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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 ( )اجملهد انثاني  2020كانون االول  16-17

 

 معهمني املدارس االبتدائية يف حمافظة بابمندى  اننفسي نتوترنهقهق وا مقياس إعداد
 

 حيجر عباس عبجاالميخ  م  م..
 مذكمة البحث

تكمن في عجم وجود مقياس للقلق والتوتخ النفسي معجًا على المعلمين فيي الميجارس اتدتجاةييي فيي 
 محافظي بادل .

 -هجفت الجراسة إلى :
 للقلق والتوتخ النفسي  لجى معلمين المجارس اتدتجاةيي في بادلأعجاد مقياس  .1
 تحجيج مستويات القلق والتوتخ النفسي لجى معلمين المجارس اتدتجاةيي في بادل .2

 شملت عيني البحث :
 ( معلمًا في مجارس محافظي بادل .130عيني إعجاد المقياس واشتملت على )

أمييا فييي ميينحث البحييث و جخاياتيية الميجاتيييي فقييج الييتيجم الميينحث الوثييفي لحييل م يي لي البحييث وفييي 
إجخايات البحث الميجاتيي قام الباحث بإجخايات إعيجاد المقيياس وفيحيا حيجدت  م يي متياتت تم يل 
 القليييق والتيييوتخ النفسيييي وميييي  )) المتيييال اتتفعيييالي ج والمتيييال الفسييييولوجي ج والمتيييال العقليييي ((

( فقييخة ب يي ل أولييي  يي  عخضييت مييح  الفقييخات  50ووضييت تعخيفييًا علميييًا لكييل متييال  يي  ثيييا ي ) 
بالصيغي األوليي للمقياس على متموعي مين اليريخاي والمح ميين فيي متيال العليوم النفسييي والعليوم 
التخبويي وعل  النفذ الخياضي وعل  النفذ واتختبار والقياس لغخض الح   والتقيي  على ثمحيي 
الفقيخات فيي  بيات سياليحا للمتياتت ال م يي الم,خوحيي ع فايًم عين التحقيق مين ثيمحيي التقييجيخ 
اليمالييي لاجابيييي علييى اتليييتريان ع وقيييج حييحفت بعيييذ الفقييخات وتتيتيييي ليييحل  تيي  اتعتمييياد عليييى 

( فقخة . وبعج ذل  أعجت تعليمات المقياس لتوزع على عيني البحث في التتخبي اتلت,معيي 40)
( معلمًا لمعخفي طريعي إجخايات البحيث وميا يخافقحيا مين م يالل بالوقيت للتغلي  عليحيا  20) على 

( معلمييًا لتحليييل 130فييي التتخبييي األلاليييي فييي البحييث التييي ةاتييت علييى عينييي ا عييجاد والبالغييي )
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فقييخات المقييياس إحصيياةيًا بعييج تصييحيحة والييتيخاج القييوة التميديييي للفقييخات بنلييلوبي ) المتمييوعتين 
( فقيييخة 32,يييخفتين واتتسييياخ اليييجاخلي ( وباتتحييياي ميييحا التحلييييل ا حصييياةي  تييي  اتعتمييياد عليييى )ال

ثييالحي وقييج الييتيخج ثييجخ المقييياس و باتيية  يي  الييتيخاج الي,يين المثييياري للقييياس لوثيي   بييات 
المقييياس ب يي ل تحيياةي و قييخار مييجى ثييمحيي مييحا الصييجخ وال بييات الموضييوعيي وباتتحيياي إجييخايات 

 س تحقق الحجف األول للجرالي الحاليي ومو إعجاد مقياس للقلق والتوتخ النفسي .إعجاد المقيا
الحييجف ال يياتي للبحييث تيي  تحجيييج  فييي الي,ييوة األخيييخة ومييو مسييتويات المقييياس التييي تم لييت      

بيمسييي مييي ) المسييتوى العييالي جييجًاج المسييتوى العييالي ج المسييتوى المتوليي  ج المسييتوى الييواط  ج 
جيييجًا ( ليوثيييي الباحيييث بعيييج ميييح  اتليييتنتاجات بعيييجة توثييييات أممحيييا اليييتيجام المسيييتوى اليييواط  

  المقياس الحالي من قرل وزارة التخبيي للوقوف على حقيقي القلق والتوتخ لجى المعلمين .
 الباب األول

 التعخيف بالبحث-1
 مقجمة البحث وأهميته 1-1

ديييجأ منيييح القيييجم اتمتميييام بعلييي  الييينفذ وعلييي  الييينفذ الخياضيييي دوثيييفة علميييًا محميييًا لتحقييييق  
التفوخ في األداي وتقجي  المحارات العلمييي وال,خيقيي التييجة فيي التعليي  ج واتية يينتي فيي مقجميي 

 العلوم المساعجة على تتاح المعل  وت,ويخ   

النفسييييي التيييي تواجييية الكيييوادر التعليمييييي فيييي ويعيييج القليييق والتيييوتخ النفسيييي مييين أمييي  المظيييامخ       
العصخ الحالي المليي بالتعقيجات والم  مت والمت,لبات وضغوط الحيياة اليومييي ةميا أتحيا   مين 
أل خ المظامخ النفسيي المعقجة المخافقي لسلوك الفخد وأل خما تعقيجٌا لتجاخلحا مت مفاهي  أخخى دجيلية 

ةالايييغ  النفسيييي والصيييخاع والعيييجوان  وممزميييي أل لييي   ومسيييتيجمة فيييي مواقييي  الحيييياة الميتلفيييي
المعلميييين لميييا يسيييعون أليييية مييين الوثيييول لمخحليييي متقجميييي مييين الت,يييور العلميييي . وقيييج تيييخى بعيييذ 
المعلمييين يسيييي,خ علييييح  التييوتخ والقليييق دجرجيييي عالييييي جييجًا ييييم خ فيييي تحايييي األميييخ عليييى المسيييتوى 

لفكخييي والرجتييي ج وتيخى اليبعذ األخيخ يتمييد العلمي في تقجي  الحاضيخة ج ويحصيل ترجييج لل,اقيي ا
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دجرجيييي معقوليييي يم ييين إن تكيييون دوافيييت محميييي تجفعييية وبحمييياس وججييييي إليييى تقيييجي  معلوميييات جييييجة 
وتحقييييق األميييجاف التخبوييييي والتعليمييييي . فيييالتوتخ النفسيييي والقليييق تديييج أن تعيييخف درجتييية أو مسيييتوا  

تتليت أممييي البحيث فيي إعيجاد مقيياس للقليق  لتقجيخ تن يخ  عليى المسيتوى الفنيي للمعلي  ج ومين منيا
وللتوتخ النفسي  عليى المعلميين . ةميا أن وضيت مسيتويات للقليق وللتيوتخ النفسيي يعيج جاتبيًا محميًا 
ألممييييي البحيييث اليييحي يحييياول الباحيييث وضيييت تتييياةث دسيقيييي لييية يايييعحا ديييين أروقيييي الميتصيييين فيييي 

ل السييلي  مييت المعلمييين خجمييي لت,يييويخ المتييال التعليمييي والتخبييوي ميين اجييل أيتيياد حي ييييات التعاميي
 العميلي التعليمي في العخاخ . 

