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 ن الرحيمبسم اهللا الرحم

فشلت بل ذكرني دائما    إذاباليأس    أصابنجحت وال    إذابالغرور    أصاباللهم ال تدعني  

التسامح هو اكبر مراتب    أنرب علمني   ب التي تسوقني للنجاح يابان الفشل هو التجار 

جردتني من المال فتركلي    وإذارب   مظاهر الضعف يا  أولالقوة وان حب االنتقـام هو  

جردتني    وإذاعلى الفشل    أتغلبجردتني من النجاح فتركلي قوة الهناء حتى    وإذا األمل

شجاعة    أعطنيالناس    إلىأسأت    وإذارب   يا  اإليمانلي نعمة   من نعمة الصحة أترك

  .شجاعة العفو    أعطنيلي الناس    أساء وإذا  االعتذار  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يا رب العالمين   .آميـــــــــــ

  

  

  

  



  ب
 

  

اهدي ثمرة جهدي الى من كلله اهللا بالهيبة والوقار وحملت اسمه بكل افتخار ابي العزيز عبد 

الحب والحنان الى بسمة الحياة  أرضعتنيالحترام والى مالكي في الحياة من اهللا  لكل التجلي وا

 أميالحبايب   أغلى إلىوسر الوجود الى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

  .الحبيبة نبية

والى القلوب الرقيقة والطاهرة  والنفوس البريئة جداتي خيرة وعائشة رحمهما اهللا وجعل مأواهم 

بب قوتي صديقي العزيز سايح عمر الصبر وكان سندي وسوالى من علمني علم الحياة و  .جنةال

نادية وليندة وفايزة  أخواتيعز الناس على قلبي وٕالى كل من وقف معي في كل الظروف وٕالى أ

  .كلهم وأقاربيوسعاد وحنان والى اخويا محمد وجمال 

 أصدقائيوالى كل . ليندة وانس من احتال مكانة غالية في قلبي إلى األطفالبراءة  إلى

  .وصديقاتي 

ي كان طاجين علي الذ األستاذتي وتوجيهي ي اشرف على تأطير مذكر وٕالى األستاذ القدير الذ

  .سندا لي ودعما

  .لى كل من يحملهم قلبي ولم يذكرهم لسانيوإ 

  

  

 



  ت
 

 
  

  بسم اهللا الرحمان الرحيم 

الشكر على ما وهبنا اياه من نعمة العقل التي الحمد هللا حق حمده والحمد هللا على والئه كله له 

خصنا وفضلنا به عن بقية خلقه والصالة والسالم على صفيه وخليله محمد صلى اهللا عليه 

  .يوم الدين إلى األخيار أصحابهوسلم وعلى آل بيته الكرام وعلى 

تواضع فما انجاز هدا البحث الم إلى أتوصلعلى ما جعلتني  وأشكرك أحمدك إنيبعد اللهم  أما

دين الوال إلىبالشكر  أتوجهعنه فمن نفسي والشيطان كما  أخفقتوفقت له من اهللا ورسوله وما 

بخالص الشكر والعرفان  أتقدميطيل في عمرهما كما  أناهللا  الدين لم يبخلوا عليا بشيء وأدع

يمة الفاضل طاجين علي الذي  اشرف على تأطير البحث بتوجهاته الهامة والق األستاذ إلى

بجزيل  أتقدم أنالسديد كماال يفوتنا  ورأيهجهدنا المتواضع بتفكيره الرشيد  إثراءومساهمته في 

وعمال المكتبة وكل من ساندني في  اإلدارةجميع عمال و ة علم النفس إلى أساتذالشكر والتقدير 

  .بحثي  إنجاز

  .وا��	د ) رب ا����	�ن
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مترية الختبار الضغط النفسي لدى تعرف على الخصائص السيكو ة إلى الهدفت هذه الدراس

 هذا المقياس حيث تم تعديالت على. ئية لوالية مستغانمعينة من المعلمين بالمدارس االبتدا

وتم . رس االبتدائية لوالية مستغانمعينة من المعلمين بالمدا وتطبقه على البيئة الجزائرية تشمل

ثباته باستخدام الصدق التمييزي واالتساق الداخلي والثبات ذلك من خالل التحقق من صدقه و 

نباخ حيث طبقت على عينة مكونة من تجزئة النصفية ومعادلة آلفا لكرو باستخدام طريقة ال

  :معلم ومعلمة يدرسون بالمدارس االبتدائية بمستغانم وأظهرت الدراسة) 200(

 .لية من صدق وثباتيتمتع اختبار قياس الضغط النفسي بخصائص سيكومترية عا  -1

لصالح  إن الضغوط النفسية لدى المعلمين والمعلمات تختلف في ضوء متغير الجنس -2

 .االناث

 .تختلف في ضوء متغير الخبرة المهنيةال إن الضغوط النفسية لدى المعلمين والمعلمات  -3
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  :�8د��ا�  

لمدارس الباحثين والمربين في ا لنفسي محور اهتمام يعتبر موضوع الضغط ا  

فوق بين تثر حساسية للالجامعات، حيث تساعدهم هذه المعلومات المتوافرة عنه أن يصبحوا أكو 

الحاجة لفصم هذه الضغوط نفسي على إحباط خبرات المعلمين و يعمل الضغط الالمعلمين، و 

معرفة شاط وعمل المعلمين والمعلمات و تفاديها حتى على أنها تؤثر على مردودية النو النفسية 

لتعليم والعمل بأسلوب تعليمهم تشجيعهم على امفضلة لدى المعلمين ومساعدتهم و طرق الال

لهذا من الضروري أن يكون المعلم واعيا . توسيعهاالتعليم و  تشجيعهم على التنويع في أساليبو 

االستراتيجيات التي تساعده على ة التي تؤثر على عملية التعليم و للضغوط النفسية المختلف

  .اليومية ككل ليتأقلم معهاغوط النفسية في الحياة المهنية و الض التحرر من

كذلك بتغير مات يختلف باختالف متغير الجنس و فالضغط النفسي لدى المعلمين والمعل  

  .الخبرة المهنية

فالكشف عن الضغط النفسي عند المعلمين مهم جدا في ظل مراعاة الفروق الفردية أو   

مواجهتهم لها في ظل الكفاءة الشخصية لتحقيق ة مدى تحملهم و هم المهنية و معرفمعرفة خبرت

  .األهداف الموضوعية

تساؤالتها حول مدى توفر في الفصل األول مشكلة الدراسة و  يتناول هذا البحث  

دائية لوالية الخصائص السيكومترية في اختبار الضغط النفسي لدى المعلمين في المدارس االبت

حدودها ثم لفرضيات وٕابراز أهداف الدراسة وأهميتها و مع وضع االثبات مستغانم من الصدق و 

  .أخيرا الدراسات السابقةو التعريف بمصطلحات الدراسة 
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أما الفصل الثاني فقد تمثل في الضغط النفسي، تعريفه، خصائصه، أسبابه، أعراضه   

من الصدق أما في الفصل الثالث تناولنا فيه الخصائص السيكومترية . والعوامل المؤثرة فيه

  والثبات؟

أما الفصل الرابع فيتناول اإلجراءات المنهجية للدراسة االستطالعية والخصائص   

كذا إجراءات الدراسة التطبيقية وكل ما تطبيقها في الدراسة التطبيقية، و السيكومترية لألداة قبل 

  .يتعلق بالعينة التطبيقية للبحث واألساليب اإلحصائية المستخدمة

المتعلقة الدراسة الميدانية نتائج تحليل فتم عرض و  واألخيرلخامس أما الفصل ا  

 ثم ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واألدب النظري المعتمد في البحث الحالي، بالفرضيات

 . الحالية كإجراء دراسات أخرى ذات صلة بمتغيرات الدراسة الخروج بالتوصيات واالقتراحات



 

 

  سةمدخل الدرا: الفصل األول

 .مشكلة الدراسة وتساؤالتها .1

 .فرضيات الدراسة .2

 .أهداف الدراسة .3

 .أهمية الدراسة .4

 .حدود الدراسة .5

 .الدراسةلمتغيرات  فاهيم اإلجرائيةمال .6

 .الدراسات السابقة .7

  

  

  

  

  

  

  

  



  ,�#' ا��را*(..................................................................................................ا�)�' ا&ول
  
 

- 4  - 
 

 :تساؤالتهامشكلة الدراسة و  .1

بعد البحث في موضوع الضغط النفسي في ميدان علم النفس وخاصة عندما أصبح له 

لى نشاط اإلنسان وفعاليته خاصة فئة المعلمين التي تعتبر أهم فئة في تكون األفراد تأثير ع

عند المعلمين وما  فبذلك يجب قياس الضغط النفسي. وتعليمهم وتربيتهم من بعد األسرة

  :مترية لهذا المقياس ومن هذا المنطلق نطرح اإلشكالية التاليةخصائصه السيكو 

لدى عاليين مترية ذات صدق و ثبات بخصائص سيكو  اختبار الضغط النفسيهل يتمتع  -

 عينة من المعلمين للمدارس االبتدائية لوالية مستغانم؟

  :يتدرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعيةو 

هل يتوفر الختبار الضغط النفسي للمعلمين على صدق باستخدام االتساق الداخلي  - 

 ؟والصدق التميزي لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

هل يتوفر االختبار الضغط النفسي للمعلمين على ثبات باستخدام التجزئة النصفية وآلفا  - 

 لكرونباخ لدى المعلمين االبتدائي لوالية مستغانم؟

ذكور (هل تختلف استجابة المعلمين الختبار الضغط النفسي وفقا لمتغير الجنس  - 

 ؟)وٕاناث

 وفقا لمتغير الخبرة المهنية؟هل تختلف استجابة المعلمين الختبار الضغط النفسي  - 
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  :فرضيات الدراسة .2

  :ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة قمنا بصياغة الفرضية الرئيسية التالية

في  اتوثب في االداة صدق يتمتع اختبار الضغط النفسي بخصائص سيكومترية ذات -

 .لمدارس االبتدائية لوالية مستغانمعاليين لدى عينة من المعلمين با الدرجات

  :التالية فرعيةالفرضيات ال ،درج ضمن هذه الفرضية الرئيسيةوين

يتوفر الختبار الضغط النفسي للمعلمين على صدق باستخدام االتساق الداخلي والصدق  - 

 .التميزي لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

ا يتوفر الختبار الضغط النفسي للمعلمين على ثبات باستخدام التجزئة النصفية وآلف - 

 .لكرونباخ لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على اختبار الضغط  - 

 . اإلناثالنفسي بوجه عام لدى أفراد عينة البحث لصالح 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على اختبار الضغط  - 

 .ه عام تعزى لمتغير الخبرة المهنية لصالح المعلمين الجددالنفسي بوج

 :أهداف الدراسة .3

مترية من الصدق والثبات الختبار الضغط النفسي لعينة من استقصاء الخصائص السيكو  - 

 .المعلمين والمعلمات بالمدارس االبتدائية لوالية مستغانم
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غط النفسي تبعا الختالف معرفة ما إذا كانت استجابة المعلمين والمعلمات الختبار الض - 

 .متغير الجنس والخبرة المهنية

 :أهمية الدراسة .4

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها توفر موضوعية للكشف عن الخصائص السيكومترية  -

من صدق وثبات الختبار وقياس الضغط النفسي ونتائجه حتى يتمكن من استخدامها 

 .من بعد في دراسات الحقة

تلفة للمعلمين الختبار الضغط النفسي ودقة نتائجه لالعتماد الكشف عن استجابات مخ -

 .عليها في تعميم على المجتمع الكلي

 .التنبؤ بالضغوط النفسية التي يعاني منها المعلمين -

 :حدود الدراسة .5

  :يمكن تعميم البحث الحالي في ضوء محدد كل من

  .2016ماي  غاية شهر إلى 2016أفريل شهر من : الزمان

  .مستغانم ارس ابتدائية بمدينةمد: المكان 

 .مقياس الضغط النفسي: األدوات

 .لألدوات )الصدق والثبات(مترية التحقق من الخصائص السيكو : األهداف

والية ة بضمت مجموعة من المعلمين والمعلمات يدرسون بمدارس ابتدائي :عينةال

 .مستغانم
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 :الدراسةفاهيم اإلجرائية لمتغيرات مال .6

  :ة تم اعتماد المصطلحات التاليةلغايات هذه الدراس

عن مدى جودة ودقة المقياس وبنوده، هي دالئل إحصائية : متريةالخصائص السيكو  . أ

 :وتتمثل في

يعني االختبار يعطي تقديرات ثابتة ومتسقة في حالة تكرار عملية القياس، وقد يأتي : الثبات

اختالف المصححين، وعبر الدرجة تقريبا ب بمعنى الموضوعية فالفرد يجب أن يحصل على نفس

جزئة النصفية بمعامل سيبرمان الثبات عن طريق التتقدير على  الحالي اعتمدفي البحث الزمن، 

  .وفق معادلة ألفا لكرونباخالداخلي ، ومعامل ثبات التناسق براون

أنه يقدر اكتمال تفسير درجة االختبار للسمة : Cronbakh 1960يرى كرونباخ : الصدق

على االختبار  ثقة في هذا التفسير بقدر صدق االختبار وهو يربط بذلك بين الدرجةالمعدنية وال

على أحد أنواع الصدق في دراسة وهو صدق  وقدرتها التفسيرية، أما في البحث الحالي اعتمد

  ).صدق البناء(التميزي، وصدق االتساق الداخلي 

موضوعات بيئية أو ظروف  ة فيتمثلالمالخارجية والمثيرات تلك القوة : الضغط النفسي . ب

التهديد فيشير إلى إدراك الفرد لمواقف محددة بأنها خطيرة و  ،التي تحدث تأثيرا على الفردو مثيرة 

، ويستدل عليه بالدرجة إلى درجة ما، وال يعتبر الموقف مهدد للفرد إال إذا أدرك الفرد بأنه يهدده

 .البحث الحاليالتي يتحصل المعلم من خالل إجابته على فقرات استمارة 
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 :الدراسات السابقة .7

دراسة "بدراسة بعنوان ) 2009(قامت لبنى صبري سليمان فرج اهللا ولندا سمير الشكري 

" بعض الضغوط النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لمعلمي المرحلة االبتدائية في مدينة غزة

ت لدى معلمين إلى التعرف على العالقة بين ضغوط مهنة التدريس وبعض المتغيرا دفته

ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في قطاع غزة، كما هدفت إلى التعرف على ما إذا كانت 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط مهنة التدريس ومتغير الجنس، ومعرفة الفروق بين 

، ومعرفة الفروق بين نة التدريس ومتغير المؤهل العلميالمعلمين والمعلمات في ضغوط مه

لمعلمين والمعلمات في ضغوط مهنة التدريس ومتغير الراتب الشهري ومعرفة الفروق بين ا

 72وتكونت عينة الدراسة من  .المعلمين والمعلمات في ضغوط مهنة التدريس ومتغير العمر

في مرحلة التعليم األساسي الدنيا في  ، ممن يعملون)معلمة 42(و ) امعلم 30(معلم ومعلمة 

  .2008/2009ن، للعام الدراسي فلسطي/ قطاع غزة

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمين 

–المؤهل العلمي  –الجنس (والمعلمات على الدرجة الكلية لضغوط مهنة التدريس تعزي لمتغير 

  ). العمر –الراتب الشهري 

 ضغوط العمل وعالقتها باالتجاه نحو" اعنوانه :بدراسة )2003نضال عواد ثابت، (قام 

العمل لدى  هدفت للتعرف إلى الفروق في ضغوط ةز مهنة التدريس لدي المعلمين بمحافظات غ
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. مهنة التدريس المعلمين والمعلمات في محافظات غزة والعالقة بين الضغوط واالتجاه نحو

المرحلتين األساسية  معلمًا ومعلمة من معلمي ومعلمات) 375(وتكونت عينة الدراسة من 

ث واستخدم الباح. محافظات غزة والثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في جميع

الباحث، ومقياس االتجاه نحو مهنة التدريس إعداد  دالمدرسي إعداان ضغوط العمل ياستب

ت المعلمين الدراسة وجود فروق بين متوسطات درجا جأظهرت نتائ وقد). 1990(مجدي حبيب 

 حأبعاده الصالالعمل المدرسي إضافة إلى عدد كبير من  طالكلية لضغو والمعلمات في الدرجة 

كما كشفت النتائج عن وجود ارتباط دال سالب بين ضغوط العمل . مجموعة المعلمين الذكور

ناء التدريس في العينة الكلية وعينتي المعلمين والمعلمات باستث نحو مهنةالمدرسي واالتجاه 

األمور والتالميذ لم يكن داًال في عالقته باالتجاه نحو مهنة التدريس  ءمع أولياضغط العالقة 

  .الكلية والمعلمات فالعينتين

 ةالعمل وعالقالمساندة االجتماعية وضغط "عنوانها  بدراسة )1996عزت عبد الحميد، (قام 

التي يلقاها  ةجتماعية السائداالهدفت إلي دراسة العالقة  "كل منهما برضا المعلم عن عمله

 امعلم 187من  ةعينة الدراسوتكونت . المعلم وضغوط مهنة التدريس برضائه عن عمله

التي استخدمها  تتكونت األدواوقد . إناث 90ذكور و 97ومعلمة بالمرحلة االبتدائية منهم 

الرضا عن و  ةالمساندة االجتماعيالباحث من استبيان ضغوط العمل لهامل وبراكن ومقياس 

المعلمات في بعد استغالل  نم ضغوطاأوضحت نتائج الدراسة أن المعلمين أكثر . العمل

في الدرجة الكلية لضغط العمل،  نبين الجنسيالمهارات، وفي حين لم تجد نتائج الدراسة فروقا 
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كما وأظهرت . عن عمله لدى الجنسين مورضا المعلفقد وجدت ارتباطا سالبا بين ضغوط العمل 

من المعلمين، وسنوات الخبرة أيًضا ترتبط إيجابًيا  لعن العمنتائج أن المعلمات كن أكثر رضا ال

: االجتماعية فال تخفف من ضغط العمل إال في ُبعَديْ  ةأما المساندبرضا المعلم عن عمله 

  .أسرة المعلم له ةالمالية ومساندالمساندة 

وعالقتها الضغوط النفسية "نوانها ع بدراسة )2006، الحلوةونصر  الحلوةعماد (قام 

الضغوط  عمدى شيو هدفت إلى الكشف عن " امعلمي التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العلي ءبأدا

من معلمي التكنولوجيا  66وتكونت عينة الدراسة من . المدرسية ومستوى األداء والعالقة بينهما

بمحافظتي " من المعلمات 32و لمينمن المع 34"بالمرحلة األساسية العليا من الجنسين بواقع 

مالحظة األداء من إعداد  يانواستبالضغوط المدرسية  سالباحثان مقيااستخدم  .غزة وشمالها

الدراسة أن الضغوط المدرسية شائعة عند أفراد العينة من معلمي  جأظهرت نتائوقد  .الباحثين

ن الضغوط المدرسية تتدرج ، وأ%55.19األساسية العليا عند مستوى  ةالتكنولوجيا بالمرحل

المعلمين كما أن أداء . ضغوط سلوكيات التالميذ وأدناه ضغوط العالقة مع المدير هسلم أعالفي

 هواإلداري وأدناوأن األداء يتدرج في سلم أعاله المجال الشخصي %. 77.95عند مستوى  عيق

وأداء معلمي  ةغوط المدرسيالضولم تظهر نتائج الدراسة وجود عالقة بين . مجال التقييم والتقويم

  .التكنولوجيا

الضغوط النفسية وعالقتها " عنوانها   بدراسة )2000عباس إبراهيم متولي، ( قام

إلى وهدفت " الخبرة وبعض سمات الشخصية لدى معلمي المرحة االبتدائية ةبالجنس ومد
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وتكونت . للجنس إلى الفروق في الضغوط النفسية لدى معلمي المرحلة االبتدائية تبعاً  فالتعر 

 .دمياط ةالمدارس بمحافظمعلمًا ومعلمة بالمرحلة االبتدائية من بعض ) 240(عينة الدراسة من 

في الضغوط  تالمعلمين والمعلماوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ت مرتفعي والمعلما نأن المعلميكما توصلت نتائج الدراسة إلى  .النفسية لصالح المعلمات

، ويشعرون بالتوتر ةالصحة النفسيالضغوط النفسية يميلون إلى العصاب واالبتعاد عن 

أعمالهم وتكون عالقاتهم  فأداءواالنفعال والشك والتردد واإلحساس بالنقص وعدم الكفاءة 

  .برؤسائهم وزمالئهم سلبية

ى العمل لدالضغوط في  رمصاد«عنوانها  بدراسة )2000 ،عويد سلطان المشعان( قام

هدفت "  المدرسين في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية الجسمية

لدولة الكويت  إلى التعرف على مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في المرحلة المتوسطة

مة، منهم معلمًا ومعل )746(وعالقتها باالضطرابات النفسية الجسمية، وتألفت عينة الدراسة من 

من غير الكويتيين، ) 383(و من الكويتيين،) 363(معلمة، ومنهم ) 369(معلمًا، و) 377(

وغير الكويتيين في مصادر ضغوط  وبينت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية بين الكويتيين

الدراسة وجود فروق معنوية بين الجنسين  العمل، لصالح المعلمين الكويتيين، كما بينت نتائج

والجسمية، لصالح اإلناث، كذلك بينت  مصادر الضغوط المهنية واالضطرابات النفسيةفي 

مصادر الضغوط المهنية، واالضطرابات النفسية  نتائج الدراسة وجود معامل ارتباط معنوي بين

  .الجسمية
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شخصية عالقة مهنة التدريس بسمات "عنوانها ة بدراس )2005محمد الشبراوي، (قام 

