مقياس الضغوط النفسية بصورته النهائية
عزيزي الطالب/الطالبة:
تهدف الدراسة الحالية تعرف الضغوط النفسية لدى الشباب الجامعي ،يرجى وضع إشارة ( )Xفي الخانة التي تعبر عن درجة الضغط النفسي الذي
تشعر به ،علما بأن نتائج هذا المقياس ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
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تكثر الخالفات التي تحدث بين أفراد أسرتي
ال يوجد احترام أو تعاون بين أفراد أسرتي
ال أنسجم مع والدي وال أتقبل رأيهما
ال أجد تقارب بيني وبين أفراد أسرتي في أمور كثيرة :االهتمامات – الرغبات
يفرق والدي بيني وبين أخوتي في المعاملة
ال أستطيع التعبير عن آرائي الشخصية داخل أسرتي
يضايقني عدم احترام أسرتي لطبيعة دراستي
يضايقني دعوة والدي للمذاكرة باستمرار
أجد صعوبة في بعض المناهج الدراسية
يضايقني عدم توفير القاعات الدراسية الالزمة
أشعر بعدم الرغبة في دراسة بعض المواد الدراسية المقررة
يرهقني كثرة االمتحانات المستمرة طوال العام الدراسي
أجد صعوبة في اإلجابة الشفوية أثناء المحاضرات
أعاني من عدم توفر بعض المراجع المطلوبة بمكتبة الكلية
يضايقني كثرة األبحاث والواجبات
الحوار وإبداء الرأي أثناء المحاضرة يكاد يكون منعدم
أعاني من التشتت وعدم التركيز في الدراسة
يعاملني المحاضرون كأبنائهم
أفكر في تأجيل الدراسة أو تركها بسبب الظروف المادية
أعمل أثناء الدراسة لكي أتمكن من اإلنفاق على متطلباتي الدراسية والشخصية
مصروفي الشخصي قليل جدا بسبب دخل األسرة المنخفض
أعاني من عدم القدرة على شراء الكتاب
تضعف طموحاتي بسبب نقص حاجاتي المادية
أتغيب عن الجامعة لعدم القدرة على دفع نفقات المواصالت
من الصعب شراء المراجع الدراسية المطلوبة بسبب العجز المادي ألسرتي
أخجل من زمالئي ألنني أسكن في حي شعبي بسيط
اقترض من األصدقاء لتغطية النفقات الجامعية المطلوبة
مشاركتي ضعيفة مع زمالئي في الكثير من المناسبات بسبب ظروفي المادية

ال أجد استقرار في حياتي الشخصية
ثقتي في نفسي غير كافيه لكي أعبر عن رأي بصراحة
أتضايق من التفريق في المعاملة بين الطالب
يضايقني عدم قدرتي على التوفيق بين دراستي وعالقاتي االجتماعية
تكثر المشاجرات بيني وبين زمالئي
ال يوجد انسجام أو توافق بيني وبين زمالئي داخل الكلية أو خارجها
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أخجل من زيارة زمالئي لبيتي لتواضعه الشديد
لست مقبوال من زمالئي في الكلية أو خارجها
فقدان تواجد األصدقاء نتيجة التحاقهم بخدمة العلم
يضايقني المستوى الثقافي لألسرة
أشعر بالخجل والحساسية الزائدة باستمرار حتى مع زمالئي وأساتذتي
أغير من زمالئي ألنهم أفضل مني
أتضايق كثيرا بسبب عدم موافقة والدي على زيارة أصدقائي لي بالمنزل
ال يحترمني زمالئي وال يثقون بي
المواد التي أدرسها ال تتناسب مع قدراتي وطموحاتي
أشعر بالضيق من سوء معاملة العاملين بالجامعة
أشعر بالضيق لعدم التزام بعض المحاضرين والطالب بلوائح الجامعة
يرفض بعض الزمالء مساعدتي في فهم بعض المواد الدراسية
يزعجني ارتفاع أجور التسجيل في الجامعة
يضايقني بعض اإلجراءات اإلدارية الروتينية المملة في الجامعة
يضايقني اكتظاظ المقاعد والقاعات بالطالب
الجامعة ال تهتم كثيرا بشكاوى الطالب
التفكير بظروف البلد أثر على تحصيلي الدراسي
أشعر بعدم األمان في بلدي
لدي خوف من حدوث االنفجارات
يخيفني سماع صوت الرصاص
انتشار حاالت السرقة والخطف يعيق كثيرا تنقالتي
الظروف األمنية أثرت على التدريب العملي الخاص بالكلية
فقدان أحد المقربين أثر كثيرا على دراستي الجامعية
لم أسجل الفرع الذي أرغب في دراسته نتيجة لوجوده في الجامعة الواقعة في
مناطق غير آمنة
يقلقني انتشار الحواجز األمنية
كثرة الحواجز األمنية تسبب التأخير على مواعيد المحاضرات
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تصحيح المقياس

أعطيت للفقرات اإليجابية أوزانا من ( )1-5درجة ،إذ أعطيت ( )5درجات للبديل (بدرجة كبيرة جدا) )4( ،درجات للبديل (بدرجة كبيرة) ،و( )3درجات للبدبل

(بدرجة متوسطة) ،و( )2للبديل (بدرجة ضعيفة) ،و( )1للبديل (بدرجة نادرة) .وتعكس الدرجات في حالة الفقرات السلبية ،وبذلك فإنه كلما ارتفعت الدرجة على
المقياس ،كلما دل ذلك على زيادة الشعور بمصادر الضغوط النفسية.
تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين ( )06و( )366درجة ،أما بالنسبة لمصادر الضغوط النفسية فتتراوح الدرجة الكلية بالنسبة لمصدر الضغوط األسرية بين ()8
و( ،)46أما درجات مصدر الضغوط الدراسية فتقدر بين ( )16و( ،)56ودرجات الضغوط االقتصادية تتراوح بين ( )16و( ،)56بينما تتراوح درجات الضغوط
الشخصية بين ( )4و( ،)26ودرجات الضغوط االجتماعية بين ( )16و( ،)56وضغوط البيئة التعليمية بين ( )8و( ،)46والضغوط األمنية بين ( )16و(.)56