 مذكمة البحث  1-2
إن عاميل منحيى التعلييي  والتيجري  والعليوم المسيياعجة فيي التخبيوي التعليمييي والمتيال الخياضييي      

تنصيي  جميعحييا علييى الت,ييور والتفييوخ والوثييول إلييى المسييتويات العليييا فييي جميييت أثييناف الحييياة  
لتقلييل وان الغايي من التعلي  مي زيادة العوامل ا يتاديي التي تسح  في تحقيق النتياح وا تتياز وا

 من العوامل التي تم خ للبٌا على ذل  .

وان القلييييق والتييييوتخ النفسييييي يعييييج ميييين أميييي  الم ييييالل التييييي تواجيييية معظيييي  المعلمييييين والكييييوادر      
التجريسيييي والمعرييين فييي ميتليي  التواتيي  العلميييي والتجريسيييي والخياضيييي ج ةمييا أن لحييحا المظحييخ 

ةرييخ مميا ييم خ عليى تفياذ ال,اقيي اتيتادييي والرجتييي  العجيج من اآل ار السلريي ج م ل التيجام جحج
والحخمان من لحظات اتلتمتاع بممارلي محارات التعلي  وطخخ التجريذ بفعاليي جيجة فاًم عين 
ذل  ياع   قي الفخد دنفسة ج ةما يم خ على قادلياتة و م اتياتية المحارييي فيي تقيجي  اليجرس ج مميا 

ليحا يت,لي  مين المحتميين فيي ميحا المتيال متابعيي مسيتوى القليق  يم خ على تتيتيي أداي المعلميين ج
والتيوتخ لييجى المعلمييين ب يي ل منييتظ  بفتيخات  ادتييي . ميين منييا ةاتييت م ي لي البحييث فييي عييجم وجييود 
مقياس للقلق والتيوتخ النفسيي محلييٌا يسيتيجم لقيياس الكيوادر التعليمييي ع  فيالموجود داةميا ميا ي يون 

وميييو ت يصيييلل فيييي الريييييي العخاسييييي لمعخفيييي مسيييتويات القليييق والتيييوتخ  مقياليييًا أجنرييييًا ي,ريييق جيييامداً 
 النفسي لجى المعلمين ومن    وضت الحلول المنالبي لمواجحي القلق والتوتخ .
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 أهجاف البحث 1-3
 -يحجف البحث إلى:

 . إعجاد مقياس للقلق والتوتخ النفسي لجى المعلمين في المجارس اتدتجاةيي / محافظي بادل .1
 وضت مسيتويات للقلق والتوتخ النيفسي لجى معلمين المجارس اتدتجاةيي في محافظي بادل.. 2
 مجاالت البحث 1-4
 معلمين ومعلمات المجارس اتدتجاةيي في محافظي بادل . المجال البذخي :  1-4-1
 2019/  1/ 11ولغايي   2019/  10/  2المجال ألدماني :  1-4-2
 جارس اتدتجاةيي في محافظي بادل .المالمجال المكاني :  1-4-3

 المرطمحات  5 -1
القلق والتوتخ النفسي   مو شعور باتتقباض واتض,خابات وعجم التوازن والتعجاد لتغييخ السيلوك 

 لمواجحي عامل محجد بالموق  .
 منهجية البحث وإجخاءاته الميجانية  -
 منهج البحث 3-1

 ولتحقيق أمجاف البحث التيجم الباحث المنحث الوثفي باألللوب المسحي والعمقات اترتباطيي 
 عينة البحث  21--3

% ت  اختيارم  بصورة 13( معلمَا وبنسبي 800( معلمًا من أثل )130تكوتت عيني البحث من )
 ع واةيي .

 أدوات البحث واألجهدة المدتخجمة : 33-
تلي      ويقصج دحا الوليلي أو ال,خيقي التي يسيت,يت الباحيث دولياطتحا حيل م ي لي محميا ةاتيت  

 األدوات أو الرياتات أو عينات أو أجحدة.
 .الولاةل ا حصاةيي4.المصادر العخبيي واألجنريي . 3.اتلتباتي . 2.المقادلي . 1
  Pentium 4.حالبي إلكتخوتيي توع Casio6 . لاعي توقيت إلكتخوتيي توع 5
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 .التمارات تفخيغ الرياتات .Casio FX82 LB 8.حالبي يجويي توع 7
 إجخاءات اعجاد المكياس 3-4
لتحقيييق التييدي األول ميين الحييجف األول ميين البحييث ومييو دنيياي مقييياس للتييوتخ النفسيييج فقييج  

الباح ي بي,وات محجدة جمي تحجيج متاتت المقياس جوثييا ي فقيخات لكيل متيال ج ومين  لارت
  ت,رييييق ميييح  الفقيييخات عليييى عينيييي مم ليييي للمتتميييتج وبعيييجما أجيييخاي التحلييييل ا حصييياةي للفقيييخات  ييي

 تختيار الفقخات المنالبي لقياس الظامخة المخاد سيالحا 
 تحجيج مجاالت المكياس   3-4-1

 وقج تم تحجيج المجاالت والتعخيفات المناسبة لكل مجال عمى وفق ما يأتي :
 المجال الفديهلهجي 

يعييخف بنتيية حييياتت تييمدي إليييى اضيي,خاب التسييي  ووااةفحييا ج ويحيييث خفقييان القلييي  وأتم 
الخسبي وثعوبي التنفذ والتعخخ وجفاف الف  والرلعوم وثجاع فيي اليخأس وارتتياف الييجين واليخجلين 

 وبخودة في التس  وأل  في المعجة .
 المجال العقمي 

المعخفيييي العليييا وقييوة الممحظييي يعييخف بنتيية حيياتت تتم ييل باضيي,خاب العمليييات العقليييي و 
 ولوي تقجيخ المواق  والاع  في اتياذ القخارات .

 المجال االنفعالي 
يعيييييخف بنتييييية يسييييير  اضييييي,خاب اتليييييتتابات اتتفعالييييييي للمواقييييي  والعواةيييييق التيييييي تواجييييية 
ال يصج وتتتسج في عيجم اترتيياح وال يعور بياليوف وبال يج والحيحر والتحجييج والحسالييي الداةيجة 

عور بعجم التوازن أو عيجم اتليتقخار والغاي  وليخعي التين خ وا حبياط وضيع  فيي العمقيات وال 
 اتجتماعيي 

  صياغة الفقخات لكل )بعج( أو ) مجال( في المكياس 3-4-2
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لتعييجيل الفقييخات الياثييي بالمقييياسج قييام الباحييث بيياتطمع علييى عييجد ميين المقيياييذ والجرالييات    
 لتيوتخوامقيياس ليامخة قح,يان للقليق  بموضيوع التيوتخ النفسيي ومنحيا )السابقي ج والتيي لحيا عمقيي 

 النفسي ( .
( فقيييخة   50لمليييتفادة منحيييا فيييي وضيييت وتعيييجيل فقيييخات المقيييياس حييييث وضيييت الباحيييث ) 

( 13( فقيخة فيي المتيال الفسييولوجي ج و)14بصورة التمحيجييي موزعيي عليى  م يي متياتت دواقيت )
 فقخة في المتال اتتفعالي . (23فقخة في المتال العقلي ج و)

ولقييج روعييي فييي اعييجاد الفقييخات ان تكييون بصيييغي المييتكل  ج وميين دون الييتيجام ثيييغي تفييي النفييي 
. وان تكييون قادلييي لتفسيييخ واحييج فقيي  (1( )99،صا9191عزيزززارزز:  ا اا) لكييي ت تخبيي  المفحييوص

