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:المستخلص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على معامالت الصدق والثبات لمقياس الحاجات النفسية على طالب جامعة االمام محمد بن
 طبق عليهم مقياس الحاجات النفسية من إعداد السرسي وعبدالمقصود. ) طالبا300 (  وتكونت العينة من،سعود اإلسالمية
 وقد أظهرت النتائج توفر درجة مقبولة من صدق االتساق الداخلي.) بعد تقنينه من قبل الباحثان على البيئة السعودية1000(
) وهي08,, - 08,6(  حيث تراوحت بين،للمقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمقياس واالبعاد
 كذلك توفر درجة مقبولة من الثبات للمقياس.)0800( تُعبر عن عالقة طردية مرتفعة ودالة احصائيا عند مستوى معنوية
 كذلك تم استخدام معامل هويت لتحليل التباين.08,0  حيث بلغ،براون للتجزئة النصفية- باستخدام معامل ثبات سبيرمان
. وهو يعبر عن قدر مرتفع من الثبات0800 وبلغ
 جامعة االمام، معامل ثبات سبيرمان للتجزئة النصفية، معمل ارتباط بيرسون. الحاجات النفسية، تقنين:الكلمات المفتاحية
.محمد بن سعود اإلسالمية
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This research aims to identify the factors of validity and reliability of the scale of
psychological needs of Imam Muhammad bin Saud Islamic University students, and the sample consisted
of (300) students. The psychological needs scale was prepared by Al-Sarsi and Abdel-Maksoud (2001), the
scale applied by the researcher after rationing on the Saudi environment. The results showed, the
psychological needs scale has an acceptable degree of the validity of internal consistency by using the
Pearson correlation coefficient between the overall score of the scale and the dimensions, as it ranged
between (.86 - .88) and it expresses a high direct relationship and significant at (.01) level. The
psychological needs scale has an acceptable degree of reliability using split-half using the Spearman-Brown
coefficient of reliability, where it reached 0.81. Hoyt's coefficient was also used to analyze the contrast of
0.91, which expresses a high degree of reliability.
Keywords: Rationing, Psychological needs Scale, Pearson correlation, split-half using the SpearmanBrown Imam Muhammad bin Saud Islamic University.
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مقدمة البحث:
يعتمد توافق اإلنسان النفسي واالجتماعي والمهني علــى مــدى التوفيــق فــي إﺷباع حاجاته ودوافعه بطريقة ترﺿي
مطالبه الﺷخصية من ناحية وترﺿـي المطالـب االجتماعية مــن ناحيه أخــرى ،أمــا إذا فﺷــﻝ الفــرد فــي إﺷــباع دوافعــه
بالطريقــة المتوازنــة فﺈنه من الممكن أن يتعرض لﺿﻐوط قد تصـﻝ إلـى درجـة تؤثر على بتوازنـه النفسي وتهـدد صـحته النفسـية.
ويﺄتي عدم اإلﺷباع وما يتبعه من ﺿﻐوط نفسية ليمهد الطريـق أمـام الفـرد لالنحــراف والخــروج علــى تقاليــد وأعــراف
المجتمع.
أﺷار القطناني ( )1000إلى إن لحاجات اإلنسان بشكل عام دورا هاما وكبيرا في حياته ،لما لها من أثر كبير في سلوكه،
فﺈﺷباع هذه الحاجات يؤدي به إلى التوازن ،ومثلما أن إﺷباع الحاجات الفسيولوية هام فﺄيضا إﺷباع الحاجات النفسية له نفس
األهمية ،فمن خالﻝ اﺷباعها يستطيع الفرد تحقيق الذات والسمو بها إلى ارقى المستويات مما يجعله كائنا فعال ومنتجا في مجتمعه.
ويتفق علماء النفس ان الحاجة ﺷيئ ﺿروري اما الستمرار الحياة نفسها (حاجة فسيولوجية) او للحياة بﺄسلوب افضل (حاجة نفسية)
مما يعني ان الحاجة تعد في مضمونها مطلب او رغبة اساسية للفرد يريد ان يحققها ليحافظ بذلك على بقائه وتفاعله مع المجتمع
وقيامه بﺄدواره االجتماعية.
مشكلة البحث:
رأى ريان ) Ryan (1995ان مفهوم الحاجات النفسية تم تناولها باساليب مختلفة في المﻐزى في مختلف النظريات  ،فبعض
