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 بناء وتقنني مقياس نهضغىط اننفسيت
 تقدمت به 

  أ.م.د ميثاق غازي زلمد 
 انباب األول:

 تعريف بانبحث:

 املقدمت وأهميت انبحث: 1 -1
يعيش اإلنسان كػريه من الكائنات احلية يف بيئة مليئةة باننهاةات الةت يعلامةه معاةا  نتة  ينةع  مةن 

ن النلسةةو نامسةةهو لةةو  نمةةن ن ينةةع  منةةو اًةةس ابات ىةة ا العلامةةه ًةةػساا نلسةةياا ضمةة ت الةة  يف العةة از 
نلسةةية  ن  مةة ام ةسةةهيةد نيعهةة  اإلنسةةان  ذل  ن يعيةة  ل ازنةةو مةةن اةة م اهباةةالي  الةةت يععامةةه  ةةا مةة  
ىة ه الغةػ و نكيليةة الععةايش معاةا  ن العػلة  ملياةاد نلكةن تهةه كةه اةوع ينهػةو الععة   ملة  ة انهاةا 

 ا م تيااااد نمسههاهتا ننصي  كه ف د مناا من
ندمةةا ش اةةه فيةةو  ن العلةة ت لعسةة ر لهعةةا لعسةة ر ناةةائلاا العا يهيةةة نبياناهتةةا الع ديةةة الةةت لسةةعن   ذل 
النظ يات نانلاىيم نانقاييس يف  ي جمام مبا فياا جمام الرتبية ال ياًية   ذ ظمكن الق م  ن ما نصةل   ليةو 

 شاعهارات نالقياس هلادت معو ا ما مل ت الرتبية ال ياًية يععه  كليا مل 
ار ملةة  بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب كعينةةة للهمةةمل هبشميةةة دنرىةةم انسةةعقهلو يف يةةنتةة  نتةة  اشاع

اجملعهةة  نهب ةةم دل يااةة نا القةة ر الكةةايف مةةن اشىعهةةات نال رااةةة نلةةاكلام النلسةةية الةةت تةة  لةةنعكس اةةلها 
 ه ال رااةةة إلصمةةاد مقيةةاس يععامةةه مةة  ملةة  مسةةائام نللةةاملام مةة  اجملعهةة  بلةةكه  صمةةا   لةة ا ةةةاعت ىةة

 الغػ و النلسية هلؤشع الس هد 
 مشكهت انبحث: 2 -1

ا للغةةةةةػ و النلسةةةةةية يععامةةةةةه ا كهةةةةةريا انسةةةةةريا احلياليةةةةةة الةةةةةت   ةةةةةه مصةةةةة را  يف  غلةةةةة  اهبويةةةةةان ناةةةةة م
ن ك ةري مةالاهباخاص م  ًػ و احليةاا الي ميةة نىةم غةري مة ركب لة له نتة   دهعة  ال رااةات السهيةة  ن 

 مةةةة ام العصةةةة  لكةةةة ن بةةةة ايعاا الغةةةةػ و النلسةةةةية  فعنةةةة ما يععةةةة م اإلنسةةةةان  ذل م تةةةة  ًةةةةاغ  لكةةةة ن 
ااةةعاابعو لةة له ان تةة  دااليةةة نلسةةيةد اهبمةة  الةة ي يةةنعكس اةةلها ملةة  مسةةاع اإلنسةةان نوي يعةةو نكلاعلةةو 

 ودناص صا من ما يك ن ى ا اإلنسان بالها مليو  ن يناح يف درااعو نيعلامه م  زم ئو نجمعهع
 داا لقيةةةاس الغةةةػ و النلسةةةية لةةة اه يف للاصةةةيه ويةةةاا  دنلعالةةة  ملةةةكلة الهمةةةمل يف مةةة ت نةةةة  

يف حمافظةةات الهصةة ا نميسةةان السالةة  الع اتةةو الةة ارس يف تسةةم الرتبيةةة ال ياًةةية يف معاةة   مةة اد انعلهةةب 
 نذي تارد
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 بناء وتقنني مقياس نهضغىط اننفسيت
 تقدمت به 

  أ.م.د ميثاق غازي زلمد 
 انباب األول:

 تعريف بانبحث:

 املقدمت وأهميت انبحث: 1 -1
يعيش اإلنسان كػريه من الكائنات احلية يف بيئة مليئةة باننهاةات الةت يعلامةه معاةا  نتة  ينةع  مةن 

ن النلسةةو نامسةةهو لةةو  نمةةن ن ينةةع  منةةو اًةةس ابات ىةة ا العلامةةه ًةةػساا نلسةةياا ضمةة ت الةة  يف العةة از 
نلسةةية  ن  مةة ام ةسةةهيةد نيعهةة  اإلنسةةان  ذل  ن يعيةة  ل ازنةةو مةةن اةة م اهباةةالي  الةةت يععامةةه  ةةا مةة  
ىة ه الغةػ و نكيليةة الععةايش معاةا  ن العػلة  ملياةاد نلكةن تهةه كةه اةوع ينهػةو الععة   ملة  ة انهاةا 

 ا م تيااااد نمسههاهتا ننصي  كه ف د مناا من
ندمةةا ش اةةه فيةةو  ن العلةة ت لعسةة ر لهعةةا لعسةة ر ناةةائلاا العا يهيةةة نبياناهتةةا الع ديةةة الةةت لسةةعن   ذل 
النظ يات نانلاىيم نانقاييس يف  ي جمام مبا فياا جمام الرتبية ال ياًية   ذ ظمكن الق م  ن ما نصةل   ليةو 

 شاعهارات نالقياس هلادت معو ا ما مل ت الرتبية ال ياًية يععه  كليا مل 
ار ملةة  بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب كعينةةة للهمةةمل هبشميةةة دنرىةةم انسةةعقهلو يف يةةنتةة  نتةة  اشاع

اجملعهةة  نهب ةةم دل يااةة نا القةة ر الكةةايف مةةن اشىعهةةات نال رااةةة نلةةاكلام النلسةةية الةةت تةة  لةةنعكس اةةلها 
 ه ال رااةةة إلصمةةاد مقيةةاس يععامةةه مةة  ملةة  مسةةائام نللةةاملام مةة  اجملعهةة  بلةةكه  صمةةا   لةة ا ةةةاعت ىةة

 الغػ و النلسية هلؤشع الس هد 
 مشكهت انبحث: 2 -1

ا للغةةةةةػ و النلسةةةةةية يععامةةةةةه ا كهةةةةةريا انسةةةةةريا احلياليةةةةةة الةةةةةت   ةةةةةه مصةةةةة را  يف  غلةةةةة  اهبويةةةةةان ناةةةةة م
ن ك ةري مةالاهباخاص م  ًػ و احليةاا الي ميةة نىةم غةري مة ركب لة له نتة   دهعة  ال رااةات السهيةة  ن 

 مةةةة ام العصةةةة  لكةةةة ن بةةةة ايعاا الغةةةةػ و النلسةةةةية  فعنةةةة ما يععةةةة م اإلنسةةةةان  ذل م تةةةة  ًةةةةاغ  لكةةةة ن 
ااةةعاابعو لةة له ان تةة  دااليةةة نلسةةيةد اهبمةة  الةة ي يةةنعكس اةةلها ملةة  مسةةاع اإلنسةةان نوي يعةةو نكلاعلةةو 

 ودناص صا من ما يك ن ى ا اإلنسان بالها مليو  ن يناح يف درااعو نيعلامه م  زم ئو نجمعهع
 داا لقيةةةاس الغةةةػ و النلسةةةية لةةة اه يف للاصةةةيه ويةةةاا  دنلعالةةة  ملةةةكلة الهمةةةمل يف مةةة ت نةةةة  

يف حمافظةةات الهصةة ا نميسةةان السالةة  الع اتةةو الةة ارس يف تسةةم الرتبيةةة ال ياًةةية يف معاةة   مةة اد انعلهةةب 
 نذي تارد
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 أهداف انبحث: 3 -1
 يا   الهممل  ذل ما يايت:

 اًةية يف معاىة   مة اد انعلهةب يفلسةية لة ط بة ه تسةم الرتبيةة ال يبناع نلقنب مقياس للغػ و الن -1
 حمافظات الهص ا نميسان نذي تارد

ةة  درةةةات معياريةةة نس يةة  مسةةع يات معياريةةة للغةةػ و النلسةةية لسةة ه تسةةم الرتبيةةة ال ياًةةية يف  -2 ًن
 معاى   م اد انعلهب يف حمافظات الهص ا نميسان ذي تارد

الغةةػ و النلسةةية لةة ط بةة ه تسةةم الرتبيةةة ال ياًةةية يف معاىةة   مةة اد انعلهةةب الععةة   ملةة  مسةةع ط  -3
 ذي تاردن يف حمافظات الهص ا نميسان 

 جماالث انبحث: 4 -1
اجملةةام الهلةة ي: بةة ه تسةةم الرتبيةةة ال ياًةةية يف معاىةة   مةة اد انعلهةةب يف حمافظةةات الهصةة ا  1 -4 -1

 نميسان ذي تارد
 د2007/ 4/ 15نلػاية  2007/ 11/ 5ا من ين: اللرت ااجملام الزم 2 -4 -1
اجملةةةام انكةةةاين: القامةةةات ال رااةةةية يف معاىةةة   مةةة اد انعلهةةةب يف حمافظةةةات الهصةةة ا نميسةةةان  3 -4 -1
 ذي تاردن 
 اندراساث اننظريت واملشابهت: -2
 اندراساث اننظريت: 1 -2
 مفهوم الضغط النفسي: 0 -0 -0

ة النلسةةية مجيعاةةا وةة م كةةه مةةا يةةؤد  اةةلها ملةة  احلالةةىنةةات لع يلةةات ك ةةريا هلةة ا انصةةسلح لنصةة  
ة الربيسانيةةةةة احل ي ةةةةة الغةةةةػ  النلسةةةةو بانةةةةو لةةةة ل   ن  ةاةةةةاد  ن مةةةةائ  يسةةةةه  لإلنسةةةةان  ذ لعةةةة   ان اةةةة م

اًةةةس ابا يف نفةةةائ  الكةةةائن احلةةةو كةةةالعع م لإلوهةةةاو ناحل مةةةان نالصةةة اب دمةةةا يعسلةةة  ااةةةعخ ات  اةةةالي  
 د(612: 27ال فاب النلسو )
شزارنس بانةةةو تالعا يةةة   ن ل تةةة  اتسةةة  يف انسةةةعقهه ن ن النعةةةائ  الناائيةةةة هلةةة ه العهليةةةة نتةةة  م فةةةو 

ل وةةةةةل يف السةةةةةل ت م ةةةةةه اتةةةةةربات ال ة انيةةةةةة نانظةةةةةاى  احل كيةةةةةة نالعػيةةةةةريات يف ال فةةةةةائ  ناشاةةةةةعاابات 
 (د123: 24ايةت )سلالل

ملة  ملةام  اللةخ  بانةو والةة مةن اإلةاةاد  ن العة ل  لةؤد   (Davis 1977)كهةا يع فةو ديلةز 
 (د417: 21نمهليالو انع فية نوالعو امسهية )

( بانةةةو تانلةةةك ت نالصةةةع بات ناهبوةةة ات الةةةت تةةة  ل اةةةةو اللةةة د يف 1989نلع فةةةو ب ينةةةة احللةةة  )
 (د22: 3ا مليوت )ا لو نلك ن مهئا ا  ن للكه هت ي ا ويالو نلسه  ل ل ا 
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 أنواعه: 0 -0 -0
 ىنات  ن اب من الغػ و ىو:

نعياةةة لةةهع    (Ordinary Tensions)الع ل ات النااةةئة مةةن احليةةاا بةةه ةةه عهبنم: نيالنةة ب ا د1
 انلك ت الت ي اةااا الل د يف ويالو نم ت ت رلو مل   اهاب واةالو بص را منااهةد

