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دالالت الصدق البنائي ملقياس القلق كسمة والقلق كحالة
الممخص_ سعت ىذه الدراسة إلى التعرف لدالالت الصدق البنائي

المظاىر مثل الصداع وآالم المعدة والنسيان ،والتي تؤدي إلى

لمقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة إضافة إلى الثبات لدى عينة

التكيف السمبي [.[2

مؤلفة من ( )349طالباً وطالبةً من جامعو جدا ار لمفصل الثاني من

وعبر فرويد [ ]3عن القمق عمى أنو حالة من الخوف الشديد

العام الدراسي  2011/2010حيث تألفت أداة الدراسة من ( )20فقرة

الذي ينتاب اإلنسان ويؤدي بو إلى أن يشعر بدرجة عالية من

لقياس القمق كسمة و( )20فقرة لقياس القمق كحالة ،وبعد التطبيق

الضيق واأللم .ويعتبر القمق بالمستوى العادي استجابة طبيعية

وجمع البيانات المؤلفة من استجابات أفراد عينة الدراسة لممقياسين ،تم

لمفرد نحو مثيرات معينة ،وىو إحدى وسائل الدفاع عن النفس

إجراء التحميل العاممي باستخدام برنامج ) (SPSSوأظيرت النتائج أن

والمحافظة عمى البقاء التي يمجأ إلييا عند مواجية تيديد أو

توافر دالالت الثبات والصدق لمقياسي القمق كسمة والقمق كحالة.

خطر .وال يمثل القمق أي خطر إن لم يتجاوز ذلك المستوى

بجانب أن أفراد العينة اظيروا مستوىً متوسطاً من امتالك القمق كسمة

العادي ،حيث يشكل قوة دافعة ومحركة لنشاط اإلنسان الذي

والقمق كحالة.

ينبيو أخطار معينة لموقوف والتصدي لما يعترضو من تحديات

الكممات المفتاحية :القمق كسمة ،القمق كحالة ،صدق البناء.

وذلك من أجل البقاء ،وىنا يؤدي القمق دو اًر إيجابياً في حياتو

 .1المقدمة
تتعمق ظاىرة القمق عند الفرد بالخوف الديناميكي عند

ويدفعو نحو اإلنجاز ألعمالو وواجباتو ليحقق ما يطمح إليو كي

البحث بالخطر الخارجي الذي يتعرض إليو الفرد ،ويظير ذلك

ينعكس عميو إيجاباً .إال أن القمق إن تجاوز المستوى العادي

القمق إما كسمة أو كحالة .فالقمق كسمة ) (traitيعزى إلى وجود

يصبح مصدر إزعاج لو من حيث الضيق واأللم وظيور

فروق فردية ثابتة نسبياً من حيث التكرار والشدة لدى أولئك

األمراض واالضطرابات .كما أن القمق يؤدي إلى االضطرابات
النفسية وان استمر مع الفرد بشكل متواصل قد يؤدي في نياية

األفراد الذين لدييم القمق .وأما القمق كحالة ) (stateفإنو يتمثل

األمر أن يكون سببا لالحباط واالكتئاب ثم الموت [.[4

بما يتولد لدى الفرد بشكل مؤقت وبشكل اتوماتيكيا عند مواجية

وقد قدم سبيمبرجر [ ]5مفيوم القمق األكثر قبوالً في الوقت

مؤثر ما في موقف ما ،ويكون ذلك مرتبطاً بأثر الجياز العصبي

الحالي في تعريفين ،ىما القمق كحالة ) (A stateوالقمق كسمة

أثناء ذلك الموقف ،حيث تزول تمك الحالة بزوال المؤثر المسبب

) (A traitحيث يعني مفيوم القمق كحالة انفعالية مؤقتو لدى

ليا.
وىناك مظيران لمقمق ،األول مظير فسيولوجي مثل برود

الفرد تختمف من حيث الشدة والتذبذب من وقت آلخر .وقد يرتفع

األطراف ،واضطرابات الجياز اليضمي ،وزيادة ضربات القمب،

مستوى ذلك وفقاً لمظروف التي يواجييا الفرد نتيجة لخطر ما،

والثاني مظير نفسي ،مثل الخوف من الفشل ،وتوقع األذى،

وينخفض ذلك المستوى عندما يزول ذلك الخطر .أما مفيوم

والضعف في عممية الضبط عند الفرد [.[1

القمق كسمة ،فإنو يشير إلى القمق كسمة ثابتة نسبياً لدى ذلك
الفرد ،حيث يختمف األفراد في درجة امتالك تمك السمة والذي

