
 اخلصائص السيكومرتية ملقياس املصكالت السلوكية 
 لتالميذ املزحلة اإلبتدائية

 

 داليا عبده سكى إبزاهيمأ.
 

  :مقدمة
الحى تشتيػ فيو  العشفسمؾؾ ة ىى الشسط الثابت والستكخر مؽ السذكبلت الدمؾكي

حقؾؽ اآلخخيؽ، أو قيؼ السجتسع األساسيو، أو قؾانيشو مشاسبة لدؽ الظفل فى السشدؿ أو 
فى السجتسع، عمى أف يكؾف ىحا الدمؾؾ أكثخ مؽ مجخد اإلزعاج  وأالخوضة ووسط الخفاؽ 

 .( Evans, 2001:14السعتاد أو مداحات األطفاؿ )
" إلى أف التفاعل  Ellisوبيئتو، ويذيخ " فالدمؾؾ ىؾ التفاعل القائؼ بيؽ اإلنداف

عسمية متؾاصمة، فالدمؾؾ ال يحجث فى فخاغ وإنسا فى بيئة ما، وليحا فيؾ يؤثخ فى البيئة 
ويتأثخ بيا، وبذكل عاـ فإف الدمؾؾ ىؾ كل ما يفعمو اإلنداف عاىخًا كاف أـ غيخ عاىخ، 

مجسؾعة مؽ اإلستجابات  ويشغخ إلى البيئة عمى أنيا كل ما يؤثخ فى الدمؾؾ، فالدمؾؾ
والبيئة مجسؾعة مؽ الستغيخات، أما السذكبلت الدمؾكية فيى عبارة عؽ أشكاؿ الدمؾؾ غيخ 
الدؾى التى ترجر عؽ الفخد نتيجة لخمل فى عسميات التعمؼ، وغالبًا ما يكؾف ذلػ عمى شكل 

يؽ نفدو تفاعبًل مشاسب يكؾف فيو التفاعل بيؽ الفخد وبيئتو وب تؾافقتعديد الدمؾؾ السعبخ عؽ 
 مثسخًا. 

نفعاالت ااإلنحخاؼ الؾاضح والسمحؾظ فى مذاعخ و  ايعخؼ السذكبلت الدمؾكية بأني
الفخد حؾؿ نفدو وحؾؿ بيئتو، ويدتجؿ عمى ىحا الدمؾؾ عشجما يترخؼ الفخد ترخفًا يؤذى 

 :Doean, 2002. )الشفدى فيو نفدو أو اآلخخيؽ، ويربح الظفل فى حالة مؽ اإلضظخاب
1191-1193).  

تزح السذكبلت الدمؾكية عشجما يدمػ الفخد سمؾكًا مشحخفًا برؾرة واضحة تكسا  
ث يتكخر ىحا الدمؾؾ يحلسجتسع الحى يشتسى إليو الفخد، بعؽ الدمؾؾ الستعارؼ عميو فى ا

باستسخار ويسكؽ مبلحغتو والحكؼ عميو مؽ قبل الخاشجيؽ األسؾياء مسؽ ليؼ عبلقة بالفخد. 
(Roseman, 2006:241-277 ). 
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، ولكؽ اجتساعى انفعالىتعمؼ وبعض التبلميح يسكؽ أف يكؾف لجييؼ صعؾبات  
ف اأداءىؼ األكاديسى يشجرج تحت نظاؽ العادييؽ، والبعض اآلخخ يسكؽ أف يكؾف لجييؼ ىح

نفعالية الرعؾبات األكاديسية والسعخفية، والرعؾبات اال وكل مؽ الشسظاف مؽ الرعؾبات:
والبعض اآلخخ تكؾف الرعؾبات االنفعالية االجتساعية نتيجة لمرعؾبات االجتساعية، 

األكاديسية. ويتختب عمى ذلػ فى جسيع الحاالت عيؾر بعض السذكبلت الدمؾكية. 
(Levine, Marziali, 2007: 240-246 ). 

بأنو مرظمح يرف مجسؾعة مؽ  Behavior Problemsالسذكبلت الدمؾكية  
مشحخفة أو غيخ مقبؾلة اجتساعيًا مؽ سمؾكية ذكل متكخر أنساطًا األطفاؿ الحيؽ يغيخوف وب

الدمؾؾ عسا ىؾ مألؾؼ أو معتاد، وىؼ تبلميح غيخ قادريؽ عمى التؾافق مع السعاييخ 
 ، وكحلػ عبلقاتيؼ الذخرية مع السعمسيؽ والخفاؽجتساعية السحجدة لمدمؾؾ السقبؾؿاال

التعمؼ اساليب عات الشفديو وكحلػ ، وتتكؾف لجييؼ مذكبلت تتعمق بالرخا والؾالجيؽ
، مع األقخاف بأنساط سمؾكية مشتجة االجتساعى، ووفقًا لحلػ فإف لجييؼ صعؾبات فى: التفاعل

والتفاعل مع أشكاؿ الدمظة كالسعمسيؽ والسخبييؽ والؾالجيؽ بأنساط سمؾكية شخرية مقبؾلة 
 .( 2: 9002)سييخ كامل، بظخس حافع، اجتساعيًا. 
يعة الدمؾؾ الدؾى أو السذكل لمظفل يدداد تعقيجًا بدبب الظب إف الحكؼ عمى 

ض الدمؾكيات فى مخحمة عة بسخاحل الشسؾ، حيث قج تبجو بالخاصة لدمؾؾ األطفاؿ الستعمق
ما طبيعية، وتربح فى مخحمة أخخى غيخ ذلػ، ولمتذابو الكبيخ أحيانًا وأنساط الدمؾؾ غيخ 

 خاصة كدمؾؾ المعب العشيف عشج األطفاؿ -ةالدؾية، والتى تعج نتيجة لمسخحمة العسخي
 .( Ross, 2002: 362-369) .الحكؾر

 أسباب المذكالت الدمؽكية لجى التالميح: 
إلى بعض األسباب الكامشة خمف الدمؾؾ السذكل لمتبلميح بجءًا مؽ  يسكؽ اإلشارة 

مذاعخ الغيخة واإلحداس باإلىساؿ إلى مذاعخ فقجاف األمؽ فيشاؾ أسمؾباف مؽ األساليب 
 .تمسيح كالحساية الدائجة واإلىساؿالتى تدبب الدمؾؾ السذكل لجى ال

 ظفل وشخريتو فيشسؾ التمسيح ببل شػ يؤثخ سمبًا عمى نفديو ال فإسمؾب الحساية الدائجة
بذخريو غيخ مدتقمة يعتسج عمى الغيخ فى أداء واجباتو الذخرية وعجـ القجرة عمى 
تحسل السدئؾلية ورفزيا، إضافة إلى إنخفاض مدتؾى الثقة بالشفذ وتقبل اإلحباط، 
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-Calderon, 2005: 2172. )خذى أقتحاـ السؾاقف الججيجةفيكؾف شخرًا ىيابًا ي

2173 ). 
  الدخخية والتحقيخ لمظفل فسثبًل عشجما يقجـ الظفل لؤلـ كأحيانًا  أف أسمؾب األىساؿكسا

عسبًل قج أنجده وسعج بو تججىا تحظسو وتشيخه وتدخخ مؽ عسمو ذلػ وتظمب مشو عجـ 
إزعاجيا بسثل تمػ األمؾر التافية، كحلػ الحاؿ عشجما يحرل الظفل عمى درجة مختفعة 

فأ ماديًا وال معشؾيًا عمى حيؽ إف حرل عمى درجة ما فى أحج اإلختبارات ال يكا
مشخفزة تججه يؾبخ ويدخخ مشو، وىحا يحـخ الظفل مؽ حاجتو إلى اإلحداس بالشجاح، 
ومع تكخار ذلػ يفقج الظفل مكانتو فى األسخة، ويذعخ تجاىيا بالعجوانية وفقجاف حبو 