( الةةةت لةةة له  مب اوةةةه Developmental stressالنةةة ب ال ةةةاين: نيعه ةةةه بالغةةةػ و النهائيةةةة ) د2
و لله ات  الغاغسةد ا يفد لػريا النه   نيعسل  ذله من الل    مادالو ن ال ه ويالو من  لعً 

ا نيسةعه  نة ا ( نيك ن ت ياةLife Crisesنيعه ه باهبزمات نالص مات احليالية )الن ب ال المل:  د3
تصريا م ه اهبم ام نالعػريات يف الهيئة اشةعهاميةة الةت يصةع  هنهاةا م ةه مة ت اةخ  مزيةز 

: 25ا  وة ات اةةارا م ةه بلةةه ة ية  للعائلةةة بةام انعظةةاره )اناةةنتةة  يكة ن  وي ن فقة ان العهةه  
 د)735

 يلةةةةةع   ةةةةةا اللةةةةة د ملةةةةة  نةةةةة مب  اهبنم يةةةةة م  بالغةةةةةػ  العغةةةةة ي نتسةةةةةم اةةةةة لعز الغةةةةةػ و الةةةةةت
(Physical Stress  ال ي ضمة ت بسةه   ي ًة ر  ن  ذط للاسةم ) ناآلاة  ية م  بالغةػ  النلسةو

: 29و بعةادريه يف  منةو النلسةو نلقة ي ه ل الةو  ن حليالةو )نضم ت بسه  العا ي  الة ي ي اةاةو اللة د ني ركة
 (د231
 نظريات الضغوط النفسية: 3 -0 -0

لقسم نظ يات الغػ و  ذل جمه معب لغم اجمله مةة اهبنذل النظ يةات الةت ركةزت ملة  ردند اللعةه 
اةةيلو  كةان ن ننظ يةةالهي ل ةيةة للغةػ و نالةةت لعة   بالنظ يةات الهي ل ةيةةة  ن اللسةي ل ةية ن ب زىةا نظ يةةة  

النظ يةةات الهيئيةةة الةةت اىعهةة  بالع امةةه انسةةههة للغةةػ و ن اةةا ىا نظ يةةة مةة اري  مةةا اجمله مةةة ال انيةةة فعغةةم 
ننظ يةةةة  وةةة ات احليةةةاا الغةةةاغسة لةةةة )ىةةة نز نراىةةةو( ننظ يةةةة اجملةةةام ننظ يةةةة الع افةةة  بةةةب اللةةةخ  نالهيئةةةة 

لهيئيةة الةت اىعهة  بالع امةه انسةههة للغةػ و  نفيهةا )شزارنس( نت  لهنة  الهاو ةة يف درااةعاا النظ يةات ا
 يايت م م هل ه النظ ية:

 النظريات البيئية: -
( نل كةةز ملةة  اشىعهةةات باهبوةة ات نلػةةريات احليةةاا Holmes & Rahنظ يةةة )ىةة نز نراىةةو( ) د  

 (د10: 9الغاغسة الت من احملعهه  ن يك ن هلا لادري يف الل د )
(  ن ىةة ه النظ يةةة سةة د ااةةعاابة اللةة د ن ةة  Moos & Schaeforنظ يةةة )مةة س ناةةيل ( ) ده 

بةة  ت م اوةةه قسةة  تةة ا احلةة ت الغةةاغ   اهبنذل ىةةو اتصةةائ  اللخصةةية نبهيعةةة احلةة ت 
الغاغ  نبهيعة الهيئة من م تات اةعهامية  نان ولة ال انية ىو  درات احل ت الغةاغ  نكيليةة 

ت باهبمهةةةام الع افقيةةةة نل فيةةة  ةاةةةاز الع افةةة  معةةةو نلع تةةة  ملةةة   درات احلةةة ت الغةةةاغ  نالقيةةةا
 الع اف د
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دةةاره يف اللةة د نلعةة  ىةة ه ان ولةةة حمصةةلة نعةةائ  احلةة ت الغةةاغ  ن يف وةةب لعغةةهن ان ولةةة ال ال ةةة 
 (د128: 26للامه مجي  ما لق ت )

( نل م  ى ه النظ ية بنظ ية العقة ي  انعة يف  ن العقة مل انعة يف   ن مةا Lazarusنظ ية )شزارنس  دج 
ليو بالعق مل اشبعة ائو الة ي يلةري  ذل العهليةات انع فيةة للعقة مل الة ام ملة  م اةاةة اللة د يسل  م

 نعسلهات النه  نالعس رد
الععامةه معةو  ننة ب اشاةعاابة العامةة   ةسم ذج مل  العق ي  اإلدراكو للمة ت نكيلية ذ ي كز ى ا اهب

لععامةةةه  ن العكيةةة  نعسلهةةةات ويالةةةو نلقةةة   كةةة  شزارنس  ن الغةةةػ و سةةة ت منةةة ما ش يسةةةعسي  اللةةة د ا
 (د212: 20)

لظاةة  مةة د مةةن اآلدةةار السةةلهية للغةةػ و النلسةةية ظمكةةن مةةن ا هلةةا اشاةةع شم ملةة  نة دىةةا نهلةة ا 
 (:8: 2ناس رهتا نمن ى ه اآلدار ما يايت )

 دةةةار فسةةةي ل ةية: لعه ةةةه يف ارللةةةاب ًةةةػ  الةةةة ت نزيةةةادا يف ًةةة بات القلةةة   الصةةة اب   شت انعةةةة ا   -1
 خلددد اق ان اللاية للسعاتددف
را  لكةةةة ار الػيةةةةاه  لةةةة ت  دةةةةار اةةةةل كية: لعه ةةةةه يف لنةةةةات  مسةةةةع ط انعاةيةةةةة اللةةةة د يف انعةةةة ات انهةةةةاد -2

 خلدالعههددد ا
 خلدت  الق را مل  اختاذ الق ارددد انلعه ه يف اًس ابات العهليات العقلية العليا نلنا دار مع فية:  -3
 خلدر بال ن  ناإلوهاو ناشكعئاهددد ال  نا مة الػغ  ناللع   دار انلعالية: نللهه الق -4

اعه ار لع م الل د للغػ و اعسةعه  اآلدةار السةلهية معاةا مسةههة ًةع  ال فةائ  ناللعاليةات افه
الهلة ية نااةع م اشلةةزان يف ل اكية  امسةم انخعللةةة نكة له لسةه  ازملةةام يف مسةع ط  داع اللة د نيهةة   

 لعهه نم ت اىعهامو بوديف فق ان دافعيعو  ذل ا
 (946: 23 ن ااعاابة اهبف اد للغػ و لك ن مل  د دة  ن اب ىو: )

اشاةةةعاابة اللعالةةةة: نلةةةؤدي  ذل لػيةةةري  ن لعةةة م ىةةة ه الغةةةػ و لل صةةة م  ذل درةةةةة الع افةةة  الةةةت  د1
 للع ه بال اوةد

 هداشاعاابة انع فية  ن السل كية: نفياا يعهيز لص   الل د بال مهاشا ناشكعئا د2
 اشاعاابة العانهية: نفياا يهعع  الل د من م اةاة الغػ و  ي )اشنسماه(د د3

 وسائل قياس الضغوط: 5 -0 -0
 ىنات ناائه ااصة لقياس الغػ و نىو:

 داللسلايةاهباالي   د1
 ب يقة اهبداعد د2
 (226: 30ب يقة العق ي  ال ايتد ) د3



 027 0202رللة القادسية لعلوم الرتبية الرياضية....... اجمللد العاشر.....العدد األول... 

 منهجيت انبحث وإجراءاته امليدانيت -3
 منهج انبحث: 1 -3

اعيار اننا  ان ئم حله انلكلة  ن لعمقي  اهل   من  ىم اتس ات الةت يرتلة  ملياةا ذمةا   ن ا
لسهيةة  مقيةةاس الغةةػ و النلسةةية الهمةةملد نهلةة ا ااعةةارت الهاو ةةة انةةنا  ال صةةلو بااةةل ه انسةةح لهنةةاع ن 

 معو بهيعة انلكلةدن ع
 عينت انبحث: 2 -3

 يسةةعخ ماا الهاوةةمل ىةةو الةةت سةة د اجملعهةة  نمينةةة  ن بهيعةةة انلةةكلة ناهبىةة ا  ناإلةةة اعات الةةت
مةةةة اد انعلهةةةةب تسةةةةم الرتبيةةةةة ال ياًةةةةية يف  الهمةةةةمل نمليةةةةو فقةةةة  ا س يةةةة  مينةةةةة الهمةةةةمل بسةةةة ه معاىةةةة  

لهةةا مةةن ا( ب87)ت نالهةةالع مةة دىم 2008 -2007حمافظةةات الهصةة ا نذي تةةار نميسةةان للعةةات ال رااةةو 
قسةةةيم العينةةةة بس يقةةةة الق مةةةة  ذل جمهةةة معب بعةةة   ن ا ( بالةةة  ظم لةةة ن دةةة ت معاىةةة   ذ ا ل121 صةةةه )
( ب ه من معا   م اد انعلهب يف ميسان إلة اع العا بةة اشاةعس مية ملةيام  نتة  نتة  10ااعهعاد )

( بةة ه 6( بالةة  بعةة   ن ا ااةةعهعاد )87ب ب اتةة  )نةةاشاعيةةار ملةة  اجمله مةةة اهبنذل كعينةةة للهنةةاع نالعق
( 18( ااةعهارات   مةا اجمله مةة ال انيةة فكانة  كعينةة للعسهية  ب اتة  )3كعهةام )( منام نم ت ا 3لعػي  )

ح يف ة نم )  (1بال د كها مً 
 (1ة نم )

 يهب معل مات من مينة الهممل
تقسيمات 
 العينة

التجربة 
 االستطالعية

 اجملموع لكلي استبعاد التطبيق البناء والتقنني

 121 6 18 87 10 الع د
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 ث انبحث:وسائم وأدوا 3 -3
 ااعخ م  الهاو ة اهبدنات نال اائه اآللية:

 دانصادر الع بية ناهبةنهية -
 انقاب ت اللخصية -
 الزيارات اني انيةد -
 انعل ماتدااعهارا مج   -
 (Pentium 4وااهة  لكرتننية ن ب ) -
 ف ي  مهه -
 اإلجراءاث انعمهيت واننظريت نبناء وتصميم املقياس: 4 -3

 (د9 -1صم  م اماهتا من  بناع مقياس الغػ و النلسية ) ىنات امعهارات  اااية
 س ي  اننا  ال ي ايععه  يف الهناعد د1
س يةة  اإلبةةار النظةة ي  ن النظ يةةة الةةت اةةيععه  ملياةةا الهاوةةمل يف بنةةاع انقيةةاسد نتةة  ا امعهةةاد  د2

 النظ ية الهينيةد
للقيةةاسد ننعياةةة لةة له  س يةة  العهليةةات الةةت ظمكةةن  ن لعةةرب مةةن السةةهة  ن انعػةةري نلصةةهح تابلةةة د3

 رام  الهاو ة ما يايت:
مةةةنا  اتةةربا باشمعهةةةاد ملةة  اةةربا انخعصةةةب مةةن اةةة م مجةة  الهيانةةةات ناآلراع وةة دت الهاو ةةة  د1

 انسعخ مة يف مً  ب بناع نلصهيم انقياسد

                                                 
 :انقابلة اللخصية م  م د من اهباال ا ىم    

 التاريخ الكلية واجلامعة االختصاص االسم ت
 دد اعي  ةاام  1

 اشا ي
كلية الرتبية/ ةامعة  ملم النلس

 الهص ا
 
14 /12 /

د مياد  مساميه  دتد 2 2007
 صاحل

كلية الرتبية/ ةامعة  ملم النلس
 الهص ا

كلية الرتبية/ ةامعة  ملم النلس  دتدد بع م بناي زبريي 3
 الهص ا

 
  ف ي  العهه 

 ةامعة ميساند -كلية الرتبية ال ياًية   -ناى ا مه  الزى ا  دتدد -
  ادةامعة الهص -م ي ية ال ياًة امامعية  -تد  ن ار مه  القادر -
 ةامعة الهص اد -كلية الرتبية ال ياًية  -مسري ال   دتدت -
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ا يف س يةة  ملاةة ت الغةةػ  النلسةةو لةة ط ا م ةعياةةامعهةة ت الهاو ةةة اإلبةةار النظةة ي ب صةةلو  بةةارا  د2
 الرتبية ال ياًية يف معاى   م اد انعلهبدب ه تسم 

