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 "مقياس قلق االختبار للمراهقني "
 عبد احلميد حممود عبد احلليم.الباحثة/ مها 

 مقدمة:
من نوع جديد خيتلف متاماً عما الفررد درد  تكيف متثل املراهقة فرتة حرجة يف حياة الفرد، مبعين أهنا حتتاج

الهضر،، هيررتاه   أهعرادة نهاايرة مرحلرة اللفولرة هتهتار  ءنتاراة مرحلرة الر رد  تبردأتعود عليه من دبرل، ههر  
، هثقافتارا، االدتصراد  فاجتمراع هنهيتارا، همسرتواها  األسررةهالقصر حسر  نوعيرة  مداها الزمين نني اللول

غر   أه االدتصراديةهفر  الررره   أخرر إيلنل أن طول هره  الفررتة درد يتهنرها يف ا تمرا الواحرد مرن هدر  
مرحلررة املراهقررة علرر  أهنررا مرحلررة أ مررة  إيل(. هيهرررر الرربع  4: 9191دشررقو ،  إنررراهي ) ذلررم مررن  ررره 

كثرر  مررن املشرراكل التوافقيررة،    تميررة تولررد فياررا الشنصررية مررن جديررد، هيعرراص املراهرر  خ  ررا  ررراعاً هدلقرراً ح
أن املراهقة كفرتة انتقالية ميكن أن تتس  ء دهة الهسيب يف مقانرل   Margaret Meadهتؤكد مرجري  ميد
عها ررر ثقافيررة ترردع  تلررم الهررررة  ، همررا وتويرره مررناالجتمرراع احملرري  يتودررف علرر   هاألمرررالعاطفيررة الشررديدة 

أن ا رال همرا يتضرمهه مرن هدراعا يلعر  دهباً يف نرزهت  رراعا  املراهر  خا رة هأنره  إيلاألنثرهنولوجية مشر ة 
 ادرل تروتراً ه رراعاً، هءلترايل ادرل اضرلراءً  كأنهراجماولة املعامل همن  أن ا ال أن جيعل مرن املراهر    أبضاً يراتد 

 (0220:94نكر مرس ،  أنو )

 مشكلة الدراسة:
تهبا مشكلة الدباسة احلالية من خ ل متانعة الدباسا  الهفسية اليت تهاهل  دل  االختبراب لرد  طر ا 
الشرراادة الثانويررة العامررة، كررهلم مررن خرر ل احطرر ع علرر  البسرروة هالدباسررا  السررانقة الرريت تهاهلرر  طررر  

 :إيلالثانوية، حيث تو ل  هه  الدباسا   إب ادية هع جية خمتلفة خلف  القل  لد  ط ا املرحلة

دلرر   أمهارراإن اللالرر  يف مرحلررة الشرراادة الثانويررة العامررة يعرراص مررن نعرر  املشررك   الدباسررية همررن  .9
، أخرر االختباب، هأن هه  املشكلة تكون  اهرة نشكل هاضح لديه يف هه  املرحلة عن أ  مرحلرة تعليميرة 

يرررزة  كررر  مودعارررا يف السرررل  التعليمررر ، فاررر  مرحلررر  تتوسررر  مرحلرررة فمرحلرررة الثانويرررة العامرررة تعرررد مرحلرررة متم
تكررروين الررره ة  أنر هررراهحيويرررة مرررن  أساسرررية، هالتعلررري  اعرررامع  حيرررث يقرررا عليارررا تبعرررا  األساسررر التعلررري  

العرا  ززدرون مرا نرني دلر  اله  جيعل اللر ا طروال  األمر   يف ا تما هها هإعداده  ليجدها مكاانً هدهباً 
الره  درد  األمررهت  هضغوط من الوالدين نضرهبة الهجا  هالتفو  زا يث  الرع  يف نفوسرا  ههرو عل  دبجا
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هعررد  القرردبة علرر  حتمررل املسرر ولية هعررد  االعتمرراد علرر  الررهف  يف حتصرريل  هاحخفررا يكررون كركرراً للفشررل 
 الدبهس.

عامعررة، دفررا اللرر ا حررد للقبررول ء أهالرتكيرز علرر  جممرروع دبجررا  اختبرراب الشرراادة الثانويرة كمعيرراب  .0
اللر ا للاررها مرن املسر ولية نردل  إليااللدبهس اخلصو ية، فالدبهس اخلصو ية هسيلة يلجا  اللجوة إيل

اللرر ا حلفررع املعلومررا  الرريت جيرر  علرر  اللرر ا  إلياررايف التسصرريل، هيلجررا  أنفسررا مررن االعتمرراد علرر  
 عل  دافا اللال  ل جنا . حلرة االختباب زا يؤثر سلباً  حىتهاالحتفاظ هبا  استراابها

أن  إالالسررررليب للقلرررر  علرررر  التسصرررريل الدباسرررر ،  التررررأث علرررر   أكررررد هبغرررر  كثرررررة الدباسررررا  الرررريت  .3
دية املقدمة خلف  دل  االختباب كدهدة كما أنه ال تواجد دباسا  عرنية تهاهل   اب اخلدما  الع جية هاال
هد علرر  الباحثررة، علرر  الرررغ  مررن أن الدافعيررة، هذلررم يف حررد االختبررابخفرر  دلرر   دهب العرر ج الرروادع  يف

 األسر العر ج الروادع  هاللالر  يف هره  املرحلرة يف حاجرة لتهميرة تلرم  أسر هاملس ولية هالقي  اخللقية هر  
 هتهمية ددبته عل  حتمل املس ولية هالدافعية هالقي  اخللقية، هتهمية ددباته هثقته نهفسه.

