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 البنية العامل 

لدى  DASS-21)لمقياس االكتئاب والقلق والضغوط ) المختصرةية والخصائص السيكومترية 

 19- المعلم العماني أثناء جائحة كوفيد

 

 1سعيد المطري علي

 2أمل عبدهللا الحرملي 
 

السيكومترية:  الملخص والخصائص  العاملي  البناء  من  التحقق  إلى  الحالية  الدراسة  ألبعاد   هدفت 

بنود،   7. ويتكون البعد األول االكتئاب من  DASS-21مقياس االكتئاب والقلق والضغوط النفسية  

بنود، وقد تبين أن جميع قيم    7من   بنود، كما يتكون البعد الثالث الضغوط،  7والبعد الثاني القلق  

(، وجميعها  0.837- 0.553( بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )DASSمعامالت ارتباط فقرات )

( يتمتع بدرجة عالية االتساق  DASS، وهذا يدل على أن مقياس ))0.01دالة إحصائيًا عند مستوى )

( ككل  للمقياس  الثبات  معامل  بلغ  كما  )DASS-21الداخلي.  ألفا0.96(  معامل  باستخدام   ،) -  

النصفية  ،كرونباخ التجزئة  باستخدام  الثبات  معامل  بلغ  بلغ م0.93)  فيما  وكذلك  الثبات  (،  عامل 

الدراسة من ) 0.94)   باستخدام جتمان تكونت عينة  التدريس  555(، وقد  العاملين في مهنة  ( من 

،  AMOS26بسلطنة عمان. وقد تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام البرنامج اإلحصائي  

ئة العمانية على  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أدالة تشير إلى حسن مطابقة المقياس ومالءمته للبي 

 البيئة األسترالية. -غرار البيئة األصلية

 . DASS-21 التحليل العاملي التوكيدي، االكتئاب، القلق، والضغوط النفسية.الكلمات المفتاحية: 
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The Factorial Structure and short Psychometric Characteristics of the 

Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) for the Omani 

Teacher During the COVID-19 Pandemic 

 

Abstract: The Current study aimed to investigate the factor construction 

and psychometric properties of the DASS-21 dimensions of the Depression, 

Anxiety and Psychological Stress scale. The first dimension consists of 

depression of)7(items, and the second dimension is anxiety)7(items, and 

the third dimension consists of stress, of)7(items. It was found that all the 

values of the (DASS) paragraphs correlation coefficients with the total 

degree of the scale ranged between (0.553-0.837), and all of them are 

statistically significant at the level of (0.01), and this indicates that 

the DASS scale has a high degree of internal consistency. The reliability 

coefficient for the scale (DASS-21) was (0.96), using the Cronbach alpha 

coefficient, while the reliability coefficient using the half-segmentation was 

(0.93), Also, the reliability coefficient using GETMAN was (0.94), and the 

study sample consisted of (555) workers in the teaching profession in the 

Sultanate of Oman. The confirmatory factor analysis was conducted using 

the AMOS26 statistical program, and the results of the study found evidence 

indicating the good fit of the scale and its suitability for the 
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environment. Omani modeled on the indigenous environment- Australian 

environment. 

Key words: Confirmatory factor Analysis, Depression, Anxiety, Stress, 

DASS-21. 

 

 

 المقدمة 

ير قهري طارئ ومتستتتاري في فترم يمنية  تعرضتتتت كافة المجتمعات إلى تغ  2019منذ نهايات  

، والذي أثر بشتتتكل كبير على عمل 19قصتتتيرم نتيجة انتشتتتار جائحة فيروس كورونا المستتتتجد كوفيد  

األنظمة االقتصتتتتتادية والصتتتتتحية وعتتتتتل أركان معظم جوانه الحيام بما فيها االجتما ية، وفي انتظار  

الناس يعيشتتتتتتتتتون حالة من الهلع والترقه  اللقاح بات العالم كله تحت أستتتتتتتتتر هذا الفيروس، مما جعل

 أثرت بشكل مباعر على الكثير من األوضاي النفسية واالجتما ية واالقتصادية لهؤالء الناس.

وقد كانت االضتتطرابات النفستتية عتتائعة جدا في جميع دول العالم حتى قبل الجائحة، وتختل   

ستتتتتكان أوروطا اضتتتتتطرابا نفستتتتتيا كل عام،  % من 38معدالت انتشتتتتتارها من دولة ألخرى فمثال يعاني  

 ,.Wittchen et al% )7% من هذه النستتتتتتتتتبة، يليه االكتئاب بنستتتتتتتتتبة  14يحتل القلق ما نستتتتتتتتتبته  

2011.) 

