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 امللخص:

يهدف املقال الحالي إلى عرض مراحل وخطوات بناء مقياس للضغط النفس ي خاص باملراهقين 

، حيث قسم املقياس بصورته سنة 19و 16املتمدرسين بالثانوية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

إلى أربعة محاور رئيسية تمثل جوانب مهمة من حياة املراهق وهي: الجانب النفس ي، العالئقي،  األولية

 .الفيزيولوجيالدراس ي 

فقد تم حساب املتوسط  )الصدق والثبات(للمقياس  ةالسيكو متري الخصائص وللتحقق من

 كرومباخ، معامل ألفا"ت" لعينتين مستقلتين،  الحسابي، التباين، معامل االرتباط بيرسون، اختبار

 ةسيكو متريفان املقياس يتمتع بخصائص  ه(، وعلي0.87ب) ا( وثباته0.93ب) األداةوقد قدر صدق 

 جيدة من حيث البناء والصدق والثبات.

مقسمة على بندا ( 42يتكون من ) وقد تم الوصول إلى الصورة النهائية للمقياس بحيث أصبح

واألعراض  بندا(11)العالئقية، بندا(12)(، الشخصية بنود08)الضغوط الدراسية  هي: أربعة أبعاد و

 (.بندا11الفيزيولوجية )

Abstract: 

The present article aims to describe the different stages in the development of a test for the 

purpose of measuring psychological stress in adolescents enrolled in high school whose age 

between sixteen and nineteen years old. The items of this test were immediately divided into four 

main axes representing the main aspects of an adolescent's experience: psychological, relational, 

school, and physiological. Indeed, to verify the psychometric characteristics of this test; namely, 

validity and reliability, we calculated arithmetic mean, variance, Pearson correlation coefficient, 
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"T" test, and Alpha Krumbach coefficient for two independent samples. Accordingly, we 

obtained (0, 93) validity and (0, 87) reliability. So, these psychometric characteristics of the said 

test proved to be valid.  

Lastly, we adopted the final formula of the test to be composed of 42 items, and these, in 

return, were divided into four dimensions: (08 items) school stress, (12 items) for psychological 

stress, (11 items) stress Relational and (11 items) for physiological symptoms. 

 مقدمة:

كانت الضغوط النفسية وال تزال إحدى املوضوعات املهمة التي تشغل بال الكثير 

علماء النفس على رأس قائمة  وربما كانمن املتخصصين في فروع علمية مختلفة، 

قضية  ولكونه وثوابتهااملهتمين بهذا املوضوع، وهذا لكونه واحدا من حقائق الحياة 

تهم العامة والخاصة، فال يكاد يوجد إنسان ال يعاني من الضغوط بأشكال مختلفة 

 يومية.تكون  وبصورة تكاد

تحديد مفهوم الضغط من الناحية الزمنية صعب للغاية و يحتمل أن هذا  أن إال

املصطلح استعمل ألول مرة خالل القرن الرابع عشر ولكن هذا االستعمال لم يكن 

استعملت فيما بعد في الكتب االنجليزية مفاهيم للداللة  منظمة وقدة ثابتة و بصور 

و بالرغم من أن الكلمة و مشتقاتها وجدت منذ   straisse , strestمنها:على الضغط 

قرون إال أن أصلها غير معروف إلى حد اآلن، و ألنه من الصعب البحث في ذلك قبل 

القول بأن بداية انتشار هذه الكلمة كان خالل القرن القرن الرابع عشر إال أنه يمكن 

 ( 303، 1995التاسع عشر.)عمار كشرود،

في اللغة الفرنسية قبل القرن العشرين، إال أنه كان  stressولم تظهر كلمة 

مستعمال في اللغة االنجليزية، على مدى قرون للداللة على العذاب والحرمان واملحن 

 وة.وعن العدا والضجر واملصائب
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من أوائل الذين "  Walter Cannon األمريكي "والتر كانون "" ويعتبر الفيزيولوجي

أو  Emergency réponseالفعل في حالة الطوارئ  وعرفه برداستخدموا عبارة الضغط 

 بسبب ارتباطها بانفعال القتال أو املواجهة، militaireistic réponseرد الفعل العسكري 

كانون عن وجود آلية في جسم اإلنسان تساهم في احتفاظه أبحاث والتر  وقد كشفت

)علي  تواجه.القدرة على مواجهة التغيرات التي  الحيوي، أيبحالة من االتزان 

 (2000،34عسكر،

بين في نظريته التأثيرات العضوية التي ترافق سلوك الهرب أو الهجوم اتجاه  وقد

 ,Graziani et Swendsenالخطر والتي تهدد حالة االستقرار التي يعيشها الجسم. 

2005,20) ) 

م، بتبني مصطلح H. Selye) )1950"  كما قام الفيزيولوجي الكندي "هانز سيالي

يعرف  م "بالتناذر العام للتكيف" أو ما1936سنة ما كان يعرف  إلى الضغط لإلشارة

أيضا "بالفعل الفيزيولوجي املوحد" الذي ينتج عن العضوية عندما تتعرض لعدوان ما 

 (Louis crocq, 2007, 3)مهما كانت طبيعته.  