دهة دل  االختباب لد  طر ا املرحلرة الثانويرة نلريقرة مبا ررة هاملدبسة يف ح األسرةتساه  ك  من  .4
غرر  مبا رررة، فمررن خرر ل ضررغ  الوالرردين علرر  اللرر ا نضرررهبة الهجررا  هالتفررو  هاحلصررول علرر  جممرروع  أه

هميهرررا ثبرررا  املعلومرررا  همرررن خررر ل عرررد  تررروافر نررررام، مهرمرررة  األنهررراةدبجرررا  مرتفرررا زرررا يثررر  القلررر  لرررد  
هالتسصررريل مرررا اللررر ا هحتسرررن ا اهرررا   االسرررتهكاب أسرررالي   ءملدبسرررة تهررراد  خلررردما  احب ررراد الهفسررر

ع جيررة  أه إب رراديةاللرر ا  ررو املدبسررة هاملدبسررني، هيف القلررة القليلررة مررن الدباسررا  الرريت  ررمم  نرررام، 
اب لقل  االختباب لد  طر ا الشراادة الثانويرة العامرة، كران احملروب الرعيسر   ره  الدباسرا  هرو: دلر  االختبر

 ه املدبسة يف حدهة هه  املشكلة الدباسية. األسرةدهب  هإمهال

 وميكن تلخيص مشكلة الدراسة احلالية فيما يلي:
 الصد  هالثبا (. ) لقياس دل  االختباب لد  املراهقني تتمتا ندبجة مقبولة من أداة إعداد -

 : هدف الدراسة
ءسرررتندا   هالثبرررا راهقني يتمترررا ءلصرررد  مقيررراس دلررر  االختبررراب للمررر إعرررداد إيلهترررد  الدباسرررة احلاليرررة 

 .اححصاعية األسالي العديد من 
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 :  الدراسة أهمية
 : تطبيقي ويتضح ذلك فيما يلي واألخرتتحدد الدراسة احلالية يف جانبني احدمها نظري 

 : النظرية األمهية .أ

لررر  االختبررراب د علررر  تلقررر  الضررروة أهنرررامرررن الوجارررة الهرريرررة، حيرررث  أمهيرررةهترررت  هررره  الدباسرررة مبوضررروع لررره 
ل  الرغ  من تهوع حركة البسث العلم  هالتجرييب يف جمرال دلر  االختبراب هدياسره لرد  عللمراهقني هدياسه، ف

أن البسررررروة هالدباسرررررا  يف ا تمعرررررا  العرنيرررررة، اندبة يف تهاه رررررا  رررررها  إالاملرررررراهقني يف ا تمعرررررا  الغرنيرررررة، 
 ملصر .السلوك هدياسه لد  املراهقني خا ة يف ا تما ا

 التطبيقية: األمهية .ب

لقيررراس دلررر  االختبررراب لرررد  املرررراهقني، تفيرررد البررراحثني  أداة إعرررداداً مرررن يرررمهيرررة هررره  الدباسرررة تلبيقأتهبرررا 
هالع جيرررة، ه حتقيررر   احب ررراديةدياسررره، لتقررردا اخلررردما  الهفسرررية  الهفسررريني، هالعررراملني يف جمرررال الرتنيرررة يف
 اهقني.التواف  الهفس  هالصسة الهفسية لد  املر 

 مصطلحات الدراسة
 : وتتحدد فيما يلي

 Test Anxietyقلق االختبار .9

نروع مرن القلر  يعراص مهره اللر ا الرهين تهقصرا  مارابا   ) يعر  دل  االختباب يف الدباسة احلالية أبنره
ه  يعررانون مررن ترروتر األفرررادالة ؤ لررتسك  يف انفعرراالهت  السررلبية، فارراالسررتعداد ل ختبرراب مررا عررد  القرردبة علرر  ا

 االختباب( أثهاةبهبة 

يف هرره  الدباسررة عررن طريرر : الدبجررة الرريت وصررل علياررا الفرررد علرر  مقيرراس دلرر  االختبرراب  إجراعيرراً هيعررر  
 للمراهقني.

 Adolescence املراهقة .3

الر رررد يصررراحباا جمموعرررة مرررن  إيلمرحلرررة انتقرررال مرررن اللفولرررة  ) أبهنررراتعرررر  املراهقرررة يف الدباسرررة احلاليرررة 
اكتمرال الهضر، هتكروين  نصرية  ، هالعقلية، هاالنفعالية، هاالجتماعية، متض  ءملراه   والتغ ا  اعسمية

تتسرر  ءملسرر ولية، هاالسررتق ل هاالعتمرراد علرر  الررهف ، زررا يلقرر  الضرروة علرر  أمهيررة االهتمررا  نسررلوك املراهرر  
 ألنه يؤثر عل  سلوكه يف املراحل التالية.
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 ث مراحل فرعية وهى:إىل ثال ةويقسم الدارسني مرحلة املراهق
 . ( سهة، هتقانل املرحلة احعدادية90:94) مرحلة املراهقة املبكرة من سن  -أ

 ( سهة، هتقانل املرحلة الثانوية.99:91) مرحلة املراهقة الوسل  من سن -ا

 سهة، هتقانل املرحلة اعامعية. (99:00) مرحلة املراهقة املتأخرة من سن  -ج

مرحلة املراهقة الوسل ( اليت تقانل املرحلة الثانوية، حيرث تقرو  رجرراة )ة هتتهاهل الباحثة يف هه  الدباس
 . الثانو  الصف الثالث ط ا الدباسة عل 

