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 : الملخص
يتناول هذا البحث )بناء مقياس قلق الوالدة لدى الحوامل(, ولتحقيق هدف 

ببنااء مقيااس قلاق الاوالدة و بعاد علىام علاة مج وعاة ما   انقام الباحث البحث

( فقلة مع تعاديت  لووياة بسايوة وقاد تام اجاتخلا  01الخبلاء تم اإلبقاء علة )

الخصااا ا السااايرومتلية لل قياااس ومندااا الصااد,, والثبااا , حيااث بلاا  مجت ااع 

( املأة حامل وقد تم توبيق ال قياس علة عينة م  النسااء الحوامال 261البحث)

 ( حامل.011إذ بل  عدد عينة البحث)

مج وعااة ماا  الوجااا ل اإلحصااا ية  انعالجااة بياتااا  البحااث اجااتع ل الباحثااول 

مندا)االختباااال التاااا ت لعينتااااي  مساااتقلتي , معامااال التبااااا  بيلجاااون, معادلااااة 

الفاكلوتباااو والتجة ااة النصاافية الجااتخلا  الثبااا , تصااحيح معاماال االلتبااا  

أظدل  النتا ج دالال  صد, وثبا  مقبولة ل ثل هاذا ب عادلة بيلجون بلاون( و

 النوع م  ال قاييس.

 مج وعة م  التوصيا  وال قتلحا . انك ا قدم الباحث

 

Building scale of Delivery Anxiety among Pregnant 

Women 

 

Prof. Muhannad M. Abdulsattar (Ph.D)                    

Shahad S. Tahir 

Abstract :  

The paper deals with " Building scale of Delivery Anxiety 

among Pregnant Women". In order to achieve the objective 

of the study, the researcher set delivery anxiety scale. After 

exposing the scale to a group of experts, 30 items were set 

with minor linguistic changes. The psychometric 
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characteristics of the scale are found like validity and 

reliability. Then, reaching the research community(620) 

pregnant women, and the scale was applied on a sample of 

(400) pregnant women. 

Furthermore, for the sake of data processing, the researcher 

made use of a group of statistical tools like (the T-test of two 

independent samples, Pearson Correlation Coefficient, 

Cronbach's Alpha Equation, Split-Half method to get 

Stability, Correcting the correlation coefficient via Pearson 

Brown Equation).The findings of the study revealed the 

validity and reliability of this measurement. 

Moreover, the researcher submitted a group of 

recommendations and suggestions. 

 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث:

الحياااة ال ختلفااة وميااادي  يرثاال القلااق فاات العصاال الحاىاال ويااةداد فاات ميااادي  

الدلاجا  النفسية, وال يقف االهت ام بم عند كوتم ظاهلة تفساية فحساب بال  تام 

ياادخل فاات معالاام االىااولابا  النفسااية  ذلااي  تاام يالداال فاات الحالااة ا ولااة 

ل واجدة موقف يددد ذا  الشخا فيثيل  اقة الشخا للدفاع ع  ذاتم م  اجل 

تفشاال ميراتيةمااا  الاادفاع فاات وظيفتدااا تااةداد جااتمتدا وال حافالااة عليدااا وحااي  

حالة القلق وبدال م  أن تنتدت ع لية الادفاع بالساتمة تالدال النتيجاة فات صاولة 

 (.69,0552اىولابا  وتصدع فت البناء النفست )عويضة,

ويعد القلق عامتً م يةاً أثناء الح ل ويرون ظدوله بعدة أشرال كالشعول بالتعب 

وإلة الرآبة والشعول بالحاجة إلة النشا  الدا م, ويبادأ القلاق وال يل إلة االتديال 

البساايم ماا  االتشااوال بصااولة  بيعيااة فاات تقلبااا  ال ااةا  اليااومت الااذ  يسااببم 

 (.090,0555الح ل حتة ينتدت بالوم )عيتاتت,

وم ا ال شي فيم أن ع لية الوالدة هت ع لية تصنف علة إتدا م  ى   ع ليا  

قة لراال ماا  ا م والواااقم ال رلااف بالع ليااة جااواء كااان الوااوالو وهاات ع ليااة شااا

أ باء أو م لىاا  أو قاابت  باعتباال أن هاذا الوااقم يراون مسا والً عا  حيااة 

 (.0,6101اثني  ا م والجني  )الد ا,

وم  اجل تحديد مشرلة البحث الحالت تحديدا دقيقا قامت الباحثاة بتويياع اجاتباتم 

(  بيباااة تساااا ية باعتبااااله  مااا  ذوا  01(, علاااة)0اجاااتوتعية)ال لحق لقااام
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االختصاص لولض التعلف علة أهم مالاهل القلق لدى الحامل )البرل( وتسابتم 

%( ما  الوبيباا  إلاة وجاود 20وهل يستحق إجلاء دلاجة إلشادية؟ فأشاال )

%( 06مالاااهل تفسااية لحالااة القلااق مثاال)القلق ماا  ألاام الااوالدة, قلااة النااوم...(, و)

مالاهل فسيولوجية مثل) يياادة ىالبا  القلاب, صاعوبة مندّ  أشلن إلة وجود 

%( ما  الوبيباا  علاة أه ياة 011فت التنفس, بلودة فت ا  لاف...( وأكاد )

إجلاء دلاجة إلشادية ودولها فت التخفياف ما  حالاة القلاق, ك اا قامات الباحثاة 

%( ماندّ  إلاة وجاود 55بتوجيم ذا  ا جئلة إلة عينة ما  الحوامال إذ أشاال )

%( أشالن 50%( أشلن إلة وجود مالااهل فسايولوجية, و)06تفسية و)مالاهل 

   %( أشلن إلة وجود حالة القلق.29إلة أه ية إجلاء دلاجة إلشادية, و)

 

 أهمية البحث:

تنبع أه ية الدلاجة م  ختل ىلولة االهت ام بال لأة الحامال باعتبالهاا 

ال واىايع ال د اة إال جةء مدم م  ال جت ع وأيضا إن موىوع قلق الوالدة ما  

أن الدلاجا  حولم ما يالات قليلاة ولام ينال تصايبم الراافت ما  الدلاجاة ويتحا  

تدلة الدلاجا  التات يجاب أن تتصادى لداذا ال وىاوع باعتبااله ما  ال تويالا  

 التت ت ثل علة ا م وعلة الجني .

يال وهناك بعض الدلاجا  التت أجليت علة النساء الحوامل متناولاة القلاق ك تو

 ل يس 

 إذ أظدل  هذه الدلاجا  وجود عتقة بي  قلق ال لأة الحامل والحالة الصحية 

 (.Sausenthaler, et al, 2009لألبناء وكذلي ال شرت  ا جلية )

ك ا بينت تتاا ج الدلاجاا  أن الخاوف ما  مخاا ل الاوالدة واإلتجاام كاتات ما  

الحوامل أثناء فتالة الح ال ابلي العوامل ال سببة للضوم النفست الذ  تعاتت منم 

(Woods, et al, 2010.) 