عمى الظفل فى  ليؼ، وتكؾف خظؾرة ذلػ اإلسمؾب الستبع وىؾ اإلىساؿ أكثخ ضخراً 
سشؾات حياتو األولى بإىسالو وعجـ إشباع حاجاتو الفديؾلؾجية والشفدية لحاجة الظفل 

السذكبلت الدمؾكية لجى  ، وتتزحلآلخخيؽ وعجده عؽ القياـ بإشباع تمػ الحاجات
الظفل كالعجواف والعشف أو االعتجاء عمى اآلخخيؽ أو العشاد أو الدخقة أو إصابة الظفل 

 ,Herbret بالتبمج االنفعالى وعجـ االكتخاث باألوامخ والشؾاىى التى يرجرىا الؾالجيؽ. )
ىحا باإلضافة إلى أساليب أخخى تؤدى إلى الدمؾؾ السذكل لجى  .(115 :2001

 ألطفاؿ ا
 يذجع الظفل عمى تحقيق معغؼ رغباتو كسا يخيج ىؾ، وعجـ تؾجييو وعجـ كفة  وبالتجليل

عؽ مسارسة بعض الدمؾكيات غيخ السقبؾلة اجتساعيا سؾاء ديشيًا أو خمقيًا والتداىل معو 
فى ذلػ، فعشجما ترظحب األـ الظفل معيا مثبًل إلى مشدؿ الجيخاف أو األقارب ويخخب 

ل تزحػ لو وتحسيو مؽ ضخر آلخخيؽ ويكدخىا ال تؾبخو أو تدجخه بالظفل أشياء ا
 . اآلخخيؽ

  مع البيئة الخارجية فيشذأ وىؾ يخيج أف يمبى  التؾافقوعشجما يكبخ تحجث لو مذاكل عجـ
لو الجسيع مظالبو، يثؾر، ويغزب، عشجما يشتقج عمى سمؾؾ ما، وال يتحسل مؾاقف 

ترخفاتو، وأنو مشده عؽ الخظأ، وعشجما يتدوج الفذل واإلحباط، ويعتقج الكساؿ فى كل 
يحسل زوجتو كافة السدئؾليات دوف أدنى مذاركة مشو، ويكؾف مدتيتخًا نتيجة غسخه 

  .(Kalish, 2001:71بالحب دوف تؾجيو )



 

 

 

) 00) 

 2019 ينايز ، 2ج، 57جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 املصكالت السلوكيةقياس اخلصائص السيكومرتية مل

كما تؽجج أساليب أخخى مدببة لمدمؽك المذكل لجى الطفل ومنها القدؽة والتحبحب فى 
 يمى:  المعاممة والتفخقة، وذلغ كما 

  بالظفل إلى اإلنظؾاء أو اإلندواء أو االندحاب،  يؤدىومؽ ىحه األساليب القدؾة الحى
ويؤدى إلى شعؾره بالشقص وعجـ الثقة فى نفدو وأيزًا صعؾبة تكؾيؽ شخرية مدتقمة 
نتيجة مشعو مؽ التعبيخ عؽ نفدو وشعؾره الحاد بالحنب وكخه الدمظو الؾالجيو، وقج يستج 

معارضة الدمظة الخارجية فى السجتسع، وقج يشتيج ىؾ نفدو مشيج ىحا الذعؾر إلى 
الرخامة والذجه فى حياتو السدتقبمية عؽ طخيق عسميتى التقميج أو التقسص لذخرة 

 .(24: 9002)زكخيا الذخبيشى،  أحج الؾالجيؽ أو كبلىسا
 عجـ أستقخار األب أو األـ مؽ حيث استخجاـ أساليب التحبحب فى السعاممة  وكحلػ

الثؾاب والعقاب فيعاقب الظفل عمى سمؾؾ معيؽ مخة ويثاب عمى نفذ الدمؾؾ مخة 
أخخى أو اختبلؼ وجيات الشغخ فى تخبية الظفل بيؽ األـ واألب كأف يؤمؽ األب 

قة الحجيثة بالرخامة والذجه عمى حيؽ تؤمؽ األـ وتجلل الظفل أو يؤمؽ أحجىسا بالظخي
 واآلخخ بالظخيقة التقميجية. 

  أو  الشؾععجـ السداواه بيؽ االبشاء جسيعًا والتفزيل بيشيؼ بدبب  التفخقةوكحلػ أيزًا
تختيب السؾلؾد أو الدؽ أو غيخىا حيث إف بعض األسخ تفزل األبشاء الحكؾر عمى 

نو متفؾؽ أو اإلناث أو تفزيل األصغخ عمى األكبخ أو تفزيل أبؽ مؽ األبشاء بدبب أ
جسيل أو ذكى وغيخىا مؽ أساليب خاطئة، وىحا يؤثخ عمى نفدية األبشاء اآلخخيؽ وعمى 

: 9002شخرياتيؼ فيذعخوف بالحقج والحدج تجاه ىحا السفزل، )زكخيا الذخبيشى، 
17). 

  مصكلة الدراسة: 
 : التالى الخئيذ يمكؼ صياغة مذكمة الجراسة فى الدؤال إلى أى مجى

لتبلميح السخحمة  الخجل( -التسخد  -)العشف  وقياس السذكبلت الدمؾكيةيسكؽ تحجيج 
  لحلػ؟  خريراً  مؽ خبلؿ مقياس يتؼ إعجادهاإلبتجائية 
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 هدف الدراسة: 
السذكبلت الدمؾكية كالعشف  لمتحقق مؽتيجؼ ىحه الجراسة إلى أعجاد مقياس  

والتحقق مؽ خرائرو الديكؾمتخية )الرجؽ  لتبلميح السخحمة اإلبتجائيةوالتسخد والخجل 
 والثبات( 

 أهمية الدراسة: 
 األهمية النعخية لمجراسة: 

تؾجيو نغخ السذتغميؽ بالسجاؿ إلى أىسية قياس السذكبلت الدمؾكية لجى  (7
 تبلميح السخحمة اإلبتجائية 

السذكبلت الدمؾكية لجى تبلميح السخحمة بمؾضؾع الجراسة وأىتساميا  (9
 حيث نجرة البحؾث والجراسات العخبية فى حجود عمؼ الباحثة.  –اإلبتجائية 
 : األهمية التطبيقية لمجراسة

، ة لجى تبلميح السخحمة اإلبتجائيةالدمؾكي السذكبلتمقياس  التحقق مؽتتسثل فى  
 يتستع بسدتؾى مؽ الرجؽ والثبات. 

 حتديد املصطلخات: 
 المذكالت الدمؽكية:

نسط مؽ الدمؾؾ مرظمح يرف  Behavior Problemsالسذكبلت الدمؾكية 
الحيؽ يغيخوف بذكل متكخر أنساطًا مشحخفة أو  التبلميحمجسؾعة مؽ يدمكو الحى الغيخ سؾى 

غيخ مقبؾلة اجتساعيًا مؽ الدمؾؾ عسا ىؾ مألؾؼ أو معتاد، وىؼ تبلميح غيخ قادريؽ عمى 
التؾافق مع السعاييخ االجتساعية السحجدة لمدمؾؾ السقبؾؿ، وبشاء عميو يتأثخ تحريميؼ 

، وتتكؾف لجييؼ مذكبلت تتعمق األكاديسى، وكحلػ عبلقاتيؼ الذخرية مع السعمسيؽ والخفاؽ
 -بالرخاعات الشفديو ومؽ السذكبلت الدمؾكية التى سيتؼ تشاوليا فى ىحا البحث )العشف 

 الخجل(  -التسخد 
 
 



 

 

 

) 09) 

 2019 ينايز ، 2ج، 57جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 املصكالت السلوكيةقياس اخلصائص السيكومرتية مل

 اإلطار النظزى: 
 المذكالت الدمؽكية: 

السذكبلت الدمؾكية ىى الشسط الثابت والستكخر مؽ الدمؾؾ العجوانى أو غيخ  
، أو قؾانيشو مشاسبة لدؽ ةقؾؽ اآلخخيؽ، أو قيؼ السجتسع األساسيالعجوانى الحى تشتيػ فيو ح

الظفل فى السشدؿ أو الخوضة ووسط الخفاؽ وفى السجتسع، عمى أف يكؾف ىحا الدمؾؾ أكثخ 
 .( Evans, 2001:14أو مداحات األطفاؿ ) مؽ مجخد اإلزعاج السعتاد

العجواف، ولقج فالعشف عاىخة نفدية اجتساعية، وىؾ استجابة سمؾكية تعبخ عؽ 
لحلػ فإف ىحه و  ،تفذت عاىخة العشف بانساطيا السختمفة وأدواتيا الستعجدة إلى حج بعيج

فى كل  األخيخةأخح أشكااًل أشج وأكثخ خظؾرة وأكثخ تعقيجًا وتخكيبًا فى اآلونة الغاىخة ت
 السجتسعات. 