والتعرف  التعرف على عالقة ضغوط مهنة التدريس بسمات شخصية المعلم، هدفت إلى"مالمعل

، وبلغت ةوسنوات الخبر الجنس، : إلى الفروق المعنوية في ضغوط مهنة التدريس تبعًا لمتغيري

معلمة، وبينت نتائج الدراسة ) 53(، وامعلم) 102(معلمـًا ومعلمة، منهم ) 155(عينة الدراسة 

الدهاء، ووجود معامل  ةالتدريس وسممعنوي بين ضغوط مهنة  وجود معامل ارتباط موجب

، والتوتر، بينما ال ةسمة الحساسيارتباط سالب معنوي بين ضغوط مهنة التدريس، وكل من 

الثبات االنفعالي، والسيطرة، : تمنسجمايوجد ارتباط معنوي بين ضغوط مهنة التدريس، وكل 

معنوية بين الجنسين في ضغوط مهنة  قد فرو وجو والراديكالية، كما بينت نتائج الدراسة 

عدم وجود فروق معنوية في ضغوط مهنة  ةنتائج الدراسالتدريس، لصالح المعلمين، كذلك بينت 

   .ةالتدريس، تبعًا لمتغير سنوات الخبر 

وحاجاتهم النفسية لدي المعلمين  طالضغو "عنوانها   بدراسة)  1999محمد ( قام

 ىوالتعرف علأهم الضغوط النفسية التي تعرض لها المعلم،  هدفت إلى تحديد " ةاإلرشادي

التعرف  لديهم وكذلكات في شعورهم بالضغوط النفسية ورتبتها الفروق بين المعلمين والمعلم

معلًما ومعلمة تم 189على عينة بلغت  ةوباستخدام األدا. اإلرشادية للمعلمينعلى الحاجات 

   .جنس والمرحلة الدراسيةاختيارهم بصورة عشوائية موزعين حسب ال

تبين أن هناك مظاهر للضغوط النفسية لدى : الباحث إلى النتائج التالية توصلو 

اإلدارية الضغوط : كشف عنها التحليل العاملي بعد التدوير المتعامد للمحاور وهي االمعلمين كم
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تكشف و . الطالبية، الضغوط التدريسية، الضغوط الخاصة بالعالقات مع الزمالء الضغوط

. بالزمالء ةثم الخاصأن الضغوط اإلدارية تحتل المرتبة األولى ثم الطالبية ثم التدريسية  جالنتائ

الطالبية،  طأما الضغو كما توجد فروق بين الجنسين في الضغوط اإلدارية لصالح الذكور، 

 فروق التدريسية فال طأما الضغو والخاصة بالعالقات فإن المعلمات أكثر معاناة من المعلمين، 

  . بين الجنسين

 يالمعلم ينفمستوي التوتر النفسي ومصادره لدي "عنوانها  بدراسة) 1994حسين (قام 

لدى المعلمين  ومصادرههدفت إلى معرفة مستوى التوتر النفس   "التعليم العام في مدينة الرياض

لمؤهل والخبرة باختالف ا رمستوى التوتوهدفت إلى معرفة تباين . في التعليم العام في الرياض

وطبق الباحث أدوات الدراسة على عينة . وهدفت إلى معرفة أهم مصادر التوتر لديهم. والجنسية

من غير السعودي ين حيث توصل  38و اسعودي امعلم 102معلًما ومعلمة  140تكونت من 

رية ال توجد فروق جوه. كان متوسطا نعند المعلميمستوى التوتر : الباحث إلى النتائج التالية

أهم . المرحلة التي يعمل بها وخبرته أو مؤهله أ والمعلم أفي مستوى التوتر تعزى إلى جنسية 

خصية، بعد والملل في العمل، بعد تكوين الش ، الروتين،رعبء الدو مصادر التوتر تمثلت في 

أبرز مصادر التوتر التي ميزت بين المعلمين . للمؤسسة يالتنظيم الهرمالحياة الخاصة، 

هي بعد الحياة الخاصة وتكوين الشخصية، وغموض الدور وظروف بيئة  واألقل توتراوترين المت

  .ةالمعلم المادي
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هدفت إلى التعرف على الفروق ة بدراس )2004( قام هبة إبراهيم، وعويد المشعان

والكويتيين في ضغوط العمل، ووجهة الضبط،  المعنوية بين المعلمين والمعلمات المصريين

الجنسين في متغيرات موضع الدراسة، وتكونت عينة  وظيفي، والفروق المعنوية بينوالرضا ال

معلمًا كويتيًا، وبينت نتائج )  155( معلمًا مصريا، و) 253(منهم  ،امعلم) 408(الدراسة من 

بين المعلمين المصريين والكويتيين في ضغوط العمل، لصالح  الدراسة أنه توجد فروق معنوية

بينت نتائج الدراسة أنه توجد فروق معنوية بين الجنسين في ضغوط  تيين، كماالمعلمين الكوي

   .العمل، لصالح اإلناث

 هدفت إلى التعرف على أسباب  بدراسة)  (Dinham Steve, 1992قام دنيهام ستيف

قوية  وهل االستقالة هي استجابة واضحة للتعرض لضغوط. استقالة المعلمين من مهنة التدريس

االبتدائي بمقاطعة  حديثي االستقالة من التعليم امعلم) 57(ونت عينة الدراسة من وتك. جدًا؟

الدراسة لسؤال هؤالء المعلمين عن  وكانت المقابلة هي األداة المستخدمة في. باستراليا نيوويلز

بينت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب  رؤيتهم لألسباب التي أدت بهم إلى ترك المهنة وقد

اتجاهاته نحو مهنة التدريس تلك التي يعجز  كان وصول المعلم إلى نقطة حرجة في االستقالة

العملية التعليمية ومقاومتها، وأيًضا معاناته من  المدرس فيها عن مسايرة التغيرات في

مهنة التدريس ونقص العائد المادي وسوء أخالق الطالب  االتجاهات السلبية للمجتمع نحو

  .ءوسوء العالقة مع الزمال
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هدفت إلى الكشف عن ة بدراس)  ( Bourke et smith, 1992قام سميث، وبورك

) 204(وعبء العمل، والرضا المهني، وتكونت عينة الدراسة من  بين ضغط العمل، العالقة

 ومعلمة من المعلمين والمعلمات ممن يعملون في استراليا، وأظهرت نتائج الدراسة أنا معلم

 بشكل مباشر في إحداث الضغط، كما بينت نتائج الدراسة أن ظروف العمل وأعبائه، تؤثر

الصف،  الجنس، وسنوات الخبرة، والمركز الوظيفي، والعبء التدريسي، وتركيبة: متغيرات

  .والمدرسة، وموضوع التدريس لها تأثير في إحداث ضغوط العمل

 بدراسة  ,BurkGreenglass&schwarzer)1996(وشورزر  قام بيرك وجرينجالس

الوظيفي  تأثير ضغوط العمل والدعم االجتماعي وأثر عدم الثقة بالنفس على االحتراق" نوانها ع

بين المعلمين  وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مسببات وآثار االحتراق الوظيفي " ونتائجه

 انينتائجها مع نتائج االستب ان قدمها الباحثون وقاموا بمقارنةيومديري المدارس، وذلك عبر استب

ان األول، وقد أسفرت النتائج عن ياالستب نفسه بعد توزيعها مرة ثانية بعد مرور سنة من توزيع

تتمثل في كمية العمل، وغموض الدور، وصراع  أن مصادر ضغوط العمل لدى أفراد العينة

: الدراسة أن من اآلثار الناتجة عن ضغوط العمل هي الدور، والدعم اإلشرافي، وقد أوضحت

عات، وبين ب، والشعور باالكتئاب، كما أظهرت أيضًا أن هناك عالقة قوية بين التوقأمراض القل

   .يمستوى االحتراق الوظيف
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  :ملخص الدراسات السابقة

إلى الكشف  السابقة لموضوع مقياس الضغط النفسي للمعلمين  الدراسات كل هده هدفت

نفسي لدى معلمي ومديري وضغوط العمل وظاهرة االحتراق ال عن العالقة بين مركز الضبط

نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط موجبة دالة بين  الحكومية ، وأسفرت االبتدائية المدارس

االنفعالي وتبلد المشاعر ووجود عالقة سالبة دالة بين ضغوط  ضغوط العمل ومجالي اإلنهاك

اق النفسي عند الشخصية في العمل كذلك وجود عالقة بين االحتر  العمل، وبعد االنجازات

العبء المهني الكبير والعالقة المباشرة مع الطالب والراتب الشهري  المعلمين وكل من حجم

أشارت  ، كماو حتى في العالقات بين المدراء و الزمالء المعلمين و االداريين والتعويضات

 ن ذويأكبر م ت نفسية نتائج الدراسة إلى أن المعلمين ذوي الضبط الخارجي يواجهون ضغوطا

   .وحتى النفسية فد تكون دات اثر ايجابي او سلبي على الحياة المهنية  الضبط الداخلي



 

  

  ا�)�ط ا����& :ا��$ل ا���1&
  تمهيد

  تعريف الضغط النفسي  – 1

  مفهوم الضغط النفسي -2
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  النظرية الفيزيولوجية -1- 3      

  النظرية المعرفية - 3-2      

  النظرية النفسية االجتماعية - 3-3      

  العوامل المسببة للضغط النفسي -4

  العوامل النفسية -4-1    

  العوامل االجتماعية االقتصادية -2- 4    
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    الفصل خالصة
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  :تمهيد

تشكل الضغوط النفسية األساس الرئيسي الذي تبنى عليه بقية الضغوطات األخرى، وهو 

الضغوط االجتماعية، ضغوط : يعد العامل المشترك في جميع أنواع الضغوط األخرى مثل

  .الضغوط العاطفيةغوط األسرية، الضغوط الدراسية، و العمل، الضغوط االقتصادية، الض

ضغوط التي تعيق عليه االستمرار ة حياته إلى سلسلة من الإذن اإلنسان يتعرض خالل مسير 

  .الصعوبة في التكيف مع المواقف التي يعيشهاو 

 :الضغط النفسي -1

ا الضغطة فتعني أم. االضطرابالضغطة وتعني الضيق والقهر و  :التعريف اللغوي -1-1

ما الضغيط تقال للرجل ضعيف الرأي، أالرحمة والشدة والمجاحدة بين الدائن والمدين و 

 .الضاغط فهو القيد األمين على الشيء

التي تعني السحب و  stringإلى كلمة stressترجع كلمة ضغوط  :التعريف االصطالحي -1-2

كن الشدة، لقد استعمل لفظ الضغط منذ القرون الوسطى في اللغة االنجليزية، بينما لم يو 

نفعالية والتي لنفس تعني التغيرات االالضغوط في علم اله وجود في اللغة الفرنسية، و 

شقراني (حيطالمخالل عملية التفاعل بين الفرد و  هي تتجلى منتوصف بالمرضية و 

 ).09:2005،2006 ويدف،و 
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كلمة انجليزية (الضغط النفسي le petit robert: stressتعريف حسب القاموس  -1-3

التأثير الناتج عن كل فعل فيزيولوجي، " تعني الشدة قوية الضغط) "1953ظهرت سنة 

الصدمة العاطفية، أو جراحية، تفريغ (مرضي أو فعل فجائي على العضوية أو 

  ".استجابة دفاعية"الرد على الضغوط يكون ) كهربائي، صدمة نفسية

في الطب  stressكلمة تعني  :  Larousse médical طالتعريف الطبي للضغ - 1-4

 ،"فسيضطرابات المرتبطة بالضغط الناالو  ،ورد فعل ،العامل الضاغط لالستجابة"

الضغط الدموي أي الضغط الذي يحدثه  إلى لإلشارةيستخدم كذلك مصطلح الضغط 

  .الدم من الدفع في األجزاء المحددة للشرايين

  :مفهوم الضغط النفسي  -2

 إلىد والتي تحتاج منه في علم النفس هو المطلب أو المهمة الملقاة على عاتق الفر 

الحالة الناتجة عن عدم توازن بين " ط هيويرى البعض أن الضغو  ،التوافق والتكيف معها

وأحيانا تكون بعض الضغوط صحية  ،"الفرد في االستجابة لهذا الموقفمطلب الموقف وقدرة 

  ،وتدربه على مواجهة مثل تلك المواقف في المستقبل ،منتبهاوضرورية ألنها تجعل الفرد يقظا و 

ل المهتمين بدراسة الضغوط وك (Hans Selye, 1980 )هانز سيلي وهي التي يطلق عليها

المدى فتكون في هذه طويلة كانت هذه الضغوط مركزة و  إذاأما  ."الضغوط المفيدة"النفسية 

وتعوق ممارسة خياراته الجيدة في  ،الحالة المزاجية والجسمية للفردوتؤثر على  ،الحالة مرهقة

  ).90-89: 2008سيد محمود، (الفرد في التوافق معها  إمكاناتالحياة وتعوق 
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المتغيرات لى درجة استجابة الفرد لألحداث و كما نجدها في تعريف آخر بأنها تشير ا

الفيزيولوجية مع تلك التأثيرات مؤلمة تحدث بعض األثار النفسية و ربما تكون  ،البيئية في حياته

  ).50:1999هارون،(ر ختختلف من شخص آل

  :الضغط النفسي حسب علماء النفس 

  ".استجابة غير محددة للجسم ألي مطلب "ضغط النفسي باعتباره ال: 1976ف سيلي عر ي

على أنه استجابة يقوم بها الكائن الحي نتيجة لموقف يضغط على  فيعرفه :1976بيك  أما

ف يثير أفكارا عن تقدير الفرد لذاته أو مشكلة ليس لها حل تسبب له احباط وتفوق اتزانه أو موق

  .االكتئابالعجز واليأس و 

العالقة بين الفرد والبيئة، "لنفسي بأنه الضغط ا :Lazuras Flokmanفلوكمان زار و ف الويعر 

  ."تعرض سعادته للخطريعتقد أنها ترهق أو تفوق طاقته و التي و 

عدم االتزان الناشئ أنه إحساس الفرد بالتوتر والقلق، و  :)1999(كريمان عويضة منشار  يعرفه

ما تطلبه البيئة المحيطة من أفعال من إمكانيات و ا لديه عن عدم قدرته على الموائمة بين م

ره لهذه تقديذلك أيضا على درجة إحساس الفرد و يتوقف تؤدي إلى حالة إشباع لدى الفرد و 

وليد السيد، (من خارجهبعدد من العوامل من داخل الفرد و التي تتحدد الضغوط، بل إدراكه لها و 

130-128(.  
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 :نظريات الضغوط النفسية -3

كان أغلبها يرتكز دد كبير من المحاوالت النظرية، و الضغط موضوعا لع شكل مفهوم

للمحافظة على التوازن الداخلي  مواجهتهاجابة الجسم لالعتداءات المحيطة و على مبدأ است

  :تتمثل النظريات فيو 

تستند نظريته إلى و ) Selye Hans(يتزعمها هانس سيلي : النظرية الفيزيولوجية - 3-1

التي أسفرت على أن الضغط و  ،وجية التي أجريت على الحيواناتيولمجموعة التجارب الفيز 

محتوى و ) مركز(بها كل استجابة تكون لب يقصد و  ،ة فيزيولوجية غير خصوصية للجسماستجاب

غير مفاجئ يمثل خطرا على حياته المتكيف مع محيطه لتيتعرض الفرد المتزن و  .الضغط

للدفاع لمواجهة المؤثرات التي ولوجية لإلنذار و رد استجابة فيزيكيانه البدني يطور هذا الفو 

  .يتعرض لها

إذا كانت االستجابة الفيزيولوجية واحدة عند كل األفراد فإن مواجهة الضغط يتعلق 

تي يريدها الفرد لشدة األهمية الواالنفعال المؤثرين في السلوك وهي ترتبط بالتقييم و بالمزاج 

  .االنسحابلوك المواجهة والدفاع وسلوك الهروب و لوكات، سيالحظ نوعان من السالمؤثرات و 

الدفاعية حسب ميزات كل حالة إلى ظهور سلوك تكيف تؤدي هذه الوسائل اإلنذارية و 

 )1950(غير مستديمة في آن واحد عرض سيلي ى استجابة انفعالية  غير مكيفة و فعال إل

ق التكيف ودور الغدة ياأبرز مدى تدخل األجهزة في سو " الزملة العامة للتكيف"ية حول نظر 

  ).12:2008براسيل وردية، (استجابتهما للضغط النخامية وتأثيرها على الغدتان العضويتان و 
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  )H. Selye( النفسي الميكانيزم البيولوجي للضغط )01(الشكل رقم 

ل غدة أثناء ظهور لك البيوكيماوية بإفرازاتهاتنشط األجهزة الباطنية غدد الهرمونات 

سترجاع التوازن مواجهة لها الوالتي هي تفاعل قوة المؤثرة و  (SGA)الزملة العاملة للتكيف 

الضغط في الزملة العامة للتكيف هو مركب  .التكيف مع الوقائع الجديدةاألساسي للجسم و 

  .هجوم استجابات دال على الجانب الفيزيولوجي للجسم

  :لهذه االستجابات ثالث مراحلو 

ث الصدمة ما عند حدو  :Phase d’alarmeالتنبيه مرحلة الفزع أو االنذار و  - أ

تظهر أعراض ع خلل في إفراز الغدد الباطنية و يصبح غير متكيف فيقيضطرب جسم االنسان و 

  .اضطرابات سلبية للتوازن الوظيفي التي تعبر عن شدة الصدمة

يف لمقاومة الواقع إلفراز هرمونات التكفي هذه الحالة تنشط الغدة النخامية الغدتان العضويتان 

  .الهروبطاقة تجند قوى الفرد للمقاومة و  تنتج عن إفرازات الغدةعلى األنسجة وأعضاء الجسم و 

 �ؤ�رات

 ا��دة ا��%��	�

 ا��د��ن ا��)و	��ن

 �ر�� �	)�ء  ;دة ا���8و��  ا���دة
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تعتبر مرحلة انتقال الجسم من االستثارة  :Phase de résistanceمرحلة المقاومة   -  ب

 هنا يظهر دورموقف استراتيجيا و إلى مرحلة التكيف ومواجهة ال" جيةالتغيرات الفيزيولو "العامة 

  .ت الحيوية فتزداد مقاومة الجسمٕافراز المضاداالغدة النخامية كذلك في إنتاج و 

هي مرحلة عن مدى استنفاذ  :Phase d’épuisementاإلنهاك مرحلة الضعف و  - ج

الطاقة المجندة للمقاومة، مما يؤدي للموت لكون مدتها فاقت قدرة إمكانيات الفرد الجسمية 

  ).98:2001فاروق السيد عثمان، (كيف للت

  

  )H.Selyeسيلي  SGA  1977(يمثل مراحل األعراض العامة للتكيف ) 02(الشكل رقم 

عرضة لنقد بعض الباحثين يرى رغم أهمية النظرية و قبولها في هذا الميدان إال أنها ال تزال 

أن النظرية بارتكازها على الدوافع الفيزيولوجية  على سبيل المثال  (Berne, 1984)بارن

 مرحلة التعب

 مقاومة عادية

 نذارمرحلة اإل رحلة المقاومةم

 تجنيد وسائل دفاعية

 مقاومة عادية
وسائل مقاومة غير 

فعالة تنخفض المقاومة 
 عن المستوى العادي

قدرات المقاومة المكتسبة والمجندة 
 المقاومة المرتفعة

قدرات تحت المستوى 
 العادي للمقاومة
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التكيف معه تفسيرا آليا للضغط ينجم عن يزمات المستعملة في حالة الضغط و لتفسير الميكان

  :مؤثر ما يولد بدوره استجابة من النوع التالي

  

) Lazarous(الزاروس هامؤسس تسمى كذلك نظرية التقدير المعرفي  :النظرية لمعرفية -3-2

مستعملة هي ما ينتج ضغطا أساليب المواجهة غير الفعالة اليث تتمثل الفكرة األساسية فيها و ح

بناءا على هذا المفهوم للضغط فإن العملية المعرفية المسماة اإلدراك أي تقدير كم تهديد نفسيا و 

فاعل معقد بين البيئة المحيطة تالموقف الموضوع فيه الفرد ليست بالعملية البسيطة بل هي 

مسؤولة عن تقييم العملية النفسية المع الضغوط النفسية حسب الزاروس و الخيرات الشخصية و 

 الزاروس وفالكنين تحديد طبيعة االستجابة هو مفهوم المواجهة بحيث يعرفهالموقف الضاغط و 

(Lazarous et Falknen,1984) ائمة التغيير هدفها سلوكية دجهد ومحاولة معرفية و : "بأنه

التي ينظر إليها على أنها تفوق إمكانية داخلية والخارجية على اإلنسان و إدارة المطالب ال

  ".الشخصية الخاصة

هي التقويم المعرفي للواقع، لضغط يركز على الفكرة األساسية و طور الزاروس نموذج ل

حينما يحدد الفرد الوسائل  فيحدث الضغط إذا توقع الفرد أن الحالة هي الضاغطة بالنسبة له،

  .المقاومة ثم يستجيب للمؤثر الضاغط

خلل في     تنشيط طويل    تنشيط عصبي    ضغط خارجي
ظهور االضطراب     ضرر بدني  الجهاز الخاضع للتأثروظيفة 

 )15:2008براسيل وردية،(
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لشخص المستعملة لمواجهة تعتبر االستجابة للضغط على مدى فعالية وسائل المقاومة لو 

جابة بمميزات الفرد وتصوره إدراكه وتقييمه التعامل معه متغيراته تتعلق هذه االستالواقع و 