الباحثين يعزي الحاجات الى الﻐرائز في االنسان  ،بينما يعزي البعض االخر مفهوم الحاجات الى الفروق الفردية المكتسبة في الدوافع
مثل االنجاز ،االنتماء ،وقدرة الفرد أو قوته.
وتُعد الحاجة احد الدوافع التي تدفع االنسان للقيام بسلوك ما ،وقد درج علماء النفس على استخدام مصطلحات الدافع ،الحافز،
الﻐريزة ،الباعث  ،والرغبة بطرق مختلفة وعلى الرغم من اختالف هذه المصطلحات إال انها من حيث المعنى تتضمن التحريك والدفع
والتنشيط  ،وتعد عمليات داخلية مفترﺿة يفسر بها السلوك وغير قابلة للقياس المباﺷر بل يستدﻝ عليها من السلوك الظاهر.
وقد وجد العلماء ان عدم اﺷباع الحاجات النفسية هي اساس مشاكل التكيف التي تواجهنا بمعنى ان الشخصية التتحقق لها الصحة
النفسية السليمة والتي تهدف الى توافق الفرد مع بيئته ،اال إذا ﺷعر الفرد بﺄن حاجاته قد اﺷبعت فعال.
أيضا يُنظر إلى الحاجات النفسية على أنها متطلب أساسي لجميع مراحل النمو المتعددة ،وتشمل حاجات ال غنى للفرد عنها ،فال يشبع
حاجاته إلى االنتماء واالستقاللية والكفاءة دونها ،ومن هذه الحاجات الحاجة للحب والمودة والحاجة لإلنجاز والحاجة لألمن ،وذلك كله
يؤدي بالفرد للوصوﻝ الى مستوى متقدم من السعادة (الزغلوﻝ ،الدبابي،وعبدالرحمن.)1000،9,،
وقبل البدء فى الحديث حوﻝ أبرز المهارات واالحتياجات النفسية للطالب الجامعي يجدر بنا الوقوف لبرهه عند مقولة الكاتب
اإلنجليزي الشهير وليم ﺷكسبير "أكون أو ال أكون" ،والتى ترتكز على ما يعرفه علماء النفس حديثا "بتحقيق الذات Self-
 ."Actualizationحيث البد لنا من فهم أن المرحلة التي يبدأ فيها الطالب الجامعي أولى خطواته نحو الدراسة األكاديمية التخصصية
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إنما تتوافق زمنيا مع مرحلة المراهقة المتﺄخرة ،وتلك المرحلة تتميز بما يعرف بالقلق الوجودي وهو ذلك النمط من القلق الصحي الذي
يدفع الفرد لإلنجاز من أجل تفعيل الرغبة في تحقيق الذات ،وإثبات وجوده عبر المواقف ومراحل الحياة .ومن ثم تتكون لدى الطالب أو
الطالبة مجموعة من الحاجات النفسية ،والتي بدونها يصعب تحقيق الذات ،والنجاح.
و تتحدد مشكلة البحث الحالي في التحقق من إمكانية تقنين مقياس الحاجات النفسية من إعداد السرسي و عبدالمقصود ( )1000على
البيئة السعودية من خالﻝ التحقق من ﺷروطه السيكوماترية.
هدف البحث:
التﺄكد من مدى مناسبة مقياس الحاجات النفسية من إعداد السرسي وعبدالمقصود للتقنين على البيئة السعودية من خالﻝ إجراء تقتين له.
سؤال البحث:
هل يمكن تقنين مقياس الحاجات النفسية على البيئة السعودية؟
أهمية البحث:
 -0إﺿافة مقياس الحاجات النفسية للمكتبة السعودية.
 -1إتاحته للباحثين من أجل استخدامه في البحث على المجتمع الجامعي.
حدود البحث:
الحدود الموﺿوعية :يقتصر البحث على تقنين مقياس الحاجات النفسية من إعداد السرسي وعبدالمقصود ( )1000على البيئة
السعودية.
الحدود المكانية :تقتصر الحدود الجﻐرافية للدراسة على طالب جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.
الحدود الزمانية :تم تطبيق البحث خالﻝ الفصل الدراسي الثاني من العام 093,هـ الموافق .1000
مصطلح البحث:
الحاجات النفسية هي ":مطلب رئيسي وﺿروري من مطالب النمو النفسي للطفل يتبع تحقيقه الوصوﻝ إلى مستوى عا ٍﻝ من الصحة
النفسية ،وتتمثل الحاجات النفسية في الحاجة الى االستقاللية،الكفاءة واالنتماء"(السرسي وعبدالمقصود.)9 ،1000،
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
عرف العتوم وعالونة ( ) 000،1009الحاجات النفسية بﺄنها" تﻐير أو نقص أو زيادة في حالة الفرد ،مما يسبب حالة من التوتر والقلق
يسعى الفرد إلى ازالتها وإعادة نفسه إلى حالة التوازن والتكيف".
نظرية ماسلو للحاجات:
لقد حظي موﺿوع الحاجات النفسية باهتمام كبير من علماء النفس ،و كان لنظرية ماسلو السبق في افتراض قائمة من الحاجات
المتسلسلة تتوزع من خالﻝ هرم يتدرج وفق قوة هذه الحاجة وفاعليتها ،حيث يبدأ بالحاجات الفسيولوجية وينتهى بتحقيق الذات مما جعل
هناك رؤية واﺿحة ألثر اﺷباع الحاجات على السلوك ،وقد صنف الحاجات كالتالي:
-