(  931،صا9191حمموداشريفا اا ج:ءادمحماابواعالماوانديةا)  ولحلي الفح  وتعرخ عن فكخة واحجة فق 
. وتوزيييت فقييخات المقييياس علييى أبعيياد ميتلفييي مييت مخاعيياة أن ي ييون بعاييحا فييي ثييورة إيتاديييي (2)

 واألخخى في ثورة للرييج  وقج وضت أمام ةل فقخة خمسي دجاةل مي :
 تن,رق علّي دجرجي ةريخة . .2تن,رق علّي دجرجي ةريخة ججًا  .1
 ت تن,رق علّي إطمقًا. . 5 . تن,رق علّي دجرجي قليلي4 . تن,رق علّي دجرجي متول,ي3
 تحجيج صالحية الفقخات  3-4-2-1
لغييخض التعييخف علييى ميييجى ثييمحيي الفقييخات ) ثييجخ المحتيييوى (ج تيي  عييخض المقيييياس  

على متموعي من اليرخاي والميتصين في متال العلوم النفسيي والتخبويي وعل  النفذ الخياضي ج) 
ثيييمحيي الفقيييخات لقيييياس المتييياتت المحيييجدة إيتادييييًا وليييلريًا ج وةيييحل  إذا  ( لتقيييجيخ ميييجى1ملحيييق

 لاتت تحتاج إلى تعجيل أو تنقل إلى متال أخخ  يخ المتال الموجودة فية .
 وفي ضوي التتابات اليرخاي والمناق ات الفخديي التي جخت معح  ألفخت ممحظاتح  ةما ينتي 

%( فنل خ مين المح ميين ةمثييار لقريول 90ي )ححف بعذ الفقخات التي ل  تحصل على تسب .1
  -الفقخة حيث ححفت الفقخات ومي :
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( مين المتيال 18ج8ج7( مين المتيال العقليي ج و)9ج8ج1( من المتيال الفسييولوجي جو)14ج9)
 اتتفعالي .

وفييي ضييوي إجابييات اليرييخايج تيي  اتعتميياد علييى الفقييخات التييي حصييلت علييى تسييبي اتفيياخ  
التييي ليي  تحصييل علييى مييح  النسييبي ج وبعييج الييتكمال الي,ييواتج أثييبحت مقروليييج وحييحفت الفقييخات 

( فقيييخة موزعيييي عليييى  م يييي متييياتت دواقيييت 40فقيييخات مقيييياس التيييوتخ النفسيييي لمعريييين المتقيييجمين )
( فقيييخة فيييي المتييييال 18( فقيييخة فييييي المتيييال العقليييي و)10( فقيييخة فيييي المتيييال الفسييييولوجي و)12)

تاتت  التيوتخ النفسيي عليى شي ل عبيارات إيتادييي وأخيخى اتتفعالي ج وقج توزعت الفقخات على م
 ( يوضل ذل  .1للريي والتجول )

 
 
 
 
 
 
 

 (1ججول )
 يهضح مجاالت التهتخ النفدي وعجد الفقخات اإليجابية والدمبية 

 بعج األخح بآراء الخبخاء 
 عجد الفقخات  الفقخات الدمبية الفقخات اإليجابية المجال ت
 12 3 9 الفديهلهجي 1
 11 7 3 العقمي 2
 19 8 11 االنفعالي 3
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 41 18 23 المجمهع الكمي 
 تهزيع الفقخات في المكياس  3-4-3
قام الباحث دتوزيت الفقخات في المقياس ب  ل متعمجج وذل  تخفياي الغيخض الحقيقيي مين  

والتييي المقييياس ولتغييييخ تميي  األليييلي حيييث تم ييل ةييل فقييخة متييال ميتلفييًا عيين الفقييخة التييي لييبقتحاج 
( يوضييل توزيييت الفقييخات فييي مقييياس 2تليحييا فييي المتيياتت التييي تقيييذ التييوتخ النفسيييج والتييجول )

القلييق والتييوتخ النفسييي الييحي وزع علييى المعلمييين فييي التتخبييي اتلييت,معيي والتتخبييي الخةيسييي بعييج 
 ( .2تختي  األرقام من ججيج  ) ملحق

 ( 2ججول )
 تخ النفدي أرقام الفقخات لكل مجال في مكياس الته 

 الفقخات اإليجابية  الفقخات الدمبية المجال 
 39,37,36,34,16,14,7,5,4 26,23,11 الفسيولوجي

 28,41,1 21,31,32,8,11,13,17 العقمي
 41,9,12,11,19,3,24,27,29,31 33,38,2,6,18,21,22,25 األنفعالي
 23 18 المجمهع

 التجخبة االستطالعية  3-4-5
مجى وضوح التعليمات والفقخات من حيث الصيا ي والمعنى ومجى فح  لان مجفحا معخفي  

العينييي لفقييخات المقييياس وبييجاةل ا جابييي والتعييخف علييى الصييعوبات التييي تواجيية عمليييي الت,ريييق ج 
وتحجيييج الوقييت الييمزم لاجابييي وقييج ترييين ميين التتخبييي اتلييت,معيي بيينن التعليمييات ةاتييت واضييحي 

أميا ديجاةل ا جابيي ج  ( دسيقيي15-12لمستغخخ لاجابي يتيخاوح ديين )لجى عيني البحث وان الوقت ا
فقييج ةاتييت منالييبي لمسييتوى المعرييين وةييحل  فقييخات المقييياس. وقييج أجخيييت مييح  التتخبييي للمييجة ميين 

 ( معلمًا من مجارس محافظي بادل 20على عيني من المعلمين ) 11/11/2019
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 التجخبة الخئيدة  3-4-6
المقييياس علييى العينييي ) الم ييار أليحييا لييابقًا ( لغييخض تحليييل الفقييخات قييام الباحييث دت,ريييق  

إحصيياةيًاج واختيييار الصييالحي منحيياج والييتبعاد  يييخ الصييالحي منحيياج اعتمييادًا علييى القييوة التميديييي ) 
بنللوبي المتموعتين ال,يخفيتين واتتسياخ اليجاخلي ( لكيل منحيا وةيحل  تليتيخاج ممشيخات ال بيات 

( تعبييًا للمييجة ميين 130تيي  ت,ريييق المقييياس علييى عينييي المعلمييين البالغييي )والصييجخ للمقييياس وقييج 
24/11/2019 . 
 مخاعاة المهضهعية في االستجابة  3-4-6-2
بعذ األفخاد ت يع,ون اتلتتابات الواقثيي لح  لسر  أو ألخخج ولك   ميوتي األفيخادج  

ت المقييياس ج  ييمث فقييخات ميين عييجدًا  ميين فقييخا اد الييتماراتح  ج فقييج ةييخرت الباحييثوميين  يي  الييتبع
 21ج12ج7( فقخةج وةان التكخار في المعنى وليذ تصًا ومي الفقخات )40فقخات المقياس البالغي )

 ( . 3( على التوالي ) ملحق 41ج24ج26( وزعت على المقياس وفق التسلسل )
 تحميل فقخات المكياس  3-4-7

خة بالجرجييي الكليييي للمقييياس إجييخايين يعييج ألييلوبا المتمييوعتين ال,ييخفيتين وعمقييي درجييي الفقيي 
منالييرين فييي عمليييي تحليييل الفقييخات لتحجيييج الفقييخات ذات التميييد العيياليج   إذ ت يييخ القييوة التمييديييي 
إلى القجرة على التفخيق أو التمييد دين األفيخاد اليحين يحصيلون عليى درجيات عاليييج واألفيخاد اليحين 

ج في حين ي يخ العمقي األرتباطيي دين درجيي  يحصلون على درجات منيفاي في المقياس تفسة
لييل فقييخة والجرجييي الكليييي للمقييياس إلييى مييجى تتيياتذ الفقييخات فييي سيالييحا للصييفيج بمعنييى أن مييحا 
األلييلوب يقييجم مقيالييٌا متتاتسييٌا فييي فقخاتيية ع ميين مييحا تتييج أن تحليييل الفقييخات   يعنييي ا بقيياي علييى 

ليييييحا اليييييتيجم الباحيييييث ةيييييم  (3. )( 33صااا0223اق:سززززز ا  ززززز ا ) الفقيييييخات التييييييجة فيييييي اتختبيييييار
 األللوبين .