 على وعّرفه النفس ي، الضغط مفهوم استعمل من أول  سيلي هانس يعتبر وعليه

والتي  محددة، متالزمة خالل من تظهر التي للجسم، النوعية غير االستجابة أنه

 »بين   سيلي مّيز وقد معين، بيولوجي جهاز عن واملترتبةاملحددة  غير  التغيرات تخص

eustress »  وضعية على تماما املسيطر الفرد فيها يوجد التي الحالة على للداللة 

 عليه يصعب لفرد السلبية الفعل ردود إلى تشير التي « dystress »وبين  ضاغطة،

 (62، 2012)بقال أسمى،    ضاغط. حدث على السيطرة
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وبعد سنوات طور سيلي مفهوم الضغط إلى نقطة تقترب من التعريف الفلسفي 

 Michel de)حين عرف الضغط بأنه استجابة الفرد لكل اإلغراءات واملتطلبات. 

clercqu, 2001,4) 

نه يتعلق بعالقة فريدة أط النفس ي على الضغ lazaros ويعرف ريتشارد الزاروس

موجود بين الشخص ومحيطه، وهي تشمل على تقييم معرفي لطلب يعيشه الشخص 

 (AnneJolly, 2002,61)نه يتجاوز إمكاناته. أنه اختبار له، أو على أعلى 

بأنه تفاعل بين الفرد والوضعية التي يقيمها على أنها تتجاوز  كما عرفه أيضا

 ((Mariloubrochon, 2001,68)قدراته وتضع راحته في خطر.  

أن الضغط املدرس ي هو حالة قلق  ( إلى2009) pilet ويشير الباحث الفرنس ي بيلي

قية، وقوع حادث ما أو وجود مشكالت عالئ أثر عابرة يمر بها التلميذ داخل املدرسة، 

 (Pilet, 2009,11)تسمح له بذلك.   أين يحاول مواجهتها لكن إمكاناته ال

( أن هؤالء األشخاص يكون قلقهم مرتفعا في مواقف 1984) Hill , kويذكر هيل 

إدراك املواقف التقويمية على أنها مهددة لهم  األداء، ويميلون إلى االمتحان أو

 (Hill, k, 1984,126).  النفس ي في تلك املواقفشخصيا، فيميلون إلى التوتر واالهتياج 

 تخلو ال والتي الطالب، حياة في الهامة املحطاتأحد  الثانوية املرحلة أن باعتبار

 لها الضغوط وهذه الضاغطة اليوميةواملواقف واألزمات  حداثأل وا الضغوط تلك من

وبالرغم من وجود  لهذا الطالب على والنفسية واالجتماعية املدرسيةو  أثارها الصحية

بعض املقاييس التي تناولت الضغط النفس ي، قامت الباحثة ببناء مقياس الضغط 

 النفس ي وذلك للمبررات التالية:
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عدم مناسبة أغلبية املقاييس للدراسة الحالية، وهذا كونها أعدت ملراهقين غير  -

حاولت الباحثة بناء املرحلة الثانوية، أو صممت في بيئة غير البيئة الجزائرية، ولهذا 

 مقياس يتماش ى والبيئة الجزائرية ويناسب املراهقين املتمدرسين بالثانوية.

أن بناء مقياس جديد يزيد من القيمة العلمية للدراسة الحالية، ويشكل موقفا  -

تعليميا للباحثة للتدريب على بناء وإعداد املقاييس والتدرب على استخدام الطرق 

 املناسبة لحساب الصدق والثبات للمقاييس.اإلحصائية املختلفة 

 الضغط النفس ي: مقياس خطوات بناء

يهدف املقياس الحالي إلى قياس مستوى الضغط النفس ي  الهدف من بناء املقياس:-1

باعتبارهم فئة مهمة في املجتمع ونظرا  لدى املراهقين املتمدرسين بالثانوية،

 من الناحية النفسية، الدراسية،للخصائص املميزة لهذه الفئة العمرية خاصة 

قياس مدى معانات املراهق  ، وعليه فان املقياس يهدف إلىوالفيزيولوجيةالعالئقية 

 املتمدرس.الجزائري 

 ومشكالت، صعاب من يواجهه وما ضغوط، من اليوم الطالب له يتعرض فما

 املجاالت مختلف في املستجدات من الكثير عليه طرأ الذي العصر متطلبات ملقابلة

 ليتطلب األسرية، و االجتماعية السياسية، االقتصادية، التكنولوجية،، التعليمية

جاهزة ملعالجة  أساليب من لفردا عليها تعود عما تختلفوأساليب تعامل  تفكير  طرق 

 .واملستجدات القضايا تلك

 مواجهة أمام الطالب تجعل ومتطلبات، متغيرات من تحتويه وما الثانوية فاملرحلة

 يقف قد، أفعال وردود استجابات تتطلب والتي واملواقف الصعاب من للعديد

 املالئمة واألساليب واملهارات واألدوات اآلليات وجود لعدم، أمامها عاجزين الطالب

 يتطلبالنفسية، مما  الصحة لهم تحقق سليمة باستجابات، الضغوط تلك ملقابلة
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 الالزمة واألساليب اآلليات وإكسابهم الحياة معترك ملواجهة وتهيئتهم الطالب إعداد

 املستقبل. في طريقهم تعترض قد التي واألحداث األزمات كافة ملواجهة القرارات التخاذ

فضال على أن مرحلة التعليم الثانوي تقابل أهم مرحلة عمرية وهي مرحلة 

 (  2016،6املراهقة التي تعد األشد إرهاقا للفرد.  )علي قويدري،

قياس عبارة عن مجموعة من العبارات الدالة على الضغط النفس ي وهذا امل

 للمراهق بجوانبه املختلفة.