 :اإلطار النظري
هألن مرحلررة الثانويررة العامررة مررن املراحررل الرريت تسرراه  يف تشرركيل مسررتقبل اللالرر  كااللتسررا  ءعامعررة، 

اللالررر  نكثررر  مرررن املشرررك   الدباسرررية، همهارررا االعتمررراد علررر  هاحلصرررول علررر  الو يفرررة املهاسررربة، ميرررر فيارررا 
الشم يف ديمة املواد اليت تدبس، هالقل  ه  الدبهس اخلصو ية، همتييز املعلمني لبع  الل ا دهن اآلخرين،

حامررد  هررران، ) هاخلررو  مررن االمتسرراان ، هعررد  معرفررة كيفيررة االسررتعداد ل متسرراان ، هالشررم يف ددبترره 
9111 :449.) 
اعدير ءلهكر أن العوامل املساعدة عل   اوب دل  االختباب تكمن يف األفكاب هالتصروبا  اخلاط رة  همن

عررن االمتسرراان  همررا يرتترر  علياررا مررن نترراع،، هطريقررة االمتسرراان  هنرماررا هبنلاررا أبسررالي  تبعررث علرر  
 (.322: 9191عل  كمود،  ) الرهبة هاخلو 

 االختباب لدى املراهقني يف الدباسة احلالية.لهلم تسع  الباحثة حعداد مقياس القل  

 :الدراسات السابقة
داد: الباحرث، اسرتمابة (. استندا  الباحرث مقيراس دلر  االختبراب. إعر9191) يف دباسة عل   عي  

لألسرررررة إعررررداد: سررررا  عجرررر ن، همقيرررراس أيزنررررم لسررررما  الشنصررررية   جتمرررراعهاال  دتصرررراداملسررررتوى اال
نررني  موجبرراً  ره  نررني اعهسررني يف دبجررة دلرر  االختبرراب هأن ههرراك ابتباطرراً هأسررفر  الدباسررة عررن عررد  هجررود فرر
 االجتمرراع ه  االدتصرراد مررا االنبسرراطية، كررهلم املفررا  املسررتوى  سررلبياً  دلرر  االختبرراب هالعصررانية، هابتباطرراً 
 يساه  ءلتهبؤ ندبجة دل  االختباب.

مودررف دلرر  االختبرراب نررني  ( هرردف  هرره  الدباسررة إر التعررر  علرر 9199) هىف دباسررة مصررلف  تركرر 
 طالبة يدبسون يف جامعة 911ه هالقل  كساله، هأتلف  عيهة الدباسة من مالقل  كس
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 الكويررررررر  مرررررررن خمتلرررررررف التنصصرررررررا  هاملسرررررررتوي ، هاسرررررررتندا  الباحرررررررث مقيررررررراس القلررررررر  لسررررررربيلب جر
spielberger. 

افعيرررة احجنرررا ، (. اسرررتندا  الباحرررث مقيررراس لسررربيلب جر همقيررراس د9191) أمرررا دباسرررة كمرررد اخلليررر 
هدبجا  نصف ههناية العا  مرن سرج   املدبسرة لقيراس التسصريل الدباسر ، هأسرلوا احب راد اعمراع ، 
هأسررفر  الدباسررة عررن: هجررود ع دررة ابتباطيررة موجبررة دالررة نررني مسررتوى القلرر  همسررتوى التسصرريل الدباسرر  

اطيه سالبة نرني مسرتوى القلر  هكر  (. هع دة ابتب91، 91) لدى املراهقني الفلسليهيني يف ف ا  األعماب 
 .همشك   الشباا( االدتصاد دافعية احجنا ، الهكاة، املستوى ) من 

( هرردف  هرره  الدباسررة إر الكشررف عررن الفررره  نررني 9111)  هىف دباسررة سررهاة علرر  همسيسررة إمساعيررل
وميرة هاملردابس اخلا رة يف ط ا الهرا  القدا هالهرا  احلديث للثانوية العامة، من اعهسني يف املدابس احلك

أداعارررر  علرررر  مقيرررراس دلرررر  االختبرررراب، هاسررررتندم  الباحثترررران مقيرررراس دلرررر  االختبرررراب. إعررررداد: سرررربيلب جر، 
 هأسفر  الدباسة عن الهتاع، التالية:

 دل  االختباب لدى ط ا الثانوية العامة ال يرتب  نهرا  االختباب ددميا أه حديثا. -9
ابس اخلا ة مهه لدى طال  املدابس احلكومية، هذلم نسرب  دل  االختباب أعل  لدى ط ا املد -0

االنتمررراةا  االجتماعيرررة للررر ا املررردابس اخلا رررة الررريت ترررور اهتمامرررا  اعرررد رحلرررا  األنهررراة نكليرررا  جامعيرررة 
 معيهة.

لررم إر احطرراب الثقررايف العررا  الرره  ذكوب، هيرجررا ه دلرر  االختبرراب أعلرر  لرردى احانة مهرره لرردى الرر -3
 دهب الرجل.يعل  أمهية اكرب ل

إعررداد  ) (. هاسررتندا  الباحررث اختبرراب ذكرراة الشررباا اللفررر  9111) هىف دباسررة كمررد حامررد  هررران
إعررداد  عبررد العزيررز الشررن (،  ) لألسرررة املصرررية االدتصرراد  االجتمرراع حامررد  هررران(، همقيرراس املسررتوى 

سررررة عررررن : أن نرررررانم، إعررررداد  الباحررررث(، هأسررررفر  الدبا ) دلرررر  الدباسررررة همقيرررراس دلرررر  االمتسررررانهمقيرررراس 
مارررابا  الدباسرررة هاالمتسررران( أبسرررلوا درررراةة املرررودي   مرررا  رررراع  الفيرررديو هاملهادشرررة  ) احب ررراد املصرررغر

 اعماعية، له فعالية هأتث  دال يف خف  دل  الدباسة هدل  االمتسان.