 المجمهعتان الطخفيتان  3-4-7-1
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بعج أن قامت الباح ي دتصحيل إجابات المعرين على مقياس التوتخ النفسي وفيق األوزان  
المع,اة لكل دجيل ج وت  تحجيج الجرجي الكليي لكيل اليتمارةج قاميت الباح يي دتختيي  اليجرجات الكلييي 

%( 27تسيبي )( تعبًا تختيبيًا تنازلييًا ج ي  اختيارت  107) عينة البناء، والبالغةة التي حصل عليحا أفخاد 
%( مييين اتليييتمارات الحاثيييلي عليييى 27ميين اتليييتمارات الحاثيييلي عليييى أعليييى الييجرجات وتسيييبي )

( 29( اليييتمارة ج دواقيييت )58أدتيييى اليييجرجات. وترليييغ عيييجد اتليييتمارات للمتميييوعتين العلييييا واليييجتيا )
-146ين )التمارة للمتموعي العليا وم لحا للمتموعي الجتيا .إذ تخاوحت درجات المتموعي العليا د

( .  ي  قاميت الباح يي بحسياب 139-110( في حين تخاوحت درجات المتموعيي اليجتيا ديين )163
القوة التميديي لكل فقخة ج أجاب عنحا المعي  لمقيياس التيوتخ النفسيي باليتعمال اتختبيار التياةي ) 

t.test  الييجتيا لفقييخات ( ) للعينييات المسييتقلي ( تختبييار الفييخوخ دييين المتموعييي العليييا والمتموعييي
(ج  SPSS( فقيييخة دوالييي,ي الحقيبيييي ا حصييياةيي للعليييوم اتجتماعييييي )41المقيييياس البيييالغ عيييجدما )

 وعّجت سيمي ) ت ( التجوليي ممشخًا لتميد الفقخة  .

(ج وعنيج مقارتتحيا ميت سيميي ) 34.940-12.122يتال أن سيمي ) ت ( تخاوحيت ديين ) 
(ج تتج أتحا ألرخ 1.68%( البالغي )0.05وى دتلي )( ومست56ت ( التجوليي وأمام درجي حخيي )

مييين التجولييييي مميييا ييييم خ معنوييييي الفيييخخ ديييين الولييي,ين الحسييياديين لكيييل مييين المتميييوعتين ) العلييييا 
 والجتيا( عنج جميت الفقخات ومحا يعني أن جميت الفقخات تمتاز بقوتحا التمييديي .

  عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لممكياس  3-4-7-2

ت  خابي فيي أن ي يون منياك أل يخ مين أليلوب فيي تحلييل فقيخات المقيياس ع وتعيج العمقيي 
ا رتباطيي دين درجات المقياس واحجة من مح  األلالي  ع حيث العمقي اترتباطيي دين درجي ةل 

جي فقخة والجرجي الكليي للمقياس . وقج ت  التيجام معامل اترتباط ديخلون دين درجي ةل فقخة والجر 
( تعريييينج وقيييج أليييفخت النتييياةث عميييا يوضيييحة 107الكلييييي للمقيييياس لتمييييت أفيييخاد العينيييي والبالغيييي )

( مييييين أن سيييييي  معاميييييل اترتبييييياط ديييييين فقيييييخات المقيييييياس والجرجيييييي الكلييييييي ميييييي ديييييين 11التيييييجول )
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 اختبارهةةةةا( وعنييييج حسيييياب معنويييييي معيييياممت ا رتبيييياط المتحققييييي ميييين خييييمل 0.402) -(0.025)
( ولمعخفيييييي معنوييييييي 4.499) –( 0.256-ختبيييييار التييييياةي ع جيييييايت أقيييييل سيميييييي )إحصييييياةياٌت باأل

%( والبالغييي 5( بمسييتوى الجتلييي )105اترتبيياط قورتييت سيمييي ) ت ( التجوليييي وعنييج درجييي حخيييي )
( فقييخات لعييجم وجييود ارتبيياط معنييوي ميين درجييي الفقييخة والجرجييي 10( فييي ضييوي ذليي  رفييذ )1.66)

( مييين المتيييال العقلييييي 30ج1ن المتييييال الفسييييولوجي والفقختيييان )( مييي23الكلييييي للمقيييياس ةيييالفقخة )
 3ج1( ميييين المتييييال اتتفعييييالي ع وبييييحل  حييييحفت الفقييييخات) 33ج29ج27ج19ج18ج15ج3والفقييييخات )

 ( من المقياس ألتحا ضثيفي في سيالحا المقياس ة ل .30ج33ج29ج27ج23ج19ج18ج15ج

 الخرائص الديكهمتخية ) لممكياس ( 3-4-7-3

 رجق ال 3-4-7-3-1

ويرجأ امتمام الباحث بصجخ المقياس منح اللحظي األولى التي يرجأ فيحا التي,يي  لية ج وت  
ينتحيييي إت عنيييج ميييا يفسيييخ تتاةتييية ويسيييتفيج منحيييا تن الصيييجخ ج و تميييا عليييى الغيييخض منييية وعليييى 
المتموعي التي يستيجم معحا التصحيل والت,ريق ج لحل  يّعج الصجخ من اليصاةص المزميي فيي 

المقاييذج لكوتة ي يخ إلى قجرة المقياس على سياس الياثيي التي وضت من اجلحا ج وي يخ دناي 
المعنيون بالقياس إلى تعجد ألالي   وطخاةق حساب الصجخ ج فنحصيل فيي بعيذ الحياتت عليى 

صف:ءاط: قاحب با ا،ا س:لةا)معامل ةمي للصجخ ج وفي حاتت أخخى تحصل على تقجيخ ةيفي لة 

 ( 4. ) ( 992-921،اصا9111م:جسترياا،ا

 .صجق المحتهى 1

وقج تحقق محا النوع من الصجخ وبياثي ) الصيجخ الظيامخي منية ( عنيج عيخض مقيياس  
القلييق والتييوتخ النفسييي علييى متموعييي ميين اليرييخاي والميتصييين فييي متييال العلييوم النفسيييي والتخبويييي 

وميييجى تم ييييل الفقيييخات  وعلييي  الييينفذ الخياضيييي  قيييخار ثيييمحيي فقيييخات المقيييياس وت رييييت متاتتييية
 للمتاتت التي تقيسحا .
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 .صجق التكهين الفخضي 2

وي,ليييق عليييية أيايييًا ) ثيييجخ الرنييياي ( أو ) ثيييجخ المفحيييوم ( والمقصيييود دحيييحا النيييوع مييين  
الصيييجخ ميييو   ميييجى سيييياس فقيييخات المقيييياس الموضيييوع للسيييمي او الظيييامخة السيييلوةيي الميييخاد سياليييحا 

 (5.) (319ا،صا9113سلم:ن ا،عود اا  ا)

 المجمهعتان الطخفيتان -أواًل :

وقيييج تحقيييق ذلييي  عنيييجما تييي  حسييياب القيييوة التمييدييييي لفقيييخات المقيييياس باليييتيجام  أليييلوب  
المتموعتين ال,خفتين جوت  اعتمادًا علية ا بقاي على الفقيخات ألتحيا ذات تميييد جييج ومقريولج وان 

 قجرة الفقخات على التميد تّعج دليًم على ثجخ الرناي .

