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 :ممخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من البنية العاممية لمقياس مصادر الضغوط النفسية لدى        

(، 0202معممات المرحمة االبتدائية بمدينة مستغانم، المعد من طرف أحمد عيد مطيع شخانبة )

االتساق ( مفردة، تم التأكد من ثبات 02المكون من ستة أبعاد وتكون المقياس بصورته األولية من )

(، وطبق المقياس المذكور عمى عينة عشوائية 2820الداخمي لممقياس باستخدام ألفا كرونباخ وكان )

( من معممات المرحمة االبتدائية لمتحقق من الصدق البنائي لممقياس باستخدام التحميل 002قوامها )

مؤشرات جودة مطابقة (8 وتم التعرف عمى Amosالعاممي التوكيدي وباستخدام البرنامج اإلحصائي )

النموذج المقترح لممقياس وهو نموذج الدرجة األولى والدرجة الثانية )الهرمي( مع النموذج المفترض 

(، df/2χمن مخرجات التحميل اإلحصائي من خالل المؤشرات التالية: مؤشر مربع كاي المعياري)

(، TLIابقة غير المعياري )(، ومؤشر توكر ولويس لجودة المطGFIومؤشر جودة المطابقة المعدل )

(، ومؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ IFIومؤشر جودة المطابقة المتزايد)

(8 دلت نتائج المؤشرات المستخدمة في اختبار حسن المطابقة أنها تقدم تقديرات RMSEAالتقدير)

( مفردة، 02نهائية من )جيدة ومقبولة لمداللة عمى الصدق البنائي لممقياس، وتكون المقياس بصورته ال

 وأوصت الدراسة باستخدام المقياس لكشف مصادر الضغوط النفسية لدى معممات المرحمة االبتدائية8

 الصدق البنائي؛ التحميل العاممي التوكيدي؛ الضغوط النفسية8      الكممات المفتاحية:
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                                                                                                                            مـــــقدمة

        يتعرض العالم بجميع دولو لتحديات ومتغيرات سريعة نتيجة لمتطور المعرفي والتكنولوجي الكبير     
مواجيتيا،وخاصة أننا نعيش عصر التغيرات  المسؤولين في العقود الثالثة األخيرة بما يفرض عمى المربين و

الممارسات الحياتية وأنماط العالقات  السياسية واالجتماعية واالقتصادية،والذي انعكس عمى تعقد أساليب
المؤسسية،وبخاصة في المؤسسات واألنظمة التعميمية ولذلك يعتبر العصر الذي نعيش فيو ىو عصر 
التحديات العظمى الذي ال سبيل لمواجيتيا إال بتطوير التعميم وتحسين جودتو ،الن ىذا يمثل نقطة البداية 

 متطور وقادر عمى الوفاء باحتياجات ومتطمبات إفراده  الحقيقية ألي إصالح يستيدف مجتمع عصري

وبناءا عميو فالمدرسة ىي المؤسسة اإلنتاجية التي يعيد إلييا المجتمع بمسؤولية تصنيع المنتج 
عدادىم لمحياة المستقبمية  وتعتمد وفي سبيل تحقيق ذلك عمى  البشري أي بميمة تعميم وتربية أبنائيم ،وا 

تي تتكامل وتتفاعل النجاز ىذه األىداف وتحقيق جودة التعميم ،ولذلك وجب صد مجموعة من المدخالت ال
واقع األداء فييا وتطويره باستمرار لضمان الجودة الكمية ألداء األستاذ والمدرسة كمؤسسة تعميمية حيث عرف 

أنو " تغير تطوير األداء المدرسي ب School Improvement Projet(ISIP)المشروع العالمي لتحسين المدرسة 
احمد (عمميات التعميم والتعمم والظروف والعوامل الداخمية في المدرسة النجاز األىداف التربوية بفعالية عالية

 .) 2202772زكي بدوي ص

از ـــــــــــالجودة تضبطيا قواعد وأسس نذكر منيا الدقة في تحديد المعاير لقياس جودة األداء واالرتك
عمى مؤشرات االنجاز باالعتماد عمى عنصري القياس واإلحصاء واإلتقان في تحضير االختبارات عن طريق 

 تخطيط وتوافق مع المنياج والبرنامج التعميمي والمكتسبات القبمية لممتعممين 

 . تحتاج البيئة التعميمية الجزائرية لوضع قوانين ومقاييس خاصة باالختبارات في المجال التربوي 
ومن باب المفارقة تم االطالع عمى نسخة من مقياس مصري لمعايير جودة األستاذ نظرا لتقارب البيئتين 
مقارنة بالبيئة الغربية، إذ خمص إلى أن توظيف المقاييس واالختبارات خاضع لممستجدات والمتغيرات الخاصة 

ت السيكومترية لمقياس معايير جودة بكل بيئة وثقافة ومجتمع بني فييا لذا سنركز عمى استخراج المواصفا
 األستاذ وتطبيقا عمى عينة من البيئة الجزائرية وكانت الدراسة كما يمي :
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في جانبين نظري وميداني حيث قسم الجانب النظري إلى ثالثة فصول يحوي الفصل األول منيا  
اسة وتساؤالت حوليا وحمول عمى األىداف المتوخاة من الدراسة وأسباب اختيار الموضوع وتحديد مشكمة الدر 

 ثم المفاىيـــم اإلجرائية وأخيرا الدراسات السابقة. .مؤقتة كفرضيات بحث عن براىين ودالئل بغية إثباتيا

تضمن الخصائص السيكومترية مفصمة بتشعباتيا وتفرعاتيا التعريفية الدقيقة الفصل الثاني  أما 
  .ييرلمفاىيم  الصدق ،الثبات،العوامل المؤثرة والمعا

أوال مفيوم جودة األستاذ ثم أىداف معايير جودة  جودة األستاذ وفي الفصل الثالث تناول الباحث
األستاذ في النظام التعميمي والعممية التعميمية وتمييا المعايير العالمية لمجودة األستاذ،ودور جودة األستاذ في 

 اذ.   المعيقات التي تعترض جودة األست وأخيرانظام جودة التعميم 

اإلجراءات المنيجية حيث بدأ بالحديث عن منيج الدراسة و وصف عينة الدراسة األساسية  الفصل الرابع
 ووصف أداة الدراسة.

فقد تم تخصيصو لعرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء  واألخير الفصل الخامس
الدراسات السابقة واألدب النظري وفي خاتمة البحث تم مناقشة النتائج المتوصل إلييا ثم تقديم بعض 

    المالحق . االمقتراحات في معالجة مواضيع ذات الصمة، ثم المراجع وأخير 
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لممقاييس النفسية مكانة ىامة في الممارسات العيادية والتربوية ، فيي تشكل أداة أساسية في ممارسة          

األخصائي النفسي لعممية الفحص النفسي، وقد تستخدم المقاييس بشكل مقنن أو حر أثناء الفحص ، كما أنو 

ات متعددة عن اختبارات الذكاء يوجد اليوم عدد كبير من اإلثباتات عن أن الحاجة إلى نسخ معّدة بمغ

 ،االنجازات ، والشخصية وتقارير مسح شاممة في ازدياد 

إن العصر الذي نعيش فيو ىو عصر التطورات العممية والتكنولوجية، وىذه التطورات انعكست بشكل 

نفسية ، إيجابي عمى حياة الفرد واألمم من جميع الجوانب، إال أنيا أفرزت انعكاسات سمبية مثل الضغوط ال

وقد أشار العديد من الباحثين أن القرن الحالي بأنو عصر الضغوط النفسية، حيث تعد من الظواىر التي 

 .تتطمب كفاءة معينة لمتكيف والتعامل معيا، بل التعايش معيا والخفض من حدتيا

 ويعد أصحاب مينة التعميم أكثر معاناة من غيرىم من الضغوط النفسية لما تنطوي«

 »ينة من متاعب وأعباء ومسؤوليات ومطالب مستمرة من المجتمععميو الم

والواقع يشير إلى أن المعممات  .األدوار بين المعرفي والتقويمي واإلداري (51 ص2009جمال أبو دلو، ،(

والمواقف الضاغطة التي تنتج عن الظروف الفيزيقية  أثناء تأديتين لميامين يواجين العديد من المشاكل

 االجتماعية واالقتصادية وحتى الظروف وظروف العمل

وأعباء المينة  وبيذا تعددت مصادر الضغط بين سموك المتعممين وعالقتو باآلخرين وغموض الدور

األدوية الميدئة، االستقالة...) أو  والراتب واألمن الوظيفي، وتؤدي ىذه الضغوط إلى أثار سمبية الغياب،تناول

والمحاضرات)، وعميو فإن صالحية المعممين لمقيام  المشاركة في الممتقيات إيجابية (التحفيز عمى أداء أحسن،

اإلعداد الجيد والتدريب فحسب بل إصالح أحواليم االقتصادية  بدورىم عمى النحو المنشود ال تتطمب

ة االستقرار النفسي، وال يمكن تحقيق ذلك إال بالبحث الجاد عن المصادر المباشر  واالجتماعية، وتوفير عامل

 .ليذه الضغوط النفسية ومستواىا والحقيقية
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وعشعاشة في أوالد بوغالم ويأتي ىذا البحث إللقاء الضوء عمى ظاىرة الضغوط النفسية بابتدائيات بمديتي 

 الوظيفي، طبيعة العمل(. عبء العمل، غموض الدور، صراع الدور،اآلمن)ظل المتغيرات الوظيفية 

 ائي إلجراء الدراسة والكشف عن مصادرولقد اخترنا مرحمة التعميم االبتد

 :الضغوط النفسية لدى المعممات ألنيا ىي القاعدة ولقد قسمت الدراسة إلى جانبين وىما

 :والذي يحتوي عمى ثالث فصول وىي :الجانب النظري

لإلجابة المقدمة و  حيث تم فيو تحديد إشكالية الدراسة والتساؤالت الجزئية ليا وبعدىا الفرضيات :الفصل األول

وأخيرًا التعاريف اإلجرائية لمفاىيم  عن تمك التساؤالت وتمييا أىمية الدراسة وأىداف الدراسة وحدود الدراسة

 الدراسة.

 تضمن ىذا الفصل الحديث عن الضغوط النفسية، حيث بدأ بتحديد مفيوم :الفصل الثاني

لمضغوطات النفسية  ًا بالنظريات المفسرةالضغط والضغوط النفسية واإلشارة إلى أنواع الضغوط النفسية، مرور 

أعراضو وذكر مراحمو وفي األخير  وتم التطرق إلى مؤشرات الضغوط النفسية وعناصره ومصادره وتحديد

 .طرق قياس الضغوط النفسية

تضمن ىذا الفصل الحديث عن التحميل ألعاممي ألتوكيدي، حيث بدأ بتحديد تعرف التحميل   :الفصل الثالث

والتحميل  النمذجةثم نتطرق      ثم مفاىيم ومبادئ أساسية في التحميل العاممي التوكيدي وتاريخوالعاممي 

 .العاممي وفي األخير  شرح خطوات ومراحل التحميل العاممي 

منيج اإلجراءات المنيجية لمدراسة تضمن الدراسة االستطالعية، حيث بدأ بالحديث عن   :الفصل الرابع

 .الدراسة ثم عينة الدراسة االستطالعية وفي األخير وصف عينة الدراسة األساسية 

واألخير فقد تم تخصيصو لعرض وتحميل نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء الدراسات السابقة  الفصل الخامس 

 النظري .   واألدب
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االقتراحات في معالجة مواضيع ذات نتائج المتوصل إلييا ،ثم تقديم بعض وفي خاتمة البحث تم مناقشة ال

  الصمة ،ثم المراجع وأخيرا المالحق.
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 اإلشكالية:يد تحد-1

عمى وجو  يةالمتمعن في الدراسات والبحوث النفسية والتربوية في البيئة العربية والبيئة الجزائر إن 

 لتدعيم  تتعرضالخوص يدرك العصور الشديد وربما الندرة في الدراسات التي 

المعني في  أداءفربما يصمح نموذج يصف ، تنفيذ النظريات العالمية في المجال عمى عينات عربية أو

 .محدد وال يصمح النموذج نفسو إذا طبق عمى عينة عربية ربيغمجتمع 

ومن المعموم أن إعداد المقاييس واالختبارات النفسية أمر يحتاج إلى متسع من الوقت تتضافر فيو      

ية من قبل المتخصصين ، وىو أمر غير متاح في الوقت الراىن، لذلك فان المجوء إلى االستفادة الجيود العمم

من خبرات اآلخرين الذين واجيوا ىذه المشكالت وصمموا االختبارات والمقاييس المناسبة ليا أمر مطموب 

لمظروف الجديدة والمجتمع الذي ستطبق  مالئمةوضروري، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة لتصبح أكثر 

 عميو ،وىو ما يسمى بعممية التقنين. 

 ومن ىذا المنطمق يرى الباحث أن إثراء البيئة الجزائرية بأدوات قياس تمبي االحتياج من خالل البناء      

أقرب الناس أو التقنين يعتبر ميمة وطنية تناط بالمختصين في مجال القياس والتقويم فيم وبحكم تخصصيم  

 معرفة بأىمية ىذا العمل وكيفية  تحقيقو ، ليذا سعى الباحث ومن خالل مجال عممو في قطاع التربية 

إلى تممس احتياج معممات المرحمة االبتدائية لمثل ىذه المقاييس، وبالتالي تقديم مقياس اقتصادي يشخص 

مات، من خالل محاولة التحقق من كفاءتو إلى أىم مصادر الضغوط النفسية التي يمكن أن تعاني منيا المعم

 السيكومترية بعد تطبيقو عمى عينة من معممات المرحمة االبتدائية .

 تم صياغة اإلشكالية في التساؤالت التالية:

ىل يحتفظ مقياس مصادر الضغوط النفسية بدرجات مقبولة لمخصائص السيكومترية عمى عينة من معممات 

 م؟المرحمة االبتدائية بمستغان
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ولكي نستوفي السؤال حقو ، فإن أبعادا تنبثق عنو تشكل خطوط تحميل تستوجب عمى المستوى اإلجرائي 

 طرحًا ومحاولة إجابة ،ىي :

 .ما مدى مناسبة معامل ثبات مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى معممات المرحمة االبتدائية .1

لمقياس مصادر الضغوط النفسية لدى معممات ما الصدق البنائي باستخدام التحميل العاممي التوكيدي  .2

 المرحمة االبتدائية

 :الفرضيات  -2

 .يحقق مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى معممات المرحمة االبتدائية لمعامل ثبات مقبول .1

يحقق مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى معممات المرحمة االبتدائية لمصدق البنائي باستخدام التحميل  .2

 .التوكيديالعاممي 

 البحث : أهداف-3

عمى  المكيفةالضغوط النفسية في صورتو مصادر مقياس  مؤشرات ثباتتحقق من ال إلىييدف البحث  .1

 .لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم ةاالبتدائي معممات المرحمةعينة من 

لتقويم النموذج في البيئة جزائرية والتحقق من مدى  لتوكيدياالعاممية بتقنية التحميل  نيةالتحقق من الب .2

قياس عممية تتحقق فييا شروط  أداةمصداقية وقابمية لالستخدام في العينات مماثمة ونسعى بذلك لتوفير 

 .العممية الالزمة

 : حدود البحث-4

 :اآلتيةق البحث استخراج نتائجو وتعبيره ضمن الحدود تطبيتم 

 معممات المرحمة االبتدائية بمقاطعة عشعاشة بوالية مستغانم. الحدود البشرية :
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 .2017/2018وسم الدراسي :تحديد البحث زمنيا بالم :الرمانيةالحدود 

..مدرسة من مقاطعة عشعاشة من .الحالي .. البحثيرتبط البحث بمكان تطبيق مقياس  :المكانيةالحدود 

 والية مستغانم وىي عمى التوالي :

 : تابعة لبمدية أوالد بوغالم ابتدائيةمدارس  -1

 مدرسة الشيخ بن الدين االبتدائية - (1

 مدرسة زيان محمد االبتدائيــــــــــــــــــة - (2

 مدرسة عبدالرحمان بن رستم االبتدائية - (3

 مدرسة شريف سي ساعود االبتدائية   - (4

 مدرسة بن فضة بويعقوب االبتدائية  - (5

 االبتدائية  مدرسة المرابطين الجديدة - (6

 مدرسة بني نياط الجديدة االبتدائية - (7

 مدرسة رضا حوحو االبتدائية - (8

 االبتدائيةعبد القادر  مدرسة بمقاضي - (9

 : مدارس ابتدائية تابعة لبمدية عشعاشة-2

 االبتدائية   الشييد حمايزي محمد مدرسة - (1

 مدرسة األمير عبد القادر االبتدائية - (2

 ة  الصادق االبتدائيسي مدرسة - (3

 مدرسة ابن خمدون االبتدائية  - (4

 مدرسة بمقاسمي بمقاسم االبتدائية  - (5
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 مدرسة ميموني الحاج االبتدائية  - (6

 مدرسة عزوز الحاج االبتدائية - (7

 مدرسة أوالد يحيا االبتدائية  - (8

 مدرسة الشييد داودي عبدالقادر   - (9

 االبتدائية .محمدمدرسة الشيبان - (10

 االبتدائيةمدرسة الشييد مفالح محمد  - (11

 الدراسات السابقة :-5

التحميل العاممي التوكيدي لمقياس االكتئاب والقمق والضغط ( بعنوان "2016_ دراسة زياد رشيد )1

 "لدى عينة من تالمذة المرحمة الثانوية بالوادي DASS21النفسي 

النموذج الثالثي المكونات لمقياس االكتئاب والقمق والضغط النفسي  مالئمةىدفت الدراسة إلى اختبار 

DASS21( تمميذا وتمميذة 404، من خالل البيانات المستمدة من عينة من تالميذ المرحمة الثانوية، بواقع )

( ذكور . تم تحميل البيانات عن طريق التحميل العاممي التوكيدي من الدرجة 138( إناث و)266منيم )

ى، و التحميل العاممي التوكيدي الدرجة الثانية )اليرمي( . وقد أشارت النتائج إلى أدلة لمؤشرات حسن األول

 المطابقة تدعم البنية الثالثية لممقياس في البيئة الجزائرية عمى غرار البيئة األصمية بأستراليا.

 بين الذات لتقدير روزمبرغ لمقياس لقياست اثبا اختبار ( بعنوان: "2017دراسة كريش أحمد ) -2
 المتعدد التوكيدي العاممي التحميل  باستخدام األمريكية والواليات المتحدة الجزائر من مجموعتين
 ".المجموعات

                        ثبات  واختبار الجزائرية، البيئة في لممقياس العاممية البنية الكشف إلى الدراسة  ىدفت

 ألفراد منا مجموعتين بين المقياس من والعربية اإلنجميزية لمنسختين القياس 

  22.33 العمر ( فرد، بمتوسط403الجزائر) من األول المجموعة .
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 اختبار ثالثة تم . 20.42العمر  (، فرد متوسط376)المتحدة األمريكية الواليات من الثانية ،والمجموعة
 تقدير الذات(  كامنين    بعاممين النظري النموذج المطابقة آن حسن  مؤشرات أشارت نظرية حيث نماذج

 بعامل نموذج( بالنموذجين اآلخرين مقارنة لمبيانات مطابقة أحسن لو كان  )السمبي وتقدير الذات  االيجابي
 النمط وثبات قياس كامنين ثبات بعاممين النظري النموذج ىذا أظير كما .)ثنائي العامل واحد والنموذج كامن

 ال تتمتع لممقياس اإلنجميزية والعربية النسختين بأن نستنتج المجموعتين لذلك فقطبين جزئي الضعيف القياس
 .القياس بثبات

(. بعنوان Arturo Bados,AntonioSolans and Raquel Andrés,2005دراسة كٍل من ) -3

 الخصائص السيكومترية لمنسخة االسبانية لمقياس االكتئاب والقمق والضغط النفسي:

ىدفت الدراسة إلى التأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس االكتئاب والقمق والضغط النفسي النسخة 

طالبًا جامعيًا يدرس في السنة  395أجريت الدراسة عمى عينة متكونة من ، االسبانية الكاممة والمختصرة

وعينة من خمسة وثالثين مريضًا طالبًا  68طالبة و 297منيم ، الثالثة عمم النفس بجامعة برشمونة باسبانيا

 شخصًا االكتئاب . 12من يعانون من اضطرابات القمق  و 23منيم ، بوحدة العالج السموكي جامعة برشمونة

( فرضية النموذج األول المبنية عمى عاممين DASS42أظير التحميل العاممي التوكيدي لممقياس النسخة )

χبينت مؤشرات المطابقة التالية:)
2(816)=2327,p<0.001,RMSEA0.07, CFI0.79 ,GFI0.74 ،)

أما النموذج الثاني والذي أفترضو الباحث لممقياس وىو النموذج ثالثي العوامل فسجل مؤشراتحسن المطابقة 

 التالية :

χ
2(816)=2.250,p<0.001,RMSEA0.07, CFI0.79 ,GFI0.74) ) al,2005:681) Arturo 

Bados et.) 

مع تسجيل معامالت  ،عمى مساندتيا لمنموذج الثالثي العوامل لمنسخة الكاممة لممقياسأكدت النتائج السابقة  

االكتئاب  –،القمق 0.71الضغط النفسي  -،القمق0.55الضغط النفسي  -االرتباط التالية : االكتئاب

،كما أفترض الباحث نفس الفرضيات األولى عمى النسخة المختصرة سجمت مؤشرات حسن المطابقة 0.63
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χوىي عمى التوالي: نموذج العاممين)، نتائج التاليةال
2(156)=520.3,p<0.001,RMSEA0.070, 

CFI0.87 ,GFI0.87) ، أما نموذج الثالثة عوامل فسجل

:0.89)χ2(186)=431.4,p<0.001,RMSEA0.061, CFI0.89 ,GFI فالمالحظ ليذه النتائج يرى ، )

( DASS21إال أنو يمكن اعتبار نتائج النسخة المختصرة )، كذلك موافقتيا لمنموذج الثالثي العوامل لممقياس

( االكتئاب والقمق والضغط DASS42أنيا مقبولة، ولكن ليست بما فيو الكفاية،أما ألفا كرونباخ لمنسخة )

عمى  0.84،0.70،0.82( DASS21عمى التوالي،و النسخة المختصرة)0.91، 0.84، 0.92النفسي

 0.70لفا كرونباخ لمقياس القمق النسخة المختصرة انخفاض قيمة ألفا كرونباخ والمالحظ من نتائج أ ، التوالي

مقارنة بمقياس االكتئاب والضغط النفسي، إال أنيا متقاربة مع ألفا كرونباخ ليذا المقياس في الدراسة األصمية 

استخرجت من  . وينبغي اإلشارة في ىذه الدراسة أن بيانات النسخة المختصرة0.73بأستراليا والتي كانت 

 (al,2005 :683-679) Arturo Bados et تطبيق النسخة الكاممة .

الدرجات المعيارية والبنية : "  ( بعنوانjulieD.Henry.andjohn R.Grawford.2003دراسة ) -4

جامعة  –( عمى عينة غير سريرية كبيرة DASSالكامنة لمقياس االكتئاب والقمق والضغط النفسي )

 : "المممكة المتحدة –أبردين 

ىدفت الدراسة إلى اختبار والتحقق من الصدق البنائي، ومعايرة مقياس االكتئاب والقمق والضغط         

و تقييم ما إذا كان الضغط النفسي يمكن اعتباره مؤشرًا مرادفًا  ،( عمى البيئة البريطانيةDASSالنفسي )

تمييزه بنائيًا. تم تطبيق المقياس عمى عينة كبيرة الحجم من وىل نستطيع ، (NAلالنفعاالت الوجدانية السمبية)

سنة  40.9ذكورًا، متوسط أعمار العينة  806إناثًا و 956شخصًا منيم 7711فئات المجتمع المختمفة 

. تم التأكد من الثبات 3.1راف معياري سنة وانح13.8ومتوسط المستوى التعميمي  15.9وانحراف معياري 

حيث سجل معامل ألفا كرونباخ لمقياس االكتئاب  ،من خالل االتساق الداخمي بـ)ألفا كرونباخ(

. أما األسموب الثاني 0.96أما المقياس الكمي  0.93،ومقياس الضغط النفسي 0.89،ومقياس القمق 0.94
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من  33حيث تشبع البند  ،اممي االستكشافي، ثم التوكيديالذي استخدم  لمتحقق من الصدق ىو: التحميل الع

من مقياس القمق عمى مقياس الضغط النفسي  09مقياس الضغط النفسي عمى مقياس القمق وتشبع البند 

من مقياس القمق تشبع عمى المقاييس الثالثة. تم التأكد من النموذج األمثل باستخدام برنامج  30والبند 

EQS فرضيات وىي : نموذج العامل الواحد  من خالل طرح ثالثةCFI 0.86 ،RCFI 

0.77،0.070RMSEA ثم نموذج االكتئاب والقمق،CFI 0.90 ،RCFI 0.84 ،RMSEA 0.059  ثم،

 CFI 0.92 ،RCFI 0.88 ،RMSEA 0.052( .julieD.Henry et al ,2003:120.)النموذج الثالثي

(julieD.Henry et al ,2003:114) 

( البنية العاممية لمقياس االكتئاب والقمق S.webster,R.hawly,V.lopez.2013دراسة كٍل من )-5

النسخة التايالندية عمى عينة من النساء التايالنديات الالتي يقمن في  DASS-42والضغط النفسي 

 سيدني بأستراليا.

( النسخة DASS-42ىدفت الدراسة لمتحقق من البنية العاممية لمقياس االكتئاب والقمق والضغط النفسي )

التايالندية باستخدام التحميل العاممي التوكيدي واالتساق الداخمي،طبقت األداة عمى عينة طبيعية من النساء 

امرأة والالتي يقمن في المناطق الحضرية المختمفة من سيدني ،تم إجراء مقارنة  300التايالنديات قواميا 

من أجل التحقق ، امرأة 502يات والالتي يقمن في بانكوك قواميا النتائج مع بيانات عينة من النساء التايالند

أظير التحميل العاممي التوكيدي أن النسخة التايالندية .(DASS-42)والمقارنة مع النسخة اإلنجميزية لمقياس

ولكن ىذا التمييز أقل بالمقارنة مع النسخة ، من المقياس تميز بين االكتئاب والقمق والضغط النفسي

عالوة عمى ذلك أظيرت النسخة التايالندية من ىذا المقياس بأنيا أقل تمييز بين المقاييس الثالثة ، يزيةاإلنجم

عند العينة التي تتحدث التايالندية األسترالية بالمقارنة مع العينة التي تتحدث المغة التايالندية في 

البنود في كال النسختين ليا اتساق عمى العوامل الثالثة،وكانت  42بانكوك،وبشكل عام تشبعت كل البنود 
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 133S.webster etداخمي وأشارت إلى أن البنود كانت بشكل كاٍف وترجمتيا وتكييفيا بشكل مناسب ) 

al,2013,  .) 

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أنيا سعت إلى تحقيق ىدف واحد وىو التأكد من الكفاءة 

التحميل العاممي التوكيدي لمجموعة من المقاييس المصممة لقياس  والبنية العاممية باستخدام السيكومترية

مع الخصائص السيكومترية لالختبار الجيد في بيئات جديدة  اومعرفة مدى توافقي الضغوط النفسية،

 .فيبيئاتمختمفة

 أهمية الدراسة -6

 :األهمية النظرية -6-1

باستخدام التحميل النفسية  الضغوطممقياس ألعامميالبناء  الصدق تعد واحدة من الدراسات القميمة التي تناولت

 .ألعامميألتوكيدي

 بحد ذاتو والذي تكاد ال تخمو رسالة ألعامميتنطمق أيضًا أىمية البحث من أىمية التحميل  -

 .ماجستير أو دكتوراه في القياس والتقويم من استخدامو

 وطرائقو ألعامميتعريف الباحثين النفسيين والتربويين وطل الدراسات العميا بالتحميل  -

 .في الدراسات النفسية والتربوية إحصائيكأسموبوخطواتو وشروطو وفرضياتو 

قمما تتوافر مجتمعة في أدوات القياس األخرى لمقياس الضغوط النفسية توجيو نظر الباحثين إلى أىمية  -

 .والفرديةمنيا  الجمعية
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 األهمية التطبيقية: -6-2

ساعد في تقديم دراسة تطبيقية حول األسس المنيجية لمتحميل ألعاممي ألتوكيدي في اختبار الفروض التي   -

 العوامل المقياس )الضغوط النفسية(. التأكدبني عمييا لمقياس الضغوط النفسية وكذلك 

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة : -7

 في ىذا العنصر سيتم ضبط المتغيرات األساسية لمدراسة الحالية بصورة إجرائية وىي:

بحيــث ينــتج  اإلنســانىــو مجموعــة مــن العوامــل التــي تتفاعــل فيمــا بينيــا داخــل نفســية  :الضغغغط النفسغغي7-1

 عمى أدائيا . والقمق وعدم االتزان،وىذا بقيام المرأة بعمميا وىذا مما يؤثر االنزعاجمن التوتر و  عنيا حالة

بأنـو الدرجـة الكميـة التـي تحصـل عمييـا المعممـة فـي مقيـاس مصـادر النفسية إجرائيغا:  مصادرا لضغوط فيتعر 

 الضغوط النفسية.

يتم الحصول  ConstructValidityىو شكل من أشكال صدق البناء:Factor Structure البناء العاممي 

.والتحميل العاممي أسموب إحصائي يمثل عددًا كبيرا من Factor Analysis إليو من خالل التحميل العاممي 

العمميات والمعالجات الرياضية في تحميل االرتباطات بين المتغيرات )بنود المقياس أو االختبار(ومن ثم 

 تفسير ىذه االرتباطات واختزاليا في عدد أقل من المتغيرات تسمى بالعوامل.

 : ConfirmatoryFactoryAnalysisالتوكيدي  يالعاممالتحميل -

 يستخدم الختبار الفرض حول وجود صمة معينة بين المتغيرات الكامنة استنادا    

 إلى نظرية معينة أو أدبيات البحث أو الدراسات السابقة.