( فقةة ا 75ااةةعخ م  الهاو ةةة  اةةل ه العقةة ي  الةة ايت يف بنةةاع انقيةةاس نذلةةه مةةن اةة م  مةة اد ) د3
الرتبيةةة ال ياًةية يف معاىةة   مة اد انعلهةةب  بةة ه تسةم لععلة  بالغةػ و النلسةةية نالةت لةةؤد  ملة 

 ابة وس  ما لعنيو اللق ا هلمدم زمة مل  مخسة حمانر  نل ت اتيار هلم يف اإلة
 خطوات التصميم وإجراءاته ادليدانية: 0 -4 -3  

 لق  م ت مهلية العصهيم باتس ات اآللية:
 إعداد الصيغة األولية للمقياس: 0 -4 -3

الغةةػ و النلسةةية نلععةة   ملةة  بهيععاةةا ناللقةة ات اإلبةة ب ملةة  اهبدبيةةات الةةت لععلةة  مبقةةاييس  د1
لت صيػ   ا اللق ات نمن ى ه انقاييس ذات الع تة مقياس الغةػ و الت لغهنعاا نالس يقة ا

 (د170: 5) 1995النلسية لعام  مه  النيب العهادي 
 ةةةة اعات مقةةةاب ت اخصةةةية مةةة  بعةةة  اتةةةرباع نانخعصةةةب يف جمةةةام ملةةةم الةةةنلس نملةةةم الةةةنلس  د2

  يف س يةة  ال ياًةةو ناشاعهةةارات نالقيةةاس للمصةة م ملةة   كةةرب تةة ر مةةن انعل مةةات الةةت لسةةام
 حمانر القياس نفق الود

 عرض الصيغة األولية للمقياس على اخلرباء 3 -4 -3
تامةة  الهاو ةةة بعةة م الصةةيػة اهبنليةةة للهقيةةاس ملةة  جمه مةةة مةةن اتةةرباع نانخعصةةب يف جمةةام ملةةم 

( نذلةه للعاكة  مةن صة وية كةه فقة ا مةن 1نالقيةاس ملمة  )النلس نملةم الةنلس ال ياًةو ناشاعهةارات 
ةة   نس يةة  ك  ةةا منااةةهة  ن غةري منااةةهة لعقةة مل الهةة يه ان ئةةم ويةمل  نةة ب انلةة دات نكيليةةة الصةياغة نالً 
 معاا نك له س ي  الم العق ي  ال ي اترتوعو الهاو ة نى  السلم اتهااودم ت م عيف وام 

   ملة  نبع   ن  بة ط اتةرباع م وظةاهتم ملة  انقيةاس تامة  الهاو ةة قسة  النسةهة انئ يةة للععة
%( 80من م ات  انقياس نفا   ن ان ت  الة ي يعلة  بنسةهة ) الل نق بب  راع اترباع و م كه م ت 

( ارباع  نمليو امعه ت الهاو ة انعيةار 10( ارباع من  صه )8ب ات  ) فاك   من اترباع مليو يع  مقه شا 
 اآليت:
 فاك  د %(80لععه  اللق ا  ذا بلػ  نسهة انعلقب مل  ص ويعاا ) د1
 %( فاك  د80س   اللق ا  ذا بلػ  نسهة انعلقب مل  م ت ص ويعاا ) د2
لعةة م اللقةة ا  ذا لهاينةة  و هلةةا اآلراع  ي منةة ما لكةة ن نسةةهة انعلقةةب نغةةري انعلقةةب ملياةةا  تةةه  د3

 %(د80من )
( فقة ات بعة   ن ا 5( نوة   )75( فقة ا مةن  صةه )69نت   ال  العمليةه الناةائو مةن تهة م )

 (د2بع  اللق ات بناع مل   راع اترباع نو   غري ان ئم مناا نكها ى  مهب يف ة نم ) لع يه
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 يبني النسبة ادلئوية ألداء اخلرباء حول صالحية الفقرات (0جدول )

 الفقرة النسبة ادلئوية الفقرة
سبة نال

 ادلئوية
 النسبة ادلئوية الفقرة النسبة ادلئوية الفقرة

1 100 % 25 90 % 49 90% 73 100 % 
2 100 % 26 100 % 50 100 % 74   100 % 
3 70 % 27 90 % 51 100 %   
4 70 % 28 100 % 52 100 %   
5 90 % 29 80 % 53 90 %   
6 100   % 30 90 % 54   100 %   
7 100 % 31 80 % 55 90 %   
8 100   % 32 100 % 56 90 %   
9 100   % 33 90 % 57 90 %   
10 80 % 34 90 % 58 90 %   
11 90 % 35 100   % 59 90 %   
12 100   % 36 100   % 60 80 %   
13 100   % 37 100   % 61 90 %   
14 90 % 38 100   % 62 90 %   
15 100   % 39 90 % 63 100   %   
16 90 % 40 90 % 64 90 %   
17 80 % 41 90 % 65 90 %   
18 100 % 42 90 % 66 90 %   
19 100 % 43 90 % 67 80 %   
20 90 % 44 70% * 68 100 %   
21 100 % 45 100 % 69 90 %   
22 90 % 46 100 % 70 70% *   
23 90 % 47 70% * 71 100 %   
24 80 % 48 90 % 72 90 %   
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 * اللق ات الت دل سصه مل  النسهة انسل بةد
 التطبيق األويل للمقياس: 4 -4 -3

 5/1/2008 نليةة مةن السة ه ا لسهيقةو بعةاري  ا للعسهي  ملة  مينةة ياس ةاىزا بع   ن  صهح انق
ةةةة واا نمةةةة ط فاهاةةةةا لللقةةةة ات ن اةةةةل ه الػةةةة م العاكةةةة  مةةةةن فاةةةةم العينةةةةة لععليهةةةةات  نقيةةةةاس نمةةةة ط ًن

صةةياغعاا نباإلًةةافة  ذل اإلةابةةة ملةة  فقةة ات انقيةةاس بلهةة  الهاو ةةة مةةن العينةةة م وظةةة كةةه فقةة ا ب تةةة 
فيهةةا  ذا كانةة  ناًةةمة نتةة    لةة  العينةةة بةةهع  بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف ميسةةان  نالعااةةري ملياةةا

ةة  مجلةةة مةةن 10نالهةةالع مةة دىم ) ( بةة ه نالةة ين ا ااعيةةارىم بس يقةةة ملةة ائية نتةة  تامةة  الهاو ةةة بً 
 الععليهات اتاصة باإلةابة مل  انقياس نالت لغهن  ما يايت:

 ة من ا م لق مل سم ذج يعغهن ب يقة اإلةابةدف اد العين يغا  ب يقة اإلةابة هب د1
  مساع ف صة هبف اد العينة ل اعلسار  ذا كان ىنات ً نرا ل لهد د2
  ن لك ن اإلةابة مل  مجي  اللق اتد د3
ليس ىنات  ةابة صميمة  ن اابئة ن سما لك ن اإلةابةة ملة   اةاس نةاةة النظة  اتاصةة بكةه  د4

م  نعائ  ى ا اإلة اع  ن ا  لععليهات ناللق ات كان  ناًمة ل ط امهي دخمعربد نت   ًن
 انتجربت انرئيست: 5 -3

 ن الػ م من لسهي  انقياس يف ى ه العا بة ى  الع صه  ذل مع فة الق ا العهييزيةة للقة ات انقيةاس 
 نس ي  اللق ات انهيزا  نغري انهيزاد

 إجراء تطبيق التجربة: 0 -5 -3
ا ظم لةةة ن دةةة ت ( بالهاةةة93ملةةة  ) 13/1/2008نلػايةةةة  7/1/2008ا لسهيةةة  انقيةةةاس يف اللةةةرتا 

ت  نبعةة  اشنعاةةاع 2008 -2007معاىةة  إلمةة اد انعلهةةب يف اننسقةةة امن بيةةة مةةن العةة اق للعةةات ال رااةةو 
اشاةةعهارات للعاكةة  مةةن  ن مجيةة  اللقةة ات تةة   ةة  اإلةابةةة ملياةةا  نتةة  نةةع  مةةن مةةن اإلةابةةة ا لةة تي  

( ب ه  ن  ا  صهح العة د الكلةو نالناةائو 3 لكعهه  ةاباهتا نغياه )( ااعهارات دل3ذله ااعهعاد )
 ( بالهاد87لعينة العا بة ال ئيسية )

 أسلوب تصحيح ادلقياس: 0 -5 -3
ن مقيةةةةاس الغةةةةػ و النلسةةةةية لةةةة ط بةةةة ه تسةةةةم الرتبيةةةةة ال ياًةةةةية يف معاىةةةة   مةةةة اد انعلهةةةةب يف  

(  نتةةة  2ا م زمةةة ملةةة  مخسةةة حمةةةانر ملمةة  )( فقةةة  59حمافظةةات الهصةة ا نميسةةةان نذي تةةار مكةةة ن مةةن )
ةةة ط لصةةميح اللقةة ات بامسةةاع اللقةة ا الةة زن اننااةة  وسةة  لااةةري انخعةةرب ملةة  اةةلم العقةة ي  اتهااةةو  

 (د3كها يف ام نم )
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 (3جدول )

 يبني القيم الوزنية للفقرات
 5 4 3 0 0 القيمة الوزنية
 اا ي ا ة ا  ا ي ا مع اسة منخلغة امنخلغة ة ا  دشلعاا

 ( درةةد345 -69درةات انقياس لرتان  بب ) لك ن ن  ا
 احتليل الفقرات إحصائي   3 -5 -3

ا ىةةة  سسةةةب ن ميةةةة انقيةةةاس مةةةن اةةة م اكعلةةةا  ًةةةع   ن اهلةةة   مةةةن سليةةةه اللقةةة ات  وصةةةائيا 
 (د129: 14 ن دل لكن صاحلة )اللق ا نمن ن العهه  ما مل   مادا صياغعاا  ن ااعهعادىا 

 قوة متييز الفقرة: 0 -3 -5 -3
 ن القةة ا العهيزيةةة لللقةة ا يقصةة   ةةا تتةة را اللقةة ا ملةة  العهيةةز بةةب اهبفةة اد انهعةةازين يف الصةةلة الةةت 

 (د15: 22يقسهاا انقياس نبب اهبف اد الغعلاع يف لله الصلةت )
 انقيةاس الةة ي يعكةة ن مةةن فقة ات ةيةة ا يكةة ن ت يةا هبن ةةة دا انقيةةاس لععهةة ندمةا ش اةةه فيةةو  ن 
لةو كهةا  ن القة را ملة  العهيةز بةب الغةعا  نانعلة تب لعة   ىةم دشلةة لصة  مل  ة دا اللق ات انك نة 
 (د11: 4فق ا من ت ات انقياس )

 الهع  الهاو ة ما يايت:نلػ م وساه معامه  ييز اللق ات 
 ا اوعسةاه ال رةةة الكليةةة للهقيةاس مةةن اة م مجةة  الة رةات الةةت وصةه ملياةةا انخعةرب لكةةه د1

 فق اد
 اد وصه ملياا  ف اد العينة لصام يا ترله  ال رةات ال د2

ملةة   ملةة  الةة رةات ن  ةةه  اةة ت جمهةة معب مةةن الةة رةات   ةةه  وةة اشما اهبفةة اد الةة ين وصةةل ا 
%( العليةةا نالةة نيا   ةةه  فغةةه 27الةة رةات نتةة  نةةة   ن نسةةهة ) ال انيةةة اهبفةة اد الةة ين وصةةل ا ملةة   نبةةا

اد معامةةه  ييةةز اللقةة ا هبن ىةة ه النسةةهة لقةة ت لنةةا جمهةة معب باتصةة  مةةا ظمكةةن اهباةة   ةةا يف  صمةةنسةةهة ظمكةةن 
: 27شمعة ارل )اشاعهةار ملة  صة را منمةت الع زية  من وام ن ةايز منة ما يكة ن ل زية  الة رةات ملة  ا