الحاجات الفسيولوجية :وهي التي تكفل المحافظة على حياة اإلنسان مثل الطعام ،الماء ،الهواء ،وعدم اﺷباعها يؤدي إلى خطر
يهدد الحياة.
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-

الحاجة لألمن :وهي تتوقف على اﺷباع الحاجات الفسيولوجية لإلنسان ،فاألمن مطلب ﺿروري بدونه اليستطيع اإلنسان
اﺷباع حاجاته الفسيولوجية.

-

حاجات الحب واالنتماء :وهي تقوم على االخذ والعطاء بين الفرد والمحيطين به ،وعدم إﺷباعها يؤدي للوحدة.

-

حاجات االحترام والتقدير :وترتبط باحترام الذات والكفاءة الشخصية واستحسان اآلخرين ،وعدم إﺷباعها يؤدي إلى عدم
فاعلية الفرد وعدم مشاركته لآلخرين.

-

تحقيق الذات :وتمثل سعي الفرد لتحقيق درجة متقدمة من تحقيق إمكانياته ومواهبة وقدراته للوصوﻝ إلى مستوى أفضل.
(القطناني1000 ،؛هريدي.)1000،

نظرية روجرز:
رأى كارﻝ روجرز أن الناس جميعا ﺷﺄنهم ﺷﺄن الكائنات الحيه العضوية لديهم حاجة فطرية للبقاء وللنمو ولتقوية النفس ،وإن جميع
الدوافع البيولوجية تندرح تحت النزعة إلى تحقيق الذات ،آلنه البد من إﺷباعها لكي يستمر الكائن الحي في نموه اإليجابي ،وهذه الدفعة
إلى االمام تستمر إلى االمام للحياة على الرغم من العقبات (جابر.)909،1009،
نظرية محددات الذات:
تُعد الحاجات النفسية ﺿرورية للحصوﻝ على نمو صحي وفا علية وظيفية ،وتری بانه إذا تم إﺷباع هذه الحاجات بشكل
دائم فﺈن الشخص سوف ينمو ويعمل بشكل فاعل وسوف ينعم بالصحة والرفاهية ،أما إذا أحبطت فﺈن ذلك سوف يؤثر على صحة
الفرد ومدى فعاليته الوظيفية ،وكما ترى أن الجوانب السوداء (االﺿطرابات في سلوك اإلنسان مثل بعض األمراض النفسية
والتحامل على اآلخرين والعدوانية ،يمكن فهمها على إنها ردود فعل على إحباط لحاجات التنمية األساسية (&Dice ،1991,273
.) Ryan
كذلك تقترض أن هناك ثالثه حاجات نفسية أساسية وﺷاملة ،الحاجة إلى االستقاللية ،واالنتماء والكفاءة ،والتي تسمي الحاجات
النفسية األساسية ( )Basic Psychological Need Theoryحيث تعتبر هذه الحاجات الركيزة األساسية الجميع محاور نظرية
محددات الذات.
وقد اعتبر أن االستقالﻝ هو المفتاح والعامل األساسي لتحقيق الذات ،بحيث يكون مصدر سلوك الفرد نابعا من ذاته وعدم االعتماد
على مصادر ومؤثرات خارجية وبالتالي فﺈن الذات تجعل الفرد صانعا الختيارته الخاصة ،دون الحاجة لمسايرة المعايير والقيم
السائدة ،أما االنتماء فيتمثل في ﺷعور االرتباط باآلخرين مع وجود االهتمام المتبادﻝ بينهم مع اإلحساس بالطمﺄنينة تجاه االفراد
والمجتمع ككل مع ﺷعورة باألمن ،في حين تتمثل الكفاءة في ﺷعور الفرد بامتالكه فاعلية للقيام بتفاعل مع البيئة االجتماعية من أجل
استﻐالﻝ الفرص المتاحة للتجريب والتعبير عن القدرات (الزغلوﻝ ،الدبابي و عبدالرحمن.)9,،1000،
نظرية موراي:
أﺷار احمد ( )1001إلى أن موراي حدد قائمة تشتمل على  1,حاجة ذات أصل نفسي ،كما أكد في تفسيره للسلوك على أهمية
خبرات الطفولة المبكرة؛ حيث أن هذا الدافع يحدد اﺷباعه بالرغبة أو الميل إلى عمل األﺷياء بسرعة على نحو جيد.
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و أﺷار موراي إلى أن الحاجة هي عبارة عن القوة المحركة للسلوك اإلنساني وهي مركب أو مفهوم فرﺿي يتمثل في منطقة
بالمخ ويرتبط بالعمليات الفسيولوجية الكامنة في المخ ،وهي تتﺄثر داخليا أو خارجيا وبكلتا الحالتين فﺈن الحاجة تؤدي إلى نشاط من
الفرد حتى يتم أﺷباع حاجته ،فهي ترفع مستوى التوتر الذي يحاوﻝ الكائن ارﺿائها ،فهي مركب أو تخيل أو مفهوم يمثل قوة في
المخ تقوم بتنظيم ادراكنا وفهمنا وسلوكنا (العاني ،و الظفري.)00،1003،
الدراسات السابقة:
قام السرسي و عبد المقصود ( ،)1000بدراسة هدفت إلى التعرف على ترتيب الحاجات النفسية وهي (الكفاءة ،واالستقاللية،
واالنتماء) ،لدى األطفاﻝ من الجنسين في مراحل تعليمية مختلفة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )900طالب من مراحل دراسية
مختلفة ،وﺷملت العينة المراحل التالية (رياض األطفاﻝ ،والصف الثاني االبتدائي ،والثاني اإلعدادي ،والثاني الثانوي) ،على أساس
( ) 000لكل مرحلة ولقد تم استخدام مقياس الحاجات النفسية من إعداد الباحثتان في هذه الدراسة ،ولقد تبين من نتائج هذه الدراسة،
تفوق الذكور على اإلناث في مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي ،وتفوقت اإلناث على الذكور في مرحلة التعليم الثانوي من حيث
الحاجات النفسية ،وكذلك وجود فروق بين الذكور واإلناث في الحاجة إلى االنتماء لصالح اإلناث ،وتفوق اإلناث في مرحلة التعليم
اإلعدادي على الذكور من حيث االستقاللية ،وتفوق الذكور في مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعدادي على اإلناث من حيث الكفاءة.
واجرى قزان ( ،) 1000وهدفت إلى التعرف على الحاجات النفسية والرﺿا الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم
القرى ،ولقد استخدم في الدراسة استبانه الحاجات النفسية للشباب إعداد الشرقاوي ( ،)0006وتكونت عينة الدراسة من (),99
طالبا وطالبة ،من تخصصات مختلفة ،ومستويات دراسية مختلفة ،من طلبة جامعة أم القرى ،ولقد أظهرت النتائج ،وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في الحاجات النفسية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات النفسية بين
الطالب والطالبات األكثر رﺿا عن الدراسة ،واألقل رﺿا عن الدراسة ،لصالح األكثر رﺿا عن الدراسة.
اجرى ﺷوكت ( ) 1000دراسة هدفت إلى التعرف على الحاجات النفسية لدى طالب وطالبات جامعة عين ﺷمس واالزهر في
ﺿوء متﻐير الجنس والسن ،استخدم الباحث مقياس من إعداد الباحثة ،تكونت العينة من ( )090من طالب الجامعة (ذكور وإناث)،
واسفرت النتائج عن وجود فروق في الحاجات النفسية بين الذكور واإلناث ،كذلك اتضح ان الحاجات الضرورية لإلناث كانت الحاجة
للترفيه ،رﺿا الوالدين ،اما الحاجات النفسية للذكور فكانت القيادة ،تحقيق الذات ،العمل .أيضا أظهرت النتائج ان من مصادر اﺷباع