 مصطلح الضغط النفس ي: تحديد-2

الفرد على أنها  والتي يقيمهاالضغط النفس ي هو مجموعة من املؤثرات غير السارة 

والفسيولوجية تفوق مصادر التكيف لديه وتؤدي إلى اختالل في الوظائف النفسية 

لدى الفرد، وهو محاولة الجسم الدفاع عن نفسه طبيعيا، فهو يمكن أن  والجسمية

يكون مفيدا في حاالت الطوارئ، كما يمكن أن يسبب أعراضا جسمية إذا استمر ملدة 

 طويلة.

 مرحلة القراءة واالطالع:-3

 : التالية الخطوات بإتباع الباحثة قامت املقياس لبناء

 النفسية الضغوط تناولت التي واألدبيات الدراسات من العديد على االطالع-أ

الدراسات  هذه ومن النظرية واألطر السابقة الدراسات نتائج وكذلك، ومجاالتها

عبد هللا بن حميد  ة(، دراس2012دراسة سالف مشري ) ،(1995)دراسة العبادي

 ه(.1431السهلي )

 والقياس النفس ي. النفس ي واإلرشاد النفس في علم األساتذة من عدد استشارة-ب

 :ومنها النفسية، الضغوط مجال في املقاييس من عدد علىاالطالع -ج
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مقياس الضغوط النفسية لدى طلبة املرحلة الثانوية للباحثة الفلسطينية نبيلة  -

 م.2010أحمد جبر أبو الحبيب سنة 

م املقنن من 2011 مقياس الضغط املدرس ي للباحثة الجزائرية عبدي سميرة لعام -

 .مقياس الدكتور لطفي عبد الباسط إبراهيم

 م.2011ومقياس الضغط النفس ي لتنهيد عادل فاضل البيرقدار جامعة املوصل لعام  -

 املستنصرية.الالمي جامعة  ومقياس الضغوط النفسية لعبد العباس مجيد تايه -

 م.2011ومقياس الضغط النفس ي لوداد زرماني عام  -

 :للمقياس االستطالعية الدراسة-د

 السيكولوجي( )التراث النظري  الجانب لربط استطالعية دراسة الباحثة أجرت

بالعديد من  الباحثة قامت ثم ومن النفسية، الضغوط ميدان في العملي بالواقع

 املتمدرس تأثيرا على املراهق األكثر الضغوط عن الكشف بهدف املقابالت الشخصية

 :التالي النحو على املقابالت تلك وبيان املقياس، أبعاد إلى والوصول 

بوحدة الكشف  النفسيين األخصائيين من وعدد بعض املدرسين مقابالت مع -

 أجدر فهم ثم ومن اليومية للمراهقين، ومعايشتهم لقربهم وذلك واملتابعة املدرسية:

التالميذ، وذلك  لها يتعرض التي النفسية الضغوط على التعرف غيرهم على من

 .مفرداته وصياغة املقياس أبعاد تحديد في كبير حد إلى يساعد

 مقابالت عدة وكان ذلك من خالل مقابالت مع بعض املراهقين املتمدرسين: -

 18و15املراهقين واملراهقات تتراوح أعمارهم ما بين  من عشوائية عينةشخصية، على 

 واملدرسة األقران، وجماعة بأسرهم، عالقتهم املقابالت حول  هذه تدور  سنة وكانت

 الفيزيولوجية. واملشكالت الشخصية واألعراض املستقبل، ومهنة واملدرسين،
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للضغوط  الرئيسية األبعاد وحصر تحليل نتائج املقابالت واإلجابات تم ذلك وبعد -

 أربعة عن واالستطالعية النظرية الدراستين أسفرت وهكذا لدى املراهقين، النفسية

 الضغوط الدراسية، وهي: املراهقين املتمدرسين، لدى للضغوط النفسية أبعاد

 تمثلو ھي محاور  الفيزيولوجية عراضالشخصية، الضغوط العالئقية، اال  الضغوط

 .املراهق حياة من جوانب

َن  :املقياس عبارات صياغة-4 وَّ
َ
ك

َ
 تم عبارة (58) من املبدئية صورته في املقياس ت

البعد الشخص ي  فقرة، (15) البعد الدراس ي كالتالي: األربعة املقياس أبعاد على توزيعها

 ( فقرة.13(، البعد الفيزيولوجي )15البعد العالئقي ) ( فقرة،15)

 ملقياس الضغط النفس ي: السيكومترية الخصائص-5

 املراهقين من عينة على األولية صورته في املقياس بتجريب الباحثة قامت

 وذلك سنة،18و15 تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم ما بين  30املتمدرسين بلغ عددها 

 وثبات صدق ولحساب املقياس، لعبارات العينة أفراد فهم مدى معرفة بغرض

 :اآلتية بالطرق  املقياس وثبات صدق حساب وتم املقياس،

 
ا
 :validité املقياس صدق: أوال

 :منها طرق  بعدة املقياس صدق من التحقق تم

 :)املنطقي( املحتوى  صدق-1

 الذي للميدان املقياس تمثيل مدى على التعرف إلى الصدق من النوع هذا يهدف

 اإلطار من جمعه تم ما على املقياس عبارات صياغة في اعتمدت الباحثة فقد يقيسه،

 بها قامت التي واملقابالت واملالحظة االستطالعية، والدراسة للمقياس، النظري 

 املبدئي التجريب لقياسه وقد أسفر وضعت ما مع العبارات تتناسب حتى للتالميذ
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 العبارات وضوح مدى معرفة تلميذ وتلميذة من (30) قوامها عينة على للمقياس