بةةب جمهةةة معب معهةةاينعب مةةن اجمله مةةةة %( العليةةا نالةة نيا مقه لةةةة للهقارنةةة 27(د كهةةا نلععةةرب نسةةةهة )192
 ( ااعهاراد24( نب له لك ن  اجمله معب العليا نال نيا ت ات كه مناا )41: 22) كلية ال

 (د51: 12نحلساه ت ا  ييز اللق ا ا لسهي  انعادلة اآللية )
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 ويمل  ن: ت = معامه  ييز اللق ا الت سع ي مل  م ا ب ائه
 ن = جمه ب  نزان اله ائه للهاه مة العليا× ه ب 

 ه ب  نزان اله ائه للهاه مة ال نيان = جم× ه د  
)مةةة د الهةةة ائه  ( = جمهةةة ب واصةةةه ًةةة ه نصةةة   فةةة اد العينةةةة يف اجملهةةة معب يف1 –)ه × ت  
( نبع  ااعكهام العهليات اإلوصائية شاعخ اج الق ا العهيز لللق ات لهةب   ةا ل انوة  بةب 1 –لللق ا 

 :22ا )( ةية ا ةةة ا 40د0ييةز فياةا  ملة  مةن )( نلعة  اللقة ا الةت لهلةع تيهةة معامةةه العه88د0 -40د0)
 ( نت   ال  ذله من ته م كه اللق اتد 4( كها يف ة نم )406

 (4ة نم )
 يهب تيم معامه الق ا العهييزية لكه فق ا من فق ات انقياس

 النسبة الفقرة النسبة الفقرة النسبة الفقرة
 47د0 47 57د0 24 61د0 1
 50د0 48 41د0 25 53د0 2
 45د0 49 83د0 26 51د0 3
 77د0 50 70د0 27 67د0 4
 72د0 51 69د0 28 47د0 5
 72د0 52 56د0 29 77د0 6
 80د0 53 83د0 30 45د0 7
 54د0 54 67د0 31 60د0 8
 42د0 55 62د0 32 45د0 9
 45د0 56 57د0 33 64د0 10
 57د0 57 48د0 34 84د0 11
 83د0 58 60د0 35 71د0 12
 64د0 59 59د0 36 84د0 13
 60د0 60 52د0 37 68د0 14
 58د0 61 48د0 38 57د0 15
 69د0 62 66د0 39 48د0 16
 60د0 63 60د0 40 67د0 17
 64د0 64 86د0 41 40د0 18
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 النسبة الفقرة النسبة الفقرة النسبة الفقرة
 57د0 65 63د0 42 46د0 19
 70د0 66 58د0 43 54د0  20
 81د0 67 55د0 44 40د0 21
 68د0 68 42د0 45 63د0 22
 88د0 69 47د0 46 64د0 23
 املعامالث انعهميت نهمقياس: 6 -3

لكو يعم ااعخ ات نلسهي  بع  اشاعهارات نانقاييس ينهػو م اماا الع ي  مةن اللة نو ناهباةس 
نيسعخ ت يف ى ا الص د ما يع   بانعام ت العلهية هل ه اشاعهارات نذله لغةهان احلكةم ملة  مة ط 

 (د253: 10ال هات نالص ق )ص ويعاا ل اعخ ات نى ه انعام ت ىو انً  مية ن 
 ادلوضوعية: 0 -6 -3

ةة مية لعةةل تالعمةة ر مةةن العميةةز  ن الععصةة  نمةة ت  داةةام الع امةةه اللخصةةية للهخعةةرب ك رائةةو  انً 
ن ى ائةةةو ال اليةةةة نمي لةةةو اللخصةةةية نوةةة  سيةةةزه  ن لعصةةةهو فاةةةو لعةةةل  ن لصةةة  تةةة رات اللةةة د كهةةةا ىةةةو 

 (د12: 13م ة دا فع  ش كها ل ي ىا  ن لك نت )
نانً  مية يف جمام اشاعهارات لعل اشاعهةارات العم ي يةة الةت سة د  ةابعاةا مةن ب ية  ملعةا   ن 

 ةابةةات سمةة ذج كهةةا يف والةةة اإلةابةةة مةةن  اةةئلة معينةةة  سةةا  ن صةة اه  ن بااعيةةار  ةابةةة مةةن بةةب مةة ا 
ة مية ىة  اشاعهةار الة ي ش ي ةار و لةو مة ت ان افقةة مةن انخعةربين منة   نمبعت  ا   ن اشاعهار العةات انً 

ةةةة ميا  ا  ذا تةةةةات اخصةةةةان  ن  ك ةةةة  بااةةةةعخ ات نلةةةةس اهبةاةةةةزا ناإلةةةةة اعات العنليةةةة   ذ يععةةةةرب اشاعهةةةةار مً 
ن مكن احلص م مل  نعائ  معلا ة ناشاعهارات الت طمعار فياا انخعرب اإلةابة من بب م ا ب ائه يسلة  

ةةة مية هبن بامكةةةان احملك هةةةب كلاةةةم اشمعهةةةاد ملةةة  ملعةةةا  العصةةةميح  ن نةةةة   ن ملياةةةا اشاعهةةةارات انً 
 (د155 -153: 14مل  الم العق ي  احمل د ل اعهار )

 الصدق: 0 -6 -3
: 10يععةةةةرب الصةةةة ق العامةةةةه اهبك ةةةة   شميةةةةة بالنسةةةةهة للهعةةةةام ت العلهيةةةةة ل اعهةةةةارات نانقةةةةاييس )

ةة254 (د نتةة  72: 1)  مةةن  ةلاةةات (  نىةة  يعةةل تتةة را اشاعهةةار ملةة  تيةةاس السةةهة  ن الظةةاى ا الةةت ًن
 ل  مؤا ات الص ق اآللية:موصل  الهاو ة 

 الصدق الظاهري 0 -6-0 -3
مةة عمن  ن اب الص ق انسل بةة يف بنةاع انقةاييس لإلاةارا  ذل مة ط م ا يع  الص ق الظاى ي ناو ا 

ع فةةة مةة ط انقيةةاس مةةن ويةةمل انظاةة  العةةات ل اةةعخ ات يف تيةةاس السةةهة انسل بةةة  نيةةعم ذلةةه مةةن ب يةة  م



 029 0202رللة القادسية لعلوم الرتبية الرياضية....... اجمللد العاشر.....العدد األول... 

ةةة   لعليهةةةات ننةةة ب فق الةةةو نمةةة ط صةةة ويعاا إلدةةةارا اإلةابةةةة اننااةةةهة يف اجملعهةةة  الةةة ي  مةةة  انقيةةةاس  ًن
 ذل  ن تالصةةةة ق الظةةةةاى ي يعةةةة   وةةةة  مؤاةةةة ات  Scannell( نيلةةةةري 552 -551: 7للعسهيةةةة  مليةةةةو )

 (د73: 28ص ق احملع ط نيلري  ذل م ط صلة فق ات اشاعهار بانعػري ان اد تيااوت )
نمةةةن اةةة م مةةة م انقيةةةاس احلةةةارل ملةةة  انخعصةةةب يف جمةةةام ملةةةم الةةةنلس نملةةةم الةةةنلس ال ياًةةةو 
ناشاعهةةةةارات نالقيةةةةاس للمكةةةةم ملةةةة  مةةةة ط صةةةة وية فق الةةةةو ك  ةةةةا لقةةةةيس مةةةةا  مةةةة ت مةةةةن  ةلةةةةو ناللةةةةاق 

 ا لعم ي  ذلهد%( فاك   منام يع  كافيا 80)
لعقة ي   ا مقهة شا احملكهب لع   اةل با  ت ن  راع Ebleا للص ق ويمل يععرب نى ا اإلة اع يععرب مؤا ا 

 (د55: 22الص ق الظاى يت )
 صدق البناء: 0 -0 -6 -3

ة ب لقيااةةو نىة  سليةةه درةةات انقيةةاس يقصة  بةو  مةة ط تة را انقيةةاس يف تيةاس الهنةةاع النظة ي انً 
 (  نمةةةةةن اةةةةة م العمليةةةةةه120: 19ا  ذل بنةةةةةاع اتاصةةةةةية انةةةةة اد تيااةةةةةاا يف ًةةةةة ع ملاةةةةة ت معةةةةةب )ااةةةةةعنادا 

( نىةو 88د0 -40د0بةب )  ا ل انوةاإلوصةائو لللقة ات لهةب  ن اللقة ات لعهعة  بقة ا  ييزيةة ةية  ةة ا 
( ندما اه  ن ول  ن انقياس احلةارل يعهعة  بصة ق 1 -40د0ًهن درةة ته م اللق ا نالت لك ن بب )

 الهناعد
 الصدق التالزمي:  3 -0 -6 -3

العقةة ي ات  ن النعةةائ  الةةت   ةةه اهبداع احلةةارل يف  يقصةة  بةةو نةة ب الصةة ق الةة ي يةة له  بالةة رةات  ن
(  ذ  نو تيعل الكل  من الع تة بةب اشاعهةار احلةارل ناحملةه 263: 10الظاى ا الت يقيساا اشاعهار )

 (د191: 11مبعت  ننا نقارن بب درةات اهبف اد يف اشاعهار ندرةاهتم مل  مقياس مً  مو  ا ت )
 ك اخلارجي:صدق احمل 0 -3 -0 -6 -3

( كهمةةه 170: 5امعهةة ت الهاو ةةة مقيةةاس مةةام  مهةة  النةةيب العهةةادي لقيةةاس الغةةػ و النلسةةية )
( بالهةا 18اارةو نى  مقياس ًن  لقياس الغػ و النلسية بلكه ماتد نتة  بهة  ىة ا انقيةاس ملة  )

سةةية ب ااةةسة ا تيةةاس الغةةػ و النل%( مةةن العينةةة نا  يغاة68د20مةن بةة ه مينةةة الهنةةاع نالعقنةب بنسةةهة )
 د(5انقياس احلارل نوساه معامه اشرلهاو بيناها كها ى  يف ام نم )

 يبني قيمة معامل االرتباط بني مقياس الضغوط النفسية بشكل عام وادلقياس احلايل (5جدول )

 االختبار
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

قيمة معامل 
 االرتباط

 2.20القيمة اجلدولية عند 
 06 ودرجة حرية

 61 4د222 انقياس الساب 
 46د0 77د0

 50د50 16د320 انقياس احلارل
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ا بةةب انقيةةاس احلةةارل ناحملةةه نىةة ا نمةةن اةة م امةة نم ن وةةل نةةة د م تةةة ارلهةةاو دالةةة  وصةةائيا 
 ي م مل  ص ق انقياس احلارل بقياس ما ًن  من  ةلود

 :صدق احملك الداخلي 0 -3 -0 -6 -3
( نتةةة  ا 46: 5لةةة  لعهةةة   داع اللةةة د اللعلةةةو يف جمةةةام السةةةهة انةةة اد تيااةةةاا )نىةةة  تةةة را انقيةةةاس م

ار العازئةةةة النصةةةلية  ذ بلػةةة  تيهةةةة معامةةةه اشرلهةةةاو هةةةوسةةةاه معامةةةه اشلسةةةاق الةةة االو مةةةن اةةة م ااع
(  ويةةمل ا لقسةةيم اشاعهةةار  ذل نصةةلب 5( كهةةا يف امةة نم )83د0احملعسةة  بس يقةةة العازئةةة النصةةلية )

 (د286: 10لكه خمعرب درةعب )يصهح نفق ات زنةية قيمل فق ات ف دية 
( بالهةةةا مةةةن مينةةةة الهنةةةاع  لكةةةن مةةةا وصةةةلنا مليةةةو يععةةةرب مب ابةةةة اشلسةةةاق 20نتةةة  ا وسةةةاه نعةةةائ  )

الة االو لنصةة  اشاعهةةار فقةة   ذ يؤاةة  ملةة  ىةة ه الس يقةةة   ةةا لععامةةه مةة  نصةة  اشاعهةةار كانةةو ااعهةةار  
 (د  93: 22كامه )