للمؤثر ومعناه  أحكامه على الطبيعة الخاصةإدراك الفرد و تقييم المعرفي إلى يشير الللحوادث و 

قدرته على التعامل معه، يلعب هذا التقويم دور الوسيط في سياقات أساليب بالنسبة لذاته و 

و عليه يكون أساس نموذج التقويم و تحديد وسائل المقاومة و ) K.R.Pqrkes(المقاومة 

  ).16:2008براسيل وردية،.( االستجابة

  التقييم. 1        وسائل المقاومة .2             تجابةاالس. 3

  

  ).17:2008براسيل وردية،(للضغط نموذج الزاروس )03(الشكل رقم 

اب وقيم للمؤثرات الخارجية تظهر استجابة الضغط عندما يدرك الفرد عدة أسب :التقويم •

ال دفاعية لمواجهة الموقف ال يختصر الداخلية المهددة لتوازنه مما يحثه على استعمو 

استنباطه لكل المعطيات إذ اقع فحسب بل يتسع ألحكام الفرد و هذا التقويم على إدراك الو 

التوقعات المتمثلة في السلوك الفكري لكل مجموعة من االفكار و يندمج هذا التقويم في 

  ).17:2008 براسيل وردية،( فرد

  .واحد منها يتميز بخصائص معينةكل قدم الزاروس نوعين من التقويم و 

 وسائل المقاومة للتهديد 2التقييم  للتهديد 1التقييم 

 تصرف مؤقت

 تصرف المباشر
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الخطر المهدد للفرد مثل الفقدان، الضرر، علق هذه العملية بتقويم الواقع و تت :التقييم األول

تؤثر إيجابا أو سلبا على كلها تهديد، التحدي، إمكانيات النمو والتحكم، التصرف النافع و ال

  .عالقات الفردالذات و 

الية ذاتي على فعانفعالي و  نتقييمات السلبية لو الينجم عن هذه  :التقويمات السلبية -

من بين هذه وعية العالقات الفردية كالعذاب والخوف، و ناالستجابة في تقدير الذات و 

  :التقييمات يمكن ذكر

التي ت بالضرر الذي ينجم عن الحوادث و تتعلق هذه التقنيا: Perteالفقدان األذى و 

بدنية مثل فقدان عضو، ضرر، أو اضطراب في الأن تؤثر في صحة الفرد النفسية و  يمكنها

  .العالقات العاطفية العائلية، أو فقدان تقدير الذات

يمس هذا التقييم طاقة اإلنسان و قدراته و يؤثر سلبا عليه و يؤدي  :Menaceالتهديد 

  .ذلك غلى ظهور عجز في تنفيذ األشياء أو مواجهة الصعوبات

ا يدفع بالفرد نوع من التقييمات سلوكا إيجابيا غالبا مينتج عن هذا ال :التقويمات االيجابية -

  ).18:2008 براسيل وردية،(الحماس إلنجاز العمل للمزيد من الجهد و 

إلى التحكم الجيد في األحداث يسعى بذلك قدراته وٕامكانيات النمو لديه، و يتحدى الفرد 

النافع للجميع فيسعى إلى  فعالة تدفعه إلى التصرف الصالحي الذات فيكون تقييمات إيجابية و فو 

  .التغلب على الظاهرةمصلحة إيجابية مثل تجاوز الضعف و تحقيق 
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توجيه أساليب يخص هذا التقييم اإلمكانيات والقدرات الفردية والمحيطة و  :التقييم الثاني

  :القدرات كل منالواقع، وتخص هذه اإلمكانيات و  على متطلبات استناداالمقاومة 

  .قدراته الكامنةتتعلق بالحالة الصحية للفرد وبطاقته و : ةاإلمكانيات البدني -

تشمل كل وسائل التدعيم شبكة العالقات اإلنسانية وسائل : اإلمكانيات االجتماعية -

  .اإلعالم الموجودة في بيئة الفرد الطبيعية

وسائل العيش المتوفرة للفرد في المجتمع من تتعلق كل األجهزة و : يات الماديةاإلمكان -

  .الرفاهيةلمال، والمستوى االقتصادي و وا سكن

السياقات النفسية ليب المقاومة مجموعة السلوكيات و تعتبر أسا :أساليب المقاومة •

تعبر عن جهد لتهديد الخارجي والداخلي و على ا القضاءيستعملها اإلنسان للتحكم أو 

 براسيل وردية،(الشخصية معاملة مع المتطلبات المحيطية و  الفرد المبذول في

18:2008.(  

اطا سلوكية مد أنأنه في حالة الضغط يستخدم الفر " الزاروس"يرى  :االستجابة للضغط •

  :تنقسم هذه االستجابة إلى نوعينمحددة لمواجهته و 

مصدر تحديد تميز االستجابة بمواجهة المشكل و ت: استجابة متمركزة حول المشكل . أ

 ).19:2008،براسيل وردية(الحلول الممكنةالضغط والبحث عن الوسائل و 
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هذه من المشكل أو البحث عن مساعدة و  كالهروب: استجابة متمركزة حول االنفعال . ب

ذات فعالية فقية و بالتالي تكون استجابات تواف إلى التقليل من شدة االنفعال و تهد

 ).19:2008براسيل وردية،(ضعيفة 

 ماتسومو  هاترى هذه النظرية نبأ على دراسة قام ب :النظرية النفسية االجتماعية-3-3

Matsumo  في اليابان حول الضغوط االجتماعية لخص فيها إلى وجود فرق  1920عام

الواليات المتحدة و بين اليابان   Condio Pathie Coronariomise:ـفي عدد المصابين ب ملحوظ

محيطه الذي يعيش فيه أي الطرائف التفاعل بين الفرد و Matsumo ماتسومو  األمريكية يرجعه

  .ية للمنطقةالمعيش

التفسير لضغط لكونها ترتكز على التداخل و هذه النظرية تعتبر الملتقى الصحيح لفهم ا  

العضوية لذلك فإن الخلل في هذا التفاعل هو حيطية وٕادراكات الفرد النفسية و بين الظروف الم

  ).95 :2005 بن وزة، بصامي،(ما يفسر األعراض المرضية 

 :العوامل المسببة للضغط النفسي-4

لداخلية مجموعة العوامل الخارجية أو النفسي نتيجة التفاعل بين الفرد و نشأ الضغط ا

 Damzi(االنفعالية إذ يؤكد في العوامل الجسمية والعقلية و  التي تتمثلالبيئة منها والشخصية و 

ية مثل تلف في أحد أعضاء الجسم على أن الضغط النفسي ينشأ من عوامل الجسم)1986

نفعالية مثل القلق والخوف، ويرتبط الضغط النفسي بأفعال وانفعاالت سلبية وعوامل عقلية وا

باب كل األسسارتها، و خة ضاغطا الحتمالية كسب الجائزة و ٕايجابية فمثال قد يصبح الفوز بجائز و 
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لكن ال ينفرد إلى سبب منها المذكورة أعاله تسبب توثرا وينعكس سلبا على صحة اإلنسان و 

  ).40:2009آخرون، أحمد نايل و (يطابق جميع الحاالت سي فهو بوصف حالة الضغط النف

  :العوامل النفسية -4-1

 .الخوف من عدم تحقيقهو  الصراعات الداخلية التي يقف عندها الفرد بين تحقيق الهدف •

 .القلق لكونه حالة نفسية من لتوثر االنفعالي •

 .لهدفاإلحباطات التي يتعرض لها الفرد نتيجة عدم القدرة على تحقيق ا •

عند طبيعة تكوين تقف هنا رحلة من مراحل النمو عند الفرد و صعوبة التكيف مع كل م •

 .عناصرها التي تساعد في التكيف أوالونمط الشخصية و 

  :االقتصاديةالعوامل االجتماعية و  -4-2

 .األزمة المالية التي يتعرض لها الفرد أهم العناصر الضاغطة •

 .إذا ما كان مصدر رزقه خسارة أو فقدان العمل بشكل نهائي، •

 .المشكالت الزوجية بكل أنواعهاالخالفات العائلية و  •

آخرون، أحمد نايل و (ياة متطلبات الحق الفرد بين معايير االجتماعية و صعوبة توفي •

40:2009.( 

  :العوامل المهنية -4-3

 :أسباب الضغط النفسي في مجال المهني على النحو التالي 1993لقد ورد الفرماوي  •

 .عدم وضوحه داخل العملض الدور و غمو  •
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 .ضغوط الوقتعبء العمل و  •

 .التواصل داخل المهنةسوء االتصال و  •

 .قلة المهارةقلة فرص التدريب و  •

 .الشعور بالمللعوبة انجاز العمل و ص •

 .ضعف القدرة على التحمل المسؤولية ووضع القرارات •

  :العوامل البيئية -4-4

ير في صنع المواقف الضاغطة ووجدان الزمام أرجعت بعض الدراسات أن للبيئة دور كب

بزيادة إفراز الحيوان البيئية خطورة في هذا الميدان ويستجيب لها اإلنسان و  يعتبر أحد العوامل

حوادث أخرى كالكوارث الطبيعية التي تشمل الفيضانات، األعاصير، البراكين، األدرنالين و 

  ).41:2009آخرون، أحمد نايل و (البيئي  إلى التلوث الزالزل، االنهيارات األرضية، إضافة

 :أنواع الضغط النفسي-5

يشير ماء النفس و تعددت الضغوط النفسية تبعا لتعدد مدارس علم النفس، وتخصص عل

  :إلى أن هناك عدة أنواع منها) 2003(الخطيب 

طفيفة مع مجموعة عالمات الضغط  ينتج عنها استجاباتو : ضغوط غير حادة 5-1

 .ولة مالحظتهاأعراضه التي من السهو 
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تجوز قدرة الفرد على ينتج عنها استجابات شديدة القوة لدرجة أنها تو : ضغوط حادة 5-2

إلى ال يشير بالضرورة االستجابات من شخص إلى آخر و  تختلف هذهالمواجهة، و 

 .ٕانما هي استجابات عادية تشير إلى ضرورة التدخلوجود أمراض عقلية أو جسمية و 

 .ظهر دائما أثناء وقوع الحدث إنما تظهر بعد فترةهي ال تو : الضغوط المتأخرة 5-3

عالي وتترك آثارها وهي ناتجة عن حوادث عنيفة وشديدة و : ضغوط بعد الصدمة 5-4

 .على الكائن الحي، بشكل طويل المدى

 :إلى نوعين من الضغط النفسي هما) Selye 1976(كما أشار سلي  •

يسمى متطلبات على الفرد و يد من حجم الهذا يز و : Bad stressالضغط النفسي السيئ  •

 .مثل فقدان عمل أو فقدان عزيز Dis stressكذلك األلم 

هذا يؤدي إلى إعادة التكيف مع الذات أو و : Good stressالضغط النفسي الجيد  •

 .البيئة المحيطة كوالدة طفل جديدا أو سفر في عمل أو بعثة دراسية

 :هماعن نوعين آخرين من الضغط النفسي ) Selye(تحدث سلي  •

ينتج عن تراكم األحداث السلبية للضغط و  :Hyper stressالضغط النفسي الزائد 

 .قدراته على التكيف معهااوز مصادر الفرد و النفسي المنخفض بحيث تتج

يشعر الفرد بالملل وانعدام  اويحدث عندم: Over stress  لمنخفضاالضغط النفسي 

 .الشعور باإلثارةالتحدي و 
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أن اإلنسان عادة ما يعاني في حياته من نوع أو عدة أنواع من ) Selye 1976(يؤكد سلي 

 .الضغوط االربعة المذكورة سابقا

 :بين نوعين من الضغوط) Lazarus-Cohen1977(قد ميز الزاروس و كوهن و 

تمتد من رجية و المواقف المحيطة بالفرد و التي تعني األحداث الخاو : الضغوط الخارجية •

 .لحادةاألحداث البسيطة إلى ا

التي تعني األحداث التي تتكون نتيجة التوجه اإلدراكي و ): الشخصية(الضغوط الداخلية  •

 ).28:2009أحمد نايل و آخرون، (ذات الفردلعالم الخارجي والنابع من فكر و نحو ا

 :أعراض الضغط النفسي-6

  :إلى فتصنو ستمرار المصادر المسببة للضيق، تظهر أعراض الضغط النفسي مع ا

االضطرابات الوعائية مثل ارتفاع  .العرق الزائد :تتمثل في: الجسدية األعراض 6-1

 .االضطرابات القلبية كارتفاع إفراز الغدة العرقية .االضطرابات النفسية كالربو .الضغط الدموي

 .األمراض الجلدية .فقدان الشهية. )146وليد السيد، مراد علي، (التنفس السريع .الصداع

خفقان  .اإلنهاك الجسمي ).53:2009آخرون، أحمد نايل و (بات الهضماضطرا .القرحة المعدية

 .االضطرابات الجنسية كالبرود الجنسي .العصبي التوتر .القلب

سرعة  .الشعور بالقهر .االكتئاب .األسىالغضب و : تتمثل في :األعراض النفسية 6-2

السلوك  .الغيرةالشعور بالخجل و  .انخفاض الميل للعمل .اإلرهاقالتعب و  .العصبية .البكاء
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انخفاض تقدير  .انخفاض االبتكارية ).146وليد السيد، مراد علي، (العدوانيةاالنسحابي و 

 .عجز عن اتخاد القرارات .التوتر الجسديو االحتراق النفسي . الذات

 .الصعوبة في التركيز .تدهور في الذاكرة: تتمثل في :أعراض الجوانب المعرفية 6-3

إصدار أحكام غير  .شرود الذهن .التخطيطسوء التنظيم و  .خطاءزيادة األصعوبة في التنبؤ و 

 .النسيان .صائبة

تدهور الصحة  .من اآلخرين االنسحاب: تتمثل في :االعراض السلوكية 6-4

العناية  .المماطلة .ٕانكارهاتجنب المسؤولية و  .تغيير في أنماط السلوك االعتيادية .الشخصية

  .األداء السيئ بالعمل .السيئة بالصحة

  

��� :! �	 ا�

يعتبر مفهوم الضغط النفسي، بصفة عامة، حالة يعانيها الفرد خالل تعرضه لموقف 

ارجية أو الداخلية البيئة ل الخمفوق حدود استطاعته، نتيجة للتفاعل بين الفرد مع مجموعة العوا

الشخصية التي يترتب عنها حالة من الشعور بالتهديد و الضرر، فالضغط النفسي ليس منها و 

 .مرض يسهل التخلص منه بوصفة طبية
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  تمهيد

ومعلومات تساعده في اتخاذ  عندما يستخدم أي باحث اختبارا للحصول على بيانات

قرارات فإنه يواجه مشكلة تتعلق باختيار االختبار المناسب لذلك من العديد من االختيارات 

المتاحة والممكن استخدامها لذات الغرض، ولكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد 

هناك أمور عدة  .يكمن في ما هي األسس التي يمكن للباحث أن يستند عليها ليحسن االختيار؟

يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقويم جودة أي اختبار منها الشروط التجريبية لالختبار والتي 

  .   ھذا ا��4.�ر ا�	��	د �� ا�.�ث صدق وثباتالخصائص السيكومترية من منها 

  :)Psychometric(معنى مصطلح سيكومتري .1

  :يتكون مصطلح سيكومتري من مقطعين هما

هي كلمة وتعني نفسي، و ) Psychic(هي صفة مأخوذة من الكلمة : Psychoسيكو -

 :اآلتية االستعماالتتأخذ إحدى 

 .نفسيةكل ما يتعلق بظواهر  -

اسم عام لكل الظواهر التي يتكون منها موضوع أو مادة علم النفس، المتصل بالعقل أو  -

 .الشخص، أو الذات

 .أمرادف مبهم لما هو نفسي المنشأ أو هو وظيفي المنش -

لقياس هي الحقة تتصل بالقياس عموما و أكثر تخصيصا، او : Metricمتري أو قياسي  -

  ).1900الدسوقي، . (رامغالمعتمد على وحدات المتر وال
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 :psycho-Metric Characters متريةتعريف الخصائص السيكو  .2

اس المشتقة من إخضاع مقيالمؤشرات االحصائية المستخرجة و  بأنها) 2013الحمداني،(عرفها 

قوة االحصائية وفق واقع معين، للكشف عن نواحي اللسلسلة من االجراءات التجريبية و معين 

  .الواقع هدف القياسيف كال من املقياس و والضعف 

 :متريةتصنيفات الخصائص السيكو  .3

مترية لإلختبار إلى يمكن تصنيف الخصائص السيكو أنه ) "73: هــ 1429/1430زكري، (يرى 

  :هي ثالثة أقسام رئيسية

يمكن التعرف  :الخصائص السيكومترية التي تقدر من خالل الدرجة الكلية لإلختبار . أ

عليه بشكل رئيسي من خالل درجات الطالب الكلية عن االختبار، ومن هذه 

  .االعتداليةت، ومقاييس التماثل و مقاييس التشتمقاييس النزعة المركزية، و : صائصالخ

يمكن التعرف  :خالل درجة الفقرة االختباريةالخصائص السيكو مترية التي تقدر من  . ب

فقرة محددة من فقرات عليها من خالل تحليل درجات الطالب درجات الطالب عن 

صعوبة الفقرة، و تمييزها، و تباينها، و فعالية المشتتات : من هذه الخصائصاالختبار، و 

  .لكل فقرة

تقديرها من خالل  ميقصد بها الخصائص التي يت :مترية المشتركةالخصائص السيكو  . ت

من ختبار، أو من خاللهما معا، و لال ختبارية، أو من خالل الدرجة الكليةإدرجة كل فقرة 
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مترية التي ما من أهم الخصائص السيكو هائص الصدق والثبات لالختبار و هذه الخص

  ".متريةيها عند البحث عن الخصائص السيكو يجب التركيز عل

ن أم الصدق مكدون على أن خاصية الثبات و ؤ ي أن علماء القياس) 2003حسن، ( يشيرو 

ألداة على قياس ما سماتها، فبدونها ال يمكن الوثوق في قدرة اخصائص أداة القياس الجيدة و 

خدامها لقياس السمات المختلفة، وهذا ال بدقة النتائج المتحصل عليها عند استصممت لقياسه و 

أن تتمتع بها أداة القياس فهي السمات األخرى التي يجب ال يعني إعمال الخصائص و 

  :باإلضافة إلى ذلك يجب أن تكون

 .مماثلة لجميع المكونات القدرة أو الخاصية المطلوب قياسهاشاملة و  - 

ل الذاتية في بناءها تحلل بطريقة موضوعية، مما يعني عدم تدخل العواميجب أن تبنى و  - 

حتى باختالف  بالتالي فإن درجات الفرد ستبقى كما هيوتحليلها وتصحيحها، و 

 .المصحح

أن تكون مفردات األداة متصلة بالموضوع المراد قياسه اتصاال جيدا، مما يؤدي إلى  - 

عندها تصبح األداة الدرجات حول الدرجة المتوسطة، و  إيجاد مدى واسع من انتشار

 .مناسبة للعينة من حيث درجة الصعوبة و السهولة

في  اختبار ما الثبات والصدق قد يتوفر أن تتمتع بحساسية عالية، حيث أنه  - 

لكنها غير حساسة، بمعنى أنها غير مناسبة لما نقيسه تحت والموضوعية والشمول و 

العباقرة من األطفال ن و الظروف الراهنة للقياس، فاختبارات  الذكاء المخصصة للموهوبي
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رغم تمتعها بكل الخصائص الجيدة إال أنها ال تصلح الستخدامها في قياس ذكاء 

 .فال العادييناألط

الصدق على اعتبارهما الشرطان الواجب توفرهما في أداة ونظرا ألهمية صفتي الثبات و 

  :القياس فسوف يتم تناولهما فيما يلي

  :الصدق: أوال

يعتبر الصدق من الشروط الضرورية الواجب توافرها في أي اختبار،  أبسط معنى لصدق 

ه، و تختلف مستويات صدق االختبار تبعا االختبار هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياس

معمرية، (القترابها أو ابتعادها من تقدير تلك الصفة التي نهدف إلى قياسها حيث يشير 

  :أن هناك بعض التعاريف للصدق) . 179:2012

  :يعرف الصدق بأنه

 .ارتباط االختبار ببعض المحكات -

 .الثابتة ثباتا تاما تقدير لالرتباطات بين الدرجة الخام لالختبار و الحقيقة -

تحديد لمعامل االرتباط بين االختبار و بعض مقاييس أو محكات ألداء في مواقف  -

 . الحياة

نالحظ من هذه التعريفات أنها توجب للصدق توفر محك، ثم يتم ربط االختبار به، أي أنها و 

  .تركز على الصدق المرتبط بمحك
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 APA AERA، )1985(د في معايير تعريفا للصدق حسب ما ور ) 1997الطريري (يذكر و 

بنية عليها مناسبة و ذات داللة أن أداة القياس صادقة بالدرجة التي تكون االستنتاجات الم"هو 

  ".فائدةو 

هذا يعني أننا عندما نقول صدق المقياس فإننا نقصد تفسير الدرجة لمستوى الخاصية أو و 

رات تتعلق ى فائدة أداة القياس في اتخاذ قراالسمة أو القدرة المراد قياسها، فالصدق إذ يتعلق بمد