ويعرف القمق بحالة من التوتر الشامل التي تصيب الفرد
ّ

يعود إلى استعداده لالستجابة لممواقف أو األخطار المؤدية لذلك

في العمميات العقمية كاالنتباه والتفكير والتركيز والمحاكمة العقمية

في حياتو اليومية.

والتذكر التي تعتبر من متطمبات النجاح في االختبار .وبذلك

وكذلك األمر فسمة القمق تعبر عن الميل أو االستعداد

فيي تؤثر في تحصيل الطالب سمباً .فحين مواجية موقف

السموكي المكتسب لدى الفرد والذي يعتمد خبراتو السابقة في

االختبار يشعر ىذا الفرد بالخوف الشديد الذي يرافقو بعض
2

تكوين نظرتو الخاصة إلى العالم الذي يحيط بو ،وما يسيم في

كحالة والقمق كسمة لدى عينات مختمفة .حيث حسبت القيم

تشكيل استجابة ثابتة نسبياً نحو مثيرات معينة .في حين أن

لمعامالت الثبات وكانت أعمى لمقياس القمق كحالة فقد تراوحت

القمق كحالة ىو موقفي بطبيعتو ويرتبط بموقف أو ظرف ضاغط

بين ( )0.85 - 0.65لمقياس القمق كسمة وبين (– 0.16

مرتبط بذلك الموقف [.[6,7

 )0.62لمقياس القمق كحالة ،وىذا يعني أن سمة القمق أكثر

وكمما كانت سمة القمق عمى درجة عالية لدى الفرد كمما زاد

ثباتاً واستق ار اًر من حالة القمق .فالقمق كحالة أكثر تذبذباً من القمق

احتمال ظيور ارتفاع في حالة القمق في الموقف أو الظرف

كسمة ويتأثر ذلك بشدة الموقف أو المثير من وقت إلى آخر

الميدد لو ،ومن لديو سمة قمق عالية يظير لديو حالة قمق

لدى الفرد ،وىذا متفق مع ما جاء بو سبيمبرجر وىو أن حالة

عالية .وان إدراك الفرد لمتيديد أو الخطر الذي يواجيو قد يوكن

القمق ىي استجابة انفعالية تتغير بتغير الموقف ،وأن سمة القمق

لو أثر أقوى في مستوى حالة القمق من مستوى الخطر الحقيقي

ىي إحدى السمات الشخصية لدى ذلك الفرد ،وىذه النتائج

المرتبط بذلك الموقف [.[8

حسبت عن طريق معامل االرتباط عند إعادة التطبيق لممقياس.

ويعتبر مقياس القمق كحالة ومقياس القمق كسمة تعبي اًر

في حين أن ىذه القيم كانت أعمى عند حساب معامل الثبات من

مباش اًر عن ذلك وفقا لمفيوم عممية القياس ،وقد أعده سبيمبرجر

معادلة كرونباخ ألفا التي تدل عمى درجة عالية نسبياً من

وزمالئو عام ( )1964والذي يعرف بإسم (State-Trait

االتساق الداخمي لكل من المقياسين [.[8

) Anxiety Inventoryوىو يتألف من مقياسين فرعيين

كما اىتمت العديد من الدراسات العربية التي قدمت عدة

يعتمدان اسموب التقدير الذاتي في القياس وىما مقياس القمق

صور معربة ليذا المقياس في عدة أقطار منيا لبنان ،ومصر،

كحالة ) (S-Anxiety Scaleومقياس القمق كسمة (T-

والكويت .ومن أىميا دراسة عبد الخالق [ ]9والتي أعدت صور

) Anxiety Scaleويتكون األول ) (SASمن عشرين فقرة

معربة ليذا المقياس وثم التأكد من الخصائص السيكومترية ليذه

لتقدير مشاعر الفرد في الظرف الراىن أو الوقت اآلني ،ويتكون

الصورة من خالل تطبيقيا عمى عينات واسعة من طمبة

الثاني ) (TASمن عشرين فقرة لتقدير مشاعر الفرد بشكل عام

الجامعات المصرية .وعمى حدود عمم الباحث لم يتم إجراء دراسة

ومستمر.