لسةةاق الةة االو ل اعهةةار ككةةه ا لسهيةة  معادلةةة العنهةةؤ باتصةة  السةةاق داالةةو نلعقةة ي  صةة ق اش
 للهقياس:

   
 = معامه دهات اشاعهار10ويمل ر

 معامه اشرلهاو بب نصلو اشاعهار  
( نمسةع ط 18ا منة  درةةة و يةة )( نىة  دام  وصةائيا 90د0ا مقة اره )ا داالياةوق  انقياس الساتا 

 (د44د0حملعسهة كان   كرب من تيهة ام نلية الت لساني )(  ذ  ن القيهة ا01د0دشلة )
 (6جدول )

 بني قيمة معامل االرتباط بني نصفي االختباري

 اجملموعة
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

معامل االرتباط بني 
 ئي االختبارجز 

( 2.20القيمة اجلدولية عند )
 (08ودرجة حرية )

 44د0 80د0 61د3 9د103 الل دية
 54د4 104 زنةيةال
 الصدق الذايت: 4 -0 -6 -3

ىةةة  صةةة ق الةةة رةات العا يهيةةةة ل اعهةةةار بالنسةةةهة للةةة رةات احلقيقيةةةة الةةةت الصةةة  مةةةن اةةة ائ  
: 16 اسةةاع القيةةاس  نيقةةاس ىةة ا النةة ب مةةن الصةة ق مةةن ب يةة  امةة ر الرتبيعةةو نعامةةه دهةةات اشاعهةةارد )

 (د56
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 الص ق ال ايت = ال هات   
( دمةةةا يةةة م ملةةة  صةةة ق مةةةام نقيةةةاس نن عمعةةةو 92د0لصةةة ق الةةة ايت للهقيةةةاس )نتةةة  بلػةةة  تيهةةةة ا

 لسهيعة الهمملد
 الثبات: 3 -6 -3

ا  ذا وصةلنا منةةو ملة  نلةةس النعةائ  منةة   مةةادا ال هةةات بانةو تاشلسةةاق يف النعةائ  نيععةةرب دابعاةةيعة   
 (د67: 14لسهيقو مل  نلس اهبف اد نيف فه نلس الظ ن ت )

 طريقة اإلعادة:الثبات ب 0 -3 -6 -3
لخ  ىةة ه الس يقةةةة بةةاة اع اشاعهةةةار ملةة  العينةةةة مةة لب للصةةه بيناهةةةا فةةرتا زمنيةةةة نبعةة ىا يةةةعم عنلةة

 العع   مل  اشرلهاو بب اشاعهارين نالقيهة انسعخ ةة   ه معامه دهات اشاعهارد
شاعهةار (  يةات ملة  ا10( بالهةا بعة  مة نر )20نمن  ةه ذله    مهلية  مةادا اشاعهةار ملة  )

ةةةح يف امةةة نم  اهبنم  نبعةةة  مجةةة  النعةةةائ  تامةةة  الهاو ةةةة بااةةةعخ اج معامةةةه اشرلهةةةاو الهسةةةي   نكهةةةا مً 
 (د7)

 (7جدول )
 بني قيمة معامل االرتباط للداللة على ثبات االختبار بطريقة اإلعادةي

 االختبار
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

قيمة معامل 
 االرتباط

( 2.20د )القيمة اجلدولية عن
 (08ودرجة حرية )

  9د27 314 اهبنم
 85د0

 
 3د25 319 ال اين 44د0
 نت  نع  من ذله معن ية اشرلهاو بب اشاعهارين دما ي م مل  دهات نعائ  اشاعهار

 اندرجاث املعياريت نهمقياس 7 -3
معهةةار  ن مةةن اسةة ات لقنةةب انقيةةاس نذلةةه با ن ااةةعخ اج الةة رةات انعياريةةة يعةة  اسةة ا ماهةةة 

ه مةةن انخعةةربين  ش بعةة  س يلاةةا  ذل ش لععهةة  يف انقارنةةة مةة  غةةري الةة رةات اتةةات الةةت ضمصةةه ملياةةا انخعةةرب 
(  نلعةةةةة   46: 6درةةةةةةات معياريةةةةةة  نىةةةةةو الةةةةةت ختربنةةةةةا مةةةةةن كيليةةةةةة  داع اآلاةةةةة ين يف نلةةةةةس اشاعهةةةةةار )

SCOTT  يكة ن باإلمكةان ااةعخ ات انعايري مل    ا ة انم لسعخ ت لعلسةري درةةات اشاعهةار ويةمل
(  نللمصة م ملة  الة رةات انعياريةة تةات الهاوةمل 301: 10)لله انعايري لع لنا مل  مسع ط انخعربين 

 (د185: 18بااعخ ات انعادلة اآللية: )
 ال رةة انعيارية = 
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 ويمل  ن 
 س = تيهة ال رةة اتات

 ال ا  احلسا  ل اعهار

 اشرم ا  انعياري ل اعهار 
( نللعخل  من القيم السالهة تةات الهاوةمل بعم يةه 3 -( ن)3نس د تيهة ال رةة انعيارية بب )+ 

 (185: 18ال رةة انعيارية  ذل درةة معيارية مع لة نوس  انعادلة اآللية )
 50( + 10× ال رةة انعيارية انع لة = )ال رةة انعيارية  

( نمةةةن ب يةةة  الةةة رةات انعياريةةةة للهقيةةةاس 80 -20تيهةةةة ال رةةةةة انعياريةةةة انع لةةةة بةةةب )لةةةرتان  ن 
 ظمكننا ااعخ اج انسع يات انعيارية لود

 ادلستويات ادلعيارية للمقياس: 9 -3
انسةةةع يات ىةةةو معةةةايري تيااةةةية   ةةةه اهلةةة    ن الػةةة م انسلةةة ه سقيقةةةو هبي صةةةلة ااصةةةة هب ةةةا 

ات الغةة نرية نهلةة ا يةةعم  مةة اد انسةةع يات ملةة   فةة اد ذني مسةةع ط مةةام يف لعغةةهن درةةةات لهةةب انسةةع ي
( نلعم يةة  ىةة ه انسةةع يات ااةةعخ م  الهاو ةةة منمةةت الع زيةة  السهيعةةو )كةةانس( الةة ي 184: 8اهبداع )

هبن ك ةةريا مةةن الصةةلات ناتصةةائ  الةةت لقةةاس  ىف جمةةام الرتبيةةة ال ياًةةية ايععةةرب مةةن  ك ةة  الع زيعةةات اةةي ما 
( نتةةة  ااعةةارت الهاو ةةةة  ن لكةةة ن ىنةةةات 110: 17جملةةةام يقةةةرته ل زيعاةةةا مةةن اننمةةةت السهيعةةةو )يف ىةة ا ا

د قيةةةاس الغةةةػ و النلسةةية لةةة ط بةةة ه تسةةم الرتبيةةةة ال ياًةةةية يف معاىةة   مةةة اد انعلهةةةب( مسةةع يات ن6)
ةةةة ( در 60( درةةةات  نالةة رةات انعياريةةة انع لةةة لعكةة ن مةةن )6نلكةة ن لةة رةات انعياريةةة لعكةة ن مةةن )

 فان:
ةةح يف اللةةكه  10انسةةع ط ال اوةة  = درةةةة معياريةةة ناوةة ا =  درةةةات معياريةةة مع لةةة نكهةةا مً 

(2) 
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 (1اكه )

(  تسات نال رةات انعيارية 6يهب ال رةات انعيارية يف منمت الع زي  السهيعو نانقسم  ذل )
 رةاتماشت الت ختص  هلا ى ه ال انع لة انقابلة هلا نالنس  انئ ية لل

نمنةةة  ل زيةةة  الةةة رةات انعياريةةةة ملةةة  انسةةةع يات انععهةةة ا فاةةة ت لنةةةا انسةةةع يات انعياريةةةة كهةةةا يف 
 د(8ام نم )

 (8جدول )
يبني ادلستويات ادلعيارية والنسب ادلقررة ذلا يف منحىن التوزيع الطبيعي والدرجات اخلام والدرجات 

 والنسب ادلئوية لكل مستو  م  مستويات ادلعيارية والدرجات ادلعيارية ادلعدلة وعدد الالعبني
 مقياس الضغوط النفسية لطالب قسم الرتبية الرياضية يف معاهد إعداد ادلعلمني.

ادلستويات ادلعيارية 
والنسب ادلقررة ذلا يف 

 التوزيع الطبيعي

 الدرجات
 اخلام

الدرجات 
 ادلعيارية

الدرجات ادلعيارية 
 ادلعدلة

 عدد
 الالعبني

 النسبة
 ادلئوية

ًػ و منخلغة ة ا 
 (14د3)

  01د2- 112 -69
 00د3-

 29د2 2 30 - 20

ًػ و منخلغة 
 (59د13)

 1د1- 163 -113
 00د2- 

 %44د3 3 40 -1د30

ًػ و مع اسة 
 (13د34)

 صل  215 -164
-1 

 %24د17 15 50 -1د40

ًػ و ف ق ال ا  
 (13د34)

 01د0+ 267 -216
 00د1

 %83د21 19 60 -1د50
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ادلستويات ادلعيارية 
والنسب ادلقررة ذلا يف 

 التوزيع الطبيعي

 الدرجات
 اخلام

الدرجات 
 ادلعيارية

الدرجات ادلعيارية 
 ادلعدلة

 عدد
 الالعبني

 النسبة
 ادلئوية

 01د1+ 318 -268 (59د13ًػ و مالية )
 00د2

 %43د26 23 70 -1د60

ًػ و مالية ة ا 
 (14د3)

 01د2+ 345 -319
 00د3

 %73د28 25 80 -1د70

نا  يغا س ي  انسع يات انعيارية لكه حم ر من حمانر انقياس اتهسةة بالس يقةة نلسةاا نكهةا يف امة نم 
(9) 

 (9جدول )
التوزيع الطبيعي والدرجات اخلام والدرجات ا يف منحىن يبني ادلستويات ادلعيارية والنسب ادلقررة ذل

ادلعيارية والدرجات ادلعيارية ادلعدلة حملاور مقياس الضغوط النفسية لطالب قسم الرتبية الرياضية يف 
 معاهد إعداد ادلعلمني.