%  18وكذلك في الواليات المتحدم األمريكية الحال مشتتتابه، فنستتتبة انتشتتتار اضتتتطرابات القلق 

نتشتتار اضتتطرابات القلق في  ستتيا  %، أما معدل ا10عتتهر، تليها اضتتطرابات المزاس بنستتبة    12كل 

(، بينما في روستيا Baxter et al., 2014% لدى النستاء )  6% لدى الرجال، و4الوستطى فبلغت 



 

 

 

% للنستتاء، وفي مناطق أخرى في روستتيا 53% للرجال و22كانت أعراض القلق األعلى بما نستتبته  

نستتتاء وفق لنتائج دراستتتة % لدى ال40% لدى الرجال و20وطولندا والتشتتتيك بلغت معدالت االكتئاب  

(Bobak et al., 2006). 

ومع القيود التي فرضتتتتتتت على الحركة والتنقل والستتتتتتفر والتجمعات   19لكن بعد جائحة كوفيد 

تضتتتتاعفت حاالت التوتر والقلق واالكتئاب ومختل  الضتتتتغوط النفستتتتية، باإلضتتتتافة إلى حالة الترقه 

والدول فيما يتعلق بأعداد اإلصتتتتتتتتتتتابات   المستتتتتتتتتتتتمرم لرحصتتتتتتتتتتتائيات الرستتتتتتتتتتتمية المعلنة من الحكومات 

 والوفيات، وسهولة وصول الشائعات إلى الجميع بسبه ثورم المعرفة ومواقع التواصل.

هذه العوامل جعلت البشتر يعيشتون حالة من الهلع والتوتر بشتكل لم يدشتهد له مثيل في الفترات 

غوط النفستتية لمدم تجاويت خمستتين  القريبة الستتابقة من تاريا البشتترية، وقد تناولت األبحاه هذه الضتت

عاما إال أنه تم ضتتتم حديثا ممارستتتات تقييم تلك الضتتتغوط والمقارنات بين الخلفيات الثقافية المختلفة  

 (.Byrne, 2016لعينات دراسة تلك األبحاه )

كتان المعلم العمتاني أحتد تلتك الفئتات حيتث تم إغالق المتدارس حفتالتا على الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتامتة 

الفيروس، ووجد المعلم نفستتتتتتته حبيس جدران بيته لشتتتتتتتهور طويلة وكان هذا دافعا وللحد من انتشتتتتتتتار  

إلجراء هتذا البحتث لتقصتتتتتتتتتتتتتتي البنيتة العتامليتة والخصتتتتتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتتيكومتريتة لمقيتاس االكتئتاب والقلق 

 .19-( لدى المعلم العماني أثناء جائحة كوفيد DASS-21والضغوط )

نة يتم نقلها إلى بيئات أخرى وتجريبها دون كانت االختبارات النفسية التي تجرى في بيئة معي 

(، لكن Cheung, 2012تكييف أو تغيير دون مراعتام لالختالفتات الثقتافيتة بين بيئتات التدراستتتتتتتتتتتتتتة )

تغير هذا االمر وأصتتتتتتتتتتتبحت تؤخذ هذه االختالفات كمصتتتتتتتتتتتادر أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية للمعلومات لفهم ا ليات 

ه فان دي فجيفر بالتمييز بين مستتتتتتتويات  االجتما ية النفستتتتتتية للستتتتتتلود البشتتتتتتري، وقد قام لينق ويميل
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ثالثة في القياستتتتات النفستتتتية أولها بناء التكافؤ، وثانيها معادلة القياس، يليها المعادلة العددية، و لك 

بهتتدأ أن يقيس المقيتتاس نفس الظتتاهرم بنفس الطريقتتة بين الثقتتافتتات المختلفتتة، ومع  لتتك فتت ن هتتذا 

 (.AlZahrani, 2019افية تبقى مؤثرم )الشرط يندر أن يتحقق ألن الفروقات الثق

ومن بين أهم المقاييس عتتتتتتتتتتائعة االستتتتتتتتتتتخدام في هذا المجال، والذي أجريت علية العديد من  

الدراستتتتات للكشتتتت  عن بنائه العاملي وخصتتتتائصتتتته الستتتتيكومترية مقياس االكتئاب والقلق والضتتتتغوط 

(DASS-21). 