لدمظة أما التسخد فيؾ مجسؾعة مؽ أنساط الدمؾؾ االجتساعى السؾجو إلى أشكاؿ ا
السختمفة سؾاء الؾالجيؽ أو السجرسيؽ أو مؽ أى شخص ذو مغيخ مؽ مغاىخ الشفؾذ، 

 لمخخوج عمييا وإعادة بشائيا.
الظفل يتسخد أو يعارض إلثبات نفدو والتأثيخ فى اآلخخيؽ، ويمجأ إلى التسخد فى 

ظفل حاؿ الغيخة مؽ أطفاؿ آخخيؽ، وفى حاؿ اتباع األىل أسمؾب الزخب لسعاقبتو، فإف ال
 يتسخد ويتحجاىؼ أكثخ فأكثخ... الخ.

خجل ىؾ حالة معقجة تذتسل عمى إحداس سمبى بالحات او إحداس بالشقص، أو ال
يجج صاحبيا صعؾبة فى التخكيد عمى ما يجخى مؽ حؾلو، وبالتالى يربح عاجدًا  ،الجونية

وقج  ،عؽ إقامة عبلقات مع زمبلئو ورفاقو ومعغؼ مَؽ حؾلو، لحا فيؾ يعانى مؽ الؾحجة
يفزى بو األمخ إلى الذعؾر بالخىبة والخؾؼ مؽ طخح االسئمة خؾفًا مؽ الرج. وما التؾتخ 

إال إشارات واضحة مؽ عجة إشارات أخخى تجؿ عمى  ا ىىم واالرتباؾ وصعؾبة التخكيد
 ؽ الخجل مؽ الذخص.تسك  

الدمؾؾ السذكل  ،(01: 9002كسا عخفت سييخ كامل، وبظخس حافع بظخس )
خوف وبذكل متكخر أنساطًا مشحخفة أو يبأنو مرظمح يرف مجسؾعة مؽ األطفاؿ الحيؽ يغ

األطفاؿ الغيخ قادريؽ عمى التؾافق مع غيخ سؾية مؽ الدمؾؾ عسا ىؾ مألؾؼ أو معتاد، وىؼ 
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ساعية السحجدة لمدمؾؾ السقبؾؿ، وبشاء عميو يتأثخ تحريميؼ األكاديسى، تالسعاييخ االج

ويتكؾف لجييؼ مذكبلت تتعمق بالرخاعات الشفدية وكحلػ فى التفاعل مع األقخاف بأنساط 
يؽ والؾالجيؽ بأنساط مقبؾلة، والتفاعل مع أشكاؿ الدمظة كالسعمسيؽ والسخبيغيخ سمؾكية 

 سمؾكية مقبؾلة. 
وتعخؼ السذكبلت الدمؾكية عشجما يدمػ الفخد سمؾكًا مشحخفًا برؾرة واضحة عؽ 
الدمؾؾ الستعارؼ عميو فى السجتسع الحى يشتسى إليو الفخد، بحيث يتكخر ىحا الدمؾؾ 

ة بالفخد. باستسخار ويسكؽ مبلحغتو والحكؼ عميو مؽ قبل الخاشجيؽ األسؾياء مسؽ ليؼ عبلق
(Roseman, 2006:241-277) 

عمى لتبلميح السخحمة اإلبتجائية وتعخؼ الباحثة الحالية أجخائيًا السذكبلت الدمؾكية 
، والتى ترجر عؽ طفل مؽ أجتساعيًا  أساس أنيا الدمؾكيات غيخ السعتاده وغيخ السقبؾلة
سثل فى الجرجة التى ، وتتوالتسخد والخجلذوى صعؾبات التعمؼ، وتتسثل أشكاليا فى العشف 

 . يحرل عمييا التمسيح عمى السقياس السعج خريرًا ليحا الغخض
 سابقة: دراسات 

 Sprengelmeyer, Peter (1997 )دراسة بيتخ سبخنجل مايخ  .1
ومؾضؾعيا: دور األسخة وجساعة األقخاف فى بث بحور وأشكاؿ العشف لجى التبلميح، 

وجساعة الخفاؽ، وباألضافة إلى بحث وىجفت الجراسة إلى بحث خرائص األسخة 
وبيؽ الؾالجيؽ  -الخرائص الفخدية لسجسؾعة مؽ السخاىقيؽ المحيؽ شاىجوا أشكاؿ العشف

سشة وتكؾنت أدوات الجراسة مؽ  72-79تمسيحًا مسؽ تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  72وعجدىؼ 
مى شخيط مجسؾعة مؽ األنذظة السحجدة التى قاـ بيا السخاىقؾف مع أمياتيؼ، سجمت ع

 -فيجيؾ إلى جانب تقجيخ ذاتى عؽ الدمؾؾ، وعؽ ذكخيات العشف التى سبق أف مخوا بيا
أشارت نتائج الجراسة إلى أف المحيؽ شاىجوا العشف وكانؾا مدتيجفيؽ وىجفًا لمعشف كانت 
لجييؼ عبلقات أسخية أضعف مؽ المحيؽ لؼ يتعخضؾا لمعشف مؽ العادييؽ. كسا أعيخ 

ف ميبًل لئلنخخاط مع جساعة األقخاف مؽ السشحخفيؽ أكثخ مست لؼ المحيؽ تعخضؾا لمعش
 يتعخضؾا لمعشف مؽ العادييؽ.

بجراسة مؾضؾعيا العشف السجرسى بيؽ األسخة  (: 2005كما قامت أميمة جادو ) .2
والسجرسة واإلعبلـ.  ىجفت الجراسة الؾقؾؼ عمى الستغيخات الشفدية واالجتساعية 
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ىجفت الجراسة إلى معخفة أشكاؿ العشف السجرسى وأىؼ  السختبظة بالعشف السجرسى كسا
 مغاىخه. 

قامت الباحثة بتحميل مزسؾف العيشة مؽ السجبلت والرحف السرخية عمى مجار عاـ 
تؾصمت نتائج الجراسة إلى أبعاد متعجده فى مجاؿ العشف السجرسى سؾاء  -دراسى كامل

العشف المفغى أو البجنى وأىؼ مغاىخىا االعتجاءات بالزخب والدب لمظبلب بعزيؼ 
عمى بعض وعمى السجرسيؽ أحيانًا، وعمى إدارةالسجرسة كسا تعخضت الباحثة فى نتائج 
دراستيا إلى أشكاؿ العشف السجرسى مؽ وقف عمشى وحخائق وعشف نحؾ السستمكات 

الؾزارية الرادرة مؽ وزارة التخبية والتعميؼ  السجرسية والعرابات الظبلبية والقخارات
 لئلدارات والسجارس لسحاولة الحج مؽ العشف السجرسى. 