 

 ويمكن إجمال أهمية البحث بالنقاط اآلتية:
 يتناول البحث شليحة مد ة م  شلا ح ال جت ع وهت ال لأة الحامل. -0

تناااول مفدااوم القلااق وأثااله علااة ع ليااة الااوالدة يفيااد الرثياال ماا  الباااحثي   -6

بت ...( للع اال علااة إتباااع والعاااملي  فاات ال جااال الصااحت)أ باء, ت االيض, قااا

 أفضل الول, فت التعامل مع النساء الحوامل.

 

 هدف البحث:

 يددف البحث الحالت إلة بناء مقياس قلق الوالدة لدى الحوامل.
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 حدود البحث:

يتحدد البحث الحالت بالنساء الحوامل اللواتت يلاجع  ل لكة اللعاية ا ولية فات 

 (.6109-6100قضاء الخالا لسنة )

 تحديد المصطلحات:

 القلق:-0

: شعول عام غاامض غيال جاال يت ثال باالتوجس والخاوف 0191عرفه عكاشة 

والتحفة والتوتل مصحوم عادة ببعض اإلحساجا  الجس ية خاصة ييادة تشا  

الجداي العصبت التإلاد  ويأتت فت توبا  مترللة فت تفس الفالد مثل:الشاعول 

صاادل أو ىاايق فاات التاانفس أو الشااعول بفاالاف فاات فاام ال عاادة أو السااحبة فاات ال

 (.05,0555بنبضا  القلب أو الصداع أو كثلة الحلكة )عراشة,

: حالة عا فية غيال مليحاة تتصاف بتوقاع الشال والتاوتل Rees1995وعرفته -

التاااات ي راااا  أن تلافقدااااا أعاااالاض فساااايولوجية كااااالتوتل العضاااالت والتعاااال, 

 (.Rees,1995,p,256واىولابا  التنفس والقلب والوثيان والدوال )

 قلق الوالدة:-5

بالنالل لعادم وجاود تعلياف خااص لقلاق الاوالدة فقاد علفتام الباحثاة اجاتناداً إلاة 

النالليااة الساالوكية بأتاام شااعول غااامض أو حالااة ماا  التلقااب مشااوم بااالتوجس 

والخاااوف والتاااوتل مااا  ع لياااة الاااوالدة مصاااحوم بااابعض ا عااالاض النفساااية 

 والجس ية.

 

 التعريف اإلجرائي:

قالا  مقيااس الدلجة التت تحصل عليدا ال لأة الحامل ما  خاتل إجابتداا علاة ف

  غلاض البحث الحالت. انقلق الوالدة الذ  أعده الباحث

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 قلق الوالدة:

ال يتلجم الح ل بالتويلا  الجسا ية وبااتقتم فات أجالوم الحيااة فقام بال يواال 

ال لأة وتجلبتدا الشخصاية وكاذلي عتقاتداا باانخلي , أيضاً اتفعاال  ومشاعل 

وإن الح اال ا ول قااد يصاااحبم بعااض حاااال  القلااق التاات تاا ثل فاات صااحة ا م 

 والجني  وقد تصل حاال  القلق فت بعض ا حيان إلة حد االكتئام.

وإن االتفعااال  النفسااية تاا ثل بوليقااة مباشاالة علاة الجنااي  إذ تاا د  إلااة إفاالاي 

عباال ال شااي ة إلياام وتاا ثل علااة إفاالاي الدلموتااا  فاات غاادده هلموتااا  تصاال 

 وبعض ا جنة تالدل تةايداً فت فعالية حلكتدا عند تعلض ا م التفعاال  تفسية. 
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ويضع إتجام الوفل مس وليا  كبيلة علاة كاهال ال الأة ولايس ا مال جادتً أن 

عا   تح ل هذه ال س وليا  التات تتولاب منداا النجاا  فات مد اة ا موماة فضاتً 

 (.062,6116مدام الةوجة ومدام الع ل بالنسبة لل لأة العاملة )جليم,

 

 النظريات التي فسرت القلق:
الذي  يعاتون   ليقة تفريل ا فلاد تلكة هذه الناللية علةالنظرية المعرفية: -0

 القلق إذ ي يل الفلد القلق إلة وىع توقعا  غيل واقعية ل واقف متعددة. م 

ة أن القلااق اتفعااال قااا م علااة تقياايم التدديااد وهااذا التقياايم فتوصاال اليالوس إلاا

 (.Lazarus,1963,p,17يتض   عوامل لمةية وموقفية أخلى غيل محددة )

وي كد ليتشالد اليالوس ويمت م علة أه ية العوامل ال وقفية فت تشاوء القلاق 

إذ يناللون للتدديدا  والضوو  التات يواجدداا الفالد ك تويال يتادخل فات ع لياة 

 (.  Lazarus,et al,1970,p,35حدوث القلق واالجتثالة )

ويعااد جااول  كيلاات ماا  عل اااء الاانفس الااذي  أعوااوا لل علفااة اإلتساااتية ويتاااً فاات 

تفسيل الشخصية فت حاالتت الساواء وال الض فيالى أن أ  حادث قابال ل ختلاف 

التويلا  وهذا يعنات أن تعالض اإلتساان للقلاق ي را  تفسايله باأكثل ما   ليقاة 

 لية توقاع وخاوف ما  حتة للحالة الواحدة ك ا أعتبل أن ع لية القلق ليست إالّ ع

 ال ستقبل.      

ويضيف كيلت أن االىاولابا  ماا هات إالّ اجاتجابا  اتفعالياة وجداتياة يرتسابدا 

الفاالد خااتل خبلتاام فاات الحياااة وذلااي خااتل التفاعاال بااي  ال وقااف واالجااتجابة 

والتفريل, إذ يتبنة الفلد ال ضولم أفرالاً غيل منوقية غيال مساتقلة تجعال ما  

 .Beidel & Turner,1986,p,160)تقبلية اجتجابا  ملىية )اجتجاباتم ال س

 

القلااق فاات النالليااة الساالوكية مااتعلم ماا  بيئااة الفاالد وفقاااً النظريةةة السةةلوكية: -5

لشلو  التدعيم االيجابت والتدعيم السلبت واإلشلا  الرتجيرت, فقد يرون هنااك 

يرتساب هاذا  مثيل محايد ي ر  أن يلتبم ب ثيل ما   بيعتام إثاالة الخاوف وباذلي

ال ثيل ال حايد صفة ال ثيل للخوف ويصبح قادلاً علة اجتدعاء اجاتجابة الخاوف 

 (.009,6110مع اتم فت  بيعتم ا صلية ال يثيل مثل هذا الشعول )الخويب,

ويلى السلوكيون أن القلق اجتجابة تستثيلها تنبيدا  ليس م  شأتدا أن تثيل هذه 

علة إثالة هذه االجتجابا  تتيجة لع لياة تعلام االجتجابة غيل إتدا اكتسبت القدلة 

جابقة وي كد السلوكيون أن اجتجابة القلق هت اجتجابة إشالا ية تخضاع لقاواتي  

التعلم وأن التعلم ال يحدث علة وفق لغبة الفلد ومشايئتم بال قاد ياتعلم كثيال ما  

 العادا  واالتجاها  دون أن ترون حيلم فت ذلي فقد ترون الالالوف االجت اعياة

ال حيوااة باابعض ا فاالاد جاابباً فاات تعل داام الرثياال ماا  الساالوك الشاااذ, وقااد ترااون 

ال عاملة القاجية التت يعامل بدا انباء أ فالدم جبباً فت تعل دم أتواعاً م  السلوك 

 (. 060,0550غيل ال لغوم فيم )عبد الوفال,
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را   ويلى جرنل أن معالم جلوك اإلتسان يتشرل م  ختل التعةية وما جلوك ال

الحت إالّ تتيجة لع ليا  تشريلية مست لة م  خاتل تعةياة االجاتجابة التات تت ام 

البيئاااااة ال حيواااااة فاالجاااااتجابة ال عاااااةية تةياااااد مااااا  إمراتياااااة حااااادوثدا ثاتياااااةً 

(Morgan,1989,p,105.) 