، ثم طوره  Clark & Wastonيتتد  على    1991لهر النمو س البنتتائي لالكتئتتاب والقلق في  

بندا   21بندا، ثم تم اختصتتتتتتتتار هذا النمو س إلى   42والذي تضتتتتتتتتمن في بداياته    1995لوفبوند عام  

أبعاد هي االكتئاب والقلق والضتتغوط، وخاضتتعة لمقاييس    3وتم التحقق من صتتحتها، والتي اعتتتملت 

 (.AlZahrani, 2019) 4من صفر إلى 

( ممتتا جعتتل المقيتتاس  Lovibond, 2015لغتتة )  40المقيتتاس إلى حوالي  تمتتت ترجمتتة هتتذا  

متاحا للعينات االكلينيكية وغير االكلينيكية من قبل الباحثين والممارستتتين الصتتتحيين على حد ستتتواء، 

ويفترض الباحثون أن الخصتائص الستيكومترية للمقياس األصتلي قابلة للتحويل والمقارنة مع النستخة 

 المترجمة.

التي هدفت إلى التحقق من البناء العاملي   (2019الزهراني )ومن أهم هذه الدراستتتتتات دراستتتتتة  

  ويتكون  .DASS-21والخصتتائص الستتيكو مترية ألبعاد مقياس االكتئاب والقلق والضتتغوط النفستتية  

ن بنود، كما يتكون البعد الثالث الضتتتتتتغوط م 7بنود، والبعد الثاني القلق   7البعد األول االكتئاب من  

الكليتة للمقيتاس    بتالتدرجتة (DASS) بنود. وقتد تبين أن جميع قيم معتامالت ارتبتاط فقرات مقيتاس  7

وهذا يدل على أن   (،(0.01(. وجميعها قيم دالة إحصتتتتائيًا عند مستتتتتوى  781.-  472(تراوحت بين



 

 

 

 يتمتع بدرجة عالية من االتستتتتتتتتتتتتاق الداخلي. كما بلغ معامل الثبات للمقياس ككل ((DASS  مقياس

(0.94) DASS-21)، كرونباخ، فيما بلغ معامل الثبات باستتتتتخدام التجزئة  -باستتتتتخدام معامل ألفا

وقد تكونت عينة    ،(0.86وكذلك بلغ معامل الثبات باستتتتتتتتخدام معامل جتمان ) (،0.87النصتتتتتتتفية )

من العاملين في مهنة التمريض بمدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى قوى األمن    (202الدراسة من )

 Mplus الريتتاض. وقتتد تم إجراء التحليتتل العتتاملي التوكيتتدي بتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتدام البرنتتامج اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتائيبتت

(Version1.8)، (Muthén & Muthén, 2015)   إلى أدلة تشتير إلى  الدراستةوقد توصتلت نتائج

 .-البيئة األسترالية –حسن مطابقة المقياس ومالءمته للبيئة السعودية على غرار البيئة األصلية 

الداخلي والخارجي لمقياس   بعنوان الصتتتتتتتتتتتتدق (Ramasawmy et al., 2012) دراستتتتتتتتتتتتة

جامعة   (المراهقين في موريشتتتتتتيوس على عينة من DASS-21 االكتئاب والقلق والضتتتتتتغس النفستتتتتتي

الخصتتتائص الستتتيكومترية لمقياس االكتئاب   إلى اختبار والتحقق من الدراستتتةمرستتتيليا، هدفت )  أيكس

الفرنستتية على عينة من المراهقين في موريشتتيوس،   النستتخة (DASS-21) والقلق والضتتغس النفستتي

ستتنة. طبقت عليهم    27.1 كورًا متوستتس أعمارهم    112منهم   تلميذًا مراهقاً   2219تكونت العينة من 

، مقياس القلق الظاهري ) DASS21 (االكتئاب والقلق والضتتتتتغس النفستتتتتي المقاييس التالية: مقياس

بعد  (،CISS)  ، قائمة المواق  العصتتتبية((MDI-C االكتئاب لألطفال  قائمة (RCMAS) لألطفال

من التباين الكلي. كما %  43.2 إجراء التحليل العاملي االستتتتتتكشتتتتتافي تم إيجاد ثالثة عوامل فستتتتترت 

 ،أكتدت على أن النمو س متطتابق مع العوامتل الثالثتة (CAF) أن نتتائج التحليتل العتاملي التوكيتدي

على العمليات المعرفية  ستوأ تركز البحوه المستتقبلية (Ramasawmy et al., 2012) وحسته 

 التي ينطوي عليها االكتئاب والقلق.
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  اختبار مالءمة النمو س الثالثي المكونات لمقياس( إلى 2016بينما ستتتتتتتعت دراستتتتتتتة رعتتتتتتتيد )

تالميذ من    ، من خالل البيانات المستتتتتتتمدم من عينةDASS-21االكتئاب والقلق والضتتتتتتغس النفستتتتتتي