ومؽ نتائج الجراسة اإلشارة إلى أىؼ آثار العشف بيؽ الظمبة مؽ إىساؿ وال مبااله مؽ قبل 
 التبلميح واالنحخافات الخمقية وتعاطى السخجرات. 

بجراسة مؾضؾعيا  Bashant, Jennifer  (2005 )كما أهتمت جينفخ باشانت .3
العشف السجرسى فى وراية نيؾيؾرؾ، ىجفت الجراسة إلى معخفة  أشكاؿ العشف فى والية 
نيؾيؾرؾ فى عبلقتو بالعجيج مؽ العؾامل الشفدي، ومعخفة أثخ البخامج السعجه لتجشب 

 5000أشكاؿ العشف لتجشب العشف والعسل عمى ا لحج مشو، تكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
تمسيح مؽ تبلميح السجارس العامة والخاصة بؾالية نيؾيؾرؾ، وشسمت أدوار الجراسة مقاييذ 
خاصة بأشكاؿ العشف السجرسى، وأشارت نتائج الجراسة إلى أف البخامج التى تقجـ فى 
السجارس تعج أدوات فعالة لمحج مؽ العشف وتؾصى الجراسة بإجخاء بخامج إرشادية عبلجية 

ذلػ بالتعاوف مع األخرائييؽ اإلجتساعييؽ بالسجارس الثانؾية لمحج مؽ العشف و 
 .وأخرائى الرحة الشفدية

وعشؾانيا: أكتذاؼ عؾامل Cunningham (2005 ) وتحاول دراسة كينج هام   .4
الخظؾرة والؾقاية مؽ العشف والسحافغة عمى الرحة العقمية لمسخاىقيؽ، وىجفت إلى 

ال يتعخضؾا مدتقببًل لمعشف ، وتكؾنت عيشة وقاية السخاىقيؽ السعخضيؽ لمعشف حتى 
مسؽ أثخ عجـ تؾافقيؼ  (سشة 72-77)  مخاىقًا تتخاوح أعسارىؼ بيؽ 900الجراسة مؽ 

الشفدى عمى اتجاىات نحؾ العشف، وأشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد تأثيخ مباشخ وقؾى 
يخ مباشخ مباشخ لمعشف عمى الرحة الشفدية، وأف عجـ التؾافق الشفدى لمسخاىقيؽ لو تأث
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عمى مسارستيؼ لمعشف والتجميخ، وقج أوصى الباحث بأف تتسثل أساليب الؾقاية فى 

 ضخورة تقجيؼ الجعؼ الشفدى واالجتساعى وبث الثقة بالشفذ لجى السخاىقيؽ. 
بجراسة مؾضؾعيا فاعمية بخنامج  ( : 2005ما قامت عال عبج العديد عؽيذ ) .5

لجى تبلميح السجارس اإلبتجائية، ىجؼ إلى إرشادى حخكى فى تخفيف سمؾؾ العشف 
تخفيض سمؾؾ العشف لجى تبلميح السجارسة اإلبتجائية والتعخؼ عمى الحاجات الشفدية 

إناث( تخاوحت أعسارىؼ  9ذكؾر ،  5)   تبلميح بؾاقع  0وكانت عيشة إكميشيكية عجدىا 
رؾر إعجاد سشة، واستخجمت أدوات خاصة لتكافؤ اختبار الحكاء الس( 79-2ما بيؽ )

أحسج زكى صالح، استسارة السدتؾى االجتساعى االقترادى لؤلسخة، مقياس سمؾؾ 
العشف )إعجاد الباحثة( إلى جانب األدوات اإلكميشيكية اختبار تكسمة الجسل لمحاجات 
الشفدية )إعجاد دمحم عبج الغاىخ الظيب( ودليل فحص ودراسة الحالة إعجاد سييخ كامل، 

 ة والبخنامج اإلرشادى الحخكى. السقاببلت الكميشيكي
وأسفخت نتائج الجراسة عؽ فاعمية البخنامج اإلرشادى الحخكى فى تخفيف سمؾؾ العشف 
لجى تبلميح السجارس اإلبتجائية وأف أشج حاجات نفدية تجفع التمسيح إلى سمؾكيات العشف 
لجى تبلميح السجارس اإلبتجائية ىؾ الحاجة إلى العجواف واإليحاء والحاجة إلى الديظخة 

 والتعاطف. والحاجة لبلستشجاد 
: بجراسة مؾضؾعيا مجى فاعمية بخنامج (2006د )اكما قامت منال كمال دمحم عبج الجؽ  .2

سمؾكى لخفض حجة العشف لجى عيشة مؽ تبلميح السجارس اإلعجادية ىجفت إلى التحقق 
مؽ فاعمية البخنامج لجى عيشة مؽ تبلميح مخحمة الظفؾلة الستأخخة، تكؾنت عيشة الجراسة 

( 70( تمسيحًا مشيؼ )90( تمسيحه والسجسؾعة التجخيبية قؾاميا )90و )تمسيحًا  80مؽ 
( إناث ومجسؾعة ضابظة تتساثل معيا فى الشؾع، ويتخاوح العسخ الدمشى 70ذكؾر و )

 سشة.  79:78لكل مجسؾعة 
وأدوات الجراسة ىسا مقياس سمؾؾ العشف لجى  –أتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبى 

فاعمية البخنامج تبلميح السخحمة اإلعجادية )إعجاد الباحثة( وأسفخت نتائج الجراسة عمى 
الدمؾكى فى خفض سمؾؾ العشف لجى تبلميح السخحمة اإلعجادية وتخجع الباحثة فعالية 

لجى تبلميح السخحمة اإلعجادية والفشيات واألنذظة والؾاجبات  البخنامج الحى استخجمتو
 السشدلية كانت ذات فاعمية بالشدبة ليحه السخحمة لتفخيغ طاقتيؼ االنفعالية. 
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1. Somech, Anit, Oplatha, Izhar (2009)  (2009 : )دور  :الجراسة عشؾانيا
السجرسيؽ فى مؾاجية العشف السجرسى فى إسخائيل ولؾقؾؼ عمى العؾامل السؤدية إليو 
وكاف اليجؼ مؽ الجراسة الخخوج بشغخيتو عؽ العشف تفتخض إف إرادة السعمسيؽ فى 
أحتؾاء عشف التبلميح ىى أحج مياـ دورىؼ التعميسى والتخبؾى، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

مجرسة مؽ السجارس فى األجداء الذسالية والسخكدية  712مؽ السعمسيؽ فى  7079
واسفخت نتائج الجراسة عؽ أف السجارس التى تذجع تبلميحىا عمى  .بؾسط إسخائيل

حجة العشف  خفضالسذاركة فى الحكؼ الحاتى فى صفؾفيؼ الجراسية قج استظاعت أف 
سؾا باقتجار فى السجرسى ، وأف السجرسيؽ السؤمشيؽ بجورىؼ التخبؾى استظاعؾا أف يداى

أحتؾاء تبلميحىؼ واستثسار طاقتيؼ فى أعساؿ مقيجه بالسجرسة وأنذظتيا كسا أشارت 
الشتائج إلى أف السجرسيؽ الحيؽ يسشحؾف األمؽ لتبلميحىؼ والسشاخ اآلمؽ استظاعؾا 

 التغمب عمى عاىخة العشف السجرسى والحج مشيا فى السجارس. 
 Natalie( 2011ام ناتالى ديان كاوود )أما مؼ الؽاليات المتحجة األمخيكية ق .4

Diane Cawood 
بجراسة مؾضؾعيا دراسة السعؾقات التى تؾاجو الباحثيؽ عشج استخجاـ بخامج معجه 
لمتغمب عمى العشف السجرسى، ىجفت الجراسة إلى إعجاد بخامج يتجرب عمييا 