تعامل القمق كسمة ومن ثم كحالة ومن اعتماد عينات من
المجتمع األردني.

ويتعمق مفيوم القمق كحالة مشاعر التخوف والتوتر
والعصبية واليم والضيق حيث تزداد ىذه المشاعر عند استجابة

 .2مشكمة الدراسة

الفرد ألخطار جسمانية أو التعرض لمضغط النفسي ،ومن ثم

تتعمق مشكمة ىذه الدراسة بالتعرف إلى دالالت الصدق

تتناقص عند زوال ذلك وتوافر الراحة واالسترخاء .وقد استخدم

البنائي لمقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة وذلك لغايات

ىذا المقياس في مواقف ضاغطة مثل التعرض لعممية جراحية

توفير مقياس لكل منيما يتمتع بدالالت صدق ودالالت ثبات

أو عالج األسنان أو المقابالت أو اختبارات ،في حين أن مقياس

معروفة تساعد في عممية االستخدام أو التطبيق في قياس القمق

القمق كسمة يقيس الفروق الفردية الثابتة نسبياً في القمق بين

كسمة والقمق كحالة ،وفي توفير مقياس معروف الخصائص

األفراد ،ويستخدم لقياس القمق لدى المريض جسمياً والمريض

وخاصة ما يتعمق بداللة الصدق البنائي ،وبما يسمح بتوفير كل

نفسياً وتحديد األشخاص ذوي المستويات المرتفعة من القمق

من المقياسين الستخداميما في المجال التربوي والنفسي .حيث

العصابي [.[8

أن سمة القمق تظير بصورة أو بشكل آخر وىي قمق االختبار
والذي بدوره يؤثر تأثي اًر سمبياً عمى التحصيل األكاديمي لمطمبة

وقد اىتمت عدة دراسات بيدف التعرف إلى مقياس القمق
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بشكل عام .وىذا ينعكس عمى أىمية مثل ىذه السمة والعمل

قياسو وفق أسس معينة وىذا ما يقصد بعممية القياس [.[12,13

عمى تقميل المستوى ليا من خالل بعض اإلجراءات المتعارف

ب .محددات الدراسة

عمييا واإلسيام في القيام ببعض الدراسات المتعمقة بذلك ،وفي

 .1اقتصرت عينة الدراسة عمى فئة عمرية وىي طمبة

إطار ذلك تيدف ىذه الدراسة لإلجابة عن االسئمة التالية:

البكالوريوس

أ .أسئمة الدراسة

 .2حددت الدراسة مكانيا بطمبة جامعة واحدة

السؤال االول :ما مستوى القمق كسمة ومستوى القمق كحالة لدى

 .3الطريقة واإلجراءات

أفراد عينة الدراسة؟

أ .مجتمع الدراسة

السؤال الثاني :ما دالالت خاصية الثبات لمقياس القمق كسمة

تألف مجتمع الدراسة من طمبة جامعة جدا ار والبالغ عددىم

ومقياس القمق كحالة؟

( )3318طالباً وطالبةً في مستوى البكالوريوس لمفصل الثاني

السؤال الثالث :ما دالالت الصدق البنائي لمقياس القمق كسمة

من العام الدراسي  2011/2010موزعين عمى خمس كميات

ومقياس القمق كحالة؟

(األداب والمغات ،والعموم التربوية ،واالقتصاد واألعمال،

ويقصد بصدق البناء ،درجة القياس لمبناء النظري أو لمفيوم ما

والقانون ،وتكنولوجيا المعمومات).