 عالقة درجة كل فقخة بالجرجة الكمية لممكياس -ًا:ثاني

ومي طخيقي أخخى للتحقق من ثجخ التكيوين الفخضيي مين خيمل معياممت ارتبياط درجيي  
 .لل فقخة بالجرجي الكليي للمقياس 

 الثبات  3-4-7-3-2

يقصيج د بيات المقيياس أو اتختبيار   ميو مييجى الجقيي وا تقيان أو اتتسياخ اليحي يقييذ بيية  
  (6).(.079دمحماحسناعالوياودمحمانصراال ينا ضوانا،اص) اتختبار الظامخة التي وضت من اجلحا

 .طخيقة التجدئة النرفية 1

تمتيياز مييح  ال,خيقييي باتقتصيياديي فييي التحييج والوقييت لييحا ي  ييخ الييتيجام مييح  ال,خيقييي فييي البحييوث 
إليييى  ى تتدةيييي فقيييخات المقيييياسالتخبوييييي والنفسييييي  يتييياد معاميييل ال بيييات وتعتميييج ميييح  ال,خيقيييي علييي

مما األليلي الفخدييي واأللييلي الدوجييي . وللتحقيق مين تتياتذ النصيفين ج اليتيخج الباحيث  قسمين
( تريين  1.39( وعنج مقارتتحا بالقيمي التجولييي ) 1.059النسبي الفاةيي وةاتت سيمتحا المحسوبي )
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أتحييا  يييخ دالييي معنويييًا )الفييخخ ع ييواةي( وبييحل  تحقييق شييخط التتيياتذ دييين درجييات النصييفين ج  يي  
 تيخاج معامل ارتباط ديخلون دين درجات األليلي الفخديي والدوجيال
 
 
 المكياس  إعجاد -4
 المكياس  إعجادإجخاءات  4-1

إن عمليييي إعييجاد المقيياييذ   مييي عمليييي جمييت الرياتييات تشييتقاخ المعيياييخ. وميين الواضييل أن     
 ااأخززرونعبزز اايل زززاالزوب زز اوا) جيييجاً الييتيخاج المعيياييخ ت ي ييون دسيقييًا مييا ليي  تقيينن ا جييخايات تقنينييًا 

والتنليج على ضخورة قخاية ورقي التعليمات الياثي بالمقياس دجقيج وا جابيي  (7).(01،اص9111
-12عن جميت األليلي بعنايي وثجخ عاليينج وقج تخاوح زمن ا جابي عن فقيخات المقيياس ديين )

 ( دسيقي .15
 ترحيح الِمكياس وحداب مهضهعية االستجابة  4-2
( فقخة ت  تحجيجما في ضوي تتياةث تميييد 32أثبل المقياس بصورتة التجيجة يتكون من ) 

الفقخات . وةل فقخة لحا خمسي دجاةل ) ةما ذةختا في موضيوع دنياي المقيياس (ج أو أن أعليى درجيي 
( ولحسيياب درجييي موضييوعيي 32مييي )( وأدتييى  درجييي 155يم يين أن يحصييل عليحييا المعليي  مييي )

اتلييييتتابي لتعيييييين األفييييخاد الييييحين ت يع,ييييون ثييييورة واقثيييييي عيييين أتفسييييح  ولفقييييخات األثييييليي مييييي 
( ج    ت  حسياب الفيخوخ الم,لقيي 31ج18ج20(ج والفقخات الم خرة وفقًا للتسلسل مي )16ج10ج5)

خرة فييي ةييل الييتمارة ميين دييين الييتتابات أفييخاد عينييي البحييث علييى الفقييخات األثييليي والفقييخات الم يي
( اليييتمارة ج  ييي  اليييتيخاج سيمتيييي المتولييي  الحسيييادي واتتحيييخاف 130اليييتمارات البحيييث البالغيييي )

( وسيميييي 1.052المثيييياري ليييجرجات الفيييخوخ حييييث دلغيييت درجيييي المتولييي  الحسيييادي للفيييخخ العيييام )
رلغييييت ( . وبعييييج ان جمعيييت سيمييييي المتوليييي  واتتحيييخاف المثييييياري ف8.523اتتحيييخاف المثييييياري )

( درجي وبمتول  حسادي قجر  132-79( . وقج تخاوحت درجات المعلمين في المقياس )9.564)
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( ومييي 15.8فرلغييت) * 2(  يي  الييتيخجت سيمييي ةييا9.182( واتحييخاف مثييياري قييجر  )104.632)
يوضييل والتييجول اقييل ميين التجوليييي ومييحا يييجل علييى ان الفييخخ ع ييواةي وان توزيييت العينييي طريعييي 

 ( الحي يوضل المجرج التكخاري للعيني. 3التكخاري للعيني وال  ل ) التوزيت 
علمييييييييييييييييًا أن فقييييييييييييييييخات البعييييييييييييييييج األول ) المتييييييييييييييييال الفسيييييييييييييييييولوجي ( تحمييييييييييييييييل األرقييييييييييييييييام  
( ج وفقييخات البعيييج ال ييياتي )المتيييل العقليييي( تحميييل األرقيييام 2ع3ع5ع8ع12ع13ع20ع24ع26ع27ع22)
تييييييييال األتفعييييييييالي( تحمييييييييل األرقييييييييام ( ج وفقييييييييخات البعييييييييج ال الث)الم6ع2ع11ع14ع16ع21ع23ع31)
 . (1ع4ع7ع10ع17ع18ع19ع22ع25ع28ع30)

 
 

 يهضح األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية لمجاالت (3ججول )

 مكياس القمق والتهتخ النفدي
 االنحخاف المعياري  الهسط الحدابي المجال ت
 4.528 37.86 الفسيولوجي .1
 3.320 27.33 العقلي  .2
 4.952 40.55 اتتفعالي .3

 المجمهعتان الطخفيتان  4-1-3-1
تعيييييج خاثييييييي التميييييييد مييييين اليصييييياةص المحميييييي التيييييي ينبغيييييي ان تتيييييوافخ فيييييي مفيييييخدات  

اتختباراتج وتعني درجي تمييد الفقخة ج قجرتحا على التميييد ديين اتفيخاد الحاثيلين عليى عمميات 
السييمي التييي تقيسييحا الفقييخاتج وبعييج أن مختفعييي ج وبييين ميين يحصييلون علييى عممييات منيفاييي فييي 