 كور(، تم تحليتتل البيتتانتتات عن طريق   138إنتتاه،    266( تلميتتذا )404بواقع )  ،المرحلتتة الثتتانويتتة

وقتد أعتتتتتتتتتتتتتتارت النتتائج إلى ،  )من التدرجتة األولى ثم التدرجتة الثتانيتة )الهرمي  التوكيتديالتحليتل العتاملي  

ية على غرار البيئة  الجزائر   أدلة لمؤعتتتتتتتتتتتترات حستتتتتتتتتتتتن المطابقة تدعم البنية الثالثية للمقياس في البيئة

 .األصلية بأستراليا

ترجمة وتقييم الخصتتتتتتائص الستتتتتتيكومترية  ( دراستتتتتتة هدفت Moussa et al., 2017وأجرت )

الطريقة تمت ترجمة العناصتتتتتر و عادم  (DASS) من مقياس ضتتتتتغس القلق واالكتئاب   عرطيةلنستتتتتخة  

ألهر تحليل    ،راليمهاجر أستتتتتتتتتتتتتت (220)العدد =  مكونة من  ترجمتها وصتتتتتتتتتتتتتقلها واختبارها في عينة  

العرطي يميز بين االكتئتتاب والقلق والتوتر ولكن بتتدرجتتة أقتتل  DASS العوامتتل التوكيتتديتتة أن مقيتتاس

قد تمت ترجمتها وتكييفها بشتتتتتتكل   42  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  اإلنجليزية، مما يشتتتتتتير إلى أن العناصتتتتتتر DASS من

ناطقون باللغة فشتل تحليل العناصتر االستتكشتافية التي اقترحها متخصتصتو الصتحة العقلية ال .مناسته 

أعتتار  ،العرطية في الكشتت  عن أي عناصتتر جديدم كانت مناستتبة من الناحية النفستتية ومتستتقة نظرًيا

 إلى أن المعايير اإلنجليزية كانت مناسبة لتتتتتتتتتتتتت (N=24) فردا(  21)حجمها   تحليل عينة ثنائية اللغة

DASS الخالصتتتتتة تدعم النتائج عالمية االكتئاب والقلق والتوتر عبر الثقافات وتوفر الدعم  .العرطية

 باللغة العرطية. DASSاألولي للخصائص السيكومترية لمقياس 

هتدفتت البحتث عن أدوات صتتتتتتتتتتتتتتالحة  (  Beaufort et al., 2017) وأجرى بوفورت و خرون 

، وتم تقييم الفروق بين  (SUD) للكشتتتتتتتت  عن االكتئاب لدى مرضتتتتتتتتى اضتتتتتتتتطراب تعاطي المخدرات 

( لوجود اضتتتطراب اكتئابي في مرضتتتى الدراستتتة، وتم التحقق من الصتتتالحية التنبؤية  SUDدرجات )



 

 

 

لمقياس االكتئاب والقلق والتوتر، مما يؤدي إلى أفضتتتتتل صتتتتتحة تنبؤية، وتم تطبيق مقياس االكتئاب  

تحديد نقطة القياس لتقييم  للحاالت المستجلة بعد أستبوي واحد من إيالة الستموم من المرضتى من اجل 

مريضتتتتتتا عند تناوله وطعد فترم وجيزم من إيالة الستتتتتتموم   47االكتئاب، وتم عمل مقابلة مصتتتتتتغرم لعدد  

( التي تقيمها بعد إيالة الستتتتتتتتموم، تم العثور DASS-21من المرضتتتتتتتتى الداخليين، تم مقارنة نتائج )

يعاب بعد تطبيقه مقياس  % عند االستت76-71%، و  89  -78على مستتويات حستاستية ونو ية من  

( تعتبر أدام مناستتتتتتتتبة للكشتتتتتتتت  عن  SUDتستتتتتتتتتنتج الدراستتتتتتتتة أن )  (،DASS-21االكتئاب الفرعي )

بفترم وجيزم( بعد إيالة الستموم، وهناد حاجة للبحث )االضتطرابات االكتئابية لدى المرضتى عند تناوله

 في المستقبل لدعم هذا االستنتاس.