يد في ىذه الدراسة بأنو اختبار الباحث لمنموذج الذي افترضو اختبارا إحصائيًا، من خالل التحد إجرائياويعرف 

المسبق لنموذج التحميل العاممي التوكيدي الذي يسمح لممتغيرات بحرية التشبع عمى عوامل محددة دون 
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غيرىا، ثم يتم تقويم النموذج بطريقة إحصائية لتحديد دقة مطابقتو لمبيانات المستخدمة من خالل العديد من 

  .Goodness of fit Indicesالمؤشرات المسماة بمؤشرات حسن المطابقة 
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 الضغوط النفسيةأوال:

 :تمهيد

ال تخمو الحياة التي يعيشيا الفرد من الضغوطات والمثيرات التي تحدث في البيئةالداخمية أو الخارجية 

واالجتماعيةخاصة في مجال العمل، لذا كان عمى لمفرد، والتي قد تكون سبب في ظيور المشكبلت النفسية 

الفرد أن يحاول جاىدًا التصدي ليذه الضغوطومحاولة التوفيق والتوافق معيا ليتمكن من تحقيق التكيف 

 في جميع     وتعد الضغوط النفسية من الظواىر الشائعة في حياتنا اليومية التي تنتشر.السميم مع محيطو

في بيئة العمل، والتي تؤدي إذا استمرت لفترة طويمة إلى إعاقةاإلنسان عن  مجاالت الحياة وتظير أكثر

تكيفو واختبلل سموكو وسوء توافقو النفسي واالجتماعي، وسنحاول التطرق فييذا الفصل إلى أىم المفاىيم 

 .المتعمقة بالضغط النفسي

 :مفهوم مصطمح الضغط-

الدقيق لمظاىرة  و تعريفيا، حيث أن التعريفال يمكن دراسة وفيم ظاىرة ما دون تحديد مفيوميا أ

والتعامل معيا بفعالية وايجابية  والمفاىيم األخرى المرتبطة بيا يسيل من عممية فيميا ويساعد عمى قياسيا

في مجاالت مختمفة كالطب والفيزياء وعمم  ونظرًا لشيوع مصطمح الضغط إذ يستخدم عمى نطاق واسع

تعددت اآلراء حول تعريفو، ومن ثم ال يوجد تعريف جامع  من المجاالت فقدالنفس والصحة النفسية وغيرىا 

ويشير المعجم الوجيز إلى أن األصل المغوي لكممة الضغط ىو "ضغطة" .متفق عميو في تعريف الضغط

تيار  الكبلم/بالغ في إيجازه وعميو شدد وضيق، والضغط في الطب ىو ضغط الدم الذي يحدثو و ضغطاً 

في االتجاه العمودي  األوعية الدموية، وفي اليندسة ىو القوة الواقعة عمى وحدة المساحات الدم عل جدران

الذي يحدثو عمود اليواء عمى ىذه  عمييا، وفي الطبيعة الضغط الذي يرتكز عمى نقطة معينة بفعل الثقل

لممصطمح إلى المعنى االشتقاقي Smith" (1993)ويرجع "سميث .النقطة ويؤثر عمييا في جميع االتجاىات
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 وىي تعني الصرامة وىي تدلStictusمشتقة من الكممة البلتينية Stressفكممة الضغط  األصل البلتيني،

 Stringereالضيق والذي يرجع في أصمو إلى الفعل  وٕاثارةضمنيًا ٕ عمى الشعور بالتوتر 

يتعرض ليا  التيومعنى ىذا أن الضغط يشير إلى مشاعر الضيق الداخمية Tigltenوالذي يعني يشد ،

 الكثيرون في ظروف ما، ولقد اشتقت كممة الضغط من الكممة الفرنسية

Estresseوالقيد والظمم  ىي تعني الضيق أو القمع واالضطياد والتي يبدوا أنيا تدل ضمنيًا عمى الحبس و

 .والحد من الحرية

أحيانًا الضغطكممةولقد أدى االختبلف بين العمماء في تعريف الضغط إلى جعل بعضيم يستخدم 

ليشير بيا إلى القوة التي تقع عمى الفرد وتسبب لو الشعور بعدم االرتياحوالضيق ويعني ذلك أن الضغط 

يحدث عندما تكون مطالب الموقف أو الحدث الضاغطتتجاوز ميارات المواجية لدى الفرد والمطالب ىي 

   يكون الحدث ضاغطًا عندما يعتقد الفرد عبارة عن مواقف وأحداث تتطمب االنتباىواإلدراك من الفرد، و 

 .أن قدرتو عمى مواجيتو غيركافية أو مبلئمة

 16 17)،ص 2006طو عبد العظيم حسين، سبلمة عبد العظيم حسين، (

 :مفهوم الضغوط النفسيةثانيــــا:-

لذى يعد اوالمينيين،  إن كممة الضغط النفسي من الكممات الشائعة والمتداولة بين األفراد العاديين«

مصطمح الضغط أساسيًا في العديد من العموم والتخصصات كالطبوعمم النفس وعمم االجتماع والفيزياء 

ومن ىذا المنطمق تعددت وتباينت تعريفات الضغط النفسي وفقًا لبلنتماءات .وغيرىا من العموم األخرى

عن الضغط العالمالفيزيولوجي  الفكريةألصحاب ىذه التعريفات، ومن بين األوائل الذين ساىموا في أبحاث

حيث كانت مناقشتو في البداية لمفيومالضغط من منظور تجريبي Hans.selly" (1939)"ىانز سيمي ،

 (39ص1998. )سمية طو جميل، ،«طبي، انصب اىتمامو عمى ردود الفعل الجسمية لمضغوطالخارجية
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 :ونذكر منيا مايميوالتطرق مفيوم الضغط النفسي يجعمنا نعرض مجموعة من التعاريف، 

  ىو استجابة غير نوعية يقومبيا الجسم ألي مطمب «: بأنو Hans.selly" (1979)إذ يعرفو "ىانز سيمي 

». أو حدث خارجي، لحدوث تكيف مع متطمبات البيئة عن طريقاستخدام أساليب جديدة لجياز المناعة

 .40) سمية طو جميل، نفس المرجع السابق، ص)

بأن الضغط ىو حالة تنتج عنعدم حدوث توازن بين Monta et Lazarus «"الزاروسكما يعرفو "مونتا 

 ». المطالب البيئية، والداخمية والموارد التكيفية لمفرد

 تعريف "ىارون توفيق الرشيدي": يذكر أن ىناك ثبلث مصطمحات وردت في المغة

    فتشير  طفأما الضواغStrain".االنضغاط Stress" " الضغطStressor" " االنجميزية ىي "الضواغط

      إلى تمك القوى والمؤثرات التي توجد في المجال البيئي االجتماعي النفسي،أما كممة الضغط فتعبر 

عن الحادث ذاتو، أي وقوع الضغط بفاعمية الضواغط ويشيرمصطمح االنضغاط إلى حالة الفرد الذي يعاني 

 .عياء واإلنياكمن وقوع الضغط، والتي يعبر عنيا فيالشعور باإل

 وعميو فالضغط يحدث من خبلل صيغة التفاعل بين المتغيرات البيئية والمتغيرات

 :الذاتية حتى يقع الفرد تحت طائمة ضغطيا، وذلك عمى النحو التالي

 .حوادث خطرة ميددة-

 فرد يدرك ىذه الحوادث بأنيا خطرة وميددة، فيي ليست كذلك فالفرد ىو الذي يعطييا-

 .تمك الصفة

 .يبذل الفرد نشاطا توافقيا لمواجية ىذه الحوادث -

 .يفشل الفرد في التكيف مع ىذه الضواغط -

أنيعبر عن ىذه اإلنياك واإلنعصاب ويستطيع الفرد الشعور بحالة االنضغاط فيشعر الفرد باألعباء و  -

 .»الحالة في صفات نفسية وصفات جسمية
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 (15،16،ص1999ىارون توفيق الرشيدي، ،(

الضغط ىو استجابة داخمية لما يدركو الفرد منمؤثرات داخمية أو «ي": م"عمي إسماعيل ع تعريف

 :خارجية تسبب تغييرا في توازنو الحالي، وىناك نوعان من الضغوط

 ويتمثل في مستوى االستجابة الداخمية التي تحرك أداء الفرد السميم :الضغط اإليجابي-2-1

النشاط البيولوجي، وىو مفيد في زيادة نشاط الفرد فيأسموب الحياة لوظائفو، ويوجد في جميع أشكال 

 .والمحافظة عمى حياتو وزيادة سعادتو

. «ويتمثل في مستوى االستجابة الداخمية التي تجعل الفرد أقل قدرة عمىأداء وظائفو :ضغط سمبي-2-2

 (75ص1999عمي إسماعيل عمي، ،)

تعريف واحد لمضغط النفسي إال أن بعضالتعاريف السابقة ركزت  وٕايجادرغم االختبلف والتباين في إدراج  

عمى المثيرات أو الظروف الخارجية في تعريفيا لمضغوط النفسيةفتعرف عمى أنيا: وجود متطمبات أو 

تغيرات بيئية تفوق قدرة الفرد عمى احتماليا. في حينركز البعض اآلخر عمى االستجابات الفيزيولوجية 

لنفسية في تعريفيممضغوط، فيعرفيا بأنيا: االستجابات السموكية واالنفعالية الناجمة عن والنفسية لمضغوط ا

 .وجود متطمبات تفوققدرة الفرد عمى احتماليا

 :أنواع الضغوط النفسيةثــالثا:-

كثيرًا ما نبلحظ حاالت تعاني من عدم قدرتيا عمى تقبل الواقع المعاش، ونجدأنالفرد الذي يعاني 

المقابل قد نجد فردًا آخر مقببل عمى الحياة بكل ما فييا منأفراح، وىذا ما سنتطرق إليو في متشائم، وفي 

 :أنواع الضغوط النفسية
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 أنواع الضغط-3

 :الضغط اإليجابي-3-1

 (: يوضح أنواع الضغوط11الشكل رقم)
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 :الضغط السمبي-3-2

 :وقسم البعض أنواع الضغوط حسب مسبباتيا إلى

 .)....التنافر األسري، االنفصال، وفاة، فقر)الضغوط األسرية 1-

 .)نقص األصدقاء نقص الممتمكات،)ضغوط النقص 2-

 .)سوء المعاممة من العائمة، سوء المعاممة من األقران واألصدقاء)ضغوط العدوان 3-

 .)التأديب، العقاب القاسي)ضغوط السيطرة 4-

 .)اإلغراء والعرض)ضغوط الجنس 5-

 .)القصور البدني أو العقمي أو االجتماعي)الضغوط البدنية 6-

 (168ص2008محمد حسن محمد حمادات، ،(

والجسدية  قد يكون لمضغط المفرط، والممتد، وغير المفرج تأثير مؤذ في الصحة العقمية،« 

ما تركت مشاعر الغضب واإلحباط والخوف، واالكتئاب المتولدة منالضغط دون حل، فإنيا  إذاوالروحية، 

تستطيع أن تطمق تشكيمة من األعراض، ويقدر أن الضغط إنما ىوالسبب األعم لمصحة السقيمة في 

من جميع الزيارات التي يقوم بيا 80%المجتمع الحديث، وىو عمى وجو االحتمال، في أساس مايقارب 

س إلى عيادات أطباء العائمة. والضغطيو عامل مساعد عمى إحداث حاالت ثانوية نسبيًا من مثل النا

الصداعات، واالضطراباتاليضمية، واالضطرابات الجمدية، واألرق والقروح، ولكنو يمثل كذلك دورًا ميمًا في 

 ية، واضطراباتلمموت في العالم الغربي، كالسرطان واألمراض القمبية الشريانة الرئيس األسباب

 .التنفس واإلصابات الطارئة بسبب الحوادث، وتشمع الكبد واالنتحار
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 :الضغط اإليجابي-3-2

قد يكون لمضغط تأثير إيجابي كذلك، إنو أساسي في الحث عمى التحريض واإلدراكموفر اإلثارة 

 التي يمس إلييا االضطرار والكفاح عمى قدم المساواة أو بنجاح حيال الحاالت

(الوجود)، الحياةالمتحدية، فالتوتر والتنبو ضروريان لمتمتع بكثير من مظاىر الحياة ومن دونيما سوف تكون

والضغط يوفر أيضًا حس اإللحاحية والتيقظ الذي نحتاج إليو لمحياة عندمانواجو حاالت ميددة مثل، اجتياز 

المسترخية عمى نحو مفرط في مثل ىذه طريق مزدحم، أو قيادة السيارة في أحوال جوية رديئة،فالمراقبة 

 .»الحاالت تكون ميمكة

 (14ص،  2003، ةشيخاني سمير(

إن تعرض الفرد ألنواع الضغوطات يجعل منو، أما إنسانًا رافضًا لمحياة، وذلكمنخبلل تعرضو لعدة 

 .أمراض. أو يجعمو فردًا متمسكًا ومتفائبًل بيا، أي أنو يكون متوافق معمعطياتو الواقعية

 :النظريات المفسرة لمضغوط النفسيةرابعا:-

ىناك الكثير من النظريات التي وضعت لتفسير ظاىرة الضغط النفسي لدى األفراد،فنظرة "سيمي" «

اتخذ "سيمي" استجابة الجسم  موراي"، فقد"و 1978  إلى الضغوط تختمف عن نظرة كل من "سبيمبرجر

ضاغط، بينما "سبمبرجر" اتخذ من القمق وحدتو  أساسًا عمى أن الفرد يقع تحت تأثير موقف الفيزيولوجي

) »موراي" فالضغط عنده خاصية أو صفة لموضوع بيئي واجتماعي" التفسيرية لتفسير الضغوط النفسية، أما

 (98ص،  2001فاروق السيد عثمان ،

 وامل أىميا اإلطار النظريفاالختبلف في وجود ىذه النظريات يرجع إلى مجموعة الع

 لمباحث، وعميو اختمفت التعاريف السابقة باختبلف المدارس والنظريات المفسرة لمضغط، وىذا

 ما سنتطرق إليو بالتفصيل
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  :"نظرية "هانز سيمي1-4-

كان لطبيعة تخصصو الدراسي األولى تأثير كبير في صياغةنظريتو في الضغوط، فمقد تخصص 

الفيزيولوجيا واألعصاب واتضح ىذا التأثيرمن خبلل اىتمامو باستجابات الجسم الفيزيولوجي في دراسة 

 .الناتجة عن الضاغط

وتنطمق نظرية "ىانز سيمي" من مسممة ترى أن الضغط متغير غير مستقل، وىواستجابة عامل 

   نماط معينة ضاغط يميز الشخص ويصفو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطةوأنيناك استجابة أو أ

      من االستجابات يمكن االستدالل منيا عمى أن الشخص يقعتحت تأثير بيئي مزعج، ويعتبر "سيمي" 

 .أن أعراض االستجابة الفيزيولوجية لمضاغط عالمية،وىدفيا ىو المحافظة عمى الكيان والحياة

 يفوفي صدد الدفاع ضد الضغط حدد "سيمي" ثبلث مراحل تمثل عنده مراحل التك

 :العام وىي

وفيو يظير تغييرات واستجابات تتميز بيا درجة التعرض المبدئيممضاغط، ونتيجة ليذه  :الفزع1-1-4-

 .التغيرات تقل مقاومة الجسم، وعندما يكون الضاغط شديدًا فإنمقاومة الجسم تنيار وتحدث الوفاة

متبلزمًا مع التكيفعندىا تختفي وتحدث ىذه المرحمة حين يكون التعرض لمضاغط  :المقاومة2-1-4-

 .التغيرات التي ظيرت عمى الجسم في المرحمة األولى وتظير تغيراتواستجابات أخرى تدل عمى التكيف

غير أن الطاقة  وىي المرحمة التي تعقب مرحمة المقاومة ويكون فييا الجسم قد تكيف :اإلجهاد3-1-4-

الدفاعية شديدة ومستمرةلفترة طويمة قد ينتج عنيا أمراض ستجابات إذا كانت االالضرورية تكون قد استنفذت 

 .سيمس" قد وضع رسمًا توضيحيًا لنظريتو"التكيف، وقد أوضح كل من "لفين "و" أوسكوتش" أن
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 الضواغط

 استجابات تكيف تكيف 

 

 

 استجابات سوء التكيف عدم تكيف 

 عوامل وسيطية

 "وفقًا لنظرية "هانس سيميحدوث الضغوط النفسية  ( :12)الشكل رقم

 (44ص1999)هارون توفيق الرشيدي، ، المصدر:

 وفي إطار ىذا الرسم التوضيحي نميز الضاغط وىو متغير مستقل ينتج عنو ضغوط

 .والتي يكون ليا دور ىام في التقميل أو الزيادة من تأثير الضاغط الوسطيةالعوامل 

 ويقصد بيا الضغوط الطارئة التي تظير لدى (في وقت واحد)وأعراض التكيف المتزامن 

 وأخيرًا استجابات التكيف أو سوء التكيف مثل ةالكيميائياإلنسان أو الحيوان مثل التغيرات 

 .ضغط الدم أو أمراض القمب

 "وتأثر بنظرية "ىانس سيمي" كل من "الزاروس" "و مجراث" "و وكوكس" "و لفين

 50-53) نفس المرجع، صىارون توفيق الرشيدي، )و اسكوتش". "

TcharlezSpeilberger :(1990)  - نظرية "تشارلز سبيمبرجر 2-4 

يعتبر فيم نظرية "سبيمبرجر" في القمق مقدمة ضرورية لفيم نظريتو في الضغوطفمقد أقام نظريتو «

لمقمق شقين في القمق عمى أساس التمييز بين نوعين من القمق ىما القمق كحالة والقمقكسمة، ويشير إلى أن 

ىما: سمة القمق أو القمق العصابي أو القمق المزمن، وىواستعداد طبيعي أو اتجاه سموكي يجعل القمق يعتمد 

كحالة أو الموضوعي والموقفي يعتمد أساسًا عمى الظروف  أساسًا عمى الخبرة الماضية، أما القمق
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ويعتبر أن الضغط الناتج عن ضاغط سبيمبرجر" يربط بين الضغط والقمق كحالة "  الضاغطة، وعميو فإن

 .معينمسبب لحالة القمق، ويستبعد ذلك عن القمق كسمة حيث يكون من سمات شخصية الفردالقمق أصبلً 

في اإلطار المرجعي لنظريتو أىتم بتحديد طبيعة الظروف البيئية الضاغطة ويميزبين حاالت القمق 

عمى تجنب تمك النواحي الضاغطة  ت الدفاع التي تساعدميكانزما الناتجة عنيا ويفسر العبلقات بينيا وبين 

 .، أو تستدعي سموك التجنبباليروب من المواقف الضاغطة(إسقاط-إنكار-كبت)

 ويميز "سبيمبرجر" مفيوم الضغط ومفيوم القمق، فالقمق عممية انفعالية تشير إلى تتابع

لضغوط وتبدأ باسطة مثيرخارجي االستجابات المعرفية السموكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من ا

ضاغط، كما يميز بين مفيوم الضغط ومفيوم التيديد، فكممة ضغط تشير إلىاالختبلفات في الظروف البيئية 

 ».التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي، أما كممة تيديدفتشير إلى التقدير والتفسير الذاتي

 54-55)،ص 1999ىارون توفيق الرشيدي ،(

 :"نظرية "هنري موراي3-4-

يعتبر "موراي" أن مفيوم الحاجة ومفيوم الضغط مفيومان أساسيان ومتكافئان فيتفسير السموك 

حوار دينامي يظير في في  اإلنساني والفصل بينيما يعد تحريفًا خطرًا كما يمتقي كل من الضغط والحاجة

والحاجة،  (الضغط)كمية تفاعمية تتضمن الحافز "الذي يعني بو "موراي" "وحدة سموكيةThema مفيوم الثيما

الموضوعات التي ليا دالالت مباشرة بمحاوالت الفرد إلشباع متطمبات  كما يربط الضغوط باألشخاص أو

 :موراي" أن يميز بين نمطين من الضغوط ىما"  حاجتو، واستطاع

 .وىي دالالت الموضوعات البيئية كما يدركيا األفراد :ضغط بيتا -أ 

 .: وىي خصائص الموضوعات البيئية كما توجد في الواقعضغط ألفا -ب

 :كما قدم "موراي" ألىم الضغوط عمى النحو اآلتي
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  الحاجة ىو الشعور بالتوتر والضيق الناتج عن عدم إشباع« :ضغط نقص التأييد األسري1-3-4-

إلى االنتماء، وكذلك الشعور بعدم الرضا الناتج عن وجود موضوعات بيئية تجعبللفرد يشعر بفقدان 

        المنزلي والشعور بوطأة التمييز الجماعة األسرية، وفقدان السند والشريك في وسطيا وعدم االستقرار

 ». بين األخوة

 69)ىارون توفيق الرشيدي، نفس المرجع السابق، ص(

عندما يفقد التأييد داخل األسرة، ويكون فردًا ميمشًا يشعر عندئذ بخيبة أمل وىذا مايجعمو معرضًا فالفرد 

 .لضغوط نفسية وعدم التوافق داخل جماعتو األسرية

ىو الشعور بالتوتر والقمق الناتجعن عدم إشباع « :النقص والضياع والتعرض لمكوارث ضغط2-3-4-

بعدم الرضا الناتج من وجودموضوعات بيئية وأشخاص تجعل الفرد  الحاجة إلى اإلنجاز، وكذلك الشعور

يشعر بضغط قمة اإلمكانيات المادية، والشعوربالضيق لفقد الممتمكات وتيدم المنازل وفقدان الوظيفية 

 »واإلحساس باالستياء من الصحةالمعتمة والتعرض لممرض

ع الحاجة إلى العدوان،وكذلك الشعور ىو الشعور بالتوتر والضيق من عدم إشبا :ضغط العدوان3-3-4-

بعدم الرضا الناتج عن وجود موضوعات بيئية وأشخاص ال تسيل تحقيقالسخرية عمى اآلخرين وتعنيفيم عند 

 .االختبلف معيم والرغبة في االنتقام منيم عند الوقوفحائبًل دون تحقيق اليدف

وكذلك الشعور  ، ىو الشعور باإلحباط الناتج من عدم إشباع الحاجة التحقيل :ضغط االنقياد4-3-4-

 .بالتوتر الناتج عن وجود ظروف بيئية وأشخاص يرفضون االنقياد لآلخرينواالستسبلم ليم

      الحاجة ىو الشعور بالتوتر والصراع الناتج عن عدم إشباع :ضغط االنتماء والصداقة5-3-4-

إلى التواد، وكذلك الشعور باإلحباط الناتج عن وجود ظروف بيئية، واجتماعيةوأشخاص يمنعون االقتراب 

 .واالستمتاع بالتعاون مع آخرين ميمين
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ىو الشعور باإلحباط وعدم الراحة الناتج عن عدمإشباع الحاجة  :ضغط النبذ وعدم االهتمام6-3-4-

 تاج عن وجود أشخاصإلى الدافعية، وكذلك الشعور بالصراع الن

 .وموضوعات بيئية تظير عدم االىتمام باآلخرين وقمة تقديرىم لمفرد واستمرار التأنيب، والنقدوالعقاب

والضيق بسبب  الشعور باإلحباط والفشل عن عدم إشباع الحاجة إلى الجنس« :ضغط الجنس7-3-4-

 »يويةوممارسة العبلقات الجنسيةعدم وجود أشخاص، وظروف بيئية ال تسير إقامة وتنمية العبلقات الش

 .71)صوفيق رشيدي، نفس المرجع السابق، ىارون ت(

نبلحظ أن الفرد يحتاج إلشباع حاجتو البيولوجية من خبلل اتصالو بالفرد اآلخروىذا ما يمبي لو 

 .حاجاتو، وعدم إشباعو ليذه الحاجة تؤدي بو إلى الوقوع في ضغوط نفسية

  الناتج  ىو الشعور باإلحباط والصراع: ( طمب الرفق)ضغط طمب العاطفة من اآلخرين 8-3-4-

عن عدم إشباع الحاجة إلى االستنجاد، والتوتر نتيجة وجود ظروف بيئية وأشخاصتيسر انصراف اآلخرين 

المعاممة، عن الفرد مما يؤدي بو دائمًا المحاولة استجداد عطفيم ومشاركتيمالوجدانية وطمب الرفق في 

 .والمشاركة في حاالت االكتئاب

 ،بيئية الشعور باإلحباط والقمق الذي ينتج من وجود موضوعات :ضغط الدونية واالحتقار - 9-3-4

 .وأشخاص تزيد من اإلحساس بالضعف وتظير عدم احترام اآلخرين لمفرد والتقميل منقيمتو وقيمة أعمالو

 ويكون نتيجة وجود أشخاص وظروف (:التسامح)ضغط العطف عمى اآلخرين  -10-3-4

 بيئية ال تيسر تحقيق رغبة الفرد في مساعدة اآلخرين الذين لدييم مشاكل, وتعطيمو عن زيارة

 .المرضى ومواساتيم

الفيم  ىو الشعور القمق الناتج عن عدم إشباع الحاجة إلى : ضغط الخداع والمراوغة -11-3-4

 .والمعرفة
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وجود  الشعور باإلحباط وعدم الراحة الناشئة عن : واألقران المتنافسة  الفصوم ضغط  - 12-3-4

ويزيدون من  ،الحياة وأشخاص ال يسرون الفرد الناجح في المنافسة بين األقران في مجاالت ،ظروف بيئية

 .الشعور بعدم الثقة بالقدرة عمى مسايرتيم وتحقيق أىدافيم

ووجود  إلى السيطرة بالتوتر لعدم إشباع الحاجةلشعور ىو ا : ضغط السيطرة والمنع -13-3-4

ظروف بيئية وأشخاص تفرض عمى الفرد القيام بأعمال غير راغب فييا وسيطرةاآلخرون عمى أدائو 

 .وقيادتيم لسموكياتيم واتخاذ قرارات خصمو

االستقبلل  إلى وينتج من عدم إشباع الحاجة :ضغط االحتجاز والموضوعات الكابحة -1-4-3-41

 ».والشعور بعدم الراحة من وجود أفراد ومواقف بيئية ال تسيل عمى الفرد اإلفصاحعن مشاعره, ووجدانو

 .( 73،72ىارون توفيق الرشيدي، نفس المرجع السابق، ص(

إذ أنو التمس جميع الجوانب التي تكون  ،لقد تعرض "موراي" لعدد من أىميات الضغوط

وعدمإعطائو  ،سببالحدوثو. إلى أنو استخمص في األخير إلى ضغط االحتجاز الذي يشعر الفرد بالكبث

 .الحرية الكاممة وذلك لوجود أفراد أو مواقف بيئية كابحة

الكبير  االىتماموظيرت نتيجة 1970 "قدم ىذه النظرية "الزاروس : نظرية التقدير المعرفي -4-4

حيث ، عمى طبيعة الفرد والتقدير المعرفي ىو مفيوم أساسي يعتمد ،بعممية اإلدراك والعبلج الحسي اإلدراكي

أن تقديركم التيديد ليس مجرد إدراك مبسط لمعناصر المكونةلمموقف, ولكنو رابطة بين البيئة المحيطة بالفرد 

رد تغير الموقف, ويعتمد تقييم الفرد لمموقف عمى عدة يستطيع الفك راتو الشخصية مع الضغوط وبذلوخب

 عوامل منيا :

، والعوامل المتصمة بالموقف نفسو -العوامل الخارجية الخاصة بالبيئة االجتماعية -الشخصية العوامل

وتعرف نظرية تقدير المعرفي الضغوط بأنيا تنشأ عندما يوجد تناقص بين متطمباتالشخصية لمفرد ويؤدي 

 :في مرحمتين ىما وٕادراكوتقييم التيديد, ٕذلك إلى 
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 .الضغوط الخاصة بتحديد ومعرفة أن بعض األحداث في حد ذاتيا شيء سبب :المرحمة األولى

 وىي التي يحدد فييا الطرق التي تصمح لمتغمب عمى المشكبلت التي تظير :المرحمة الثانية

 :يمكن رصد ىذه النظرية في الشكل التالي،في الموقف و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التقدير المعرفي لمضغوط نظرية:  (13)الشكل رقم

ويتوقف ذلك  أن ما يعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد ما ال يعتبر كذلك لفرد أخر(03)يتضح من الشكل رقم 

    كما يتوقف  ،لصحية عمى سمات شخصية الفرد, وخيراتو الذاتية ومياراتو في تحمل الضغوط وحالتيا

وأخيرا عوامل البيئة  ،عمى عوامل ذات صمة بالموقف نفسو قبل نوع التيديد وكمو، والحاجةالتي تيدد الفرد 

 (101 ص2001فاروق السيد عثمان، (»االجتماعية كالتغير االجتماعي ومتطمبات الوظيفة

         لقد حاولت النظريات المفسرة لمضغط تحديد أو وضع تفسير واحد يمكن من خبللو االستناد

عمى أن الفرد المعرض لمضغط النفسي مع محيطو انطبلقا من الخمفيات النظرية لكل مدرسةإال أنو يمكن 

 .االتفاق في تحديد مؤشرات الضغط النفسي بالنسبة لمفرد

الشخصيةالعوامل   
 

 ميارات االتصال
 الحالة االنفعالية

 الصحة
 التعب

 ىوية الذات
 الشخصية

 الخبرة 
 العادات

 

 التقدير
 

 العوامل الخارجية
 العوامل الصحية 
 التأييد االجتماعي

 المتطمبات
 المينية
 األمن

 والسبلمة
 التكرار,الخبرة

 التيديد ، الضغط
 التعب
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 :مؤشرات الضغوط النفسيةخــامسا: -

 :إيجازىاعمىالنحو التالييرى بعض عمماء النفس أن لمضغوط النفسية بعض المؤشرات التي يمكن 

والشعور باآلالم  وتشنج العضبلت ،وىي عبارة عن الشعور بالتعب واإلجياد :المؤشرات الجسمية-1-5

 .وارتفاع ضغط الدم مع زيادة تناول األدوية والميدئات،الجسمية

 القراراتخاذ  والنسيان وصعوبة ،وىي عبارة عن ضعف القدرة عمى التركيز :المؤشرات العقمية-2-5-

وىي عبارة عن الغضب واالكتئاب, والبلمباالة النظرةالسمبية  : المؤشرات النفسية العاطفية-3-5

 .لمذات مع كثرة التبرير واإلنكار

واضطراب العبلقاتاألسرية نتيجة  ،وىي عبارة عن العزلة االجتماعية :المؤشرات االجتماعية-4-5

 ..»االىتمام بالعمل عمى حساب الذات واألسرة

 ) .108ص،  2008 ،سيد محمود الطواب(

نرى بأن ىذه المؤشرات تعتبر كعبلمات لتعرض الفرد لعدة ضغوطات جسمية منيا 

نفسو  وىذا ما يشعره بالتشاؤم ورفضو لمحياة, فيشعره بسوء التوافق مع ،وعقميةواجتماعية وكذلك نفسية

 .ومحيطو
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 :عناصر الضغط النفسيســـادسا:-

  النفسية لدى الفرد  أن خبرة الضغوطszillogyi&wollace(1990/1987"و" والس" : ) يرى "سيزالجي

وتتحدد ىذه الحالة من خبلل  واجتماعي أ في مجال العمل تنشأ عن حالة عدم اتزان نفسي أو فسيولوجي

 : ثبلث عناصر لمضغوط النفسية وىي

النفسي وقد  إلى الشعور بالضغطويتمثل القوى المسببة لمضغط والتي تقضي  :عنصر المثير1-6-

 .يأتي من البيئة أو منظمة العمل أو الفرد ذاتو

 .لمراقب اإلنتاج مثال ذلك تعطل المعدة أو اآللة الرئيسية في وقت حرج يمثل عامبل مثيرا أو موقفا ضاغطا

الموقف تجاه  ويتضمن عامل االستجابة ردود فعل نفسية أو جسمية أو سموكية :عنصر االستجابة2-6-

 :الضاغط وىناك عمى األقل استجابات لمضغط تبلحظان كثيرا ىما

 .ي يحدث لوجود عائق بين السموك واليدف الموجوالذ : إلحباطا

فبعض المواقف  وىو يمثل اإلحساس بعدم االستعداد لبلستجابة بصورة مبلئمة :القمق الحصر النفسي

 .لبلمتحانمثل حالة الطالب الذي يشك أنو ذاكر بقدر كاف 

تفاعل عوامل  من العوامل المثيرة لمضغط واالستجابة لو وىذا التفاعل مركب من :عنصر التفاعل3-6-

 .استجابات  البيئة والعوامل التنظيمية بالمؤسسة والمشاعر الشخصية وما يترتب عمييا من

 ) . 86  87ص ،  (1999محمود فتحي عكاشة،   .
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 رد الفعل
 إحباط –
 قمق –

 

 تفاعل

المثير  -
 واالستجابة

 المثير
 البيئة -

 لمنظمةا -

 الفرد -

 

 الضغط النفسي( يوضح عناصر 14الشكل رقم )

 

 

. 