قامت الباح ي دتصحيل إجابات المعلمين على مقياس القلق والتيوتخ النفسيي وفيق األوزان المع,ياة 

                                                           
 (.3383% بلغت )3( ومستوى داللة 3اجلدولية عند درجة حرية ) 3حيث بلغت قيمة كا *
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لكيييل ديييجيل ج تييي  تحجييييج الجرجيييي الكلييييي التيييي حصيييل عليحيييا المعلييي  عليييى ميييحا المقيييياس ج  ييي  رتريييت 
%( العلييا 27يًا بيندتى درجيي واختييخت  ليي )درجات المعلميين تنازلييًا ادتيجايًا مين أعليى درجيي واتتحيا

 %( الجتيا والتي لميت بالمتموعي الجتيا .27التي لميت بالمتموعي العليا ج والي )
%( مييين اتليييتمارات تعنيييي 27( معلميييًا فييينن تسيييبي )130وبميييا ان عيييجد افيييخاد عينيييي البحيييث ميييو )

موعييي الييجتيا ج وقييج تخاوحييت ( معلمييا للمت30( معلمييا للمتموعييي العليييا و)30أعييجادم  تتكييون ميين )
( ج وتخاوحت حجود درجيات المتموعيي اليجتيا ديين 132-114حجود درجات المتموعي العليا دين )

   قام الباحث بحساب القوة التمييديي لكل فقخة أجاب عنحيا المعلميين لمقيياس القليق  (.79-102)
( للعينتيين المسيتقلتين تختبيار الفيخوخ ديين  t-test والتيوتخ النفسيي باليتعمال اتختبيار التياةي )

( فقييخة ج وعييّجت سيمييي )ت( 32المتموعييي العليييا والمتموعييي الييجتيا للفقييخات المقييياس البييالغ عييجدما )
ممشييييخًا لتمييييييد الفقييييخة . 0.05ومسييييتوى درجييييي   214عنييييج درجييييي حخيييييي  1.64التجوليييييي البالغييييي 

 ( يوضل ذل  4والتجول )
حدابية واالنحخافات المعيارية لممجمهعتين العميا والجنيا ونتائج يهضح األوساط ال (4ججول )

 االختبار التائي لحداب التمييد 
رقم 
 الفقخة

قيمة ) ت (  المجمهعة الجنيا المجمهعة العميا 
 المحدهبة 

قجرة تميد 
 ع ًس  ع  َس  الفقخات 

 مميدة 29.168 0.817 2.074 0.459 4.704 1

 مميدة 27.507 0.812 2.296 0.440 4.741 2

 مميدة  30.236 0.789 2.111 0.440 4.741 3

 مميدة 27.727 0.842 2.037 0.485 4.630 4

 مميدة 33.522 0.796 2.037 0.357 4.852 5
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 مميدة 27.223 0.775 2.185 0.494 4.593 6

 مميدة 34.699 0.518 2.259 0.485 4.630 7

 مميدة 31.937 0.842 2.963 0.390 4.815 8

 مميدة 29.512 0.789 2.111 0.459 4.704 9

 مميدة 71.879 0.418 2.111 0.000 5.000 10

 مميدة 37.262 0.640 2.037 0.418 4.778 11

 مميدة 22.993 0.908 2.185 0.502 4.482 12

 مميدة 34.659 0.549 2.185 0.485 4.630 13

رقم 
 الفقخة

قيمة ت  المجمهعة الجنيا المجمهعة العميا
 المحدهبة

قجرة تميد 
 ع    َس  ع   َس  الفقخات

 مميدة 27.541 0.759 2.148 0.499 4.556 .14

 مميدة 34.743 0.678 1.630 0.499 4.444 .15

 مميدة 27.980 0.807 2.148 0.474 4.667 .16

 مميدة 25.807 0.688 2.444 0.499 4.556 .17

 مميدة 37.356 0.477 2.185 0.485 4.630 .18

 مميدة 26.010 0.879 2.222 0.459 4.704 .19

 مميدة 32.552 0.796 2.037 0.390 4.815 .20
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 مميدة 26.856 0.852 2.148 0.474 4.667 .21

 مميدة 36.572 0.611 1.667 0.499 4.444 .22

 مميدة 35.198 0.474 2.333 0.485 4.630 .23

 مميدة 28.901 0.773 2.333 0.418 4.778 .24

 مميدة 28.894 0.796 2.037 0.485 4.630 .25

 مميدة 30.548 0.741 1.889 0.502 4.519 .26

 مميدة 26.500 0.564 2.593 0.502 4.519 .27

 مميدة 29.573 0.817 1.926 0.485 4.630 .28

 مميدة 29.863 0.817 2.074 0.440 4.741 .29

 مميدة 35.862 0.632 1.778 0.499 4.556 .30

 مميدة 29.724 0.723 2.000 0.502 4.519 31

 عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لممكياس   4-1-3-2
يم يييين تقيييييي  تمييييييد مفييييخدات اتختبييييار بإيتيييياد معامييييل اترتبيييياط دييييين درجييييات ةييييل مفييييخدة  

مثييييارًا واليييجرجات الكلييييي فيييي اتختبيييارج حييييث تفتيييخض ميييح  ال,خيقيييي أن الجرجيييي الكلييييي للفيييخد تعيييج 
لصييجخ اتختبييارج ويحيياول عييادة إيتيياد العمقييي اترتباطيييي دييين درجييي ةييل فقييخة ميين اتختبييار مييت 
الجرجي الكليي ج وتححف الفقخة عنجما ي يون معاميل ارتباطحيا بالجرجيي الكلييي واطييًا عليى اعتبيار أن 

 (8. )(.ا071ص,اا9111 اصزال االز يناحممزوداعزالما)الفقخة ت تقيذ الظيامخة التيي يقيسيحا اتختبيار
وقج ت  حساب معامل اترتباط البسيي  لريخليون  ديين درجيات العينيي عليى ةيل فقيخة وبيين درجياتح  

( حصييل الباحييث علييى سييي  معيياممت اترتبيياط التييي SPSSالكليييي علييى المقييياس ج وبالييتيجام )
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اطيييي ألييتيجم ( ولحسيياب دتلييي المعنويييي لحييح  المعيياممت األرتب0.424 – 0.143تخاوحييت دييين )
( ج 9.340 – 2.882الباحيييييث اتختبيييييار التييييياةي ع أن سييييييام )ت( المحسيييييوبي تتيييييخاوح ميييييا ديييييين ) 

( بمسيييتوى 128ولمعخفيييي معنوييييي اترتبييياط قورتيييت ميييت سيميييي )ت ( التجولييييي وعنيييج درجيييي حخييييي )
ت ( والتي ةاتت دالي إحصاةيًا على وجيود ارتباطيات معنوييي ولتميي1.64%(  والبالغي )5الجتلي )

 ( معاممت اترتباط مح  .5فقخات المقياس بالجرجي الكليي لكل تع  ويوضل التجول )
 يهضح معمل االرتباط ودرجة كل فقخة بالمجمهع الكمي ولجميع أفخاد عينة التقنين  (5ججول )