  .هذا فهو يعتبر أن أهم خصائص المقياس الجيد على االطالقبغرض أو أغراض معينة و 

  :أنواع الصدق

أن الصدق ) 1998عودة، (يذكر في هذا الصدد  ):صدق المحكمين(الصدق الظاهري  . أ

اس ما يدعى قياسه، ر أمين في قيالظاهري يشير إلى الكيفية التي بها أن االختبا

لكن نسميه أيضا بالصدق يس صدقا بالمعنى الحرفي للكلمة و الصدق الظاهري لو 

المفحوص الشكلي، حيث يلعب هذا النوع من الصدق دورا واضحا في زيادة تعون 

لذلك إذا كان االختبار في نظر المفحوصين انتباهه لإلجابة المطلوب منه، و  جذبو 

فة أو الخاصية المراد قياسها اعتبر االختبار غير مناسب يبدو غير مرتبط ظاهريا بالص

من ثم يصعب كسب ثقة المفحوصين وتعاونهم في للغرض الذي يراد استخدامه فيه، و 

فحص المبدئي لمحتويات االختبار يتضح هذا النوع من الصدق بال، و اإلجراءموقف 

 فإذالوظيفة المراد قياسها، معرفة ما يبدو أنها تقيسه، ثم المطابقة بين هذا الذي يبدو باو 

  .اقترب االثنان كان االختبار صادقا ظاهريا أو سطحيا
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تمثيل المقياس لنواحي الجانب المقاس، أي أنه "يقصد به  ):المحتوى(صدق المضمون  . ب

ممثلة للنطاق الذي نريد يجب أن يكون المقياس مكونا من عينة عشوائية من البنود 

ل مواد المقياس وبنوده لتحديد الوظائف والجوانب المختلفة إننا نقوم بتحليلهذا فقياسه، و 

نسبة كل منها إلى المقياس ككل، حيث يجب أن يكون المقياس ممثال الممثلة فيه و 

وكي المطلوب قياسه لجميع مكونات المحتوى تمثيال جيدا، ثم نقوم بمسح المجال السل

ى مدى تمثيله ذلك للتعرف علو لدى األفراد ونطابق بين المقياس والوظيفة التي يقيسها 

  )134:1999الظاهر، " (نسبهاالوظيفة المطلوبة وعواملها ومكوناتها و 

يرتبط هذا النوع باألدوات التي نريد من خاللها تقدير مدى " :صدق المرتبط بالمحك . ت

النوع من الصدق إلى صدق  ينقسم هذاالتنبؤ بأداء الحق أو مستقبلي، و قدرتها على 

نعتمد على معامل ارتباط بيرسون لتقدير معامل الصدق في كال مي و تنبؤي وصدق تالز 

  ).2000عالم، " (النوعين

  

  .�!;: أ���م ا���ق ا������ ��
	) 04(39' ر�8 

  

  

 الصدق المرتبط بمحك

  الصدق التالزمي
 أداء راهن: المحك

  الصدق التنبؤي
 أداء مستقبلي: المحك
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  :الصدق التنبؤي •

فاعليته هو عبارة عن قدرة مقياس ما و "ؤي أن الصدق التنب) 1998: 43شحاتة، (يذكر 

ين درجات المفحوصين في ذلك اعتمادا على المقارنة ببؤ بنتيجة معينة في المستقبل، و نفي الت

لألداء الالحق للفرد، أي أنه لو وجد مقياس نريد ) محك(درجاتهم في مقياس آخر المقياس و 

ذلك الستخدامه في تحديد الطالب الحق مثل اختبار قبول في جامعة و استخدامه للتنبؤ بأداء 

جامعة فإنه يطبق على مجموعة من الطالب قبل دخولهم الجامعة ثم ننتظر فترة المقبولين بال

ليكن النجاح في الجامعة ثم نحصل على المعدل التراكمي ية حتى يحدث السلوك المتنبأ به و زمن

لهؤالء الطالب، بعدها نحسب معامل االرتباط لبيرسون بين الدرجتين و تكن هذه القيمة هي 

  ".معامل الصدق التنبؤي

   

�ي) 05(ا�>3' ر�8 ���  .�!;: #"!ات � ��� ا���ق ا�

  

  

  

  :الصدق التالزمي •

 يتطبيق المقياس التنبؤ 

  االنتظار لحين حدوث السلوك
 )المحك(المتنبأ به 

الحصول على درجات األفراد في 
 المقياس المحك

  
  

االرتباط بين  ايجاد معامل
 المقياس المحكالمقياس التنبؤي و 
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أن هذا الصدق ال يختلف كثيرا عن الصدق التنبؤي إال في كوننا ) "2000عالم،(يرى 

معترف به ويقيس ) المحك( نقارن درجات األفراد على المقياس بدرجاتهم على المقياس آخر

هو ما يميز عن ا يوفر كثيرا من الجهد والوقت و هذنفسها ويطبق في الوقت نفسه تقريبا و  قدرةال

الصدق التنبؤي الذي يهتم بالتنبؤ أما الصدق التالزمي فهو يعتم بالوصف، ثم نحسب معامل 

القيمة الناتجة هي ما يسمى بمعامل الصدق بين الدرجتين على كال المقاسين و ارتباط بيرسون 

  ".زميالتال

 

  .يوضح خطوات تقدير الصدق التالزمي) 06(شكل رقم   

فقيم معامالت لصدق التالزمي المرتبطة بمحك تتأثر بعدد من العوامل التي يجب أن نأخذها 

  :بعين االعتبار عند تفسير الدرجات مثل

تجانس التباين أن ) "1989عزيز، سمارة (يشير في هذا الصدد  :تجانس العينة - 

غير متجانسة كلما زاد التباين  كلما كانتزيادته إلى انخفاض معامل الصدق و يؤدي 

دق المقياس هو قدرته على بالتالي زاد معامل الصدق، ذلك أن أحد المفاهيم الهامة لصو 

سمة أو قدرة معينة هذا من جهة  ٕاظهار الفروق الفردية لدى األفراد في مجالتمييز و 

 تطبيق المقياس 

الحصول على درجات األفراد في المقياس 
 المحك

ايجاد معامل االرتباط بين 
 حك المقياس و المقياس الم
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ارتباط يتأثر كثيرا بمدى زيادة ى فإن معامل الصدق هو في جوهره معامل هة أخر جمن و 

  ".نقصان الفروق الفرديةو 

حيث يجب أن يكون هذا المعمل عاليا ألن  :درجة ثبات المحك وأيضا ثبات المقياس - 

  .القيمة الحقيقية لمعمل الصدق ال يمكن أن تتجاوز مؤشر الثبات

بالتالي قد تؤثر في تقديراتهم لألفراد و  :مقياسعلى درجات ال ٕاطالع المقيمينذاتية و  - 

  .يتأثر معامل الصدق

أن طول االختبار له دور كبير ) "22:1989 ،عزيز، سمارة(أشار  :طول االختبار - 

في زيادة معامل الصدق فنظرا ألن القيمة القصوى للصدق المرتبط بمحك تعتمد على 

زيادة قيمة معامل قيمة معمل الثبات و تزداد بزيادة معامل مؤشر الثبات، فإن هذه القيمة 

الثبات إذا طبق االختبار على مجموعة األفراد نفسها، غير أن هذا التأثير أفل فيما 

  "يتعلق بقيم الصدق

لها تأثير نظرا  :مقياس المحكصلة بين تطبيق المقياس التنبؤي و المدة الزمنية الفا - 

ذلك لتأثير األخطاء صلة و بازدياد المدة الزمنية الفاألن معامل الصدق ينخفض 

  ).23:1989، عزيز، سمارة(العشوائية في درجات كل من المقياسين 

 :صدق البناء . ث

ى أحيانا بصدق التكوين الفرضي، هذا الصدق يسم) 100:1997أبو حطب، (يذكر        

ذلك العتماده على التحقق التجريبي من مدى تطابق درجات المقياس مع المفاهيم أو و 
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 يتطلب صدق البناء وضع بعضعليها الباحث في بناء المقياس و  التي يعتمد االفتراضات

من ثم التحقق من تلك راد قياسها و راضات من المفاهيم النظرية الخاصة بالسمة الماالفت

صدق البنائي االفتراضات النظرية يتوافر الإذا تطابقتا لنتائج التجريبية و  االفتراضات تجريبيا،

أن االفتراضات النظرية غير فهذا يعني أن المقياس غير صادق و تتطابق  للمقياس، أما إذا لم

  .دقيقة

مها الباحث لجمع األدلة دمن الممكن أن يستخالطرق التي يوجد العديد من األساليب و و   

  :التي تشير إلى صدق البناء التكويني، نذكر فيما يلي أكثرها استخداما

أن االرتباطات تتم من خالل ) "21:2008أبو لبدة، سبع، (يذكر : االرتباطات •

الصدق التقاربي أو التطابقي أو البيني، حيث اإلرتباط الموجب و العالي بين أداة 

كون فيه االرتباط يزي الذي ييالصدق التمومقاييس أخرى تقيس نفس السمة، و القياس 

 ".أي مقاييس أخرى مختلفة عنه ضعيف أو سالببين االختبار و 

أن التجريب يتم من خالل اختبار الفرض ) "219:2000 عالم،(يشير : التجريب •

القائل تغير درجات االختبار بتغير أوضاع المعالجات التجريبية، حيث تتم أكثر من 

النتائج وفقا لذلك دل على أن قف مختلفة، فإذا تغيرت الدرجات و معالجة تجريبية في موا

 ".االختبار يقيس السمة أو الخاصية المراد قياسها

موعة من المحكات الخارجية جتتمثل هذه الطريقة في اختيار م: العاملي الصدق •

بجانب االختبار المطلوب التحقق من صدقه، و من ثم حساب معامالت االرتباط البينية 
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 من ثم تحليل المعامالت االرتباطية للوصول إلى مقدارلهذه المجموعة من االختبارات، و 

يدل مقدار األخرى المشتركة بينها جميعا، و  املالعو تشبع كل اختبار بالعامل العام و 

انتشرت في دقه بالنسبة لقياس هذا العامل، و تشبع االختبار بالعامل العام على ص

ثيرا من الدارسين في السابق مقولة بأن التحليل العاملي عملية رياضية ال يقبل عليها ك

ية، لكن أصبحت خاصة من كانت خلفيته العلمية في السابق غير رياضعلم النفس و 

ما فيه من برامج حديثة حاسب اآللي و هذه المقولة تصورا غير صحيحا مع وجود ال

التحليل، إال أن عملية التفسير متنوعة تقوم بجميع الخطوات الحسابية إلتمام عملية 

 ).2006السيد أبو هاشم، (التعليل تبقى للعقل اإلنساني فقط و 

نظرية التي بني عليها المقياس وجود أو إذا تضمنت ال:  الفروق بين المجموعات •

عدم وجود فروق بين المجموعات المختلفة، فإن األمر يتطلب اختبار ذلك إحصائيا بناء 

 ).295:2004النبهان، (على البيانات التي تم جمعها من الميدان 

 :المقارنة الطرفية صدق  . ج

صدق التمييزي أن هذا الصدق يسمى أيضا ال)  "191: 1998 ،سعد عبد الرحمن(يرى 

حيث  ،مقارنة األطراف في االختبار والمحك الخارجي أو المجموعات المتضادة وهي تنقسم الى

وكذلك  ،ث األعلى في درجات المحك الخارجيمقارنة الثلث األعلى في درجات االختبار بالثل

ويكون االختبار )  أدنى 27 ،أعلى 27(ختبار بالثلث األدنى  في المحك الثلث األدنى في اال

وسطات الدرجات العليا لالختبار صادقا اذا لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية بين مت
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عتماد حيث اال ،ويوجد أيضا مقارنة األطراف في االختبار فقط ،والمحك  وكذلك الدرجات الدنيا

حيث  ،طينختبار وحساب الفرق بين المتوسالثلث األدنى من االعلى درجات الثلث األعلى و 

 ،األدنى من االختبار وحساب الفرق بين المتوسطينالثلث عتماد على درجات الثلث األعلى و اال

  " .بين المتوسطين دل ذلك على صدق االختبار إحصائيةاك داللة هنكانت  فإذا

  :العوامل التي تؤثر على صدق االختبار 

  : أهمهار و ختبادة عوامل تؤثر في صدق االهناك ع)  2006 ،السيد(يشير  

ختبار تبعا لزيادة عدد أسئلته ألن ذلك الطول يضعف أثر يزداد صدق اال: ختبار طول اال –

ختبار بالميزان عامل ارتباط االوبذلك يزداد م ،قياس نظرت لكبر حجم عينة األسئلةأخطاء ال

  .االختبارترفع القيمة العددية لمعامل صدق و 

ختبار أو المحك بالقيمة العددية لمعامل ثبات اال قيتأثر الصد: ختبار أو المحك ثبات اال –

ختبار ثر  أيضا بطول االلكن الثبات يتأ ،فيزداد الصدق تبعا لزيادة الثبات ،تأثرا مباشرا مطردا

ونجد أن  ،ختبار الى ماال نهاية ثبات الى أقصاه عندما يصل طول االويصل هذا ال ،أو المحك

  .د عن الجذر التربيعي لمعامل ثبات اإلختبار أو المحكالنهاية العظمة للصدق اليمكن أن تزي

وحيث أن  ،من صور اإلرتباط بين اإلختبار والمحك بما أن الصدق صورة: تباين العينية – 

جد فإن الصدق يتأثر بتلك الفروق الفردية وهكذا ن ،أثر بالفروق الفدية داخل العينيةاإلرتباط يت

من الصدق أن التباين المرتفع يزيد من القيمة العددية  يقلل" التجانس" أن التباين المنخفض 

  .لذلك اإلرتباط
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  :اتــــــالثب :ثانيا

يعتبر الثبات من الخصائص السيكومترية المهمة للمقاييس النفسية على الرغم من أن الصدق 

يكون صادقا إال ان هي  أهم منه ألن المقياس الصادق يعد ثابتا في حين المقياس الثابت ال

يوجد مقياس يتسم بالصدق التام  التأكد من ثبات المقياس بالرغم من مؤشرا تصدقه ألنه الجب 

يحسب الثبات  ،س شيئا قبل أن يقيس ما يجب قياسهإضافة إلى ذلك أن  المقياس يجب أن يقي

لمقياس من درجات المقياس التي تتأثر بالموقف الذي يطبق فيه المقياس إن عامل ثبات ا

  ).62: 1993 ،عودة(ألخر يختلف من موقف 

اتساق درجاته في قياس ما يجب قياسه و إعطاء نتائج مماثلة دقة و ويشير ثبات المقياس الى 

  .الظروف الخارجيةوباختالف العوامل و  ،أو متقاربة لو كررت عملية القياس على األفراد أنفسهم

  الذي يمكن أن يكون و  ،الثبات بهذا المعنى يعد مؤشرا على درجة التجانس في نتائج المقياسو 

 أنحيث يشير التجانس الداخلي إال  ،التجانس الداخلي والتجانس الخارجي ،على نوعين هما

استمرارية  إلىأما التجانس الخارجي فيشير  ،فقرات المقياس جميعها تقيس المفهوم نفسه

  ).114: 2000 ،األنصاري(المقياس بإعطاء نتائج ثابتة بتكرير تطبيقه عبر مدة زمنية 

  : أنواع الثبات -1

اإلتساق  إلىاالختبار يسير الثبات  أن) "152: 1993 ،مقدم( يرى  :االختبارثبات  – 1-1

  " .الدقة وٕان كان استخراج نفس النتائج بعد إجراءات التطبيق ألكثر من مرة و 
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بينما  ،اتساق الدرجات عند تكرار التجربةأن ثبات اإلختبار هو مدى  )2012 ،معمرية(ويرى 

فإن الثبات  ،بهمرتبطة " خارجية "الصدق يخبرنا عن العالقة بين نتائج اإلختبار وجوانب  

 ،ي تتحرر الدرجات من تأثير الصدفةإذ يبين إلى أي مد" داخل اإلختبار" يخبرنا عن عالقات 

حل ثقة؟ وتبعا إلى أي مدى يمكن أن تكون الدرجة المستخرجة م: ومن ثم يجيب عن السؤال

فإن  الدرجة  الواحدة على اإلختبار تعد الدرجة الحقيقية للفرد مضاف إليها  ،ختباراتلنظرية اإل

  .نوع من الخطأ

ئج رغم اختالف القائمين ويشير الى مدى استقرار النتا :ثبات القائم بالتطبيق   - 1-2

وقدرته على ضبط موقف  ،طبيق وطريقته في إلقاء التعليماتألن خصائص القائم بالت ،بالتطبيق

التعاون الصادق أو تبار وغير ذلك من المتغيرات قد تنبه لدى المفحوصين دوافع شتى كاإلخ

كل  ،السرور للمجرب أو احباطه وٕاغاظتهأو اإلهمال أو الرغبة في أن يسبب  ،دوافع التزييف

  .ان موقف القياسبتأثير من شخصية المجرب وسلوكه إذلك ب

لى مدى تتغير النتائج ير إويسمى الثبات بين المصححين ويش :ثبات المصحح  - 1-3

، ويعد هذا النوع من الثبات مشكلة في تغير القائم بالتقدير والتصحيح الثقة، اذا مافي الدقة و 

، مثل فيخشى عندئذ أن يصبح ذاتيا ،جانبا من تقدير للمقدر أو المصححاإلختبارات التي تترك 

ل من اختبارات الذكاء كاختبار ، وعدد قليوبعض اختبارات القدرات اإلبداعيةالطرق االسقاطية 

، وبعض بنود اختبار ستانفورد ـــ بينى وفي تشخيص األمراض النفسية قاطياإلس رسم الرجل
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عندما يقوم أكثر من طبيب نفسي بتشخيص عدد من المرضى ويشير معدل االتفاق إلى درجة 

  .ثبات ما بين المشخصين أو المقدرين

مدى تتغير نتيجة فرد أو مجموعة من حيث يبين إلى  :ثبات نظام التصحيح   - 1-4

صححت اإلستجابات بأكثر من طريقة أو نظام وعدم طبق عليهم اإلختبار مرة واحدة و  األفراد

من أبرز جوانب إنخفاض ثبات الطرق االسقاطية  و  ثبات نظام التصحيح واحد من أهم أسباب

  .النقص فيها

  : طرق حساب معامل الثبات – 2

كون حساب الثبات وجميعها تعتمد على الدرجات المالحظة بسبب يوجد أكثر من طريقة ل  

وتختلف كل طريقة عن األخرى تبعا فاختالف مصدر األخطاء  ،الدرجات الحقيقية غير معلومة

ويمكن تلخيص هذه  أغراض استخدام نتائجهتمد بدورها على طبيعة اإلختبار و العشوائي التي تع

  : الطرق فيما يلي

 

 .يوضح معامالت الثبات المختلفة ) 07(الشكل رقم 

 ����ل ا�1��ت        

����ل ا���8رار          
�ط.�ق 	,��س وا�د 	ر��ن 

�ل ز	�� 	��ن��.  