 العينة. لعمر العبارات تناسب ومدى للعبارات، فهمهم ومدى للمفحوصين والتعليمات

 :الظاهري )صدق املحكمين( الصدق-2

  (07على) املبدئية صورته في املقياس عرض تم
 
 علم أساتذة  02منهم محكما

 أخصائي نفساني بوحدة الكشف واملتابعة املدرسية (02و) 2بجامعة سطيف  النفس

 من الرأي إلبداء وذلك طبيب عام (01مستشار التربية والتوجيه املدرس ي و) (02)

 :حيث

 عن املجتمع الجزائري.خلو بنود املقياس من العناصر الثقافية الغريبة  -

 مدى سالمة البنود من حيث الصياغة اللغوية. -

 .صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه فعال مدى -

 .املقياس من الهدف مع الضغوط أبعاد اتفاق مدى -

 .تنتمي أوال للُبعد تنتمي العبارات كانت إذا ما تحديد -

 معرفة إن كان عدد البنود كافيا. -

 .إضافتها ضرورة يرون جديدة عبارات أي إضافة -

 حذفها ضرورة يرون عبارات أي حذف -

 .الدراسة موضوع العينة لعمر العبارات مناسبة مدى -

 استبعاد ثم ومن املحكمين في جداول، السادة آراء بتفريغ الباحثة وقد قامت

 .كما يتبين في الجدول املوالي ٪ 80 عن عليها االتفاق نسبة قلت التي العبارات
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 حذفها والعبارات املضافة على املحكمون  اتفق التي ( يبين العبارات01جدول رقم) 

 النفس ي:الضغط  مقياس في
 البعد التي أضيفت العبارات املضافة منه حذفت الذي الُبعد املحذوفة العبارات الرقم

 إليه

1 

2 

3 

 

 أخاف من االمتحانات

 الدراس يأخاف من الفشل 

عدم عدالة بعض املدرسين في 

 التعامل مع الطلبة

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الدراسية

 الضغوط العالئقية

 أخاف من االمتحانات

أخاف من الفشل 

 الدراس ي

 الضغوط الشخصية

 الضغوط الشخصية

 آراء على بناء   العبارات بعض وصياغة التعديالت بإجراء الباحثة قامت قد و

 :التالي الجدول  يوضحها العبارات وهذه للمفردات، النهائية واملراجعة املحكمين السادة

 النفس ي: الضغط مقياس في تعديلها على املحكمون  اتفق التي يبين العبارات ( 02جدول رقم )

 إليه تنتمي الذي الُبعد التعديل بعد العبارات التعديل قبل العبارات الرقم

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

  في معظم  واليأس  واالكتئاب  بالضيق  اشعر

 األحيان

 أكثر أتحملغير قادر أن  اشعر باني

 

 اشعر بنقص املكانة واالحترام عند الزمالء واملدرسين

 نصف )شهرية، ترهقني االمتحانات املدرسية املستمرة

 أخر العام( العام،

 أعاني من كثرة النسيان

 التركيز في الدراسة أعاني كثيرا من التشتت وعدم

 أجد صعوبة في انجاز الواجبات الدراسية لكثرتها

الاستطيع التعبير عن مشاعري ومصارحة األخريين بما 

 يجول في خاطري 

 اشعر باالكتئاب

أكثر  أتحمل اشعر باني غير قادر أن

 هذه الضغوطات

اشعر بنقص املكانة واالحترام عند 

 األخريين

تتعبني االمتحانات املدرسية 

 ر ، أخالعام ف، نصاملستمرة)شهرية

 العام(

 أعاني من النسيان

أعاني من التشتت وعدم التركيز في 

 الدراسة

أجد صعوبة في انجاز الواجبات 

 الدراسية

أجد صعوبة في التعبير عن 

مشاعري ومصارحة األخريين بما 

 يجول في خاطري 

 الضغوط الشخصية

 الضغوط الشخصية

 

 العالئقية  الضغوط

 الدراسية الضغوط

 

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الشخصية
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 (8( وتعديل)2عبارتين ) وإضافة ( عبارات3حذف ) تم من الجداول السابقة أنه يتضح

 عبارة، (57) املقياس عبارات عدد بلغ وبذلك التحكيم، عنه أسفر ما على بناء   عبارات

  يوضحه ما وهذا
 
  :التالي الجدول  تفصيليا

 الضغط مقياس من واملتبقية واملضافة واملعدلة املستبعدة العبارات ( يبين أرقام 03رقم)جدول 

(باملحكمين الخاصة املراهقين املتمدرسين)الصورة لدىالنفس ي   

 أرقام األبعاد الرقم

العبارات 

 املستبعدة

 العبارات أرقام

 املعدلة
عدد 

العبارات 

 املستبعدة

عدد 

العبارات 

 املعدلة

عدد 

العبارات 

 املضافة

العبارات 

 املتبقية

1 

2 

3 

4 

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الشخصية

 الضغوط العالئقية

 األعراض الفيزيولوجية

6-  7 

35 

// 

// 

21- 12 – 13 

25-29-16-17 

31 

// 

2 

0 

1 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

13 

17 

14 

13 

عبارة قبل ( 58أن الصورة املبدئية للمقياس كانت تتكون من ) يتضح مما سبق

 عرضها على السادة املحكمين وقد توزعت تلك العبارات على األبعاد كما يلي:

 ( عبارة.15البعد الدراس ي) -1

 ( عبارة.15البعد الشخص ي ) -2

 ( عبارة.15البعد العالئقي )-3

 ( عبارة.13البعد الفيزيولوجي )-4

( عبارة بعد عرضها على 57أصبحت الصورة املبدئية للمقياس مكونة من ) ثم

 األربعة للمقياس: والجدول املوالي يوضح توزيع العبارات على األبعاد املحكمين،
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( يبين توزيع أبعاد مقياس الضغط النفس ي للمراهقين املتمدرسين وعدد  04جدول رقم )

 العبارات التي تنتمي إليها:

 عدد العبارات أبعاد املقياس الرقم

 13 البعد الدراس ي 1

 17 البعد الشخص ي 2

 14 البعد العالئقي 3

 13 البعد الفيزيولوجي 4

 57 املجموع الكلي للعبارات

 :الداخلي الصدق التكويني باستخدام االتساق-3

  املقياس صدق يعتمد
 
  اعتمادا

 
 في زيادة أي ألن وذلك مفرداته، صدق على مباشرا

 بحساب املفردات صدق ويقاس املقياس، صدق في زيادة إلى تؤدي املفردات صدق

  بامليزان ارتباطها معامالت
 
 يقيس ألنه للمقياس الداخلي االتساق يسمى وهو داخليا

 بمقياسها املفردات تماسك مدى

تم التحقق من الصدق التكويني للمقياس من خالل تطبيقه على عينة  وقد

 ( تلميذ وتلميذة.30بلغ عددها ) يالثانوية، والتعشوائية من تالميذ املرحلة 

 من عبارة كل ارتباط ومعامل للمقياس الداخلي االتساق املوالي الجدول  ويوضح

 ارتباط بيرسون داللتها وذلك باستخدام معامل  ومستوى  املقياس عبارات
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( يبين قيم معامالت االرتباط )بيرسون( بين كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية 05) جدول رقم

(الضغط النفس ي ملقياس الداخلي له: )االتساق  

رقم  البعد

 العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

مستوى  معامل االرتباط رقم العبارة البعد

 الداللة

 

 

 

األول  البعد

الضغوط 

 الدراسية

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

0 .04 

0.02 

0.73 

0.82 

0.59 

0.73 

0.64 

0.18 

0.60 

0.38 

0.49 

0.02 

0.49 

ةغير دال  

ةغير دال  

0.01 

ةغير دال  

0.01 

0.01 

0.01 

دالة غير  

0.01 

0.01 

0.01 

ةغير دال  

0.01 

 

 

 

 

البعد الثالث 

الضغوط 

 العالئقية

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0.68 

0.39 

0.73 

0.67 

0.02 

0.04 

0.59 

0.68 

0.69 

0.61 

0.18 

0.59 

0.71 

0.65 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

دالة غير  

ةغير دال  

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

ةغير دال  

0.01 

0.01 

0.01 

 

 

 

 

 

البعد الثاني 

الضغوط 

 الشخصية

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0.71 

0.63 

0.38 

0.63 

0.59 

0.39 

0.59 

0.71 

0.04 

0.04 

0.39 

0.25 

0.72 

0.36 

0.25 

0.02 

0.29 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

دالة غير  

دالة غير  

0.05 

دالة غير  

0.01 

0.05 

دالة غير  

دالة غير  

0.05 

 

 

 

البعد الرابع 

األعراض 

 الفيزيولوجية

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

0.63 

0.71 

.0.59  

0.67 

0.59 

0.63 

0.11 

0.49 

0.81 

0.69 

0.73 

0.90 

0.67 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

دالة غير  

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

دالة غير  

0.01 
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 :يلي ما السابق الجدول  من يتضح

-4-2-1) رقم والعبارات األول، البعد في (13-11-10-9-7-6-5-3) العبارات رقم أن-

 البعد في (14-13-12-10-9-8-7-4-3-1) رقم والعبارات الثاني،في البعد  (5-7-8-13-17

 عند دالة ( في البعد الرابع كلها13-11-10-9-8-6-5-4-3-2-1والعبارات رقم ) الثالث،

 (. 0.01مستوى الداللة )

لبعد (في ا2رقم ) ة، والعبار ( في البعد الثاني14-11-6-3وأن العبارات رقم ) -

 (.0.05الثالث، كلها دالة عند مستوى الداللة )

-15-12-10-9) ( في البعد األول، والعبارات رقم12-8-4-2-1أما العبارات رقم) -

( في 12-7(في البعد الثالث، والعبارات رقم)11-6-5( في البعد الثاني، والعبارات رقم)16

 املفردات هذه باستبعاد الباحثة قامت وقد البعد الرابع كلها عبارات غير دالة،

 املقياس مفردات عدد أصبح وبذلك داللتها، لعدم املقياس من عبارة (15) وعددها

 من خالل الجدول التالي: ذلك ويتضح عبارة، (42)

