ع دما فجد نقسي مبقة     مكان ما.  03
    فتصاجة ما تمقئي   املدرا   صكل متكةر.  32
    فتة      لاي  ةح اظدرس من املعل  مةا فخةى.  31
    ف عة فن فصدقائي فاعد حاالل مىن   حةاهت  ا اةي .  30
    علل مصاعة اظقليف من املواقا اجلديدا.  يسةاة 33
    فحا ظ علل مصاعة ا خةين.  34
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    اظتزا  ىرتداء اظز  املدراي.  35
    فتضاييف من فاة  ظكثةا  اداء اظ ةح ت.  32
    ااتاةا   ل مسئوظة  نقسي.  37
    فو   وعو   ما فصدقائي.  38
    ة املدرا . ف عة ىخلمل ع د اظتحدث ما مدي 33
     ع دما فتعة  ملصكل . تقا فاة   انيب 42
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