 

 

 

 

  مما يؤدي بو  يبلحظ "سيزالجي "و" والس" أن كل ىذه العناصر تعتبر سببا لوجود ضغوطات لدى الفرد

 .خاصة في مجال العملاالمسببة لظيورىفيتضح لنا من خبلل ذلك مجموعة من المصادر ، إلى استياءه
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 : مصادر الضغوط النفسيةســابعــا: -

لدى الفرد،  يقصد بمصادر الضغوط النفسية الظروف والعوامل التي تؤدي إلي التوتر والتأزم والضيق «

 "كريتشفيمدكريش "و" "ومن بين األوائل الذين حاولوا تحديد مصادر الضغوط النفسية في العمل الباحث

)،grutchfield&krech (1984لمعاممين تحبطيما ظروف الوظيفة  حيث رأيا أن الحاجات الشخصية

 ..»والتعرض المالي غير الكافي لمعاممين،وأنظمتيا

 .25)ص 2010أحمد عيد مطيع ،(

       الداخمية تتمثل وتنقسم مصادر الضغط النفسي إلى مصدرين األول داخمي والثاني خارجي فالمصادر

حداث الحياة بأنواعيا أ في اإلصابة باألمراض وتناول العقاقير بإفراط, أما المصادر الخارجية فتشمل

 .االجتماعية األسرية، المينية، االقتصادية، الدراسية، العاطفية

 :وتشمل عدة أنواع ىي :المصادر الخارجية1-7

 :المصادر االجتماعية1-1-7

في عصر تغيرت فيو كثير من ظروف الحياة، وتشمميذه الظروف  يعيش اإلنسان :أحداث الحياة- أ

    االجتماعية كتغير األدوار التغيرات الفيزيقية كتغير المناخ وحدوث الكوارث والتموث...الخ، وكذا التغيرات

االقتصادية المتمثمة في انخفاض القدرة الشرائية  وفاة شخص مقرب...الخ، والتغيرات-الطبلق-مثل الزواج

التغيرات السياسية وما يصاحبيا من خطابات ومنافسة  رد وندرة المواد األساسية...الخ، كما تظملمف

   شرسة...الخ، فيذه األحداث الحياتيةالمختمفة تعد مثيرات لمضغط النفسي ألنيا تحدث تغيرا غير عادي 

 .الفيزيولوجية والعقمية لمفرد في األنشطة والوظائف

 481)ص2005بوفاتح، ، محمد(
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التي                    يقوم اإلنسان في حياتو العممية والشخصية بالعديد من األعمال والميام  :     األعباء -(ب

 يؤمن بيا معيشتو، وتتطمب تمك األعمال قدر معين من الطاقة الجسمية والنفسية إلنجازىا،

ألعباء المتزايدة ا لاإلنسان يستطيع تحموعمى الرغم من تطور التكنولوجيا الحديثة وتوفيرىا لتسييبلت عمى 

فنحن نتعرض  (ضغط نفسي ا والتي تفوق قدرتو عمى التحمل فيعجز عن التكيف معيا مما يسبب لي

فاروق ) مما يتسبب في اإلحساس بالضغوط . جميعنا إلى إنجاز ميام كثيرة بإمكانيات قميمة في زمن محدد

 189)ص2001السيد عثمان،

     بيئتيم األسرية،  تعتبر األوضاع األسرية من أىم المشاكل التي تواجو األفراد في :األسريةاألوضاع - (ج

ثالثة تعيش حياة سعيدة، فاألسر  فقد يعيش بعض الناس حياة صعبة وآخرون يعيشون حياة أقل قساوة، وفئة

وكثرة الخبلفات األسرية كل التي تعيش حياة الفقر والبطالة ستعجز عمى تمبية كممطالب وحاجات أفرادىا 

 .ىذه األوضاع المزرية تجعل الفرد أقربإلى التعرض إلى الضغط النفسي

 .145)ص2009، اهللحمدي عمي الغرماوي، رضا عبد (

 :وتشمل ما يمي :بيئة العمل -د 

 العالقات في العمل1-

 :العالقة بين العامل ورؤسائه في العمل•

     تعد عبلقة العامل برؤسائو في العمل من أشدالمصادر تأثير عمى العمل، ويظير ذلك بشكل خاص 

إذا كانت المنظمة بيروقراطية، فقدوجدت إحدى الدراسات أن العاممين الذين وصفوا رئيسيم في العمل بأنو 

تفعة لدييم، كما أشار لمشاعرىم وثقة باآلخرين كانت مستويات الضغوط النفسية مر  أقل صداقة ومراعاة

صحيحة  وعمماء النفس أن المشكبلت النفسية في بيئة العمل غالبا ما تنتج عن وجود عبلقات غير أطباء

 .بين العاممين ورؤساؤىم في العمل
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 :العالقة بين العاممين •

تعد العبلقة بين العامل وزمبلئو في العمل من المصادر الميمةأيضا لمضغوط النفسية عمى الفرد، ويشير 

      أو إحداىا في ىذا الصدد إلى أن الصراعبين العمال قد يؤدي باألطراف المتصارعة(1998)ىيجان 

   1978( caplan )كاببلنإلى االنسحاب من مكان العمل، أوالمجوء إلى اإلدارة لحل الصراع. كما وجد 

الذي يحصل عميو العامل من زمبلئو يؤثر إيجابيا في تخفيض الشعور  أن الدعم االجتماعي

 27) ص، 2010،أحمد عيد مطيع(.باإلجياد

 :ظروف العمل2-

تشمل ظروف العمل أمورا مثل اإلضاءة، والحيز الشخصي، والضوضاءوعدد ساعات العمل، ومستوى 

الخطورة...الخ. لقد ربطت األبحاث بين ظروف العمل السيئةأو غير المبلئمة والصحة النفسية لدى 

عة واإلصابة بيدف معرفة العبلقة بين نوع العمل أو الصنا(1993) العاممين. ففي دراسة أجراىا أبو النيل 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل التنظيمية المتمثمة في نوع خدمات  إذ باالضطرابات السيكوسوماتية

وصدمات العمل، واالستقبلل الميني لمعامل، تتنبأ بظيور الضغوط  ،في مكان العمل الدعم االجتماعي

ل العزلة في مكان العممة والشعوربالعزل بشكل غير مباشر لدى العاممين، في حين تتنبأ عوامل مث النفسية

 .أو الضعف، بظيور الضغوط النفسية بشكل مباشر

 ويشتمل عمى :طبيعة الدور في المنظمة3-

العامل من أدائو  يعني عدم وضوح طبيعة العمل أو توفر معمومات كافية عنو تمعن :غموض الدور -

 ) )النفسية، ويشير ماتيسون مصدرًا لمضغوطبطريقة مرضية، فالغموض والحيرة في أداء العمل تكونان 

matteson1980مثل:الترقية، أو النقل إلى وظيفة جديدة،  إلى العديد من األسباب التي تخمق غموض

 .المنظمة وتركيبيا، وممارسة العمل ألول مرة ووجود مشرف جديد، وحدوث تغير في بناء
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        العامل  لكثير من األسباب أىميا عدم رغبةيحدث الصراع بين الزمبلء في العمل  :صراع الدور -

  ملأو امتناعو عن القيام بالعمل الذي يعد جزءا من وظيفتو. تشير الدراسات إلى أنصراع الدور في بيئة الع

أحمد عيد مطيع نفس المرجع السابق ).يؤدي إلى انخفاض مستوى الرضا الوظيفي، والى ارتفاع مستوىالقمق

 .(30ص

 :الشخصيةالعوامل 4-

النفسية، وبخاصة  يعد نمط شخصية الفرد مؤشرًا عمى مدى قابميتو لمتعرض لمضغوط :نمط الشخصية* 

نمط الشخصية ) أ( فيذا النمط يسبب في شعور العامل بالضغوط النفسيةفي بعض األوقات ويتسم ىذا 

النمط بالتنافس واإلقدام، والسرعة في اإلنجاز، والشعور بضيقالوقت، وعدم الصبر، وفي المقابل ىناك نمط 

عمي الغرماوي، رضا عبد حمدي  )الشخصية(ب)، وىو ينصف بعكس السماتالسابقة تمامًا. 

 .(141ص2009،،اهلل

  :(الشخصية الصمبة)صالبة الشخصية * 

حينما أوضحي أن األفراد suzannekobasa 1982 صيغ ىذا المصطمح ألول مرة عمى يد سوزانكوباسا

لضغوط، أما  قاومة النتائج السمبية والمؤلمةبالصبلبة يتميزون بمقدرة عالية عمى م الذين تتسم شخصياتيم

ويمكن  الذين يعانون من فقدان الصبلبة فيتميزون بمستويات عالية من اإلحساس بالضغوط النفسية األفراد

 .أن يكون أكثر عرضة لئلصابة باالكتئاب واألمراض المتصمة بالضغوط النفسية

 .(32، 31ص2010أحمد عيد مطبع ،(
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 .فيو العوامل المسببة لمضغوط في العمل نموذج يحدد1979ويوضح مارشال ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفرد 

 نموذج مارشال لضغوط العمل وأعراضه(:15)الشكل رقم 

 

 

 

 (112ص 2001فاروق السيد عثمان ،)المصدر: 

  مصادر الضغط 

 

 تنظيم العمل

 عبلقات العمل

 النمو الميني

 المناخ المؤسساتي

 التدخل الوظيفي

 الدور الوظيفي

  أعراض الضغط 

 ارتفاع ضغط الدم

 سرعة اإلثارة      

 التدخين

 تبلم الصدر      

 تغيب عن العمل    

 التحكم

 ضعف عبلقات مينية  

  أمراض القمب 

 

 سرعة اإلثارة      

 التدخين

 تبلم الصدر      

 تغيب عن العمل    

 التحكم

 ضعف عبلقات مينية  
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 :المدرسيةالمصادر -2-1-7

 

 

 

 :البيئة المدرسية-أ

تعد المدرسة البيئة الثانية بعد األسرة التي ينشأ فييا الطفل، فتعمل عمىتمقينو المعارف وتدريبو عمى أنواع 

       يذــــــا التممـــــــــأىم المشكبلت التي يتعرض لي مختمفة من السموك، وتطرقت "فادية عمر الجوالني" إلى

في المدرسة مثل عدم القدرة عمى التخطيط لموقت،الصعوبة في الحفظ، الشك في قدرتو عمى التحصيل 

الدراسي، القمق والخوف من االمتحاناتوالرسوب، وىناك أسباب أخرى تساىم في ظيور الضغط النفسي عند 

م الدراسي وما يتخممو التمميذ ككبت المشاعربسبب الرقابة المفروضة عميو من المدرس واإلدارة وطول العا

 ( 56-54ص 52، 2006)محمد بوفاتح.امتحانات وفروض من

ذ ـــــا التمميــــــفيي يضل مستقبل أجيال من التبلميذ مرىون باالمتحانات التي كثيرا ما يخفق :االمتحانات -ب

الخوف  ال بسبب قمة المعمومات ولكن بسبب أدائو يوم االمتحان، حيث يتعرض بضغطحاد وتظير عبلمات

واالرتباك وقمة التركيز، إضافة إلى ما ىو مطالب بو من قببلألىل والمدرسين ومما ينتظره من لوم وتأنيب 

 .منيم

 :المصادر الداخمية3.1.7-

 .وتتمثل في سوء استخدام األدوية والعقاقير والطعام :أ المصادر الكيميائية -

 وصعوبات في النوم واختبلل النظاموتتمثل في اإلصابة بالمرض  :ب المصادر العضوية -

 ( 61محمد بوفاتح نفس المرجع )ذائي. الغ
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 :النفسي غط ضالأعراض  ثامنا:-

 إن التعرض المفرط لمضغط النفسي ينتج عنو انفعاالت ىرمونية يمكن أن تحدث مجموعة

 :من األعراض نذكر منيا ما يمي

 :األعراض الجسمية-1- 8

 تغيرات في أنماط النوم. 

 التعب. 

 زيادة إفراز الغدة الدرقية يؤدي إلى انييار جسمي. 

 تغيرات في اليضم: الغثيان، القيء، اإلسيال. 

 فقدان الدافع الجنسي. 

 زيادة إفراز الكمسترول من الكبد. 

 آالم الرأس مع آالم وأوجاع في أماكن مختمفة في الجسم. 

 العدوى. 

 واالرتعاش تعرقالدوار واإلغماء وال. 

 عسر اليضم. 

  اليدين والقدمينتنمل. 

 سرعة نبضات القمب مع خطأ في النبضات. 

 م.               زيادة األدرينالين في الد 
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 :األعراض المعرفية-8-2

 فقدان التركيز. 

 نحطاطا في قوة الذاكرةا. 

 صعوبة اتخاذ القرارات. 

 تشوش التفكير واالرتباك. 

 االنحراف عن الوضع السوي. 

 نوبات ىمع. 

 :السموكية األعراض -8-3

 تغيرات في الشيية: فقدان الشيية العصبي، الشره العصبي. 

 زيادة تناول الكحول وسائل العقاقير مع إفراط في التدخين. 

 القمق المتميز بحركات عصبية. 

  األظافرقضم. 

 وسواس المرض وتوىم وجود مرض جسماني. 

 :األعراض العاطفية واالنفعالية -8-4

 .نوبات االكتئاب -

 .الغضب الشديد نوبات -

 .نفاذ الصبر أو حدة الطبع - 

 .زيادة التوترات الطبيعية والنفسية حيث تقل القدرة عمى االسترخاء -

زيادة اإلحساس بالمرض حيث يحدث تييأ أعراض إلى أمراض الضغط واختفاء مشاعراإلحساس  -

 (. 35-19-18ص2003)سمير شيخا نية، بالصحة.
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 وٕانماتؤكد الدراسات أن األعراض الناتجة عن الضغوط النفسية ال تقتصر عمى الفرد وحده 

 تنعكس أيضا عمى المنظمة التي ينتمي إلييا وطالما كان العنصر اإلنساني ىو أىم وأغمى

 .عناصر اإلنتاج في المنظمة وىذا ينعكس عمى الظروف البيئية المحيطة بو
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 ( يوضح ديناميكية حدوث الضغط النفسي 16) الشكل رقم

 

 

 

 

 (22ص 1999)ىارون توفيق الرشيدي، ،

 تأثرات سلبية 

 طويلة األمد

 حالة الضغط

 البيئة

 حوادث الحياة  -1

 البيئة االجتماعية -2

 بيئة العمل -3

 البيئة الطبيعية -4

 الفرد 

 االتجاهات  والسمات. -1
 المزاج -2
 الخبرةالسابقة. -3
 الحاجات. -4

 إدراك التهديد

 اإلجهاد
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 :ةط النفسيو مراحل الضغتاسعا:

يتضمن الضغط مكونات نفسية وعضوية يعتبرىا "ىانزسيمي" أول من أشار إلى مفيوماالستجابات 

  الحين ئـــــــتقع عمى الكا النفسية لمضغوط، حيث اعتبر الضغط بمثابة استجابة غير محددة ألي مطالب

وقد أطمق عمى المراحل الثبلثة لنظام رد الفعل الدفاعي التي يمر بياالفرد عند مواجية الضغوط اسم 

 Géneraldoptationsefxdroneالتكيف العام المتزامن

أعضاء الجسم أما  ألن مسببات الضغط تؤثر عمى العديد منgeneralوقد اعتبر "سيمي" ىذا النظام العام 

لمتحقيق التكيف أو التعامل مع مسببات  ير إلى تنمية دفاعات بغرض مساعدة الجسمفيشAdoptionالتكيف 

فيدل عمى مكونات رد فعل الفردية تحدث إلى حد ما معا أو syngroneالضغط وأخيرا فإن مفيوم المتزامن

 .المراحل الثبلث باإلنذار والمقاومة واإلرىاق في وقت واحد، وتسمى ىذه

تجاه  وىي تمثل مرحمة رد فعل األولى: Alarm(اإلنذار)المرحمة األولى: التنبيه بالخطر 1-

األعصاب  تأثرعمييا  ضغوط العمل والتي تتمثل في التفاعبلت الجسمانية والنفسية الداخمية والتي يترتب

أو الضغط تنقل وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل التنفس وغير ذلك من األعراض،وكمما زادت حالة اإلجياد 

 .الفرد إلى درجة عالية من الشعور بالقمق والتوترواإلرىاق مما يشير إلى مقاومة الفرد لمضغط

 Résistance:المرحمة الثانية: المقاومة 2-

     وتبدأ ىذه المرحمة مع تزايد الضغوط النفسية وارتفاع مستوى القمق والتوتر وعادة ما يترتب»

عمى ىذه المقاومة العديد من الظواىرالسمبية منيا إصدار قرارات متعددة وعاجمة وحدوث مصادمات 
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ونزاعات قوية، وظيور عديدمن المواقف والمتغيرات التي تخرج عن سيطرة الفرد والمنظمة بصورة قد تؤدي 

 .«المشكبلت واألعراض السمبيةمن إلى انييار المقاومة وظيور مجموعة أخرى 

 (117-118ص ص2004عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي، ، بتأثا)

 Exhaustion:المرحمة الثالثة: اإلرهاق 3-

وتظير ىذه المرحمة مع انييار المقاومة، وظيور عديد من األمراض المرتبطة بالضغط النفسي »

المخاطر التي تمثل تيديدات مباشرة  منع المستمر أو قرحة المعدة وغيرىا  مثل ارتفاع ضغط الدم والصدا

 (. 119ص2004. )نفس المرجع السابق، ،«أو غير مباشرة لكل من الفرد أو المنظمة

 :طرق قياس الضغوطعــاشرا:

ليا، فالضغوط  الشك أن غموض وتباين تعريفات الضغوط بين العمماء أدى إلى تنوع طرق القياس

الضغوط وقياسيا منيا المبلحظة  عدة طرق تستخدم في دراسةمتغير معقد ومتعدد العوامل، ومن ثم توجد 

والمقاببلت واالستبيانات، وتعد االختبارات أكثر الطرقاستخداما في دراسات الضغوط، وباإلضافة إلى ذلك 

توجد الطرق الفسيولوجية ولكنيااستخدمت بشكل قميل وذلك ألن االعتماد عمى الطرق الفسيولوجية وحدىا 

   ن ـــــــــم يمكــــــيعتريو الشك وعدم الصدق، فمثبل انخفاض مستوى الكوريتيزول في الجس في قياس الضغوط

ال   مالجس عبلمة إيجابية في بعض األوقات وأيضا عبلمة سمبية في أوقات أخرى؟، وبالتالي فإن أن يكون

عن  برتعتة ــــــــفسيولوجية سمبي ةــــيستطيع أن ينتج كمية كبيرة من الكورتيزول وينخفض مستواه ويكون عبلم

 .معاناتو
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كثيرة  أما بخصوص اختبارات أو مقاييس الورقة والقمم التي تستخدم في قياس الضغوط فيي

ومتنوعة، فيناك استبيانات تقيس الضواغط أو المثيرات من حداث الحياةالضاغطة، وىناك مقاييس تقيس 

 .المستوى لفسيولوجي والمعرفي والسموكيردود الفعل الناجمة عن الضغوط التي تحدث عمى 

وفي حقيقة األمر ال توجد وسيمة مبلئمة لكل المجتمعات لقياس الضغوط، ولذلكتختمف وسائل 

وطرق قياس الضغوط باختبلف المجتمعات وباختبلف المجال الذي تعدليالمقاييس، فيناك مقاييس 

ضغوط األكاديمية لدى الطبلب ومقاييس ال تستيدف قياس الضغوط المينية ومقاييس أخرى أعدت لقياس

، كما أن المقاييس التي تستخدم في قياس الضغوط ةالو الدي أعدت لقياس الضغوط األسرية والضغوط

لؤلفراد. )طو عبد العظيم حسين، سبلمة عبد العظيم حسين،  تختمف باختبلف العمر الزمني

   .(47ص2006

ويقاس الضغط النفسي عند اإلنسان بعدة وسائل وأدوات منيا أدوات القياس النفسيالمستخدمة لدى 

المختصين في القياس النفسي أو اإلكمينيكي وتكون األداة مكتوبة عن طريقاستبيان مجاب فييا عمى بعض 

عة عمى الفرد أو يقاس أو كمية الضغوط الواق األسئمة ثم تقاس اإلجابات سيكومتريًا إليجاد نسبة اإلجياد

التوازن الحركي العقمي أو قوة االنفعاالت وشدتيا، ومن بين  الضغط النفسي بواسطة أجيزة عممية تقيس

 :المتضمن الفقرات التاليةHolmes et Rahiىناك مقياس ىولمز وراىي  أدوات القياس الشائعة االستخدام

 .)الزوج أو الزوجة)وفاة القرين -1

 .الطبلق2-
 .االنفصال عن الزوج أو الزوجة3-

 .حبس أو سجن أو ما شابو ذلك4-

 .موت شخص عزيز سواء كان أحد أفراد األسرة المقربين أو صديق5-
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 .فصل عن العمل6-

 .)تغير في صحة أحد أفراد األسرة (األمراض المزمنة7-

 .تغير مفاجئ في الوضع المادي8-

 .الخبلفات الزوجية في محيط األسرة9-

 .حد أفراد األسرة بسبب الدراسة أو الزواج أو العملسفر أ10-

 .خبلفات مع أىل الزوج أو الزوجة11-

 .التغير المفاجئ في السكن أو محل اإلقامة12-

 .تغير شديد في عادات النوم أو االستيقاظ13-

 (48ص2006طو عبد العظيم حسين، سبلمة عبد العظيم حسين، ،(

 طريق المبلحظة والمقاببلت، ويختمف ىذاكن معرفة طرق قياس الضغط عن مال ي

 باختبلف المجتمعات والمحيط الذي يعيش فيو الفرد، وينتج عنو مجموعة من ردود الفعل

 .الفسيولوجية والمعرفية والسموكية
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 :خالصة

 تــــث اختمفـــــــما نستخمصو في ىذا الفصل أن الضغط النفسي من المواضيع الشائكة حي

وأنواعو فمنو اإليجابي ومنو السمبي والنظريات المفسرة لو فنجد سيمي فسر الضغط النفسي أنو  تعار يفو

متغير مستقل وىو استجابة كعامل ضاغط يميز الشخص ويصفو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة 

  ةــــــــــــمراحل متمثمث ـوتكون أعراض االستجابة فسيولوجية، وفي إطار الدفاع ضد الضغط حدد سيمي ثبل

 في مراحل التكيف العام )الفزع، المقاومة، اإلجياد( 

 أما سبيمجر يعتبر فيم نظرية القمق عمى أساس التمييز بين نوعي القمق، القمق كحالة، والقمق

 كسمة، ويربط بين الضغط وقمق الحالة ويعتبر أن الضغط الناتج عن ضاغط معين مسبب

 كونو سمة من سمات شخصية الفرد بينما وجية نظر مورايلحالة قمق، ويستبعد القمق كسمة 

 يعتبر مفيوم الحاجة ومفيوم الضغط مفيومات أساسيان ومتكافئان في تفسير السموك

 .. اإلنساني
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 :تمييد 

تفسير الظواىر، والبحث عف أسبابيا، والعوامؿ المشكمة ليا، مف الغايات التي يسعى إلييا العمـ 

ما أصبح ويقاس تطوره بتطور أساليبو وتقنياتو، وبتطور المنيج العممي المستخدـ، ونتيجة لتعقد الظواىر 

عمى الدراسييف استخداـ أساليب متطورة تجاري ىذا التعقد والتداخؿ، ومف ىنا ظيرت الحاجة إلى اتجاه  مازاال

أكثر ضبطا لمنيجية البحث العممي وتقنياتيبحيث نستطيع تمخيص الظواىر والوصوؿ إلى نتائج، والحصوؿ 

الضبط في منيجية البحث العممي أىمية  ولعممية.عمى تفسير مناسب ليا وفؽ شروط مف الدقة والموضوعية

خاصة في البحوث االجتماعية والنفسية واإلنسانية، وذلؾ بسبب تعدد متغيراتيا، وتنوعيا وتعقدىا، وتشابكيا، 

ولكوف ىذه المتغيرات في معظـ األحياف ال تخضع لممالحظة المباشرة فميس مف السيؿ التعبير عنيا في 

 حوث الكمية الفيزيائية. صيغ كمية كما ىو الحاؿ في الب

ومع ذلؾ حصؿ تقدـ كبير في المنيجية المتبعة في البحوث االجتماعية والنفسية واإلنسانية شمؿ 

في القياس أكثر دقة في التعبير عف كمية لمتغيرات البحث، واستعماؿ أساليب  استخداـ تصاميـ أكثر ضبطا 

المتغير، وطرقا إحصائية أكثر كفاية في معالجة البيانات، واستخالص نتائج تصؼ الظاىرة المدروسة بدرجة 

كبيرة مف الدقة. ويظير ىنا التحميؿ متعدد المتغيرات بأنواعو المتعددة كأسموب وتقنية تمبي ىذه االحتياجات 

 .وتحميؿ التبايف، والتحميؿ العنقودي، والتحميؿ العامميمنيا تحميؿ االنحدار، 

ويعد التحميؿ العاممي مف أكثر التصميمات التي يتكرر استخداميا في البحوث التربوية والنفسية »

  واالجتماعية والرياضية ذات المتغيرات المتعددة، وغالبا ما يقـو الباحثوف بقياس عدد كبير مف المتغيرات 

ر عممي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحثي الواحد، وفي ىذه الحالة يصبح تحميؿ البيانات وتفسيرىا أمرا عسيرا وغيفي المشروع الب

عمى اإلطالؽ. ومف ىنا يأتي التحميؿ العاممي ليكوف مفيدا ألنو يوفر أساسا تجريبيا إلقالؿ المتغيرات العديدة 
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)باىي «.يانات طيعة يسيؿ تحميميا وتفسيرىاإلى عدد ضئيؿ مف العوامؿ، وعندئذ تصبح العوامؿ عبارة عف ب

 .(71-22ص2002وآخروف،،

ويختمؼ الباحثوف فيما بينيـ في إيجاد مفيـو التحميؿ العاممي، لكنيـ في نياية األمر يؤكدوف     

ؿ ػػػػػػاد العوامػػػػػػب المعقد؛ إليجػػػػعمى أنو أحد الطرؽ اإلحصائية التي تيدؼ إلى دراسة الظواىر ذات التركي

 التي أثرت فييا, عف طريؽ تحميؿ معامالت االرتباط بيف المتغيرات التي تنتمي ليذه الظاىرة

 أواًل : تاريخ ومفيوم التحميل العاممي

 تاريخ التحميل العاممي:1-

 نشأ التحميؿ العاممي في كنؼ عمـ النفس حيث كانت البدايات األولى عمى يد الرواد األوائؿ لعمـ

، وطومسوف Hotellingوىوتمنج،PearsonوبيرسوفThorndikeثورندايؾ ،النفس أمثاؿ 

 ،K.J.Holzingetوبيرت

وثيرستوف  Tomson ،C.Bartوجيمفور ،Gullfordوجالتوف ،Galtonوىولزنجر

،L.L.Thurstonوالكسندر،.W.P.Alexanderالعميمة والعممية في شتى الفروع لتطبيقاتا  ثـ انتقؿ إلى. 

الذي طور أفكارىوأضاؼ أبعاد 7681منذ عاـ C.Spearmanويرجع الفضؿ في ذلؾ إلى سبيرماف

وأعمف فييا نتائج دراساتو لمذكاء والتي تعد البداية 7001جديدة لمفيومو ظيرت في دراساتو التي نشرىا عاـ 

 .ص(2002العممية الحقيقية لمتحميؿ العاممي )باىي وآخروف،،

سبب في االرتباط الموجب بيف أي ظاىرتيف، وفي تطور الحؽ أعمف حيث بيف أف العامؿ ىو ال

 راتالمتغيدد مف ػػػػػػػػػػػػػػػوجبة القائمة بيف أي عػػػػػػػػػسبيرماف أف العامؿ ىو السبب المباشر لوجود االرتباطات الم

 المقاييس.     أو
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ع ػػػػػػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػالعامؿ المشترؾ بيوىو General Factorوفرؽ سبيرماف بيف عامميف ىما: العامؿ العاـ ،

ر ػػػػػػػػػػػػػوىو الذي يميز النواحي الخاصة التي ينفرد بيا المتغيSpecific Factorالمتغيرات، والعامؿ الخاص

 عف غيره مف المتغيرات األخرى . ولذا فمعامؿ ارتباط أي عامميف خاصيف يساوي الصفر.