 معنهية االرتباط *قيمة )ت( المحدهبة  االرتباط رقم الفقخة

 معنوي  5.350 0.259 1
 معنوي  4.650 0.227 2
 معنوي  7.022 0.332 3
 معنوي  5.819 0.280 4
 معنوي  3.882 0.191 5
 معنوي  7.213 0.340 6
 معنوي  8.994 0.411 7
 معنوي  5.841 0.281 8
 معنوي  4.845 0.236 9
 معنوي  5.129 0.249 10
 معنوي  6.435 0.307 11
 معنوي  6.343 0.303 12
 معنوي            7.189 0.339 13
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 معنوي  4.628 0.226 14
 معنوي  7.478 0.351 15
 معنوي  4.542 0.222 16
 معنوي  5.305 0.257 17
 معنوي  2.903 0.144 18
 معنوي  5.372 0.260 19
 معنوي  2.924 0.145 20

 معنهية االرتباط *قيمة )ت( المحدهبة  االرتباط قم الفقخةر         

 معنوي  4.650 0.227 21
 معنوي  5.151 0.250 22
 معنوي  2.882 0.143 23
 معنوي  5.372 0.260 24
 معنوي  9.340 0.424 25
 معنوي  5.909 0.284 26
 معنوي  3.819 0.188 27
 معنوي  5.977 0.287 28
 معنوي  6.809 0.323 29
 معنوي  6.068 0.291 30
 معنوي  2.882 0.143 31
 معنوي  7.117 0.336 32
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 التهتخ النفدي في المكياس و  لمقمق وضع مدتهيات 4-3 
وضييت مسييتويات القلييق والتييوتخ النفسييي التييي يقيسييحا المقييياس الحييالي بغييذ النظييخ عيين 
خصاةص المخجثيي التي اعتمجت عليحا ج المستوى القيالي ج ي يخ إليى المسيتوى اليحي يتي  

( تم يييل المسيييتوى 90أن يصيييلة أوليييي  األفيييخاد ةيييي تعيييج أجيييادتح  مقروليييي . فمييي ًم أن الجرجيييي )
( فقخة ومحا مم ن من الناحيي 90ي اختبار يقيذ القلق ويتنل  من )القيالي الصحي النفسيي ف

 النظخيي  يخ أتنا في حياتنا الواقثيي ت تتج شيصًا ليذ لجية شيي من القلق م ًم . 
والييييتكماًت لمخاحييييل البحييييث الييييتيجم الباحييييث المنحنييييى ال,ريعييييي  فييييي تعيييييين المسييييتويات 

الواقعي دين الجرجات المثياريي للمنحنى ال,ريعي المثياريي على ألاس النس  الميويي للحاتت 
( 2( مسيييتويات لكيييل مسيييتوى ميييجى قيييجرة )5درجيييات مثيارييييي ( عليييى ) 10. وبقسيييمي الميييجى )

( حيث اشتمل عليى المسيتويات      ) عيال جيجًا ج 1درجي مثياريي . ةما موضل في ال  ل )
 عال ج متول  ج واط  ج واط  ججًا ( .

 .133.314 -151.695وتتخاوح درجاتة من .المستوى العالي ججًا 1
 . 114.932 – 133.313.المستوى العالي وتتخاوح درجاتة من 2
 . 96.549-114.931.المستوى المتول  وتتخاوح درجاتة من 3
 .78.167-96.548.المستوى الواط  وتتخاوح درجاتة من 4
 . 59.785-78.166.المستوى الواط  ججًا وتتخاوح درجاتة من 5
 
 

                         68.26% 
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       15.753                       %15.753% 
 
  

                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 (1شكل )

 يهضح تقديم مجى الجرجات المعيارية في المنحنى الطبيعي 
 
 
 
 
 

 

 االستنتاجات والتهصيات  - 5
 االستنتاجات  5-9

وفيي  ميجارس محافظيي باديلفيي  بيالمعلمين اليياصمقيياس للتيوتخ النفسيي القليق و  إعيجادت   .3
 .حجود عيني البحث 

 المستوى الواط  ججاً         المستوى الواط            المستوى المتول      العالي المستوى     المستوى العالي ججًا        

 المستوى الواط  ججاً           المستوى الواط    المستوى المتول      المستوى العالي ججًا        المستوى العالي   

133.313-114.932              151.965-133.31  114.391 – 105.740-  96.548   96.548    - 78.167      78.166- 59.785 
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( فقييخة و) 33علييى  م يي متياتت ليية ميي ) المتيال الفسيييولوجي ( دواقيت ) الفقيخات توزعيت .3
 ( فقخة .33( فقخات و) المتال اتتفعالي ( دواقت )9المتال العقلي ( دواقت )

المسييتوى  مسييتويات التييوتخ النفسييي للمفحوثييين بالمقييياس خمسييي مسييتويات مييي وضييتتيي   .0
ج المسيييتوى اليييواط  ج المسيييتوى اليييواط  العيييالي جيييجًا ج المسيييتوى العيييالي ج المسيييتوى المتولييي  

 ججًا.
  التهصيات 0:5
ميجارس في  المعلمينالتوتخ النفسي لجى القلق و لتيجام المقياس الحالي لمعخفي مستويات ا .3

 .وفي حجود عيني البحث ب  ل علمي مجروس  المعل للتعامل مت  محافظي بادل
مين التيوتخات والقليق النفسيي وضت منامث إرشياديي لمعالتيي بعيذ المعلميين اليحين يعياتون  .3

 العالي .
المييوافين العيياملين ضييمن الخقعييي قيييي المسييتنب  ميين ب التييوتخ النفسيييالقلييق و مقييياس  إعييجاد . أ

 .التغخافيي في بادل 
 فيالوايفي للمعلمين  األدايالتوتخ النفسي ومستوى و  القلق .أجخاي درالي تتناول العمقي دينب
 . بادل

 المرادر العخبية واالجنبية :
عمييان ج الم,بعييي  ع 3ط ج  يداايةالكياااس والتقااهيم فااي العمميااة التجر احمييج عييودة لييلمان :  - 3

 3990 ع الوطنيي

ج رلييالي  بناااء مكياااس مقاانن لمااحكاء االجتماااعي لااجى طمبااة الجامعااةثييفاي طييارخ حرييي  : - 3
 .3993ماجستيخ   يخ من ورة ج ةليي التخبيي ادن رشج ج جامعي بغجاد ج 

الكيااااس والتقاااهيم التخباااهي والنفداااي أساساااياته وتطبيقاتاااه محميييود عيييمم : ثيييمح اليييجين  - 0
 . 3333ج دار الفكخ العخبي ج ج القامخة المعاصخة
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ج دار القلي   الفخوق الفخدية وتطبيقاتها التخبهياةرجاي دمحم أدو عمم وتاديي محمود شخيف :  - 3
 .3939ج الكويت ج 

 . 3939دار الفكخ ج  ع ج عمان في التخبيةمبادئ الكياس والتقهيم عديد لمارة :  - 3
ج رليالي ماجسيتيخ بناء وتقنين مكياس األنماط المداجية لجى العبي كخة القاجم قال  حميج : - 3

 . 3330 يخ من ورة ج ةليي التخبيي الخياضيي ج جامعي بادل ج 
الاانفذ  الكياااس فااي التخبيااة الخياضااية وعماام تصيخ الييجين رضيوان : دمحم حسين عييموي مدمحم - 3

 .3333ج القامخة ج دار الفكخ ج الخياضي 
ع م,بعييي دار ج الموثييلاالختبااارات والمقاااييذ النفدااية : )و خييخون(عرييج التليييل الدوبعييي  - 3