( يبين توزيع أبعاد مقياس الضغط النفس ي للمراهقين املتمدرسين وعدد 06جدول رقم )

 العبارات التي تنتمي إليها:

 عدد العبارات املقياسأبعاد  الرقم

 08 البعد الدراس ي 1

 12 البعد الشخص ي 2

 11 البعد العالئقي 3

 11 البعد الفيزيولوجي 4

 42 املجموع الكلي للعبارات

 طريق عن املفردات صدق بحساب الباحثة قامت أن بعد الصدق التمييزي:-4

املقياس وهي لحساب صدق  أخرى  طريقة الباحثة استخدمت الداخلي االتساق

 الصدق التمييزي من خالل تطبيق املقياس على عينة عشوائية من طلبة املرحلة

وقد تم ترتيب درجات األفراد العينة الكلية على مقياس  ،افرد 30الثانوية بلغ عددها 
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 27ثم تم اخذ نسبة  أعلى درجة، الضغط النفس ي ترتيبا تصاعديا من أدنى درجة إلى

راد الذين لديهم أدنى الدرجات على املقياس وتقدر في دراستنا من درجات األف ةباملائ

من درجات األفراد الذين لديهم  ةباملائ 27خذ نفس النسبة أو  أفراد، 7الحالية حوالي 

 أفراد. 7أعلى الدرجات على املقياس وهم 

ومن ثم حساب املتوسط الحسابي والتباين لكلتا املجموعتين السابقتين من اجل 

 كما هو موضح في الجدول املوالي: -ت–االختبار  حساب قيمة

( يبين نتائج اختبار )ت( للمقارنة الطرفية بين درجات املجموعة الدنيا و 07جدول رقم )

 املجموعة العليا على املقياس:

املتوسط  العدد 

 الحسابي

الحرية  درجة التباين

2-n 

 قيمة"ت"

 املحسوبة

 قيمة"ت"

 املجدولة

مستوى 

 الداللة

 املجموعة

 باملئة 27الدنيا 

 

7 

 

30.57 

 

69.82 

 

12 

 

12.53 

 

2.68 

 

0.01 

 املجموعة

 باملئة 27العليا 

 

7 

 

80.57 

 

45.04 

( عند مستوى 2.68( اكبر من "ت" الجدولية )12.53أن قيمة "ت"املحسوبة ) بما

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أدنى درجات املقياس وأعلى  ( فان0.01الداللة )

 وهذا يدل على أن املقياس يتميز بدرجة عالية من الصدق. درجاته،

 املقياس صدق لحساب أخرى  طريقة الباحثة استخدمت الذاتي: الصدق حساب-5

 يساوي الجذر التربيعي ملعامل حيث الصدق الذاتي الذاتي، الصدق طريقة وهي ككل

 0.87الجذر التربيعي ل  كرونباخ فوجد ر = الثبات الذي تم حسابه بطريقة ألفا

 مرتفع. هو معامل صدقف 0.01 لداللةاوهي قيمة دالة عند مستوى  0.93ويساوي 
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 :مقياس الضغط النفس ي ثبات ثانيا:

 إعادة التطبيق:التطبيق و طريقة -1

 قدره زمني بفاصل االختبار تطبيق إعادة بطريقة املقياس ثبات معامل حساب تم

 التطبيق ظروف كون  أنت وروعي فردا 30على عينة استطالعية مكونة من  أسبوعان،

ما،وقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين نتائج  حد إلى األولى املرة من قريبة

 الجدول  ويوضح ( وهو معامل مرتفع.0.96التطبيقين وكان معامل االرتباط يساوي )

 الضغط النفس ي. مقياس ثبات املاملوالي مع

 التطبيق: إعادة بطريقة الضغوط مقياس ( يبين معامل ثبات08جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل الثبات عدد األفراد عدد العبارات املقياس

 0.01 0.96 30 42 الضغط النفس ي

خالل الجدول أن معامل ثبات املقياس هو معامل ارتباط موجب ودال  يتضح من

 .مما يدل على قوة املقياس وصالحيته 0.01عند مستوى الداللة 

   α)) الذي يرمز له بالرمز الالتيني كرومباخ يعتبر معامل ألفا كرومباخ: طريقة ألفا-2

 α)كبة ومعامل)من أهم مقاييس االتساق الداخلي لالختبار املكون من درجات مر 

 (198، 2009)بشير معمرية، يربط ثبات االختبار بثبات بنوده .

وقد تم حساب ثبات مقياس الضغط النفس ي بهذه الطريقة وكانت النتائج كما 

 في الجدول التالي:

 :كرومباخ الضغط النفس ي بطريقة ألفا مقياس ( يبين معامل ثبات09جدول رقم )

تباين  العينة عدد البنود املقياس

 الدرجات

  مستوى  α)) معامل الثبات ألفا

 الداللة

 0.01 0.87 46.44 30 42 الضغط النفس ي

كرومباخ   الضغط النفس ي بطريقة ألفا تبين من خالل الجدول أن معامل مقياس

 ( وهو معامل مرتفع مما يتيح استعمال املقياس في الدراسة الحالية.0.87)
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 األربعة فالجدول املوالي يبين ذلك: بالنسبة لثبات املقياس وأبعاده أما

 :األربعة مقياس الضغط النفس ي وأبعاده ( يبين معامل ثبات10جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل الثبات األبعاد 