لر  ( هردف  إر التعرر  ع Birenbaum& Nasser,2002 ) هدباسة ميهوتشا ن يهبو  هفادي ان ر
هأسرررفر   ،همتوسررر  دبجرررة امتسررران  خرررر العرررا  sarason: ساباسرررون الع درررة نرررني دلررر  االمتسررران. إعرررداد

 الدباسة عن الهتاع، التالية:
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هاللرر ا الرررهين  متسرراناالماررابة يف أداة  درررلهأدلرر  امتسررران عررايل أدررل حتصرري  اللرر ا الررهين يعررانون 
  خر العا . يف أداة امتسان يعانون من دل  امتسان مهنف  أكثر حتصي  هأكثر ماابة

( هرردف  هرره  الدباسررة إر عررزل   Nanda& Berk,2006) بهانلررد نرر ك أمررا دباسررة جرروى اننرردا ه
التررأث ا  الهههيررة املؤدتررة ال اهررا  االختبرراب خلفرر  القلرر  الرره  يشررعر نرره اللرر ا أثهرراة االختبرراب هأتلفرر  

االختبررراب ) ث تصرررمي  ا موعرررة الضرررانلةحرررطالررر  يف دهبة إحصررراة حيويرررة، هاسرررتندا  البا 19العيهرررة مرررن 
 القبل  هالبعدى(، ليعني االخت فا  نني األحداة اعادة هالتأث ا  الهههية املؤدتة عل  نف  االختباب.

 (. هاسرتند  الباحرث اسرتبيان تقريرر ذال لقلر  االختبراب،  putwain,2007) هىف دباسة ديفيرد نتروين
هأسرفر   ، هاسرتبيان اللالر  الشنصر ،spielberger 9192ب جر هداعمة دل  االختباب. إعداد : سبيل

 له أتث  كب  عل  دبجة دل  ل ختباب. االدتصاد ه  االجتماع نتاع، الدباسة أن: املستوى 

(. هرردف  هرره  الدباسررة إر تقرردير دلرر  lowe & lee,2008 ) هىف دباسررة ءتريكيررا لررو هسررتيفن يل
لثانوية هأسفر  الدباسة عن الهتاع، التالية: الفتيا  سجلن دبجا  أعلر  االختباب يف املدابس االنتداعية ه ا

 من الفتيان عل  دبجة دل  االختباب، هال فر  نني اعهسني يف دبجة حتسني األداة هخف  القل .
لررررر  (. هاسرررررتندم  الدباسرررررة تررررردخل خفررررر  د Weems.,2008) أمرررررا دباسرررررة كرررررابل هميرررررز ه خررررررهن
التسصرررني التررردبجي  (، هأسرررفر  الدباسرررة عرررن الهتررراع، التاليرررة: فاعليرررة  ) االمتسررران هسرررلوكيا  أساسرررية مثرررل

 التدخل يف احلد من دل  االختباب لد  الل ا الهين يتعرضوا لكوابة ني ية.

هتسرررتنل  الباحثرررة مرررن خررر ل الدباسرررا  السرررانقة اهتمرررا  كثررر  مرررن البررراحثني رعرررداد أدها  ههسررراعل 
  هرران كمرد (، هدباسرة كمرد9191) هرو يف دباسرة علر   رعي  لقياس دل  االختباب لد  املراهقني، كما

(، كمررا اسررتندم  دباسررا  أدها  لقيرراس دلرر  االختبررراب مثررل مقيرراس دلرر  االختبرراب لسررربيلب جر 9111)
spielberger، 

(، هدباسرة putwain david,2007) (، هدباسة ديفيد نيتروين9199) كما يف دباسة مصلف  ترك 
 كمررا يف دباسررة عرردانن فررر  ه خرررهن suinاس دلرر  االختبرراب إعررداد: سرروين(، هديرر9191) كمررد اخلليرر 

كمرررا يف دباسرررة ميهوتشرررا ن يهبرررو  هفرررادي  Sarason (، هداعمرررة دلررر  االمتسررران. إعرررداد: ساباسرررون9113)
( هدد استفاد  الباحثة من كل ذلم يف حتديرد أنعراد ه رياغة Birenbaum & Nasser,1993) ان ر

 حلالية.عبابا  مقياس الدباسة ا
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 : إجراءات الدراسة
 : منهج الدراسة

تهتمرر  هرره  الدباسررة إيل البسرروة الو ررفية الرريت تسررتاد  ه ررف خصرراع  ه ررره  مشرركلة الدباسررة 
ه فاً دديقراً  رامً ، ملرا هرو كراعن، هتفسر   مرن خر ل إلقراة الضروة علر  املشركلة املرراد  ثارا هالفار  الوثير  

 تزيرد مرن توضريح الررره  احمليلرة مبشركلة الدباسرة، هأمهيرة التصرد  لررهفاا احلاضررة، هعرا املعلومرا  الريت
 البتباط .ا ا من خ ل استندا  األسلوا ألعامل  ه 