عاممية بنظرية العامميف، وقد عدؿ بعض العمماء مثؿ ىولنجز، نظرية ال ولذلؾ سميت نظرية سبيرماف

العامميف فأضاؼ ليا نوعا مف العوامؿ التي توجد في طائفة مف المتغيرات دوف غيرىا، وسماىابالعوامؿ 

 Group Factor .الطائفية 

تكويف العقمي اىتـ بمدخؿ العوامؿ المتعددة في ال األمريكيعالـ النفس Thurstone غير أف ثيرستوف

ـ في تطوير أساليب ومناىج 1938، وتركزت جيوده العممية منذ عاـ سيبرمافعندما تبيف قصور نظرية 

البحث في التكويف العقمي، وخاصة منيج التحميؿ العاممي، فتوصؿ إلى مجموعة مف  العوامؿ المشتركة 

،ص 2003الذكاء. )عالـ ، المستقمة نسبيا عف بعضيا البعض اآلخر، وتفسر تبايف درجات اختبارات

684.) 

والمدرسة ـ ظيرت مدرستيف لمتحميؿ العاممي ىما : المدرسة السيكومترية، 1950وفي عاـ 

لالختبارات عمى أنيا مجموعة مختارة مف مجاؿ كبير مف االختبارات  . وتنظر المدرسة السكومتريةاإلحصائية

ة ػػػػػدرسة اإلحصائيػػػػا لممػػػػػيمكف تطويرىا لمظاىرة النفسية، حيث ركزت عمى العوامؿ في ىذا المجاؿ. خالف

ار ػػػػػػػػػػػػػػلالختب فػػػػػػراد الخاضعيػػػػػوركزت عمى االستدالؿ مف األف ،التي نظرت لعدد االختبارات عمى أنو ثابت

وىـ عينة مف المجتمع، وىنا يتضح لدينا رؤيتيف متناقضتيف فيما يتعمؽ بعدد العوامؿ، فالمدرسة السيكومترية 

وربما عدد كبير مف العوامؿ الطائفية أو الخاصة، في حيف  ،تفترض أف ىناؾ عدد قميؿ مف العوامؿ الرئيسية

 .ؿ يفترض أف يكوف قميال بالنسبة لعدد االختباراتترى المدرسة اإلحصائية أف عدد العوام
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القرف  مي خالؿ النصؼ األوؿ مفػػػػػوىذا ما جعؿ عمماء النفس يسيطروف عمى أدبيات التحميؿ العام

مي في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، ػػػػػعمى أدبيات التحميؿ العام اإلحصاءالعشريف، بينما سيطر عمماء 

 ،ف عاـ الماضيةػػػػؾ تطور ىائؿ في المنيجية اإلحصائية لمتحميؿ العاممي في الخمسيوفي الحقيقة كاف ىنا

  مي ػػػػػػات التحميؿ العامػػػػػػمي، وانتشرت تطبيقػػػػػػؿ العامػػػػػرافقو تطور بنفس القدر في األساليب الحسابية لمتحمي

واالقتصاد، وعمـ االجتماع،  مف عمـ النفس إلى العديد مف التخصصات األخرى كالعالقات الدولية،

و الجيولوجيا، واألرصاد  ،والطب ،واالتصاالت والتصنيؼ، والبيولوجيا، وعمـ وظائؼ األعضاء

 .(Cudeck and others,2007,p47-48)الجوية

التحميؿ العاممي أداة إحصائية تستعمؿ لتحديد عدد العوامؿ )المفاىيـ( المطموبة لتفسير  ويعد

 العالقات البينية بيف درجات االختبار، وىي تقدـ لنا ثالث أنواع مف المعمومات: 

 . االختباراتلمطموبة لتفسير العالقات البينية بيف ؿ امعدد العوا -أ 

 .كؿ اختبارالعوامؿ التي تحدد األداء في  -ب

 مقدار التبايف الذي تفسره العوامؿ.   -ج

، وذلؾ عف طريؽ تقدير مدى تشبع )ارتباط( االختبار  ويستعمؿ التحميؿ العاممي كأداة لتحديد صدؽ المفيـو

التشبع كبيرا كمما دؿ ذلؾ عمى ارتفاع مستوى صدؽ  بالعامؿ )المفيوـ( الذي نفترض أنو يقيسو، فكمما كاف

 .(14ص،  2011مقدـ ،االختبار ) 
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 :مفيوم التحميل العاممي -1

 ةػػػػػػػوالتحتييسعى التحميؿ العاممي إلى الكشؼ عف عدد صغير نسبيا مف المتغيرات غير المشاىدة )

 دة ػػػػػػػػػػػػػرات المقاسة )المشاىػػػػػػػػالمتغي ر مفكبية بيف عدد ػػػػػأو الكامنة(، التي تمثؿ تمثيال كافيا العالقات البيني

دد ػػػػػػػػػػالمعمومات( بيف ع)المالحظة أو الظاىرة (، بحيث إف كؿ متغير كامف يمثؿ مقدار التبايف المشترؾ أو 

مف المتغيرات المقاسة، أو يمثؿ القاسـ المشترؾ مف المعمومات التي تشترؾ فييا جممة مف المتغيرات 

تغيرات العديدة عف طريؽ عدد قميؿ مف المتغيرات الكامنة، المالحظة أو المقاسةمما ييسر التعامؿ مع الم

اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي تمثؿ المتغيرات الظاىرة عمى تعددىا وتنوعيا، األمر الذي يتيح لمدراسات العممية التركيز الفع

وي ػػػػػلتي تنطعمى المتغيرات الميمة )الكامنة(، وال تتشتت الدراسة بيف عدد كبير مف المتغيرات الظاىرة، ا

عمى قدر كبير مف المعمومات المتكررة رغـ اختالفيا الظاىري. وىذه المتغيرات التحتية أو الضمنية القميمة 

 التي تمخص المعمومات التي تنطوي عمييا المتغيرات الظاىرة المقاسة العديدة تسمى فنيا بالعوامؿ الكامنة 

(Latent Factors.). 

 ومبادئ أساسية في التحميل العاممي مفاىيم -2

 :factorsالعوامل2-1

 ,Loehlinوىي المتغيرات الكامنة في نماذج التحميؿ العاممي، وتقاس بوحدات االنحراؼ المعياري

2004 , p153)  ) 

 Correlation Matrix:مصفوفة االرتباط -2-2

 ـ ( تعني أنيا ×)فبأنيا جدوؿ مف األعداد فالمصفوفة ( Matrix)يمكف تعرؼ المصفوفة 

 (  800،ص2001)عالـ ، .تشتمؿ عمى )ف( مف الصفوؼ ، )ـ( مف األعمدة 
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 (  :Communalities)االشتراكيات الشيوع

المتغير  شيوع المتغير يعني مجموع إسياماتو في العوامؿ المختمفة التي أمكف استخالصيا، وبما أف

   ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالل ت ىذه اإلسيامات جوىرية أـ غير ذاتالواحد يسيـ بمقادير مختمفة في كؿ عامؿ، سواء أكان

 .( 182ص،2005فإف مجموع مربعات التشبعات عمى عوامؿ المصفوفة ىي قيمة شيوع المتغير)فيمي،

العامؿ أو العوامؿ  وبذلؾ تدؿ عمى نسبة التبايف في المتغير الذي تعزى إلى أو تفسر بواسطة ىذا

دؿ ػػػػػػف. فالثبات يػػػػػػػػػػػات لدرجات متغير معيػػػػػالمشتركة، وينبغي ىنا التمييز بيف االشتراكيات ، ومعامؿ الثب

عمى ارتباط المتغير بنفسو الذي يعزى إلى العوامؿ النوعية المتعمقة باالختبار الذي يقيسو، وكذلؾ العوامؿ 

مف العوامؿ. أما الخاليا القطرية في المصفوفة التي تدوف فييا االشتراكيات فتترؾ  التي يشترؾ فييا مع غيره

خالية في بدء التحميؿ العاممي، وينبغي تقدير ىذه القيـ أو تخمينيا عند بدء العمميات الحسابية. لذلؾ فإف قيـ 

نما يتـ تقديرىا.  االشتراكيات ال تكوف دقيقة تماما، وا 

ات في الخاليا القطرية تبدأ عممية استخالص العوامؿ مف مصفوفة االرتباط وبعد وضع قيـ االشتراكي

بيف المتغيرات، وذلؾ بجمع قيـ االرتباط المدونة في كؿ عمود، وقسمة مجموع كؿ عمود عمى الجذر 

لممجموع الكمي لألعمدة، وذلؾ لتيسير المقارنة بيف مجاميع األعمدة، ويرمز لالشتراكيات في  ألتربيعي

 Common Variance)برامج الحاسوب بالرمز . بينما تدؿ االشتراكيات عمى التبايف المشترؾ ، مخرجات

يساوي الواحد مطروحا مف االشتراكيات. )عالـ  Unique Varianceفإف التبايف النوعي الخاص بالمتغير  (

 .( 699،ص  2003،
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 Factor Loading Matrix:المتغيرات بالعوامل  تشبعات   مصفوفة -2-3

تفسر التبايف الكمي في مجموعة ( Factors)تؤدي أساليب التحميؿ العاممي إلى استخالص عوامؿ

 .العاممية" سوب مصفوفة تسمى "مصفوفة التشبعاتمف المتغيرات. وعادة يكوف في الحا

ويقصد بالتشبع العاممي لممتغير ارتباط ذلؾ المتغير بعامؿ معيف تـ استخالصو، وتفسر قيمتو بنفس 

طريقة تفسير معامؿ ارتباط بيرسوف، حيث نقوـ بتربيع قيـ التشبع العاممي لكؿ مف المتغيرات في المصفوفة 

العامؿ المستخمص، ومتوسط المذكورة لمحصوؿ عمى نسبة التبايف في المتغير التي يمكف تفسيرىا بواسطة 

لعاممية في أحد أعمدة ىذه المصفوفة تدؿ عمى مقدار التبايف الكمي في المتغيرات  ا مربعات التشبعات

في جميع  العاممية كمجموعة والتي يمكف تفسيرىا بواسطة ىذا العامؿ، ومتوسط مجموع مربعات التشبعات

واسطة العوامؿ المستخمصة وىذا يكوف مؤشرا لمدى األعمدة تدؿ عمى نسبة التبايف الذي يمكف تفسيره ب

 .صالحية ىذه العوامؿ في تفسير تبايف مجموعة المتغيرات األصمية
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 واالشتراكياتتشبع المتغيرات بالعوامل األول والثاني ببين(  1جدول )

 المتغيرات
 العوامل

 العامل الثالث العامل الثاني ألولالعامال

11 1.6 1.57 1.75 

12 1.45 1.54 1.58 

13 1.61 1.54 - 1.57 

14 1.63 1.54 - 1.69 

15 1.56 1.54 + 1.81 

16 1.72 1.59 - 1.87 

17 1.67 1.45 - 165 

18 1.64 1.61 1.75 

 التباين المشترك

 نسبة التباين الكمي

 نسبة التباين

3.17 

1.41 

1.58 

2.31 

1.29 

1.42 

5.49 

1.69 

1.11 

        0.57،  0.65( يتضح أف قيمة معامؿ ارتباط المتغير األوؿ لكؿ مف العامميف 01الجدوؿ )  مف

ىذا المتغير بكؿ مف العامميف. وبذلؾ يشتمؿ الجدوؿ  Loadingعمى الترتيب، وىاتاف القيمتاف ىما تشبع 

ف الكمي ػػػػػػػؿ عمى نسبة التبايتشبعا عامميا، والقيـ المدونة في العمود الرابع ىي االشتراكيات ، وتد 16عمى 

ا ػػػػػػػػػػػمف ، فإني75%في المتغير الذي يقع في صؼ معيف والذي يمكف تفسيره بواسطة العامميف، فمثال 

ف أف تعزى إلى عامؿ نوعي يتعمؽ بالخاصة أو السمة المتعمقة بيذا المتغير، وكذلؾ إلى أخطاء ػػػػػػػػػيمك
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ا التبايف المتبقي في الجدوؿ ألف اليدؼ مف التحميؿ العاممي يتركز في التبايف القياس. ولـ يتـ تمثيؿ نسبة ىذ

 المشترؾ.

وىذه القيمة تمثؿ التبايف  3.17، يساويويالحظ أف مجموع مربعات التشبع في العمود األوؿ مثال 

    =0.40المشترؾ، ومتوسط مجموع مربعات ىذه التشبعات يساوي
 

المتغيرات التي تمثؿ نسبة التبايف في 

ف ػػػػػػػػػػػػػػؿ نسبة التبايػػػػػػػتمث% 29د أف النسبة ػػػػػػػػػػػما نجػػػة العامؿ األوؿ، بينػػػػػػػػالثمانية التي يمكف تفسيرىا بواسط

في ىذه المتغيرات ككؿ، والتي يمكف تفسيرىا بواسطة العامؿ الثاني، وىي نسبة أقؿ مف النسبة األولى نظرا 

ؿ يفسر أكبر قدر ممكف مف التبايف في المتغيرات يميو العامؿ الثاني فالثالث وىكذا. ومجموع ألف العامؿ األو 

لموضحة أسفؿ العمود الرابع تدؿ عمى نسبة التبايف في مجموعة المتغيرات ا 0.65متوسطات مربع التشبعات

 .( 800-102ص ،2001التي يمكف تفسيرىا بواسطة العامميف)عالـ ، 

 Eigen Valueالجذر الكامن -2-4

 .ص(2005،763ىو قيمة ما يفسره العامؿ مف التبايف في المتغيرات المندرجة تحتو )فيمي ،

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المصفوفػػػرات عمى كؿ عامؿ مف عوامػػػػػػػوع مربعات تشبعات كؿ المتغيػػػػػػػػر ىو مجمػػػػػػػأو بمعنى آخ

ؿ، ػػػػػػػػتساوي مجموع مربعات تشبعات المتغيرات عمى العوامكال عمى حدة، وحيث أف قيـ الشيوع لممتغيرات 

رات ػػػػػػػػػػػػػعمى العامؿ، فيكوف مجموع قيـ الشيوع لممتغي وأف الجذر الكامف لمعوامؿ ىو مجموع مربعات التشبعات

يساوي تماما مجموع الجذور الكامنة لعوامؿ المصفوفة، بمعنى آخر إف مجموع مربعات الصفوؼ )أي قيـ 

 .(22،ص2002الشيوع ( = مجموع مربعات األعمدة )أي الجذور الكامنة ( )باىي وآخروف ، 
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 :ألتوكيديًا : النمذجة والتحميل العاممي نثاث

 Liner Models&Factor Analysais : التحميل العاممي والنماذج الخطية1-

نما مع النموذج، فقد استخداـ النماذج في  إف الوجو اآلخر لمتحميؿ العاممي لـ يبدأ مع مصفوفة االرتباط وا 

ىو عبارة عف توزيعممجموعة مف المتغيرات  اإلحصائيوالنموذج 7090بشكؿ منتظـ وأساسي عاـ ، اإلحصاء

 .البسيطالعشوائية، كنموذج االنحدار الخطي 

(Cudeck et.al 2007,p17) 

و يعد النموذج الخطي البسيط أبسط أشكاؿ النماذج الرياضية، فيو يتضمف متغيريف فقط 

و إف كاف ( Y ).والثاني متغير تابع ويرمز لو بالرمز ( X) أحدىمامتغير تفسيري ويرمز لو عادة بالرمز ،

نى المتغيرات الكامنة في سياؽ متغيراتيا التقميدي مف التحميؿ العاممي ىو فيـ بنية و مع اليدؼ

المالحظة،والتوصؿ إلى مجموعة معر فة مف العوامؿ، فإف اليدؼ مف النمذجة بالمعادلة البنائية بشكؿ عاـ 

 .ىواستخداـ ىذه العوامؿ كمتنبئات أو نواتج لممتغيرات في التحميالت المستقبمية

 (Cudeck et.al.2007,p62 ) 

 Structural Equation Modeling:البنائية النمذجة بالمعادلة -2

يعود أصؿ النمذجة لممتغيرات الكامنة إلى وقت مبكر مف القرف الماضي في عمـ النفس، والسيما 

 إلىوص،وعادة ما تنسب ػػػػػػػػػو الخصػػػػػػػاممي عمى وجػػػػػػؿ العػػػػػػػؿ التحميػػػػة، ومف أصػػػػػػػػػػػدرات العقميػػػػػػػػػدراسة الق

متغير كامف )الذي طرح فكرة أف جميع المظاىر العقمية العامة تنطوي تحت عامؿ عاـ واحد1904سيبرماف

(، وىناؾ عامؿ خاص تنطوي تحتو بعض المظاىر المرتبطة مع بعضيا دوف 

 (Bartholomew,2011,p12-13).غيرىا
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النماذج التي تحددالعالقات مدخؿ يستخدـ لتقدير وتحميؿ واختبار "تعرؼ النمذجة بالمعادلة البنائية

شامؿ الختبار الفروض ا وتعرؼ أيضا بأنيا "مدخؿ إحصائي(Maccallum,2000,p202) ."بيف المتغيرات

 ."عف العالقات بيف المتغيرات الكامنة والمتغيرات المشاىدة

(. Hoyle,1995,p1)ة ػػػػػػوكيوىي "طريقة لمنمذجة اإلحصائية العامة تستخدـ عمى نحو واسع في العمومالسم

لمسار وتحميؿ  النظرية التي تمثميا عوامؿ كامنة ، وينظر إلييا كمحور يضـ تحميال المبنىاىتماميا عادة ىو 

 ( Hox,1998,p354) "ألتوكيدي ألعامميوالتحميؿ  االنحدار

 فيعرفيا عمى أنيا مزيج مف التحميؿ العاممي االستكشافي وتحميؿ االنحدار المتعدد1أما أولماف

(.(James.et.al , 2010,p3 

 :المفاىيم األساسية في النمذجة بالمعادلة البنائية -3

يـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومعاني األسSEMال بد مف التعرض ىنا لمفيـو النموذج، وطبيعة المتغيرات في النمذجة ،

و خاص ػػػػػػػػػػػػػػوعمى نح واألشكاؿ المستخدمة في رسـ النموذج، وأنماط النماذج األساسية التي تختبرىا النمذجة

، حيث إف ىذه األنماط الثالثةعمى نحو خاص التو كيدية، ونماذج المسار، والنماذج العاممية االنحدارنماذج 

 .تمثؿ أساسا ىاما لفيـ ىذا المنيجية البحثية -

 :Mode النموذج -أ

ؿ لشيء ػػػاىرة، فيو تمثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعد النموذج عموما تمثيؿ لظاىرة أو محاكاة ليا، فالنموذج تبسيط لمظ

كمة ػػػػػػػػػػػوقؼ أو مشػػػػػػػما موجود في لمواقع. ويرى البعض أف النموذج ىو تعبير أو تصوير رمزي مصطنع لم

 بما يساعد عمى حسف التصور كأساس لصنع القرار المناسب.
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 نموذج المعادلة البنائية  -ب

المتغيرات  قات الخطية المباشرة وغير المباشرة بيف مجموعة مفمفترض لمعالPatternىو نمط 

مف المتغيرات  الكامنة والمشاىدة، وىو تقنية لتحديد وتقدير وتقييـ النماذج الخطية لمعالقات بيف مجموعة

 (.Shah,2006,p2المالحظة وغير المالحظة )

 Tybe of Models: أنماط النماذج   -ج

 : بالمعادلة البنائية مع أنماط عديدة مف النماذج ولعؿ أىمياتتعامؿ منيجية النمذجة 

 RegressionModels :االنحدارنماذج -د

مف متغيرات مشاىدة فقط؛ حيث يتـ فييا تفسير متغير مشاىد تابع أو التنبؤ  االنحدارتتكوف نماذج 

 بو مف خالؿ واحد أو أكثر مف المتغيرات المشاىدة المستقمة.

Schumacker,et al, 2004,p4) ) 

 PathModels:نماذج المسار  -و

يتـ تحديد نماذج المسار أيضا بالمتغيرات المشاىدة؛ إال إف نموذج المسار يسمح بالمرونة، حيث 

 ,Schumacker,et alيمكف أف يتضمف متغيرات مشاىدة مستقمة عديدة، ومتغيرات مشاىدة تابعة عديدة)

2004,p4.). 

في تحميؿ المسار فيستطيع الباحث إيجاد  االنحداروالفرؽ األساسي بيف نموج المسار ونموذج  

مستقمة أـ  بغض النظر عف كوف ىذه المتغيرات ،عالقات التأثير والتأثر بيف المتغيرات التي يقـو ببحثيا 

المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات فيستطيع الباحث التعرؼ عمى تأثير  االنحدارأما في تحميؿ -تابعة 
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مف بحث تأثير المتغيرات التابعة بعضيا عمى البعض، وبذلؾ تختبر  االنحدارالتابعة فقط، وال تمكنو نماذج 

 االنحدارنماذج المسار عادة نماذج أكثر تعقيدا مف نماذج 

 Confirmatory Factor Models :النماذج العاممية التوكيدية  -ىػ

لمتغيرات المشاىدة التي يفترض أنيا تقيس واحدا أو أكثر مف المتغيرات الكامنة وىي تتضمف ا

 Schumacker,et) )المستقمة أو التابعة(، وتقتصر ىذه النماذج عمى النمط التوكيدي مف التحميؿ العاممي (

al, 2004,p58 واالختبارويعد التحميؿ العاممي التوكيدي نموذج يجب أف يخضع لمتقدير.(Cudeck.et al, 

,2007,p58 ) 

 SEM Language :لغة النمذجة بالمعادلة البنائية  -4

مجموعة  لغة موحدة يتفؽ عمييا العمماء في تصميـ النماذج واختبارىا، وتتمثؿ في  لمنمذجة  توجد

 :مف األشكاؿ واألسيـ المستخدمة في رسـ النموذج وىي

 تشير إلى المتغيرات الكامنة         لبيضاويالدائرة أو الشكال-أ 

 .المستطيؿ أو المربع يشير إلى المتغيرات الظاىرة المشاىدة-ب 

 .السيـ ذو الرأس الواحدة عالقة سببية المتغير الخارج منو السيـ يؤثر في المتغيرالذي يصؿ إليو السيـ-ج 

 ليس فييا سببية ارتباطيوالسيـ ذو الرأسانعالقة اقتراف/-د 

 عالقة سببية تبادلية تأثير متبادؿ -ػ ى

 المالحظةخطأ القياس لممتغيرات -و 
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تدعـ البيانات النموذج النظري فإما أف يعدؿ النموذج األصمي ويختبر أو يتـ تطوير نماذج نظرية أخرى 

 واختبارىا

(Hershberger.et al, 2003,p3) 

 Confirmatory Factor Analysالتحميل العاممي التوكيدي:   -5

 هيعتقدا لما إف بداية التحميؿ العاممي كانت في جوىرىا مف النوع التوكيدي، وليس االستطالعي )خالف

كانت في جوىرىا  مؤسس التحميؿ االعاممي -الكثير مف الباحثيف(، فالطريقة التي ابتكرىا تشارلز سبيرماف 

في  اإلحصائيةنظري لذلككانت طرقو تيدؼ إلى اختبار فرض العامؿ العاـ، وحيف وضع ثرستوف البديؿ ال

التحميؿ العاممي في جوىرىا تسعى الختبار فرض العوامؿ المتعددة، إالأف ما حدث ىو توجو التحميؿ العاممي 

رف ػػػػػػػػػػػػػىو األسموبالسائد ابتداء مف مطمع الثالثينات مف الق أصبحتدريجيا مف التوكيدي إلى االستكشافي حتى 

ـ ػػػػػػػػػػػػػػػتراكـ األدلة مف عدد كبير مف الدراساتاالستكشافية، وظيور نماذج نظرية جيدة وصؿ العمالعشريف، ومع 

إلى النقطة التي يمكف عندىا صياغة فروضصريحة حوؿ عدد العوامؿ المتوقعة وطبيعتيا، وليذا عاد التحميؿ 

 العاممي إلى جذوره األولى ، وبدأ

 التوكيدي مف جديد... يعود االىتماـ وبالتحميؿ العاممي

 (بتصرؼ811ص7007)أبو حطب و صادؽ،

ة ػػػػػػػػمتقدم إحصائية واستراتجياتجممة طرؽ  ىي: النمذجة بالمعادلة البنائية والتحميل العاممي التوكيدي-6

 يعترضيافي تحميؿ البيانات بيدؼ اختبار صحة شبكة العالقات بيف المتغيرات )النماذج النظري ( التي 

زء ػػػػػػػػػػة كؿ جػػػػػػػػػ،واختبار صح أجزاء إلىتجزئ العالقات المفترضة  إلىجممة واحدة بدوف الحاجة  الباحث ،

المفاىيـ  أوبيف التغيرات  النموذجاختبار صحة العالقات المفترضة في  أفذلؾ  مف العالقات عمى حدة ،
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عف سموؾ المتغيرات  أدؽحث بصورة عمى مداد البا اقويعالقات جزئية  إلىنجزئيا  أوككؿ ، دوف نقصييا 

بسيطة مف نسيج العالقات بيف المتغيرات ،  أجزاءة تجعؿ مف المستحيؿ استقطاع زكيو المعقدتف الحقيقي ،

بيف متغيريف  اإلرتباطيةالف استقطاع عالقة واحدة مثال مف نسيج العالقات بيف المتغيرات ،كدراسة العالقة 

    دراسية الفروقات )ىو الوضع السائد والغالب عمى طبيعة التنظير والفرضيات المبثوثة في البحوث ( أو،

 .فسائية ومبتورة ومستبدة التي قد ال تعكس السموؾ الحقيقي لممتغيرات في الواقعيمد الباحث بنتائج فست

( نمذجة بنية التغيرات) ولقد عرفت ىذه الطرؽ اإلحصائية بمسميات أخرى مثال تحميؿ بنية التغاير

النمذجة العالقات العمية  أوالتغاير، نمذجة المتغيرات الكامنة أو النمذجة السببية أو النمذجة العالقات السببية 

وىذا االسـ األخير التحـ تاريخيا بالطريقة اإلحصائية المعروفة بالتحميؿ المسار غير أف النمذجة باستعماؿ 

 المعادالت البنائية 

Structural équation model)    وحروفيا األولى )SEM   صار المتغير او المصطمح األكثر استعماال

 ، وانتشارا.

وقد استعممت النمذجة البنائية في مجاالت معرفية وتطبيقية مختمفة منيا عمـ النفس ،والتربية ، عمـ 

، وعمـو الحياة )البيولوجية ( والطب وعموـ  االجتماع ، العمـو اإلدارية والتنظيمية والعمـو االقتصادية

 التمريض وغيرىا.

وتتميز استراتجيات التحميؿ القائمة عمى المعادالت البنائية الختبار النماذج النظرية بالخصائص 

 :التالية 

دي وليس ػػػػػػػػتوكي أوالمعادالت البنائية تستعمؿ الختبار العالقات بيف المتغيرات مف منظور تثبيتي  -1

 كشفي . أومنظور استطالعي  مف
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القات ػػػػػػالب عمى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي في الغػػػػػػػػػػػاذج التي تنطػػػػػػػالنم صحةنستيدؼ المعادالت البنائية اختيار  -2

 بيف المتغيرات الكامنة.

، والتحميؿ  كتحميؿ االنحدار المتعددوالمتعددة المتغيرات التقميدية   األولوية اإلحصائية األساليب أف -3

البنائي المتعدد وغيرىا وتقـو عمى افتراض باف المتغيرات المستقمة المستغمة في تحميؿ ال ينطوي عمى خطا 

 . القياس

 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخطة ػػػمف نمذج األخرىالمتقدمة  اإلحصائية، عمى خالؼ الطرؽ  النمذجةنمكف المعادالت  -4

 .المقاسيةتبايف المتغيرات  أو

المرنة  أوالقوية  األساليباإلحصائيةمف  حزمةىي  البنائيةأف نمذجة العالقات باستعماؿ المعاالت  -5

 المتقدمة األساليباإلحصائيةبعض  أفوالشاممة بحيث يمكف اعتبار 

 مثؿ: االنحدار المتعدداالرتباط ألزمري

 البنائيةعادالت المتعدد تغير حاالت خاصة في الم البنائيتحميؿ  –تحميؿ التغاير المتعدد 

 :  وأىمياالبنائية  خاصة بالمعادالتمرنة وجيدة  إحصائيةحاليا حـز  وتوجد

 Mplus، وحزمة AMOS،وحزمة  LISEREL،وحزمة  EQSحزمة 

  ROMANA،وحزمة SEPAIHوحزمة  ،  SAS PROLCALISوحزمة 

.)  وشموليتياالنتشارىا السريع  EQSرؿ لعراقتيا ، لز LISELER، تستعمؿ حزمة  GRAPHMAYوحزمة 

 (115،116،117،118،120، ص2012، األولىد.أ. محمد بوزياف تغيرة ،الطبعة 
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 : خطوات اختبار النموذج العاممي التوكيدي ثالثا :

سواء أكاف تختمؼ المراجع في تحديد خطوات اختبار جودة المطابقة النموذج النظري الذي يصفو الباحث 

نموذجا عالميا توكيد يا ، ،أـ نموذجا بنائيا ، أـ النموذج تحميؿ المسارات وىي ىذا السياؽ نجد شوماخر 

 ولوماكس

 ModelSpécificationتحديد النموذج  -1

 Model Identificationتعيين النموذج -2

 Model Estimationتقدير النموذج -3

 Model settingاختبار صحة  النموذج -4

  Model Modificationالنموذج  تعديل -5

( خمس خطوات تكاد تكوف مماثمة لمتصنيؼ السابؽ ، وىذه الخطات rellouay 198ويصرح كيمووي )

 الخمسة ىي :

 .تحديد النموذج  -(1

 .التعيف -(2

 .التقدير -(3

 . حسف المطابقة اختبار -(4

 .إعادة تحديد )بناء( النموذج –( 5

 MADEL SPECIFICATIOMتحديده :أو بناء النموذج  -1
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 COMCEPTUAL MADLالنظرية ، والنماذج النظرية األطر  نقصد بتحديد النموذج توظيؼ لنظريات

نماذج التحميؿ  أنماطحيث ىناؾ ير في تطوير نموذج نظري عاممي ،نظالمناسبة ، وقدرة الباحث عمى الت

 عامياإلى:، كما تطرقنا في السابؽ وثـ تصنيفيا العاممي 

 .النماذج العاممية أحادية البعد أو العامؿ  -1

احتواء  أـف فقط كانت ثنائية العوامؿ النظري عمى العاممي سواءالنماذج العاممية المتعددة العوامؿ   -2

 . وأخيرمف عامميف  أكثرعمى 

 النماذج العاممية مف الدرجة الثانية . –  -3

والرسـ   PATH DIAGRAMموذجتعزز عممية تحديد النموذج بسـ تخطيطي لمن أفمف الضروري 

 التخطيطي لمنموذج العاممي بيعف عمى التوضيح .