ستتتات الستتتابقة بأن المقياس طبق في عدم دول غرطية،  والمالحظ من استتتتعراض مجموعة الدرا

إال أن الدراستتتتتة الحالية هدفت إلى ستتتتتد الفجوم البحثية في البيئة العرطية بشتتتتتكل علم، والبيئة العمانية  

 .19-تحديدا خصوصا أثناء جائحة كوفيد 

 

 مشكلة البحث 

  موما، والبيئة العمانيةباالستتتتتتناد إلى الدراستتتتتات والبحوه النفستتتتتية العرطية في البيئة العرطية ع 

(، وخصتوصتا أن معظم تلك DASS-21نجد ندرم واضتحة في تطبيق المقاييس النفستية)  ،خصتوصتا

المقتاييس أتتت من بيئتات غرطيتة وتحتتاس للمواءمتة لتكييفهتا مع بيئتة عرطيتة وتحتديتدا مع مواجهتة العتالم 

الناس. تمثلت أستئلة الدراستة والتي فاقمت من حدم الضتغوطات التي يتعرض لها   19-لجائحة كوفيد 

 في:
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( على عينة من المعلمين  DASS-21ما الخصائص السيكومترية )الثبات والصدق( لمقياس )-1

 في سلطنة عمان؟ 

 ما البنية العاملية لمقياس االكتئاب والقلق والضغوط على المعلمين في سلطنة عمان؟ -2

 

 أهداف الدراسة

 تهدأ هذه الدراسة إلى:

( على عينة من  DASS-21صائص السيكومترية )الثبات والصدق( لمقياس )التعرأ على الخ .1

 المعلمين في سلطنة عمان. 

 التعرأ على البنية العاملية لمقياس االكتئاب والقلق والضغوط على المعلمين في سلطنة عمان. .2

 

 أهمية الدراسة 

الصتتتتتتتتتتتتتتحتة تتأتي أهميتة هتذه التدراستتتتتتتتتتتتتتة من جتانبين تطبيقي ونظري، فمن الجتانته النظري فت ن 

النفستتتتتتتتتتتتتتيتة للمعلم مهمتة جتدا ألنهتا تنعكس على جودم أداء عملته، واتصتتتتتتتتتتتتتتالته بطالبته وجهتات عملته، 

 وخصوصا أثناء فترم جائحة كورونا لذا ارتأى الباحثان أنه من المهم إجراء هذه الدراسة.

توفر    -ن على حد علم الباحثي  -أما من الناحية التطبيقية فهي أول دراسة عمانية على البيئة العمانية 

مقياسا عالميا  ا خصائص سيكومترية مناسبة، لتقييم االكتئاب والقلق والضغوط لدى فئة هامة جدا  

في المجتمع العماني وهي فئة المعلمين كما أن هذه الدراسة يمكن أن تصبح مرجعا لالختصاصيين  

 جهات المعنية األخرى.في اإلرعاد النفسي والصحة النفسية والقائمين على ويارم الترطية والتعليم وال

 



 

 

 

 حدود الدراسة

 اقتصر تطبيق المقياس في هذه الدراسة على الحدود التالية:

 . 2020: خالل الفترم بين إبريل وسبتمبر للعام  الحدود الزمانية

 : مختل  واليات سلطنة عمان. الحدود المكانية

في سلطنة    19- فترم جائحة كوفيد : المعلمين الذين ال يالوا على راس عملهم خالل  الحدود البشرية

 عمان.

: اقتصرت الدراسة على دراسة البنية العاملية والخصائص السيكومترية لمقياس  الحدود الموضوعية

DASS-21 .في بيئة عمانية 

 

 :المعالجات اإلحصائية

 :التاليةواألساليه اإلحصائية  (SPSS20) تم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتما ية 

معتامتل ألفتا كرونبتاخ، معتامتل التجزئتة النصتتتتتتتتتتتتتتفيتة، معتامتل جتمتان، معتامتل ارتبتاط بيرستتتتتتتتتتتتتتون،  

 .AMOS26 اإلحصائي، والتحليل العاملي االستكشافي. وكذلك البرنامج

 

 أدوات ومنهجية الدراسة

 :عينة الدراسة

،  ومعلمة يعملون بويارم الترطية والتعليم بستتتلطنة عمان  معلماً ) 555تكونت عينة الدراستتتة من )

 وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية.