الحاجات النفسية لكل من الذكور واإلناث هي  :الكلية ،القراءة ،العمل .ومن المصادر األقل أهمية في إﺷباع الحاجات النفسية هي:
السفر ،الزيارات ،التليفزيون.
قام ديسي وآخرون ) Deci , et al(2001هدفت إلى التعرف على الفروق في بعض المتﻐيرات المتعلقة بمجاﻝ العمل ،مثل
تدعيم المسئوﻝ االستقاللية العامل والتدعيم البيئي االجتماعي والحاجات النفسية والقلق وتقدير الذات وتكونت عينة الدراسة من
 930من البلﻐاريبن الراﺷدين العاملين في الشركات البلﻐارية العامة و  01,من األمريكيين واستخدمت الدراسة مقياس الحاجات
النفسية من إعداد ديسي وريان" ( Ryan & Deci)0000وأظهرت النتائج وجود فروق بين البلﻐاريين واألمريكيين في إﺷباع
الحاجة إلى االستقالﻝ لصالح البلﻐاريين من أفراد العينة في حين لم تجد الدراسة فروق بين العينتين في درجة إﺷباع كل من الحاجة
لالنتماء والحاجة للكفاءة ،ك ما وجدت فروقا في تدعيم مسئوﻝ العمل االستقاللية العامل ،وفي الدعم البيئي االجتماعي لصالح عينة
البلﻐاريين.
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اجرى ﺷلدن وبتنكورت ) Sheldon , & Bettencourt (2002دراسة هدفت إلى قياس الرﺿا عن إﺷباع الحاجات
النفسية ،وعالقتها بالرفاهية من خالﻝ االلتزام بالمجموعات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )099من طالب علم النفس بجامعة
ميسوري ،من خالﻝ استخدام مقياس الحاجات النفسية "ديسي وريان ،"1000 ،ولقد أظهرت النتائج وجود فروق بين المجموعات
الرسمية ،وغير الرسمية من حيث إﺷباع الحاجات النفسية والرفاهية ،لصالح المجموعات الرسمية ،وتبين أيضا أن للمزاج الخاص
بالمجموعة دور كبير في ذلك ،وأيضا بينت الدراسة أن احتواء المجموعة ألفرادها من أهم العوامل التي تؤدي إلﺷباع الحاجات
النفسية لدى أفرادها.
قام جاني ) ،Gagne(2003بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التدعيم الوالدي الستقالﻝ األبناء والتوجه االستقاللي
واﺷباع الحاجات النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )000طالبة وطالبة من طلبة قسم علم النفس ،بواقع ( )91طالبا و ()00
طالبة ،واستخدمت الدراسة مقياس إﺷباع الحاجة العام إعداد األردي وآخرون ( ،Elardi et al )0003ومن النتائج التي أظهرتها
الد راسة وجود عالقة موجبة بين إﺷباع الحاجة لالستقاللية والحاجة للكفاءة والحاجة لالنتماء ،وكذلك وجود ارتباط داﻝ إحصائية
بين إﺷباع الحاجات الثالثة وتوجه الشخص لالستقالﻝ ،وتدعيم األب ،وتدعيم األم ،وتوجد عالقة موجبة دالة إحصائية بين درجة
إﺷباع الحاجات النفسية العامة وتوجه الشخص لالستقالﻝ ،وتدعيم األب ،وتدعيم األم االستقالﻝ األبناء.
قام الوطبان ،و علي ( ،) 1009وهدفت إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في الحاجات النفسية األساسية ،لدى طلبة
وطالب الجامعة في المجتمع السعودي ،من خالﻝ دراسة الفروق بين الجنسين في الحاجات النفسية األساسية ،والحاجات النفسية
التي ﺷملتها الدراسة هي :الحاجة إلى االستقالﻝ ،السيطرة ،التبعية ،االنتماء ،المعاﺿدة ،المحبة ،توكيد وفاعلية الذات ،والحاجة إلى
االنجاز ،ولقد استخدمت الدراسة مقياس الحاجات النفسية من إعداد الباحثين  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )169طالبا وطالبة ،منهم
( ) 030من الذكور من طلبة كلية العلوم العربية واالجتماعية بفرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم ،و ( )033من
اإلناث من طالبات كلية التربية للبنات بالقصيم ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث في الحاجة إلى االستقالﻝ ،السيطرة ،التبعية ،االنتماء ،توكيد وفاعلة الذات ،االنجاز ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث في الحاجة إلى المحبة ،والحاجة إلى المعاﺿدة ،لصالح اإلناث.
وفي دراسة بكر ( )1003التي هدفت إلى الكشف عن الحاجات النفسية ومعرفة مدى اختالفها (ذكورا -إناثا) بين الفئات العمرية
( ) 10-06عاما من طلبة وطالبات كليتي العلوم واآلداب والمجتمع بطبرجل .واستخدم الباحث مقياس الحاجات النفسية من إعداد Deci
 .& Ryan,1999وتكونت العينة من ( )60طالب وطالبة .وبينت النتائج أن هناك فروق في درجات متوسطات الحاجات النفسية
ووجود فروق دالة إحصائيا في اتجاه الذكور في الحاجات النفسية ،بينما حاجات االنتماء كانت أكثر عند اإلناث ،أيضا اتضح وجود
فروق دالة إحصائيا بين الفئة العمرية األولى والثانية في اتجاه الفئة األولى في الحاجات النفسية المتمثلة في حاجات االستقالﻝ وحاجات
الكفاءة في اتجاه الثانية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
بالنظر إلى الدراسات السابقة وجد الباحثان ان الدراسات اختلفت في استخدام مقياس الحاجات النفسية ،واغلب المقاييس العربية قديمة،
مما تطلب تقنين مقياس للحاجات النفسية على المجتمع السعودي .و قد تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مجتمع وعينة البحث
والمعالجات اإلحصائية.
خطوات تقنين المقياس:
أوالً :التعريف بالمقياس:
اسم المقياس :مقياس الحاجات النفسية.جهة النشر :مكتبة األنجلو المصرية.مكان النشر :القاهرة -مصر.تاريخ النشر.1000 :مؤلف المقياس :السرسي وعبدالمقصود(.)1000ابعاد المقياس:
يقصد باالستقاللية  "Autonomyالحاجة الى الشعور بﺄن انشطة الفرد واهدافة من اختياره وتتفق مع قيمه واهتماماته الداخلية".
ويقصد بالكفاءة  " Competenceاستعداد نفسي ينطوي على تقدير الذات والثقة بالنفس وإمكانية الوصوﻝ الى األهداف
المرغوبة".
ويقصد باالنتماء  " Relatednessالحاجة الى الشعور باألمن الناتج عن االرتباط باآلخرين والعمل معهم بﺄسلوب تعاوني
استمتاعي مرتبط بروابط انفعالية حميمة".
ثانياً :وصف المقياس في صورته األصلية:
اعدت الباحثتان هذا المقياس نظرا للشعور بالحاجة الى وجود مقياس عربي خاص بالحاجات النفسية يستند الى إطار نظري تدعمه
نظرية حديثة في هذا المجاﻝ مثل "نظرية محددات الذات" وقد تم الحصوﻝ على عبارات المقياس من مصدرين اساسيين:
-