 إضافة إلى استعماؿ المغة والرموز والمعادالت ، ويعطي مسحة جمالية عمى العامؿ.

 Model Identification( تعيين النموذج )التعريف-2

الحرة  ومحدد لممعممات إف المعمومات الكافية التي توفرىا بيانات العينة لمتوصؿ إلى حؿ وحيد

لمنموذج العاممي المفترض، فافتقار النموذج لمتعييف يعني استحالة تقدير قيمة وحيدة محددة،وحيدة لكؿ معممة 

مف المعممات الحرة لمنموذج المفترض، فيكوف لكؿ معممة عدد كبير مف القيمالتي تمثؿ حاًل لو، وبالتالي 

يمكف ( 12 =لممعادلة )س+ص)قيمة واحدة (ثال، إليجاد حؿ وحيديستحيؿ انتقاء الحؿ األنسب لكؿ معممةفم

 كؿ(استبعاد بعض القيـ

ويستحيؿ في المقابؿ تحديد حؿ وحيدلممعادلة.  )ال تمثؿ الحؿ الصحيح لممعادلة12قيمة أكبر مف القيمة 

 : فيوجد عدد كبير مف أزواج القيـ التي تصمح كحؿ لممعادلة منيا مثالً 

 (2، ص= 10( ) س=7،ص =5س=(،(10=ص،2=)س  (12، ص=0)س =
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 .لقيـ التي تصمح كحؿ لممعادلة  ا وغيرىا مف( 6، ص= 6)س =

إف الخطوة األساسية في التحميؿ .إذف تعاني ىذه المعادلة مف عدـ تعييف الحؿ األفضؿ أو األصح 

ذا كاف عدد المعممات غير  معيف )مجيوؿ( أي العاممي التوكيدي ىيتحديد فيما إذا كاف النموذج المحددـ . وا 

 (62،ص 2001، تيغزة.(.مقدرًا بأصغر مف عدد المعمومات الالزمة،يعد النموذج يكوف غير قابؿ لمتعييف

ي إطار مناقشة مشكمة تعييف النموذج نجد ، ففالمعمومات التي يتطمبيا النموذج أكثر مف المعمومات المتوفرة

 :أف ىناؾ ثالث احتماالت

المعمومات الالزمة  عندما يكوف عدد المعمومات المتوفرة أقؿ مفunidentified:النموذج غير معين -2-1

 .لمتعييف

لبيانات ا في وفيو تكوف المعمومات المتوفرةjust-identifiedmodel:المعين أو المشبع  النموذج-2-2

 ض.تساوي تماما المعمومات الالزمة لتعييف النموذج المفتر 

العينة  عندما تكوف المعمومات في بياناتover identified model :النموذج المتعدي التعيين -2-3

 .أكبر مف المعمومات الالزمة لتعييف النموذج النظري المفترض

 في الحالة األولى ال يمكننا متابعة عممية التعييف لعدـ توفر معمومات كافية، وتقـو الحـز

النموذج  عممات الحرة لمنموذج عندما يكوفاإلحصائية المتخصصة بالمعادالت البنائية بالتوقؼ عف تقدير االم

لمطابقة.لذلؾ  ا العاممي المفترض غير معيف أو دوف التعييف، وكما أنيا ال تزودنا في ىذه الحالة بمؤشرات

 (8، ص2011،ستتـ مناقشة الحالتيف الباقيتيف )تيغزة

عدد العناصرغير في النموذج المعيف: يكوف عدد المعممات الحرة لمنموذج المفترض تساوي تماما 

المتكررة في المصفوفة التبايف أو التغاير لمعينة، وىي حالة فريدة إذ مف الصعب عمى الصعيدالعممي إيجاد 

 (Harrington,2009,p25).حؿ فريد ووحيد يطابؽ تماما النموذج المفترض

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعددالعناصأما في النموذج المتعدي التعييف : يكوف عدد المعممات الحرة لمنموذج المفترض أقممف 
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تتمتع بالوفرة؛ مما  أي أف البياناتBrown,2006,p67))غير المتكررة المصفوفة التبايف أو التغاير لمعينة

يسمح بالوصوؿ إلى أدؽ تقدير ممكف لمعممات النموذج إذا أحسف استغالؿ ىذىالمعمومات المتوفرة )تيغزة 

 .(81ص2011

 

 :النموذج ىؿ ىو متعدي التعييف أو مشبع التعييف البد مف معرفة أمريفولكي نصنؼ 

 . : عدد المعممات الحرة لمنموذج العاممي المفترض-1

 .: عدد العناصر غير المتكررة لمصفوفة التبايف والتغاير لمعينة-2

قياس  ، أخطاءبالنسبة لألمر األوؿ فيتـ اعتبار تبايف وتغاير المتغيرات المستقمة )العوامؿ الكامنة

يتـ تثبيت بعضيا بقيمة ثابتة  ـمالمترات حرة، االمؤشرات( والتشبعات )عالقة العامؿ بمؤشراتو ( تعتبر بار 

معينة لتحديد وحدة قياس المتغيرات الكامنة )العوامؿ أو أخطاء القياس أو البواقي( ، أما تبايف المتغيرات 

 ( 71،ص 2011التابعة فال تعد بارمترات حرة )تيغزة ،

 (التالي لنموذج عاممي: 1ولتوضيح عممة حساب البارمترات لدينا الشكؿ )

 النموذج العاممي المفترض الذي ينطوي عمى عاممي العصابية واالنبساطية. (1)شكؿ

 

 

 

 

 

قيس عامؿ 

 العصابية بأربعة
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لتمثؿ مؤشراتو األربعة مقاييس لتمثؿ مؤشراتو األربعة المقاسة، وتـ قياس عامؿ االنبساطية بأربعة مقاييس 

المقاسة،والتبايف الذي ينطوي عميو كؿ مؤشر مقاس مف المؤشرات الثمانية يفسره )يؤثر فيو( العامؿ الكامف 

 الذي ينتمي إليو

الذي يتشبع عميو( المؤشر أو المتغير المقاس )المقاييس المستعممة (، أما باقي التبايف في المؤشر المقاس )

 .يفسره خطأالقياس

 لرجوع إلى الشكؿ السابؽ نجد أربع تشبعات عمى عامؿ العصابية سيتـ تثبيت إحداىا بتعييفوبا

معممات  القيمة واحد، وذلؾ لتحديد وحدة القياس لمعامؿ الكامف، وبعد ىذا التثبيت تبقى ثالث تشبعات أي

اج إلى تقدير تتعمؽ حرة، وبالمثؿ نجد لالنبساطية ثالث معممات حرة، وبذلؾ يكوف لدينا ست معممات حرةتحت

 .بالتشبعات كميا

 : ومما سبؽ نستنتج أف نوع وعدد المعممات التي تحتاج إلى تقدير ىي

 أخطاء 8  + عامؿ 2 

معممة حرة يجب أف تتوفر في البيانات   17  = تشبعات+ ارتباط واحد بيف العامميف 6قياس +

 . لكييتسنى تقدير ىذه المعممات

ولمعرفة كـ المعمومات المتوفرة في بيانات العينة أي معرفة عددالعناصر  الثاني:أما بالنسبة لألمر 

 :غير المتكررة في مصفوفة التبايف أو التغاير لمعينة نطبؽ المعادلة اآلتية

 ( 1+عدد المؤشرات )   ×عدد المؤشرات 

                 2 

 M1-M4,N1-N4وبالرجوع إلى الشكؿ السابؽ نجد عدد المؤشرات المتغيرات المقاسة

ثمانية، وبالتالي عند تطبيؽ المعادلة السابقة نجد أف عدد المعمومات غير المتكررة في مصفوفةالتبايف 

 36:.والتغاير بيف المؤشرات المقاسة 
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8×   (8 +1  =   )72    =36 

          2                    2   

 :اآلتية البسيطةولمعرفة عدد درجات الحرية نقوـ بتطبيؽ العالقة 

 عدد درجات الحرية = عدد القيـ غير المتكررة لتبايف وتغاير مصفوفة المؤشرات المقاسة

 .لبارمترات الحرة لمنموذج المفترضا عددا –

 .وىو نموذج متعدي19= 17- 36: وبالتطبيؽ عمى المثاؿ السبؽ نجد

ذا كانت ف، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعيي صفرا كاف النموذج مشبع فإذا كانت درجات الحرية سالبة كاف النموذج غير معيف، وا 

أما إذا كانت موجبة فيعد النموذج متعدي التعييف، عمما أف نوع التعييف األفضؿ أف يكونالنموذج قيد الدراسة 

 (72،73ص )تيغزة ، ..متعدي التعييف

 

 تقدير النموذج: -3

الحرة في النموذج؛ بحيث تكوف مصفوفةالبيانات المشتقة  متراتاتعنى ىذه المرحمة بإيجاد قيـ عددية ليذه البار 

مف النموذج )مصفوفة التبايف والتغاير لنموذج المفترض( قريبة جدا مف بيانات العينة، أي مف مصفوفة 

التبايف والتغاير لمعينة التي تمثؿ اإلطار المرجعيالذي ينبغي أف يعد النموذج المفترض إنتاجيا بدقة لكي 

 .نظريا متطابقا مع بيانات العينةيكوف نموذجا 

وىناؾ عدة طرؽ رياضية تستيدؼ قياس المسافة الفارقة بيف مصفوفة النموذج ومصفوفةالعينة، فكمما 

الطريؽ الرياضية  تقمص الفرؽ دؿ ذلؾ عمى أف النموذج اقترب كثيرا مف تمثيؿ بيانات العينة. وتدعى ىذه

وتيدؼ إلى تقدير المعممات الحرةلمنموذج محققة في نفس الوقت fittingfonctionبدواؿ التوفيؽ أو المطابقة ،

تقدير معممات النموذج باختالؼ دواؿ  أقصى تقارب بيف مصفوفة النموذج ومصفوفة العينة. وتختمؼ طرؽ

 التوفيؽ أو المطابقة، بحيث إف لكؿ طريقة في التقدير دالة توفيقية خاصة بيا.
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 .(75.74،ص2011)تيغزة ،  

 تبار حسن المطابقةختبار صحة النموذج أو اخا-4

 تقـو مؤشرات حسف المطابقة بتزويدنا بصورة عامة أو إجمالية عف مطابقة النموذج 

)المعممات الفردية ( لمنموذج  المكونات الفردية  لمبيانات،حيث ال توفر معمومات تفصيمية عف األجزاء أو 

التي تفتقر إلى المطابقة، والتي قد تشكؿ مواطف ضعؼ فيو، عمى الرغـ مف أف مؤشرات حسف المطابقة قد 

تدؿ عمى مطابقة جيدة لمنموذج ككؿ؛ إال أنيا مؤشرات إجمالية وليست تفصيمية، حوؿ مطابقة النموذج ككؿ، 

اء الموضعية أو المعممات الفردية لمنموذج؛ التي قد تختمؼ حالة وال تزودنا عف مطابقة المكونات أو األجز 

 (.702بتصرؼ. 2011مطابقتيا عف المطابقة اإلجمالية لمنموذج.)تيغزة،

 Model Modificationتعديل النموذج:-5

قد يكوف (ولفحص مواطف الخمؿ في مواقع موضعية في النموذج المفترض، أو خمؿ في جزء أو نصر

عالقة أو معممة أو غيره )مف عناصر النموذج، توجد طريقتاف أو إستراتيجيتاف واسعتا االستعماؿ : طريقة 

التي توفرىا كؿ  indicesmodification وطريقة فحص مؤشرات التعديؿ residualsفحص البواقي ، 

 :الحـز اإلحصائية المختصة

 :فحص مصفوفة البواقي -1

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفة التبايف والتغايػػػػػػػػػػػوذج مفترض توجد ثالث مصفوفات تبايف وتغاير وىي : مصفػػػػػػػػػػػلكؿ نم

ضة فتر ػػػػػػػات المػػػػػػػػة عمى العالقػػػػػػػػر بيف المؤشرات القائمػػػػػػػػػة التبايف والتغايػػػػ؛ ومصفوفSلمعينة و رمز ليا ب 

؛ ومصفوفة التبايف والتغاير لمبواقي، حيث Ʃفي النموذج النظري( النموذج المفترض( ويرمز ليا عادة بسيجما

أنيا تمثؿ الفرؽ بيف عناصر مصفوفة العينة والعناصر المناظرة ليا في مصفوفة النموذج المفترض[مصفوفة 

 =S–Ʃ ] .البواقي
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 غيرات المقاسة وليس عمى مستوى النموذجػػػػػػؿ عمى مستوى المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبواقي تحميؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تحمي

اإلجمالي، فمكؿ مؤشريف أو متغيريف مالحظيف توجد قيمة واحدة مف القيـ، ففي النموذج المكوف مف عامميف 

ي فإف مصفوفة البواقي ستحتوي مؤشرات مقاسة، وبالتال 8(عف االنطوائية واالنبساطية كاف لدينا 1الشكؿ )

   عنصرا أو قيمة ألف :36عمى 
(   )  

 
 

ر ػػػػػػػػػػػػػنجد أف كؿ عنصر مف عناصر التبايف والتغاي ( 9) وبالرجوع إلى مصفوفة البواقي في الجدوؿ

المصفوفة ج(، ىو حاصؿ طرح عناصر قيـ التبايف والتغاير لمصفوفة النموذج المفترض )لمصفوفة البواقي 

 .عناصر قيـ التبايف والتغاير لمصفوفة العينةمف 
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 مصفوفة العينة ، مصفوفة النموذج ، مصفوفة البواقي غير المعيارية ،مصفوفة (2)جدوؿ

 مصفوفة التبايف والتغاير لمعينة )مصفوفة أ(

N1 N2 N3 N4 EX1 EX2 EX3 EX4 

N1 32.49 

N2 24.48 31.36 

N3 26.66 25.41 40.96 

N4 25.27 23.55 27.79 32.49 

EX1 -12.00 -10.14 -13.67 -10.87 36.00 

EX2 -11.16 -9.72 -11.90 -9.43 25.11 38.44 

EX3 -9.61 -9.22 -10.83 -9.61 21.68 23.00 32.49 

EX4 -9.00 -7.96 -10.46 -7.82 17.94 20.58 18.06 31.36 

 المفترض )مصفوفة ب( لنموذجمصفوفة التبايف والتغاير 

N1 N2 N3 N4 EX1 EX2 EX3 EX4 

N1 32.49 

N2 23.96 31.36 

N3 27.23 25.65 40.96 

N4 25.35 23.88 27.14 32.49 

EX1 -10.55 -9.94 -11.29 -10.52 36.00 

EX2 -11.34 -10.68 -12.14 -11.30 24.87 38.44 

EX3 -9.87 -9.3 -10.56 -9.83 21.64 23.26 32.49 
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EX4 -8.58 -8.09 -9.19 -8.55 18.83 20.23 17.61 31.36 

 مصفوفة التبايف والتغاير لمبواقي غير المعيارية)مصفوفة ج(

N1 N2 N3 N4 EX1 EX2 EX3 EX4 

N1 0 

N2 0.52 0 

N3 -0.57 -0.24 0 

N4 -0.08 -0.33 0.65 0 

EX1 -1.45 -0.2 -2.38 -0.35 0 

EX2 0.18 0.96 0.24 1.87 0.24 0 

EX3 0.26 0.08 -0.27 0.22 0.04 -0.26 0 

EX4 -0.42 0.13 -1.27 0.73 -0.89 0.35 0.45 0 

 مصفوفة التبايف والتغاير لمبواقي المعيارية)مصفوفة د(

N1 N2 N3 N4 EX1 EX2 EX3 EX4 

N1 ػػ ػػ 

N2 1.79 ػػ ػػ 

N3 -1.65 -0.55 ػػ ػػ 

N4 -0.34 -1.11 1.86 ػػ ػػ 

EX1 -1.21 -0.16 -1.64 -0.29 ػػ ػػ 

EX2 0.15 0.78 0.16 1.62 0.65 ػػ ػػ 

EX3 0.21 0.06 -0.19 0.19 0.07 -0.67 ػػ ػػ 
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المتغيرات،  بيااس األصمية؛ التي قيست ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمى وحدة القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولكف مصفوفة البواقي )ج( تعتم

تأويؿ حجـ قيـ بواقييا الختالؼ وحدات القياس، لذلؾ نستعمؿ  يستعصىالمؤشرات المقاسة، ولذلؾ  أو

عوضا عف مصفوفة البواقي غير  (المصفوفةStandardizedresidual matrix)مصفوفة البواقي المعيارية

 :المعيارية المصفوفة )ج( وتحسب كالتالي

مصفوؼ البواقي المعياري
الخطا المقدرالمعياري

  مصفوفة البواقي المعياريغير 

 

؛ بمعنى أف قيـ البواقي Z-scores وبالتالي يمكف تأويؿ البواقي المعيارية بنفس طريقة تأويؿ الدرجات الزائية

قيـ بواقي النموذج  بياالمعيارية يمكف تصورىا بأنيا تدؿ عمى عدد االنحرافات المعيارية؛ التي تختمؼ 

لتي تعكس النموذج التاـ لممطابقة. ويمكف ا (البواقي الصفرية  )المفترض عف قيـ البواقي التي تساوي صفرا

كدرجة قطع بيف قيـ البواقي المقبولة )الصغرى( وبيف قيـ البواقي ( 2تقريبا ) 1.96اعتبار القيمة المطمقة 

وبتطبيؽ درجة  0.1كنقطة قطع عند مستوى داللة ،. 2.58ويمكف اعتبار 0.05الكبيرة عمد مستوى الداللة 

  البواقي المعيارية في مصفوفة البواقي )د( تخمو مف قيـ بواقي كبيرة، فيي تتراوحنجد أف قيـ  1.96القطع 

 وعدـ وجود بواقي كبيرة عمى عدـ وجود خمؿ موضعي لممطابقة 1.87إلى ، 1.65-مف 

(Harrington,2009,p65 ،(.172-167، ص2011)تيغزة 
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 Modification Indices (MI) :مؤشرات التعديل : -2

يتـ إنشاء مؤشرات التعديؿ بواسطة حزمة البرمجيات المستخدمة، وتقود البيانات مؤشرات التغيير لمنموذج 

ر ػػػأكب MIمربع بدرجات حرية تساوي الواحد، وبالتالي فإف  كأيمماثؿ الختبار  MI. ويعتبر مالئمتولضماف 

(؛ ألنيا القيمة 3.48النموذج حيث تـ استخداـ ىذه القيمة ) مالئمةتشير لتغير وتحسف داؿ في  3.48مف 

 لمحكـ عمى قيمة مؤشر التعديؿ بأنو يدؿ عمى تحسف ذي داللة إحصائية عند مستوى  كأيالحرجة لمربع 

اقتراح تغييرات ألي جانب مف النموذج ويتضمف MIأي داؿ إحصائيا في مطابقة النموذج، ويستطيع  0.05

  رات المالحظة ػػػػػػػػػلمتغيرات الكامنة، ومسارات أخرى مف المتغيرات الكامنة عمى المتغيإضافة مسارات بيف ا

ضافة خطأ لمتغايرات بيف المتغيرات المالحظة وىكذا   لـ تكف محددة كمؤشرات أساسية لممتغيرات الكامنة، وا 

(Harrington2009,p65.ذا كانت مؤشرات المطابقة بأنواعيا تشير إلى مدى الم  اإلجماليةطابقة (وا 

ات النموذج ػػػػػػػػػقة معممػػػػػتات ميمة عف مطابػػػػػػػنا بمعمومدلمنموذج مع بيانات العينة فإف مؤشرات التعديؿ تزو 

 مع معممات العينة.

ىذا واكتفت الباحثة بكـ متواضع مف المعمومات عف تعديؿ النموذج، حيث أف التعديؿ يتـ في حالة 

لنفسية واالجتماعية، وعند تصميـ االختبارات ولكف اليتـ أي تعديؿ في حالة تقنيف افتراض نماذج لمظواىر ا

 .االختبارات )في حدود عمـ الباحثة(

 : Mode Evaluationتقييم النموذج  -3

الفعمي، وعند توفير األساس  اإلحصائيإف واحد مف أىـ جوانب تقييـ النموذج ىو ما يحدث قبؿ التحميؿ 

المنطقي ليكوف النموذج ذو معًنى مفيدًا وباالستناد عمى نتائج البحوث والنظريات السابقة. وبعد تأسيس 

مؤشرات حسف المطابقة 1- التبرير المنطقي لمنموذج يجب تقييـ قبوؿ الحؿ عمى أساس ثالثة جوانب رئيسية

 .بشكؿ عاـ
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 دة مف سمسمة الحؿ )مثؿ مواطف ضعؼ أو مشاكؿ موضعية(.وجود أو عدـ وجود مناطؽ محد -2

 .، وحجـ الداللة اإلحصائية لمبارومترات المقدرة لمنموذجقابمية التفسير-4 

ىو تقييـ النماذج فقط عمى أساس مؤشرات CFA ومف األخطاء الشائعة في البحوث التطبيقية ؿ

نموذج ما،  مالئمةقدـ عرضا مناسبا عف عدـ حسف المطابقة، وعمى الرغـ مف أف ىذه المؤشرات الوصفية ت

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعزؿ عف غيرىػػػػػأي تقدـ أدلة قاطعة عمى وجود نموذج يفتقر لمتحديد، إال أنيا اليمكف أف تستخدـ بم

مف المعمومات لدعـ التوصؿ إلى نموذج مالئـ جيد، إف مؤشرات حسف المطابقة تزودنا بممخص وصفي عاـ 

قابمية النموذج إلعادة إنشاء مصفوفة تبايف المدخالت ، ولكف الجانبيف اآلخريف لتقييـ المالئمة )سمسمة عف 

الحؿ، المعممات المقدرة ( تزودنا بمعمومات أكثر تحديدا حوؿ مقبولية وفائدة الحؿ 

(.(Brown,2006,p113 

 : التمييز بين التحميل العاممي التوكيدي واالستكشافي -5

 :ؿ إف التحميؿ التوكيدي يختمؼ عف االستكشافي في أنويمكف القو 

يعتمد عمى صياغة فروض الدراسة بعد فحص معامالت االرتباط ، بينما االستكشافي ال تصاغ  -

 .فروض الدراسة إنما يتـ استكشافيا خالؿ التحميؿ

التحميؿ العاممي يعتمد الباحث ىنا عمى الحؿ المباشر دوف المجوء إلى تدوير المحاور كما في  -

 .( .110ص.2009االستكشافي )فيمي، ،

عندما نستخدـ التحميؿ العاممي ال نحتاج أف نكوف صارميف باختيار توكيديأو استكشافي، فمعظـ 

الدراسات تعتمد بدرجة ما عمى كالىما، وذلؾ ألف بعض المتغيرات معروؼ، وبعضيا اآلخر غير معروؼ 
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العاممي التوكيدي عمى مشكمة اختبار نموذج محدد،بينما ينصرؼ التحميؿ التكويف. و يتركز اىتماـ التحميؿ 

 ( Cudek et.aL2007,p58-60)العاممي االستشكافي إلى استخراج العوامؿ والتدوير والتفسير 

 

 

 (الفروؽ بيف التحميؿ العاممي التوكيدي واالستكشافي 03جدوؿ )

  

 CFAالتوكيدي EFA االستكشافي نوع التحميل

 يحركو النظرية يحركو )يقوده (البيانات التحميل موجو

Constraint نعم قيود  

 Unstandardized solution  حل

 غير معياري

 ال نعم

standardized solution   حل

 معياري

 ال نعم

 ال نعم Factor rotation تدوير العوامل 

 ال نعم Factor scoresدرجات العوامل 

 ال نعم Hypothesis testا تبار الفرضيات

-Goodness-ofمؤشرات المالئمة 

fit 
 نعم ال
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 البرامج المستخدمة

 

Software 

package 

for General 

purpose 

Mplus, LISREL, 

Amos, EQS, SAS 
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 : خالصة

حال واضحا، ولكف  إف اختيار عدد العوامؿ في التحميؿ العاممي ىي المشكمة األكثر صعوبة وقد التجد       

نص عمى أف أفضؿ ت(  Nunnally Bernstein&يقترح اختصاصيوف في القياس النفسي مجموعة توصيات)

وامؿ، ػػػػػػػػػػػػػلتمتقي عند العدد األكثر مالءمة مف الع تمؾ التي تستخدـ مجموعة معايير جنبا إلى جنب إستراتيجية

ة ػػػػػػػػػػػػػػة. كما يتضمف التحميؿ العاممي مجموعػػػػػػػػػػػالنظري ءإف االحتفاظ بالعوامؿ يجب أف يكوف مفسرا في ضو 

جراء التدوير العاممي، وتفسير تشبعات  واختيار طرؽ مف خطوات )التحديد المناسب لعدد العوامؿ التقدير، وا 

الخطوات  لعوامؿ(، وعميو فإف االعتماد عمى أي خطوة لو تأثير عميؽ عمى ا العوامؿ بعد التدوير وارتباطات

 إستراتيجيةالجودة الشاممة لنتائج التحميؿ العاممي، لذلؾ إف االعتماد عمى  يؤثر عمىاألخرى، وبالتالي 

 Preacher)بالعوامؿ واألىداؼ مختمفة سيحسف تطبيقات التحميؿ العاممي مختمفة لالحتفاظتوظيؼ معايير 

 .(2،2013ص
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 تمهيد:

البحوث العممية التي تحوي جانبًا تطبيقيًا باالستناد عمى مدى قدرة الباحث عمى   يحكم عمى قيمة     

سواء تعمق األمر ، البحث بإجراءاتضبط جوانب بحثو ومنيا احترام وتنفيذ الشروط المنيجية الخاصة 

غير ذلك من شروط  ىإل اإلحصاءبشروط اختيار منيج البحث أو شروط القياس النفسي أو شروط 

ثم  ،ه الدراسةالمتبع في ىذفي ىذا الفصل بالتعريف بالمنيج  البحث العممي التطبيقي . وليذا سنقوم

بعدىا و  الدراسة،ثم التعرف عمى أداة  ،وخصائصيا عينة الدراسةوكيفية اختيار دراسة، التعريف بمجتمع ال

 في تحميل بيانات استخدمناىاالتي  السيكومترية   والتقنياتساليب اإلحصائية ألابالتعريف  ىسنتطرق إل

 .دراسةال

 الدراسة االستطالعية :  -1

تمثللل الدراسللة االسللتط عية و الخطللوة التللي تسللبق االسللتقرار نيائيللا عمللى خطللة الدراسللة ويفضللل القيللام      

 (. 87، ص2004)رجاء محمود،  بدراسة استط عية عمى عدد محدود من األفراد و.

ىملال الكتابلة  لذا تعد               الدراسة االستط عية من أىم الخطوات التي يقوم بيلا الباحلث كملو، واا

عن الدراسة االستط عية ينقص البحث أحلد العناصلر األساسلية فيلو ويسلقط علن الباحلث جيلدا كبيلرا كلان 

 (.48، ص1995)محي الدين،  قد بذلو فع  في المرحمة التمييدية لمبحث.

باختيار و عرض مقياس مصادر الضغوط النفسية لل)ألحمد عيد مطيع الشخانبة، قام الباحث      

( المستخدم في الدراسة في صورتو األولية عمى نخبة من أساتذة متخصصين في عمم النفس وعموم 2010

 القيامبالنصائح و النقائص ومن ثم  حيث أخذ الباحثالتربية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم، 

 مقياس .لم  ت المطموبةعديتالب
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بلللالنزول إللللى الميلللدان قصلللد تطبيلللق المقيلللاس لمت كلللد ملللن الخصلللائص  ثقلللام الباحلللوبعلللد ىلللذه الخطلللوة     

( 40بعللض ابتللدائيات واليللة مسللتغانم . تللم توزيللع )فللي السلليكومترية ) الصللدق، الثبات(إحصللائيا لممقيللاس، 

 ( استمارة صالحة لمتحميل اإلحصائي.30األخير )سترجع في يل استمارة عمى معممات المرحمة االبتدائية .