 ينة الدراسة:ع
( طالرر  هطالبررة مررن طرر ا املرحلررة الثانويررة مررن مدبسررة يوسررف السررباع  13) تتكررون عيهررة الدباسررة مررن

ة مت اختيابه  نشكل عشواع  لتلبي  املقياس علريا ، كمرا ترر  ة ردابة الهزهة مبسافرة القاهر ييبثانوية التجر ال
 ( عاماً.91) ( عاماً، هنلغ متوس  أعماب أفراد العيهة99-91) تراهح  أعماب أفراد العيهة نني

 أداة الدراسة:
 : خطوات إعداد املقياس

 دام  الباحثة رتباع اخللوا  اآلتية يف نهاة مقياس دل  االختباب للمراهقني:

يررة تررؤثر يف حالررة نفسررية أه  رراهرة انفعال ) : حتديررد التعريررف احجراعرر  لقلرر  االختبرراب يف املقيرراس أبنررهأهالً 
حتصيل الل ا هيف سلوكا  الدباس : حيث تؤثر عل  أداة الل ا أثهراة االختبراب هتهشرأ عرن مروفا  مرن 
 الفشررل أه الرسرروا أه مرروفا  مررن احلصررول علرر  نتيجررة غرر  مرضررية يف االختبرراب، هتشررمل هرره  احلالررة أتثرر اً 

كمررا مت االطرر ع علرر  جمموعررة االختبررابا    ) "االنفعاليررة هالسررلوكية -اعسررمية -سررلبياً مررن الهاحيررة: املعرفيررة
 هاملقايي  من الدباسا  السانقة اليت تهاهل  دل  االختباب

 املقياس أبعادثانيًا: حتديد 
لقلرر  االختبرراب للمررراهقني نعررد االطرر ع علرر  مررا كترر  عررن دلرر  االختبرراب  احجراعرر هيف ضرروة التعريررف 

املقيرراس، ه هرر  كمررا مبررني يف  أنعرراد  الباحثررة مررن حتديررد هالدباسررا  هاملقررايي  هاالختبررابا  السررانقة، متكهرر
 : اعدهل التايل
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 األولية( ابعاد مقياس قلق االختبار للمراهقني بصورته 9) جدول

 عدد عباراته بيان البعد رقم البعد
 92 البعد املعريف هلالبعد األ

 92 البعد اعسم  البعد الثاص
 92 البعد السلوك  البعد الثالث

 92 البعد االنفعايل د الراناالبع
يف مقيرراس دلرر  االختبرراب للمررراهقني كمررا  إجراعيرراً  السررانقة تعريفرراً  األنعررادهدررد مت تعريررف كررل مررن نعررد مررن 

 يل :

 :Cognitive البعد املعريف -أ

 ال  عق نية املث ة لقل  االختباب. األفكابيتهاهل هها البعد 

 . 31، 33، 01، 01، 09، 91، 93، 1، 1، 9هيتضمن العبابا  اآلتية:  

 Physicalالبعد اجلسمي -ب

 اعسمية املصاحبة لقل  االختباب. األعرا يتهاهل هها البعد 

 .39، 34، 32، 01، 00، 99، 94، 92، 1، 0: اآلتيةهيتضمن العبابا  

 Behavioural البعد السلوكي -ج

ة للارها من املس ولية نتيجة لقل  املراه  كسيل إلياايتهاهل هها البعد السلوكيا  ال مس ولية اليت يلجأ 
 االختباب.

 .31، 31، 39، 01، 03، 91، 91، 99، 1، 3: اآلتيةالعبابا   هيتضمن

 Emotional االنفعايلالبعد  -د

اللالر  يف  أداةيتهاهل هها البعد االضلراء  االنفعالية املصاحبة لقل  االختباب من خو  هتوتر يادد 
 االختباب.

 .42، 31، 30، 09، 04، 02، 91، 90، 9، 4:  يةاآلتهيتضمن العبابا  
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 ثالثًا: صياغة عبارات املقياس
لكر   هاحطالرةهدد دام  الباحثة نصياغة العبرابا  اخلا رة نكرل نعرد  رياغة هاضرسة نعيرداً عرن التعقيرد 

عبررابة. همت فسرر  عبررابا  املقيرراس مررن جانرر  عهررة  42هفارر  اللالرر  عررددها  إدباكتتهاسرر  مررا مسررتو  
 اليت يتهاه ا. احنعادعل  الدباسة، هذلم يف ضوة التعريف احجراع  لقل  االختباب للمراهقني ه  اح را 

 : وصف املقياسرابعاً 
 -البعد السرلوك  -البعد اعسم  -البعد املعريف ) األبنعةدل  االختباب أبنعاد   دياس إيلياد  املقياس 

عبرررابا   إعرررايل ا املرحلرررة الثانويرررة العامرررة، هدرررد نلرررغ البعرررد االنفعرررايل(، هالدبجرررة الكليرررة للمرررراهقني مرررن طررر
 ءلتساه . أنعاد أبنعة( عبابة مقسمة عل  42) املقياس

 : تعليمات املقياسخامساً 
دامررر  الباحثرررة نوضرررا التعليمرررا  امل عمرررة للمقيررراس، هدرررد باعررر  الباحثرررة يف تلرررم التعليمرررا  أن تكرررون 

 أه إضرررافةكمرررا دهنررر  يف  رررسيفة املقيررراس دهن   مبسرررلة ه هاضرررسة،  يرررث تعلررر  التعليمرررا  للمفسرررو 
البرداعل التاليرة،  أسرفلاالختيراب املهاسر  لكرل عبرابة  أما  (√)تكليف املفسو  نوضا ع مةتغي ، هدد مت 