الكتابات واآلراء النظرية التي تناولت موﺿوع الدافعية بصفة عامة والحاجات النفسية بصفة خاصة وماهية التعريفات
الخاصة بها.

-

يتمثل في المقاييس العربية واألجنبية التي وﺿعت لالستخدام في قياس الحاجات النفسية ،باإلﺿافة الى اإلطالع على عدد
من الدراسات والبحوث التي وردت بها أدوات المقياس أو تحديد الحاجات النفسية.
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وبناء على ذلك تكون المقياس من ( 93عبارة) متضمنا ثالثة ابعاد هي :
لكفاءة .91-30-30-39-30-1,-19-11-00-09-03-00-0-9-0 :
االستقاللية.93-90-90-33-10-10-16-13-00-00-9-1 :
االنتماء.3,-36-39-31-30-19-10-10-0,-06-09-01-0-,-6-3 :
صدق المقياس :
يقصد بصدق األداة صالحيتها لقياس ال جانب الذي تدعى قياسه ،وكلما تعددت مؤﺷرات الصدق كلما كان ذلك مدعاة لزيادة الثقة في
األداة  ،ولذلك اتبعت الباحثتان إجراءات للتحقق من صدق األداة وهي  :الصدق المنطقي والصدق الظاهري وصدق البناء أو
التكوين.
الصدق المنطقي:يقصد به مدى تمثيل االختبار للميدان الذي يقيسه ،وبالتالي حرصت الباحثتان على صياغة بنود المقياس في ﺿوء اإلطار النظري
للموﺿوع موﺿع االهتمام في الدراسة الحالية ،وفي ﺿوء المحاوالت التي بذلت لوﺿع أدوات لقياس الحاجات النفسية لدى
عينات تنتمي الى مراحل تعليمية متباينة.
صدق المحكمين:اعتمدت الباحثتان في هذا النوع من الصدق على آراء المحكمين ،حيث تم عرض المقياس بصورتيه على المحكمين
المتخصصين في مجاﻝ علم النفس والصحة النفسية للحكم على مدى صالحية وصدق بنود المقياس لقياس البعد الذي تنتمي اليه،
بعد وﺿع مجموعة من العبار ات تشير الى كل حاجة من الحاجات النفسية موﺿوع االهتمام في البحث في قائمة مستقلة ،ووﺿع
تعريف إجرائي لكل حاجة  ،ولم يؤدي هذا اإلجراء الى حذف أي بند من بنود المقياس بصورتيه ،ولكن عدلت بعض البنود
بهذف التوﺿيح والتبسيط ،ثم اعيد ترتيب العبارات وصياغتها في ﺿوء مالحظات المحكمين ،وقد روعي ترتيب العبارات
ترتيبا دائريا لكل من المقياسين.
صدق البناء أو التكوين:يقصد به صدق االتساق الداخلي لألداة ،حيث تم حساب معامل االرتباط على عينة كلية قوامها ( )90تلميذا وتلميذه من مراحل
تعليمية مختلفة (ابتدائي ،اعدادي ،ثانوي)وقد استخدم هذا اإلجراء على مستويين  :أولهما في حساب معامالت االتساق الداخلي بين
درجة كل عبارة من العبارات المتضمنة في األبعاد الرئيسية الثالث والدرجة الكلية للبعد ،أما الثاني فيتمثل في حساب معامالت
االتساق الداخلي بين الدرجة على كل من االبعاد الرئيسية الثالث والدرجة الكلية للمقياس ككل  ،وقد جاءت جميع معامالت
االرتباط داله عند مستوى ( ) 0،09(، )0،00مما يشير الى صدق االتساق الداخلي سواء بالنسبة للعبارات المتضمنة في األبعاد أو
بالنسبة لألبعاد المتضمنة في المقياس ككل ،وهي معامالت ارتباط مرتفعة تكفي للثقة في المقياس.
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ثبات المقياس:
طريقة إعادة االجراء:استخدمت الباحثتان نفس االجراء السابق االﺷارة اليه على عينة كليه قوامها ( )090طالب وطالبة للمراحل التعليمية الثالث بواقع
( )90طالب وطالبة لكل مرحلة تعليمية ،وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها افراد المجموعة في االجراء االوﻝ
والدرجات التي حصل عليها نفس االفراد في االجراء الثاني  ،وقد بلﻐت معامالت االرتباط ( )08600(،)086,1(،)08093وهي
معامالت موجبة ودالة عند مستوى ( )0800مما يشير الى ان المقياس على قدر مناسب من الثبات ،مما يبرر امكانية استخدامه في قياس
ماوﺿع لقياسة.
طريقة التجزئة النصفية:قامت الباحثتان بنفس االجراء السابق االﺷارة إلية وقد بلغ معامل االرتباط لنصفي االختبار ( )086,وبعد استخدام معادلة سبيرمان
 -بروان لتصحيح هذا

العامل بلغ ( )0،,0وهو معامل مرتفع يدﻝ على ان المقياس يتمتع بقدر مناسب من الثبات.

ثالثا ً :إجراءات أعادة التقنين على البيئة السعودية:
الهدف من التقنين:
المقياس تم تطبيقه على عينة من األطفاﻝ وما قبل المدرسة والمرحلة االعدادية والمرحلة الثانوية في جمهورية مصر العربية وتم
تقنينه على البيئة السعودية على اطفاﻝ ما قبل المدرسة عام  1000ولم يتم تقنينه على المراحل التعليمية التالية لهذه المرحلة وهي
المرحلة الجامعية.
وبالتالي فﺈن مبررات التقنين تكمن في:
تم بناء المقياس عام  1000م ونظرا لطوﻝ الفترة الزمنية التي وصلت الى  00عام باإلﺿافة الى تقنينه على البيئة

-1

السعودية عام 1000م األمر الذي يؤدي الى تﻐير الظروف الثقافية واالجتماعية ،مما يحتم اعادة تقنينه.
تقنين المقياس على فئة عمرية أكبر يتمثل ذلك في طالب جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية.

-2

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع البحث من الطالب الذكور المنتظمين بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية )0930-093,( ،حيث يبلغ آخر
إحصاء لهم ( )60000بحسب إحصائية إدارة الجامعة.
العينة:
تم تطبيق المعاينة العشوائية متعددة المراحل لتصميم عينة البحث بواقع ( )300من طالب جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية
المنتظمين  ،حيث في المرحلة األولى تم اختيار كليتين بطريقة عشوائية من بين كل مجموعة من كليات الجامعة ،بعد أن تم تصنيف
كليات الجامعة في ثالث مجموعات هي الكليات (الشرعية ،العلمية ،واالنسانية) ،وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة ممثلة من كل كلية
بحجم  90طالبا.
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تعليمات الفاحص:
-0التﺄكد من جاهزية القاعة الدراسية من حيث المقاعد واإلﺿاءة والتهوية وعدم االزعاج.
-1توزيع استمارات المقياس على المفحوصين وقراءة التعليمات لهم بصوت واﺿح وتنبيههم أن بﺈمكانهم االستفسار.
-3تطمين المفحوصين بعدم كتابة االسم وتوﺿيح أن هذا المقياس لخدمة البحث العلمي وهي سرية جدا وسيتم اتالفها بعد نهاية البحث.
تعليمات المفحوص:
-0يستخدم هذا المقياس في تقدير حاجات الفرد بطريقة التقدير الذاتي.
-1اقرأ كل عبارة ثم قرر:
إذا كنت العبارة تنطبق عليك ﺿع عالمة (√) بين القوسين الموجودين اسفل "نعم".إذا كانت العبارة تنطبق عليك بعض الشئ ﺿع عالمة (√) بين القوسين اسفل "الى حد ما".إذا كانت العبارة ال تنطبق ﺿع عالمة (√) بين القوسين الموجدوين اسفل "ال".ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ،وأي إجابة تعتبر صحيحة عندما تعبر عن ﺷعورك بصدق.
طريقة التصحيح:
-

تتمثل طريقة االستجابة في اختيار استجابة واحدة من ثالث استجابات هي "نعم" إذا كانت العبارة تنطبق على
المفحوصين وتعطى ثالث درجات.