 :أداة الدراسة
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 ,DASS-21; Lovibond & Lovibond) النفسيمقياس االكتئاب، القلق، والضغط 

1995b): : 

  لمقيتتاس (Moussa, 2001)الحتتاليتتة النستتتتتتتتتتتتتتختتة العرطيتتة التي ترجمهتتا    التدراستتتتتتتتتتتتتتتةاعتمتتدت   

(DASS-21)   في صتتتتتيغته المختصتتتتترم من تطبيق النستتتتتخة الكاملة(DASS-42) ،    من المقياس

بجامعة نيو ستتتتتاوه ويلز  ، (Lovibond & Lovibond, 1995b) والتي أعدها لوفي بوند ويميله

  21بندًا وفي نستتتخته المختصتتترم من    42صتتتلية من  ستتتيدني بأستتتتراليا يتكون المقياس في نستتتخته األ

بنتدًا، وهو  بتارم عن استتتتتتتتتتتتتتتبيتان تتم اإلجتابتة عليته من خالل التقرير التذاتي والتذي صتتتتتتتتتتتتتتمم لقيتاس  

تتويي تلك .)االكتئاب، القلق، الضتتتتغس النفستتتتيل(األعراض األستتتتاستتتتية لالنفعاالت الوجدانية الستتتتلبية  

بندًا في النستتتتتتتتتخة   14ول: قياس االكتئاب حيث يحوي  البنود على ثالثة مقاييس فر ية: المقياس األ

: المزاس/ فقدان األمل/ الشتعور باليأس  اضتطراب للنستخة المختصترم لتقييم   بنود  7الكاملة للمقياس و  

انخفاض قيمة الحيام /احتقار الذات/ فقدان االهتمام والمشتتتتتتاركة/ فقدان االستتتتتتتمتاي وانعدام التلذ  / /

  14الخمول. أما المقياس الفرعي الثاني: قياس القلق حيث يحوي   قصتتتتتتتتتور  اتي/ العجز /الكستتتتتتتتتل/

بنود بالنسخة المختصرم لتقييم: االستثارم الذاتية/ القلق الموقفي/ التأثر    7بندًا في النسخة الكاملة، و  

الجستتتتتتتمي الحركي / تأثير التجارب الشتتتتتتتخصتتتتتتتية في حالة القلق. أما المقياس الفرعي الثالث: قياس  

:  لتقييم بنود بالنستتتتتتخة المختصتتتتتترم،  7بندًا في النستتتتتتخة الكاملة، و  14حيث يحوي    الضتتتتتتغس النفستتتتتتي

 مستتوى الحستاستية لالستتثارم المزمنة غير المحددم /صتعوطة االستترخاء / االستتثارم العصتبية والتهيج

القابلية لالستتتتتتثارم والهيجان ورد الفعل المفرط/نفا  الصتتتتتبر. تتم االستتتتتتجابة على بنود المقياس وفق /

رس رطاعي، وهي: )ال تنطبق تمامًا، تنطبق أحيانًا، تنطبق بدرجة كبيرم، تنطبق تمامًا(، والتي تقيم  مد 

  على التوالي.)3،2،1،0)مدى انطباق هذا الشعور في األسبوي الماضي وتعطى الدرجات التالية 



 

 

 

من الزهراني    للبتتاحتتث البتتاحثتتان المقيتتاس المترجم    اعتمتتد وألغراض التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة الحتتاليتتة فقتتد   

(AlZahrani, 2019.)   وتم الّتحقق من دالالت الصتتدق الظاهري للمقياس على البيئة العمانية من

من المحكمين من  وي الخبرم واالختصتتتال من أعضتتتاء هيئة التدريس في  (5)  خالل عرضتتته على

بهدأ الوقوأ على دالالت الصتتتتتتتدق و لك   ،علم النفس في جامعة الستتتتتتتلطان قابوس  تخصتتتتتتتصتتتتتتتات 

الظتاهري لألدام لتتنتاستتتتتتتتتتتتتته مع أغراض التدراستتتتتتتتتتتتتتة، والحكم على محتوى البنود وفقتًا للمعتايير ا تيتة:  

مالءمة البنود للمقياس، وستتتتالمة صتتتتياغة البنود، ومدى وضتتتتوح المعنى من الناحية اللغوية، كما تم  

قترح المحكمون مجموعة من المالحظات كنستتتتتتتتتتتتتبة اتفاق و لك لقبول الفقرم. وا  %  80اعتماد معيار  

الطفيفتة على بعض بنود المقيتاس تتعلق بصتتتتتتتتتتتتتتيتاغتة بعض البنود، حيتث تم األختذ بجميع الّتعتديالت 

 .المقترحة في الصورم النهائية للمقياس

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

السيكومترية الخصائص  ما  األول:  السؤال  عن  لمقياس   لإلجابة  والثبات(  االكتئاب، )الصدق، 

النفسية والضغوط  مهنة    DASS-21  والقلق،  في  العاملين  من  عينة  على  العمانية  البيئة  في 

  التدريس؟

قام الباحثان بحستتتتتتاب صتتتتتتدق االتستتتتتتاق الداخلي للمقياس من خالل حستتتتتتاب عالقة االرتباط   