ادلستويات 
 ادلعيارية

الدرجات  الدرجات اخلام
 ادلعيارية

الدرجات 
احملور  ادلعيارية ادلعدلة

 ألسريا
احملور 

 االجتماعي
احملور 
 الدراسي

احملور 
 الصحي

احملور 
 االقتصادي

ًػ و منخلغة 
 01د2 - فاته 20 فاته 15 فاته 31 فاته 38 فاته 40 (14د3ة ا )

 30 -20 00د3 -

ًػ و منخلغة 
 27 -2 21 -16 41 -32 47 -39 53 -41 (59د13)

 1د1-
 40 -1د30 00د2-

ًػ و مع اسة 
 35 -28 27 -22 50 -42 55 -48 65 -54 (13د34)

 صل 
 50 -1د40 1-

ًػ و ف ق 
ال ا  

 (13د34)
 01د0+ 42 -36 37 -28 59 -51 60 -56 77 -66

 60 -1د50 00د1

ًػ و مالية 
 01د1+ 48 -43 41 -38 68 -60 67 -61 90 -78 (59د13)

 70 -1د60 00د2

ًػ و مالية 
 42 فاك   69 فاك   68 فاك   90 (14د3ة ا )

 01د2+  فاك   49   فاك
 80 -1د70 00د3
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 معامم االنتىاء 11 -3
للعع   مل  مة ط تة ه نبعة   ةابةات العينةة مةن الع زية  السهيعةو تامة  الهاو ةة قسةاه معامةه اشلعة اع 

 (151: 17من انعادلة اآللية )

 معامه اشلع اع =  
 ويمل  ن س = ال ا  احلسا 

 ن = ال اي           
 (10انعياري  كها يف ام نم ) +ب = اشرم ا 

 (02جدول )
 يبني بعض ادلؤشرات اإلحصائية دلقياس الضغوط النفسية

 معامل االلتواء الوسيط االحنراف ادلعياري الوسط احلسايب احملور
 13د0 65 3د12 55د65 ا ياهب

 15د0 60 6د9 50د60 اشةعهامو
 45د0 49 3د9 4د50 ال رااو
 33د0 14 9 15 الصمو

 28د1 32 7 35 تعصادياش
 139د0 213 5د51 4د215 القيهة الكلية

ندما اه  ن ول  ن معامه اشلع اع كان م ةها  ي  ن اننمت السهيعو يعاةو  ذل ةاةة اليهةب كهةا 
 ن القيهةةةة القليلةةةة لةةة م ملةةة   ن العينةةةة ل زمةةة  ت يهةةةا مةةةن الع زيةةة  السهيعةةةو هبن معامةةةه اشلعةةة اع يف الع زيةةة  

 (67: 10( )3ها اترته من )لني صل  نيعل بح كالنه ذةو يسا
 االختباراث انقبهيت: 11 -3

( 6( بالهةا مةن مينةة الهمةمل ب اتة  )18ا لسهي  مقياس الغةػ و النلسةية ملة  مينةة مك نةة مةن )
 د2008/ 3/ 25 -20ب ه من كه معا  من انعاى  ال  دة يف اللرتا من 

 انىسائم اإلحصائيت: 14 -3
بااةةةعخ ات ال اةةةائه  SPSSنعةةةائ  ال رااةةةة ا ااةةةعخ ات الربنةةةام  اإلوصةةةائو  هبةةةةه الع صةةةه  ذل

 اإلوصائية اآللية:
 النسهة انئ يةد د1
 ال ا  احلسا د د2
 اشرم ا  انعياريد د3
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 معامه اشرلهاو الهسي د د4
 ال اي د د5
 (د79: 6معامه العهيز لللق ات ) د6
 (56: 15الص ق ال ايت ) د7
 (151: 10معامه اشلع اع ) د8

 انباب انرابع:
 عرض اننتائج ومناقشتها: -4
عرض نتائج تطبيق  مقيقاس انضقغىط اننفسقيت عهق  سقالب قسقم  1 -4

انرتبيت انرياضيت يف معاهد إعداد املعهمني يف حمافظاث انبصرة وميسقا  
 وذي قار ومناقشتها:

 عرض مستويات الضغوط النفسية لد  عينة البحث ومناقشتها: 0 -0 -4
انعياريةة ناهبناةاو احلسةابية لسة ه تسةم الرتبيةة ال ياًةية يف  ( لعغةح انسةع يات11من ام نم )

معاىةة   مةة اد انعلهةةب يف حمافظةةات الهصةة ا نميسةةان نذي تةةار نقيةةاس الغةةػ و النلسةةية نجماشلةةو اتهسةةة 
 الت ىو جمام الغػ و )اهبا ية ناشةعهامية نال رااية نالصمية ناشتعصادية(

 (00جدول )
قسم الرتبية الرياضية يف ة واألوساط احلسابية للضغوط النفسية لد  طالب ادلعيارييبني ادلستويات 

 معاهد إعداد ادلعلمني يف زلافظات البصرة وميسان وذي قار

 احملافظة ت

 وطــــــــــــــــــــالضغ
 النفسية الكلية االقتصادية الصحية الدراسية االجتماعية سريةاأل

ادلستو  -س ادلستو  -س
  

 ادلستو  -س ادلستو  -س ادلستو  -س تو ادلس -س

ف ق  36 منخل  16 مع ا  50 مارل 61 مع ا  9د64 البصرة 1
 ال ا 

 مارل 270

ف ق  6د59 مع ا  3د62 ميسان 2
 ال ا 

 مارل 5د268 مع ا  2د32 منخل  16 مع ا  8د49

ف ق  60 مع ا  2د62 ذي قار 3
 ال ا 

 رلما 4د269 مع ا  1د35 منخل  17 مع ا  9د49

 
نمةةةةن اةةةة م تيةةةةاس الغةةةةػ و النلسةةةةية لعينةةةةة الهمةةةةمل  شوظةةةة  الهاو ةةةةة  ن بةةةة ه معاةةةة   مةةةة اد 

( نىة  ال اة  احلسةا  لة رةاهتم ملة  انقيةاس  نىة ه ال رةةة 270انعلهب يف الهصة ا تة  وصةل ا ملة  )
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 اد لغةةةعام يف انسةةةع ط )العةةةارل( منةةة  مقارنعاةةةا بانسةةةةع يات انعياريةةةة  ن يغةةةا ذمةةة   ن بةةة ه معاةةة   مةةةة
( نى ا يغعام من  انقارنة بانسع يات انعياريةة يف انسةع ط 5د268انعلهب يف ميسان ت  وصل ا مل  )

( نىةةة ا 4د269)العةةةارل(  نكةةة له ذمةةة   ن بةةة ه معاةةة   مةةة اد انعلهةةةب يف ذي تةةةار تةةة  وصةةةل ا ملةةة  )
 يغعام يف انسع ط )العارل( من  مقارنعاا بانسع يات انعياريةد

 ذل  ن  فةة اد مينةةة الهمةةمل يقعةة ن ًةةهن نلةةس انسةةع ط نىةة  الغةةػ  النلسةةو العةةارل  للةةري النعةةائ 
نف  مقياس الغػ و النلسية   ي   م يقع ن س  ًػ  نلسةو ش يسةعاان بةو هبن القيهةة ملة  انقيةاس  

ا  اةةةهاه مناةةةا افعقةةةار السالةةة  نلةةة ط الهاو ةةةة  ن ذلةةةه يعةةة د  ذل مةةة كلهةةةا زادت ازداد الغةةةػ  النلسةةةو  
يف ىةةة ه ان ولةةةة مةةةن ويالةةةو  ذل احل يةةةة احلقيقيةةةة نىةةةو و يةةةة اشاعيةةةار فاةةة  لةةةيس خمةةةريا يف مسةةةكنو الع اتةةةو 

نملهسو نلص فالو ندائها ل ة  تي د  ت ط منو  نعو من ااعيار ما ي اه منااها لو نى ا اشوسةاس يععةزز يف 
ه يف العةةةادل مةةةن منةةة ما يلةةةاى  يف ناةةةائه اإلمةةة ت مةةة ط مةةةا يعهعةةة  بةةةو  ت انةةةو مةةةن اللةةةهانلسةةةية السالةةة  

نلةةابات نل فيةةو نااةةعق ار اهبمةة  الةة ي يةةؤدي  ذل لعزيةةز اةةع ره باحل مةةان ن يغةةا الكهةة  انسةةعه  هبفكةةاره 
 ن رائود

 عرض مستويات زلاور مقياس الضغوط النفسية ومناقشتها: 0 -0 -4
 زلور الضغوط األسرية: -

وققة ا يف احملة ر اهباة ي ن ول  ن ب ه معا   م اد انعلهةب يف الهصة ا تة  ( 11من ام نم )
( نمنةةةة  انقارنةةةةة بانسةةةةع يات انعياريةةةةة للهقيةةةةاس نةةةةة   ن ىةةةة ا يغةةةةعو منةةةة  9د64ناةةةةسا وسةةةةابيا تةةةة ره )

( 3د62ا تةة ره )ا وسةابيا انسةع ط مع اة    مةا بة ه معاة   مة اد انعلهةةب يف ميسةان فقة  وققة ا ناةسا 
 نى ا يغعو من  انسع ط ةي د

( نىةةة ا 2د62ا تةةة ره )ا وسةةةابيا  ذي تةةةار فقةةة  وققةةة ا ناةةةسا  مةةةا بةةة ه معاةةة   مةةة اد انعلهةةةب يف
يغةةةعام منةةة  انسةةةع ط انع اةةة   يغةةةاد لةةة ط الهاو ةةةة  ن اةةةه  لقةةةاره مسةةةع ط العينةةةة يف حمةةة ر الغةةةػ و 
اهباةة ية يعةة د  ذل  ن اهباةة ا الع اتيةةة ىةةو لق يهةةا ناوةة ا  ذا مةةا  اةة نا بعةةب اشمعهةةار  ن السةة ه يف ىةة ه 

فاهباةة  ىنةةات لعلةةابو  ذل وةة  كهةةري مةةن ويةةمل العةةادات اوةة ا ىةةو الهيئةةة امن بيةةة انعاىة  ينعهةة ن  ذل بيئةةة ن 
ناب اهبا ا بام  ما وة  لنلة ه عنالعقالي  ناهبفكار نىو سس  وساه اجملعه  بلكه كهري  ذ ش يكلو ات

 مليةو  ن لسةهح بةو ن سمةا دائهةا لغة  اجملعهة  ن فكةاره نصة  مينياةا هبن شماةا اهباااةو ىة   ايةة  ت ن لقة
نىو ل ط  بع  دما ي اه اهببناع اللهاه يف ى ا العه  )مةن نةاةة نظ ىةا ىةو ملة  اهبتةه( هلة ا فاةو  بنائاا 

 لو و ية العلكري نالعص  د اا ت   صهح رة ا تاصة دنن العلكري بان ابنات انيناا لقي ىم بافكارىا ن 
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 زلور الضغوط االجتماعية: -
انعلهةةب يف الهصةة ا تةة  وققةة ا يف ىةة ا احملةة ر  ( ن وةةل  ن بةة ه معاةة   مةة اد11مةةن امةة نم )

( نمنةة  انقارنةة بانسةع يات انعياريةةة للهقيةاس نةة   ن ىةة ا يغةعو منة  انسةةع ط 61ا تة ره )ا وسةابيا ناةسا 
( نىةةة ا 6د59ا تةة ره )ا وسةةابيا )العةةارل(   مةةا بةة ه معاةةة   مةة اد انعلهةةب يف ميسةةةان فقةة  وققةة ا ناةةةسا 

ا كةة له بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف ذي تةةار فقةة  وققةة ا ناةةسا يغةةعو منةة  انسةةع ط فةة ق ال اةة   ن 
 من  انسع ط ف ق ال ا د ( نى ا يغعو60ا ت ره )وسابيا 

لظاةة  النعةةائ   ن مجيةةة   فةة اد العينةةة يقعةةة ن سةة  ًةةةػ  نلسةةو ش يسةةعاان بةةةو وةة  ن ن ااعللةةة  
  احلصةةةة اهبكةةةرب مةةةن مسةةةع يالو  نلعةةةزن الهاو ةةةة اةةةه  كةةة ن معاةةة   مةةة اد انعلهةةةب يف الهصةةة ا ىةةة  صةةةاو

لعةةة اق نىةةةةو  كةةةرب مةةةن احملةةةةافظعب الغةةةػ  النلسةةةو اشةعهةةةامو ي ةةةةة   ذل كةةة ن الهصةةة ا مةةةةن  كةةةرب مةةة ن ا
اةةة لب نلععةةةرب يف العصةةةني  اشةعهةةةامو  ك ةةة   ةةة نا ن ك ةةة  انلعاوةةةا نلع ديةةةة )بعكةةةس حمةةةافظت ميسةةةان اش

سةةيس ا ملةة  جمعهةة  احملةةافظعب نذي تةةار اللعةةان لعةة ان ملةةائ يعان بلةةكه  كةةرب دمةةا ي اةة  لةة ياها فةة ص ال
انعةةة ن   ن ىةةة ه الصةةةلات يف فةةة ن   اةةة ط غةةةري الةةةت  ةةة   ةةةا العةةة اق يف ىةةة ه بلةةةكه  ن بةةة ا (  نمةةةن 

ان ولة لععرب  صمابيةة قة  انة ن  ش  ن الهصة ا اآلن لععةرب ب ابةة كهةريا ملع وةة  مةات زنابة  ايااةية ناتعصةادية 
اشةعهاميةة اهبمةة  الة ي صمعةةه مناةا جمعهعةا غةةري مسةعق ا نغةةري ن منيةة يةنعكس لادريىةةا السةليب ملةة  النة اوو 