وي كد بافلوف علة أن القلق وا ملاض السالوكية ع ومااً ماا هات إالّ لدود فعال 

بسبب فشلم فت إقامة التواين بي  التفاعت  الشل ية  للجداي العصبت ال لكة 

قدي دا وحديثدا وما يحدث م  تعالض بي  عوامل الاتعلم الشال ت ما  اجاتثالة 

أو كف ما هت إالّ عبالة ع  خوأ مةم  فت ع ليا  االلتباا  الشال ت, ويالى 

 Conditionedأن القلق ينجم ع  إشالة للخول ال نبم االصوناعت, الشل ت)

Stimulus ًالذ  يأتت ليأخذ بصولة ىلولية لد الفعل تفسام الاذ  تاتج جاابقا )

( Unconditioned Stimulusبواجااوة الصاادمة الحقيقيااة ال نباام الوبيعاات)

 (.05,0555)العيسو ,

وقد تبنت الباحثة الناللياة السالوكية كا اال تالال  فات بنااء ا داة لروتداا أقالم 

 إلة موىوع البحث وفسل  القلق بشرل مفصل. 

 

 الدراسات السابقة:

 (:5101دراسة)الهمص,-0

هاادفت الدلاجااة إلااة معلفااة مسااتوى القلااق أثناااء ع ليااة الااوالدة ودلاجااة بعااض 

ال تويالا  التات تا ثل علاة ع ليااة الاوالدة بصاولة ايجابياة أو جالبية, إذ تروتاات 

( أمدااا  ماا  اللااواتت تاالددن علااة قساام اجااتقبال الااوالدة إذ تاام 610العينااة ماا  )

لفااح ومستشاافة -بصااولة عشااوا ية ماا  مستشاافة الدااتل اإلمااالاتتاختياااله  

خان يوتس, وقام الباحث باعداد اجتباتة كوجيلة قياس للتعالف علاة قلاق -مبالك

الااوالدة, واجااتع ل الباحااث الوجااا ل اإلحصااا ية انتيااة)ملبع كااا , التراالالا  

فااا  والنسااب ال ئويااة, معاماال التبااا  بيلجااون, ال توجااوا  الحسااابية واالتحلا

ال عياليااة والااوين النساابت, أجاالوم تحلياال التباااي  ا حاااد , االختبااال التااا ت 

لعينتااي  مسااتقلتي ( واجااتخل  الباحااث الصااد, لل قياااس والثبااا  بوليقااة الفااا 

كلوتباااو والتجة ااة النصاافية, وأظداال  تتااا ج الدلاجااة أن أكثاال مسااتويا  قلااق 

التات كاتات علاة عتقاة كبيالة الوالدة كاتت فت ا جلة النووية وان أكثل ا بعاد 

بع لية الوالدة والقلق الناتج عندا كان  بيعة ا جلة التات تعايب بداا ا م إذ كاان 

لدااذا العاماال ا ثاال البااال  فاات الحالااة النفسااية لدااا إذ أن الح اال والااوالدة تعتباالان 

مةيجاً ما بي  خبلة متلاك ة تنقل بواجوة ا جيال مع تأثيل  بيعاة السار  الاذ  

م ا م الحامل م  حيث ال عيشة فت بيت مساتقل أو ماع ا جالة وتتحا  اتام تعيش

فت ا جلة النووياة تفقاد ا م الحامال ج ياع هاذه ا بعااد م اا يةياد مساتوى القلاق 

 والدعم النفست لدا ودع ت تتا ج الدلاجة الفلىيا  انتية:
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, عاادد ال توجااد فاالو, ذا  داللااة إحصااا ية بااي  قلااق الااوالدة وكاال ماا  ع اال ا م

الااوالدا  التاات ماال  بدااا ا م, ال  هاال العل اات لااألم, ع اال ا م, ا م ال صااابة 

ب لض جرل  الح ل وبي  ا م غيل ال صابة, ا م ال صابة ب لض ىوم الادم 

ال لتفع أثناء الح ل وبي  ا م غيل ال صابة, ا م التت لديدا معلفة مسبقة بجنس 

 (.6101 ا,الجني  وبي  التت ليس لديدا معلفة )الد

 (:0117دراسة)زوكيان,-6

تددف الدلاجة إلة التعلف علة مستوى القلق لدى النساء الحوامل البرليا  فت 

مدينة بوداد أثناء الح ل وبناء بلتامج فات االجاتلخاء لتخفياف القلاق لادى النسااء 

الحواماال أثناااء الح اال ومعلفااة أثاال االجااتلخاء فاات تخفيااف القلااق لاادى النساااء 

( اماالأة حاماال براال, وقااد 21ء الح اال, وتاام توبيااق ال قياااس علااة)الحواماال أثنااا

كلجب/جااالم واجااتع لت الوجااا ل اإلحصااا ية -اعت ااد  الباحثااة مقياااس كاالاون

انتية )معامل التبا  بيلجون, النسبة الفا ية, االختبال التا ت لعينتاي  مساتقلتي , 

لخواأ ال عيااال  االختباال التاا ت لعينتاي  متالابوتي , معادلااة جابيلمان بالاون, ا

للقياس( واجتخلجت الباحثة الصد, لل قيااس والثباا  بوليقاة التجة اة النصافية 

 (.0550وإعادة االختبال )يوكيان,

 

 الفصل الثالث

 مجتمع البحث: -أوالا 

يقصد بال جت ع مج وعة متراملة م  ا فالاد أو ا شاياء أو ا عاداد لداا خاصاية 

ويسعة الباحث إلة أن يع م عليدا النتا ج مشتلكة ي ر  متحالتدا ويلاد تحليلدا 

(, ويترااون مجت ااع 09,6110ذا  العتقااة بال شاارلة ال دلوجااة )عةام,مح ااود,

البحث ما  النسااء الحوامال اللاواتت يالاجع  ل لكاة اللعاياة ا ولياة فات قضااء 

 .6109-6100( للعام 261الخالا والبال  عدده )

 

 عينة البحث: -ثانياا 

حااث بأتدااا مج وعااة جة يااة ماا  مجت ااع البحااث وم ثلااة ي راا  تعليااف عينااة الب

لعناصاال ال جت ااع أفضاال ت ثياال إذ ي راا  تع اايم تتااا ج تلااي العينااة علااة ال جت ااع 

 (.606,6115بأك لم )عباس وآخلون,

وتعد ع لياة اختياال العيناة مشارلة تواجام الباحاث أحياتااً, إذ يجاب معلفاة بعاض 

لعينة وعلة الباحث أن يعت د علة االعتبالا  التت ي ر  م  ختلدا تحديد حجم ا

عينة كبيلة الحجم حتة تعويم الثقة لتع يم تتا جم علاة ال جت اع ا صالت الربيال 

 (.05,6106)عودة,

( اماالأة حاماال, إذ 011وفات ىااوء مااا تقادم لأ  الباحثااة أن تشاا ل عيناة بحثدااا)

 يعوت هذا العدد أفضل صولة م  الخصا ا السايرومتلية.