 ����ل ا����7ؤ

�ط.�ق ����7ن    	������0ن 
 ��	,��س

 ����ل ا����ق ا�دا%�& 

�#ز0/ ا�	,��س ا�< ����7ن 
 	������0ن

 ����ل ا����7ؤ وا���8رار

�ط.�ق ����7ن 	������0ن 
.	دة ز	��/ ����/��	,��س   

 ����ل �	ودر ر	���رد�ون
21و  20  

 ����ل أ���  ��رو ���خ



  ا�56��7 ا��34!,���( .................................................................................ا�)�' ا�/��2
  
 

- 49  - 
 

أن هذا األسلوب يستخدم عندما )." 166:  1998 ،سعد (يذكر  :معامل اإلستقرار  – 1- 2

ويتم حسابه عن ، تكون السمة مستقرة نسبي أو عند بناء خطط مستقبلية قائمة على التنبؤ

ثم حساب  ،ةنة نفسها بعد مرور فترة زمنية معيطريق إعادة تطبيق المقياس على  أفرادالعين

 ". معامل اإلرتباط لبيرسون بين درجات التطبيقين والتي تعبر عن قيمة معامل الثبات

 

 يوضح خطوات معامل اإلستقرار) 08(الشكل رقم 

  :هناك عدد من العوامل التي تؤثر على قيمة معامل االستقرار ومنها 

 .دى استقرار السمةم •

 .عامل التذكر عندما تكون الفترة الزمنية قصيرة بين التطبيقين •

 .التعلم عندما تكون الفترة الزمنية الفاصلة طويلةالنسيان و  •

 .اختالف الظروف البيئية المحيطة بالعينة في التطبيقين •

االستنتاج وفي  يستخدم عندما يكون الهدف من المقياس االستقرار أو" :مل التكافؤامع - 2 – 2

ويعتمد هذا المعامل على بناء صورتين من المقياس تكون  ،النفسي والتقويم حاالت العالج

متكافئتين تماما من حيث تشابه المحتوى وقدرتها على قياس السمة نفسها ولهما الخواص 

يتم  ،االنحراف المعياري وغيرهاالقدرة التميزية والمتوسط الحسابي و اإلحصائية نفسها من حيث 

 �ط.�ق ا�	,��س    

   

إ��دة �ط.�ق 
 ا�	,��س

إ�#�د �1	/ 	��	ل 
 ار�.�ط .�ر ون

  ,�ور ,�ة

)�4>, )4�  ز,
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ثم يحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  ،د العينة بفاصل زمني قصيرتطبيقهما على أفرا

 ).122:،أبو حطب" (األفراد

 

  يوضح خطوات معامل التكافؤ) 09(الشكل رقم 

يس التربوية ي تقدير ثبات درجات اإلختبارات والمقاييعد أدق الطرق ف بأنهيتميز هذا األسلوب 

النسيان أقل من تجة عن الزمن والتذكر والتعب والتعلم و كما أن مصادر الخطأ النا ،يةالنفسو 

  .ستقرارؤثر فيه كما هي عليه في معامل االالطريقة السابقة وال ت

يستخدم هذا المعامل عندما يراد قياس مفاهيم ذات نطاق  :التكافؤو  االستقرارمعامل  – 3 – 2

 ،لفة وشاملة للمحتوى المراد قياسهبمفردات مخت االتجاهاتو اء والميول مثل الذك أو محتوى واسع

يجاد معامل التكافؤ غير أن المدة إا المعامل مع تلك المستخدمة عند هذ إيجادوتتشابه طريقة 

 ). 123 ، أبو حطب( الزمنية الفاصلة بين التطبيقين تكون أطول 

 

  ستقرارااليوضح خطوات معامل التكافؤ و ) 10( قمالشكل ر 

من الطبيعي جدا أن تكون قيمة هذا المعامل أقل من سابقيه حيث انه يجمع بين األخطاء 

  .نى لتقدير معامالت الثباتدوتعد قيمته الحد األ ،العشوائية التي تؤثر فيهما

 �ط.�ق ا�	,��س    

   

��7/  �ط.�ق 
ا�	,��س أ�رى 	ن  

إ�#�د �1	/ 	��	ل 
 ار�.�ط .�ر ون

  ,�ور ,�ة

)�4>, )4�  ز,

 �ط.�ق ا�	,��س    

   

��7/  �ط.�ق
ا�	,��س 	ن أ�رى  

إ�#�د �1	/ 	��	ل 
 ار�.�ط .�ر ون

  ,�ور ,�ة

)�4>, )4�  ز,
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التساق الداخلي يعبر أن معامل ا) 126: ،األنصاري(يرى  :معامل االتساق الداخلي -4- 2 

ويعتمد على تطبيق المقياس ثم تجزئته الى  ،ساق الداخلي لمفردات أداة القياسعن قيمة االت

حيث يعامل النصف الواحد كما لو كان مقياسا ) الدرجات الزوجية والفردية( ين متكافئين نصف

دات ه مضمون المفر يجب التأكد من تشاب إذالحرص وتتطلب عملية التجزئة الدقة و  ،قائما بذاته

  .االنحراف المعياريللنصفين ومن تساوي المتوسط و 

  : داخلي كما هو موضح بالشكل التاليوتتم خطوات تقدير معامل االتساق ال

الشكل رقم 

 يوضح خطوات معامل االتساق الداخلي )11(

حيث يوجد عدة طرق مختلفة تؤدي كل  يتأثر معامل االتساق الداخلي بكيفية تجزئة المقياس" 

خالل التحقق من تساوي المتوسط  منها الى معامل ارتباط مختلف ويمكن التغلب عليها من

ولكن المشكلة تكمن في أن هذا المعامل ناتج  ،ف المعياري لدرجات كل من النصفيناالنحراو 

مت كل مفردات خدعن استخدام نصف مفردات االختبار ولهذا سوف يكون أقل مما لو است

ولهذا يجب  ،لمحسوب يدل على ثبات نصف المقياسبمعنى أن معامل ا ،المقياس في حسابه

" وجتمان ورولون تصحيح قيمة المعامل عن طريق معادالت خاصة اشتقها كل من سبيرمان

  ). 169: 1998،سعد(

  

�ط.�ق   
 س   ا�	,��

   

�ط.�ق ��7/ 
 .�ر	�ن 

.راون ��,د�ر 
@.�ت ا�	,��س 

 ��ل

ا�#�د �1	/ 
	��	ل 
ار�.�ط 
  .�ر ون

ا���ول 
��< در#�ت 

 �ا2�راد �
�ل 	ن 
 ا�����ن

�#ز0/ 
	�ردات 

ا�	,��س ا�< 
����ن 

�.��ن�	 
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ت نصفي ان هناك عدة معادالت تستخدم لتصحيح معامل ثبا) 2006،السيد أبو هاشم (ويشير 

  :االختبار منها 

اذا  ،كانية التنبؤ بقيمة معامل الثباتهذه المعادلة على امتعتمد  :براون –ة سبيرمان لمعاد –أ

يتساويان  ويؤخذ عليها ان تباين نصفي المقياس قد ال ،لم معامل ثبات نصف فقرات المقياسع

  .مما يؤثر على قيمة الثبات الكلي

ين ثم حساب تباين الفروق ب ،ساب درجات االختبار ككلتعتمد على ح :دلة رولونامع –ب 

ودرجاتهم في النصف الثاني ثم تطبيق المعادلة نحصل على  ،درجات األفراد في النصف األول

  .معامل ثبات االختبار ككل

 وتباين درجات ،في هذه المعادلة يتم حساب تباين درجات النصف األول :معادلة جتمان –ج 

أي أنها تضع في االعتبار احتمال تباين درجات  ،ن درجات االختبار ككلوتباي ،النصف الثاني

يتحقق في المعادلتين  النصف األول لالختبار عن تباين درجات النصف الثاني وهذا ال

  .السابقتين

فر بيانات عن تباين كل مفردة من تعتمد على تو : )20(معادلة كيودر وريتشاردسون  –د 

س بنف) 21(عدم توفر هذه البيانات يمكن استخدام الصيغة رقم  وفي حالة ،مفردات االختبار

 ،تحتاج الي معرفة تباين البنود السرعة في حسابها حيث أنها الالمعادلة وهي تتميز بالسهولة و 

وقد وضع كيودر ورييتشاردسون شروطا الستخدام  ،ا أنها أقل دقة من الصيغ السابقةولكن يعيبه

  :هذه المعادلة وهي 
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  ).صفر أو واحد( ون درجة أسئلة االختبار أن تك –

  .أال تكون عدد األسئلة المتروكة كبير –

  .تقارب مستوى صعوبة األسئلة –

توجد في  ومن الواضح أن هذه الشروط ال ،تساوي معامالت االرتبط بين درجات األسئلة  –

  .اختبارات المجال الوجداني ولذلك ننصح بعد استخدامها

يشترط الستخدامها باالضافة الى الشروط السابقة في : )21(يتشاردسون معادلة كيودرو ر  –ه 

تساوي جميع مفردات المقياس في درجة الصعوبة أو ان يكون متوسط درجة ) 20(الصيغة 

ونظرا لصعوبة هذه )  qو  Pأي أن هناك تقارب في قيم (  0.50= الصعوبة لجميع المفردات 

انتشارا حيث يتطلب استخدامها ايجاد المتوسط و  أكثر) 20(الشروط كان استخدام الصيغة 

جعلها أكثر مالئمة للقياس التربوي واختبارات  االنحراف المعياري للدرجات الكلية فقط وهو ما

  .التحصيل الدراسي من قبل المعلمين

يعتبر معامل ألفا حالة خاصة من معادلة كيودر و رييتشاردسون : )α(معامل ألفا لكروناح –و 

وبذلك فانه  ،ة عن تجزئة االختبار بطرق مختلفةعامل ألفا متوسط المعامالت الناتجويمثل م

ويتم حساب تباين كل بند االختبار ثم  ،بين أي جزئين من أجزاء االختبار يمثل معامل االرتباط

وتشترط أن تقيس بنود الختبار سمة  ،لك تباين الدرجة الكلية لالختباروكذ ،مجموع التباينات

  .ارات وليست الثنائيةيتقاييس و االختبارات متعددة االخوتستخدم المعادلة في الم ،طواحدة فق
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عبارة عن متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة المقياس بطرق مختلفة ) α(وقيمة معامل ألفا 

  .كما ان هذا المعامل يعد مؤشرا للتكافؤ الى جانب االتساق الداخلي أو التجانس،

ثبات مقاييس الجوانب الوجدانية لمعامل عندما يكون الهدف تقدير معامل ويفضل استخدام هذا ا

 ،وجد بها اجابة صحيحة وأخرى خاطئةي الشخصية نظرا ألنها تشتمل على مقاييس متدرجة الو 

بمجموع تباين جميع البنود في ) لكيودر ريتشاردسون( 20في المعادلة ) Pq(حيث يتم استبدال 

الجدير بالذكر أن و  )2000النبهان، ( اق سلوكي معينا ل لنطمقياس متدرج يفترض أنه شام

معامل ألفا يعتبر الحد األدنى للقيمة التقديرية للثبات بمعنى ان قيمة معامل ثبات المقياس عامة 

تقل عن قيمة هذا المعامل فعندما تكون قيمة معامل ألفا مرتفعة فان هذا يعني أن درجات  ال

كانت منخفضة فانه باإلمكان الحصول على معامل ثبات أكبر  ذاإ أماالمقياس ثابتة بالفعل 

  .باتباع الطرق األخرى في حسابه

  :العوامل المؤثرة على الثبات

يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر على ثبات االختبار من )  1999 ،أبو جاللة(يشير   

  :أهمها مايلي 

ت تزداد تبعا لزيادة عدد دية لمعامل الثباوجد أن القيمة العد :)طول االختبار( عدد األسئلة  –

أي أن معامل ثبات االختبار الطويل أكبر من معامل ثبات االختبار تنقص عدد  ،األسئلة

وبالتالي  ،أسئلته حيث أن زيادة عدد األسئلة تزيد من احتمال تمثيل العينة السلوكية باالختبار
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االختبار اذا أردنا زيادة معامل الثبات الى يزداد ثباته وقد يكون من الطبيعي زيادة عدد أسئلة 

  .قيمة معينة

حيث يزداد الثبات كلما زاد  ،ارات الموقوفة بالزمن المحدد لهايتأثر االختب :زمن االختبار –

ثم  ،عظمىالزمن المخصص لالختبار حتى يصل الى الحد المناسب ويصل الثبات الى نهايته ال

  .عن ذلك الحد يقل الثبات بعد ذلك كلما زاد الزمن 

وتهيئة ظروف مشابهة  ،يتأثر معامل الثبات بتوحيد التعليمات " :ظروف اجراء االختبار –

وأي تغيير في هذه الظروف من تطبيق آلخر يؤثر في  ،اء االختبار في المرات المتتاليةالجر 

 ،نالكناني وآخرو " ( نتائجه ويعتبر من عوامل الخطأ التي تقلل من معامل ثبات االختبار

1995.(  

صعوبة أسئلة االختبار وغموض تعليماته قد تجعل بعض األفراد وبخاصة ضعيف "  – 

ألن  ،وهذا يقلل من معامل ثبات االختبار ،االستعداد الذي يعتمد في حل األسئلة على التخمين 

االجابة التي اعتمدت على التخمين في المرة األولى إلجراء ذلك االختبار على نفس المجموعة 

" وتنخفض تبعا لذلك القيمة العددية لمعامل الثبات  ،بذلك تضعف الصلة بين نتائج المرتين و 

  ) 1994 ،شحاتة(

اذا كان األفراد الذين ) " 1995،آخرون الكناني و ( حيث يرى : تباين درجات االختبار – 

بار فان تباينات درجاتهم على االختل تجانسا ومن مستويات مختلفة و يطبق عليهم االختبار أق

متقاربين في مستوياتهم اذا كان المختبرون أكثر تجانسا و أما  ،ذلك يزيد من معامل الثبات
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ابه على تشتت الذي يعتمد في حس( ودرجاتهم على االختبار فان ذلك يقلل من معامل الثبات

ان وكذلك الحال اذا كانت أسئلة االختبار أكثر تجانسا وارتباطا ببعضها ف ،)الدرجات وتباينها

والعكس  ،تؤدي الى حالة خفض عدد المفردات ألن هذه الخاصية ،من معامل الثبات ذلك يقلل

ارتفع معامل ) تجانساأقل ارتباطا و ( أكثر استقاللية  صحيح فكلما كانت أسئلة االختبار

  ".الثبات

ولكي تتحقق الموضوعية  ،وضوعية  االختبار من معامل ثباتهترفع م :موضوعية التصحيح – 

  .وثبات التعليمات ووضوحها ،ثبات المختبرين وثبات المصححين الضروري التحقق من من

  :العالقة بين الصدق والثبات

واحد هو مدى  يءفكالهما وجهان لش ،صدق بمفهوم الثبات ارتباطا وثيقايرتبط مفهوم ال"

أن حيث  ،لقياسه وفي اعطائه نتائج متماثلةصالحية ذلك االختبار في أن يقيس ما وضع 

بينما الصدق يتعلق بالغرض الذي بني من  ،حث في مدى اتساق مفردات االختبارالثبات يب

فالعالقة بينهما  ،لذا ينبغي في االختبار أن يكون صادقا وثابتا في آن واحد ،أجله هذا االختبار

      .)167:  2000،عالم " (يفترض أن تكون ارتباطية عالية
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  :تمهيد

معرفة جوانب  علىتعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الباحث   

التحقق من الدراسة في البحث و  مالئمة مكان التي تهدف إلى التأكد منالدراسة الميدانية و 

معرفة الوقت المناسب المتطلب إلجرائها، دوات المستعملة لجمع المعلومات و مدى صالحية األ

الدراسة من حيث ترجمة المقياس ووصف مجتمع وعينة  حيث يتضمن هذا الفصل إجراءات

اإلحصائية المستخدمة األساليب  أخيرا اإلشارة إلىأداة الدراسة التطبيقية و  ثم اختيارالدراسة، 

  .في ما يأتي توضيح لهذه اإلجراءاتو 

  

  :االستطالعيةا�درا�� : أو�

 :��ط>�	�أھداف ا�درا�� ا� -1

ا+دار�/ ا��� �#ب  ا+#راءاتا���رف ��< 	���ف  إ�< �ط;��/ ��دف ا�درا / ا4 

���ري ا��	ل .�� +#راء ا�.�ث ا�	�دا��، و���دي ا�و1وع �� ا�	�;ت وا�7	وض ا�ذي 

أدوات ا�,��س، وا4%طراب ا�ذي 1د ��د@D ھذه ا��2رة 2�راد ���/ ا�درا /، و����Gد 	ن 

 �ا����0ص ا� ��و	�ر�/ ��� ���.= �� ا��2ر ھذه ا2دوات #�ھزة �	�ن ا�و@وق �

  .���0#��، أي �	�ن ا��	�دھ� �Gدوات ��درا / ا2 � �/ ��.�ث

 

  :��ط>�	����ن و ز��ن ا�درا�� ا�  -2

	Iن  أ�ر�Iل 24إ�J >I��I� /Iوم  2016 أ�ر�Iل 10 �ط;��/ 	ن �Iوم ر�ت ا�درا / ا4أ#

��س ا� �/،  .	دارس ا.�دا�0/ و /I�4	 7�I��م، إذ �و#DI ا�.��Iث و.��Iم �;1�� DI	I�. CIض 

� ھIIذه ا�	ؤ  II�ت ��ط.�IIق أداة ا�درا II/ ا4	IIدراء ھIIذه II	��	 نII	 /II��� >II�� /�� �IIط;

  .ا�	دارس
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 :�	�� ا�درا�� ا���ط>�	� -3

	��	II� ً	IIن ا�#� �IIن ، �زاو�IIون 	��II/  ��40و�IIت ���II/ ا�درا II/ ا+ �IIط;��/ 	IIن     

 /II ا�درا /II�����	 ،/II��IIم .IIذ�ك �	@�IIون  /�II�. /II���	روف ا�IIس ا�ظII�� تII�� در�سIIا��

/I ھذه ا�درا � ، �و%I= ا�#Iدول وا�	�طIطا2 � �/ ا��� .دورھ� �	@ل 	#�	C ا�.�ث �

�  :� ب  �وات ا��.رة ا�	���/ وا�#�س �/أد��ه 		�زات ���/ ا�درا / ا+ �ط;

���/ ا�درا / ا: )01(�دول ر�م C/ وا�#�س�وز����	ب ا��.رة ا� � /��  .4 �ط;

  %�رةا�

)���(  

  ا����وع  20أ�1ر �ن  20إ�B  �15ن 15إ�B  �10ن 10إ�B �05ن 05أ�ل �ن

 ٪ ا���د ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا�

 45 18 2.5 01 12.5 05 17.5 07 10 04 2.5 01 ذ�ر

B155 22 2.5 01 10 04 22.5 09 12.5 05 7.5 03 أ� 

 100 40 05 02 22.5 09 40 16 22.5 09 10 04 ا����وع

                    

���II/ ا�درا II/ ا4 أ�IIرادأن أ�.IIر �IIدد )  =II%��)01	IIن ا�#IIدول رII1مII �ا+�II�ث �/ �ط;

٪ 45	� � D�. �رداً  18���� وا�	,در .ـ ا�ذ�ور د �د أ�.ر 	ن ٪ 55أ�@< .� ./  22 وا�	,در .ـ

  :، �	� ھو 	و%= �� ا��ل ا�����10٪	� � D�.  / أ�راد.��رق أر.�

  

���/ ا�درا / ا�4.�ن �وز�): 12(�ل ر1م C �  .وا��.رة ا�	���/ �/ � ب ا�#�س�ط;
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 :الدراسة االستطالعية أداة .4

  ).النفسية لمعلمي المرحلة االبتدائية استبانة الضغوط( :اختبار الضغط النفسي       

بعـــدد مـــن البنـــود  2009لبنـــى صـــبري ســـليمان فـــرج اهللا ولنـــدا ســـمير الشـــكري  بنـــي المقيـــاس    

فقــرة  40فقـرة، وبعــد مراجعتهـا مـن طـرف خمســة محكمـين ثبـت صـدق  45بلغـت فـي مجموعهـا 

، كـــل فقـــرة دائيـــةالضـــغوط النفســـية التـــي يعـــاني منهـــا معلمـــي المـــدارس االبتمنهـــا للكشـــف علـــى 

ات متدرجـة ، ختيـار بخمـس  ا إحدى إجابات مـن متعـدد واحد من ختيار من المفحوص اتتطلب 

ال أدري  –أوافـق  –أوافق بشـدة  :التاليك هذه االختيارات هيوالتي يتم وفقها تصحيح االختبار 

  .أعارض بشدة –أعارض  –

تمـــنح اإلجابـــة أوافـــق يـــث ، حاالختبـــارإلجابـــات فـــي إتجـــاه تصـــحح اعنـــد الفـــرز والتفريـــغ   

 واإلجابـة أعـارض ) 3(الدرجـة واإلجابة ال أدري ) 4(الدرجة واإلجابة أوافق ، ) 5(بشدة الدرجة 

بعضـــها  إلـــى ، تجمـــع نقـــاط المتحصـــل عليهـــا)1(الدرجـــة واإلجابـــة أعـــارض بشـــدة ) 2(الدرجـــة 

تـي تمثـل مؤشـر الدرجـة،   200درجة و  40والتي مداها ما بين البعض لتعطي النتيجة الكلية 

  .لما كانت النتيجة أكبر كان الضغط مرتفع والعكس؛ كالضغط النفسي

  :يتكون من خمس ابعاد

  .هالدور وغموضعب : البعد االول-

  .ضغط العمل: البعد الثاني-

  .ضغط المدرسة: البعد الثالث-
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  .الرضا المهني: عالبعد الراب-

  .النمط القيادي لمدير المدرسة: البعد الخامس-

  : ائص السيكومترية لألدواتالخص

  : صدق المقياس -

ــ إلــى مــدى صــالحية Validityيشــير مفهــوم الصــدق ـ   وصــحته فــي قيــاس الســمة االختبــارـ

، وقــد حــدد عــام االختبــار، وكيــف يــنجح فــي قياســه؟ لــذلك عالقــة بمضــمون هــذا المــراد قياســها

األمريكيــــــة لعلــــــم الرابطــــــة "الصــــــادرة عــــــن " معــــــايير القيــــــاس التربــــــوي والســــــيكولوجي " 1985

 :وهـــي اختبـــارثـــالث طرائـــق أساســـية لحســـاب صـــدق ) 28، ص2007: عبـــد الخـــالق"(الـــنفس

، )، الصـــدق التالزمـــيالصـــدق التنبـــؤي(، الصـــدق المـــرتبط بالمحـــك الصـــدق المـــرتبط بـــالمحتوى

  .صدق التكوين

  :وقد تم التأكد من صدق المقياس إحصائيًا باستخراج معامالت الصدق بطرق هي 

 :مينصدق المحك . أ

عة أربقبل اإلجراء على  للبحث الحالي  اختبار الضغط النفسي المعدفقرات  عرض الباحث

أساتذة بقسم علم النفس بجامعة عبد الحميد إبن باديس ـ مستغانم ـ؛ فاستقرت نسبة مواءمة 

وعليه تم ترك فقراتهما وتعليمتهما كما هي  ٪ بين األساتذة المحكمين، 80عند نسبة  همافقرات

كما هو وحذف عبارة واحدة، مع بعض التصويبات اللغوية وفي صياغة بعض العبارات  فقط

  : موضح في الجدول التالي 
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� �و%= ا��,رات ا�	�ذو� :)02(�دول ر�م� /�  .��.�ث ا��.�ر ا�%7ط ا��� 

  ا� .ب  ا��,رة ا�	�د�/  ا��,رة ا���2/  ا�ر1م
  �42رار ���,رة ر1م �  �ذ�ت  أ�ر .Gن ز	;0� �,�ون إ�< #��.� دا0	�  44

  

   

  :ا%�&$دق ا����ق ا�د . ب

وا�در#I/ ا����I/  در#I�ت ا��,Iرات .�Iنا�	 �I,�م �.�ر Iون �م � �ب 	��	;ت ا4ر�.�ط 

   :����ت ا����B0 �	� ھو 	و%= �� ا�#دول ا����� �;��.�ر

  