 معهكنا فيو من نلسو نى ا بالعاكي  ينسم  مل  الس ه ن فكارىم ن واايسامد
اجملعهةة   ذل ان افةة  ال ياًةةية مةةن تامةةات ن ن يةةة اةعهاميةةة  ىةة ه الظةة ن  افعقةةار ىةة ا يغةةا يلةةارت 

 تات ناللمنات السالهة الت ت  لعاه  يف النلسدنرياًية لسام  السال  يف لل يع الك ري من السا
 زلور الضغوط الدراسية: -

ن وةةل  ن بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف الهصةة ا تةة  وققةة ا يف ىةة ا احملةة ر  (11مةةن امةة نم )
تة ره ناةساا وسةابياا (د  مةا بة ه معاة   مة اد انعلهةب يف ميسةان فقة  وققة ا 50ا تة ره )ا وسابيا ناسا 
( نمنةة  9د49تةة ره ) ناةةساا وسةةابيااه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف ذي تةةار تةة  وققةة ا ( بينهةةا بةة 8د49)

انقارنة بانسع يات انعيارية فا   ن امهي  يقع ن من  نلس انسةع ط نىة  انسةع ط انع اة   نىة ا بة  ي 
ت لق يهةةا الهاو ةةة  مةة  بهيعةةو هبن مجيةة  معاىةة   مةة اد انعلهةةب لعهةة  نلةةس اننةةاى  ال رااةةية ننلةةس انلةة دا

 نهلا نلس السيااة يف الععامه م  السال  نم  اشمعمانات نم  ل زي  ال رةاتد
 ور الضغوط الصحية:زل -

( ن وةةل  ن بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف الهصةة ا تةة  وققةة ا يف ىةة ا احملةة ر 11مةةن امةة نم )
اة  احلسةةا  نىةة   (  نبةة ه معاة   مةة اد انعلهةب يف ميسةةان وققة ا نلةةس ال  16تة ره ) ناةساا وسةةابياا

( 17تة ره ) ناةساا وسةابياان ب ه معا   م اد انعلهب يف ذي تار ت  وقق ا  (  يغا  بينها ذم  16)
منةةة  نلةةةس انسةةةع ط نىةةة  انسةةةع ط انةةةنخل  نمنةةة  انقارنةةةة بانسةةةع يات انعياريةةةة فاةةة   ن امهيةةة  يقعةةة ن 
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نلسةةو الصةةمو لق يهةةا  نلعةةزن الهاو ةةة للغةةػ  النلسةةو  نىةة ا يةة م ملةة   ن العينةةة ش لعةةاين مةةن الغةةػ  ال
ذلةه  ذل  صمابيةةات مهة  اللةةهاه الةة ي  ة  بةةو العينةة نالةة ي صمعةةه مةن السةة ه  ت يةاع الهنيةةة  صةةماع دنن 
 غلام   م ي راة ن يف تسةم الرتبيةة ال ياًةية الة ي يكة ن فيةو ةانة  السة مة الصةمية  اااةا للقهة م يف 

 القسمدى ا 
 زلور الضغوط االقتصادية: -

( ن وةةل  ن بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف الهصةة ا تةة  وققةة ا يف ىةة ا احملةة ر 11مةة نم )مةةن ا
( نمن  انقارنة بانسع يات انعيارية للهقياس نة   ن ىة ا يغةعام منة  انسةع ط 36ت ره ) ناساا وسابياا

( نىة ا 2د32تة ره ) ناةساا وسةابيااف ق ال ا    ما ب ه معا   م اد انعلهب يف ميسةان فقة  وققة ا 
 ناةةساا وسةةابياايغةةعام منةة  انسةةع ط مع اةة    مةةا بةة ه معاةة   مةة اد انعلهةةب يف ذي تةةار فقةة  وققةة ا 

( نىة ا يغةةعام منة  نلةس انسةةع ط مة  بة ه ميسةةان نىة  انسةع ط مع اةة د لة ط الهاو ةةة 1د35تة ره )
م ينةة كهةريا  يعة د  ذل  ن الهصة ا ن ى ا اشاع   بب بة ه الهصة ا نبة ه كةه مةن ميسةان نذي تةار 

 ذل  ةةةة اع  مععةة دا اللةةة ائح اشةعهاميةةةة بلةةكه  كةةةرب مةةةن انةة ينعب اآلاةةة لب اهبمةةة  الةة ي يةةة ف  السةةة ه
انقارنةةات مةة  مةةن ىةةم  فغةةه مةةنام اتعصةةادياد نيف مقابلةةة  ة هتةةا الهاو ةةة مةة  بعةة   فةة اد العينةةةة ر ت  ن 

يف بلةةة ان  اةةة ط فاةةة  م ةةةه مهةةة ه  السالةةة  صمةةة  نلسةةةو مقيةةة ا اتعصةةةاديا  مةةةات به والةةةو مقارنةةةة مبةةةن ىةةةم يف
يسهةةةح  ذل السةةةل  ناشاةةةع و بهةةةاتو اللةةةع ه نيسهةةةح  ذل امةةةع ت اةةةيارا ن ذل السةةةكن يف منةةةزم منااةةة  
نارل اع م بس من ماركات مانية  نيقة نامةع ت  دنات ن ةاةزا رياًةية ااصةة  كنةو مةن لسة ي  نلسةو يف 

 اجملام ال ياًود
 انباب اخلامس:

 ىصياث:االستنتاجاث وانت -5
 االستنتاجاث: 1 -5

 ل صل  الهاو ة  ذل اشاعنعاةات اآللية:من ا م م م النعائ  نمناتلعاا 
للهقياس احلارل القة را ملة  تيةاس الغةػ و النلسةية لة ط بة ه تسةم الرتبيةة ال ياًةية يف معاة   د1

 انعلهبد
)الغةةػ  لةة زب مقيةةاس الغةةػ و النلسةةية ملةة  مخسةةة مسةةع يات نتةة  نتعةة  العينةةة منةة  مسةةع ط  د2

 النلسو العارل(د
 نتع  مينة الهممل ًهن انسع ط )مع ا ( حم ر الغػ و اهبا ية نال راايةد د3
 نتع  العينة ًهن مسع ط الغػ  النلسو اننخل  يف حم ر الغػ و الصميةد د4
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نتةة  معاةة   مةة اد انعلهةةب يف الهصةة ا ًةةهن انسةةع ط )العةةارل( يف جمةةام الغةةػ و اشةعهاميةةة يف  د5
  ا (دسان نذي تار ًهن انسع ط )ف ق الي اد انعلهب يف مب نت  معا ي  مو

نت  معا   م اد انعلهب يف الهص ا ًهن انسع ط )ف ق ال اة ( يف حمة ر الغةػ و اشتعصةادية  د6
 يف وب نت  معا ي  م اد انعلهب يف ميسان نذي تار ًهن انسع ط )مع ا (د

 انتىصياث: 2 -5
 مبا يايت:يف ً ع اشاعنعاةات ل صو الهاو ة 

امعهاد انقياس احلارل كاداا للكلة  مةن الغةػ  النلسةو لة ط بة ه تسةم الرتبيةة ال ياًةية يف  د1
 معاى   م اد انعلهبد

 للسال  ك  ا هعلو  ك   مساع نلل تا ن صمابيةداشىعهات بلكه  كرب بام ان  النلسية  د2
لةةت يعيلةةةاا ابةةةنام نباصمابيةةةة ل ميةةة  ىةةةه السالةةة  مةةن اةةة م النةةة نات ناللقةةاعات باشميةةةة ان ولةةةة ا د3

لةةةيح هلةةةم اجملةةةام للههةةةادرا نالعصةةة   نمةةةنمام  الةةة نر الةةة ي اةةةيلعه نو يف اهباةةة ا ناجملعهةةة   ذا مةةةا 
 ال قةد
 املصادر:

 مه ما ي ةرب: تيةاس اشلةزان اشنلعةارل ن راةو ان ولةة انع اةسة نم راةاهتا  راةالة ماةسةعري    د1
 د1998كلية الرتبية  ةامعة الهص ا  

ب نوةة دكعةة راه يب كة ا الية    ل وةةرتا  النلسةو لة ط شمة مقيةاس   بنةاع نلقنةبسونةا مة ت مةريا  د2
 د2001غري منل را  ةامعة بػ اد  كلية الرتبية ال ياًيةد 

ب ينة منص ر احلل : م كز السيس ا نالععامه م  الغػ و النلسية  راةالة ماةسةعري  كليةة اآلداه   د3
 د1989ةامعة بػ اد  

ب نوةةة ماةسةةعري    مقيةةاس مقةةنن للةة كاع اشةعهةةامو لةة ط بلهةةة امامعةةة  صةةلاع بةةارق وهيةة :  د4
 د1994كلية الرتبية )ابن را (  ةامعة بػ اد  

مةةةام  مهةةة  النةةةيب العهةةةادي: تيةةةاس الغةةةػ و النلسةةةية لةةة ط بلهةةةة امامعةةةة  راةةةالة ماةسةةةعري  كليةةةة  د5
 د1995الرتبية  ةامعة الهص ا  

  ةامعةةةةة ان صةةةةه  دار الكعةةةة  نقةةةةاييس النلسةةةةيةاشاعهةةةةارات نا: مهةةةة  امليةةةةه  بةةةة اىيم ن اةةةة نن د6
 د1980للسهامة نالنل   

د القةةةاى ا  دار اللكةةة  3د و ملةةةم الةةةنلس ناإلوصةةةاع نتيةةةاس العقةةةه الهلةةة يفةةةؤاد الهاةةةو السةةةي :  د7
 د1979الع    
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ة ان:  د8   1د ومق مةة العقة مل يف الرتبيةة ال ياًةيةكهام مه  احلهي  امساميه نحمهة  نصة  الة ين ًر
 د1994اللك  الع     القاى ا  دار

 د2001  دار اللك  الع    2د و الرتنيح ن نتات الل اغكهام درنيش   مب ات رل:  د9
ةةةة ان:  د10 القيةةةةاس يف الرتبيةةةةة ال ياًةةةةية نملةةةةم الةةةةنلس حمهةةةة  وسةةةةن مةةةة ني نحمهةةةة  نصةةةة  الةةةة ين ًر

 د2000  دار اللك  الع    ال ياًود القاى ا
د اجمللةةةة  اهبنمد القةةةةاى ا  مكعهةةةةة الناغةةةةة  بةةةة يالقيةةةةاس النلسةةةةو نالرت حمهةةةة  مهةةةة  السةةةة ت حمهةةةة :  د11

 هدتد 
حمه  مهة  ال ىةاه وسةب: بنةاع نلقنةب مقيةاس للة كاع اتسسةو ل مة  انعة  يف لنظةيم اهلاة ت  د12

 د2003بالك ا السائ اد  ب نوة دكع راه  كلية الرتبية ال ياًية  ةامعة الهص ا  
صة     م1د و  ياًةيةد النظ يةة نالعا ية الايك ل ةية الرتبية اله نيةة ن حمه د مه  اللعا  منان:  د13

 د1995دار اللك  الع    
اهباةةةس العلهيةةةة نالسةةة ق اإلوصةةةائية ل اعهةةةارات نالقيةةةاس يف الرتبيةةةة مةةة نان مهةةة  اجمليةةة   بةةة اىيم:  د14

 د1999  مهان  دار اللك  للسهامة  1د و ال ياًية
  القةاى ا  م كةز الكعةاه 1و   انعام ت العلهية نالعهلية بةب النظ يةة نالعسهية مصسل  باىو:  د15

 د1999للنل   
 د1983  برينت  دار الناغة الع بية  ملم الصمة النلسيةمصسل  اليه الل تاني:  د16
د ان صةةه  دار مهةةادا اإلوصةةاع ناشاعهةةارات اله نيةةة نال ياًةةيةنةةزار السالةة  نحمهةة د السةةام ائو:  د17

 د1981الكع  للسهامة نالنل   
العسهيقةات اإلوصةائية نااةعخ امات احلااة ه يف العهية ي:  ندي  يااب العك يت نوسةن حمهة  د18

 د1999  ان صه  ق ت الرتبية ال ياًية
19. Chronbach, L: Essentials of Psychological Testing. New York. 