 



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-8- 
 

 :أداة البحث -ثالثاا 

لواالض قياااس مفدااوم قلااق الااوالدة لاادى النساااء الحواماال قاماات الباحثااة ببناااء -0

مقياس قلق الوالدة لوالض تحقياق هادف البحاث وقاد مال  ع لياة بنااء ال قيااس 

اإل ال النالل  الذ  تبنتم الباحثة وهت الناللياة السالوكية -بعدة ملاحل ومندا: أ

 قبل الباحثة.التت فسل  قلق الوالدة وبعض الفقلا  ال ضافة م  

 تحديد مجاال  وج ع فقلا  ال قياس.-م

ا بحاااث والدلاجااا  السااابقة وال قاااييس ال سااتع لة التاات أعااد  لقياااس قلااق - 

الااوالدة وبعااد ا ااتع الباحثااة علااة ا دبيااا  والدلاجااا  السااابقة حاادد  الباحثااة 

النالليااة الساالوكية إ ااالاً تاللياااً لل قياااس وحاادد  لاام مجااالي  وعاالض علااة 

اء إلبااداء آلا داام حااول ماادى صااتحية هااذي  ال جااالي  ل وىااوع الدلاجااة الخباال

 وهت:

 ال جال النفست.-0

 ال جال الفسيولوجت)الجسد (.-6

 وقد اعت د  الباحثة فت صياغة الفقلا  علة بعض القواعد ا جاجية ومندا:

 *أن يرون محتوى الفقلة واىحاً وصليحاً.

 *أن تعبل الفقلة ع  فرلة واحدة فقم.

 ال يرون للفقلة أكثل م  تفسيل واحد. *أن

*تجناااب الفقااالا  التااات ي رااا  أن يوافاااق عليداااا أو ال يوافاااق عليداااا الج ياااع أ  

 الفقلا  غيل ال  يةة.

 *تجنب الفقلا  التت تتض   مفلدا  شاملة.

*تجنااب صااياغة الفقاالا  بأجاالوم جاادل ومباشاال قاادل اإلمرااان وتجنااب الج اال 

 ال لكبة وال عقدة.

 تفت النفت فت صياغة الفقلا . *تجنب اجتع ال

 *أن ترون صياغة الفقلة قصيلة قدل اإلمران.

 (.20,6106( و )عودة,009,6100)النعي ت,                                    

 إعداد تعلي ا  ال قياس:-د

تعد تعلي ا  اإلجابة التت تتض ندا أداة البحث ب ثابة دليل يستلشد بم ال ساتجيب 

االجاتجابة لااذا جالى ملاعااة أن تراون هااذه التعلي اا  واىاحة ودقيقااة فات أثنااء 

ومناجبة, إذ تض نت التعلي اا  كيفياة اإلجاباة علاة الفقالا  وحاث ال ساتجيبا  

علااة اإلجابااة بدقااة وجاال  اإلشااالة إلااة أن هااذا ال قياااس معااد  غاالاض البحااث 

ة العل اات فقاام لتو ااي  ال سااتجيبا  وحااثد  علااة االجااتجابة بصااد, وموىااوعي

 دون ذكل االجم.

 اجتوتع آلاء الخبلاء فت مدى صتحية فقلا  مقياس قلق الوالدة:-ه

بعااد أن ت اات صااياغة تعلي ااا  ال قياااس وصااياغة فقلاتاام قاماات الباحثااة بعاالض 

( فقالة علاة مج وعاة ما  الخبالاء فات 06ا داة بصولتدا ا ولياة ال روتاة ما )
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( لوالض تقاويم 0ل لحاق لقام)علم الانفس واإللشااد النفسات والتوجيام التلباو  ا

 ال قياس والحرم عليم فت:

مدى صتحية فقلا  ال قياس ومتءمتدا  للناللية ال تبناة والتعليف النالل  -0

 الخاص بدا.

 مدى وىو  تعلي ا  ال قياس.-6

 مدى وىو  فقلاتم وتوابقدا مع ال جال.-0

جاابة لفقاالا  ماادى صااتحية في ااا إذا كاتاات باادا ل ال قياااس التقااديل الثتثاات منا-0

 ال قياس و فلاد عينة البحث الحالت.

وبعاااد أن تااام تحليااال آلاء الخبااالاء بشاااأن صاااتحية فقااالا  ال قيااااس وإجااالاء 

التعديت  اللووية التت اقتلحدا بعض ال حر ي  تم إعادة صياغة بعض الفقالا  

( وبااذلي 01( والفقاالة)01 بقاااً لدااذه ال قتلحااا  وتاام حااذف فقاالتي  ه ااا الفقاالة)

( فقلة, أما عا  بادا ل اإلجاباة علاة ال قيااس فقاد 01د فقلا  ال قياس)أصبح عد

أباادوا ج اايعدم مااوافقتدم علااة عااددها وأوياتدااا أمااا مضاا وتدا فقااد اقتلحااوا أن 

 يرون)تنوبق علت كثيلاً, تنوبق علت أحياتاً, ال تنوبق علت(.

 التوبيق االجتوتعت:-و

( 01علاة عيناة مروتاة ما ) لتحقيق هذا اإلجلاء قامات الباحثاة بتوبياق ال قيااس

اماالأة حاماال تاام اختياااله  بالوليقااة العشااوا ية, وقااد تبااي  أن فقاالا  ال قياااس 

وتعلي اتااام كاتااات واىاااحة ومفدوماااة لرااال أفااالاد العيناااة وإن الوقااات ال ساااتول, 

( دقيقة تقليباً, وكان الددف م  هذا التوبيق هو 09-01لإلجابة قد تلاو  مابي )

 التعلف علة:

 فقلا  م  حيث الصياغة وال عنة.مدى وىو  ال-0

 حسام الوقت ال ستول, فت اإلجابة علة ال قياس.-6

 التعلف علة موا   القوة والضعف فت ال قياس.-0

 

 (.56,6116)غلابية,                                                            

 

 التحليل اإلحصا ت للفقلا :-ي

للفقالا  الخاصاة بال قيااس وتوبياق ال قيااس   يتض   هذا الجاتب إجلاء تحليال

 و ليقة تصحيحم وت يية وصد, فقلا  ال قياس.