 (أنداً ال ودة  -أحياانً ودة  -ودة داعماً  ) هه 

 و تصحيح املقياس إجراءسادسًا: طريقة 
ورردة  ) لإلجانررةاملفسررو  ءالختيرراب نررني مرردبج ث ثرر  : حيررث يقررو  لإلجانررةههرراك هدرر  كرردد  لرري 
ال  ) ،0(  أحيررراانً وررردة  ) ، ه3وررردة داعمررراً(   ) هأعلررر (، أنرررداً ال وررردة  -أحيررراانً وررردة  -داعمررراً 

 أنعرادعرن عبرابا  املقيراس، م  مرا نعرد ذلرم دبجرا  كرل نعرد للسصرول علر   لإلجانة، 9(  اً ودة اند
الدبجرررة الكليرررة، هكلمرررا ابتفعررر  دبجرررا  املفسرررو  علررر  للسصرررول علررر   هعيرررا عبرررابا  املقيررراساملقيررراس، 
 ، هالعك   سيح.، هاملقياس، كلما كان دل  االختباب مرتفعاً األنعاد

 سابعًا: الصدق والثبات
 Validityصدق املقياس: .9

للتسقرر  مررن  رررد  املقيرراس مت اسررتندا   رررد  احملكمررني، ه ررد  االتسرررا  الررداخل ، ه ررد  طريقرررة 
 رفية.املقابنة الل
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 Internal Consistency Validityالداخلي ساقتاألصدق  .9

علرر  كررل  األفرررادمت إجيرراد التجرران  الررداخل  للمقيرراس عررن طريرر  حسرراا معامررل االبتبرراط نررني دبجررا  
 .إليهعبابة هالدبجة الكلية للبعد اله  تهتم  

 (12ن=  ) الداخلي لعبارات مقياس قلق االختبار االتساق( 3)  جدول
 البعد اجلسمي    البعد السلوكي   البعد االنفعايل عريفالبعد امل

 معامل االرتباط رقم العبارة
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 معامل االرتباط العبارة

9 411,  ** 0 103، ** 3 119، ** 4 110، ** 
1 119، ** 1 131،** 1 120، ** 9 141، ** 
1 134، ** 92 103، ** 99 123، ** 90 419، ** 
93 133، ** 94 111، ** 91 401، ** 91 111، ** 
91 111، ** 99 111، ** 91 910، ** 02 491,  ** 
09 141، ** 00 111، ** 03 134، ** 04 111، ** 
01 191، ** 01 419، ** 01 134، ** 09 103، ** 
01 191، ** 32 311 ، ** 39 403، ** 30 111، ** 
33 191، ** 34 411 ، ** 31 191، ** 31 103، ** 
31 191، ** 39 114، ** 31 134، ** 42 941، ** 

(، م 2029) عهد مسرتو  داللرة إحصاعياً يتضح من اعدهل السان  أن دي  معام   االبتباط دالة     
علرر  الدبجررة  األفررراد  التجرران  الررداخل  للمقيرراس عررن طريرر  حسرراا معامررل االبتبرراط نررني دبجررا إجيررادمت 

 . الكلية للبعد هالدبجة الكلية للمقياس

 (12ن=) املقياس والدرجة الكلية إلبعاد( معامالت االتساق الداخلي 2) جدول
 معامل االرتباط اإلبعاد

 ** ،190 البعد املعريف
 ** ،943 البعد اعسم 

 ** ،134 البعد السلوك 
 ** ،119 البعد االنفعايل
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(. 2029) عهد مسرتو  داللرة  إحصاعيادهل السان  أن عيا دي  معام   االبتباط دالة يتضح من اع
 ههها يؤكد  د  املقياس.

 Comparison of extreme groupsصدق املقارنة الطرفية:  .3

اللررررر  الرررريت تسررررتند  لبيرررران  ررررد  املقيرررراس هتقررررو  علرررر  حسرررراا داللررررة الفررررره  نررررني  أهرررر ههرررر  مررررن 
املرتفعررة علرر  مقيرراس دلرر  االختبرراب همتوسررلا  دبجررا  األفررراد    الرردبجا ذه  األفررراددبجررا  متوسررلا  

 املقياس. ذهى الدبجا  املهنفضة عل  نف 

 رررد  املقيررراس. هدامررر  الباحثرررة  إيلهاضرررسة فارررها يشررر   إحصررراعيةهعهررردما تصررربح لتلرررم الفرررره  داللرررة 
 الفره  لكل نعد م دام   ساا الفره  للمقياس ككل كما يل : ساا 

 : البعد املعريف:األول البعد
 ذوي األفراد( جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات 1)  جدول

 (91ن=)  املعريف()  األولالدرجات املنخفضة واملرتفعة يف البعد 

 ت ف ع م العينة أفراد
مستوي 
 الداللة

 9029033 9400222 ذه  الدبجا  املهنفضة
25919 910020** 2529 

 2014990 0200222 املرتفعة ذه  الدبجا 

ذه  الررررردبجا   األفررررررادنرررررني متوسرررررلا  دبجرررررا   إحصررررراعياهجرررررود فرررررره  دالرررررة  أيلهتو رررررل  الباحثرررررة 
 من مقياس دل  االختباب. األهلذه  الدبجا  املرتفعة عل  البعد  األفراداملهنفضة همتوسلا  دبجا  
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 : البعد الثاني: البعد اجلسمي
ذوي الدرجات  األفرادلة الفروق بني متوسطات درجات ( جدول ت لبيان دال1) جدول