-

" إلى حد ما" إذا كانت العبارة تنطبق بعض الشئ وتعطى درجتان.

-

"ال" إذا كانت العبارة ال تنطبق على المفحوص وتعطى درجة واحدة.

اجراءات عملية التنفيذ والصعوبات التي واجهت التطبيق:
قام الباحثان بﺈعداد المقياس في صورته النهائية ،وبعدها تم تصوير المقياس بناء على عدد الطالب في الجدوﻝ السابق ووﺿعها في
ظروف خاصة بكل كلية وتم تقسيم العمل  ،ثم تم توزيعها على الطالب في الكلية في المستويات التي امكن التطبيق فيها.
صدق المقياس:
 -0صدق البناء والمفهوم (المحكمين):
تم عرض المقياس على آراء المحكمين من ذوي االختصاص في مجاﻝ علم النفس والصحة النفسية للحكم على مدى صالحية وصدق
بنود المقياس لقياس البعد الذي تنتمي اليه.
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حيث أن آراء المحكمين تعطي داللة اكيده على مدى صالحية وصدق البنود في انتمائها للبعد بحكم انهم متخصصين وذوي خبرة في
هذا المجاﻝ .قام الباحثان بوﺿع استمارة تحكيم لذوي الخبرة واالختصاص وذلك لمعرفة هل عبارات المقياس واﺿحة ومناسبة
للتطبيق على طالب الجامعة .وقد تم توزيع استمارات التحكيم على عدد ( )0من المتخصصين في علم النفس .وتم استخراج نسبة
اتفاق المحكمين على كل عبارة من عبارات المقياس ،وبناء على طلب المحكمين فقد تم تعديل العبارات التالية:
 العبارة رقم ( )19في بعد الكفاءة. العبارة رقم ( )16في بعد االستقاللية. العبارة رقم ( )0في بعد االنتماء.)2صدق االتساق الداخلي:
ويقصد به مدى صدق اتساق مفر دات االختبار مع بعضها أو بمعنى آخر مدى العالقة بين المفرده واالختبار بشكل عام أو االجزاء
ذات العالقة المفترﺿه.
حيث سيتم حساب معامل االرتباط على عينة كلية قوامها ( )300طالب من طالب جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،
وسيُستخدم هذا اإلجراء على مستويين:
أوال :يتمثل في حساب معامالت االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة من العبارات المتضمنة في األبعاد الرئيسية الثالث والدرجة
الكلية للبعد.
ثانيا :يتمثل في حساب معامالت االتساق الداخلي بين الدرجة على كل من األبعاد الرئيسية الثالث والدرجة الكلية للمقياس ككل.
صدق بُعد الكفاءة:
جدول ()1
معامالت ارتباط سبيرمان للعالقة بين درجة بُعد الكفاءة ودرجات عباراته
رقم العبارة
0
9
0
00
03
09
00
11

ارتباط
سبيرمان
**0.996
**0.60,
**0.910
**0.309
**0.636
**0.933
**0.613
**0.9,6

رقم
العبارة
19
1,
30
39
30
30
91

** تعني أن العبارة دالة عند مستوى (.)0800
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ارتباط سبيرمان
**0.910
**0.610
**0.603
**0.906
**0.909
**0.960
**0.610

النتائج الواردة بالجدوﻝ ( ) 0توﺿح معامالت ارتباط سبيرمان بين الدرجة الكليةة لبُعةد الكفةاءة ودرجةات العبةارات التةي تنتمةي إليةه،
فيالحظ أن معظم قيم معامالت االرتباط للعالقة االرتباطية بين درجة البُعد ودرجات العبارات موجبة ،وتراوحةت بةين ( 0.309إلةى
 )0.636أي عالقات طردية تتراوح بين المتوسطة و المرتفعة ،وجميعها دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0800
صدق بُعد االستقاللية:
جدول ()2
معامالت ارتباط سبيرمان للعالقة بين درجة بُعد االستقاللية ودرجات عباراته
رقم العبارة
1
9
00
00
13
16

ارتباط
سبيرمان
**0.36,
**0.33,
**0.609
**0.000
**0.911
**0.990

رقم
العبارة
10
10
33
90
90
93

معامل ارتباط
سبيرمان
**0.031
**0.9,9
**0.013
**0.6,6
**0.001
**0.010

** تعني أن العبارة دالة عند مستوى (.)0800

النتائج الواردة بالجدوﻝ ( )1تستعرض معامالت ارتباط سبيرمان بين الدرجة الكلية لبُعةد االسةتقاللية ودرجةة العبةارة التةي
تنتمي إليه ،فنجد أن معظةم قةيم معةامالت االرتبةاط موجبةة ،وتتةراوح قيمهةا بةين ( 0.33,إلةى  )0.031تكشةف عةن عالقةات طرديةة
تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة ،ودالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0800
صدق بُعد االنتماء:
جدول ()3
معامالت ارتباط سبيرمان للعالقة بين درجة بُعد االنتماء ودرجات عباراته
رقم
العبارة
3
6
,
0
01
09
06
0,

ارتباط
سبيرمان
**0.190
**0.00,
**0.109
**0.990
**0.309
**0.0,3
**0.309
**0.963

رقم
العبارة
10
10
19
30
31
39
36
3,

ارتباط سبيرمان
**0.,09
**0.391
**0.960
**0.903
**0.,0,
**0.306
**0.900
**0.993

** تعني أن العبارة دالة عند مستوى (.)0800
توﺿح النتائج الواردة بالجدوﻝ ( )3معامالت ارتباط سبيرمان للعالقةة بةين الدرجةة الكليةة لبُعةد االنتمةاء ودرجةة العبةارة التةي تنتمةي
إليه ،ويالحظ أن معظم قةيم معةامالت موجبةة ،وتتةراوح قيمهةا بةين ( 0.190إلةى  )0.,0,تكشةف عةن عالقةات طرديةة تتةراوح بةين
الضعيفة والمرتفعة جدا ،ودالة احصائيا عند مستوى داللة (.)0800
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صدق االتساق الداخلي للمقياس:
جدول ()4
معامالت ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة مقياس الحاجات النفسية ودرجات أبعاده
م