 تحليل الفقلا :- 

تعت د جودة االختبال إلة أقصة حد علة الفقالا  يتاألف منداا, ف ا  الضالول  

فت أحس  التوبيقا  أن تحلل كل فقلة كت تستبقت تلي الفقلة التت تت ام الواياا  

التاات بنيات ماا  أجلدااا ا داة, لااذلي يعاد تحلياال الفقاالا  جااةءاً  وا جاس ال نوقيااة

 مر تً لرل م  ثبا  االختبال وصدقم, وعلة النحو انتت:

 أجلوم حسام القوة الت ييةية لرل فقلة:-
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هت قادلة الفقالة علاة الت يياة باي  ا فالاد الاذي  حصالوا علاة دلجاة عالياة فات 

ة فيام, وياتم ذلاي ب قالتاة ا فالاد االختبال وبي  الذي  حصلوا علاة دلجاة وا ئا

الذي  حصلوا علة دلجة عالياة فات االختباال بأولئاي الاذي  حصالوا علاة دلجاة 

وا ئااة فياام بحيااث تااتم ال قالتااة فاات كاال فقاالة ماا  فقاالا  االختبااال وياادعة ذلااي 

 & Group method)( )Kaplanبأجااالوم ال ج اااوعتي  ال توااالفتي  

Saccuzzo,1982,p,146.) 

( فات دلاجاتم اللا ادة حاول ال وىاوع Kelly,1939ل إليام كيلات)و بقاً ل ا أشا

( Upperفااااااان أفضاااااال تساااااابة لتحديااااااد ال ج ااااااوعتي  ال تواااااالفتي  العليااااااا)

( فاااات حالااااة العينااااا  الربياااالة ذا  التوييااااع الوبيعاااات هاااات Lowerوالاااادتيا)

 %( م  حجم العينة.60تسبة)

بحساب  ( ا جااس الساايرومتل  لتفضايل هاذه النسابة(Ebel,1972ويشل  أيبل

 منالول

%( تحقق أفضل حل وجم بي  هدفي  متعالىي  وملغوبي  60كيلت بأن تسبة)

 فت آٍن معاً وه ا:

الحصااول علااة أكباال حجاام م راا  لل ج ااوعتي  ال تواالفتي  علااة أن يقتاالم -0

 توييعد ا م  الوبيعت.

                             الحصاااااااول علاااااااة أقصاااااااة تبااااااااي  م رااااااا  لل ج اااااااوعتي  ال توااااااالفتي .                            -6

(Ebel,1972,p,385.) 

 

 أما خووا  حسام القوة الت ييةية لرل فقلة فتوىح بانتت:

( امالأة حامال 011اختيل  عينة التحليل م  مجت ع البحاث, وهات م لفاة ما )-

ويلباات حجاام العينااة هااذا الشاال  الااذ  وىااعتم تاااتلت لتحديااد حجاام عينااة التحلياال 

( أفاااااالاد لراااااال فقاااااالة 9دتااااااة ال ساااااا و  باااااام هااااااو)والقا اااااال أن الحااااااد ا 

(Nunnally,1967,p,256.) 

توبيق ال قياس بصولتم ا ولية علة العينة, إذ تم تحديد الدلجة الرلية لل قياس -

فت كل اجت الة م  اجت الا  ال فحوصي  وهذا يعنت أن مج وع الدلجا  لرال 

 اجت الة ت ثل الدلجة الرلية لل فحوص.

تنايلياً بحساب الدلجاة الرلياة لرال مقيااس ما  أعلاة دلجاة تلتيب االجت الا  -

%( م  االجت الا  الحاصالة علاة الادلجا  العلياا 60إلة أدتة دلجة ثم تعي )

%( ماا  االجاات الا  الحاصاالة علااة الاادلجا  الاادتيا, وقااد بلاا  أفاالاد كلتااا 60و)

( 015( اماالأة لل ج وعااة العليااا و)015ال ج ااوعتي  ال تواالفتي  العليااا والاادتيا)

 املأة لل ج وعة الدتيا.

اجااتخلا  الوجاام الحسااابت واالتحاالاف ال عيااال  لاادلجا  ال فحوصااي  لراال -

( لعينتي  T-testمج وعة وكل فقلة م  فقلا  ال قياس ثم  بق االختبال التا ت)

مستقلتي  الختبال الفلو, بي  دلجا  ال ج وعة العليا والدتيا فات كال فقالة عناد 
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تبي  أن ج يع الفقالا  موجباة وم ياةة علاة وفاق  %( وقد1,19مستوى داللة )

هذا ا جلوم  ن القي ة التا ية ال حسوبة للفقلا  كاتات أعلاة ما  القي اة التا ياة 

 ( يوىح ذلي:0( والجدول)600( وبدلجة حلية)0,52الجدولية البالوة)

 

 (0الجدول)

 القوة التمييزية لفقرات مقياس قلق الوالدة

  

 ال ج وعة الدتيا ال ج وعة العليا
القي ة التا ية 

 ال حسوبة
الوجاااااااااااام 

 الحسابت

االتحلاف 

 ال عيال 

الوجااااااااااااااام 

 الحسابت

االتحااااااااالاف 

 ال عيال 

1 2.59 0.66 2.24 0.75 3.677 

2 2.65 0.60 1.92 0.81 7.536 

3 2.27 0.78 1.40 0.63 9.041 

4 2.46 0.79 1.82 0.90 5.561 

5 2.56 0.69 1.62 0.84 9.045 

6 2.57 0.67 1.73 0.85 8.081 

7 2.52 0.63 1.62 0.72 9.733 

8 2.55 0.60 1.80 0.67 8.679 

9 2.36 0.85 1.80 0.94 4.651 

10 2.56 0.66 1.63 0.78 9.511 

11 2.25 0.86 1.80 0.96 3.658 

12 2.81 0.46 2.31 0.78 5.617 

13 2.22 0.86 1.34 0.71 8.200 

14 2.51 0.60 1.62 0.67 10.278 

15 2.31 0.74 1.41 0.55 10.122 

16 2.35 0.84 1.29 0.66 10.418 

17 2.00 0.91 1.07 0.35 9.884 

18 2.43 0.69 1.29 0.51 13.817 

19 2.24 0.80 1.31 0.57 9.806 

20 2.37 0.80 1.58 0.74 7.495 

21 2.26 0.81 1.37 0.62 9.032 

22 2.53 0.65 1.82 0.76 7.328 



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-12- 
 

 

 الفقلة بالدلجة الرلية لل قياس:عتقة دلجة -

ويقصد بدا إيجاد معامل االلتبا  بي  ا داء علة كل فقلة وا داء علة االختباال 

 (.(Kaplan & Saccuzzo,1982,p,141بأك لم 

 Person Correlationإذ جاااالى اجااااتع ال معاماااال التبااااا  بيلجااااون)

Coefficient والدلجااة الرليااة ( الجااتخلا  العتقااة االلتبا يااة بااي  كاال فقاالة

( املأة حامال فتباي  011لل قياس باجتع ال عينة التحليل ذاتدا للفقلا  والبالوة)

أن ج يعدا تلتبم بالدلجة الرلية لل قياس التبا اً ذا داللة إحصا ية عند مساتوى 

( 0,098%(, حيااث بلواات القي ااة الحلجااة ل عاماال داللااة االلتبااا )0,05داللااة)