1 

2 

3 

4 

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الشخصية

 الضغوط العالئقية

 األعراض الفيزيولوجية

0.58 

0.52 

0.63 

0.65 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

 0.59 الدرجة الكلية

 :يلي ما خالل الجدول  من يتضح

قيم  ( وكلها0.65و 0.52ما بين) تتراوح بطريقة املقياس أبعاد ثبات معامالت أن

 وتدل مرتفعة قيم وكلها (0.59إلى) للمقياس الكلية الدرجة ثبات معامل موجبة وبلغ

 .الثبات من جيدة بدرجة املقياس تمتع على

 :للمقياس النهائية الصورة

 تم أن بعد وذلك (،01رقم) امللحق للمقياس النهائية الصورة إلى الوصول  تم

 لقياسها، وضعت التي لألبعاد انتمائها عدم على املحكمون  اتفق التي العبارات حذف

 معامالت حساب أسفر التي العبارات حذف َبعد وكذلكإضافة بعض العبارات و 

 الذي للُبعد الكلية بالدرجة ارتباطها النخفاض لألبعاد انتمائها عدم على االرتباط

 على مقسمة عبارة (42) يتضمن النهائية صورته في املقياس أصبح وبذلك إليه، تنتمي

 :كالتالي أبعاد أربعة

 بنود( 8)الدراسية ويتضمن  طاألول: الضغو  الُبعد

 بندا. (12) ويتضمن الشخصية الضغوط: الثاني الُبعد

 بندا. (11) ويتضمن العالئقية الضغوطث: الثال الُبعد

 بندا.(11) األعراض الفيزيولوجية ويتضمن: الرابع الُبعد
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 :املقياس تصحيح مفتاح

  املقياس عبارات بترتيب الباحثة قامت
 
، ترتيبا

 
 من األولى العبارة تكون  بحيث دائريا

 الثاني البعد من األولى العبارة هي الثانية والعبارة الدراسية(، )الضغوط األول  البعد

 )الضغوط الثالث البعد من األولى العبارة هي الثالثة والعبارة الشخصية(، )الضغوط

)األعراض الفيزيولوجية(  الرابع البعد من األولى العبارة هي الرابعة والعبارة العالئقية(،

 معرفة نتجنب حتى وهكذا ل،األو  البعد من الثانية العبارة هي الخامسة والعبارة ،

 الضغط النفس ي مقياس تصحيح مفتاح يلي وفيما املقياس في البنود باتجاه املفحوص

 النهائية. للصورة وفقا املراهقين املتمدرسين بالثانوية لدى

الضغط النفس ي لدى املراهقين املتمدرسين  مقياس تصحيح ( يبين مفتاح11جدول رقم )

 بالثانوية:

 درجات كل بعد عدد العبارات أرقام العبارات األبعاد الرقم

1 

2 

3 

4 

 الضغوط الدراسية

 الضغوط الشخصية

 الضغوط العالئقية

 الفيزيولوجية األعراض

29،25،21،17،13،9،5،1 

42،39،36،33،30،26،22،18،14،10،6،2 

40،37،34،31،27،23،19،15،11،7،3 

41،38،35،32،28،24،20،16،12،8،4 

8 

12 

11 

11 

8- 32 

12- 48 

11 - 44 

11-  44 

 :التصحيح وطريقة االستجابة نوع تحديد

 حيث املفحوصين، استجابة تقدير في الطرق  أنسب Likert  ليكرت طريقة تعتبر

 وتتدرج الرفض، درجات أقص ى إلى املوافقة درجات أقص ى من اإلجابة فيها تتدرج

 فقط مستويات أربعة الباحثة استخدمت وقد مستويات، خمس على ليكرت طريقة

 :التالي النحو على وهي العينة، أفراد استجابة لتسهيل

أجاب )أحيانا(  وإذا إذا املفحوص أجاب بعبارة )دائما( حصل على ثالث درجات،

أجاب )أبدا(  وإذا أجاب )نادرا( حصل على درجة واحدة، وإذا حصل على درجتين،

 عالية.نفسية  ضغوط إلى املرتفعة الدرجة حصل على صفر وتشير
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 .نفس ي حاد ضغط 126من  الدرجة أكثرإذا حصل املفحوص على 

 .نفس ي مرتفع ضغط 126إلى  84 الدرجة منإذا حصل املفحوص على 

 .نفس ي منخفض ضغط 84إلى  42 الدرجة منإذا حصل املفحوص على 

 .يعاني من الضغط ال   42من إذا حصل املفحوص على الدرجة اقل 

 أربعة من (01) رقم امللحق النهائية صورته في النفس ي الضغط مقياس يتكون  إذن

 في درجات،( 3) ثالث بإعطاء تصحيحها يتم عبارة (42) وأربعون  واثنان أبعاد (04)

 تنطبق ب: اإلجابة حالة ي( ف2) درجتين إعطاءو  دائما، اإلجابة ب: تنطبق حالة

نادرا و إعطاء الدرجة  تنطبق ب اإلجابة حالة في (1واحدة ) درجة إعطاءو  أحيانا،

 وبذلك املقياس فقرات جميع على وذلك ( في حالة اإلجابة ب: ال تنطبق أبدا0الصفر)

 املتوسط ويكون  (126) هي درجة وأعلى (42) هي للمقياس نظرية درجة أدنى تكون 

 .(63يساوي ) للمقياس الكلية للدرجة الفرض ي

 (0+1+2+3) األربعة البدائل قيم بجمع للمقياس الفرض ي املتوسط استخراج يتم

 ثم ( ومن1.5الناتج واحد ونصف ) ( فيكون 4أربعة) البالغة البدائل عدد على قسمتهاو 

 (63الفرض ي ) املتوسط ( فيكون 42املقياس ) فقرات عدد في يضرب

 بمعنى السلبي، االتجاه في صيغت قد العبارات جميع أن إلى املقام هذا في ونشير

 من يعاني الفرد أن على دليال ذلك كان كلما املقياس على الدرجة زادت كلما أنه

 أعراض الضغط النفس ي.