��.�ر 4 وا�در#/ ا����/�و%= 	��	;ت ا4ر�.�ط .�ن در#�ت ا��,رات  ):03(�دول ر�م

  .��درا / ا4 �ط;��/ ا��� � ا�%7ط

  ����ل ا�ر���ط  ا��8رة    ����ل ا�ر���ط  ا��8رة    ����ل ا�ر���ط  ا��8رة

01  0.399**    02  0.211*    03  0.399**  

04  0.356**    05  0.426**    06  0.358**  

07  0.418**    08  0.348*    09  0.416**  

10  0.438**    11  0.379**    12  0.390**  

13  0.251*    14  0.392**    15  0.433*  

16  0.434**    17  0.415**    18  0.367**  

19  0.383**    20  0.212*    21  0.418**  

22  0.408**    23  0.218*    24  0.438**  

25  0.430**    26  0.238*    27  0.351**  

28  0.211*    29  0.551**    30  0.434**  

31  0.400**    32  0.434**    33  0.166*  

34  0.303**    35  0.413**    36  0.218*  

37  0.318**    38  0.417**    39  0.338*  

40  0.416**    41  0.238*    42  0.402**  

43  0.180*    44 0.167*       

  .0.05دال ��د 	 �وى د�4/  *، 0.01دال ��د 	 �وى د�4/ **
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دا�/ إ����0�ً ��د 	 �Iوى دI�4/  �نا� �., �ن���ت �1م 	��	;ت ا4ر�.�ط ا�	و%�/ �� ا�#دو�

0.05 D���� �1� DI � 	� �,ول أ� ��زي ���.ر ھIذه ا�,�Iم�، وI� س�I�,	دق ا�I�� ًراI�ظI�ھرة 	ؤ

  .	و%C ا�.�ث

  

  

  :ا�8	�س أداة1��ت   -ث

�  ا�@.II�ت ـ  II���Reliability  قـ�II ت  ا��II#ردر�II.��4ؤ@ر  اII� 4 ثII��. DII#0��� /II1ود

� 	�Iدد أو ��IدI�	ل زI���. ص��I ا��د�/ ��د إ��دة ا��ط.�ق ��< 	#	و�/ 	�Iددة 	Iن ا2

�و#د أر.�/ طIرق �� I�ب . ��س ا2��ص .	#	و���ن 	������ن 	ن ا�ردود ا�	����0/ ا��.�ر

�.IIد ا��II��ق(�	II� �وردھII� أ�� �II�زي ا��.II�ر@.II�ت  :21، 2007 (�II��	 :ر�II.��4دة ا�II�،  @.II�ت إ

  .ر��رد ون و	��	ل أ��� –، @.�ت �ورد@.�ت ا���N ا�	���1./، @.�ت ا�,�	/ ا�����/

 ���< ا��4.�ر � �ب @.�ت ا��	د ا�.��ث �:  

 .طر�,/ ا��#ز0/ ا�����/  -

 .	��	ل أ��� ��رو�.�خ -

�  :����ت ا����B0 �	� ھو 	و%= �� ا�#دول ا����

��درا /  �.�ن �1م 	��	;ت @.�ت ا��.�ر ا�%7ط ا��� �: )04(�دول ر�م 

/��  .ا4 �ط;

  ����ل ا�1��ت  �م ا��	��  �وع ����ل ا�1��ت

�	�  0.648  40  ا���ز#� ا��$

  0.467  40  ����ل أ��� ��رو���خ

  

��.�ن 	ن 	��	;ت ا��دق وا�@.�ت ا��� �Iم ا���Iول ����I� 	Iن 	�ر#I�ت .ر�I�	B ا��Iزم 

� ا�	�Iدأن   spssا+����0/I 7ط ا���I%ر ا��I.ا�� �/I درا� ���Iث ا��I�.��. /Iدا���	و  ا�Iھ �I	�
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� ����I 4  DI#0,رارا��	�ز .���0ص  ��و	�ر�/ ����/، و��	�C .,در 	ن ) 03( .��	��ق ر1مI�

  . أي �,�س 	� و%�,� C� D ��	�ن �ط.�,D .�ط	�0�ن �Gداة �1�س �� درا �ت �4,/

  

  

  

  

  :ا�درا�� ا���0	�: ��1	�

  :��63 ا�درا�� -1

ا����0ص ، ��ث ھد�ت إ�< 	�ر�/ ا�درا / ا�����/ ا�	��B ا�و��� تا�.�       

	�� ب ��ظ�ھرة ا�	راد B ا�و��� ��ث ���.ر ا�	��، ��4.�ر ا�%7ط ا��� � ا� ��و	�ر�/

#	C أو��ف و	��و	�ت د�1,/ ���� وا�	��B ا�و��� ���	د ��< درا ��� 	ن �;ل 

�ن ا�	��/ و�������  �	�/	��و	�ت .درا / ا�واC1 وا�ظ�ھرة ا�	درو / و��و�رھ�  /��,	

  .���� وإ�%���� ��درا / ا�د�1,/و���

  

  

  

 :ا�درا�� ا���0	�و�دة ���ن  -2

� ��.�IIث .�IIت ا�درا II/ ا2 أ#ر      II,�.ب ا��طII��#ن ا�II	 /�II �II	رساد /II�0م ا.�دا��7�II 	.  دII�.

I �  >I��ا+داري ��	Iدارس  طI�1ما� #Iراء .�Iث 	�Iدا�� 	Iن طIرف��;ت +��ول  ا�.��Iث 

  .ا�	���/ .��درا /

 02إ�J >I��I� /Iوم  2016أ�ر�Iل  16أ#ر�ت ا�درا / ا2 � �/ �� ا���رة ا�		�Iدة 	Iن �Iوم     

.	دراء ا�	Iدارس ا�	���I/ و%I.ط 	وا��Iد   �;���لھذه ا���رة  إذ ��ص ا�.��ث 2016	�ي 

ا�درا / ��< ا2�راد ا�	�و��ن �� ا�����/ ���/ ا�درا / ا 2� �I/، و��ر�C  NI وا �;م أداة�وز�

  .ا�.����ت، و	���#��� إ����0�ً 
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 : ا�درا�� ا���0	�����2 و�	��  -3

 /I درا. ���Iث ا��I�.ا� �I� م�I�0ص��Iر�/ ا����	و��I دى  ا�II� �I 7ط ا���I%ر ا��I.��4

�� ا�����IIم اII�.4دا0II	��	 ؤ4ءIIن ھPII� DII����	@�IIون 	#�	CII ا�درا II/ ا�����II/، ھIIذا  ا�	��	IIون، و

 C1/ .وا� �ا�درا / ا2  /��� D�	 180ا��2ر  �.ت 	��	ً،�ل  	I 200وذ�ك .�Iد أن ���Iت �

�	�	 B0���  ء�ً، أي �م إ�7�20 /���   >��� ا�.�Iث ����Iدم �و�رھ� I� �I�روط 1.و�< I�� 4ل 

� ،D#0���. ل�	ث ا��دم إ�I��.رح ا�I.�ض 2 �0/ ا�	,��س .�رك �,رات 	�D دون إ#�./، رIJم 

 . �����	/ و����/ ا+#�./ ��< أدوات ا�درا / ا�	�دا��/ ��.�ث

�زاو�ون 	��I/ ا��Iدر�س .I������م ، أ�@< 97ذ�را و �83 ب ا�#�س إ�< أ�راد ا����/  ��وزع

 و.I���راف �/،  112.36دره  .	�و ط،  �/ 30	ن  �/ إ�<  .�دا0� .�.رات 	���/ 	���و�/ا4

 :ھذا ��%= #���ً �� ا�#دول وا�	�طط ا������ن ،10.12	���ري 1دره 

���/ ا�درا / ا2 � �/ � ب : )05(�دول ر�م C/�وز����	وا�#�س ا��.رة ا�.  

  %�رةا�

)���(  

  ا����وع  20أ�1ر �ن  20إ�B  �15ن 15إ�B  �10ن 10إ�B �05ن 05أ�ل �ن

 ٪ ا���د ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا� ٪  �ددا�

 11 ,46 83 22 ,7 13 56 ,10 19 11,11 20 12,22 22 5 09 ذ�ر

B189 ,53 97 89 ,3 07 67 ,11 21 14,44 26 16,11 29 7,78 14 أ� 

 100 180 11 ,11 20 22 ,22 40 56 ,25 46 28,33 51 78 ,12 23 ا����وع

                    

ذوو �.IIرة ���II/ ا�درا II/ ا 2� �II/  أ�IIرادأن أ�.IIر �IIدد )  =II%��)05	IIن ا�#IIدول رII1م

 II�10� �II0/ ذوو �.IIرة 	II� �II.م ، ���٪ 28	II� � �II   D�.IIوات 10إ�05  >II	���II�� /IIراوح 	II� �II.ن 

ل 	Iن ، ����� �I0/ ذوو �.Iرة 	���I/ أI1٪22.� ./  �/  20و 15و	� .�ن  ٪26.� ./ /  � 15و

� اII��2ر ذوو �.IIرة ��IIوق ، �II  /.II �.13٪وات  05II�20و /�II   /.II �.11٪. ��. �II	أ� /.II 

�Iرداً   ٪83	,�I.ل 	I� �#	DI 54أ�@I �. >I./  ��97#�س ��GI.ر � � /.I��Iت ��I0/ ا+�I�ث .�#Iم 

 D�. � �	 راد�46#�س ا�ذ�ور�رق  �/ أ��. ٪�  :، �	� ھو 	و%= �� ا��ل ا����
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�ل ر1م)13 :(Cن �وز��.�  /���  ./وا��.رة ا�	��� ا�درا / ا2 � �/ � ب ا�#�س

  

 

 :ا�درا�� ا���0	� أداة -4

��Iون ا�	 �ا�%7Iط ا��� Iا��.I�ر ا�.��Iث  �دم�ت ا�درا / ا��	�I/ ا �����Iول ��< 	�ط�     

����	Iس ا���I�رات � Iب 	,�I�س ���Iرت ذات ا�I 4#�.�ت 	Iن 	��Iدد .، �,رة 40	ن  	#	و

� 	��II� ا�	��IIم أ@�II�ء �Gد� /II	��	�II,�  DIIس 	���IIف #وا�IIب، �#�ھII�ت�;��II��  �II7وط ا��II%ا�

داري و	CI ز	;DI0 و�;	ذ�DI وا�و I�0ل ;ل ���	� D	CI ط�1	�I� ا+�/ دا�ل ا�	در / و� �ا��در

، ���Iون ا�	��Iم�Iن �Iل إ#�.I,� /Iد	��  � ب ھذا ا� �Iم ا�	�Iدرج إ�طI�ء در#I�ت��م ا�����	�/، 

� ا��.�ر � ������ ��Iراوح .�Iن �	Iا�	�و ��Iل.ذ�ك ا�در#�ت ا�	���ل ��Iث ا��I�.ا� �I� 40د 

  .	��م�� �� �ا�%7ط ا���ر �ن 	 �وى ���.ر ا�	#	وع �� ا2، در#/ 200ودر#/ 

  

  :ا���0	ب ا�$�#	� ا������ 7& ��	ل ���6# -5

   IIIا� B	�IIIر�.. /����III 4�.ث، وII�.وع ا�III%و	 /III ا�درا B0�III�� لII���� �III� ثIII��.ق ا�II.رزم ط

�ا+����0/ ����وم �  :ا2 ���ب ا�����/  (SPSS.20) ا�#4	�

� 	0و�II�.���� /IIر �IIن 	وا��II�ت ا����II/، وا�� IIب ا� ��نا�.II��@ ا ��IIد	ت :ا���EEب ا��#و	�EE -أII�

  .إ�#�د � ب ا�	وا�,/ .�ن ا�	��	�ن �� ��ل
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� ھIذه ا�درا I/ + :ا���و�ط ا���E�& -بI� �.�I ط ا��I و�	دم ا���I ط أI و�	د �I#� رةI.ا��

  .أ�راد ا����/ ا�	���/ �دى

� ا�درا / �	�ر� /I	Iدى  :ا���	�ري ا��راف -ت� � ا��Iرافأ ��دم ھذا ا2 �وب ا+���0

  .أ�راد ���/ ا�.�ث �ن ا�	�و ط ا�� �.� ���  �وات �.رة 

.�IIن  �تار�.�طII.�ر IIون ��,IIد�ر II1وة  ا4ر�.II�طأ ��II	ل 	��	IIل  :�	ر�EEون ا�ر���EEط����EEل  -ث

��,Iد�ر �1	 /I	��	Iل ق ا�4 �ق ا�دا���، ودر#�ت ا��,رات وا�در#/ ا����/ ���R.�ر ��,د�ر �د

  .أدا�� ا�درا / .طر�,/ ا��#ز0/ ا�����/@.�ت 

ا ��II	ل ا�.��IIث 	��د�II/ ا���II � =��II.�ر	�ن .IIراون +�#II�د  :����EEل �EE�	ر��ن �EEراون -ج 

� � II�ب 	��	IIل @.���II� .���#زII.��;�  /II0�ر ا4ر�.II�ط	��	IIل II� ن��II�� >IIإ� �II��0د �#زII�. لII��

  .ا�����/

� ��� /II	�II�7ر�ن ا2ول  :ت إ%���EEر -ح II�ن و���IIف �IIن ا��IIروق .�IIن 	�و IIط�ت 	#	IIو���

 �  ).	 �وى ا�%7ط ا��� �/(وا�@��� در#�ت  ) أ�@</ذ�ر(	 �,ل �����

�	Eل ا����E	ن ا0�Eديا%���ر  –خ � )�E	#��إ ��Iدم ا�.��Iث ����Iل ا��.I��ن أ�I�دي  ):ا���E�� ا�

Iف �Iن ا��Iروق .�Iن 	�و Iط�ت  One way analysis of variance (ANOVA)ا+�#I�ه ���

II#و /II��� �II� رادII�2ن اII	 ت�II�� در#II�ت 	#	و���II�� ل,�II 	 ر�ن ا2ولII�7�	 رة (ودII.ا��

  ). 	 �وى ا�%7ط ا��� �/(وا�@��� ��.C ) ا�	���/

  

  

  



 

 

  
  

$��رض ���#6 ا�درا�� :ل ا�%��سا�
  و������ 7ر)	���3ا��	دا�	� 

  
  

  ��3	د

  �رض ا����#6:أو�

�ر)	� � �رض ا����#6 ا������8 -1��Bا0و� �	ا��ز#. 

 .ا���1	�ا��ز#	�  �رض ا����#6 ا������8 ����ر)	� -2

 .ا��ز#	� ا��1��1 �رض ا����#6 ا������8 ����ر)	� -3

 .ا��ز#	� ا�را��� ����ر)	� �رض ا����#6 ا������8 -4

  مناقشة الفرضيات: ثانيا

1- �� .ا��ز#	� ا0و�Bا��ر)	�  ����

2- �� .ا��ز#	� ا���1	� ا��ر)	� ����

3- ����� .ا��ز#	� ا��1��1 ا��ر)	� �

4- �� .ا��ز#	� ا�را��� ا��ر)	� ����

  الخاتمة
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  :��3	د

� ��II�B0 ا�درا II/ ا 2� �II/ و�������II� و�,II�� ً	�II�7رات  ��IIرض ا�.��IIث      ��IIل ا��IIا��� �II�

��< �,د�م ���B0 ا�درا / ا2 � �/  .طر�,I/  ا��رص 	Cا�.�ث ،  �I� /I..و	و /I	ظ�	�0/ �Iإ��

� و%��I	�طط�ت #داول وIت ا����I%ا��ر /I� .دا�I/  �� ا�.��Iث.����/، ��< أ � �� ��م 	��1I�

�  .ا�.�ث �P#�.�ت 	ؤ�1/ �� �ؤ4ت ا�.�ث ا����

  

  �رض ا����#6: أو�

  

 :ا��ز#	� ا0و��Bرض ا����#6 ا������8 ����ر)	�  -1

اختبار الضغط النفسي للمعلمين على صدق باستخدام االتساق يتوفر " :�ذ�	ر ����ر)	� - 

 ". اخلي والصدق التميزي لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانمالد

االرتبـاط المسـتقيم بـين  تمعامال الختبار هذه الفرضية قام الباحث بحساب قيم

اختبـار الضـغط علـى  معلمـي التعلـيم االبتـدائيدرجات أفراد عينة البحـث الممثلـين فـي 

  : التالي ، فكانت النتائج كما في الجدولالنفسي والدرجة الكلية
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��.�ر 4 وا�در#/ ا����/�و%= 	��	;ت ا4ر�.�ط .�ن در#�ت ا��,رات  ):06(�دول ر�م

�  .��درا / ا2 � �/ ا�%7ط ا��� 
  ����ل ا�ر���ط  ا��8رة    ����ل ا�ر���ط  ا��8رة    ����ل ا�ر���ط  ا��8رة

01  0.282**    02  0.161*    03  0.299**  

04  0.256**    05  0.326**    06  0.308**  

07  0.124*    08  0.148*    09  0.156*  

10  0.338**    11  0.259**    12  0.190*   

13  0.341**    14  0.282**    15  0.133*  

16  0.422**    17  0.345**    18  0.337**  

19  0.403**    20  0.130*    21  0.148*  

22  0.317**    23  0.138*    24  0.338**  

25  0.340**    26  0.137*    27  0.254**  

28  0.411**    29  0.301**    30  0.334**  

31  0.350**    32  0.134*    33  0.306**  

34  0.303**    35  0.303**    36  0.218*  

37  0.318**    38  0.317*    39  0.138*  

40  0.316*    41  0.136*    42  0.202*  

43  0.380*    44 0.207*       

  .0.05دال ��د 	 �وى د�4/  *، 0.01دال ��د 	 �وى د�4/ **

��Iد 	 �Iوى  ���ت �1م ً��0�Iإ�� /Iق دا�.�I دول ا�I#ا� �I� /�I%و	ط ا��I.ت ا4ر�;	��	

، �ظ�ھرة 	و%C ا�.�ث��دق ا�	,��س �� �1� D � ، وا��� ���.ر 	ؤرات0.05أو  0.01 د�4/

 /I1;�ھذا �#���� �ر�ض ا��رض ا���ري ��.�Iث و�,.Iل ا��Iرض ا�.Iد�ل ا�Iذي ��Iم ��I< و#Iود 

Dط��ار�. ��0�.�ن  دا�/ إ���ردر#�,رات ا��4.�ا�.�ث ا�در#/ ا����/ ت  /���  .�دى 

�	III� III1�م ا�.��IIIث .�,IIIد�ر �IIIدق اIII.��4�ر .� ��IIIدام �IIIدق ا�	,�ر�III/ ا�طر���III. /IIIن     

، �	@ل �#Iم ) أ��< ا�,�م، وا�@���/ أد�< ا�,�م �� ا�	#	و�/ ��ل ا�	#	و�/ ا2و�<( 	#	و���ن 

 /IIIIII��IIIIIIدد أ�رادھIIIIII�  	IIIIIIن 	#	IIIIIIوع أ�IIIIIIراد ���IIIIII/ ا�درا IIIIII�� /IIIIIIل أي % IIIIII�27ل 	#	و

�IIردا ، و	�ر�II/ دII�4/ ا��IIروق .�IIن ھII���ن ا�	#	IIو���ن ا ��IIدم ا�.��IIث  49≈180/100×27

�� ا�#دول ا����� �	� B0�ت ا�������ر ت �ا��.:  
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� ا�,�م ا����� و ا�,�م ا�د��� ��,د�ر �دق 	�و ط�ت د�4/ ا��روق .�ن  ):07(�دول ر�م��	#	و

���.�ر ا�%7ط ا��� ا�	,�ر�/ ا�طر��/ 4.  