( إلاة أن الفقالة التات تالتبم التبا ااً Guilfordد)وفت هذا الصدد يشيل جيلفاول

ىعيفاً جداً مع ال حي تعاد غالبااً فقالة تقايس جا ة تختلاف عا  تلاي التات تقيسادا 

 (.Guilford,1954,p,415فقلا  ال قياس ا خلى لذا يجب اجتبعادها )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 2.55 0.63 1.84 0.75 7.450 

24 2.34 0.80 1.45 0.79 8.221 

25 2.52 0.72 1.73 0.85 7.359 

26 2.14 0.83 1.27 0.52 9.258 

27 2.31 0.73 1.25 0.44 12.917 

28 2.48 0.73 1.57 0.80 8.712 

29 2.37 0.78 1.69 0.78 6.370 

30 2.34 0.74 1.42 0.64 9.828 
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 (5الجدول)

 كلية للمقياسيوضح معامالت ارتباط فقرات مقياس قلق الوالدة بالدرجة ال

تسلساااااااااااال 

 الفقلة

تسلساااااااااااال  معامل االلتبا 

 الفقلة

 معامل االلتبا 

1 .235** 16 .499** 

2 .402** 17 .541** 

3 .429** 18 .576** 

4 .304** 19 .482** 

5 .427** 20 .386** 

6 .392** 21 .440** 

7 .468** 22 .413** 

8 .446** 23 .368** 

9 .269** 24 .420** 

10 .449** 25 .381** 

11 .227** 26 .476** 

12 .323** 27 .540** 

13 .389** 28 .431** 

14 .476** 29 .367** 

15 .470** 30 .455** 

 

 %(.0,05وقد أعت د مستوى داللة )

 م شلا  الصد,:- 

يعد الصد, م  الخصا ا ال د ة فت بناء ال قاييس واالختبالا  النفسية أ  إتم 

 (.60,6111تفسدا وال يقيس شيئاً آخل )ملحم,يقيس الوظيفة 

فال قياس الصاد, هو ال قياس الذ  يقيس ال فدوم أو الصفة التت وىع م  أجال 

 قياجدا, وقد جلى التحقق م  صد, ال قياس الحالت باجتع ال:

 الصد, الالاهل :-0

جاالى التأكااد ماا  الصااد, الالاااهل  ماا  خااتل حراام مخااتا علااة دلجااة قياااس 

ال قاجااة وهااو حراام ال يسااتند إلااة معاااييل موىااوعية وإت ااا إلااة ال قياااس للساا ة 

معااااااييل ذاتياااااة لاااااذا وجاااااب إعوا ااااام إلاااااة أكثااااال مااااا  محرااااام )الح اااااداتت 

 (.600,6112وآخلون,
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( إلاة أن أفضال وجايلة للصاد, Ebelوهذا اإلجلاء يتفق مع ماا أشاال إليام أيبال)

قاالا  الالاااهل   هاات قيااام عاادد ماا  الخباالاء وال ختصااي  بتقااديل ماادى ت ثياال ف

 (.Ebel,1972,p,79ال قياس للخاصية ال لاد قياجدا )

وقد تحقق هذا النوع ما  الصاد, فات ال قيااس الحاالت ما  خاتل عالض فقلاتام 

علاااة مج وعاااة مااا  الخبااالاء وال ختصاااي  فااات علااام الااانفس واإللشااااد النفسااات 

 والتوجيم التلبو  ك ا مل ذكله جابقاً.

 م شلا  صد, البناء:-

أكثل أتواع الصد, قبوالً, إذ يلى عدد كبيل ما  ال ختصاي  يعد صد, البناء م  

( للصد, م  حيث تشابع ال قيااس باال عنة Ebelاتم يتفق مع جوهل مفدوم أيبل)

 (.000,0551العام )اإلمام,

ويتحقاق هاذا النااوع ما  الصااد, عنادما يراون لاادينا معياال تقاالل علاة أجاجاام أن 

ل هااذا النااوع ماا  الصااد, فاات هااذا ال قياااس يقاايس بناااءاً تاللياااً محاادداً, وقااد تااواف

 ال قياس)قلق الوالدة( م  ختل انتت:

 القوة الت ييةية للفقلا :-

إن قدلة الفقلا  علة الت يياة باي  ا فالاد الاذي  حصالوا علاة دلجاة عالياة فات 

االختبال وبي  الذي  حصلوا علة دلجة وا ئة فيم تعد م  م شلا  صد, البناء 

 (.005,0551)فل ,

لاي عناد اجااتخلا  معاامت  الت يياة للفقالا  بأجالوم ال ج ااوعتي  وقاد تحقاق ذ

 ال تولفتي  وك ا تم توىيحم جابقاً.

 التبا  دلجة الفقلة بدلجة ال قياس الرلية:-

وهذا يعنت أن الفقلة تقيس ال فداوم تفسام الاذ  يقيسام ال قيااس بصافة عاماة هاذا 

 (.Lindquist,1951,p,282أحد م شلا  صد, البناء )

قق هذا النوع م  الصد, م  خاتل التباا  دلجاة كال فقالة ما  ال قيااس وقد تح

بالدلجة الرلية لل قياس وقد جل  اإلشاالة إلاة ذلاي عناد تحليال الفقالا , وعناد 

اختباال داللاة معاامت  التبااا  الفقالا  بالدلجاة الرليااة كاان ج يعداا ذا  داللااة 

 (.1,19إحصا ية عند مستوى داللة)

 م شلا  الثبا :- 

 بالثبا  الدقة فت أداء ا فلاد واالجتقلال فت النتا ج عبل الةم . يقصد

أو يقصاد باام عاادم تاأثل تتااا ج االختبااال بصاولة جوهليااة بذاتيااة الفاااحا, أو أن 

االختبال في ا لو كلل علة ال ج وعة تفسدا بعد فتلة يمنية تحصل علاة النتاا ج 

 (.651,6101تفسدا أو مقالبة مندا )النجال,

باحثااة صااد, االتسااا, الااداخلت والااذ  يقاااس بعاادة  اال, والتااأ  واجااتع لت ال

الباحثة اجتع ال  ليقة الفاكلوتباو و ليقة التجة ة النصفية ل علفة مدى ثبا  

 ال قياس وذلي لشيوع اجتع الدا فت الدلاجا .

  ليقة الفاكلوتباو:-0
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وتعت اااد هاااذه الوليقاااة علاااة االتساااا, فااات أداء ا فااالاد مااا  فقااالة إلاااة أخااالى 

 (.05,0555لتدايي,)ثو

وي ثل الفاكلوتبااو متوجام ال عاامت  الناتجاة عا  تجة اة االختباال إلاة أجاةاء 

( 1,506بوليقة مختلفة وقاد بلا  معامال الثباا  لل قيااس الحاالت بداذه الوليقاة)

 وعليم فان ال قياس يت تع بثبا  جيد.