[ .]10ويدعى بصدق المفيوم وىو من اىم مؤشرات الصدق

ب .عينة الدراسة

االخرى .وعمى معد المقياس أن ييتم بذلك ألنو يشكل اإلطار

تم اختيار أفراد عينة ىذه الدراسة من خالل الطريقة

النظري لذلك المقياس [.[11

العشوائية الطبقية في االختيار ،حيث تم اختيار عدد من الطمبة

ويعتمد اإلنسان عمى عممية القياس في مختمف مجاالت

من كل كمية بعدد من الشعب الدراسة وبالحجم الذي يتناسب

حياتو اليومية ،حيث تعتمد عممية القياس عمى األرقام لتعبر عن

ونسبة عدد الطمبة في كل كمية ،وبمغ حجم العينة النيائي

كمية ما يتم قياسو .فعممية التعبير وبشكل كمي عن الصفة

( )349طالباً وطالبةً بواقع ( )224طالباً و( )125طالبةً كما

الظاىرة أو لموضوع ما أو سموك ما إلصدار حكم يتعمق بما يتم

يبينيا جدول (.)1
جدول 1

عدد أفراد عينة الدراسة موزعين وفقا لمكمية والجنس
الكمية

ذكور

إناث

المجموع

اآلداب والمغات

49

49

98

العموم التربوية

18

26

44

االقتصاد واألعمال

110

29

139

القانون

16

6

22

تكنولوجيا المعمومات

31

15

46

المجموع

224

125

349

تم التطبيق لمقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة عمى

ج .أداة الدراسة
لقد تم استخدام الصورة المعربة لمقياس القمق كسمة

( )100طالباً وطالبةً كعينة استطالعية مستقمة عن عينة

ومقياس القمق كحالة وىي الصورة المعربة والمطورة بما يتناسب

الدراسة .وتم حساب قيمة الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

والبيئة العربية [ .]14حيث يتألف كل منيما من  20فقرة .وقد

والتي بمغت ( )0.81لمقياس القمق كسمة و( )0.78لمقياس

تم االطالع عمى ىذه الفقرات وكانت قابمة لمتطبيق عمى العينة

القمق كحالة .كما تم حساب معامل الثبات ليما عن طريق

االستطالعية والمستقمة عن العينة التجريبية ليذه الدراسة .حيث

اإلعادة لمتطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول عمى ىذه
4

العينة حيث بمغ معامل الثبات لمقياس القمق كسمة ()0.75

وبعد االنتياء من مرحمة التطبيق ،أدخمت استجابات أفراد عينة

ولمقياس القمق كحالة (.)0.71

الدراسة عمى المقياسين إلى ذاكرة الحاسوب لغايات التحميل بعد

وكانت االستجابة لكل فقرة واقعة بخمس فئات من الدرجة (عالية

التحقق من استجابات أفراد الدراسة ومن خالل استخدام الرزم

جداً ،عالية ،متوسطة ،قميمة ،قميمة جداً) لتأخذ قيما عند

االحصائية لمعموم االجتماعية )(SPSS

التصحيح ( )5،4،3،2،1عمى التوالي .والممحق (ا) يبين فقرات

وقد تم التوضيح ألفراد عينة الدراسة أن االستجابة لمقياس القمق

مقياس القمق كسمة والممحق (ب) يبين فقرات مقياس القمق

كسمة تكون بما يشعر بو بشكل عام في مواقف الفرد الحياتية،

كحالة.

ولمقياس القمق كحالة ،ىو ما يشعر بو الفرد في ىذه المحظة أو

تطبيق الدراسة:

أثناء االستجابة لممقياس.

تم االتفاق مع أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسون الشعب

 .4النتائج ومناقشتها

التي وقع عمييا االختيار أن تكون ضمن العينة التجريبية

بعد إجراء عممية التحميل اإلحصائي الالزمة توصمت الدراسة

لمدراسة .من حيث تم التطبيق وبحضور الباحث إضافة إلى

إلى النتائج الالزمة لإلجابة عن أسئمة الدراسة .وفي ما يمي

المدرس لتمك لمشعبة وقد استمرت مرحمة التطبيق لمدة عشرة

عرض ليذه النتائج وفقا ألسئمة الدراسة:

أيام .حيث جرت عممية التطبيق بشكل طبيعي بعد أن بين

 -بالنسبة لمسؤال األول الذي ينص عمى :ما مستوى القمق

الباحث لمطمبة أن الغرض من ىذا التطبيق ىو لغايات البحث

كسمة ومستوى القمق كحالة لدى أفراد عينة الدراسة؟

العممي ،مع العمم أن مدة التطبيق لممقياسين ( )20دقيقة تقريباً

يبين الجدول رقم ( )2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

لدى كل شعبة اختيرت ضمن العينة.