البُعد

0
1
3

الكفاءة
االستقاللية
االنتماء

الدرجة الكلية للمقياس
معامل ارتباط بيرسون
**0.,,0
**0.,61
**0.,01

** تعني أن العبارة دالة عند مستوى داللة (.)0800
النتائج الواردة بالجدوﻝ ( ) 9توﺿح معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسية ،ودرجات أبعاد المقياس،
حيث تراوحت قيم معامالت ارتباط لجميع األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس بين موجب ( 0.,61إلى  )0.,,0تكشف عن عالقات
طردية مرتفعة جدا ودالة احصائيا عند مستوى ( )0800بين درجة المقياس وأبعاده.
ثبات المقياس:
لتقييم ثبات مقياس الحاجات النفسية تم حساب معامل الثبات باستخدام كل من التالي:
الثبات بﺈستخدام تحليل التباين :Analysis of Variance Method
يسمى معامل الثبات بهذه الطريقة بمعامل االتساق أو التجانس الداخلي بين فقرات المقياس.
وهناك عدد من المعادالت المستخدمة في حسابه،وقد استخدمنا معادلة هويت  Hoytالتي تعتمد في حساب الثبات على التباين بين
األفراد وتباين الخطﺄ من نتائج تحليل التباين لدرجات األفراد والفقرات ويؤﺷر معامل الثبات المحسوب بها التجانس الداخلي لفقرات
المقياس.
الثبات بﺈستخدام التجزئة النصفية :Split-Half Method
تعتمد هذه الطريقة على تجزئة االختبار المطلوب تعيين معامل ثباته الى نصفين متكافئين وذلك بعد تطبيقة مرة واحدة فقط على
مجموعة واحدة ثم تقسم درجات العينة الى نصفين متكافئين تماما من حيث العدد ومستوى السهولة والصعوبة.وقد تم استخدام
معادلة سبيرمان-براون للتصحيح.
ثبات بُعد الكفاءة:
الثبات باستخدام معامل هويت لتحليل التباين:
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لحساب الثبات لبُعد الكفاءة باستخدام مقياس هويت  Hoytتم تصميم جدوﻝ تحليل التباين الثنائي عديم التفاعل ANOVA
 Two-Way without Interactionبين األفراد وفقرات المقياس ،حيث يقسم التباين الكلي إلى تباين يعةود إلةى األفةراد والفقةرات
والخطﺄ ،وباستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ (.)6
جدول ()5
تحليل التباين عديم التفاعل لدرجات عبارات بُعد الكفاءة
مصدر التباين

مجموع
المربعات
99,.903
099.,00
0910.190
0903.060

بين األفراد
بين الفقرات
تباين الخطﺄ
التباين الكلي

درجات
الحرية
100
09
90,6
9100

متوسط
المربعات
0.,6,
00.909
0.390
0.309

باستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ ( )9تم حسةاب معامةل هويةت للثبةات حيةث بلﻐةت قيمتةه ( )0.,00وهةي تعبةر عةن قةدر
مرتفع من الثبات لبُعد الكفاءة.
الثبات باستخدام معامل التجزئة النصفية:
جدول ()6
ثبات بُعد الكفاءة باستخدام معامل سبيرمان – براون للتجزئة النصفية
عبارات
الجزء األوﻝ
الجزء الثاني
البُعد ككل

عدد
العبارات
,
0
09

المتوسط

التباين

10.00
06.00
36.,0

0.960
,.090
1,.000

االنحراف
المعياري
3.001
1.,30
9.103

سبيرمان
براون
0.099

تكشف النتائج الواردة بالجدوﻝ ( )6عن أن قيمة معامةل ثبةات سةبيرمان – بةراون للتجزئةة النصةفية بلﻐةت ( )0.099وهةي
أيضا تكشف عن مستوى مرتفع من الثبات لبُعد الكفاءة.
ثبات بُعد االستقاللية:
لحسةةاب الثبةةات لبُعةةد االسةةتقاللية باسةةتخدام مقي ةاس هويةةت  Hoytتةةم تصةةميم جةةدوﻝ تحليةةل التبةةاين الثنةةائي عةةديم التفاعةةل
 ANOVA Two-Way without Interactionبةين األفةراد وفقةرات المقيةاس ،الةذي يقسةم التبةاين الكلةي إلةى تبةاين يعةود إلةى
األفراد والفقرات والخطﺄ ،وباستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ (.)00
جدول ()7
تحليل التباين عديم التفاعل لدرجات عبارات بُعد االستقاللية
مصدر التباين
بين األفراد
بين الفقرات

درجات
الحرية
100
00

مجموع
المربعات
610.396
06.190
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متوسط
المربعات
1.00,
6.033

تباين الخطﺄ
التباين الكلي

31,0
3300

0099.009
0110.333

0.39,
0.300

باستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ ( )0تم حساب معامل هويت للثبات حيةث بلﻐةت قيمتةه ( )0.,33وهةي تعبةر عةن قةدر مرتفةع مةن
الثبات لبُعد االستقاللية.
الثبات باستخدام معامل التجزئة النصفية:
جدول ()8
ثبات بُعد االستقاللية باستخدام معامل سبيرمان – براون للتجزئة النصفية
عبارات
الجزء
األوﻝ
الجزء
الثاني
البُعد ككل

عدد
العبارات
6
6
01

المتوسط

التباين

االنحراف
المعياري

09.09

9.300

1.309

09.90

0.000

3.010

1,.99

19.030

9.009

سبيرمان
براون

0.,01

توﺿح النتائج الواردة بالجدوﻝ ( ),أن قيمة معامل ثبات سبيرمان – براون للتجزئةة النصةفية بلﻐةت ( )0.,01وهةي تعبةر
عن مستوى مرتفع من الثبات لبُعد االستقاللية.
ثبات بُعد االنتماء:
الثبات باستخدام معامل هويةت لتحليةل التباين:لحسةاب الثبةات لبُعةد االنتمةاء باسةتخدام مقيةاس هويةت  Hoytتةم تصةميم جةدوﻝ تحليةل
التباين الثنةائي عةديم التفاعةل  ANOVA Two-Way without Interactionبةين األفةراد وفقةرات المقيةاس ،الةذي يقسةم التبةاين
الكلي إلى تباين يعود إلى األفراد والفقرات والخطﺄ ،وباستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ (.)01
جدول ()9
تحليل التباين عديم التفاعل لدرجات عبارات بُعد االنتماء
مصدر التباين
بين األفراد
بين الفقرات
تباين الخطﺄ
التباين الكلي