  ليقة التجة ة النصفية:-6

ويتم فيدا تجة ة فقلا  ال قياس إلة جةأي , الجةء ا ول ي ثل ا جائلة الفلدياة  

والجااةء الثاااتت ي ثاال ا جاائلة الةوجيااة ثاام يحسااب معاماال االلتبااا  بااي  دلجااا  

ا جئلة الفلدية ودلجا  ا جائلة الةوجياة ثام تصاحيح معامال االلتباا  ب عادلاة 

لنصاافية باجااتع ال بلتااامج بيلجااون باالاون وتاام حسااام معاماال ثبااا  التجة ااة ا

SPSS ( ثام تام تصاحيح معامال االلتباا  ب عادلاة 1,20وقد بل  معامال الثباا )

 ( وعليم فان ال قياس يت تع بثبا  جيد.1,05بيلجون بلاون فأصبح يساو )

 ال  شلا  اإلحصا ية ل قياس قلق الوالدة:-ك

 (3الجدول)

 يبين المؤشرات اإلحصائية لمقياس قلق الوالدة

 400 عينةحجم ال

 60.04 ال توجم

 0.50 الخوأ ال عيال  لل توجم

 60.00 الوجيم

 58.00 ال نوال

 10.02 االتحلاف ال عيال 

 100.41 التباي 

 0.32 االلتواء

 0.12 الخوأ ال عيال  لتلتواء

 0.08 التفلوح

 0.24 الخوأ ال عيال  للتفلوح

 54.00 ال دى

 36.00 أقل قي ة

 90.00 أعلة قي ة

 24015.00 ال ج وع
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م  اجتقلاء الخصا ا اإلحصا ية لل قياس تبي  أن عينة البحث تتاويع توييعااً 

أقلم إلة التوييع اإلعتدالت إذ تتقاالم دلجاا  الوجام والوجايم وال ناوال م اا 

يشيل إلة أن العينة ال ختالة ت ثل ال جت ع ال اأخوذة منام ت ثايتً حقيقيااً وبالتاالت 

تع يم تتا ج البحث م  ختل هذه العينة علة ال جت ع الذ  ت ثلام, تتوافل إمراتية 

إذ أن االختيااال العشاااوا ت لعيناااة البحاااث يعاااد أحاااد مقوماااا  الساااتمة الخالجياااة 

للتجلبة والتت تدتم أجاجاً بامراتية تع يم النتا ج ال تحققة فت العينة علة ال جت ع 

 ح ذلي بياتياً:( يوى0(, والشرل)060,6100الذ  أخذ  منم )النعي ت,

 
 (0الشكل)

 يبين منحنى التوزيع التكراري لعينة البحث على مقياس قلق الوالدة

 

 الوسائل اإلحصائية:-رابعاا 

 ال توجم واالتحلاف ال عيال  لفقلا  ال قياس.-0

( لعينتاااي  مساااتقلتي  الختباااال الفااال, باااي  متوجااام T-Testاالختباااال التاااا ت)-6

 والدتيا فت اجتخلا  القوة الت ييةية لفقلا  ال قياس.دلجا  ال ج وعتي  العليا 

معامل التبا  بيلجون الجتخلا  معامل ثباا  ال قيااس وإليجااد العتقاة باي  -0

دلجة كل فقلة والدلجة الرلية لل قياس والعتقة باي  دلجاة كال مجاال والدلجاة 

 تفسم. الرلية لل قياس والعتقة بي  دلجة كل مجال بال جاال  ا خلى لل قياس

 معادلة الفاكلوتباو ومعامل ثبا  التجة ة النصفية الجتخلا  الثبا .-0
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 تصحيح معامل االلتبا  ب عادلة بيلجون بلاون.-9

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج
تحدد البحث الحالت بددف هو بناء مقياس قلق الوالدة لدى الحوامل ويتألف 

 (.0فت الجدول لقم) ( فقلة ك ا مبي 01ال قياس بصيوتم الندا ية م )

 (4الجدول رقم)

 المقياس بصورته النهائية

تنوبق  الفقلة  

 علت كثيلا

تنوبق علت 

 أحياتا

ال تنوبق 

 علت

اشعل بالقلق م  انالم التت  0

 تلافق ع لية الوالدة

   

اشعل بأتت ملهقة وأعصابت  6

 مشدودة قبل الوالدة 

   

تنتابنت الروابيس وا حتم  0

 الوالدةال ةعجة قبل 

   

اشعل بالخوف م  إجلاء  0

 ع لية قيصلية

   

    أخشة م  حدوث والدة مبرلة 9

    أخشة م  والدة  فل مشوه 2

    أعاتت م  قلة النوم قبل الوالدة 0

أالح  بأن تومت مضولم  5

 ومتقوع قبل الوالدة

   

    ال اقلق بشأن جنس الجني   5

    أخاف م  تعسل ع لية الوالدة  01

    ال أخشة م  والدة توأم  00

اشعل بالخوف علة حياة  06

 الجني  وجتمتم أثناء الوالدة

   

00 

 

الغب فت إجلاء ع لية 

قيصلية للتخلا م  آالم 

 الوالدة
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    اشعل بتقلب فت ال ةا  00

أعاتت م  عدم القدلة علة  09

 التلكية

   

اشعل بالخوف م  التفاع  02

 الوالدةالضوم أثناء 

   

اشعل بالخوف م  التفاع  00

 السرل أثناء الوالدة

   

    أعاتت م  صعوبة فت التنفس 05

    لد  ييادة فت ىلبا  القلب 05

    أحس ببلودة فت القدمي  61

    أحس ببلودة فت اليدي  60

    أعاتت م  الوثيان والدوال  66

أعاتت م  الصداع )وجع  60

 اللأس(

   

    أشرو م  تديج فت القولون  60

    أعاتت م  آالم ال عدة  69

    أتصبب علقاً بسبب التوتل  62

    اشعل بضيق وألم فت الصدل  60

    أعاتت م  شحوم الوجم  65

    أعاتت م  فقدان الشدية  65

    اشعل بجفاف فت الفم 01

 

 التوصيات:

فات البحاث الحاالت واجاتع الدا  انالباحثاجتفادة م  أداة القيااس التات أعادها اال-0

  غلاض الرشف ع  قلق الوالدة. 

الع اال علااة ييااادة الاااوعت الصااحت للنساااء الحوامااال وتوىاايح الرثياال مااا  -6

ال شاكل وال خا ل التات تعتالض ع ليتات الح ال والاوالدة ومادى تأثيلهاا علاة 

 ا م والجني .
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ربيل فات التولاب علاة عقباا  الع ل علة تفعيل دول ا جلة والتت لدا ا ثل ال-0

 ومشاكل ع ليتت الح ل والوالدة.

ىالولة أن تحالااة ال االأة الحامال بأجاالوم تعاماال خااص ابتااداًء ماا  ا جاالة -0

وم  ثم إلة توويل ملاكة اللعاياة ا ولياة وذلاي باالتلكية علاة ا بعااد النفساية 

 لع ليتت الح ل والوالدة.

 

 المقترحات:
قلااااق الااااوالدة وعتقتاااام ب توياااالا  أخاااالى إجاااالاء دلاجااااة التبا يااااة عاااا   -0

مثل)الصااحة النفسااية, الضااوو  النفسااية واالجت اعيااة, الحالااة الصااحية لل االأة 

 الحامل,...(. 

إجلاء دلاجة للحالة النفسية أو البنااء النفسات لل الأة الحامال ال قبلاة علاة  -0

 ع لية الوالدة.