بطريقة بيرسون بين درجات أفراد العينة على كل فقرم مع الدرجة الكلية لكل بعد من األبعاد الرئيسية  

االتي  إليهتا تلتك الفقرات، وطين كتل فقرم والتدرجتة الكليتة للمقيتاس ككتل والجتدول   للمقيتاس التي تنتمي

 يوضح  لك:



119 

 

بالدرجة الكلية للمقياس   (DASS-21)  : بين معامالت االرتباط بين فقرات مقياس(1)جدول 

 والبعد الذي تنتمي إليه 

 ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه  ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس  الفقرة 

A1 0.627** 0.691** 

A2 0.553** 0.599** 

A3 0.702** 0.730** 

A4 0.680** 0.714** 

A5 0.747** 0.771** 

A6 0.654** 0.698** 

A7 0.677** 0.744** 

A8 0.798** 0.857** 

A9 0.787** 0.844** 

A10 0.748** 0.810** 

A11 0.837** 0.854** 

A12 0.822** 0.836** 

A13 0.817** 0.839** 

A14 0.795** 0.803** 

A15 0.805** 0.820** 

A16 0.785** 0.835** 



 

 

 

A17 0.749** 0.842** 

A18 0.812** 0.821** 

A19 0.821** 0.819** 

A20 0.795** 0.817** 

 )0.01) دالة عند مستوى داللة  **

  

بالدرجة  (DASS-21) مقياس فقرات ميع قيم معامالت ارتباط  تتتتتتتتتتتأن ج 1 يتبين من الجدول 

  (،0.01)صائيًا عند مستوى  تتيعها قيم دالة إحتتجم،  0.837) -(0.553  بين  تراوحت الكلية للمقياس  

االكتئاب   بعد   ،(A3, A10, A13, A16, A17, A20) عد األولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلق بفقرات البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفيما يت

(Depression)   0.842  -0.730)  تراوحت قيم معامالت ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد بينفقد(،  

، فيما كانت قيم معامالت ارتباط فقرات البعد (0.01) داللة  وجميعها قيم دالة إحصتتائيا عند مستتتوى 

  (0.599  بين  تتراوحالكلية   بالدرجة Anxiety بعد القلق(A2, A7, A8, A9, A11, A15)   الثاني

، فيما كانت قيم معامالت )0.01) داللة، وجميعها قيم دالة إحصتتتتتتتتتتتتتائيًا عند مستتتتتتتتتتتتتتوى  (0.857  –

 بعد الضتتتتتتتتتتتغوط(،  (A1, A4, A5, A6, A12, A14, A18, A19البعد الثالث ارتباط فقرات 

Stress   وجميعهتا قيم دالتة إحصتتتتتتتتتتتتتتائيتًا عنتد  ) 0.836 –  0.691)  بين  تتراوحبتالتدرجتة الكليتة للبعتد

يتمتع بدرجة عالية من االتستتتتتتاق   (DASS-21)  وهذا يدل على أن مقياس) 0.01)  داللةمستتتتتتتوى  

 الداخلي.

 بالدرجة الكلية  (DASS-21)( معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس 2جدول )

 DASS-21  الضغوط القلق االكتئاب 
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    **0.952 االكتئاب 

   **0.851 **0.946 القلق

  **0.876 **0.885 **0.969 الضغوط

 

بتالتدرجتة ( DASS-21)أن جميع قيم معتامالت ارتبتاط أبعتاد مقيتاس    (2)يالحظ من الجتدول  

عند مستتتتتتتتتتوى داللة  ، وجميعها قيد دالة إحصتتتتتتتتتائيا(0.969-  0.851)بين    تراوحت الكلية للمقياس  

 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي. (DASS-21)وهذا يدل على أن مقياس ) 0.01)

، ومستتتتوى صتتتالحيته ونستتتبة موثوقيته قام الباحثان  (DASS-21)وللتحقق من ثبات مقياس  

يبين نتائج معامالت الثبات  (3). والجدول  (Cronbach’s Alpha)  كرونباخباستتتخدام معامل ألفا  

أبعتتتاده على حتتتدم والتي تؤكتتتد في نتتتتائجهتتتا على أن المقيتتتاس يتمتع    للمقيتتتاس ككتتتل، ولكتتتل بعتتتد من

 بمؤعرات ثبات عالية.