الستجابات أفراد العينة عمى كل فقرة وعمى كل من مقياس القمق
كسمة والقمق كحالة بشكل كامل.
جدول 2

المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة عمى الفقرة وعمى كل من مقياس السمة ومقياس الحالة
رقم الفقرة

مقياس القمق كسمة
المتوسط الحسابي

مقياس القمق كحالة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اال نحراف المعياري

1

3.95

1.00

3.69

0.99

2

3.12

1.27

3.72

1.00

3

3.87

1.07

3.54

1.02

4

3.90

1.34

2.71

0.98

5

1.79

1.10

3.44

1.06

6

3.67

1.03

2.53

1.09

7

3.13

1.25

2.56

1.09

8

2.69

1.27

3.54

1.90

9

2.84

1.33

2.13

1.90

10

3.63

1.09

3.47

1.01

11

2.91

1.27

4.07

0.99

12

2.21

1.27

2.44

1.11

13

3.79

1.06

2.37

1.08

14

3.44

1.11

2.48

0.99

15

2.11

1.18

3.30

1.24

16

3.94

1.12

3.86

1.05
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17

2.74

1.32

2.47

0.94

18

2.77

1.38

2.43

1.04

19

3.67

1.13

3.63

1.06

20

3.03

1.32

3.75

1.06

الكمي

3.11

0.45

3.06

0.35

كحالة ( )0.71عن طريق إعادة التطبيق المقياسين عمى أفراد

تظير النتائج في جدول ( )2أن المتوسط الحسابي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المقياس كسمة تراوحت بين

عينة الدراسة االستطالعية.

القيمتين ( ،)3.95 – 1.79بانحراف معياري بين القيمتين

 -بالنسبة لمسؤال الثالث والذي ينص عمى :ما دالالت الصدق

( )3.95 – 1.79وبمتوسط حسابي ( )3.11وانحراف معياري

البنائي لمقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة؟

( )0.45لمقمق كسمة.

أظيرت النتائج فيما يتعمق بدالالت الصدق البنائي لمقياسي

كما تظير النتائج في جدول ( )2أن المتوسط الحسابي

القمق كسمة والقمق كحالة من خالل اعتماد مؤشر ارتباط الفقرة

الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المقياس كحالة تراوحت بين

المصحح مع المقياس ككل ومن خالل التحميل العاممي

القيمتين ( ،)4.07 – 2.13بانحراف معياري بين القيمتين

الستجابات أفراد العينة عل كل من المقياسين.
ويبين جدول ( )3قيم معامل ارتباط الفقرة المصحح مع

( )0.99 – 1.10وبمتوسط حسابي ( )3.06وانحراف معياري
( )0.35لمقمق كحالة.

المقياس التي تقع فيو والذي يمثل أحد مؤشرات الصدق البنائي

 -بالنسبة لمسؤال الثاني الذي ينص عمى :ما دالالت خاصية

لممقياس .وتراوحت تمك القيم المتعمقة بمقياس القمق كسمة ما

الثبات لمقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة؟

بين ( )0.55 – 0.03ولمقياس القمق كحالة تراوحت القيم بين
( )0.28 – 0.10وىي قيم متوسطة.

أظيرت النتائج أن قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا لمقياس القمق كسمة ( )0.68ومعامل الثبات

وفي ما يتعمق بالصدق العاممي كمؤشر لصدق البناء لكل

لمقياس القمق كحالة ( )0.58وذلك من خالل تحميل استجابات

من المقياسين فقد تم إجراء عممية التحميل العاممي الستجابات

أفراد عينة الدراسة التجريبية لممقياسين .مع العمم أن قيمة معامل

أفراد العينة عمى كل من مقياس القمق كسمة ولمقياس القمق

ثبات كرونباخ ألفا قد بمغ لمقياس القمق كسمة ( )0.81ولمقياس

كحالة .ويبين جدول ( )4النتائج الخاصة بمقياس القمق كسمة،

القمق كحالة ( .)0.78إضافة إلى قيمة معامل ثبات اإلعادة

يبين جدول ( )5النتائج الخاصة بمقياس القمق كحالة.