 (91ن=) اجلسمي( ) املنخفضة واملرتفعة يف البعد الثاين

مستوي  ت ف ع م العينة أفراد
 الداللة

 2099112 9403333 ذه  الدبجا  املهنفضة
 2091114 9101111 ذه  الدبجا  املرتفعة 2529 **910229 25222

ذه  الررررردبجا   األفررررررادنرررررني متوسرررررلا  دبجرررررا   إحصررررراعياود فرررررره  دالرررررة هجررررر إيلهتو رررررل  الباحثرررررة 
 ذه  الدبجا  املرتفعة عل  البعد الثاص من مقياس دل  االختباب. األفراداملهنفضة همتوسلا  دبجا  

 : البعد الثالث: البعد السلوكي
ذوي الدرجات  األفراد( جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات 1) جدول

 (91ن = ) السلوكي( ) ملنخفضة واملرتفعة يف البعد الثالثا

 ت ف ع م العينة أفراد
مستوي 
 الداللة

 2510311 9403333 ذه  الدبجا  املهنفضة
 9093391 090222 ذه  الدبجا  املرتفعة 2529 ** 910914 30941

ذه  الررررردبجا   األفررررررادنرررررني متوسرررررلا  دبجرررررا   إحصررررراعياهجرررررود فرررررره  دالرررررة  إيلهتو رررررل  الباحثرررررة 
 ذه  الدبجا  املرتفعة عل  البعد الثالث من مقياس دل  االختباب. األفراداملهنفضة همتوسلا  دبجا  
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 : البعد الرابع: البعد االنفعايل
ذوي الدرجات  األفراد( جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات 1) جدول

 (91ن = ) (االنفعايل ) املنخفضة واملرتفعة يف البعد الرابع

مستوي  ت ف ع م العينة أفراد
 الداللة

 9090900 9401222 ذه  الدبجا  املهنفضة
 2513114 0209111 ذه  الدبجا  املرتفعة 2529 **990922 40321

ذه  الررررردبجا   األفررررررادنرررررني متوسرررررلا  دبجرررررا   إحصررررراعياهجرررررود فرررررره  دالرررررة  إيلهتو رررررل  الباحثرررررة 
 ذه  الدبجا  املرتفعة عل  البعد الرانا من مقياس دل  االختباب. اداألفر املهنفضة همتوسلا  دبجا  

ذوي الدرجات  األفراد( جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات 1) جدول
 (91ن = ) مقياس قلق االختبار  واملرتفعة علياملنخفضة 

مستوي  ت ف ع م العينة أفراد
 الداللة

 0,30194 1301333 ذه  الدبجا  املهنفضة
 0001410 1104111 ذه  الدبجا  املرتفعة 2529 **940941 20911

ذه  الررررردبجا   األفررررررادنرررررني متوسرررررلا  دبجرررررا   إحصررررراعيا هجرررررود فرررررره  دالرررررة إيلهتو رررررل  الباحثرررررة 
 ذه  الدبجا  املرتفعة عل  مقياس دل  االختباب. األفراداملهنفضة همتوسلا  دبجا  

 Reliabilityثبات املقياس:  .ب

 إعررررادةكرهنبرررراط، هطريقررررة التجزعررررة الهصررررفية هطريقررررة   -ألفرررراثبررررا  املقيرررراس مت اسررررتندا  طريقررررة  حلسرررراا
 االختباب.
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 Cronbach Alpha كرونباخ  ألفاطريقة  .9

االختبرراب، هتشرررتط أن تقرري  نهررود االختبرراب مسررة هاحرردة  أسرر لةكرهنبرراط علرر  تبايهررا    ألفرراتعتمررد معادلررة 
 لثبا  لكل نعد عل  انفراد.فق ، هلهلم دام  الباحثة  ساا معامل ا

 كرونباخ  -ألفا( قيم معامالت الثبات بطريقة 1) جدول

 ألفاقيمة  األبعاد
 20103 البعد املعريف
 20131 البعد اعسم 
 20123 البعد السلوك 
 20111 البعد االنفعايل

 20912 الدبجة الكلية للمقياس
 ، زا جيعلها نث  يف ثبا  املقياسمرتفعة ألفا( أن عيا دي  معام   1) يتضح من جدهل

 Split- Half : طريقة التجزئة النصفية .3

دبجرررا  العبرررابا  الفرديرررة  ) نصرررفني إيلدامررر  الباحثرررة نتقسررري  اسرررتجاء  املفسو رررني علررر  املقيررراس 
( يف معاعرررررة spss) هدبجرررررا  العبرررررابا  الزهجيرررررة، هدرررررد اسرررررتندم  الباحثرررررة نررررررانم، حاسرررررو  لإلحصررررراة 

 .عيةاححصا احجراةا 

 ههها حتاهل الباحثة دياس معامل االبتباط لكل جان  نعد تقسي  فقراته لقسمني.