كؾنة متخررؾف لتظبيقيا عمى الظبلب لمتغمب عمى العشف السجرسى وكانت العيشة م
( عزؾ مؽ اإلخرائييؽ االجتساعييؽ العامميؽ بالسجارس فى أمخيكا 900مؽ )

والحاصميؽ عمى أعمى الجرجات العمسية فى الظمب الشفدى والعسل االجتساعى وتسثمت 
األدوات السدتخجمة فى إعجاد بخامج إرشادية مجعسة لسجابية العشف فى السجارس 

 األمخيكية. 
عؾقات عجيجه تفؾؽ تظبيق ىحه البخامج عشج الظبلب فى وأسفخت نتائج الجراسة عؽ م

مجارسيؼ ومشيا السشاخ السجرسى وأخبلقيات ومسارسات العامميؽ بالحقل السجرسى وضيق 
الؾقت، كسا أف ىشاؾ معؾقات تتعمق بالدياسة العامة لمؾالية بجشدية الظبلب الحيؽ 

 تختمف جشدياتيؼ عؽ الجشدية األمخيكية. 
 Chen, Ji Kang; Astor, Ronمؼ جى كانج شيؼ ورون  كالا كما أفادت دراسة  .9

Avi  (2011 ) ىجفت إلى الكذف عؽ ؾضؾعيا: العشف السجرسى فى تايؾافوم ،
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العؾامل السؤدية إلى العشف فى الثقاقة األسخية، كسا كاف مؽ  أىجاؼ الجراسة الكذف عؽ 

تمسيحَا مؽ  78099بعض السشبئات عؽ حجوث العشف السجرسى، وتكؾنت العيشة مؽ 
تبلميح السجارس األولية والعميا مؽ الرف الخابع إلى الرف الثانى عذخ بسجارس تايؾاف. 

مت أدوات الجراسة فى ترسيؼ إستخاتيجيات مظؾرة تظبق فى مجارس غخب تايؾاف وتسث
ألثخاء خبخات إيجابية لجى التبلميح سؾاء مع أسخىؼ أو مؽ خبلؿ السشاخ السجرسى لمتقميل 
مؽ أشكاؿ العشف السجرسى. وأشارت نتائج الجراسة التحميمية إلى أف الشؾع والدؽ ضحايا 

ؾليات والتجخيؽ، وسسات الغزب والتسخد فى ىحه السخحمة العشف، وذلػ الستخجاـ الكح
ؼ فى خفض االنفعاالت الدالبة واالتجاه نحؾ العشف كمسا يؤدى إلى الحاجة لمزبط والتح

ويؾصى الباحثؾف بزخورة تحديؽ اتجاىات التبلميح نحؾ مجرسييؼ وجساعات األقخاف 
 ف. وكميا عؾامل مداىسة فى خفض أحجاث الذغب والعشف فى تايؾا

دراسة بعشؾاف العؾامل  Schnurr & Lohman  (2012 )وأجخى تذيد ولؽهمان  .10
السختبظة باشكاؿ العشف ومجى تأثيخ ىحه العؾامل لمتبلميح ، وىجفت الجراسة إلى التعخؼ 
عمى العؾامل السختبظة بالعشف ومجى تأثيخ ىحه العؾامل سؾاء أكانت عؾامل عقمية 

( مؽ التبلميح 120عية وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )معخفية أو عؾامل انفعالية أو داف
-78ما بيؽ )      االمخكييؽ ضسؽ مجسؾعات عخفية مختمفة تخاوحت أعسارىؼ الدمشية

( سشة، بيشسا كانت األناث األمخيكيات مؽ أصل افخيقى والحكؾر مؽ أصل أسبانى، 72
سمؾؾ  –اشتسمت أدوات الجراسة عمى مقياس لمعشف بتشاوؿ العشف البجنى والعشف المفغى

العشف والتسخد والعشف نحؾ الحات، سمؾؾ العشف تجاه السخافق  –العشف تجاه الدمبلء 
والدمؾؾ  –والعشاد  –اس لمسذكبلت الدمؾكية يتزسؽ التجميخ العامة.... ومقي

اإلندحابى، واسفخت نتائج الجراسة إلى أنو كمسا ارتفع اشكاؿ سمؾؾ العشف البجنى 
والمفغى والسعشؾى والعشف تجاه الدمبلء والعشف نحؾ الحات كمسا ساعج ذلػ عمى زيادة 

حابى وىحا بجوره يؤثخ عمى الشغاـ السذكبلت الدمؾكية كالتجميخ والعشاد والدمؾؾ االند
السجرسى واألجتساعى لجييؼ.  وقجمت الجراسة تؾصية مؤداىا أىسية السحيط والسشاخ 
العائمى الكتداب التبلميح الستخاتيجيات تعامل أكثخ فاعمية لمتعامل مع أشكاؿ العشف 

 السختمفة. 
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نامج معخفى بجراسة مؾضؾعيا فاعمية بخ  (: 2012وقامت ليمى صبحى أميؼ فهمى ) .11
سمؾكى فى خفض حجة العشف السجرسى لجى عيشة مؽ طمبة وطالبات السخحمة الثانؾية 

طالب(  80مؽ ))دراسة سيكؾمتخية كميشيكية( وكانت عيشة الجراسة الديكؾمتخية تتكؾف 
طالبة كعيشة ضابظة، واشتسمت أدوات الجراسة مقياس سمؾؾ  90كسجسؾعة تجخيبية، و

لباحثة( بخنامج معخفى سمؾكى إعجاد الباحثة، نسؾذج األفكار العشف السجرسى )إعجاد ا
السثيخة لمعشف والتعبيخ عشيا )إعجاد الباحثة( استسارة التقييؼ الحاتى لمعشف إعجاد الباحثة، 

( إعجاد مؾراى ومؾرجاف  TATأدوات الجراسة الكميشيكية االختبار تفيؼ السؾضؾع )
ؾد فخوؽ دالة إحرائيًا بيؽ متؾسظات نتائج الجراسة عؽ وج ( .... وأسفخت7250)

درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية فى القياس البعجى والتتبعى عمى مقياس العشف 
 السجرسى والجرجة الكمية لمسقياس. 

 إجزاءات الدراسة: 
، ويعانؾف مؽ مؽ تبلميح السخحمة اإلبتجائية( تمسيحة 00تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) العينة:
مسا يتخاوح أعسارىؼ  التسخد( –الخجل  –الدمؾكية مثل )سمؾؾ العشف  تكبلالسذبعض 

 ( سشة. 79-2الدمشية مؽ )
 إجخاءات إعجاد المقياس: 

 مخ إعجاد مقياس المذكالت الدمؽكية بعجة خطؽات عمى النحؽ التالى: 
 جسع السادة العمسية حؾؿ مؾضؾع السذكبلت الدمؾكية  .7
ستاحة السذكبلت الدمؾكية لجى التبلميح اإلطبلع عمى ما تؾفخ مؽ الكتابات ال .9

وفى ضؾء ذلػ تؼ صياغة عبارات مقياس العشف والتسخد  بالسخحمة اإلبتجائية
والخجل فى صؾرتو األولية استشادًا إلى القخاءات فى السرادر والسخاجع العمسية 

 ذات الرمة بسؾضؾع السقياس، فى حجود عمؼ الباحثة. 
اإلطبلع عمى ما أمكؽ الحرؾؿ عميو مؽ الجراسات والبحؾث العخبية واألجشبية  .5

 ذات الرمة بسؾضؾع الجراسة، حيث تؼ اإلطبلع عمى الجراسات والبحؾث التالية: 
           Harlold  (9000،)(، ىارولج 9000(، أميسة جادو )9005محسؾد مشجوه دمحم سالؼ )
(، إيساف دمحم جساؿ 9002مشاؿ كساؿ دمحم عبج الجؾد )(، 9000عبل عبج العديد عؾيذ )
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 Johnson(،  ليشدتخـو أجؾندؾف 9004(، دمحم أحسج محسؾد خظاب )9004الجيؽ إبخاىيؼ )
Lindstrom  (9002 ،)( 9070سيا أحسج عبج هللا رفعت)،  أشخؼ دمحم عبج الحسيج

ولؾىساف تذيد Natalie Diane Cawoo (9077 ،)، ناتالى دياف كاوود (9077)
Schnurr & Lohman 2012 ، )( 9079ليمى صبحى أميؽ فيسى.) 