  الدراسة:منهج  -2

منيج مرتبط بظاىرة معاصرة قصد:  باعتبارهاتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي في البحث الحالي  

كائن وتفسيره وصفا دقيقا ويعبر عنو تعبيرا كيفيا  ماىووصفيا،وتفسيرىا ،فالبحث الوصفي يقوم بوصف 

حجميا  ،أو تعبيرا كميا يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار الظاىرة أو ة وتوضيح خصائصيابوصف الظاىر 

 لظواىر األخرى. بارتباطيا اودرجات 

  ضياتفر  التي الخاصة والشروط لممتطمبات نيجالم ذاھ "تكييف "مراعاة مع ذاھ

 سيتبع وما الوقت نفسو، في تمامھإال موضع ولألداة ، عامة النفسي القياس ألدوات السيكومترية الدراسة

 والصدق.   الثبات استخراج في ومتنوعة عديدة ألساليب استخدام من ذلك

 مجتمع الدراسة: -3

غانم لمسنة للصمي لمبحث الحالي من جميع معممات المرحمة االبتدائية لوالية مستتكون المجتمع األ

 اطعة.مق( 46معممة موزعات عمى )3528والبالغ عددىن  2017/2018الدراسية

: االستطالعيةالدراسة عينة  -4  

 ،في مدرسة زيان محمد معممات 07منيا  ،معممة من التعميم االبتدائي 30عينة قواميا اختيرت      

 تلللللللللللللللللللللامعمم 07و ،ل محمدلللللللفي ابتدائية إسماعي اتلللمعمم 10و  ،في ابتدائية بني نياط معممات 06و

والجدول  ،بسيطة من مجتمع الدراسةالعشوائية الالعينة  ب سموبوقد اختيرت .سي سعودفي ابتدائية شريف 

 التالي يوضح ذلك :  
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 يوضح توزيع عدد المعممات في كل ابتدائية لمدراسة االستطالعية. 4جدول

ابتدائية زيان 

 محمد

 إسماعيلابتدائية  ابتدائية بني نياط

 محمد

ابتدائية شريف سي 

 سعود

جتماعيةالحالة اال  الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية 

غير  متزوجة

 متزوجة

غير  متزوجة

 متزوجة

غير  متزوجة

 متزوجة

غير  متزوجة

 متزوجة

02 05 05 01 10 00 05 02 

07 06 10 07 

. ةاالبتدائيبين المؤسسات أن عدد المعممات كان مختمفا   4ن حظ من خ ل الجدول رقم   

 وصف عينة الدراسة األساسية: -5

معممة لمرحمة التعميم األساسي حيث تم  230 األساسية عمى عينة الدراسة أفرادعدد  استقر        

العينة التي تم اختيارىا عمى أساس  و إنياو التي تعرف عمى  بسيطةاختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية 

)عبد .ضمن العينة المختارة مع فرص متساوية كغيرىوحدات المجتم أو األفراديضمن إعطاء كل أن 

 (73ص ، 2008العزيز احمد ،مجيد خميل حسين 

ة للللللللللللللللللللللللللللللللللعمى مجموع 2018ماي  12 إلى ابريل 23خ ل الفترة الممتدة من  المقياس تطبيقتم      

شعاشة و قد تضمنت الدراسة متغيرات بسيطة من المعممات موزعين عمى ابتدائيات بمدية أوالد بوغالم و ع

يمي : وصف  و الحالة االجتماعية و الموقع الجغرافي و في ما و مختمفة تمثمت في السير و االقدمية .

   التالية:  التوضيحية واألشكال في الجداول ،لسابق ذكرىااالدراسة  متغيراتلخصائص العينة حسب 



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                  :  الفصل الرابع
 

84 
 

 

 .عمرحسب متغير المعممات( )اليوضح توزيع عينة الدراسة  5جدول

 السن  سنة  30اقل من  سنة  30اكبر من  المجموع

 توزيع العينة  60 170 230

 النسبة المئوية %26.08 %73.91 %100

بمغ عدد المعممات المواتي  يثالعينة موزعين حسب متغير السن ح أفراد 5يتضح من خ ل الجدول     

ر لللللللللكبأن سن لللللللات المواتي يبمغللللو المعمم %26.08 تونسبما (قدرت 60)لب سنة 30قل من أيبمغن سن 

 وىو ما يوضحو الشكل التالي: .%73.91 ما نسبتوأي معممة (170)بلسنة 30من 

 
 توضيحي لتوزيع عينة المعممات بحسب متغير العمر. 7شكل

  الخبرة التدريسية:أو  العينة حسب االقدمية أفرادالذي يوضح توزيع  التالي الجدولأما   

 يوضح توزيع عينة الدراسة )المعممات( حسب متغير الخبرة التدريسية. 6جدول

 االقدمية  سنوات 5اقل من  سنوات 5اكثر من  المجموع

 توزيع العينة  80 150 230

 نسبة المئوية %35 %65 %100
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 ثحيأو الخبرة التدريسية، مية العينة موزعة حسب متغير االقد أفراد أن 6يتضح من خ ل الجدول       

 (60)لسنوات  ب 5قل من أبمغ عدد المعممات المواتي بمغن في االقدمية 

 ما نسبتو (150)لب أقدمية سنوات 5المعممات األكثر من عدد  بمغفيما ،  % 34.78ما نسبتو  

 وىو ما يوضحو الشكل التالي: . %65.21ب

 
 لخبرة التدريسية.توضيحي لتوزيع عينة المعممات بحسب ا 8شكل

  ليم: حسب الحالة االجتماعيةب عينة المعممات أفرادتوزيع  التالي لجدولاكما يوضح      

 .الحالة االجتماعيةيوضح توزيع عينة الدراسة )المعممات( حسب متغير  7جدول

 الحالة االجتماعية  غير متزوجة متزوجة المجموع

 توزيع العينة  70 180 230

 النسبة المئوية  2%2 % .78 %100

غير ، الحالة االجتماعية )متزوجة ريحسب متغ المعمماتالعينة  أفراد أن 7يتضح من خ ل الجدول     

في حين بمغ عدد المعممات    %78.26 لب تونسبما  180متزوجة ( حيث بمغ عدد المعممات المتزوجات 

 :، والشكل التالي يوضح ذلك%21.73 تونسبما ( 70الغير متزوجات)
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 الحالة االجتماعية.توضيحي لتوزيع عينة المعممات بحسب  9شكل

 

 لمؤسسة العمل: توزيع عينة الدراسة حسب متغير الموقع الجغرافي التاليجدول كما يوضح ال   

 .موقع مؤسسة العمليوضح توزيع عينة الدراسة )المعممات( حسب متغير  8جدول

 الموقع الجغرافي  سسة البعد عن المؤ  القرب من المؤسسة  المجموع 

 توزيع العينة 60 170 230

 النسبة المئوية  26% 74% %100

د للللللللع الجغرافي )القرب و البعللللللللللللن حسب الموقلللللللموزعي أفراد العينة أن 8تتضح من خ ل الجدول      

 معممة نسبة 60سة حيث بمغ عدد المعممات المواتي يقمنا بعيدا عن المؤس، (مؤسسة العملعن 

،  %73.91نسبة  170في حين بمغ عدد المعممات المواتي يقمنا بالقرب من المؤسسة ، 26.09%

 والشكل التالي يوضح ذلك:
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 توضيحي لتوزيع عينة المعممات بحسب موقع مؤسسة العمل. 10شكل

  : أداة الدراسة -6

  : مصادر الضغوط النفسيةمقياس ب تعريف -6-1

في  (2010)أحمد عيد مطيع الشخانبة، الذي طوره باحث مقياس مصادر الضغوط النفسية اختار ال     

 ( مفردة و سبعة أبعاد أو مقاييس فرعية والتي تتوزع كالتالي:28البيئة األردنية، والمكون من )

 يوضح توزيع مفردات المقياس عمى كل بعد من أبعاده السبعة. 9جدول 

 وزيع مفردات كل مقياس فرعيت المقاييس الفرعية أو األبعاد

 الع قة مع الزم ء. .1
 غموض العمل وسوء التنظيم. .2
 الع قة مع المدير. .3
 الراتب. .4
 . التعب واإلثارة النفسية.5
 . ظروف العمل الضارة بالصحة.6
 . تنظيم العمل.7

1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
7- 8 - 9 
10- 11- 12- 13- 14- 15- 16 
17- 18  
19- 20- 21 
22- 23- 24 
25- 26 - 27 – 28 
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تصحيح المقياس بإعطاء قيمة عددية )رقمية( لكل مفردة تتراوح بين درجة وأربعة درجات، حيث  يتم     

مصادر الضغوط النفسية لدى والتي تقيم ، كثيراً  (3)متوسطًا،  (3)، قمي ً  (2)نادرا،  (1) تعطى الدرجة

(، إذ تعكس الدرجات، وتتراوح الدرجة الكمية 17؛ 12؛ 4بية وىي )باستثناء المفردات االيجا.  معمماتال

(، حيث تشير الدرجة المنخفضة إلى تدني شدة الضغوط النفسية، 112 -28لمفرد عمى االستبانة بين )

 والدرجة المرتفعة إلى ارتفاع شدة الضغوط النفسية.

حقق الثبات باستخدام ومترية، حيث من خصائصو السيك األردنيةتحقق مطور المقياس في البيئة        

( لبعد الع قة مع الزم ء، 0.78( لبعد الع قة مع المدير، و)0.79ألفا كرونباخ القيم التالية : )

( لبعد التعب 0.70( لبعد ظروف العمل الضارة بالصحة، و)0.69( لبعد غموض العمل، و )0.74و)

( لبعد الراتب. كما تحقق من صدقو باستخدام 0.53( لبعد تنظيم العمل، و)0.60واآلثار النفسية، و)

التحميل العاممي االستكشافي والتي أشارت نتائجو إلى تجمع مفردات المقياس ضمن سبعة أبعاد فرعية 

وارتفاع معام ت  صدق االتساق الداخمي، وكذلك منسجمة إلى حد ما مع االفتراض الذي بنيت عميو

، إليوالذي تنتمي من خ ل ارتباط كل مفردة بالبعد  ة وكذلك االرتباط بين المفردات والدرجة الكمي

   ومعام ت االرتباط بين أبعاد المقياس والمقياس الكمي.

عمى ة األصمية لممقياس تم عرض النسخ ،لممقياس في البيئة الجزائرية الظاىري ولمتحقق من الصدق     

ً  في مجال القياس النفسي وترجمة المقاييس و محكمين من أساتذة عمم النفس والذين ليم باعًا طوي (06)

س مة الصياغة المغوية لمبنود ووضوحيا وم ئمتيا و وذلك من أجل الت كد من مدى  ، االختبارات النفسية

الجدول التالي يوضح و ، والتحقق من أن البنود ليا ع قة بالخاصية التي وضعت لقياسيا ،البيئة الجزائرية

 :ة المحكمين لألداةاألساتذ السادة أسماء

 

 



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                  :  الفصل الرابع
 

89 
 

  أسماء السادة األساتذة المحكمين لممقياس.قائمة ب: يوضح  10جدول 

  

 

 مكان العمل  الدرجة العممية اسم ولقب األستاذ 

1. 

 جناد عبد الوىللاب.2

3 . 

 . زيللاد رشيد4

 . زين أمحمد5

 . نصرات السعيد6

 أستاذ التعميم العالي.

 أستاذ التعميم العالي.

 تعميم العالي.أستاذ ال

 ماجستير القياس والتقويم في عمم النفس 

 ماجستير القياس والتقويم في عمم النفس

 ماجستير القياس والتقويم في عمم النفس

 

 جامعة مستغانم 

 جامعة بسكرة

 2جامعة وىران

 جامعة الوادي

البعد الثاني  ، والتي من بينيا حذفمجموعة من التعدي ت األساتذة المحكمين اقترحوقد         

 ( بندا25( بنود، ليستقر الشكل النيائي لممقياس عمى )3وىو)غموض العمل وسوء التنظيم( والمكون من )

 ( أبعاد أو مقاييس فرعية.6تمثل )

 :في البيئة الجزائرية التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس -6-2

 أواًل: التحقق من صدق المقياس:

 صدق االتساق الداخمي : -1

قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لممقياس الكمي والمقاييس الفرعية من خ ل حساب قيم      

معام ت االرتباط بين البنود والدرجة الكمية لألبعاد أو المقاييس الفرعية ،وبين بنود المقياس الكمي 

  والدرجة الكمية لممقياس، ومعامل االرتباط وبيرسونو بين األبعاد في ما بينيا. 
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الضغوط  يوضح قيم معامالت االرتباط "بيرسون" بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمقياس  11 جدول

 (30النفسية.)ن=

م .  المفردة

 االرتباط

م .  المفردة م . االرتباط المفردة

 االرتباط

م .  المفردة

 االرتباط

1 0.150 10 0.412* 16 0.252 22 0.703 

** 

2 0.102 11 0.500* 17 0.662** 23 0.416* 

3 0.351 12 0.154 18 0.551** 25 0.503* 

5 0.108 13 0.452* 19 0.476**   

7 0.365 14 0.685** 20 0.611**   

8 0.530** 15 0.726** 21 0.510*   

 .  0.05دالة إحصائيا عند مستوى  و * 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى   

مصادر يع معام ت ارتباطات البنود بالدرجة الكمية لمقياس أن جم السابق يتضح من الجدول      

ومنيا غير دالة ولكنيا  0.05و  0.01معام ت دالة إحصائيا عند مستوى داللة  الضغوط النفسية

وقد تراوحت القيم االرتباطية مابين درجات البنود والدرجة الكمية  معام ت ارتباط وبيرسونو موجبة،

 (،15لممفردة رقم )ك عمى قيمة  0.726القيمة  و( 2لممفردة رقم )ك دنى قيمة   0.102 لممقياس ما بين

كما أنيا بمغت أو تخطت محك وميتشلو المعتمد في ىذه  موجبة،وعمومًا كل معام ت االرتباط  المسجمة 

 ًا .مما يعني أن بنود المقياس الكمي متناسقة فيما بينيا وتقيس جانبًا سموكيًا واحد ،0.30الحاالت وىو
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تنتمي يوضح قيم معامالت االرتباط" بيرسون " بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لكل مقياس فرعي   12جدول 

 (30اليو.)ن=

الع قة مع 

 الزم ء

الع قة مع 

 المدير

التعب واإلثارة  الراتب

 النفسية

 تنظيم العمل ظروف العمل

الم

 فردة

م . 

 االرتباط

الم

 فردة

م . 

 االرتباط

الم

 ةفرد

م . 

 االرتباط

الم

 فردة

م . 

 االرتباط

الم

 فردة

م . 

 االرتباط

الم

 فردة

م . 

 االرتباط

1 0.586

** 

7 0.554

** 

14 0.901

** 

16 0.579

** 

19 0.868

** 

22 0.774

** 

2 0.632

** 

8 0.698

** 

15 0.889

** 

17 0.765

** 

20 0.701

** 

23 0.791

** 

3 0.527

** 

10 0.849

** 

  18 0.732

** 

21 0.838

** 

25 0.736

** 

5 0.595

** 

11 0.945

** 

        

  12 0.647

** 

        

  13 0.649

** 

        

 .0.05و * 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى 
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أن معام ت ارتباط البنود بالمقاييس الفرعية التي تنتمي إلييا كانت دالة  السابقيتضح من الجدول      

( والتي كانت معام ت 24؛9؛6؛4بعد حذف البنود التالية ) ،(0.01إحصائيا لجميع البنود عند مستوى )

 (بندا تتوزع عمى ستة أبعاد، والتي كانت21ليستقر المقياس أخيرا عمى ) ارتباطيا ضعيفة جدا أو سالبة،

. فالمقياس  0.30قيم معام ت ارتباط البنود بالمقاييس الفرعية التي تنتمي إلييا كانت أعمى من  ياجميع

 0.53تراوحت معام ت االرتباط بين بنوده والدرجة الكمية ليذا المقياس مابين  (الع قة مع الزم ء)الفرعي 

الع قة مع )في حين تراوحت ىذه المعام ت عند المقياس الفرعي  ، ك عمى قيمة 0.63ك دنى قيمة إلى 

لمعام ت عند المقياس في حين تراوحت ىذه ا ،ك عمى قيمة 0.95ك دنى قيمة إلى  0.55مابين  (المدير

في حين تراوحت ىذه المعام ت عند  ، ك عمى قيمة 0.90ك دنى قيمة إلى  0.89مابين   (الراتب)الفرعي 

، في حين تراوحت ىذه 0.77ك دنى قيمة إلى  0.58مابين   (التعب واإلثارة النفسية)المقياس الفرعي 

، في حين تراوحت 0.87ك دنى قيمة إلى  0.70مابين   (ظروف العمل)المعام ت عند المقياس الفرعي 

ك عمى قيمة.  0.79ك دنى قيمة إلى  0.74مابين   (تنظيم العمل)ىذه المعام ت عند المقياس الفرعي 

المحسوبة بمغت أو تخطت محك وميتشلو المعتمد في مثل  معام ت االرتباطجميع أن  والم حظ ليذه القيم

يع الترابطات تشير إلى درجة عالية من التجانس أو االتساق الداخمي وبالتالي فجم ،0.30ىذه الحاالت وىو

لمبنود. مما يشير إلى أن معام ت ارتباط البنود بالمقاييس الفرعية التي تنتمي إلييا مناسبة وصالحة 

 ومؤشرًا معقول لصدق االختبار. ،الستخداميا في عممية التحميل العاممي
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 الرتباط" بيرسون  "بين الدرجة الكمية لكل مقياس فرعي والدرجة الكمية لممقياس يوضح قيم معامالت ا  13جدول 

 

 (30الكمي.)ن=

 

 المقياس الكمي المقاييس الفرعية أو األبعاد

 0.309 الع قة مع الزم ء

 **0.573 الع قة مع المدير

 **0.781 الراتب

 **0.742 التعب واإلثارة النفسية

 **0.653 حةظروف العمل الضارة بالص

 **0.696 تنظيم العمل

أن قيم معام ت االرتباط بين المقاييس الفرعية والدرجة الكمية لممقياس، كانت  13يتضح من الجدول   

، ما عدا المقياس الفرعي )الع قة مع الزم ء( والذي سجل 0.01كميا ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(، وىذه الداللة اإلحصائية تعطي مؤشرًا لمتجانس الداخمي 0.309معامل ارتباط مقبول ولكنو غير دال )

لممقياس، و إلى أن أبعاد المقياس متناسقة في ما بينيا وأن مفرداتو متماسكة وىو ما يعتبر مؤشرًا معقول 

 عمى صدق االختبار.
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 ثانيًا: التحقق من ثبات المقياس:

 معامل ألفا كرونباخ:-1

( لمت كلللد ملللن ثبلللات ALPHA-CRONBACHطريقلللة ألفلللا كرونبلللاخ ) تلللم حسلللاب معاملللل الثبلللات ب      

( 30المقياس ككل، ومحاور المقياس الفرعيلة  . باسلتخدام معادللة ألفلا كرونبلاخ لعينلة اسلتط عية قواميلا )

 معممة، و الجدول التالي يوضح ذلك :                            

 (.30الكمي والمقاييس الفرعية )ن=يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لممقياس  14جدول 

 ألفا كرونباخ المقاييس الفرعية أو األبعاد

 0.30 الع قة مع الزم ء

 0.80 الع قة مع المدير

 0.75 الراتب

 0.47 التعب واإلثارة النفسية

 0.72 ظروف العمل الضارة بالصحة

 0.61 تنظيم العمل

 0.80 المقياس الكمللللللللللللللي

      

أن قيم معامل الثبات بطريقة وألفا كرونباخو مرتفع ويحقق المعايير المقبولة  14حظ من خ ل الجدول ي 

، أو بالنسبة لممقاييس الفرعية الستة، وىي : 0.80ل ختبار الجيد، سواًء بالنسبة لممقياس ككل والذي سجل

، 0.47، التعب واإلثارة النفسية بل 0.75، الراتب بل0.80، الع قة مع المدير بل0.30الع قة مع الزم ء بل



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                  :  الفصل الرابع
 

95 
 

. وىذا دليل عمى أن جميع البنود في 0.61، تنظيم العمل بل 0.72ظروف العمل الضارة بالصحة بل 

 أي أنيا تحقق خاصية أحادية البعد لكل مقياس فرعي . ،المقاييس الفرعية تقيس السمة نفسيا

وىي قيمة أعمى من القيم  0.80لكمي كانت كما ي حظ أن قيمة ألفا كرونباخ في المقياس ا      

ويفسر الباحث ىذا االرتفاع لمعامل ألفا كرونباخ لعدد بنود  ستة،المتحصل عمييا في المقاييس الفرعية ال

التي تسمح لألخطاء  مفرداتأي زيادة قيمة معامل ثبات درجاتو يرجع إلى عدد ال ،25المقياس الل

شى بعضيا بعضا مما يجعل الدرجة الم حظة لمفرد في المقياس تقترب العشوائية الموجبة والسالبة إن تت 

 من درجتو الحقيقية .

وبناء عمى نتائج ومؤشرات الصدق والثبات لممقياس في البيئة الجزائرية، من خ ل العينة       

 االستط عية، مما جعل الباحث يطمئن عمى تطبيقو عمى عينة الدراسة األساسية. 

 

: دراسةالمستخدمة في الالسيكومترية التقنيات و اإلحصائية األساليب  -7  

التحقق من البنية  ىونظرًا لطبيعة بحثنا والذي ييدف إل لكل بحث عممي تقنية إحصائية خاصة بو       

فمقد تم استخدام مجموعة من  لمقياس مصادر الضغوط النفسية لل)أحمد عيد مطيع الشخابنة(، العاممية

 ئية باستعمال الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية والتي يرمز ليا اختصارا بلالتقنيات اإلحصا

(SPSS ،)كذلك استخدمنا البرنامج اإلحصائي(Amos) في نمذجة المعادلة الييكمية )البنائية( من خ ل 

بالتقنيات  االستعانة مع التحميل العاممي التوكيدي لمتحقق من النموذج األمثل لممقياس في البيئة الجزائرية

 التالية :
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 أدوات اإلحصاء الوصفي : -7-1

 .النسب المئوية -أ

 .المتوسط الحسابي  -ب

 . االنحراف المعياري -ج

 أدوات اإلحصاء االستداللي : -7-2

  .وبيرسون ومعامل االرتباط  -أ

 : الدراسةالسيكومترية المستخدمة في  التقنيات -7-3

 :  maximum likelihood طريقة االحتمال األقصىبالتحميل العاممي التوكيدي  -7-3-1

تتمثل أىمية التحميل العاممي التوكيدي في اختبار صحة الفروض حول الع قات بين المتغيرات         

ويتم التعبير عن  ويستخدم ىذا األسموب لمتحقق من الصدق البنائي لممقاييس، الكامنة والمتغيرات المقاسة

 ،2009)أحمد عبد الخالق ،وآخرون ، )التابعة(مجموعة  المتغيرات المقيسةكل متغير كامن من خ ل 

( مفترضة CFAأنا تكوين بنية االختبار في التحميل االثباتي لمعوامل ) (2006يرى ىاممتون ) .و(130

 ،2006ىاممتون ،)استنتاجًا وتستخدم بيانات الممتحنين لتقدير قابمية النجاح عمميًا لمبنية المفترضة.  

145)  

حيث توفر لمباحثين أساسا إحصائيا لمحكم عمى  1940( ىذه الطريقة عام Lawelyاقترح لولي )      

و تعتبر من  ،النموذج الذي يت لف من عدد معين من العوامل في تفسير مصفوفة االرتباط م ئمةمدى 

ظيم االحتمالية لممعممة أكثر طرق التقدير استعماال حيث يتم إيجاد تقدير المعالم من خ ل إجراءات تع

 المراد تقديرىا عندما يكون لدينا معمومات عن العينة .
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 النموذج لمبيانات : مالئمةمؤشرات  -7-3-2  

النموذج النظري الذي يقترحو  بم ئمةييتم الباحث عادة عند استخدام  التحميل العاممي التوكيدي         

الميدان، ولمقيام بذلك ىناك ما يعرف بمؤشرات حسن  لمبيانات الواقعية الم حظة التي يجمعيا من

تساعد الباحث عمى تحديد مدى جودة نموذج مقترح عن  إحصائية، و ىي مؤشرات أو المطابقة الم ئمة

طريق مقارنتو بنموذج آخر أو باختبار التوافق بين مصفوفة التباين التي يقترحيا النموذج و المصفوفة 

 الم حظة  . 

بعض المؤشرات المستخدمة في البحث الحالي اعتمادًا عمى دليل استخدام برنامج  نورد  ليذا سو      

أمحمد تيغزة ،و  Hooper,D et al,2008و ، james L.Arbuckleل(2011)للAmos20وأموسو 

 يمي :كما،( 2011)

χمؤشر كاي مربع  -1
df/2) و درجات الحرية  و النسبة بين قيمة كاي مربع 2

χ) : 

التي تعرضيا كل البرامج اإلحصائية، و يعكس ىذا المؤشر  الم ئمةمن أشير مؤشرات ىو و         

مدى التباين بين مصفوفة التباين الم حظة من البيانات الفعمية وتمك المصفوفة التي تقترحيا الع قات 

إذا كانت قيمة ، ف اإلحصائيةالموجودة في النموذج النظري، و يتميز ىذا المؤشر ب نو يمكن اختبار داللتو 

كان ذلك مؤشرا عمى اخت ف النموذج النظري بشكل كبير و   إحصائياكاي مربع ألحد النماذج دالة 

معنوي عن النموذج الفعمي الذي يحدد الع قات بين المتغيرات، و عمى ذلك فان القيمة الدالة ليذا المؤشر 

كانت قيمة مربع كاي غير دالة فان  اإذتوصيفو، و عمى العكس  إعادةتعني رفض النموذج المقترح أو 

الباحث يقبل النموذج عمى أنو قد يكون النموذج الصحيح الذي يصف الع قات بين المتغيرات.                           

ذا ف قل يعني ىذا اتفاق النموذج مع البيانات، 3وكمما كان حاصل قسمة كاي مربع عمى درجات الحرية  واا



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                  :  الفصل الرابع
 

98 
 

الحصول  إلىو دائما يسعى الباحثون  دلت عمى أن النموذج مطابق تمامًا لمبياناتف قل  2كانت القيمة 

 .إحصائيةعمى قيم منخفضة لمؤشر كاي مربع مع عدم داللة 

ومن أىم عيوب ىذا المؤشر ىو ت ثره بحجم العينة المستخدمة، فالعينات ذات الحجم الكبير قد       

ا أو قريبا من النموذج الحقيقي، كذلك قد تؤدي العينات تؤدي لرفض النموذج حتى لو كان نموذجا جيد

 قبول نماذج أقل جودة أو ذات اخت ف كبير نسبيا بينيا و بين البيانات الم حظة.  إلىصغيرة الحجم 

فردا، و تكون الداللة  200-100يكون ىذا المؤشر مناسبا لمطابقة نموذج لحجم عينة تتراوح بين و       

فردا، لذلك ينصح باستخدام مؤشرات أخرى  200قرارا مع حجم عينة أكبر من أقل است اإلحصائية

 لممطابقة  في ىذه الحالة.

 من أىم ىذه المؤشرات نذكر :: Absolute Fit Indexes (AFI)مؤشرات المطابقة المطمقة  -2

     : Goodness Of Fit Index    (GFI) مؤشر حسن المطابقة -2-1

حسن المطابقة بين الصفر و الواحد، و ىو يحدد مقدار التباين في المصفوفة تتراوح قيمة مؤشر      

التوجد مستويات  أكبر قيمة تدل عمى أفضل مطابقة.الناتجة عن نموذج التحميل العاممي التوكيدي و 

 قيمة مقبولة ليذا المؤشر. فضلأ 0.9تعد محددة أو متفق عمييا ،و 

 Root Mean Square Error Of        التقاربيمتوسط الخطأ ل التربيعي جذرالمؤشر  -2-2

Approximation (RMSEA) : 

  (ستيجر) إليوو قد توصل ،الحديثة يعد ىذا المؤشر من أىم مؤشرات حسن المطابقة        

Steigerوىي :،بين ث ث وظائف ىامة  إذ يجمع، (1990)عام 

  ؛ . تقدير دقة المطابقة1
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  مة يصنف أحيانًا لللللللللقة عند افتقار النموذج ل قتصاد في البارامترات ومن ثح نتيجة المطابلللللللللتصحي .2

 ؛من مؤشرات المطابقة االقتصادية 

   . يصحح أثر حجم العينة بحيث ال تت ثر نتيجتو باتساع أو انخفاض حجميا ،وبتعبير آخر يعمل 3

  عمى تحييد أثر حجم العينة عمى جودة المطابقة.

ذا س        ذا كانت القيمة  0.05اوت قيمتو واا ف قل د ل ذلك عمى أن النموذج يطابق تمامًا البيانات ، واا

د ل ذلك عمى أن النموذج يطابق بدرجة كبيرة بيانات العينة ،أما إذا زادت  0.05،0.08محصورة بين 

عيار كم فيرفض النموذج .وسوف يعتمد بشكل أساسي في ىذا البحث عمى ىذا المؤشر 0.08قيمتو عمى 

 لقبول النموذج المفترض من العينة أو رفضو.