 النفس ي: الضغط مقياس تعليمة

 من واحدة إجابة باختيار عنها وأجب منها كل اقرأ عبارة، (42) من املقياس يتكون 

 انه علما تناسبك، التي تحت اإلجابة )×( اإلشارة بوضع املوضحة وذلك األربعة اإلجابات

 .نظرك وجهة عن اإلجابة تعبر وإنما خاطئة، وأخرى  صحيحة إجابة توجد ال
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 (01الصيغة النهائية للمقياس: انظر امللحق )

 خالصة:

لتقدير شدة الضغط النفس ي الذي يعانيه الفرد البد من األخذ بعين االعتبار 

الفرد عددا من العوامل: املدة الزمنية التي يستمر فيها املوقف الضاغط، إدراك 

فاملدة الزمنية التي  الضاغط، املوقف للموقف على انه ضاغط، ووجود تهديد من

يستمر فيها املوقف الضاغط له أهمية في تقدير الضغط النفس ي الذي يعانيه اآلباء .   

 (125ص ،2008،) ماجدة بهاء الدين

 أدوات، ومنها أدوات القياس يقاس الضغط النفس ي عند اإلنسان بعدة وسائل أو

وتكون  ،اإلكلينيكي النفس ي املستخدمة لدى املختصين في موضوع القياس النفس ي أو

أي عن طريق اإلجابة على بعض األسئلة، ثم تحسب اإلجابات  إما مكتوبة، تلك األداة

أو يقاس بواسطة  أو كمية الضغوط الواقعة على الفرد، لتستخرج نسبة اإلجهاد

واألدوات  قلي أو قوة االنفعاالت وشدتها،الع-أجهزة عملية تقيس التوازن الحركي

 (1998،123املستخدمة بكثرة هي األدوات املكتوبة. )إبراهيم عبد الستار،

املقاييس التي تقيس أحداث  من أشهر Holmes et rahéويعتبر مقياس هوملز وراهي 

الحياة وهذه بعض الفقرات التي تدل على وجود ضغوط معينة: وفاة املقربين، 

 (39، 2008االنفصال عن الزوج أو الزوجة،...و غيرها. )ماجدة بهاء الدين، الطالق، 

عموما ليس هناك وسيلة قياس مناسبة لكل املجتمعات لقياس الضغوط، لذلك 

تختلف وسائل و طرق قياس الضغوط باختالف املجتمعات و باختالف املجال الذي 

أخرى تقيس الضغوط تعد له املقاييس، فهناك مقاييس تقيس الضغوط املهنية و 

ومقاييس تقيس الضغوط األسرية والوالدية، كما أن هذه  األكاديمية لدى الطالب،

 (40، 2008املقاييس تختلف باختالف العمر الزمني لألفراد.    )ماجدة بهاء الدين، 
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 (01مللحق: )ا

 منها كل اقرأ ، عبارة (42) من املقياس يتكون  النفس ي: الضغط مقياس تعليمة

 ) ×( اإلشارة بوضع املوضحة وذلك األربعة اإلجابات من واحدة إجابة باختيار عنها وأجب

 تعبر وإنما خاطئة، وأخرى  صحيحة إجابة توجد ال انه علما ،تناسبك التي تحت اإلجابة

 الباحثة سوى  عليها تطلع وال التامة بالسرية ستحاط إجابتك نظرك وجهة عن اإلجابة

 .العلمي البحث في الستخدامها

 تنطبق  تنطبق دائما العبارات 

 أحيانا

   ال  تنطبق نادرا

تنطبق 

 أبدا

     العام( آخر العام، املستمرة ) شهرية،نصف املدرسية االمتحانات تتعبني 1

     نفسيا متعب أني أشعر 2

     األخريين عند و االحترام املكانة بنقص  اشعر 3

     القلب خفقان سرعة من أعاني 4

     النسيان كثرة من أعاني 5

     اجد صعوبة في التعبير عن مشاعري ومصارحة األخريين بما يجول في خاطري  6

     اآلخرین عن النسحابا أفضل 7

     هضمية مشاكل من أعاني 8

     الكثيف اليومي التوقيت جدول  منأشعر  بامللل  9

     بها أحلم التي املكانة إلى الوصول  عدم من بالخوف أشعر 10

  سواءا  االمتحانات يف مني أعلى درجات علىحصول زمالئي  يضايقني 11

 شفوية أو كتابية

    

     متكرر  صداع من أعاني 12

     العلمية قدراتي عن تعبر ال عليها أتحصل التي العالمات 13

     معي يحدث موقف أبسط من بالقلق أشعر 14
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     دائما مهموم اني اشعر 18

     الناس في أثق ال 19

     سبب دون  الجسدي بالتعب أشعر 20
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