Harper. Wpushers. 1970. 
20. Cohen, J, C, & Lazarus, R: Cognitive style stress perception and 

coping in Lshand. Handbook of stress anxiety contemporary 

Knowledge theory and treatment. San Francisco (1980). 
21. Davis K.: Human Behaviour at work. Organizational Behaviour. 

New Delhi, TaTa McGraw. Hill, Pub. Co. 1977. 
22. Eble, R. L.: Essentials of Education measurement. Prentice Hall 

Engle wood cliffs. New Jersey. 1972. 
23. Holn HAN, g, j & Mose, R, H. Personal and Contextual 

determinates of coping strategies, journal of personality and 

social psychology, 1987, p 946. 
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24. Lazarus, R, S, psychological stress and the coping process, New 

York, Mccraw Hill. 1969. 
25. Morse T: stress in normal childhood in live society stress and 

disease, 2
nd

, Oxford university press, 1975, p 735. 
26. Moos, G, S: illness Community and Social interaction the 

dgamics of biosocial resonation, New York, John Wiley, 1986 

P128. 
27. New Encyclopedias Britannica, 1973- 1974. 
28. Scannel, D.: Testing and Measurement in the classroom. Boston. 

Houghton. 1975. 
29. Schultz, TW.: Teaching copying stills for stress and anxiety 

teaching exceptional children. Dus. 
30.  Zax. M. and Cowen E. L. "Abnormal Psychology Changing 

Conception" by Hdt, Rinehart and Winston, U. S. A (1979), P.226. 
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 (1ملم  )
 تائهة بامساع اترباع

 الكلية/ امامعة اشاعصاص اشام ال  دو ت
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس  دد اعي  ةاام اهبا ي 1
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا م النلسمل ًه مه  الزى ا مزمه دتدد فا 2
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس  دتدد ص   اليلة ال مو 3
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس  دتدد بع م بناي زبريي 4
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس مساميه صاحل دتدد مياد   5
 كلية الرتبية/ ةامعة  الهص ا لم النلسم  دتدد بع م غال  الناىو 6
 كلية الرتبية ال ياًية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس ال ياًو  دتدد حمه  مه  ال ىاه وسب 7
 كلية الرتبية ال ياًية/ ةامعة  الهص ا ملم النلس ال ياًو   دتدد مه  الكافم ةليه وسان 8
 ة الرتبية ال ياًية/ ةامعة  الهص اكلي اشاعيارات نالقياس  دتدد مصسل  مه  ال  ن 9
 كلية الرتبية ال ياًية/ ةامعة  الهص ا اشاعيارات نالقياس تدد رائ  حمه  ملع  10

 
 
 (2ملم  )

 مقياس الغػ و النلسية بصيػعو الناائية
 مزيزي السال :
انقيةةةةاس احلةةةةارل  ذل تيةةةةاس الغةةةةػ و النلسةةةةية لةةةة يه نالةةةةت لعةةةةل انلةةةةك ت نالصةةةةع بات ياةةةة   

ا مليةةه لة ا  رةةة  ا لةه نلكةة ن مهئاةا  ن للةكه هت يةة ا اهبوة ات الةت تةة  ل اةاةه يف احليةةاا نلسةه  لةة ل ا ن 
  منه الهاب الععليهات اآللية:

 ات   كه فق ا بعنايةد 
 ركز للكريت يف ان ت  احمل دد 
  ادً  م مة س  اشاعيار ال ي ل اه منااها 
 اإلةابة نف  ما ل اه  ن د ليس  ىنات  ةابات صميمة ن ا ط اابئة ن سما لك ن 
 ش لرتت  ي فق ا دنن  ةابةد 
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 م ام:
 مؤثرة بدرجة الفقرة ت

 اشديدة جد   شديدة متوسطة منخفضة امنخفضة جد  
مسالهة اهبا ا رل بعمقي  مسةع ط  1

 درااو مارل
  √   

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
 اجملام اهبنم/ الغػ و اهبا ية

 مؤثرة بدرجة الفقرة ت
منخفضـــــــــــــــة 

 اجد  
ــــــــــنخف م

 ضة
شــديد متوسطة

 ة
شـــــــــــــــــــديدة 

 اجد  
      دمسالهة اهبا ا رل بعمقي  مسع ط درااو مام   1
      د ا دااه اهبا او نت ا فات مسعه 2
      دزناج اهبه لله ا ال انية 3
      د ةهاري  ذل الع دا  ذل الهي  يف نت  حم د 4
      دسهه مسؤنليات مائلية  ًافية 5
      دفق ان  و  ال ال ين 6
      د صابة  و   ف اد اهبا ا مب م  ن بعاىة دائهة 7
      ديتااع   اآلراع بيل نبب  ف اد  ا   8
      دل اه  ا يت يف اؤنين اتاصة 9
      دل اه  ىلو يف ااعيار  ص تائو 10
      دلقليه  ا يت من  شمية ااعصاصو 11
      د شمام  ف اد اهبا ا نساليب ناوعياةايت 12
      دهاىه  ف اد  ا يت ل  يو نمقرتوايت 13
      دانعقاد  ا يت لعص فايت بااعه ار 14
      دنبب  ا يتالعهييز بانعاملة بيل  15
      دانلػام ال ال  من للهية مسال  اهبا ا 16
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      دل ي م د كهري من اهبا ا ناهبا ات 17
 * اجملام ال اين/ الغػ و اشةعهامية

 مؤثرة بدرجة الفقرة ت
منخفضـــــــــــــــة 

 اجد  
ــــــــــنخف م

 ضة
شــديد متوسطة

 ة
شـــــــــــــــــــديدة 

 اجد  
      دفق ان اخ  مزيز 1
لةة ل  الع تةةة مةة  بعةة  اهبتةةاره  ذل وةة   2

 دانقابعة
     

رفةةةةةة  النةةةةةةاس لقةةةةةة مل انسةةةةةةام ا رل منةةةةةة   3
احلاةةةةةةةةةة  لياةةةةةةةةا بةةةةةةةةال غم مةةةةةةةةن مسةةةةةةةةام يت 

 دانسعه ا هلم

     

لهع  العادات نالعقالية   ع ام لزامو باشم 4
 دالعلائ ية

     

تيةةةات بعةةة  زم ئةةةو بادةةةارا انلةةةاكه دنن  5
 داشكرتات لآلا ين

     

ات فةةةات انسةةةعه ا مةةة  بعةةة  الةةةزم ع يف  6
 دالقسم

     

 لزامةةةةو بسةةةةل كيات ندماراةةةةات اةعهاميةةةةة  7
 دمعينة  نا غري مقعن   ا

     

        دنسعه  بع ت اهبمانااع ري  8
      دك  ا ل اه الزم ع يف اؤنين اتاصة 9
 ةهةةاري ملةة  اشاةةرتات بةةهع  اننااةةهات  10

 داميةالعائلية ناشةعه
     

      د وسااو بال و ا رغم ك  ا احمليسب   11
مةةةةة ت نةةةةةة د  مةةةةةاكن مامةةةةةة للةةةةةرتنيح مةةةةةن  12

 دالنلس بع  نت  ال نات
     

تات ا وسااةةةةةةةةةةةةةو باحلاةةةةةةةةةةةةةةة  ذل الصةةةةةةةةةةةةة  13
   دنالع تات السيهة دااه انعا 
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      دلكعه الزم ع كهاه مات يزمال 14
      دحمليسب  افعقادي  ذل ال قة بالناس ا 15
 

 * اجملال الثالث/ الضغوط الدراسية
 مؤثرة بدرجة الفقرة ت

منخفضـــــــــــــــة 
 اجد  

ــــــــــنخف م
 ضة

شــديد متوسطة
 ة

شـــــــــــــــــــديدة 
 اجد  

      دال ا ه انعك ر يف ال رااة 1
      دازملام مسع اي ال رااو  2
ك ةةة ا ال اةهةةةةات نانعسلهةةةةات اله نيةةةةة الةةةةت  3

اا ملو ااعصاصو  ديلً 
     

      دلاةيه سغري ال رنس  ذل و  الرتاكم 4
      دالعلكري برتت ال رااة 5
      دم ت العهكن من  داع بع  اناارات 6
اإلرىةةةةاق النةةةةاةم مةةةةن ك ةةةة ا اشمعمانةةةةات  7

 دنلقاره م امي ىا
     

م ت م اماا ان راةب لللة نق الل ديةة بةب  8
 دالس ه

     

      دمانالقل  من اترتاه م م  اشمع 9
القهةةةةةةةةةةةة م يف اشاعصةةةةةةةةةةةةاص دنن ال غهةةةةةةةةةةةةة  10

 داحلقيقية فيو
     

العهييةةز بةةب السةة ه يف انعاملةةة مةةن تهةةه  11
 دبع  ان راب

     

اشًةةةةةةةةةةةةس ار  ذل امهةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةب العهةةةةةةةةةةةةه  12
 دنال رااة

     

اننافسةةة ال رااةةية لةة ل  م تةةت مةة  بعةة   13
 دالزم ع

     

      دة بع  ال ناتافعقاد ال ت  ال زت لل او 14
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مةةةةة ت اىعهةةةةةات انعاةةةةة  بامانةةةةة  النلسةةةةةةو  15
 دللسال 

     

اشرىاق بسةه  اًةس اري  ذل امهة  بةب  16
ال رااةةةةةةةةة النظ يةةةةةةةةة نمعسلهةةةةةةةةات ال اةةةةةةةةة  

 دالعهلو

     

مةةة ت لةةة ف  الك ةةةري مةةةن اهبدنات اهبةاةةةزا  17
 دال ياًية احل ي ة

     

 
 * اجملام ال اب / الغػ و الصمية

 مؤثرة بدرجة ةالفقر  ت
منخفضـــــــــــــــة 

 اجد  
ــــــــــنخف م

 ضة
متوســـــــ

 طة
شــديد

 ة
شـــــــــــــــــــديدة 

 اجد  
اةةةةة ع احلالةةةةةة النلسةةةةةية كاللةةةةةع ر باإلوهةةةةةاو  ن  1

 داشكعئاه
     

      دانعاناا من اهبرق انسعه  ناًس ابات الن ت 2
      داإلصابة بالص اب انسعه  3
ةو  4 اهبمة ام ان مسيةة  لإلصةابة بةهع ك  ا لعً 

 دغريىاكاحلسااية ن 
     

      دفق ان اللاية نعياة اشرىاق امس ي 5
      داإلصابة باته م نالكسه 6
      دك  ا اهبو ت انزماة 7
      د شت اهبانان نلل ىاهتا 8
      دصع بة احلص م مل  الع ج ال زت 9

 * اجملام اتامس/ الغػ و اشتعصادية
 مؤثرة بدرجة الفقرة ت

منخفضـــــــــــــــة 
 اجد  

ــــــــــنخف م
 ضة

شــديد متوسطة
 ة

شـــــــــــــــــــديدة 
 اجد  

      دحم ندية ال اه اللا ي لألا ا 1
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فقةةةةة ان ال الةةةةة  لعهلةةةةةو دنن احلصةةةةة م ملةةةةة  مهةةةةةه  2
 د ا 

     

القيات بهية  بعة  دمعلكةات اهباة ا لسة  واةةات  3
 دال رااة

     

      دلع م بع  دمعلكالنا للس تة 4
      ادك  ا ال ي ن نصع بة لس ي ه 5
العنازم من ا اع الع ية  مةن اهباةياع رغةم احلاةةة  6

 د لياا
     

انعسلهةةةةةةةةةةةات اناديةةةةةةةةةةةة  نعةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةن انلةةةةةةةةةةةاركة يف  7
 دالنلابات الت ظمارااا زم ئو

     

      دارللاب  ة ر النقه بلكه مسعه  8
      دم ت احلص م مل  ال مم انادي من انعا  9
العسلةةةةة  مةةةة ت لةةةة ف  فةةةة ص العهةةةةه اننااةةةةهة اةةةة م 10

 دالصيلية
     

اةةةةع ري بعةةةةة ت انسةةةةاات مظاةةةةة ي نم بسةةةةو مةةةةة   11
 دمظا  بقية الزم ع
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