والذي بمغت قيمتو ( )0.75لمقياس القمق كسمة ولمقياس القمق
جدول 3

قيم معامل ارتباط الفقرة المصحح مع المقياس الذي يتضمنها
رقم الفقرة

مقياس القمق كسمة

مقياس القمق كحالة

1

0.13

0.19

2

0.29

0.21

3

0.08

0.22

4

0.33

0.19

5

0.19

0.24

6

0.09

0.22

7

0.03

0.22

8

0.42

0.24

6

9

0.48

0.18

10

0.07

0.17

11

0.43

0.16

12

0.28

0.10

13

0.03

0.28

14

0.16

0.20

15

0.26

0.17

16

0.08

0.15

17

0.45

0.13

18

0.55

0.19

19

0.08

0.18

20

0.45

0.23

بين تباين العامل األول إلى تباين العامل الثاني أكبر من 2

تبين النتائج في جدول ( )4بأن مؤشر الصدق البنائي قد

ويمكن القول بأن أحادية البعد قد توافرت لمقياس القمق كسمة.

تحقق ليذا المقياس حيث أن قيمة الجذر الكامن لمعامل األول
تساوي ( )5.89ويفسر ( )29.45من التباين ،وأن النسبة ما

جدول 4

نتائج التحميل العاممي لمقياس القمق كسمة
رقم العامل

قيمة الجذر الكامل

نسبة التباين المفسر

النسبة التراكمية لمتباين

االول

5.89

29.45

29.45

الثاني

2.69

13.46

42.91

الثالث

1.53

7.65

50.56

بين تباين العامل األول إلى تباين العامل الثاني تقارب  2ويمكن

تبين النتائج في جدول ( )5بأن مؤشر الصدق البنائي قد

القول بأن أحادية البعد قد توافرت لمقياس القمق كحالة.

تحقق ليذا المقياس حيث أن قيمة الجذر الكامن لمعامل األول
تساوي ( )4.22ويفسر ( )21.08من التباين ،وأن النسبة ما

جدول 5

نتائج التحميل العاممي لمقياس القمق كحالة
رقم العامل

قيمة الجذر الكامل

نسبة التباين المفسر

النسبة التراكمية لمتباين

االول

4.22

21.08

21.08

الثاني

2.29

11.47

32.55

الثالث

1.42

7.10

39.65

وبناء عمى ما أظيرتو نتائج ىذا الدراسة فإنو يمكن القول

وبالدرجة التي يمكن اعتمادىا في استخدام كل من المقياسين في

إن مستوى القمق كسمة ومستوى القمق كحالة بمغا قيما متوسطة.

مجال القياس النفسي .حيث أن مؤشرات الثبات التي اعتمدت

وكان ىنالك توافقاً في درجة امتالك لمقمق كسمة والقمق كحالة

عن طريق معادلة كرونباخ ألفا وطريق اإلعادة لكل من

لدى أفراد عينة الدراسة وىذا أمر معقول حيث إن من لديو سمة

المقياسين ،مع مالحظة أن قيم مؤشرات الثبات لمقياس القمق

القمق قد نجد أن لديو حالة القمق وربما يكون العكس صحيح.

كسمة كانت أعمى من قيم مؤشرات الثبات لمقياس القمق كحالة
وبشكل ظاىري.