 : Incremental Fit Indexes ( IFI (مؤشرات المطابقة المتزايدة  -2-3

حيث يعكس مدى تفوق النموذج الذي يقترحو الباحث في م ءمتو عمى النموذج القاعدي الذي عادة       

و درجة القطع المقترحة ليذا المؤشر والواحد بين الصفر  تتراوح قيمة المؤشر ما يكون النموذج الصفري،

 ، ومن أىم مؤشرات المطابقة المتزايدة : 0.90ىي 

  : Comparative Fit Index (CFI) مؤشر المقارنة المقارن -2-4

 ىي كمما اقتربت من الواحد كانت أفضل أن القيمة المثمى و الصفر و الواحدراوح قيمتو ما بين تت      

التي تدل عمى نجاح النموذج  و تطابقو مع البيانات الخاصة الدراسات أن القيمة  و قد أشارت بعض،

 .0.95 أو 0.90بعينة الدراسة ىي

 :Root Mean Square Residual(RMR)مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي  -2-5

وذج د ل ذلك عمى توفر النم 0.05متوسط مربعات البواقي أقل من   كانت قيمة مؤشر جذر إذا      

 .تبدو مناسبة حيث تد ل عمى مطابقة مقبولة 0.08أن درجة القطع  آخرونعمى مطابقة ممتازة ،ويرى 



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                  :  الفصل الرابع
 

100 
 

 :Parseimony Goodness of fit index(PGFI)مؤشر جودة المطابقة االقتصادية -2-6

  اوي لللللللللل( ويكتفي أحيانًا ب ن تكون قيمة المؤشر المطابقة يس1-0تتراوح قيمة ىذا المؤشر بين )      

 لمداللة عمى توفر النموذج عمى مطابقة. 0.60واألفضل أن تكون أكبر من  0.50أو أعمى من 

 :Hoelter’s Critical N (CN)مؤشر حجم العينة الحرج لهولتر  -2-7

يختمف مؤشر حجم العينة الحرج ليولتر عن المؤشرات السابقة ألنو يركز مباشرة عمى كفاية حجم       

لمستعممة بداًل من التركيز عمى كفاية المطابقة.وتعتبر مطابقة النموذج المفترض لمبيانات مرضية العينة ا

 لتمكين النموذج المفترض من تحقيق المطابقة. 200أكبر من  (CN)أو كافية إذا كانت قيمة مؤشر
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 خالصة الفصل   

   ة للللللللللللللاسلللة بالتحديلللد وكلللذلك الدراسلللة االستط عيبعلللد أن استعرضلللنا التعلللاريف اإلجرائيلللة وعينلللة الدر         

التللي مللن خ ليللا اسللتطعنا الت كللد مللن الخصللائص السلليكومترية لللألداة المسللتعممة فللي الدراسللة وكللذلك تحديللد 

 المنيج المناسب لمدراسة والتقنيات اإلحصائية التي سنستعمميا في فصل عرض وتحميل ومناقشة النتائج . 
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 : تمھید        

 كما أنيا  أىمیتيا وتتحدد البحث ىداؼأ تصاغ أساسيا فعمى ، العممي البحث غایة البحث نتائج تمثؿ

 وـػػػػػػػػػػػمعم وھ اػػػػػػػػوكم البحث، وعػػػػػػػػػػموضاىرة ػػػػػػػلظا بنفس تيتـ التي المستقبمیة العممیة األبحاث أساس

 كمماالظاىرة  عف التعبیر في مصداقیة أكثر البحث نتائج كانت اكمم فاف العممي البحث أبجدیات في

 عمى لمتعمیـ قابمیتيا خالؿ مف وذلؾ ، الواقع أرض عمى والتطبیؽ لالستخداـ قابمیة أكثر كانت

 المعرفة غایة یعداف والمذاف التحكـ و التنبؤ مبدأي تحقیؽ إمكانیة ومنيا ، المشابو أو المماثمة الظواىر

 .الیومیة حیاتو في اإلنساف تواجو التي المشكالت حؿ ي تستيدؼالت العممیة

 : فروضھا حسب البحث نتائج وتفسیر عرض 1-

يتمتع مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى مستوى :  لفرضية األولىا 1- 1

 .األبعاد الفرعيةمعممات المرحمة االبتدائية بدرجة مرتفعة من االتساق الداخمي عمى 

ف صحة الفرضیة قاـ الباحث باستخداـ معامؿ االرتباط "بیرسوف" بیف مفردات كؿ ولمتحقؽ م      

عامؿ مف عوامؿ المقیاس الستة ودرجة العامؿ بعد حذؼ درجة المفردة. وتوضح الجداوؿ التالیة 

 االتساؽ الداخمي لمفردات مقیاس مصادر الضغوط النفسیة:

 ( باستخدام معامل االرتباط الثنائي األصيل بين المفردةالزمالء العالقة معاالتساق الداخمي لمفردات عامل ) 15جدول

 والبعد.

 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.31 أشعر أف ىناؾ دسائس ونفاؽ بیف زمالئي في العمؿ 1

 0.33 یخمو العمؿ مف التعاوف بیف الزمالء 2

 0.24 ىناؾ مشاجرات ومشاحنات بیف زمالئي في العمؿ 3
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 0.26 ر أف زمالئي في العمؿ یتدخموف في شؤوني الخاصةأشع 5

لممفردة  0.33و  3لممفردة 0.24أف قیـ معامالت االرتباط تراوحت بیف  15یتضح مف الجدوؿ      

وىي معامالت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ العالقة  2

 مع الزمالء.

 

 

 

ساق الداخمي لمفردات عامل )العالقة مع المدير( باستخدام معامل االرتباط الثنائي األصيل بين االت 16جدول 

 المفردة والبعد.

 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.57 أشعر أف المدیر ال یعطیني التقدیر الذي أستحقو 7

 0.49 ال یأخذ المدیر أفكاري بعیف االعتبار 8

 0.45 یمیز بیف العاممیفأشعر أف المدیر  10

 0.58 أجد صعوبة في التفاىـ مع المدیر 11

 0.47 ىناؾ محسوبیة وواسطة في العمؿ 12

 0.49 ال یضع المدیر الشخص المناسب في المكاف المناسب 13

لممفردة  0.58و  10لممفردة 0.45أف قیـ معامالت االرتباط تراوحت بیف  16یتضح مف الجدوؿ     

ت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ وىي معامال 11

 العالقة مع المدیر.

 االتساق الداخمي لمفردات عامل )الراتب( باستخدام معامل االرتباط الثنائي األصيل بين المفردة والبعد. 17جدول 
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 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.47 توجد حوافز في العمؿ 14

 0.29 الراتب الذي أتقاضاه قمیؿ 15

لممفردة  0.47و  15لممفردة 0.29أف قیـ معامالت االرتباط تراوحت بیف  17یتضح مف الجدوؿ      

وىي معامالت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ  14

 الراتب.

النفسية( باستخدام معامل االرتباط الثنائي األصيل بين  اآلثار )التعب و االتساق الداخمي لمفردات عامل 18جدول 

 المفردة والبعد.

 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.21 المسافة بیف مكاف السكف ومكاف العمؿ طویمة 16

 0.39 وقت االستراحة في العمؿ قصیر 17

 0.38 عدد ساعات العمؿ كثیرة 18

لممفردة  0.39و  16لممفردة 0.21أف قیـ معامالت االرتباط تراوحت بیف  18جدوؿیتضح مف ال      

وىي معامالت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ  17

 النفسیة. اآلثار التعب و

مل االرتباط الثنائي األصيل االتساق الداخمي لمفردات عامل )ظروف العمل الضارة بالصحة( باستخدام معا 19جدول 

 بين المفردة والبعد.

 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.44 یفتقر مكاف العمؿ لمنظافة 19

 0.46 یفتقر مكاف العمؿ لمخدمات مثؿ الماء والمقاعد 20
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 0.51 كثرة اإلزعاج في مكاف العمؿ 21

لممفردة  0.51و  19لممفردة 0.44وحت بیف أف قیـ معامالت االرتباط ترا 19یتضح مف الجدوؿ     

وىي معامالت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ  21

 ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة.

االتساق الداخمي لمفردات عامل )تنظيم العمل( باستخدام معامل االرتباط الثنائي األصيل بين المفردة  20جدول 

 .والبعد

 االتساؽ الداخمي المفردة رقـ المفردة

 0.44 عدـ توفر أدوات العمؿ بشكؿ كاؼ 22

 0.49 أشعر بأف أوقات الدواـ غیر مناسبة 23

 0.52 یتسـ مكاف العمؿ بالفوضى وعدـ الترتیب 25

لممفردة  0.52و  22لممفردة 0.44أف قیـ معامالت االرتباط تراوحت بیف  20یتضح مف الجدوؿ    

ىي معامالت ارتباط مقبولة وجمیعيا موجبة وىو ما یشیر لالتساؽ الداخمي لمفردات عامؿ تنظیـ و  25

 العمؿ.

ألفػا  معادلػة حساب معامػؿ الثبػات بطریقػة ولمتحقؽ مف ثبات مقیاس مصادر الضغوط النفسیة، تـ     

، ( لمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػات المقیػػػػاس ككػػػػؿ، ومحػػػػاور المقیػػػػاس الفرعیػػػػة(ALPHACRONBACHكرونبػػػػاخ 

                     عممة، و الجدوؿ التالي یوضح ذلؾ: ( م230باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لعینة استطالعیة قواميا )

 (.230يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لممقياس الكمي والمقاييس الفرعية )ن= 21جدول 

 ألفا كرونباخ المقاییس الفرعیة أو األبعاد

 0.618 العالقة مع الزمالء

 0.666 العالقة مع المدیر
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 0.457 الراتب

 0.321 التعب واإلثارة النفسیة

 0.627 ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة

 0.582 تنظیـ العمؿ

 0.833 المقیاس الكمػػػػػػػػػػػػػػي

أف قیـ معامؿ الثبات بطریقة "ألفا كرونباخ" مرتفع ویحقؽ المعاییر  21یالحظ مف خالؿ الجدوؿ      

، أو بالنسبة لممقاییس الفرعیة 0.83بولة لالختبار الجید، سواًء بالنسبة لممقیاس ككؿ والذي سجؿالمق

، التعب واإلثارة 0.46، الراتب بػ0.67، العالقة مع المدیر بػ0.62الستة، وىي : العالقة مع الزمالء بػ

. وىذا دلیؿ عمى أف 0.58، تنظیـ العمؿ بػ 0.63، ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة بػ 0.32النفسیة بػ 

جمیع البنود في المقاییس الفرعیة تقیس السمة نفسيا، أي أنيا تحقؽ خاصیة أحادیة البعد لكؿ مقیاس 

 فرعي .

وىي قیمة أعمى مف القیـ  0.83كما یالحظ أف قیمة ألفا كرونباخ في المقیاس الكمي كانت       

حث ىذا االرتفاع لمعامؿ ألفا كرونباخ لعدد المتحصؿ عمیيا في المقاییس الفرعیة الستة، ویفسر البا

، أي زیادة قیمة معامؿ ثبات درجاتو یرجع إلى عدد المفردات التي تسمح لألخطاء 21بنود المقیاس الػ

العشوائیة الموجبة والسالبة إف تتالشى بعضيا بعضا مما یجعؿ الدرجة المالحظة لمفرد في المقیاس 

 تقترب مف درجتو الحقیقیة .

وبالتالي تحقؽ فرضیة  بناء عمى نتائج ومؤشرات الصدؽ والثبات لممقیاس في البیئة الجزائریة،و       

یحقؽ مقیاس مصادر الضغوط النفسیة لدى معممات المرحمة االبتدائیة لمعامؿ ثبات البحث وىي 
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ي إجراء التحمیؿ اإلحصائ، مما جعؿ الباحث یطمئف عمى األساسیةالعینة  بعد تطبیقو عمى  مقبوؿ.

 لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لممقیاس باستخداـ التحمیؿ العاممي التوكیدي.

يحقق مقياس مصادر الضغوط النفسية لدى معممات الفرضية الثانية:  .1

 .لصدق البنائي باستخدام التحميل العاممي التوكيديا المرحمة االبتدائية

تنتظـ  فقرات، تـ افتراض أف جمیع الوبناء عمى اإلطار النظري و الدراسات واألبحاث السابقة        

الراتب، و التعب واإلثارة النفسیة،  و والعالقة مع المدیر، العالقة مع الزمالء،عوامؿ، وىي: ) ستةحوؿ 

وفي ضوء افتراض التطابؽ بیف مصفوفة التغایر  ،(و ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة، و تنظیـ العمؿ

لمفترضة مف قبؿ النموذج )المستيمكة مف قبؿ النموذج(، لممتغیرات الداخمة في التحمیؿ والمصفوفة 

تنتج العدید مف المؤشرات الدالة عمى جودة ىذه المطابقة والتي یتـ قبوؿ النموذج المفترض لمبیانات أو 

وأشارت نتائج المعالجات اإلحصائیة لمنموذج  رفضو في ضوئيا والتي تعرؼ بمؤشرات جودة المطابقة.

الذي تـ استخدامو لمعالجة البیانات  Amosحمیؿ التوكیدي مف مخرجات برنامج المقترح باستخداـ الت

اإلحصائیة التي تـ الحصوؿ عمیيا مف أفراد عینة الدراسة، تـ الحصوؿ عمى درجة تشبعات العوامؿ أو 

( أدناه النموذج التخطیطي 11ویوضح الشكؿ رقـ )األبعاد بالمؤشرات )المفردات( المعبر عنيا 

 :  Amos.v24 نموذج العاممي الذي أخذناه مف نتائج الحزمة اإلحصائیةلمسارات ال
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وقيم بارامترات النموذج بوحداتها المعيارية ( Amosبرنامج ) نتائج مستقطع منيوضح مسار تخطيطي  11شكل 

 .بإجراء التحميل العاممي التوكيدي من الدرجة األولى

نحدار المعیاریة لممفردات عمى العوامؿ( وقد تـ عرض التشبعات لممفردات )معممات اال     

Standardized Loading Estimates :ومستوى معنویاتيا في الجدوؿ التالي 
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يوضح معممات االنحدار المعيارية لممفردات )التشبعات( عمى العوامل ومستوى معنوياتها. 22جدول   

مستوى 

 المعنویة

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

ة(المعیاری  

بیاف 

 المسارات

مستوى 

 المعنویة

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

 المعیاریة(

بیاف 

 المسارات

 F1  إحصائیا F4    إحصائیا

دالة 

 إحصائیا

0.660 F4          

q13 

دالة 

 إحصائیا

0.793 F1          

q1 

دالة 

 إحصائیا

0.447 F4          

q14 

دالة 

 إحصائیا

0.738 F1          

q2 

غیر دالة 

 إحصائیا

0.147 F4          

q15 

دالة 

 إحصائیا

0.637 F1          

q3 

  F5  دالة

 إحصائیا

0.358 F1          

q4 

غیر دالة 

 إحصائیا

0.096 F5          

q16 

  F2 

دالة 

 إحصائیا

0.538 F5          

q17 

دالة 

 إحصائیا

0.213 F2          

q5 

دالة  0.452 F5           دالة 0.265 F2          
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یاإحصائ  q18 إحصائیا q6 

  F6  دالة

 إحصائیا

0.821 F2          

q7 

دالة 

 إحصائیا

0.550 F6          

q19 

دالة 

 إحصائیا

0.659 F2          

q8 

دالة 

 إحصائیا

0.659 F6          

q20 

غیر دالة 

 إحصائیا

0.171 F2          

q9 

دالة 

 إحصائیا

0.533 F6          

q21 

دالة 

 إحصائیا

0.620 F2          

q10 

   F3 

دالة 

 إحصائیا

0.831 F3          

q11 

دالة 

 إحصائیا

0.532 F3          

q12 

 یتضح مف الجدوؿ السابؽ مایمي:

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف العالقة مع الزمالءفیما یخص البعد األوؿ )

 .إحصائیاً ( وجمیعيا دالة 0.793؛0.358)

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف العالقة مع المدیرفیما یخص البعد الثاني )

 (.9، ما عدا الفقرة رقـ )( وجمیعيا دالة إحصائیاً 0.821؛0.171)
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 ( وجمی0.831؛0.532( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف )الراتبفیما یخص البعد الثالث ) عيا

 دالة إحصائیًا.

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف التعب واإلثارة النفسیةفیما یخص البعد الرابع )

 (.15، ما عدا الفقرة رقـ )( وجمیعيا دالة إحصائیاً 0.660؛0.147)

 ( فاف ظروؼ العمؿ الضارة بالصحةفیما یخص البعد الخامس )فقراتو عمیو تراوحت بیف  تشبعات

 (.16( وجمیعيا دالة إحصائیًا، ما عدا الفقرة رقـ )0.538؛0.096)

 ( 0.659؛0.533( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف )تنظیـ العمؿفیما یخص البعد السادس )

 وجمیعيا دالة إحصائیًا.

  جودة مطابقة النموذج لمبيانات : -

المطابقة المسجمة لمنموذج أما الخطوة الثانیة والتي قاـ بيا الباحث وىي تفحص مؤشرات حسف       

جاءت مؤشرات جودة مطابقة النموذج المقترح لمبیانات مع النموذج المفترض مف المفترض، حیث 

( لبعض مؤشرات حسف المطابقة لمنموذج 01یظيره جدوؿ رقـ )مخرجات التحمیؿ اإلحصائي، كما 

 صادر الضغوط النفسیة.المفترض بإجراء التحمیؿ العاممي التوكیدي مف الدرجة األولى لمقیاس م
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 المفترض لبنية من الدرجة األولى التوكيدي يوضح: مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج 23جدول 

 مصادر الضغوط النفسية. مقياس

 المدى المثالیة لممؤشر قیمة المؤشر مؤشرات حسف المطابقة            

2) النسبة االحتمالیة لمربع كاي .
χ) 2

χ 

=366.385 

df = 174 

 داؿ إحصائیاً 

P= 0.000 

 أف تكوف غیر دالة.

مؤشر نسبة درجة الحریة لمربع كاي 

(df/2
χ) 

 تطابؽ تاـ. 5أقؿ مف  2.106

الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتراف.  

(RMSEA) 

 مطابقة جیدة. 0.08أقؿ مف  0.070

 .0.90القیمة القریبة مف  0.821 (CFI )مؤشر المطابقة المقارف.

 .0.90أكبر مف القیمة  0.830 (IFI )طابقة التزایدیة.مؤشر الم

 . 0.90أكبر مف القیمة  0.763 (TLI)لویس  -مؤشر تاكر

مؤشر المطابقة المقارف 

 (PCFI)االقتصادي.

 0.50تساوي أو أعمى مف  0.619
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( james L.Arbuckle,2011 :601-616*جدوؿ مف انجاز الباحثاف اعتمادًا عمى: )

Hooper,D et al,2008 :53-60) ( 229 ،2012( و )تیغزة،277-101 ،2011)تیغزة،و-

239.) 

عدـ مالءمة النموذج مالءمة مقبولة لمبیانات، فمؤشر مربع كاي داؿ  23یتضح مف الجدوؿ         

عمى الرغـ مف أف ىذا المؤشر ینطوي عمى عیوب كثیرة، ولذلؾ ینصح باستعمالو بمعیة مؤشرات 

ذلؾ حساسیتو لحجـ معامالت االرتباط ، ومعامالت االرتباط المرتفعة  أخرى لحسف المطابقة ومف

( ، بحیث 115، 2011تؤدي إلى ارتفاع قیمة مربع كاي، كما أف مربع كاي یتأثر بحجـ العینة )تیغزة،

وأف الداللة اإلحصائیة  200إلى  100یعتبر مقیاسًا مناسبًا لمطابقة النموذج لحجـ عینة تتراوح بیف 

( ، وبالرغـ مف أف قیمة مؤشر 343، 2012،ة) تغیز  200استقرارًا مع حجـ عینة أكبر مف تكوف أقؿ 

ضمف المستوى الذي یدؿ عمى حسف المطابقة   RMSEAالجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتراف  

، وبالتالي فيي أقؿ مف درجة  0.08والعمیا = 0.06والتي لـ تخرج عف حدود الثقة الدنیا = 0.07

نسبة درجة الحریة لمربع كاي  ،إال أف قیمة مؤشر 0.08یمة التي تدؿ عمى جودة المالئمة القطع الق

df/2
χ   بالرغـ أنيا التي لـ تخرج عف حدود  2وىي مرتفعة عمى القیمة الجیدة أقؿ مف  2.103تساوي

 (، وارتفاع مؤشرjames L.Arbuckle.2011:601-616والتي اقترحيا كٍؿ مف ) 3الثقة المقدرة بػ 

إال أف مؤشر ،  0.60أو  0.50عمى القیمة الدنیا المحددة بػPCFI جودة المطابقة االقتصادي مؤشر

قیميا بعیدة عف الواحد، والتي یحددىا كٍؿ مف  TLI  مؤشر المطابقة التزایدي وCFI  المطابقة المقارف

Hooper,D et al,2008 :53-60)  ( ف مما یدؿ عمى أف ىناؾ بعض التناقض بی، 0.90بػ

 النموذج والبیانات.

أف الباحث یمكف أف یجعؿ  إالجودة النموذج،  إلىوفي ضوء نتائج التحمیؿ السابقة والتي تشیر       

 إحصائیاالنموذج أكثر جودة مف خالؿ استبعاد المؤشرات ذات درجات التشبعات الضعیفة وغیر دالة 
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مى المتغیر الكامف، أي استبعدت المؤشرات عأو معامالت االنحدار المعیاریة المقدرة بمعامالت التشبع 

، وكمما زادت قیـ تشبعات المتغیرات عمى العوامؿ الكامنة كمما دؿ ذلؾ  q16 ؛q15؛ q9)المفردات( 

 عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقیاس البحث. 

 التوكیدي مرة أخرى لمبیانات وذلؾ بعد حذؼ المفردات ضعیفة العاممي وقد تـ إجراء التحمیؿ     

        التشبع. وذلؾ لمتحقؽ مف المؤشرات لممقیاس، وكانت النتائج فیما یتعمؽ بتشبعات المفردات

  عمى األبعاد الستة بعد الحذؼ عمى النحو المبیف في الجدوؿ التالي:

يوضح معممات االنحدار المعيارية لممفردات )التشبعات( عمى العوامل ومستوى معنوياتها. 24جدول   

مستوى 

یةالمعنو   

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

 المعیاریة(

بیاف 

 المسارات

مستوى 

 المعنویة

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

 المعیاریة(

بیاف 

 المسارات

 F1  إحصائیا F4    إحصائیا

دالة 

 إحصائیا

0.650 F4          

q13 

دالة 

 إحصائیا

0.793 F1          

q1 

دالة 

 إحصائیا

0.424 F4          

q14 

دالة 

 إحصائیا

0.738 F1          

q2 

دالة    

 إحصائیا

0.637 F1          

q3 

دالة     0.358 F1          
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 q4 إحصائیا

  F5   F2 

دالة 

 إحصائیا

0.505 F5          

q17 

دالة 

 إحصائیا

0.212 F2          

q5 

دالة 

 إحصائیا

0.446 F5          

q18 

دالة 

 إحصائیا

0.262 F2          

q6 

  F6  دالة

 إحصائیا

0.814 F2          

q7 

دالة 

 إحصائیا

0.558 F6          

q19 

دالة 

 إحصائیا

0.659 F2          

q8 

دالة 

 إحصائیا

0.659 F6          

q20 

دالة 

 إحصائیا

0.621 F2          

q10 

دالة 

 إحصائیا

0.527 F6          

q21 

   

   F3 

دالة 

 إحصائیا

0.831 F3          

q11 

          F3 0.531 دالة إحصائيا

q12 

 یتضح مف الجدوؿ السابؽ مایمي:
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  أف جمیع معامالت تحمیؿ المتغیرات المشاىدة عمى العوامؿ الكامنة دالة إحصائیًا مما یدؿ عمى

قة مع الزمالء، والعالقة مع المدیر، و الراتب، العالأىمیة المتغیرات المشاىدة في قیاس تأثیر كؿ مف 

و التعب واإلثارة النفسیة، و ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة، و تنظیـ العمؿ، عمى استجابة المعممات 

 عمى مقیاس مصادر الضغوط النفسیة.

  بعد حذؼ  –وقد جاءت مؤشرات جودة مطابقة النموذج المقترح لمبیانات مع النموذج المفترض

  كما في الجدوؿ التالي:  –مف مخرجات التحمیؿ اإلحصائي  –ت ذات التشبع الضعیؼ بالعامؿ المفردا

 مصادر يوضح: مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج التوكيدي من الدرجة األولى المفترض لبنية مقياس 25جدول 

 الضغوط النفسية.

 شرالمدى المثالیة لممؤ  قیمة المؤشر مؤشرات حسف المطابقة            

2) النسبة االحتمالیة لمربع كاي .
χ) 2

χ 

=366.385 

df = 174 

 داؿ إحصائیاً 

P= 0.000 

 أف تكوف غیر دالة.

مؤشر نسبة درجة الحریة لمربع كاي 

(df/2
χ) 

 تطابؽ تاـ. 5أقؿ مف  2.100

لمتوسط خطأ االقتراف.  ألتربیعيالجذر  

(RMSEA) 

 مطابقة جیدة. 0.08أقؿ مف  0.073

 .0.90القیمة القریبة مف  0.858 (CFI )قة المقارف.مؤشر المطاب
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 .0.90أكبر مف القیمة  0.865 (IFI )مؤشر المطابقة التزایدیة.

 . 0.90أكبر مف القیمة  0.798 (TLI)لویس  -مؤشر تاكر

مؤشر المطابقة المقارف 

 (PCFI)االقتصادي.

 0.50تساوي أو أعمى مف  0.602

( james L.Arbuckle,2011 :601-616دًا عمى: )*جدوؿ مف انجاز الباحثاف اعتما

Hooper,D et al,2008 :53-60) ( 229: 2012( و )تیغزة،277-101: 2011)تیغزة،و-

239.) 

مفردة یمكف االسترشاد بيا عند الرغبة في  (18وبذلؾ یصبح المقیاس بعد الحذؼ مكوف مف )    

 معرفة مصادر الضغوط النفسیة لدى المعممات .

ناء عمى نتائج التحمیؿ العاممي التوكیدي مف الدرجة األولى، اىتدى الباحث إلى تصور وجود وب       

بنیة ىرمیة بیف العوامؿ الكامنة الستة والتي تعكس مصادر الضغوط النفسیة. وفي ضوء افتراض 

ج التطابؽ بیف مصفوفة التغایر لممتغیرات الداخمة في التحمیؿ والمصفوفة لمفترضة مف قبؿ النموذ

)المستيمكة مف قبؿ النموذج(، تنتج العدید مف المؤشرات الدالة عمى جودة ىذه المطابقة والتي یتـ قبوؿ 

النموذج المفترض لمبیانات أو رفضو في ضوئيا والتي تعرؼ بمؤشرات جودة المطابقة.ویوضح الشكؿ 

نتائج الحزمة  (  أدناه النموذج التخطیطي لمسارات النموذج العاممي الذي أخذناه مف12رقـ )

 .Amos.v24اإلحصائیة 
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( وقيم بارامترات النموذج بوحداتها المعيارية Amosيوضح مسار تخطيطي مستقطع من نتائج برنامج ) 12شكل  

 بإجراء التحميل العاممي التوكيدي من الدرجة األولى.

مى العوامؿ( وقد تـ عرض التشبعات لممفردات )معممات االنحدار المعیاریة لممفردات ع      

Standardized Loading Estimates :ومستوى معنویاتيا في الجدوؿ التالي 
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يوضح معممات االنحدار المعيارية لممفردات )التشبعات( عمى العوامل ومستوى معنوياتها. 26جدول   

مستوى 

 المعنویة

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

 المعیاریة(

بیاف 

 المسارات

مستوى 

نویةالمع  

تشبع المفردة 

بالعامؿ 

)معممات 

االنحدار 

 المعیاریة(

بیاف 

 المسارات

 F1  إحصائیا F4    إحصائیا

دالة 

 إحصائیا

0.688 F4          

q13 

دالة 

 إحصائیا

0.795 F1          

q1 

دالة 

 إحصائیا

0.401 F4          

q14 

دالة 

 إحصائیا

0.736 F1          

q2 

دالة    

 إحصائیا

0.637 F1          

q3 

دالة    

 إحصائیا

0.358 F1          

q4 

  F5   F2 

دالة 

 إحصائیا

0.463 F5          

q17 

دالة 

 إحصائیا

0.216 F2          

q5 

دالة 

 إحصائیا

0.489 F5          

q18 

دالة 

 إحصائیا

0.270 F2          

q6 



 تحميل ومناقشة النتائجعرض و                           :الخامسالفصل 
  

118 
 

  F6  دالة

 إحصائیا

0.827 F2          

q7 

دالة 

 إحصائیا

0.510 F6          

q19 

دالة 

 إحصائیا

0.649 F2          

q8 

دالة 

 إحصائیا

0.691 F6          

q20 

دالة 

 إحصائیا

0.618 F2          

q10 

دالة 

 إحصائیا

0.535 F6          

q21 

   

   F3 

دالة 

 إحصائیا

0.827 F3          

q11 

دالة 

 إحصائیا

0.535 F3          

q12 

 یتضح مف الجدوؿ السابؽ مایمي:

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحتالعالقة مع الزمالءفیما یخص البعد األوؿ )                    

 ( وجمیعيا دالة إحصائیًا.0.795؛0.358بیف )

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحتالعالقة مع المدیرفیما یخص البعد الثاني )                    

 ( وجمیعيا دالة إحصائیًا.0.827؛0.216بیف )
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 ( وجمیعيا 0.827؛0.535( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف )الراتبفیما یخص البعد الثالث )

 دالة إحصائیًا.

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت التعب واإلثارة النفسیةفیما یخص البعد الرابع )                 

 .( وجمیعيا دالة إحصائیاً 0.688؛0.401بیف )

 ( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت ظروؼ العمؿ الضارة بالصحةفیما یخص البعد الخامس )      

 ( وجمیعيا دالة إحصائیًا.0.505؛0.446بیف ) 

 ( 0.691؛0.510( فاف تشبعات فقراتو عمیو تراوحت بیف )تنظیـ العمؿفیما یخص البعد السادس )

 إحصائیًا.وجمیعيا دالة 

 یتضح مف الجدوؿ السابؽ مایمي:   

أف جمیع معامالت تحمیؿ المتغیرات المشاىدة عمى العوامؿ الكامنة دالة إحصائیًا مما یدؿ عمى       

العالقة مع الزمالء، والعالقة مع المدیر، و الراتب، أىمیة المتغیرات المشاىدة في قیاس تأثیر كؿ مف 

و ظروؼ العمؿ الضارة بالصحة، و تنظیـ العمؿ، عمى استجابة المعممات و التعب واإلثارة النفسیة، 

 عمى مقیاس مصادر الضغوط النفسیة.

  جودة مطابقة النموذج لمبيانات : -

أما الخطوة الثانیة والتي قاـ بيا الباحث وىي تفحص مؤشرات حسف المطابقة المسجمة لمنموذج       

ة النموذج المقترح لمبیانات مع النموذج المفترض مف جاءت مؤشرات جودة مطابقالمفترض، حیث 

( لبعض مؤشرات حسف المطابقة لمنموذج 01یظيره جدوؿ رقـ )مخرجات التحمیؿ اإلحصائي، كما 

 لمقیاس مصادر الضغوط النفسیة. الثانیةالمفترض بإجراء التحمیؿ العاممي التوكیدي مف الدرجة 
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مصادر  المفترض لبنية مقياس الثانيةوذج التوكيدي من الدرجة يوضح: مؤشرات حسن المطابقة لمنم 27جدول 

 الضغوط النفسية.

 المدى المثالیة لممؤشر قیمة المؤشر مؤشرات حسف المطابقة            

2) النسبة االحتمالیة لمربع كاي .
χ) 2

χ 

=366.385 

df = 129 

 داؿ إحصائیاً 

P= 0.000 

 أف تكوف غیر دالة.

یة لمربع كاي مؤشر نسبة درجة الحر 

(df/2
χ) 

 تطابؽ تاـ. 5أقؿ مف  2.230

الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتراف.  

(RMSEA) 

 مطابقة جیدة. 0.08أقؿ مف  0.073

 .0.90القیمة القریبة مف  0.845 (CFI )مؤشر المطابقة المقارف.

 .0.90أكبر مف القیمة  0.851 (IFI )مؤشر المطابقة التزایدیة.

 . 0.90أكبر مف القیمة  0.795 (TLI)ویس ل -مؤشر تاكر

مؤشر المطابقة المقارف 

 (PCFI)االقتصادي.