الستزسشة مقاييذ )العشف  ات الدابقة، تؼ أعجاد السقياس فى صؾرتو األوليةؾ بشاءًا عمى الخظ
( عبارة، حيث تؼ عخضو عمى الدادة السحكسيؽ 720، مكؾنًا مؽ )، التسخد ، الخجل( 

وميجاف التخبية  والرحة الشفدية العامميؽ فى ميجاف عمؼ الشفذاألستاذه واألساتحه السداعجيؽ 
ومجسؾعة مؽ السجرسيؽ واألخرائييؽ العامميؽ مع األطفاؿ ذوى صعؾبات التعمؼ  الخاصة

 إلبجاء الخأى فى عبارات السقياس مؽ حيث: 
 ت لقياسو. ضعلسا و تيا بوضؾح العبارات ومشاس 
  انتساء كل عبارة لمبعج الحى يتزسشيا 
  .مشاسبة العبارات لمتبلميح عيشة الجراسة 
  وضؾح صياغة العبارات 
  إبجاء أى مبلحغات أو تعجيبلت يخونيا سؾءا كانت بالححؼ أو باإلضافة أو

 إعادة الرياغة أو تحؾيل بعض العبارات إلى بعج آخخ وأى أقتخاحات أخخى. 
 مى ندبة بعج العخض عمى الدادة السحكسيؽ تؼ اختيار العبارات التى حرمت ع

 %. 40اتفاؽ 
تبلميح السخحمة تمسيحه مؽ  00تؼ إجخاء دراسة استظبلعية عمى عيشة قؾاميا  .8

متأكج مؽ الخرائص الديكؾمتخية لمسقياس )أى ثبات السقياس وصجؽ ل اإلبتجائية
 السقياس(.
 وصف المقياس: 

 رئيدية ىى:  مقاييذيتكؾف مقياس السذكبلت الدمؾكية مؽ ثبلثة 
 األول: مقياس العنف  المقياس

الحى يحجث بيؽ التمسيحه وشخص آخخ، ويقاس يقرج بو ميل التمسيحه إلى العشف  
 بالجرجة التى تحرل عمييا التمسيحة عمى مقياس العشف السدتخجـ خريرًا ليحا الغخض. 
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 الثانى: مقياس التمخد  المقياس
ألوامخ ويقاس ىؾ حؾليا .... وعجـ طاعة ايقرج بو تسخد  التمسيحه عمى ما  

 بالجرجة التى تحرل عمييا التمسيحة عمى مقياس التسخد السدتخجـ خريرًا ليحا الغخض. 
 الثالث: مقياس الخجل المقياس

تجاه األقخاف والسجرسيؽ والغخباء، ويقاس بالجرجة التى تحرل يقرج بيا الخجل  
 عمييا التمسيحة عمى مقياس الخجل السدتخجـ خريرًا ليحا الغخض. 

( عبارة بعج التعجيل فى  720اس الستزسشة داخل ىحه األبعاد )عبارات السقي يبمغ مجسؾع 
 الرؾرة الشيائية لمسقياس كالتالى: 

 ( 80: مقياس العشف: ستؾف عبارة )األول المقياس 
 ( 50: مقياس التسخد: ثبلثؾف عبارة )الثانى المقياس 
 ( 40: مقياس الخجل: خسدة وثسانؾف عبارة )الثالث المقياس 

 طخيقة التطبيق والترحيح: 
إختيار أحجى  تقـؾ الباحثة فى اإلجابة عؽ عبارات السقياس عؽ باستخجاـ طخيقة

نادرًا ( ، وكل إجابة مؽ ىحه اإلجابات  –يحجث أحيانًا  –اإلجابات اآلتية: )يحجث دائسًا 
سة )دائسًا( أو الحرؾؿ عمى التختيب، واإلجابة بكم( 5-9-7تقابل إحجى الجرجات التالية )

( يعشى أف التمسيح لجيو مدتؾى مختفع مؽ العشف أو التسخد أو الخجل، ويتؼ 5عمى درجة )
حداب الجرجة الكمية عؽ طخيق تجسيع درجات كل تمسيحه التى حرمت عمييا فى األبعاد 

درجة  (090)لمسقياس ككل الثبلثة السكؾنة لمسقياس، وعمى ذلػ تكؾف الجرجة العغسى 
وتعتبخ الجرجة العغسى داللة عمى أرتفاع ( 40)والجرجة الرغخى  (710)الجرجة الستؾسظة 

السذكبلت الدمؾكية )العشف  محجوديةتؾاجج السذكبلت الدمؾكية والجرجة الرغخى عمى 
 والتسخد والخجل(.

 تخية لمقياس المذكالت الدمؽكية )الرجق والثبات( مالتحقق مؼ الخرائص الديكؽ 
 : أوالا: العنف: صجق مقياس المذكالت الدمؽكية  ( أ

تؼ التحقق مؽ صجؽ السقياس بظخيقتيؽ ىسا: صجؽ السحكسيؽ ، وصجؽ اإلتداؽ 
 الجاخمى. 

 صجؽ السحكسيؽ:  .7
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محكسيؽ مؽ  70حيث تؼ عخض السقياس عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ بمغ عجدىؼ 

األساتحه واألساتحه السداعجيؽ العامميؽ فى مجاؿ عمؼ الشفذ والرحة الشفدية 
والتخبية الخاصة ومجسؾعة مؽ السجرسيؽ واألخرائييؽ العامميؽ مع التبلميح ذوى 

واليجؼ الحى  ،ومشاسبتيا صعؾبات التعمؼ، إلبجاء الخأى حؾؿ مبلءمة العبارات
وبعج األخح بسبلحغاتيؼ  ،ايوالتأكج مؽ صحة وصياغة عبارت ،أعجت مؽ أجمو

ومقتخحاتيؼ، تؼ استبعاد العبارات التى قخر السحكسيؽ عجـ صبلحيتيا واألبقاء عمى 
% وقج أجتسعت آراء الدادة السحكسيؽ 20العبارات التى حرمت عمى ندبة إتفاؽ 

لسقياس وصبلحيتو لقياس السذكبلت الدمؾكية )العشف عمى مشاسبة عبارات ا
 لجى تبلميح السخحمة اإلبتجائية.  والتسخد والخجل( 

 صجق وثبات مقياس العنف:
 أوال: صجق المقياس:

لحداب صجؽ السقياس تؼ استخجاـ صجؽ السحكسيؽ، واالتداؽ الجاخمى وذلػ عمى 
 الشحؾ التالى:

 صجق المحكميؼ:          -1
تػػػؼ عػػػخض السقيػػػػاس عمػػػى مجسؾعػػػػة مػػػؽ األسػػػػاتحة الستخررػػػيؽ فػػػػى مجػػػاؿ التخبيػػػػة 

( محكسػيؽ لتحجيػج مػجى مبلءمػة كػل 70والرػحة الشفدػية، بمػغ عػجدىؼ )وعمؼ الػشفذ الخاصة 
عبػارة مػؽ العبػارات لميػػجؼ التػى وضػعت لقياسػػو، ومعخفػة مػجى وضػػؾح أسػمؾب وصػياغة كػػل 

% مػػػػؽ السحكسػػػػيؽ مػػػػؽ حيػػػػث 40تفػػػػق عمييػػػػا عبػػػػارة، وقػػػػج تػػػػؼ اإلبقػػػػاء عمػػػػى العبػػػػارات التػػػػى ا
 صبلحيتيا ومبلءمتيا لقياس الغاىخة التى وضعت لقياسيا.    
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 (1ججوؿ )
 (70)ف = العشفمقياس ندبة اتفاؽ السحكسيؽ عمى عبارات 

