
 بصورته النهائية لضغوط النفسيةمقياس ا
 

 عزيزي الطالب/الطالبة:
( في الخانة التي تعبر عن درجة الضغط النفسي الذي Xتهدف الدراسة الحالية تعرف الضغوط النفسية لدى الشباب الجامعي، يرجى وضع إشارة )

 بأن نتائج هذا المقياس ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. تشعر به ،علما  
 أوال : معلومات عامة:

 الجنس:  ذكر           أنثى
 العمر:

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

ة على ( للبديل )بدرجة نادرة(. وتعكس الدرجات في حالة الفقرات السلبية، وبذلك فإنه كلما ارتفعت الدرج1( للبديل )بدرجة ضعيفة(، و)2)بدرجة متوسطة(، و)
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( 8( درجة، أما بالنسبة لمصادر الضغوط النفسية فتتراوح الدرجة الكلية بالنسبة لمصدر الضغوط األسرية بين )366( و)06تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )
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