 

 (0الملحق)

 استبانه استطالعية

 الفاىلة......حضلة الدكتولة 

 حضلة السيدة الفاىلة......

 تحية  يبة......

 

تحت عنوان )بناء بلتامج إلشاد  مقتل  بأجلوم   القيام بدلاجة انلوم الباحثي

 تقليل الحساجية التدليجت فت تخفيف قلق الوالدة(.

حيث يعلف )قلق الوالدة( بأتم شعول غامض أو حالة م  التلقب مشوم 

وتل م  ع لية الوالدة مصحوم ببعض ا علاض بالتوجس والخوف والت

 النفسية والجس ية.

مج وعة م  ا جئلة التت  انقدم الباحثيولولض اجتر ال إجلاءا  البحث 

 تتولب اإلجابة م  حضلترم وعلة النحو انتت:

 بوصفي مختصاً فت هذا ال جال-0

 ما أهم مالاهل قلق الوالدة؟

 لشادية )بلتامج إلشاد (؟هل يستحق هذا ال وىوع إجلاء دلاجة إ-6

 ما تسبة هذا القلق )تحديد النسبة(؟-0

 

 انالباحث                                                                           

 

 

 



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-21- 
 

 (5الملحق رقم) 

أج اء ا جاتذة الخبلاء الذي  حر وا علة مقياس قلق الوالدة ملتبة بحسب اللقب 

 الع ل: العل ت واالجم ومران

 مران الع ل االختصاص اللقب العل ت واالجم  

اإللشاد النفست  أ.د جالم تول  صاد, 0

 والتوجيم التلبو 

جامعة ديالة/كلية 

 التلبية

أ.د جامت مدد   6

 العةاو 

اإللشاد النفست 

 والتوجيم التلبو 

جامعة ديالة/كلية 

 التلبية

أ.د عدتان مح ود  0

 ال دداو 

اإللشاد النفست 

 والتوجيم التلبو 

جامعة ديالة/كلية 

 التلبية

اإللشاد النفست  أ.د ليث كليم ح د 0

 والتوجيم التلبو 

جامعة ديالة/كلية 

 التلبية ا جاجية

اإللشاد النفست  أ.د تشعة كليم عذام 9

 والتوجيم التلبو 

الجامعة 

ال ستنصلية/كلية 

 التلبية ا جاجية

أ.م.د إختص علت  2

 حسي 

جامعة ديالة/كلية  التلبو  علم النفس

 التلبية ا جاجية

جامعة ديالة/كلية  علم النفس التلبو  أ.م.د يهلة موجة جعفل 0

 التلبية

اإللشاد النفست  أ.م.د ج يعة علت حس  5

 والتوجيم التلبو 

جامعة ديالة/كلية 

 التلبية

جامعة ديالة/كلية  علم النفس العام أ.م.د لويفة ماجد مح ود 5

 التلبية

اإللشاد النفست  أ.م.د  اجو صالح جعيد 01

 والتوجيم التلبو 

ويالة التعليم 

العالت والبحث 

 العل ت

 

 المصادر العربية:

 (0551اإلمام,مصاااوفة مح اااود:)ويالة التعلااايم العاااالت التقاااويم النفسااات,

 والبحث العل ت,جامعة بوداد.

 (0555ثولتاادايي,لوبل  وهيج ,اليةابياات:) علاام القياااس والتقااويم فاات
,تلج ة عبد هللا ييد الريتتات وعباد الالح   عادس,ملكة الرتاب والتلبية النفس

 ا لدن.
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 (6112الح داتت,موفق وآخلون:)أجاجيا  البحاث-مناهج البحث العل ت 

 ,م جسة الولا, للنشل,ع ان.0, العل ت

 (6110الخويب,صاااالح اح اااد:)أجسااام-اإللشااااد النفسااات فااات ال دلجاااة-
 ام الجامعت,العي .,دال الرتتوبيقاتم-تاللياتم

 (0550يوكيان,جيفان اتتلابيي:)العت  باالجاتلخاء لتخفياف القلاق أثنااء 

 ,لجالة ماجستيل,كلية اندام,الجامعة ال ستنصلية.الح ل

 (6116جااليم,مليم:)دال الندضااة العلبيااة,بيلو 0, علاام تفااس الن ااو,-

 لبنان.

 (6115عباس,مح ااد خلياال ومح ااد براال وآخاالون:) ماادخل إلااة مناااهج
 ,دال ال سيلة,ع ان.0, التلبية وعلم النفس حثالب

 (0550عبد الوفال,مح د عبد القادل:)العتقة باي  اتجاهاا  التتمياذ تحاو 

,مجلاااة كلياااة ال دلجاااة وتحصااايلدم الدلاجااات ودوافعدااام إلاااة اإلتجااااي الدلاجااات

 التلبية,جامعة القاهلة.

 (6110عةام,صااابل  ومح اااود غااااتم:)دال 0, اإلحصااااء فااات التلبياااة,

 لنشل,ع ان.صفاء ل

 (0555عراشااااة,اح د:)مرتبااااة االتجلااااو 5ال عاصاااال,  الوااااب النفساااات,

 ال صلية,القاهلة.

 (6106عودة,علت:)دال أفراال 0, مناهج البحث فت التلبية وعلم الانفس,

 للنشل,دمشق.

 (0552عويضاااااة,كامل مح اااااد مح اااااد:) الصاااااحة فااااات منالاااااول علااااام
 ,دال الرتب العل ية,بيلو .0, النفس

 الااااوالدة ا يااااام- فلت:الح اااال(:0555يساااات)عيتاتت,عاصاااام وآمااااال قب 

 ,دال أ باء العلوم,بيلو .0, ا ولة

 (0555العيسو ,عبد اللح   مح د:)ا مالاض النفساية-أملاض العصل 

 مصل.-,دال ال علفية الجامعية,االجرندليةوالعقلية والسايروجوماتية

 (6116غلابياااة,فوي  وآخااالون:)أجااااليب البحاااث العل ااات فااات العلاااوم 

 ,دال وا ل,ا لدن.6, واإلتساتية االجت اعية

 ( 0509فل ,صفو:)دال الفرل العلبت,القاهلة.0. القياس النفست, 

 (6111ملحم,جاااااامت مح اااااد:)القيااااااس والتقاااااويم فااااات التلبياااااة وعلااااام 

 ,دال ال سيلة للنشل والتوييع والوباعة,ع ان.0, النفس

 (6101النجال,تبياال ج عااة صااالح:)القياااس والتقااويم منالااول توبيقاات مااع 

 ,دال الحامد للنشل,جامعة م تة,ع ان.spss ,0توبيقا  بلمجة 

 (6100النعي ت,مدند مح د عبد الستال:)القياس النفست فات التلبياة وعلام 

 ,ال وبعة ال لكةية,جامعة ديالة.0, النفس
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 (6101الد ا,صالح إج اعيل عباد هللا:)قلاق الاوالدة لادى ا مداا  فات 

,لجااالة ماجسااتيل,كلية م بجااودة الحياااةال حافالااا  الجنوبيااة لقواااع غااةة وعتقتاا

 التلبية,الجامعة اإلجتمية,غةة.
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