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 رقػ العبارة ندبة االتفاق االتفاق

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

7 70 700% 75 2 20% 78 70 700% 51 2 20% 
9 2 20% 78 70 700% 92 70 700% 54 70 700% 
5 2 20% 70 70 700% 91 2 20% 52 70 700% 
8 70 700% 72 2 20% 94 70 700% 80 2 20% 
0 4 40% 71 70 700% 92 2 20% 87 70 700% 
2 70 700% 74 70 700% 50 2 20% 89 70 700% 
1 70 700% 72 2 20% 57 70 700% 85 70 700% 
4 4 40% 90 4 40% 59 2 20% 88 2 20% 
2 70 700% 97 70 700% 55 70 700% 80 2 20% 

70 4 40% 99 2 20% 58 2 20%    
77 70 700% 95 70 700% 50 2 20%    
79 70 700% 98 2 20% 52 2 20%    

 االتداق الجاخمى:        -2
تػػؼ إيجػػاد التجػػانذ الػػجاخمى لمسقيػػاس عػػؽ طخيػػق حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ درجػػات 

 أفخاد العيشة عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليو.
 (2ججوؿ )

 (700)ف =  مؽ حيث مقياس العشف إليومعامبلت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى 
معامل  رقؼ العبارة

 االرتباط
رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقؼ العبارة
 االرتباط

7 0.078 75 0.502 90 0.005 51 0.577 
9 0.892 78 0.829 92 0.888 54 0.524 
5 0.921 70 0.871 91 0.847 52 0.414 
8 0.878 72 0.541 94 0.511 80 0.521 
0 0.501 71 0.854 92 0.009 87 0.807 
2 0.527 74 0.502 50 0.878 89 0.829 
1 0.940 72 0.500 57 0.522 85 0.524 
4 0.874 90 0.879 59 0.800 88 0.544 
2 0.572 97 0.081 55 0.541 80 0.577 

70 0.804 99 0.099 58 0.827   
77 0.887 95 0.807 50 0.071   
79 0.002 98 0.849 52 0.829   
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 0.721( = 0.00)           ،0.901( = 0.07مدتؾى الجاللة عشج )

يتزح مؽ الججوؿ الدابق أف جسيػع قػيؼ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحرػائيا عشػج مدػتؾى داللػة 
(0.07.) 

 ثانيا: ثبات مقياس العنف:
كخونباخ ، وقج بمغ معامل الثبات بيحه  –ألفا ثبات السقياس باستخجاـ طخيقة حداب تؼ 

( فخدا مؽ 80ظخيقة إعادة تظبيق السقياس عمى )بكسا تؼ حداب الثبات (، 0.142الظخيقة )
نفذ أفخاد العيشة الحيؽ تؼ التظبيق األوؿ عمييؼ، حيث تؼ حداب معامل االرتباط بيؽ درجات 

( وىؾ معامل داؿ إحرائيا عشج 0.495األفخاد فى التظبيقيؽ األوؿ والثانى حيث بمغ )
 (.0.07مدتؾى داللة )

 :صجق وثبات مقياس التمخد
 أوال: صجق المقياس:

لحداب صجؽ السقياس تؼ استخجاـ صجؽ السحكسيؽ، واالتداؽ الجاخمى وذلػ عمى 
 الشحؾ التالى:

 صجق المحكميؼ:          -1
تػػػؼ عػػػخض السقيػػػػاس عمػػػى مجسؾعػػػػة مػػػؽ األسػػػػاتحة الستخررػػػيؽ فػػػػى مجػػػاؿ التخبيػػػػة 

( محكسػػيؽ لتحجيػػج مػػجى مبلءمػػة كػػل عبػػارة مػػؽ 70الخاصػػة والرػػحة الشفدػػية، بمػػغ عػػجدىؼ )
العبارات لميجؼ التى وضعت لقياسو، ومعخفػة مػجى وضػؾح أسػمؾب وصػياغة كػل عبػارة، وقػج 

% مػػػػؽ السحكسػػػػيؽ مػػػػؽ حيػػػػث صػػػػبلحيتيا 40تػػػػؼ اإلبقػػػػاء عمػػػػى العبػػػػارات التػػػػى اتفػػػػق عمييػػػػا 
 ومبلءمتيا لقياس الغاىخة التى وضعت لقياسيا. 
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 (3ججوؿ )
 (70)ف =  التسخدمقياس عمى عبارات ندبة اتفاؽ السحكسيؽ 

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

7 70 700% 77 2 20% 97 70 700% 
9 4 40% 79 70 700% 99 2 20% 
5 70 700% 75 4 40% 95 70 700% 
8 2 20% 78 70 700% 98 2 20% 
0 2 20% 70 2 20% 90 70 700% 
2 70 700% 72 4 40% 92 2 20% 
1 70 700% 71 2 20% 91 2 20% 
4 4 40% 74 70 700% 94 70 700% 
2 70 700% 72 2 20% 92 70 700% 

70 2 20% 90 70 700% 50 2 20% 
 االتداق الجاخمى:        -2

تػػؼ إيجػػاد التجػػانذ الػػجاخمى لمسقيػػاس عػػؽ طخيػػق حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ درجػػات 
 أفخاد العيشة عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليو.

 (4ججوؿ )
 (700)ف =  مؽ حيث مقياس التسخد عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليومعامبلت االرتباط بيؽ درجة كل 

 

معامل  رقؼ العبارة معامل االرتباط رقؼ العبارة
 االرتباط

معامل  رقؼ العبارة
 االرتباط

1 0.448 11 0.475 21 0.487 
2 0.371 12 0.394 22 0.385 
3 0.444 13 0.372 23 0.466 
8 0.524 78 0.825 98 0.528 
0 0.851 70 0.077 90 0.814 
2 0.525 72 0.824 92 0.881 
1 0.547 71 0.820 91 0.502 
4 0.009 74 0.051 94 0.827 
2 0.098 72 0.820 92 0.811 

70 0.511 90 0.044 50 0.078 
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جسيػع قػيؼ معػامبلت االرتبػاط دالػة إحرػائيا عشػج مدػتؾى داللػة  يتزح مؽ الججوؿ الدابق أف
(0.07.) 

 ثانيا: ثبات مقياس التمخد:
كخونبػػاخ ، وقػػج بمػػغ معامػػل الثبػػات  –ثبػػات السقيػػاس باسػػتخجاـ طخيقػػة ألفػػا حدػػاب تػػؼ 

( فخدا 80ظخيقة إعادة تظبيق السقياس عمى )بكسا تؼ حداب الثبات (، 0.402بيحه الظخيقة )
أفػػخاد العيشػػة الػػحيؽ تػػؼ التظبيػػق األوؿ عمػػييؼ، حيػػث تػػؼ حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ مػػؽ نفػػذ 

( وىػػؾ معامػػل داؿ إحرػػائيا 0.482درجػػات األفػػخاد فػػى التظبيقػػيؽ األوؿ والثػػانى حيػػث بمػػغ )
 (.0.07عشج مدتؾى داللة )

 صجق وثبات مقياس الخجل:
 أوال: صجق المقياس:

السحكسيؽ، واالتداؽ الجاخمى وذلػ عمى لحداب صجؽ السقياس تؼ استخجاـ صجؽ 
 الشحؾ التالى:

 صجق المحكميؼ:          -1
تػػػؼ عػػػخض السقيػػػػاس عمػػػى مجسؾعػػػػة مػػػؽ األسػػػػاتحة الستخررػػػيؽ فػػػػى مجػػػاؿ التخبيػػػػة 

