
مقياس القلق لطلبة المرحلة 
المتوسطة و الثانوية

إعداد 

المنصور عبدهللاباحث نفسً سارة 



اإلختبارمحتويات 

كراسة التعلٌمات•

كراسة األسئلة•



9صمقدمة 

القلق عملٌة نفسٌة شائعة ٌواجهها اإلنسان فهو خبرة ٌومٌة •

حٌاتٌة فً جمٌع األعمار فكل منا ٌشعر بالقلق من الموقف 

الجدٌد الذي سٌتعرض له و األم تشعر بالقلق من مرض أحد 

األبناء و هكذا إال أن درجة الشعور بالقلق تختلف من شخص 

إلى آخر فهناك قلق إٌجابً ٌدفع الفرد لبذل الجهد لتحقٌق 

النجاح و التوافق االجتماعً و هناك قلق ٌعتبر عائق ٌعوق 

.الفرد عن التوافق فً حٌاته الٌومٌة



:القلقتعرٌف 
.الفرد بهغٌر مرٌح ٌشعر  إنفعالالقلق أ-

خوف من )أمنه القلق ٌحدث عندما ٌتوقع الفرد خطراً ٌهدد ب-

ٌهدد أمنه و من ذلك  حقٌقًأو ٌجد نفسه فً موقف ( المجهول

مواقف الصراع و المنافسة و تلك التً تسبب إحباطاً للحاجات 

.النفسٌة للفرد

الشعور بالقلق ٌؤدي لحدوث تغٌٌرات فسٌولوجٌة و من ثم ج-

.سلوكٌة



10ص:أعراض القلق

,  تتفاوت أعراض القلق وفقاً لمستواه و نوعه•

من أهم أعراض القلق الضعف العام و نقص 

الطاقة الحٌوٌة و قد ٌبدو القلق فً توتر 

العضالت و النشاط الحركً الزائد لألزمات 

العصبٌة الحركٌة و فً اضطراب النوم و 

.الشعور بالغثٌان



أنواع القلق

القلق الموضوعً•

العصابًالقلق •



11ص  :القلقسمة 

تشٌر إلى استجابة ثابتة نسبٌاً فً شخصٌة •

الفرد لذلك فهً أكثر ارتباطاً بالصحة 

النفسٌة للفرد و تعتبر عرض من أعراض 

.الُعصابٌةاالضطرابات 



:أسباب القلق

.االستعداد الوراث1ً.

.طاقة الفرد الذاتٌة و قدرته على مواجهة الشعور2.

.مواقف الحٌاة الضاغطة3.

.مشكالت الطفولة و المراهقة و مشكالت الحاضر4.

.التفكٌر بالمستقبل5.



13ص :وصف اختبار القلق
:أبعاد 6تم تصمٌم المقٌاس بحٌث ٌتضمن 

(ض)القلق أعراض 1.

(ح)الصحٌة القلق على الحالة 2.

(ل)المستقبل القلق على 3.

(د)المدرسً القلق 4.

(س)األسري القلق 5.

(ب)البٌئً القلق 6.



15ص:التعلٌمات العامة

   .جماعً أو فردي ٌطبق االختبار •

نادراأحٌاناكثٌراالعبارة 

أشعر بالتوتر دون سبب  -1

ظاهر

على مستقبلً أشعر بالقلق-2



14ص:مفاتٌح التصحٌح

3تأخذ ( كثٌراً )

2تأخذ ( أحٌاناً )

1تأخذ ( نادراً )





سنة 14طالبة عمرها : مثال

استخراج درجات خام و تحوٌلها إلى رتب : المطلوب

27ص-26ص .الدرجاتو تفسٌر  مئٌنٌة

المقٌاس

الدرجة

الدرجة بسدلحض

الكلٌة

الخام
542425372830198

  المئٌنٌة

(المعٌارٌة)



المقٌاس

الدرجة

الدرجة بسدلحض

الكلٌة
الخام

542425372830198

  المئٌنٌة

50(المعٌارٌة)

-ج

90

+ب

25

-ج

50

-ج

90
+ب

75

ج

75

ج



27ص(:الفئات)تفسٌر درجات االختبار

أو أكثر 95 مستوى مرتفع جداً من القلق (: أ)•

إلى أقل من   90مستوى مرتفع من القلق ما بٌن (: +ب)•

95

(                                       فوق المتوسط)مستوى مرتفع إلى حد ما(: ج)•

90أقل من  إلى75ما بٌن      

75إلى أقل من  25(      متوسط)معتدل مستوى (: -ج)•

25أقل من مستوى منخفض      (: د)•



مثال

18طالب عمره •

المقٌاس

الدرجة

الدرجة الكلٌةبسدلحض

562632412926210الخام 

المئٌنً



المقٌاس

الدرجة

الدرجة بسدلحض

الكلٌة

562632412926210الخام 

75المئٌنً

ج

95

أ

75

ج

90

+ب

95

أ

50

-ج

90

+ب