  ا����	رات

  ا���و�ط  ا��دد
ا��رق �	ن 

  ا���و�ط	ن
  ح.د  ت

ا�8	�� 

�	����  .Sigا�

���وى 

ا�د��� 

0.05  

  157.71  49  �6 ا���	�
  دال  0.00 96  16.74  32.65

  125.06  49  �6 ا�د�	�

  

���IIIروق .�IIIن 	�و IIIط�ت در#III�ت   ��% =III	IIIن ا�#IIIدول ا� III�.ق أن �III1م ت ا�	� IIIو./ 

�  ا�	#	و�I/ ا�Iد��� ا�	#	و�/ ا����� ودر#I�تI 7ط ا���I%ا� �I�)ً ، )16.74=ت��0�Iإ�� /Iدا� 

0.05��IIد ا�	 �IIوى   /II	�,2ن ا� /II���	��4اsig.   وي�II � م ت�II,. /IIر�.ط	ن  0.00ا�II	 لII1أ

 /II�4وى ا�د�II 	0.05 ،  0م�II,ث ا�II�.رض ا�II� لII.,ث و�II�.�� ري�IIرض ا��IIض ا���رII� ���II���.و

�	��	�Iن ��I< ا��.I�ر ���I� وا�Iد��� �ا� 	#	Iو���نا� ��#وھر�/ .�ن أ�راد ��� �رو1�ً  ��< و#ود 

 �II 7ط ا���II%ما��II� DII#ت .و�II#ن در�II. /IIروق #وھر�II� دII#ن،، أي �و����رIIن ا�ط���  ا�	#	IIو

�و��� DI�PIIن II 7ط ا���I%ر ا��II.لٍ  ا���I� /II��ا�طر /IIر��,	دق ا�I� لII	��	..  /�II%ر�ت II,,�� أي

� .ا�.�ث ا����

 

 :��1	��رض ا����#6 ا������8 ����ر)	� ا��ز#	� ا� -2

اختبار الضغط النفسي للمعلمين على ثبات باستخدام التجزئة يتوفر " :�ذ�	ر ����ر)	� - 

 ". النصفية وآلفا لكرونباخ لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

، ا�@.II�ت .���#زII0/ ا���II �./��II�ب �1	 /II	��	IIل  II.��4�ر ھIIذه ا��ر%II1 /�II�م ا�.��IIث

�� ا�#دول ا����� �	� B0�ت ا������� :   
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  .��درا / ا2 � �/ �.�ن �1م 	��	;ت @.�ت ا��.�ر ا�%7ط ا��� �: )08(�دول ر�م 

  ����ل ا�1��ت  �م ا��	��  �وع ����ل ا�1��ت

�	�  0.648  180  ا���ز#� ا��$

  0.467  180  ����ل أ��� ��رو���خ

  
 

��.�ر ا�%7ط @.�ت اأ�;ه أن �1	/ 	��	ل  )08(ر1م ��%= 	ن ا����B0 ا�	دو�/ �� ا�#دول      

.�د ا�����= .	��د�/ ا��� � ا�	��	د �� ا�.�ث ا����� وا�	,درة .طر�,/ ا��#ز0/ ا�����/ 

وھ	�  0.467و.طر�,/ 	��د�/ أ��� ��رو�.�خ .�N ا�,�	/  N�.0.648 ا�,�	/  .�ر	�ن .راون 

��< أن �1	��ن ������ن و	ؤر��ن ��< أن ا��4.�ر ��	�C .,�م @.�ت ����/ وھ	� .ذ�ك 	ؤران 

 D���ھذا ا��4.�ر �	�ن ا ��دا	D .�ط	�0�ن �� درا �ت 	�دا��/ و�	�ن ا�و@وق �� ���D#0، و

�	�ن ا�,ول أ�D �ر�ض ا��رض ا���ري ��.�ث و�,.ل ا��رض ا�.د�ل ا�ذي ��م ��< أن ا��.�ر 

باستخدام التجزئة النصفية وآلفا لكرونباخ لدى معلمين ا�%7ط ا��� �  ��و�ر ��< @.�ت 

  .تدائياالب

  
 :�رض ا����#6 ا������8 ����ر)	� ا��ز#	� ا��1��1 -3

�	EE(ر��و#IIد �IIرق دال إ��II��0��II. ًن 	�و IIط�ت در#II�ت ا�IIذ�ور وا+�II�ث  " :�EEذ�	ر ���

��م �دى ���/ ا�.�ث ����=  D#و. �  ". ا+��ث��< ا��.�ر ا�%7ط ا��� 

�IIل ����II� 	IIن در#II�ت أ�IIراد ���II/ ا�درا II/ ا 2� �II/ ا�	�� 	�و IIط�ت II1�م ا�.��IIث .� II�ب

 >II���ا �II#�.���م ��IIث ا��II�.�� دII�	ا� �II 7ط ا���II%ر ا��II.ذه  ا��IIن ھ�II. روقIIا�� >II����وII1وف 

�II/ ا�	�و IIط�ت وا��4را�II�ت ا�	���ر�II/، ودII��4رض ا�#IIداول أد�II�ه ا��IIروق .�IIن  ،ا�	�و IIط�ت

�  :ھذه ا��روق إ����0�ً �	� ��
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� ا�ذ�ور وا+��ثا�	��	�ن در#�ت 	�و ط�ت  ):09(�دول ر�م� �< ا��.�ر ا�%7ط ا��� 

��م D#و..  

  

 .���راف  143.6أن 	�و ط در#�ت ا+��ث ا�	,در .ـ) 09(��%= 	ن ا�#دول ر1م

.و#D  ا�%7ط ا��� �، ��وق 	�و ط ا�ذ�ور �� 1.17و.�طG 	���ري  111.56دره  	���ري

وأن 	#	و�/  ،1.83و.�طG 	���ري  16.68	���ري 1دره  .���راف 138.78 ��م ا�	,در .ـ

  .ا�ذ�ور أ�@ر ���� 	ن 	#	و�/ ا+��ث

�7ر ت �	� ا��.�را�.��ث   ا ��دمو�	�ر�/  د�4/  ا��روق  .�ن  ا�	�و ط�ت        

ا�%7ط وا���.C ا�	�	@ل ) أ�@</ذ�ر(���/ ا�.�ث  أ�رادا�	 �,ل ا�	�	@ل �� #�س  ا�.�ث

  :، ����ت ا����B0 �	� ھو 	و%= �� ا�#دو��ن ا������ن� �ا��

��< ا��.�ر  ا�ذ�ور وا+��ثدر#�ت ا�	��	�ن 	�و ط�ت د�4/ ا��روق .�ن  ):10(�دول ر�م

�  .ا�%7ط ا��� 

  ح.د  ت  �و�ط	نا��رق �	ن ا��  ا����	رات
ا�8	�� 

�	����  .Sigا�

���وى ا�د��� 

0.05  

  دال  0.024 178  2.270-  4.804-  )�ط ا����&ا�

  

	�و IIط�ت در#II�ت ���IIروق .�IIن   ��% =II	IIن ا�#IIدول ا� II�.ق أن �II1م ت ا�	� IIو./  

 ��ا�ذ�ور وا+��ث �I 7ط ا���I%ً ، )4.804-=ت( ا���0�Iإ�� /Iوى  دا��I 	د ا�I��2ن  0.05

 /II	�,ا�4ا� /II���	�sig.   م ت�II,. /IIر�.ط	وي ا��II �0.024 لII1أ  /II�4وى ا�د�II 	 نII	0.05 ،

� �IIر�ض ا��IIرض ا���IIري ��.�IIث و�,.IIل �IIرض ا�.�IIث ا�,II�0م  ��II< و#IIود ��II���.و  ً�II1رو� 

Iث ا�I�.ا� /I����#وھر�/ .�ن أ�Iراد I 7ط ا���I%ر ا��I.ا�� >I��.و#DI  ذ�ور وا+�I�ث ا�	��	�Iن 

  ا�%طH ا���	�ري  ا���	�ري ا��راف ا���و�ط ا70راد  �دد ا���س

  1.83 16.68 138.78 83 ذ�ور

  1.17 11.56 143.58 97 إ��ث

  0.151 4.365 15.896 180 ا����وع
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� ��I��= .�ن در# د �روق #وھر�/�و# أي، ��مI ر ا�%7ط ا����ا��. >���ت ا�ذ�ور وا+��ث 

  .ا+��ث .�G.ر 	�و ط

  
  

 :�رض ا����#6 ا������8 ����ر)	� ا��ز#	� ا�را��� -4

�و#د �رق دال إ����0�ً .�ن 	�و Iط�ت در#I�ت أ�Iراد ���I/ ا�.�Iث "  :�ذ�	ر ����ر)	�

��I�� /I���	رة ا�I.ر ا��I�7�	� زىI�� م�I� DI#و. �I 7ط ا���I%ر ا��I.ا�� >��= ا�	��	�Iن 

  "ا�#دد

در#II�ت أ�IIراد ���II/ ا�.�IIث  	�و IIط�ت .� II�ب  II.��4�ر ھIIذه ا��ر%II1 /�II�م ا�.��IIث

 >���� ا�#دول ا�����ا��.�ر ا�%7ط ا��� � �	� B0�ت ا������� ،  :  

��م أ�راد ���/ ا�.�ثدر#�ت 	�و ط�ت  ):11(�دول ر�م D#و. ���< ا��.�ر ا�%7ط ا���  

  .� ب 	��7ر ا��.رة ا�	���/

 

  �/ 20�0/ ذوو �.رة 	���/ ��وق أن 	�و ط در#�ت ) 11(��%= 	ن ا�#دول ر1م

�0/ ، ��وق 	�و ط 3.04و.�طG 	���ري  ��P.13.60راف 	���ري 1دره   146.95.ـ ا�	,در 

��م ا�	,در .ـ   �/ 15إ�<  10ذوو �.رة 	���/ 	ن  D#و. �� ا�%7ط ا��� �143.91 

إ�<  15�0/ ذوو �.رة 	���/ 	ن ���D ، 2.09و.�طG 	���ري  14.20ه .��Pراف 	���ري 1در

�D��� /0 ، 1.96و.�طG 	���ري  ��P.12.40راف 	���ري 1دره  140.38ا�	,در .ـ  �/  20

 ��P.14.99راف 	���ري 1دره  139.33ا�	,در .ـ  �/  10إ�<  05ذوو �.رة 	���/ 	ن 

  ا�%طH ا���	�ري  ا���	�ري ا��راف ا���و�ط ا70راد  �دد %�رةا�

  3.257 15.624 137.695 23 05أ�ل �ن 

  2.100 14.998 139.333 51 10أ�B �05ن 

  2.094 14.203 143.913 46 15إ��10Bن

  1.960  12.400  140.375  40  20إ�B �15ن

  3.041  13.601  146.950  20  20أ�1ر �ن

  1.067 14.316 141.372 180 ا����وع
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 137.69ا�	,در .ـ  �وات  05	���/ أ1ل 	ن �0/ ذوو �.رة �� ا��2ر ، 2.10و.�طG 	���ري 

  .3.25و.�طG 	���ري  ��P.15.62راف 	���ري 1دره 

�	��7ر  ف��.�ر د�4/  ا��روق  .�ن  ا�	�و ط�ت ا ��دم  ا�.��ث ا و�	�ر�/        

 �ا�.�ث وا���.C ا�	�	@ل ا�%7ط  ���/ ا��.رة ا�	���/ �دى أ�رادا�.�ث ا�	 �,ل ا�	�	@ل �

  :ت ا����B0 �	� ھو 	و%= �� ا�#دو��ن ا������ن� �، ����ا��

��< ا��.�ر ا�%7ط  أ�راد ���/ ا�.�ثدر#�ت 	�و ط�ت د�4/ ا��روق .�ن  ):12(�دول ر�م

�  .ا��� ��زى �	��7ر ا��.رة ا�	���/ ا��� 

  �$در ا����	ن
  ���وع

 ا��ر���ت

  در��ت ا�ر	�

 )1- ن(

  �8د	ر

 ا����	ن
 �	�� ف

  ا�8	��

sig. 

  ���وى

 0.05ا�د���

 دال;	ر  0.123 1.841 370.47 4 1481.88  �	ن ا����و��ت

 201.19 175 35208.18 دا%ل ا����و��ت
 179 36690.06 ا����وع ا���&

  

دا�/ إ����0��J ًر  �1	/، وھ� 1.841أن �1	/ ف � �وي ) 12(�;�ظ 	ن ا�#دول ر1م        

 أ�.ر 	ن Sig.=0.123 �	/ ف ا�,�	/ا�	ر�.ط/ ., �/��	��ا�,�	/ ا24ن ( 0.05��د ا�	 �وى 

�دم و#ود �روق #وھر�/ .�ن در#�ت أ�راد ���/ ، )0.05 	 �وى ا�د�4/ >��		� �دل 

�روق  .������ �,.ل ا��رض ا���ري ��.�ث و�ر�ض �رض ا�.�ث ا�,�0م ��< و#ود و، ا�.�ث

  .� ب 	��7ر ا��.رة ا�	���/#وھر�/ .�ن أ�راد ���/ ا�.�ث 
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  ناقشة الفرضياتم: ثانيا

1- �� :ا��ز#	� ا0و�Bا��ر)	�  ����

يتوفر اختبار الضغط النفسي للمعلمين على صدق باستخدام االتساق الداخلي " :ا��ر)	��ص 

  ". والصدق التميزي لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

� ا�#Iدول  ����B0اأ�دت I� /�%و	م ا�I1ط أن ) 06(ر�I.ت ا4ر�;	�I�	 م�I1�I. م�,�I 	ن ا�

أفــراد عينــة البحــث الممثلــين فــي معلمــي التعلــيم االبتــدائي علــى اختبــار الضــغط النفســي در#II�ت 

��Iد 	 �Iوى دI�4/ والدرجة الكلية ً��0�Iإ�� /Iر 0.05أو  0.01 دا�I.��� �Iزي ، وا����I ب أ�I �

� �1� � DII	IIن II� س�II�,	دق ا�II�� راتIIھIIذا 	II� �ؤ�IIد ��,IIق �IIرض ، �ظII�ھرة 	و%CII ا�.�IIث	ؤ

��< �.�ث ا�ذي ��م ا B0�Iد ا���Iؤ�� �I	� ،ٍل�� �ا��.�ر ا�%7ط ا��� � ��	�C �,را�D .�� �ق دا��

ا�	#	و�/ ا����I� ���روق .�ن 	�و ط�ت در#�ت   أن �1م ت ا�	� و./ ) 07(ا��� .��#دول ر1م 

�  ودر#II�ت ا�	#	و�II/ ا�IIد���II 7ط ا���II%ا� �II�)ً ، )16.74=ت��0�IIإ�� /IIوى  دا��II 	د ا�II��

0.05  /II	�,2ن ا��	ا��4 /II��sig.   وي�II � م ت�II,. /IIر�.ط	0.00ا�  /II�4وى ا�د�II 	 نII	 لII1أ

�#وھر��I. /Iن أ�Iراد ��� �روI1�ً  �رض ا�.�ث ا�,�0م  ��< و#Iود � 	= .,.ول � وا��، 0.05I� 

� ���II� وا�IIد��� �ا� 	#	Iو���نا�II 7ط ا���II%ر ا��II.ا�� >II���II�م�	��	�IIن  DII#روق .وII� دII#أي �و ،

.	��	ل �Iدق  ا��.�ر ا�%7ط ا��� �و��� D�Pن   ��ن،ا�	#	و���ن ا�طر��#وھر�/ .�ن در#�ت 

�II�لٍ  /II��ا�طر /IIر��,	ث  .ا�II�.ا� �II� دII	��	ا� �II 7ط ا���II%ر ا��II.دق ا��II�� رIIر آ�IIوھIIذا 	ؤ

  =	II � ذ�رIIف ا���II ر ا��I.��4دق اII� راتII�، و��� DII�PIIن ��,Iق 	ؤIIر�ن ا@��IIن 	Iن 	ؤ��Iا��

��  .����م ��< ��Gد ��,ق �ر%�/ ا�.�ث ا�#ز�0/ ا2و�< ا��I 7ط ا���I%ر ا��I.أن ا�� >I����م 

علــى صــدق باســتخدام االتســاق الــداخلي والصــدق التميــزي لــدى معلمــين االبتــدائي لواليــة  ��IIو�ر
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وشـورزر  بيـرك وجـرينجالس، وجاءت نتائج الدراسة الحالية موافقة لنتـائج دراسـة كـل مـن مستغانم

  . )2009(ي ودراسة لبنى صبري سليمان فرج اهللا ولندا سمير الشكر ، )1996(

 

2- ��  :ا��ز#	� ا���1	� ا��ر)	� ����

يتوفر اختبار الضغط النفسي للمعلمين على ثبات باستخدام التجزئة النصفية " :ا��ر)	��ص 

  ".وآلفا لكرونباخ لدى معلمين االبتدائي لوالية مستغانم

 @.�ت ا��.�ر ا�%7ط ا��� �أن �1	/ 	��	ل  )08(ر1م ا����B0 ا�	دو�/ �� ا�#دول .�ن�

ا�	��	د �� ا�.�ث ا����� وا�	,درة .طر�,/ ا��#ز0/ ا�����/ .�د ا�����= .	��د�/  .�ر	�ن 

وھ	� �1	��ن ������ن  0.467و.طر�,/ 	��د�/ أ��� ��رو�.�خ .�N ا�,�	/  0.648.راون .�N ا�,�	/ 

 و	ؤران ��< أن ا��4.�ر ��	�C .,�م @.�ت ����/ وھ	� .ذ�ك 	ؤران ��< أن ھذا ا��4.�ر

�	�ن ا ��دا	D .�ط	�0�ن �� درا �ت 	�دا��/ و�	�ن ا�و@وق �� ���D#0، وھذا 	� �ؤ�د ��,ق 

باستخدام التجزئة �رض ا�.�ث ا�ذي ��م ��< أن ا��.�ر ا�%7ط ا��� �  ��و�ر ��< @.�ت ��ٍل 

ج ، وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية موافقة لنتائالنصفية وآلفا لكرونباخ لدى معلمين االبتدائي

  ).2009(دراسة لبنى صبري سليمان فرج اهللا ولندا سمير الشكري 
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3- �� :ا��ز#	� ا��1��1 ا��ر)	� ����

�و#د �رق دال إ����0�ً .�ن 	�و ط�ت در#�ت ا�ذ�ور وا+��ث ��< ا��.�ر  " :ا��ر)	��ص 

��م �دى ���/ ا�.�ث ����=  D#و. �  ".ا+��ثا�%7ط ا��� 

 . �، ��وق 143.6أن 	�و ط در#�ت ا+��ث ا�	,در .ـ) 09(ر1م ��#دول��.�ن 	ن ا����B0 ا��

��م ا�	,در .ـ  D#و. �، وھذا  4.80- ، .��رق 1دره 138.78	�و ط ا�ذ�ور �� ا�%7ط ا��� 

دال إ����0�  ��د 	 �وى ا�د�4/ ا�	��	د ) 10(ا��رق � ب ا����B0  ا�واردة �� ا�#دول ر1م 

 �ف �ن د�4/ ا��روق ، )4.804-=ت(ت 2ن �1	/ ا����ر ) 0.05(�� ا�.�ث ا�������

�رض ا�.�ث ا�,�0م  ��<  وھذا 	� �ؤ�د ��,ق، #�ءت دا�/ إ����0� ��د ��س 	 �وى ا�د�4/

��< ا��.�ر ا�%7ط ا��� � ا�	��	�ت ا�	��	�ن و #وھر�/ .�ن أ�راد ���/ ا�.�ث  �رو1�ً  و#ود 

��م D#ا�.�ث ����ف، أي .و /�����< ا��.�ر  در#�ت أ�راد  �.���;ف ا�#�س، ا�%7ط ا��� 

  .، �	� ھو 	�ر إ��D  �.,�ً ����= ا+��ث .�G.ر 	�و طوھذه ا��روق 

	ن %7وط �� �/ أ�@ر 	ن  نوأر#C ا�.��ث ھذه ا��روق إ�< �ون ا�	��	�ت �����  

�ظرا0�م �� ا�	��/ ا�ذ�ور �و��ن ���	�ن 	 0و���ت إ%���/ ���ك ا�	���,/ .�ر.�/ أ.��0�م 

.�ت و	� إ�< ذ�ك،  وھذا .�+%��/ إ�< �ر��.��ن ا�� � / �	� �دور �و��ن �� .�0/ و	 0و��/ ا�

ا��	ل و	� 1د ��د@D .�ض ا4%طرا.�ت ��ن أ@��ء ���	��ن 	C ا�	�;ت ذات ا���/ .��ط;ب 

	وا�,/ �درا / ، و1د #�ءت ���B0 ا�درا / ا�����/ .. أو .�ر�ق ا��	ل 	ن �	�ل إدار��ن و	��	�ن

، )2005( محمد الشبراوي، )1999(محمد  ، و)2004( إبراهيم، وعويد المشعانهبة �ل 	ن 

 Bourkeسميث، وبورك و، )2000(عباس إبراهيم متولي ، و )2000( عويد سلطان المشعانو 



  
H,�7�4ا.4( ........................................................................ا�)�' ا��ا��را*( ا� I6��  �D��4;�Lو,���>(  �Kض .

  
 

- 78  - 
 

et smith, 1992 ) (،  نضال عواد ثابتو )عزت عبد ومعاكسة لنتائج دراسة ، )2003

 ).2009(فرج اهللا ولندا سمير الشكري ، ودراسة لبنى صبري سليمان )1996( الحميد

�� ا��ر)	� ا��ز#	� ا�را��� -4����: 

�و#د �رق دال إ����0�ً .�ن 	�و ط�ت در#�ت أ�راد ���/ ا�.�ث ��< "  :ا��ر)	��ص 

��م ��زى �	��7ر ا��.رة ا�	���/ ����= ا�	��	�ن ا�#دد D#و. �  "ا��.�ر ا�%7ط ا��� 

أ�D �و#د �روق .�ن 	�و ط�ت در#�ت أ�راد ) 11(��%= 	ن ا����B0 ا��� .��#دول ر1م 

���/ ا�.�ث  ��زى إ�< ا��4;ف ��  �وات ا��.رة ا�	���/ �د��م، �Jر أن ���B0 أ��.�ر ����ل 

�ؤ�د أن ھذه ا��روق �� ت #وھر�/  2ن �1	/ ف ) 12(ا��.��ن ا�2�دي ا�	دو�/ .��#دول ر1م 

، أن ھذه ا��روق .�ن  �J /�0.05ر دا�/ إ����0� ��د 	 �وى د4 1.84= ا�	� و./ 

	�و ط�ت در#�ت أ�راد ���/ ا�.�ث ��زى إ�< ا��د�/ أو أ�ط�ٍء �� ا�,��س، و.������ �م 

���,ق �ر%�/ ا�.�ث ا�#ز�0/ ا�	ر�.ط/ .���روق .�ن ا�	#	و��ت ا��� ��زى إ�< 	��7ر ا��.رة 

وف ا�	���/ و�� ��س ا�	���/، و�ر#C ا�.��ث ذ�ك إ�< أن ا�	��	�ن ا���	��ن ��ث ��س ا�ظر

و1د #�ءت ���B0 . ا�	#�	C ����ون 	ن ا�%7وط ا��� �/ ��< �ٍد  واء و.��س ا�در#/ واU@�ر

لبنى صبري سليمان فرج اهللا ولندا سمير  ، و)1994( حسينھذه ا�درا / 	وا�,/ ����B0 درا / 

دنيهام ، و )2005(محمد الشبراوي ، و )2003( نضال عواد ثابتو، )2009(الشكري 

 ،)1996( عزت عبد الحميد، ومعاكسة لنتائج دراسة ) (Dinham Steve, 1992ستيف

 .) ( Bourke et smith, 1992سميث، وبورك
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  :ا�'�&ا%�تا������ت و

-B� ��� 2Nا��� -O!� )4��
 : L- ;!ء .��I6 ا��را*( ا�

�<QB �7ـ 1� ��4L )
QB ;�ورة وF!د *�4*( ,
�دة ا&ھ�اف ذات رؤ�( ,�� �4B( وا;

 �����D اWھ���م ����<8B ا�Vي ھ! ا�<,� , -L4( و�4B>�ا*��ا��4C4ت �F��ة �Yر� �ء �����X!,( ا�

)�!���  . ا�)�L ُ� N 'K- ا�<�4B( ا�

�( ا���ر�Hـ 2D, 0!ط; \, �
B� )4FYK�4ت و��46( وC4ا���     ا�<�' BK[ و;A و���84 ا*

��_^ ,\ K!ا� ��8 �B>�ا� �D� ض�>�� -��^ ا��)�4(�` و#4�( ا�
O ]BK �a&4( ا��Cوا� 

D�,�� )4�4B>� . � و������- BK[ ا�<�4B( ا��<B�4( ا�

إ�Kاد و��)V4 ورش K�' دور�( #�O( ����<B�N \4!ل _4)4( ا��<�,' ,A ا�01!ط ,\ أF' ــ 3

 V4,Y��!ى ا��B!ك ا���� -(43�L ^- ا��e4( ا���ر*4(، و#��C, -L )Oل ا��<�,' ,A ا��, ALر

, h43����B� -K�8B>وا�FWا A;!ا�<`ء ا�!ظ4)- وا� A .  