( محكسػػيؽ لتحجيػػج مػػجى مبلءمػػة كػػل عبػػارة مػػؽ 70الخاصػػة والرػػحة الشفدػػية، بمػػغ عػػجدىؼ )
ى وضػؾح أسػمؾب وصػياغة كػل عبػارة، وقػج العبارات لميجؼ التى وضعت لقياسو، ومعخفػة مػج

% مػػػػؽ السحكسػػػػيؽ مػػػػؽ حيػػػػث صػػػػبلحيتيا 40تػػػػؼ اإلبقػػػػاء عمػػػػى العبػػػػارات التػػػػى اتفػػػػق عمييػػػػا 
 ومبلءمتيا لقياس الغاىخة التى وضعت لقياسيا.    
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 (5ججوؿ )
 (70)ف = الخجلمقياس ندبة اتفاؽ السحكسيؽ عمى عبارات 

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 رقػ العبارة ندبة االتفاق االتفاق

عجد مخات 
 رقػ العبارة ندبة االتفاق االتفاق

عجد مخات 
 ندبة االتفاق االتفاق

رقػ 
 العبارة

عجد مخات 
 االتفاق

ندبة 
 االتفاق

7 70 700% 95 2 20% 80 4 40% 21 2 20% 
9 2 20% 98 70 700% 82 2 20% 24 70 700% 
5 4 40% 90 70 700% 81 70 700% 22 2 20% 
8 70 700% 92 2 20% 84 70 700% 10 70 700% 
0 4 40% 91 70 700% 82 2 20% 17 4 40% 
2 2 20% 94 70 700% 00 70 700% 19 2 20% 
1 70 700% 92 70 700% 07 70 700% 15 2 20% 
4 2 20% 50 2 20% 09 2 20% 18 70 700% 
2 70 700% 57 2 20% 05 70 700% 10 70 700% 

70 2 20% 59 70 700% 08 2 20% 12 4 40% 
77 2 20% 55 2 20% 00 70 700% 11 70 700% 
79 70 700% 58 70 700% 02 2 20% 14 2 20% 
75 2 20% 50 70 700% 01 4 40% 12 2 20% 
78 70 700% 52 2 20% 04 2 20% 40 70 700% 
70 70 700% 51 4 40% 02 2 20% 47 70 700% 
72 2 20% 54 70 700% 20 70 700 49 2 20% 
71 70 700% 52 2 20% 27 70 700% 45 70 700% 
74 2 20% 80 70 700% 29 4 40% 48 70 700% 
72 70 700% 87 2 20% 25 70 700% 40 2 20% 
90 4 40% 89 70 700% 28 2 20%    
97 2 20% 85 70 700% 20 70 700%    
99 70 700% 88 2 20% 22 70 700%    

 
 االتداق الجاخمى:        -2

تػػؼ إيجػػاد التجػػانذ الػػجاخمى لمسقيػػاس عػػؽ طخيػػق حدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيؽ درجػػات 
 أفخاد العيشة عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليو.
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 (6ججوؿ )

 (700)ف =  لخجلمؽ حيث مقياس ا معامبلت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليو
معامل  رقؼ العبارة

 االرتباط
رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقؼ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقؼ العبارة
 االرتباط

7 0.522 95 0.009 80 0.007 21 0.872 
9 0.951 98 0.885 82 0.882 24 0.884 
5 0.075 90 0.890 81 0.524 22 0.080 
8 0.882 92 0.088 84 0.820 10 0.547 
0 0.870 91 0.551 82 0.851 17 0.842 
2 0.528 94 0.822 00 0.529 19 0.872 
1 0.007 92 0.050 07 0.885 15 0.007 
4 0.889 50 0.009 09 0.820 18 0.071 
2 0.512 57 0.098 05 0.079 10 0.098 

70 0.809 59 0.884 08 0.841 12 0.802 
77 0.892 55 0.570 00 0.544 11 0.004 
79 0.004 58 0.802 02 0.877 14 0.820 
75 0.079 50 0.827 01 0.522 12 0.857 
78 0.528 52 0.892 04 0.094 40 0.501 
70 0.817 51 0.007 02 0.822 47 0.892 
72 0.540 54 0.882 20 0.518 49 0.852 
71 0.882 52 0.521 27 0.007 45 0.004 
74 0.805 80 0.829 29 0.820 48 0.072 
72 0.801 87 0.990 25 0.519 40 0.849 
90 0.099 89 0.054 28 0.892   
97 0.012 85 0.885 20 0.981   
99 0.842 88 0.005 22 0.047   

 0.721( = 0.00)           ،0.901( = 0.07مدتؾى الجاللة عشج )
دالة إحرائيا عشج مدػتؾى يتزح مؽ الججوؿ الدابق أف جسيع قيؼ معامبلت االرتباط 

( فيسػػػا دالتػػػاف إحرػػػائيا عشػػػج مدػػػتؾى داللػػػة 20، 87باسػػػتثشاء العبػػػارتيؽ )  (0.07داللػػػة )
(0.00). 

وعمػى ذلػػ فقػج تحققػت الخرػائص الدػيكؾمتخية لسقيػاس السذػكبلت الدػمؾكية )العشػػف 
 الخجل( وذلػ مؽ حيث الرجؽ والثبات.  –التسخد  –
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ويسكؽ تفديخ ىحه الشتيجة فى ضؾء تغظية السقيػاس ألبعػاد الغػاىخة محػل القيػاس وىػا 
مؽ حيث القيسة الشغخية. أما مؽ حيث القيسة التظبيقية فيسكؽ اإلشارة إلػى صػبلحية السقيػاس 
ألغػػخاض التذػػخيص الشفدػػى وألغػػخاض البحػػث العمسػػى، وىػػحا يؤكػػج الخرػػائص الدػػيكؾمتخية 

 والخجل ، مؽ حيث الرجؽ والثبات.  –والتسخد  –لمسقياس الستزسشة العشف 
 لجنة التحكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ 

 

 الجامعة  الؽظيفة  االسػ  م
 جامعة حمؾاف استاذ عمؼ الشفذ الخياضى كمية التخبية الخياضية  أ.د. اخبلص دمحم عبج الحفيع  7
 جامعة عيؽ شسذ  استاذ الرحة الشفدية ورئيذ قدؼ الرحة الشفدية كمية تخبية أ.د. إيساف فؾزى شاىيؽ  9
 جامعة عيؽ شسذ استاذ الرحة الشفدية السداعج كمية تخبية  أ.د. حداـ إسساعيل ىيبة  5
 جامعة عيؽ شسذ. استاذ الرحة الشفدية كمية التخبية  أ.د. حداـ الجيؽ دمحم عدب  8
 جامعة بشى سؾيف استاذ عمؼ الشفذ والرحة الشفدية كمية تخبية  أ.د. سميساف دمحم سميساف  0
 جامعة القاىخة  أستاذ ورئيذ قدؼ التخبية الخاصة كمية الجراسات التخبؾية  أ.د. سسيخة أبؾ الحدؽ الشجار 2
 جامعة الدقازيق استاذ وعسيج كمية التخيبة  أ.د. عادؿ دمحم عبج هللا اسساعيل  1
 جامعة حمؾاف  استاذ عمؼ الشفذ الخياضى كمية تخبية الخياضية  أ.د. ليمى الديج فخحات  4
 جامعة عيؽ شسذ  استاذ الرحة الشفدية كمية التخبية  أ.د. دمحم إبخاىيؼ عيج  2

 جامعة عيؽ شسذ  استاذ الرحة الشفدية السداعج كمية التخبية  أ.د. نبيل عبج الفتاح حافع  70

 تختيب أسساء الدادة السحكسيؽ ىجائيًا.: تؼ ممحؽظة
  



 

 

 

) 22) 

 2019 ينايز ، 2ج، 57جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 داليا عبده سكىأ. 

 

  :ملزاجع املستخدمةا
  :المخاجع العخبية    
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