مجموع
المربعات
903.990
006.066
0000.,96
0,,,.,03

درجات
الحرية
100
09
99,9
9900

متوسط المربعات
0.00,
0.00,
0.309
0.910

باستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ ( )0تم حساب معامل هويت للثبات حيةث بلﻐةت قيمتةه ( )0.009وهةي تعبةر عةن قةدر مرتفةع مةن
الثبات لبُعد االنتماء.
الثبات باستخدام معامل التجزئة النصفية:
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جدول ()11
ثبات بُعد االستقاللية باستخدام معامل سبيرمان – براون للتجزئة النصفية
عدد
العبارات
,

عبارات
الجزء
األوﻝ
الجزء
الثاني
البُعد ككل

,
06

المتوسط

التباين

االنحراف
المعياري

00.03

,.09,

1.090

00.00

0.,00

3.031

3,.11

30.601

9.990

سبيرمان
براون

0.000

توﺿح النتائج الواردة بالجدوﻝ ( )00أن قيمة معامل ثبات سبيرمان – براون للتجزئة النصفية بلﻐت ( )0.000وهي تعبةر
عن مستوى مرتفع من الثبات لبُعد االنتماء.
الثبات باستخدام معامل هويت لتحليل التباين:
لحساب الثبات لمقياس الحاجات النفسية باستخدام مقياس هويت  Hoytتم تصميم جدوﻝ تحليل التباين الثنائي عديم التفاعةل
 ANOVA Two-Way without Interactionبةين األفةراد وفقةرات المقيةاس ،الةذي يقسةم التبةاين الكلةي إلةى تبةاين يعةود إلةى
األفراد والفقرات والخطﺄ ،وباستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ (.)09
جدول ()11
تحليل التباين عديم التفاعل لدرجات عبارات المقياس
مصدر التباين
بين األفراد
بين الفقرات
تباين الخطﺄ
التباين الكلي

مجموع
المربعات
031,.100
399.9,3
906,.1,9
031,.100

درجات
الحرية
100
91
0199,
100

متوسط
المربعات
9.991
,.969
0.3,0
9.991

باستخدام البيانات الواردة بالجدوﻝ ( )00تم حساب معامل هويت للثبات حيث بلﻐت قيمته ( )0.009وهي تعبةر عةن قةدر مرتفةع مةن
الثبات لمقياس الحاجات النفسية.
الثبات باستخدام معامل التجزئة النصفية:
جدوﻝ ()01
ثبات مقياس الحاجات النفسية باستخدام معامل سبيرمان – براون للتجزئة النصفية
عبارات
الجزء
األوﻝ
الجزء
الثاني
البُعد ككل

عدد
العبارات

11
10
93

المتوسط

التباين

االنحراف
المعياري

93.,0

90.100

0.009

90.60

60.,00

0.,60

003.9,

000.016

03.,10
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سبيرمان
براون

0.,90

توﺿةح النتةائج الةواردة بالجةدوﻝ ( )01أن قيمةة معامةل ثبةات سةبيرمان – بةراون للتجزئةة النصةفية بلﻐةت ( )0.,90وهةي تعبةر عةن
مستوى مرتفع من الثبات لمقياس الحاجات النفسية.
النتيجة:
أظهرت النتائج توفر درجة مقبولة من صدق االتساق الداخلي للمقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمقياس
واالبعاد ،حيث تراوحت بين ( )08,, - 08,6وهي تُعبر عن عالقة طردية مرتفعة ودالة احصائيا عند مستوى معنوية (.)0800
كذلك توفر درجة مقبولة من الثبات للمقياس باستخدام معامل ثبات سبرمان -براون للتجزئة النصفية ،حيث بلغ  .08,0كذلك تم
استخدام معامل هويت لتحليل التباين وبلغ  0800وهو يعبر عن قدر مرتفع من الثبات .وتمتع المقياس بالخصائص السيكوماترية
المقبولة لتقنينه على البيئة السعودية.
التوصيات:
-0استخدام هذا المقياس مع فئة الكبار في األبحاث التي تجرى في البيئة السعودية.
-1تنظيم دورات وورش عمل لطالب الجامعة لتعريفهم بﺄهمية اﺷباع الحاجات النفسية.

المراجع:
أحمد،عطية.)1001(.التلكؤ األكاديمي لدى طالب الجامعة ،الرياض :دار الزهراء.
بكر ،محمد.) 1003(.الحاجات النفسية لدى عينة من طلبة وطالبات كليتي العلوم واآلداب والمجتمع بطبرجل المنطقة الشمالية
بالسعودية،مجلة دراسات الطفولة.,-0 ،)06( 9, ،
جابر،عبدالحميد.)1009(.نظريات الشخصية،ط ،3الرياض :دار الزهراء.

ﺷوكت،عواطف.)1000(.الحاجات النفسية ومصادر اﺷباعها لدى طالب وطالبات الجامعة دراسة مقارنة ،مجلة دراسات نفسية،
.903-933،)9( 00
قزان ،منصور ( .)1000الحاجات النفسية والرضا الدراسي لطالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة والطائف ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
هريدي،عادﻝ.)1000(.نظريات الشخصية،ط،1القاهرة:ايتراك للطباعة والنشر.
الزغلوﻝ،رافع و الدبابي ،خلدون و عبدالرحمن ،عبدالسالم.)1000(.الحاجات النفسية في ﺿوء نظرية تحديد الذات وعالقتها
بالسعادة لدى طلبة جامعة اليرموك،مجلة دراسات العلوم التربوية.60-90،)0(96،
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السرسي،أسماءوعبدالمقصود،اماني(.)1000مقياس الحاجات النفسية،القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية.
السرسي ،أسماء وعبد المقصود ،اماني ( .)1000دراسة الحاجات النفسية لدى األطفاﻝ في مراحل تعليمية متباينة ،مجلة كلية
التربية.0,3-019 ، 19 ،
العاني ،مها والظفري،سعيد.)1003(.الحاجات النفسية واالجتماعية للمرأة العمانية العاملة،جامعة السلطان قابوس :مسقط.
العتوم ،عدنان و عالونة ،ﺷفيق.)1009(.علم النفس التريوي :النظرية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر:عمان.
القنطاني ،عالء .)1000(.الحاجات النفسية ومفهوم الذات وعالقتهما بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة األزهر بغزة في ضوء
نظرية محددات الذات،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم النفس،جامعة األزهر بﻐزة.
الوطبان ،محمد و علي ،جماﻝ ( .)1009الفروق بين الجنسين في الحاجات النفسية األساسية لدى طالب وطالبات الجامعة في
المجتمع السعودي ،مجلة كلية التربية بالزقازيق.0, - 0 ،90 ،
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