��4( ��را�^ اG��ا4K( وــ 4� ]BK 8B>�ة ا��K��,  )4L� /ا� ^��F�N ل إ��9عY# \, )��3ر��Wا

��<^  وا�Vا�4( وا���د�(C, ء���& )4K!. )4B� ��, )4��� Q4 
� -L :C�� ]�N 	وذ� .  

��*�( إK"�ء ا��k�� ,\ اWھ���م ��Xوف ا�<�' L- ا��ــ 5, '�K )e4� �4L!� لY# \, ارس�

\4�B>�ا� '>C�. 

���4K( و,��L ^��K- ــ 6FWا ^�.�3, ALل رY# \, �4ه� V#&8 واB>�ا� `.�F ]ا�!�!ف إ�

 �

��� ا��- �!اDF^  ا����ي وا���( ا���ر�BK H[ وF^ ا�D, و;0!ط )(B�,\ ا�01!ط ا��7

, '1Lى أ!��, Q4 
�� ^��K��,8 وB>�_ ^��D, لY# وف�Xا� A, h43�\ ا��
( ا��)�4( وا�

� �' أn��� '1L أ_/� �, !
�L )4- إ�Kاد ا&�4Fل .D���4^ ا��!e�, '�
� A4"��� ]�N ة�C�ا���

4B>� .8إ�
��N ,\ ذي ��' و#��C, -L )Oل ا����4( وا�
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  :ا�%����

�Iل، ��%I	ن ا�#وا�Iب ا��� �I/، وا�#���	 �� إط�ر ��� � I	�/، أن ا�%7وط ا��� �/ ��#�

 ،/�III �� لIII�� ل ردود;III� نIII	 لIII�واIII��14�د�/، وا�#4	���III/، وا�	���III/، و��#�III< ذ�IIIك ا����

P� و�و#�/، �ذ�ك� �/، ���وا��� ،/�I �� �7وطI% رI.��� ا�%7وط C�	# ودنI#7وط .وI%ل ا�I@	�� 

� 	واI1ف وأوI1�ت  ث	@�رات .��0/ و�وا	ل ��ر#�/ و�را��ت وأ�IداI� ردIا�� �Iرھ.�� /I���.�	

.II و� /II����	 �II� ��و�IIب �II�# DIIدا � �IIو�و#�� و ��IIو�و#�� و��IIدث �د�DII إ� � II� II.���و�ر أو �

 /�II ت ا����طرا.II%4ف اII���	 �II� م�II وازن و�IIا�� >II�� DIIده 1در�II,�� دII1 أو D��II�����	IIل 

  . وا�# 	�/

��< ا�رJم 	ن ا4ھ�	�م ا�	�زا�د .	و%وع %7Iوط ا��	Iل وا��I�ر ھIذا ا�	�Iط�= .�Iل 

�	�I�م 	Iن ���.Iر %7Iط ا��	Iل .DI�G . 	��و	I.�� DI��ن 	Iن �Iص I�Uروا C ھذه ا�2�م، إ4 أن 

 >Iم إ����دIم و�I�دا�� �I� راتI��7� داثI�P. مI م، و�����I	��ن ا�����ل .�ن ا��I�س وأ G�� /���

 /IIIII���	7وط ا�IIIII%ري أن ا�IIIII� نIIIII	 ك�IIIIIل ھ�IIIII.�,	��.و ،�IIIII��.م ا�طIIIII�0ن أداIIIII�اIIIII��4راف 

Occupational stress د ا���II�#+ن اII	 /II��� نII��، و��IIدث �,ر�.II� ��II.ر 	II #أو ا� �II�,

 /II#��� أو �II%دم ا�رII�� � II.ب II,�1� أو إز��#II�، أو ��IIدث ���#II/ ��وا	IIل IIوادث ا��II��� /II#���

	#	و�I/  ا�	در �/ ھ�%7وط �����0ص ا���	/ ا��� � ود .�0/ ا��	ل، وھ��ك 	ن ���.ر أن ا�

Iط/ ا��J�%ن ا�2داث ا�	� Iوا�� ،DI���	. م�I�,ء ا��I�@م أI��	ا� �I�� رضI����  DIداً �ذا�Iل ��د��I�

 DIIرة �د�	�II 	دة و�II� /II���ت ا����.�#�II ا >IIؤدى إ�IIو� ،/IIا�ذا�� DII�����	ن إII	 رII.ون أ�II�� �II��2

، ��IIم .IIذ�ك  و��II��ب ذ�IIك 	ظII�ھر  ���II� /�.�IIس ��II< أداء ا�	��IIم و����DII ا��� �II/ وا� �IIو��/

� ا�.�I0/ ا�	در 7I% /�Iوط ا��	Iل��ظرون إ�< I� �I�أ� >I���ث ا��I	#	Iوع ا��.Iرات وا��Iواد : 

  .� ود .�0/ ا��	ل و� .ب ��	��م ا�ز��#�ً و����س ���D �� ��ً و �و���ً 

�ط�ء ��ر�ف �	ل ��%7وط ا��� �/ P. @�ن��ء وا�.�	ا��� D. و.��س ا�,در ا�ذي اھ�م

ا�	ر�.ط/ .	��/ 	� .��/ ��	/ و.	��/ ا��در�س .��/ ���/، �#دھم �و�ون اھ�	�	� أ�@ر 

. %7وط .��	�م ا��د�د 	ن ا�	,���س ��ذا ا�7رض.,��س در#�ت و	 �و��ت ھذه ا�
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   :������ ا��ر�	� ا��را�2

  .دار المعارف .مصر . المعجم الوسط).1972(ابراهيم مصطفى واخرون  -

اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء . )1999(صبحي حمدان .ابو جاللة  -

  .مكتبة الفالح.الكويت . السئلةاالختبارات وبنود ا

  .دار المسيرة:عمان . علم النفس. )2005(صالح علي.ابوجادو -

  .دار االمل :االردن .  والتقويم في عملية التدريسية القياس. )1993(احمد عودة  -

، دار 1، طالتعامل مع الضغوط النفسية). 2009(احمد نابل العزيز واحمدابو اسعد  -

  .النشر والتوزيع

  .دار الفكر :عمان .القياس النفسي والتقويم التربوي مبادئ. )2008( محمد .حمدما -

  .دار الكتاب الحديث:الكويت . قياس الشخصية. )2000(بدر محمد .االنصاري  -

الضغط عند الجراحين وتأثيره على . )2008/2009(مجاهدي نصيرة.براسيل وردية  -

  .جامعة مستغانم .التنظيم ليسانس في علم النفس العمل و كرة ذم .االداء

تأثير الضغط النفسي في بروز مرض . )2004/2005(بصامي هجيرة.بن وزة خديجة  -

جامعة .م النفس العيادي كرة ليسانس في علذم.تضخم الغدة الدرقية لدى االناث 

  .مستغانم

العالقة بين صراع االدوار والضغط النفسي عند . )2007/2008(شةبوبكر عائ  -

  .جامعة منتوري قسنطينة.التنظيم في علم النفس العمل و ماجستير كرة ذم .الزوجة
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لمعايير اتحاد  السيكومتريةبعض الخصائص  .)2013(عبد الباري مايح .الحمداني -

مجلة جامعة دي .  كمقياس الستخراج المؤشرات الجودة الشاملة. الجامعات العربية 

  .العراق.  نموذجاقار 

-  8>��)- ��K ا��
، ا� �ھ�ة، ,3��( 4، ط�(�, وا�+* ا�(�������)	 )�� ا). 1994(ا�
-�!��,. 

-  Q4L!� 1999(ا���49ي، ھ�رون .( -���& �./�
ا��3�ط ا�(���	 وط���1.� و�0&
 .ا� �ھ�ة، ا&.BC! ا�����(����)�ة ا�7ات �6 ) 5.�، 

الخصائص السيكو مترية الختبار .  )ه 1429/1430(علي بن محمد عبد اهللا .زكري  -

راش  لدى  ونموذجلقدرة العقلية مقدرة وفق القياس الكالسيكي لينون ل –اوتيس . 

  .جامعة ام القرى. رسالة دكتوراه .  طلبة المرحلة المتوسطة بمحافظة صبيا التعليمية

  .مكتبة الفالح: الكويت . القياس النفسي. )1998(حمن ر سعد عبد ال -

. المداواة.اتية المساعدة الد.اسبابه.الضغط النفسي وطبيعته).2003(سمير شيخاوي  -

  .دار الفكر العربي للنشر والتوزيع بيروت. لبنان. 1ط

الضغوط النفسية في العمل واستراتيجية . )2005/2006(حموويدف  ،شقراني ندار -

جامعة .التنظيم ليسانس في علم النفس العمل و كرة ذم.التصرف لدى موظفي البنك 

  .مستغانم 

  .دار الثقافة :عمان . النفسي في التربية مبادئ القياس. )1999(الظاهر زكريا محمد  -

الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة : )2000(ي براهيم متولإعباس  -

المجلة المصرية للدراسات  ،المرحلة االبتدائية يوبعض سمات الشخصية لدى معلم

 .147 -125ص  ،، أبريل26، العدد 10القاهرة، المجلد  ،النفسية، األنجلو المصرية
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ديوان :الجزائر . االحصاء والقياس النفسي والتربوي. )1993(عبد الحفيظ مقدم  -

  .المطبوعات الجامعية 

علم النفس ومشكالت الفرد، المكتب العربي الحديث، ). دون سنة( عبد الرحمان عيسوي -

  .جامعة االسكندرية

  .قاهرةمكتبة ال.المجلد االول .  موسوعة الطب النفسي.)1995(عبد المنعم الحنفي  -

دار : القاهرة . القياس والتقويم التربوي والنفسي. )2000(عالم صالح الدين محمود  -

  .الفكر العربي 

بأداء معلمي وعالقتها ية درسالضغوط الم: )2006(عماد الكحلوت ونصر الكحلوت  -

دراسة مقدمة للمؤتمر األول بجامعة األقصى  ،التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العليا

 "مناهج الفلسطينية الواقع والتطلعاتال"بغزة 

   .دار الفكر العربي .1ط .ادارة الضغوط النفسيةالقلق و . )2001( فاروق السيد عثمان -

كلية التربية جامعة  ،دراسات في االضطرابات النفسية). 2003(فوقية حسن رضوان  -

 .الزقازيق

 :الكويت. ربويالقياس والتقويم النفسي والت .)1995(ممدوح وعيسى جابر الكناني  -

  .مكتبة الفالح

دراسة بعض الضغوط ). 2009(لبنى صبري سليمان فرج اهللا ولندا سمير الشكري  -

، رسالة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لمعلمي المرحلة االبتدائية في مدينة غزة

 .ماجستير، جامعة فلسطين
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مقارنة بضغوط ضغوط مهنة التدريس ): 1998(محمد الدسوقي عبد العزيز الشافعي  -

، المجلة التربوية تصدر عن وفي عالقتها بالمعتقدات التربوية للمعلمين ىالمهن األخر 

 .201 -187، ص 48، العدد 12: المجلد: جامعة الكويت-مجلس النشر العلمي

ضغوط الحياة الموجبة والسالبة وضغوط عمل المعلم كمتنبئ ): 1990(مشيرة اليوسفي  -

  الثالث: التربية وعلم النفس، جامعة المنيا، العدد الرابع، المجلدمجلة البحث في  .للتوافق

دار :الجزائر . اساسيات القياس النفسي وتصميم ادواته .)2012(معمرية بشير -

 .الخلدونية 

  . بيروت ، دار الشروق. الطبعة االولى ).2000( المنجد في اللغة العربية المعاصرة -

 :قائمة المراجع باللغة االجنبية  

-dictionnaire de psychologie .Édition carousse.2002 

-Norbertsillamy .dictionnaire de la psychologie .larousse . canda .2003. 
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 �/ر ا�%7ط ا��� � ا�درا / ا4 � ا��.����B0 �,د�ر @.�ت و�دق  spss	�ر#�ت ا�ـ ): 01(	��ق ر1م
 
Reliability ا�1��ت    
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 180 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 180 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

,467 44 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value ,078 

N of Items 22a 

Part 2 
Value -,064b 

N of Items 22c 

Total N of Items 44 

Correlation Between Forms ,460 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length ,648 

Unequal Length ,625 

Guttman Split-Half Coefficient ,620 

a. The items are: item1, psychodéprit. 

b. The value is negative due to a negative average covariance among items. 

This violates reliability model assumptions. You may want to check item 

codings. 

c. The items are: psychodéprit. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- 88  - 
 

  �دق ا�	,�ر�/ ا�طر��/
 

Group Statistics  

 groupes N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

psychodip 
g1 49 157,7143 11,29897 1,61414 

g2 49 125,0612 7,66053 1,09436 

 
 

Independent Samples Test  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

psychodip 

Equal variances 

assumed 
1,216 ,273 16,744 96 ,000 

32,6530

6 
1,95015 28,78205 36,52407 

Equal variances not 

assumed 

  
16,744 84,430 ,000 

32,6530

6 
1,95015 28,77527 36,53085 
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  . 	��7رات ا�درا / ا2 � �/ � ب ا��روق .�ن ا�	#	و��ت���spss   B0	�ر#�ت ا�ـ): 02(	��ق ر1م 

  
 

Group Statistics  

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

psychdépri 
homme 83 138,7831 16,68360 1,83126 

femme 97 143,5876 11,56211 1,17395 

 

Independent Samples Test  

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

psychdépri 

Equal 

variances 

assumed 

1,633 ,203 -2,270 178 ,024 -4,80450 2,11630 
-

8,98076 
-,62823 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-2,209 142,666 ,029 -4,80450 2,17525 
-

9,10437 
-,50462 
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�اا%���ر ا�)�ط ) : 03(��ق ر�م ���&  

  
  ذ�ر                     أ�B1    :         ا���س

   ���.........: ا�%�رة ا���3	�

، ��8وم �ن %>��3 �و$ف ���3ك$ف ا��0وب ا�ذي ����K 7& �ن ا����رات ا��& ���ر �ن آرا#ك وإ�	ك ���و�� �         

�	�ء  أ��ض ا�طرق ا��& �دد طر	�8 ���	رك وإدرا�ك �Lت�	ص، أو �%��ف ا�و)��%�  .و ا0

أ�ب ��B �ل .�وا7ق �وا�ك 7& ا�%��� ا��& )×()2 �>�� و ��	ك  ق�رة ����	� ودد �� إذا ���ت ��ط�ا�رأ �ل ��      

، 0ن ا���و	� 7& ا��واب � ��)& و��� طو	> ��د �ل ���رة�����Mك أن ����رق ا�و�ت ا�ذي �ر	د، ��ن �ول أ ا��8رات،

  . ����ر �د ���3 و)رور	� 

� و   	� ھ& ا��& ���ر �ن رأ	ك �$دق ،أ%رى %�ط#�� �و�د إ���� $	  .����7�� ا�$
أوا7ق   ا���ـــــ�رة  ا�ر�م

�دة�  

�   أوا7ق

  أدري

أ��رض   أ��رض

�دة�  

            ا��ر �Hن �دي �ن ا�����	�ت �� 	��& �دارة ���& ���ل ��7ل  1

2  B�� ر ��در	; &��H� سد	د �ط��ب ���& أ�            

            أ��ر ���H& � أ��ط	2 �د	د ���وى ��#و�	�& �د��  3

            �Kأ�وم أس ���H& � أ��ط	2 ا����ؤ ��� 	���& أن   4

            �1	را �� ا���م �ط��ب ����ر)� �ن أ�1ر �ن ��3 7& ا��در��  5

��ل �1	را �� أ��ر ���ز��ج 	��� أ�ول ا��و7	ق �	ن ��ط���ت ا�  6
  وا�ط>ب

          

            أ��ر ���H& ا%��ف �2 ا��د	ر 7& و��3ت ا��ظر  7

            �1	را �� أ��ر �Hن ���& ��دا%ل �2 	��& ا���#�	�  8

            أ��ر أن ھ��ك )�وط� ���رس ��& ���	ن �و�	� ���&  9

            أ��ر أن ���& أو�2 �ن إ������& ا���د	�  10

11   K� ر أن ا���ل ا�ذي أ�وم��            أ��ر �ن �دى �81& �8درا�& ا���3	�أ

�1	را �� أ��ر �Hن ا�و�ت ا���طB �& ;	ر ��7& ��8	�م �����3م   12
  �� ��&وا��ط�

          

            أ��ر �Hن ��وي ا���3& � 	��& ��8	�م �����3م ا��ط�و�� ��&  13

            أ��ر ���H& � أ��ك ا��	طرة ��B )�ط ا�و)2 ا��در�&  14

15  &��H� ر��            ��B اط>ع ��ف ��� 	�ري و�& ����در�� أ

            أ��ر ���H& � أ��رك 7& ا�8رارات ا��& ��%ذ 7& ا��در��  16

	O �& و�ز�>#& ا��ر$� ������� �Hن إدارة ا��در�� ��أ��ر   17
  ا�0ور ا��& ����3

          

�1	را �� �8وم ا��در�� �H%ذ أراء ا�3	#� ا��در	�	� ��ل ا�8	�م   18
  ��ل ا����3���0

          

            أ�د آذا�� $�;	� ���را��& ا��& أ�د��3 %>ل ا���ل  19
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 أوا7ق  ا���ـــــ�رة  ا�ر�م

�دة�  

�   أوا7ق

  أدري

أ��رض   أ��رض

�دة�  

            �1	را �� أ��ر �Hن �و ا��در�� ��و�ر  20

            أ��ر �Hن ا��در�� ا��& ا��ل 7	�3 ���ث ��B ا���3د وا��و�ر  21

22  �            �ر �Hن ز�>#& ا��در�	ن 	��رون �����ط ��د آدا#3م ����3مأ

            �دم و�ود ا�و��#ل ا����	�	� ا�����دة 	ز	د �ن ��وري �����ط  23

�1	را �� أ��ر �Hن �����& �2 7#� ا�ط��� 	��ب �& ا��1	ر �ن   24
  ا���3د

          

�ول ل ا�����ل ا�ط>د�� أ�� أ��ر ��3�Mد ���1	را   25�	�            

            أ��ر ���H& راض �ن ���&  26

            %رىأ��ر �Hن ���& �K أھ�	� ��	رة �����8ر�� �2 أ�ور 	��& ا0  27

أ��8د �H� &��H%��ر ���& ھذا �و أ�	ت �& 7ر$� ا�%�	�ر �رة   28
  أ%رى

          

            � أ�$O أ$د��#& �����ل 7& 8ل ا����	م  29

            ����3 ا����	م ;	ر ��ف ��B ا�ط>ق أ��ر �Hن ا���#د ا���دي  30

	8در ا��د	ر �درات ا��در�	ن و	�ر�3م 7& �د	د ا0ھداف   31
  وا����	ذ

          

����ر وا��داع Hن ا��د	ر 	�	O ���در�	ن 7ر$� �>أ��ر �  32
  وا���ر	ب

          

            أ��ر �Hن ا��د	ر 	��ل ��B �8و	� أو$�ل ا�روا�ط ا������	�  33

           Hن ا��د	ر 	ؤ�ن ���دأ إدارة روح ا��ر	ق ����در��أ��ر �  34

أ��ر �Hن ا��د	ر 	$ر ��B ا�%�ذ ا�8رارات ���ردا و	�رك �&   35
 ا����	ذ 87ط

          

ر��دات ا��& 	8د��3 ��� ا��د	ر ��7	� �Hن ا����و��ت وا�أ��ر   36
������H� 8وم�� 

          

37   O$8دم ا��	ر 	ن ا��دH� ر��            زم ا�0رر��د إذا �وا�أ

38  K�� K1	د            أ��ر �Hن ا��د	ر ;���� �� 	���2 إ�& %>ل 

           أ��ر �Hن ا��د	ر 	8ف إ�B ���ب ا����م دا#��  39

            أ��ر �Hن إ����	� ا�وار ا�����ر �2 ا��د	ر ���� دا#��  40

            أ��ر �Hن �>��ت ا���ل �	ن ا�ز�>ء ود	� و��	��  41

            ء ا���ل ��3م ��)�� ا���ضوز�> ��&�Hأ��ر   42

            أ��ر �Hن ز�>#& 	8�ون إ�B ����& دا#��  43

            أ��ر �Hن ��	2 ا��در�	ن 	8درون ا��>��ت ا��%$	� �	�3م  44

  
 

    

  

  