وفيما يتعمق بخاصيتي الثبات والصدق لمقياسي القمق

وفيما يتعمق بداللة الصدق البنائي لكل من مقياسي القمق

كسمة والقمق كحالة فقد توافر لدى كل من المقياسين الثبات
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كسمة والقمق كحالة عن طريق اعتماد معامل ارتباط الفقرة مع

] [2الريحاني ،سميمان ( .)1981أثر االسترخاء العضمي في

المقياس والتحميل العاممي الستجابات أفراد العينة عمى كل من

التحصيل وخفض قمق االمتحان .المجمة العربية لمبحوث

المقياسين فقد أظيرت النتائج توافر دالالت الصدق البنائي لكل

التربوية .المجمد الثاني ،العدد الثاني .ص .68-51

من المقياسين وتوفر خاصية أحادية البعد لكل منيما .مع العمم

] [3فرويد ،سيجموند ( .)1992القمق ،ترجمة عثمان نجاتي،

أنو تم اعتماد ثالثة عوامل أو أبعاد تشكل كل من مقياسي القمق

مكتبة دار النيضة العربية القاىرة.

كسمة والقمق كحالة.

] [7سبيمبرجر وآخرون ( . )1992كراسة تعميمات قائمة القمق

ولذلك فإنو يمكن القول إن داللة الصدق العاممي قد توافرت

(الحالة ،السمة) .ترجمة واعداد أحمد عبدالخالق .ط ،2

لكال المقياسين ،مقياس القمق كسمة ومقياس القمق كحالة مع

دار نشر الثقافة اإلسالمية.

العمم أن النتائج أظيرت األمر الطبيعي وىو أن دالالت الثبات
لمقياس القمق كحالة كانت أدنى منيا لمقياس القمق كسمة ،حيث

] [9عبد الخالق ،احمد ( .)1994الدراسة التطورية لمقمق.

يعني ذلك أن القمق كسمة أكثر ثبات والزمة لمفرد منيا كحالة

الكويت ،جامعة الكويت .الحولية الرابعة عشرة .الرسالة

وكذلك األمر فإن حالة القمق قابمة لمزوال مع زوال المؤثر،

.90

وعمى العكس مما ىو لدى القمق كسمة والتي تدوم لفتره طويمة

] [10ربيع ،رشوان ( )2008االتجاىات المعاصرة في القياس

تالزم شخصية الفرد والتي ال تزول بسيولة أو بمعنى أنيا سمة

والتقويم.

ثابتة نسبياً لدى األفراد الذين يعانون من ظاىرة القمق.
ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أن القمق كسمة أو القمق

] [11عودة ،احمد ( .)2005القياس والتقويم في العممية

كحالة من خصائص الفرد والتي تعود أو تنتج عن مسببات

التدريسية .الطبعة الثالثة اربد .دار االمل لمنشر والتوزيع.

متشابية إن كانت تظير بشكل آني والتي تشكل القمق كحالة

] [12مجيد ،سوسن شاكر ( .)2007اسس بناء االختبارات

ومرتبطة بظروف تسببيا ثم تزول مع زواليا ،أو أن القمق كسمة

النفسية والتربوية .الطبعة االولى ،عمان .دار ريبونو لمنشر

تالزم الفرد لفترات طويمة لتصبح من صفاتو الشخصية ،وقد

والتوزيع.

تزداد إلى درجة تؤثر بو وقد تحتاج إلى معالجة إن وصمت إلى
حد معين ،وبشكل عام فإن القمق لو بعد معرفي وبعد انفعالي

] [14ميخائيل ،اموطانيوس ( )2005اختبارات الذكاء

وكالىما قد يؤثر بطريقة خاصة عمى الفرد.

والشخصية الجزء األول .دمشق ،منشورات جامعة دمشق.

ويوصي الباحثان أن تجرى دراسة الخصائص لكل من
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CONSTRUCT VALIDITY OF
TRAIT AND STATE ANXIETY
SCALE
AHMAD QAUASMAH
Yarmouk University

RATEB SAYEL HAMADNAH
Ministry Of Education

Abstract_ The aim of this study is to identify the construct validity of anxiety measures
as trait or as state and its reliability indices, a sample consisted of (349) student at
Jidara University of the second semester 2010/2011. The study tool consisted of 20
items for both state and trait, after applying the tool and collecting the data SPSS was
used to analyze the responses of sample subjects.
The results showed that the state / trait anxiety measures have reasonable
psychometrics probabilities (reliability indices and construct validity)
Keywords: trait anxiety ,state anxiety, construct validity.
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