 0.50تساوي أو أعمى مف  0.638
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( james L.Arbuckle,2011 :601-616*جدوؿ مف انجاز الباحثاف اعتمادًا عمى: )

Hooper,D et al,2008 :53-60) ( 229: 2012( و )تیغزة،277-101: 2011)تیغزة،و-

239.) 

مالءمة النموذج مالءمة مقبولة لمبیانات، فمؤشر مربع كاي داؿ نسبة  27یتضح مف الجدوؿ          

عمى الرغـ مف أف ىذا المؤشر ینطوي عمى عیوب كثیرة، ولذلؾ ینصح باستعمالو بمعیة مؤشرات درجة 

لمرتفعة أخرى لحسف المطابقة ومف ذلؾ حساسیتو لحجـ معامالت االرتباط ، ومعامالت االرتباط ا

( ، بحیث 115، 2011تؤدي إلى ارتفاع قیمة مربع كاي، كما أف مربع كاي یتأثر بحجـ العینة )تیغزة،

وأف الداللة اإلحصائیة  200إلى  100یعتبر مقیاسًا مناسبًا لمطابقة النموذج لحجـ عینة تتراوح بیف 

بالرغـ مف أف قیمة مؤشر ( ، و 343، 2012) تغیزة، 200تكوف أقؿ استقرارًا مع حجـ عینة أكبر مف 

ضمف المستوى الذي یدؿ عمى حسف المطابقة   RMSEAالجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتراف  

، وبالتالي فيي أقؿ مف درجة  0.08والعمیا = 0.06والتي لـ تخرج عف حدود الثقة الدنیا = 0.07

df/2لحریة لمربع كاي ا ، كما أف قیمة مؤشر 0.08القطع القیمة التي تدؿ عمى جودة المالئمة 
χ  

 3أنيا التي لـ تخرج عف حدود الثقة المقدرة بػ  ، وكذلؾ5وىي قیمة جیدة أقؿ مف  2.230تساوي 

(، وارتفاع مؤشر جودة المطابقة james L.Arbuckle.2011:601-616والتي اقترحيا كٍؿ مف )

أف مؤشر المطابقة  كما،  0.60أو  0.50عمى القیمة الدنیا المحددة بػPCFI االقتصادي مؤشر

عف الواحد، والتي یحددىا كٍؿ مف  قریبةقیميا  TLI  مؤشر المطابقة التزایدي وCFI المقارف 

Hooper,D et al,2008 :53-60)  ( بیف النموذج  تطابؽ، مما یدؿ عمى أف ىناؾ 0.90بػ

 والبیانات.
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في ضوء دالالت الصدق والثبات يمكن القول إن مقياس مصادر الضغوط النفسية يتسم بخصائص 

جيدة تجعله أداة موثوقة يمكن استخدامها لقياس مصادر الضغوط النفسية، لما له أهمية  سيكومترية

تنعكس على العملية التعليمية التعلمية وما تؤديه من دور في تشخيص وعالج مصادر الضغوط النفسية 

تكيف لدى معلمات المرحلة االبتدائية، مما يساعد المعلمات على القيام بدورهم على أكمل وجه في ال

السليم، مما ينعكس على العملية التعليمية برمتها، وضمن هذه الرؤية يوصى الباحث بأن تقوم مديريات 

التربية بتطبيق المقياس واإلفادة من نتائج التطبيق في تحديد العوامل التي تسهم في تعزيز التكيف السليم 

 لمعلمات المرحلة االبتدائية مع البيئة المدرسية.

 

 

 



 المراجع 

 

 128  

 المراجع 

م( ، مناهج البحث وطريق التحميل اإلحصائي في العموم النفسية  1991أبو حطب ، فؤاد . صادق ،آمال )  -1

 القاهرة ، مكتبة األنجمو المصرية .1واالجتماعية والتربوية ، ط ،

(.القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته و تطبيقاته وتوجهاته 2002صالح الدين محمود ) أبو عالم ، -2

 المعاصرة، القاهرة ، دار الفكر العربي.

دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان، 1(التكيف مع الضغوط النفسية، ط ،2010أحمد عبد مطيع الشحاتة  ،) -3

 األردن.

م ( ، أسموب التحميل العاممي : عرض منهجي نقدي لعينة من الدراسات 1999األنصاري ، بدر محمد ، ) -4

العربية استخدمت التحميل العاممي ، بحث مقدم بندوة البحث العممي في المجاالت االجتماعية في الوطن العربي 

ارة التعميم وز  -المجمس األعمى لرعاية الفنون واآلداب والعموم االجتماعية  -ديسمبر 5-6م(المنعقد من 1999) 

 الجمهورية العربية السورية . -العالي 

( ، مدخل إلى البحث في العموم التربوية 2007الكيالني ،عبد اهلل زيد و الشريفين ، نضال كمال .) -5

 عمان ، دار المسيرة .2واالجتماعية ، ط ،

م(. التحميل 2002محمود عبد الفتاح و عز الدين ، حسني محمد ) باهي، مصطفى حسين و عنان ، -6

 العاممي النظرية والتطبيق ، مركز الكتاب لمنشر ، مصر.

م( ، التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي : مفاهيمهما ، منهجيتهما 2012تيغزة ، أمحمد بوزيان .) -7

 سيرة .عمان ، دار الم1ط ، LESSILوليزرل ، SSSSبتوظيف حزمة 

منحى التحميل : اختبار صحة البنية العاممية لممتغيرات الكامنة في البحوث (.2011.)تيغزة،أمحمد بوزيان -8

 .والتحقق ،بحث عممي محكم ،قسم عمم النفس ، كمية  التربية ، جامعة الممك سعود ، الرياض



 المراجع 

 

 129  

تكييف االختبارات التربوية والنفسية لمتقييم عبر الثقافات،ترجمة هالة برمدا (.2006) رونالد ك،هميمتون-9

 .مكتبة العبيكان: الرياض . ،ومصطفى عشوي

،مجمة شؤون اجتماعية ، " البناء النظري والقياس"توقعات الكفاءة الذاتية (. 1997.)سامر،جميل رضوان  -10

 .51-25، السنة الرابعة عشر، ص 55الشارقة، العدد  

 بيروت.1(التخمف العقمي واستراتيجيات مواجهة الضغوط األسرية، ط ،1998سمية طه جميل  ،) -12

 دار الفكر العربي، بيروت.3(الضغط النفسي، ط ،2003سميرة شيخاني  ) -13

 (الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، األزاريطة االسكندرية.2008سيد محمود الطواب  ،) -14

 دار الفكر.1(ط ،2003سين، سالمة عبد العظيم حسين، ( ،)طه عبد العظيم ح -15

القاهرة، دار الفكر 3( ، تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،ط ، 2003عالم ، صالح الدين ) 

 العربي.

استراتيجيات الخدمة االجتماعية المدرسية، التدخل في مواقف الضغوط 1999عمي إسماعيل عمي ( ،) -16

 واألزمات، بط، دار المعرفة الجامعية، القاهرة.

مصادر الضغط النفسي لدى األطفال كما يدركها  األطفال وكما يدركها (. 2007)عمي هاشم ،جاوشالباوي -17

 ccc.YBBAA.www. المعممون،الكميةالتربوية المفتوحة بواسط ، العراق

أبعاد حل المشكالت االجتماعية المنبئة بكل من القمق واالكتئاب لدى (.2011)، أسامة محمد غريب -18

طالب كمية التربيةاألساسية ،دراسات عربية في عمم النفس  مؤسسة أم القرى لمخدمات التربوية 

 .252-215، 2،العدد10،المجمد

دارة الضغوط النفسية، ط2001فاروق السيد عثمان .) -19  دار الفكر العربي،القاهرة.1، (القمق وا 

م ( ، اإلحصاء بال معاناة المفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج 2005فهمي ،محمد شامل بهاء الدين ) -20

http://www.abbyy.com/


 المراجع 

 

 130  

 ،SSSS ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض .2ج 

كمية رياض . الصحة النفسية بين النظرية والتطبيق (. 2003) محمد أشرف،عبد الغني و أميمه،الشربيني -21

 األطفال ،جامعة اإلسكندرية 

(السموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية، ط 2008محمد حسن محمد حامدات  ،) -22

 دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان.1،

 ة، اإلسكندري(عمم النفس الصناعي، مطبعة الجمهورية1999محمود فتحي عكاشة . ) -23

م( ، معايير تقييم البحوث والرسائل الجامعية ،ورقة عمل مقدمة في 2011) سعيد.الحفيظ  دمقدم، عب -24

الممتقى العممي األول "تجويد الرسائل واألطروحات العممية وتفعيل دورها في التنمية الشاممة المستدامة" من 

 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، الرياض 2011/12/12

 (الضغوط النفسية ، ب ط، المكتبة األنجمو مصرية، القاهرة.1999يدي  ،)هارون توفيق الرش -25

 المذكرات-ب

( الضغط النفسي وعالقته بمستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، 2005محمد بوفاتح .) -

 دراسة بوالية األغواط، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عمم النفس المدرسي.

باستخدام التحميل العاممي  wwgocم( ،البناء العاممي لرائز ،القدرات المعرفية 2014ضان. )منور احمد رم-

 التوكيدي واالستكشافي،كمية التربية قسم القياس والتقويم التربوي ، جامعة دمشق 

الخصائص السيكومترية لمنسخة العربية المعدلة لمقياس االكتئاب والقمق والضغط (. 2015.)زياد رشيد  -

لدى تالمذة المرحمة الثانوية بالوادي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم عمم النفس وعموم 2YSS42نفسي ال

 .التربية جامعة وهران

 :المراجع أجنبية  -ج



 المراجع 

 

 131  

AnastasiA,andUrbina,S(1997).psychologicalTesting (7
a
 ED) .New york,NY ;prentice  Hall. 

Arturo Bados, Antonio Salans and Raquel Andrés.(2005).psychometricproperties of the Spanish 

version  

                 of Depression, Anxiety and Stress Scales (DASS).Psicothema..vol.17,h°4,  679-683.  

Ali Asghari et al .(2008). psychometricproperties of The DepressionAnxiety Stress Scales 

(DASS21) in  

                  non- ClinicaliranianSample.International journal of psychology ..vol2,no2, 82-102 ;  

Barbara M. Byrne (2010) . Structural Equation Modelingwith Amos .Basic  concepts,Applications, 

and  

Programming. Second Edition .Routlege Taylor and francis Group 270 Madison Avenue 

                  .New york,Ny 10016.USA. 

Dominique Servant .(2012).Gestion du Stress et de L’anxiété .Elsevier Masson SAS  Issy-les- 

                   Moulineaux Cedex .3è Edition. 

Hooper,D et al .(2008).Structural Equation Modelling ; Guidelines for Determining Model Fit. The 

Electronic Journal of Business ResearchMethods Volume 6 issue 1 , 53-60.  

jamesL.Arbuckle.(2011).IBM.SPSS.Amos.20 User’s Guide .1507 E 53rd Street – chicago,il60615 

USA. 

Lovibond ,s ,h,andLovibond,P,f (1995) .Manual for the DepressionAnxiety Stress Scales(DASS) . 

(2
nd  

.Ed)  .Sydney PsychologyFoundationMonograph. 

Miriam Taouk Peter F.Lovibond.psychometricproperties of an Arabic Version of the Depression 

Anxiety Stress Scales (DASS). 

http://www2.psy.unsw.edu.au/dass/Arabic/Arabic%20DASS%20Report.doc 

Ramasawmy,S,Fort,I.and Gilles ,P-Y center PsyCLE(EA3273).The internal and ExternalValidities 

of  

                         The DepressionAnxiety and stress Scales (DASS-21)inAMAuritian Adolescent 

Sample. 

http://icp2012.com/electronic-posters/regularposters1/Ramasawny_internal-and-external- 

91.Tirothy A. Brown, BRUCEF.CHORPITA.(1997).psychometricproperties of The 

DepressionAnxiety Stress Scales (DASS) in ClinicalSamples. 9l ,1.ol,ah. loV:reh. ,aer.vaheB-9B.h

http://icp2012.com/electronic-posters/regularposters1/Ramasawny_internal-and-external-


134 
 

( لمقياس الضغوط النفسية في صورته النهائية20الملحق رقم )  

 الجمهوريـــــــــــــــــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــــــــــــــــــــة
م العالي والبحث العلميـــــــــــــــــوزارة التعلي  

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 كلية العلوم االجتماعية

أختي المعلمة تحية طيبة                                                              
إنجاز مذكرة التخرج في شعبة علم النفس تخصص تحليل المعطيات الكمية والكيفية أضع بين  إطارفي 

 يديك هذه االستمارة المتعلقة بالضغوط النفسية التي تتعرضين لها . 
كل هذه العبارات بكل صدق وأمانة ،مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة أو منك اإلجابة عن  أرجو

 خاطئة وأن هذه اإلجابات ال تستخدم إال لغرض علمي وتأكدي تماما أننا نقدر تعاونك معنا .   
أمام كل كل فقرة تناسبك .  )×( اقرئي كل جملة  وضع    

 بيانات عــــامة   
غير متزوجة                                              الحالة االجتماعية : متزوجة   

سنوات فما فوق 5                                                    5-1أالقدمية:   

 الموقع الجغرافي : قرب المؤسسة                           البعد عن المؤسسة    

 سنة  02أكثر من                           سنة                 02السن : أقل من 

 الرقم العبارات كثٌرا متوسطا قلٌال نادرا
 10 أشعر أن هناك دسائس ونفاق بٌن زمالئً فً العمل    

 10   ٌخلو العمل من التعاون بٌن الزمالء    

 10 هناك مشاجرات ومشاحنات بٌن زمالئً فً العمل     

شعر أن زمالئً فً العمل ٌبادلوننً االحترام والتقدٌر أ      10 

 10 أشعر أن زمالئً فً العمل ٌتدخلون فً شؤونً الخاصة     

 10 هناك تنافس غٌر شرٌف من قبل زمالئً فً العمل     

 10 ال اعمل فً مجال اختصاصً     

المدٌر ال ٌعطٌنً التقدٌر الذي استحقه أنأشعر       10 

 10  االعتبارال ٌأخذ المدٌر أفكاري بعٌن     

 01 بواجباته على أكمل وجه  أشعر أن المدٌر ٌقوم    

 00 أشعر أن المدٌر ٌمٌز بٌن العاملٌن     

 00 صعوبة فً التفاهم مع المدٌر  أجد    

 00 هناك وساطة ومحسوبٌة فً العمل     

 00 ال ٌضع المدٌر الشخص المناسب فً المكان المناسب     

 00 ال توجد حوافز فً العمل     

الراتب الذي أتقاضاه قلٌل         00 

 00 المسافة بٌن مكان السكن ومكان العمل طوٌلة     

 00 وقت االستراحة فً العمل قصٌر     

 00 عدد ساعات العمل كثٌرة     

العمل للنظافةٌفتقر مكان       01 

 00  ٌفتقر مكان العمل للخدمات مثل الماء والمقاعد    

 00 كثرة اإلزعاج فً مكان العمل     

 00 عدم توفر أدوات العمل بشكل كاف    

 00 اشعر بأن أوقات الدوام غٌر مناسبة     

 00  هناك مقاطعة متكررة لً أثناء أدائً للعمل     

 00  ٌتسم مكان العمل بالفوضى وعدم الترتٌب     
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 ( 10ملحق رقم )      

 نتائج التحليل العاملً التوكيدي الدرجة األولى

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: lundi 14 mai 2018 

Time: 12:49:07 

Title 

model21: lundi 14 mai 2018 12:49 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 229 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 252 

Number of distinct parameters to be estimated: 78 

Degrees of freedom (252 - 78): 174 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 367,182 

Degrees of freedom = 174 

Probability level = ,000 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

item5 <--- 1 ,339 ,117 2,889 ,004 
 

item3 <--- 1 ,711 ,089 7,949 *** 
 

item2 <--- 1 ,986 ,118 8,353 *** 
 

item1 <--- 1 1,000 
    

item13 <--- 2 ,982 ,109 9,011 *** 
 

item12 <--- 2 ,701 ,090 7,826 *** 
 

item11 <--- 2 1,100 ,081 13,549 *** 
 

item10 <--- 2 ,897 ,094 9,589 *** 
 

item8 <--- 2 ,897 ,089 10,078 *** 
 

item7 <--- 2 1,000 
    

item15 <--- 3 ,664 ,165 4,033 *** 
 

item14 <--- 3 1,000 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

item18 <--- 4 3,146 1,629 1,931 ,053 
 

item17 <--- 4 3,166 1,630 1,942 ,052 
 

item16 <--- 4 1,000 
    

item21 <--- 5 ,811 ,130 6,256 *** 
 

item20 <--- 5 ,940 ,146 6,445 *** 
 

item19 <--- 5 1,000 
    

item25 <--- 6 1,166 ,193 6,051 *** 
 

item23 <--- 6 1,003 ,185 5,435 *** 
 

item22 <--- 6 1,000 
    

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

item5 <--- 1 ,218 

item3 <--- 1 ,642 

item2 <--- 1 ,750 

item1 <--- 1 ,777 

item13 <--- 2 ,598 

item12 <--- 2 ,529 

item11 <--- 2 ,858 

item10 <--- 2 ,630 

item8 <--- 2 ,658 

item7 <--- 2 ,799 

item15 <--- 3 ,448 

item14 <--- 3 ,661 

item18 <--- 4 ,472 

item17 <--- 4 ,500 

item16 <--- 4 ,173 

item21 <--- 5 ,581 

item20 <--- 5 ,608 

item19 <--- 5 ,545 

item25 <--- 6 ,607 

item23 <--- 6 ,504 

item22 <--- 6 ,503 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

item5 
  

1,433 ,074 19,402 *** 
 

item3 
  

1,422 ,053 26,968 *** 
 

item2 
  

1,758 ,062 28,162 *** 
 

item1 
  

1,668 ,061 27,311 *** 
 

item13 
  

1,685 ,086 19,557 *** 
 

item12 
  

1,692 ,070 24,228 *** 
 

item11 
  

1,688 ,067 25,063 *** 
 

item10 
  

1,684 ,075 22,587 *** 
 

item8 
  

1,767 ,071 24,742 *** 
 

item7 
  

1,506 ,065 22,989 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

item15 
  

2,786 ,073 38,014 *** 
 

item14 
  

2,165 ,075 28,965 *** 
 

item18 
  

2,777 ,078 35,648 *** 
 

item17 
  

2,326 ,074 31,524 *** 
 

item16 
  

2,288 ,068 33,859 *** 
 

item21 
  

1,706 ,068 25,083 *** 
 

item20 
  

1,904 ,075 25,377 *** 
 

item19 
  

2,406 ,089 26,921 *** 
 

item25 
  

1,650 ,071 23,113 *** 
 

item23 
  

2,050 ,074 27,772 *** 
 

item22 
  

2,176 ,074 29,460 *** 
 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

1 <--> 2 ,096 ,046 2,067 ,039 
 

2 <--> 3 ,254 ,064 3,954 *** 
 

3 <--> 4 ,095 ,050 1,894 ,058 
 

4 <--> 5 ,089 ,047 1,882 ,060 
 

6 <--> 5 ,395 ,080 4,933 *** 
 

1 <--> 3 ,097 ,057 1,687 ,092 
 

1 <--> 4 ,000 ,015 -,009 ,993 
 

1 <--> 5 ,064 ,052 1,240 ,215 
 

6 <--> 1 ,075 ,042 1,805 ,071 
 

2 <--> 4 ,054 ,030 1,764 ,078 
 

2 <--> 5 ,433 ,077 5,610 *** 
 

6 <--> 2 ,317 ,061 5,216 *** 
 

3 <--> 5 ,212 ,072 2,959 ,003 
 

6 <--> 3 ,270 ,065 4,163 *** 
 

6 <--> 4 ,067 ,036 1,860 ,063 
 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

1 <--> 2 ,170 

2 <--> 3 ,431 

3 <--> 4 ,728 

4 <--> 5 ,692 

6 <--> 5 ,967 

1 <--> 3 ,181 

1 <--> 4 -,001 

1 <--> 5 ,122 

6 <--> 1 ,188 

2 <--> 4 ,387 

2 <--> 5 ,748 

6 <--> 2 ,721 

3 <--> 5 ,388 

6 <--> 3 ,650 
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Estimate 

6 <--> 4 ,684 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

1 
  

,514 ,090 5,729 *** 
 

2 
  

,623 ,090 6,917 *** 
 

3 
  

,555 ,169 3,288 ,001 
 

4 
  

,031 ,030 1,019 ,308 
 

5 
  

,537 ,138 3,895 *** 
 

6 
  

,311 ,088 3,521 *** 
 

e4 
  

1,179 ,112 10,505 *** 
 

e3 
  

,371 ,044 8,409 *** 
 

e2 
  

,387 ,062 6,223 *** 
 

e1 
  

,337 ,061 5,553 *** 
 

e10 
  

1,081 ,110 9,833 *** 
 

e9 
  

,790 ,079 10,032 *** 
 

e8 
  

,270 ,041 6,545 *** 
 

e7 
  

,762 ,079 9,704 *** 
 

e6 
  

,658 ,069 9,553 *** 
 

e5 
  

,353 ,044 8,026 *** 
 

e12 
  

,971 ,109 8,868 *** 
 

e11 
  

,715 ,153 4,684 *** 
 

e15 
  

1,063 ,129 8,228 *** 
 

e14 
  

,928 ,120 7,757 *** 
 

e13 
  

,997 ,096 10,397 *** 
 

e18 
  

,691 ,077 8,960 *** 
 

e17 
  

,809 ,093 8,708 *** 
 

e16 
  

1,272 ,137 9,306 *** 
 

e21 
  

,725 ,087 8,377 *** 
 

e20 
  

,917 ,097 9,483 *** 
 

e19 
  

,920 ,097 9,496 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

item22 
  

,253 

item23 
  

,254 

item25 
  

,368 

item19 
  

,297 

item20 
  

,369 

item21 
  

,338 

item16 
  

,030 

item17 
  

,250 

item18 
  

,223 

item14 
  

,437 
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Estimate 

item15 
  

,201 

item7 
  

,639 

item8 
  

,433 

item10 
  

,397 

item11 
  

,736 

item12 
  

,280 

item13 
  

,357 

item1 
  

,604 

item2 
  

,563 

item3 
  

,412 

item5 
  

,048 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 78 367,182 174 ,000 2,110 

Saturated model 252 ,000 0 
  

Independence model 21 1456,097 231 ,000 6,303 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,748 ,665 ,849 ,791 ,842 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,753 ,563 ,634 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 193,182 141,952 252,168 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1225,097 1108,342 1349,320 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,610 ,847 ,623 1,106 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 6,386 5,373 4,861 5,918 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,070 ,060 ,080 ,001 

Independence model ,153 ,145 ,160 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 523,182 539,842 
  

Saturated model 504,000 557,825 
  

Independence model 1498,097 1502,583 
  

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 2,295 2,070 2,553 2,368 

Saturated model 2,211 2,211 2,211 2,447 

Independence model 6,571 6,059 7,115 6,590 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 128 137 

Independence model 42 45 
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 (10الملحق رقم )

 نتائج التحليل العاملً التوكيدي الدرجة األولى

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: lundi 14 mai 2018 

Time: 13:09:18 

Title 

model21: lundi 14 mai 2018 13:09 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 229 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 252 

Number of distinct parameters to be estimated: 69 

Degrees of freedom (252 - 69): 183 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 385,323 

Degrees of freedom = 183 

Probability level = ,000 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

1 <--- 7 1,000 
    

2 <--- 7 4,604 2,212 2,081 ,037 
 

3 <--- 7 3,719 1,851 2,008 ,045 
 

4 <--- 7 ,713 ,596 1,197 ,231 
 

5 <--- 7 5,367 2,624 2,045 ,041 
 

6 <--- 7 4,239 2,082 2,036 ,042 
 

item5 <--- 1 ,337 ,117 2,872 ,004 
 

item3 <--- 1 ,712 ,090 7,935 *** 
 

item2 <--- 1 ,983 ,118 8,303 *** 
 

item1 <--- 1 1,000 
    

item13 <--- 2 ,985 ,110 8,971 *** 
 

item12 <--- 2 ,703 ,090 7,787 *** 
 

item11 <--- 2 1,112 ,082 13,552 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

item10 <--- 2 ,903 ,094 9,577 *** 
 

item8 <--- 2 ,899 ,090 10,015 *** 
 

item7 <--- 2 1,000 
    

item15 <--- 3 ,379 ,167 2,268 ,023 
 

item14 <--- 3 1,000 
    

item18 <--- 4 4,092 2,884 1,419 ,156 
 

item17 <--- 4 4,216 2,963 1,423 ,155 
 

item16 <--- 4 1,000 
    

item21 <--- 5 ,852 ,141 6,058 *** 
 

item20 <--- 5 ,989 ,159 6,229 *** 
 

item19 <--- 5 1,000 
    

item25 <--- 6 1,227 ,205 5,983 *** 
 

item23 <--- 6 ,983 ,190 5,182 *** 
 

item22 <--- 6 1,000 
    

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

1 <--- 7 ,178 

2 <--- 7 ,748 

3 <--- 7 ,481 

4 <--- 7 ,675 

5 <--- 7 ,970 

6 <--- 7 ,988 

item5 <--- 1 ,217 

item3 <--- 1 ,643 

item2 <--- 1 ,749 

item1 <--- 1 ,778 

item13 <--- 2 ,597 

item12 <--- 2 ,527 

item11 <--- 2 ,863 

item10 <--- 2 ,631 

item8 <--- 2 ,656 

item7 <--- 2 ,795 

item15 <--- 3 ,339 

item14 <--- 3 ,875 

item18 <--- 4 ,471 

item17 <--- 4 ,511 

item16 <--- 4 ,133 

item21 <--- 5 ,589 

item20 <--- 5 ,617 

item19 <--- 5 ,525 

item25 <--- 6 ,627 

item23 <--- 6 ,485 

item22 <--- 6 ,494 
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Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

item5 
  

1,433 ,074 19,402 *** 
 

item3 
  

1,422 ,053 26,965 *** 
 

item2 
  

1,758 ,062 28,165 *** 
 

item1 
  

1,668 ,061 27,311 *** 
 

item13 
  

1,685 ,086 19,553 *** 
 

item12 
  

1,692 ,070 24,230 *** 
 

item11 
  

1,688 ,067 25,063 *** 
 

item10 
  

1,684 ,075 22,587 *** 
 

item8 
  

1,767 ,071 24,742 *** 
 

item7 
  

1,506 ,065 22,988 *** 
 

item15 
  

2,786 ,073 38,006 *** 
 

item14 
  

2,165 ,075 28,959 *** 
 

item18 
  

2,776 ,078 35,632 *** 
 

item17 
  

2,326 ,074 31,519 *** 
 

item16 
  

2,289 ,068 33,864 *** 
 

item21 
  

1,705 ,068 25,080 *** 
 

item20 
  

1,904 ,075 25,377 *** 
 

item19 
  

2,405 ,089 26,908 *** 
 

item25 
  

1,650 ,071 23,119 *** 
 

item23 
  

2,050 ,074 27,764 *** 
 

item22 
  

2,176 ,074 29,454 *** 
 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

7 
  

,016 ,015 1,057 ,290 
 

e27 
  

,007 ,038 ,184 ,854 
 

e26 
  

,030 ,057 ,522 ,602 
 

e25 
  

,010 ,014 ,718 ,472 
 

e24 
  

,747 ,406 1,839 ,066 
 

e23 
  

,272 ,053 5,119 *** 
 

e22 
  

,498 ,088 5,673 *** 
 

e4 
  

1,180 ,112 10,506 *** 
 

e3 
  

,370 ,044 8,374 *** 
 

e2 
  

,389 ,063 6,226 *** 
 

e1 
  

,336 ,061 5,505 *** 
 

e10 
  

1,084 ,110 9,843 *** 
 

e9 
  

,792 ,079 10,041 *** 
 

e8 
  

,261 ,041 6,388 *** 
 

e7 
  

,761 ,078 9,706 *** 
 

e6 
  

,660 ,069 9,571 *** 
 

e5 
  

,359 ,044 8,111 *** 
 

e12 
  

1,076 ,116 9,242 *** 
 

e11 
  

,298 ,401 ,742 ,458 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e15 
  

1,064 ,136 7,824 *** 
 

e14 
  

,914 ,129 7,061 *** 
 

e13 
  

1,010 ,097 10,448 *** 
 

e18 
  

,681 ,077 8,794 *** 
 

e17 
  

,795 ,094 8,498 *** 
 

e16 
  

1,310 ,140 9,387 *** 
 

e21 
  

,696 ,087 7,975 *** 
 

e20 
  

,940 ,098 9,569 *** 
 

e19 
  

,931 ,098 9,512 *** 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

6 
  

,976 

5 
  

,940 

4 
  

,456 

3 
  

,232 

2 
  

,560 

1 
  

,032 

item22 
  

,244 

item23 
  

,235 

item25 
  

,394 

item19 
  

,276 

item20 
  

,381 

item21 
  

,347 

item16 
  

,018 

item17 
  

,261 

item18 
  

,222 

item14 
  

,765 

item15 
  

,115 

item7 
  

,632 

item8 
  

,430 

item10 
  

,398 

item11 
  

,745 

item12 
  

,278 

item13 
  

,356 

item1 
  

,605 

item2 
  

,561 

item3 
  

,413 

item5 
  

,047 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 69 385,323 183 ,000 2,106 

Saturated model 252 ,000 0 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Independence model 21 1456,097 231 ,000 6,303 

 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,735 ,666 ,841 ,792 ,835 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,792 ,583 ,661 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 202,323 149,771 262,633 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1225,097 1108,342 1349,320 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,690 ,887 ,657 1,152 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 6,386 5,373 4,861 5,918 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,070 ,060 ,079 ,001 

Independence model ,153 ,145 ,160 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 523,323 538,061 
  

Saturated model 504,000 557,825 
  

Independence model 1498,097 1502,583 
  

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 2,295 2,065 2,560 2,360 

Saturated model 2,211 2,211 2,211 2,447 

Independence model 6,571 6,059 7,115 6,590 

 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 128 137 

Independence model 42 45 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 (10الملحق رقم )

 نتائج معامالت االرتباط الثنائً المتسلسل
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