 مقياس قلق االختبار والدرجة الكلية للمقياس أبعاد( معامالت ثبات 91) جدول
 معامل ثبات التجزئة النصفية األبعاد

 20113 البعد املعريف
 20114 البعد اعسم 
 20941 البعد السلوك 

 20133 نفعايلالبعد اال
 20921 الدبجة الكلية للمقياس

 ( أن عيا دي  الثبا  للتجزعة الهصفية مرتفعة، زا جيعلها نث  يف ثبا  املقياس92) يتضح من جدهل

 االختبار: إعادةطريقة  .2
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العينة علي االختبار وبعد تطبيق االختبار بعد فرتة  أفراد( معامل االرتباط بني درجات 99) جدول
 .أسبوعني

 معامل االرتباط األبعاد

 20123 البعد املعريف

 20111 البعد اعسم 

 20191 البعد السلوك 

 20129 البعد االنفعايل

 20911 الدبجة الكلية للمقياس

، زا جيعلها نث  يف ثبا   2029( أن عيا دي  االبتباط دالة عهد مستو  داللة 99) يتضح من جدهل
 املقياس.

 صحصايية:ثامنًا: املعاجلة اإل
( spss) لإلحصراةالتالية من خ ل استندا  نرانم، حاسرو   اححصاعية األسالي استندم  الباحثة 

 : كما يل   اححصاعية احجراةا يف معاعة  اححصاعيةاحلز  
 للتسق  من  د  املقابنة اللرفية ملقياس دل  االختباب للمراهقني.t.test  ( ) اختباب .9

للتسق  من  رد  االتسرا   Coefficient of person correlation معامل ابتباط ن سون  .0
 . الداخل  حلساا  د  مقياس دل  االختباب للمراهقني

حلسراا الثبرا  نلريقرة التجزعرة الهصرفية   Spearman & Brownناه نرر  -معامل ابتباط سب مان .3
 ملقياس دل  االختباب للمراهقني.

حلسراا ثبرا  مقيراس دلر  االختبراب   Cronbakh Alpha coefficientكرهنباط  -ألفامعامل  .4
 للمراهقني.

 تاسعا: خطوات الدراسة:
 حددت الباحثة خطوات الدراسة فيما يلي:

 .األنعادهضا نهود املقياس حت  كل نعد من  .9

 اختياب عيهة عشواعية من ط ا املراهقني ءملرحلة الثانوية. .0
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 عل  عيهة الدباسة. األهليةتلبي  املقياس نصوبته  .3

 .اآليلاحلاس   إيل حدخا استجاء  من البياان  متايداً ب د اال .4

 احملددة. اححصاعية لألسالي هفقاً  إحصاعياً معاعة البياان   .1

 لصد  هثبا  املقياس. اححصاع كتانة نتاع، التسليل  .1

 الصياغة الهااعية ملقياس دل  االختباب للمراهقني. إيلالتو ل  .1

 : عاشرًا: نتايج الدراسة
مقياس يتمتا نصد  املقابنة اللرفية، هيتمتا ءالتسا  الرداخل  ههرها  إيلع، الدباسة احلالية تو ل  نتا

ميكرن اسرتندامه يف البسروة جيعلها نث  يف هها املقياس ملا يتمتا نه من  د  هثبا  مقبول علر  املرراهقني 
هالع جيرة  احب اديةما  الهفسية الرتنوية هالهفسية اليت تتهاهل دياس دل  االختباب لد  املراهقني لتقدا اخلد

 من اجل حتقي  الصسة الهفسية لديا .

 املراجع
 : : املراجع العربيةأوالً 

 (. القاهرة: مكتبة الهاضة املصرية.3ط) ولوجية املراهقة.(. سيك9191) دشقو  إنراهي  .9

هقني مرن (. دباسة مقابنة ملستو  القلر  هع دتره نتسديرد ا ويرة لرد  املررا9199) نكر مرس  أنو .0
 ، جامعة الزدا ي . حامد عبد الس    هرراناآلداااملدخهني هغ  املدخهني. بسالة ماجست . كلية 

 (. القاهرة: عامل الكت .3ط) الهفسية هالع ج الهفس  الصسة(. 9111)

(. دلرر  االختبرراب يف ع دترره املرتبلررة نلرر ا هطالبررا  الثانويررة العامررة 9191) علرر  كمررود  ررعي  .3
 ة املكرمة. جملة دباسا  ترنوية، ا لد الثاص، اعزة الثاص، القاهرة.مبديهة مك

(. دلررر  االمتسررران لرررد  طررر ا 9111) إمساعيرررلسرررهاة علررر  كمرررد السررريد، همسيسرررة عبرررد الفترررا   .4
: دباسررة مقابنررة. جملررة كليررة الرتنيررة، جامعررة عررني  الثانويررة العامررة يف الهرررا  القرردا هالهرررا  احلررديث

 .319-011،  0جزة ، 91، عدد319 -مش 

(. الع درررة نرررني مسرررتو  القلررر  هالتسصررريل الدباسررر  لرررد  املرررراهقني 9191) كمرررد جرررواد اخلليررر  .1
للتنفيرررررف مرررررن حررررردة القلررررر . بسرررررالة ماجسرررررت . معارررررد  إب ررررراد الفلسرررررليهيني هتصرررررمي  نررررررانم، 

 الدباسا  العليا لللفولة، جامعة عني مش .
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مصررغر للتعامررل  إب ررادد  فعاليررة نرررانم، (. املشررك   الدباسررية همرر9111) كمررد حامررد  هررران .1
ما  راع  الفيديو هاملهادشة اعماعية. بسرالة دكتروبا . كليرة الرتنيرة،  املوديوال  دراةة أبسلوامعاا 

 جامعة عني مش .

( دلرررر  االمتسرررران نررررني القلرررر  كسررررمة هالقلرررر  كسالررررة. جملررررة العلررررو  9199) مصررررلف  ارررررد تركرررر  .1
 .03-01لتاسعة،     االجتماعية، العدد الثالث، السهة ا
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