 .  3933جالكت  لل,باعي والن خ ع جامعي الموثل 
 

 المالحق
 يبين أسماء الدادة الخبخاء ودرجاتهم العممية ومكان عممهم

 مكان العمل التخرص اسم الخبيخ ت
 جامعي بادل -لليي التخبيي الخياضيي اختبارات وسياس أ.د دمحم جال  اليالخي  .3
 بادلجامعي  –لليي التخبيي الخياضيي  عل  النفذ الخياضي أ.د عامخ لعيج اليي اتي .3
 بادلجامعي  -لليي التخبيي الخياضيي عل  النفذ الخياضي أ.د يالين علوان  .0
 بادلجامعي  -لليي التخبيي الخياضيي عل  النفذ الخياضي أ.د  حيجر عرج الخضا  .3
 الكوفيجامعي  -لليي التخبيي الخياضيي عل  النفذ الخياضي أ.د للمان ع اب لخحان .3
 بادل جامعي – اتلاليي لليي التخبيي التخبوي عل  النفذ  أ.د حيجر حات  العتخش .3
 جامعي بادل - الخياضيي لليي التخبيي الخياضيعل  النفذ  أ.د دمحم تعمي حسن .3
 ةخبميجامعي  - الخياضيي لليي التخبيي التخبوي عل  النفذ  أ.د حسين عرج الدمخة .3
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 جامعي بادل - الخياضيي لليي التخبيي الخياضيعل  النفذ  أ.د مي   دمحم ةاا  .9
 بادلجامعي -لليي التخبيي الخياضيي  عل  النفذ التخبوي  أ.د علي حسين المعموري  .33

 
 
 
 
 

 بدم هللا الخحمن الخحيم

 البحثفقرات المقياس الذي طبق على عينة 

حياتي  الخياضييي   أمام  متموعي من الثبارات التي تواجح  والتي ت يخ إلى للوة  في        
 -والم,لوب من  :

ةل عبارة تمةم  )تن,رق علي  .أن تتي  بصخاحي ووضوح وذل  دوضت عممي )       ( أمام3
دجرجي ةريخة ججًا ج تن,رق علي دجرجي ةريخة ج تن,رق علي دجرجيي متولي,ي ج تن,ريق عليي دجرجيي 

 ( . قليلي ج ت تن,رق علي إطمقاً 
ت توجج إجابات ثحيحي و جابات خاطيي فكل أجابة تعج ثحيحي طالما أتحا تعرخ عين رأيي  فيي 

 تفس  بصجخ .
 . اتل أن إجادت  ت ي,لت عليحا لوى الباحث وتستيجم أل خاض البحث العلمي وت حاجي لحةخ 

 لكييي  ميييت تمنيييياتي. ت تتيييخك أي عبيييارة ديييجون إجابيييي وضيييت عمميييي ) واحيييجة ( أميييام ةيييل عبيييارة 2
 الموفقيي والنتاح .ب
 

ال تنطبق تنطبق تنطبق تنطبق تنطبق  الفقخات                                        
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عمّي  ت
بجرجة 

 خة ججاً كبي

عمّي 
بجرجة 
 كبيخة 

عمّي 
بجرجة 

 متهسطة 

عمّي 
بجرجة 
 قميمة 

 عمّي 
 إطالقاً 

عنجما اجلذ للخاحي واتلتخخاي أجج تفسي من يغًم  .3
السيييييابقي أو  بالحاضيييييخةبنفكيييييار ليييييلريي لحيييييا عمقيييييي 

 القادمي 

     

      . أداي المحاضخةأشعخ بالتخخاي تام قرل  .3
اشييييييعخ أن لييييييجي حساليييييييي زاةييييييجة تتييييييا  المييييييم خات  .0

 اليارجيي 
     

      .للمحاضخة ييفق قلري ب جة عنجما أدخل إلى  .3
يتصر  عخقي عنيجما أتعيخض لمواقي  محخجيي فيي  .3

 . المحاضخة
     

معيييي فيييي  الم يييخفأشيييعخ باترتيييياح عنيييجما ييييتكل   .3
 شموتي الياثي .

     

      دتع  شجيج . المحاضخاتأشعخ في يوم  .3
ألييت,يت أن أتيييح قييخارًا حالييمًا بسييخعي فييي المواقيي   .3

 المفاجيي 
     

أقييييوم بالاييييغ  علييييى ألييييناتي عنييييجما أتحيييي  عييييجم  .9
  بالجرسامتمام زممةي 

     

أداي تبقيييييى شيييييحيتي لل,عيييييام جييييييجة حتيييييى فيييييي ييييييوم  .33
 . المحاضخات

     

      ب  ل جيج . الجرسألت,يت تحةخ أحجاث  .33
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اليييحماب ل ييييخًا ميييا أعييياتي مييين تق,يييت فيييي النيييوم قريييل  .33
 . للمجرلي

     

 المحاضيخةألت,يت تصيور ميا يم ين أن يحيجث فيي  .30
 قرل دجايتحا 

     

اشيعخ بتفيياف حلقييي عنيجما ي ييامج أداةييي أشييياص  .33
 محمون .

     

اشيييييييعخ بالسيييييييي,خة والحيييييييجوي حتيييييييى ليييييييو ةنيييييييت فيييييييي  .33
 .المحاضخة 

     

أشعخ بالحاجي إلى دخول الحمام لمخات عجيجة قرل  .33
   أداي الجرس

     

أشييييييعخ بقييييييجرتي علييييييى إتتيييييياز الواجيييييي  الم,لييييييوب  .33
 بمستوى عاٍل .

     

      لجي القجرة على أداي الجرس ب  ل جيج  .33
يمزمني شعور داة  بعجم اترتياح إذا ارتكرت خ,ن  .39

 . المحاضخةفي 
     

أشييييعخ بالسييييعادة عنييييجما يخشييييجتي أو زممةييييي إلييييى  .33
 أخ,اةي بصخاحي .

     

 الييجرس يسيييخألييت,يت تخةيييد اتتبييامي حتييى عنييجما  .33
 على تحو  يخ مي,  .

     

حتى عنجما يتييح  المسمولأتحجث دحجوي وب قي مت  .33
 ضجي قخارًا خاطيًا .

     

     أشيييعخ أتيييي ميييادو ومسيييتخخ وتنفسيييي منيييتظ  عنيييجما  .30
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 . المحاضخة ادجأ
المحاضخة ألت,يت وضت أمجاف محجدة ألداةي في  .33

. 
     

أليييي,خ عليييى جمييييت حخةييياتي محميييا ةيييان الموقييي   .33
 محخجًا أو مفاجيًا .

     

أشيييعخ أتنيييي أملييي  ال,اقيييي الكافييييي للقييييام بالواجييي   .33
 الم,لوب .

     

أداي أميييييييييل إلييييييييى قايييييييي  األاييييييييافخ عنييييييييجما أفكييييييييخ  .33
 . المحاضخة

     

      . الناسأفقج القجرة على التخةيد ةلما زاد عجد  .33
 المحاضييييخاتيخاودتييييي إحسيييياس بيييينتي ليييينخ,ن فييييي  .39

 القادمي
     

      في المعاملي  المعلمينياايقني التمييد دين  .03
يسحل علي تميد دقاةق األمور في جمييت الظيخوف  .03

. 
     

      في أثع  الظخوف . التجريذأر   في مواثلي  .03
  

 