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ   (DASS-21)( معامالت ثبات مقياس 3جدول )

عدد  الدرجة 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ 

معامل التجزئة  

 النصفية 

معامل  

 جتمان

 0.93 0.90 6 االكتئاب 

 

 

0.94 

 0.88 6 القلق

 0.90 8 الضغوط

DASS-21 20 0.96 

  



 

 

 

، فيمتتا  )0.96)بلغ    (DASS-21)( أن معتتامتتل الثبتتات للمقيتتاس ككتتل  3يتبين من الجتتدول )

، بينمتا بلغ معتامتل الثبتات بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام  (0.93)بلغ معتامتل الثبتات بتاستتتتتتتتتتتتتتتختدام التجزئتة النصتتتتتتتتتتتتتتفيتة 

،  )0.90)معامالت ثبات مرتفعة، فيما بلغ معمل الثبات للبعد األول االكتئاب    وهي،  )0.94)جتمان

، بينمتتا بلغتتت قيمتتة معتتامتتل الثبتتات للبعتتد الثتتالتتث )0.88)كمتتا بلغ معتتامتتل الثبتتات للبعتتد الثتتاني القلق

 .)0.90)الضغوط 

في والضغوط  والقلق،  االكتئاب،  لمقياس  العاملية  البنية  ما  الثاني:  السؤال  البيئة    لإلجابة عن 

 العمانية على عينة من العاملين في مهنة التدريس؟ 

أجترى    التتتوكتيتتتتتتتدي  التبتتتتتتتاحتثتتتتتتتانلتقتتتتتتتد  التعتتتتتتتامتلتي   )CFA Analyzes Factor التتتحتلتيتتتتتتتل 

Confirmatory)،   والتذي يعتمتد أحتد تطبيقتات نمو س المعتادلتة البنتائيتة، ويتيح الفرصتتتتتتتتتتتتتتتة للبتاحتث

وقد اعتمد في   .بناؤها في ضوء أسس نظرية سابقةلتحديد واختبار صحة نما س إحصائية معينة يتم  

، وأجري هذا التحليل للتحقق من وجود Amos26))تطبيق هذا األستتتلوب على البرنامج اإلحصتتتائي  

كما أفترضتتتته معدو ،(Stress. 3, Anxiety. 2, Depression. 1)   النمو س  ي العوامل الثالثة

س ليمثل أبعاد المقياس الثالثة المفترضتتتتتتتتتتة وما المقياس في النستتتتتتتتتتخة األجنبية، حيث بني هذا النمو  

وطهذا يكون الهدأ الرئيستتتتتتتتتي للتحليل العاملي   ،)1  الشتتتتتتتتتكل( يرتبس بها من فقرات كما هو مبين في

النظري  (بين النمو س المفترض  ، (fit of Goodness) التوكيدي هو التحقق من حستتتتتن المطابقة

المؤعتتتتتتتترات اإلحصتتتتتتتتائية الدالة على حستتتتتتتتن جودم    وطيانات العينة الحالية. وقد اعتمدت مجموعة من

 ,Byrne)  النمو س حيث تم االعتماد على بعض المؤعتتتتتتتتترات الرئيستتتتتتتتتية التي تم أوصتتتتتتتتتى بها بيرن 

 وهي:  (2010
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وتكون قيمته صغيرم وغير دالة إحصائيًا، ونظرًا لحساسيته العالية لحجم العينة،  𝑥) 2( مرطع كاي .1

الطبيعي لمتغيرات النمو س، ف نه يمكن استخدام مؤعرات إحصائية  عالوم على افتراضه التوييع  

قيمة  بين  النسبة  اعتماد  مثل  كاي-بديلة،  الحرية𝑥)2(مرطع  أقل   (df) ودرجات  تكون  بحيث 

   0.5.من

المقارن   .2 المطابقة  من    ”CFI“ (Comparative fit Index)مؤعر  أكبر  قيمته  تكون  بحيث 

0.90. 

تدل على التطابق    0.05القيمة أقل من   (RMSEA) لتقريبيمؤعر جذر متوسس مرطع الخطأ ا .3

تدل على التطابق الكبير،   0.080- 0.05التام للنمو س المفترض مع بيانات العينة، والقيمة بين  

 تدل على عدم التطابق ورفض النمو س.  0.08والقيمة أكبر من 

 0.90بحيث تكون قيمته أكبر من  NFIمؤعر المطابقة المعياري  .4

 للنمو س الحالي أقل من نظيرتها للنمو س المشبع.  (ECVI)وأن يكون مؤعر الصدق الزائ   .5

ت  ادالة إحصائيًا، فيما قيم بقية مؤعر   كاي ترطيع المطابقة لقيمة  وقد أجري التحليل واتضح أن مؤعر 

توكيدي ال المطابقة المعتمدم وقعت خارس المدى المثالي، مما يشير إلى أن نمو س التحليل العاملي ال

يطابق البيانات موضع االختبار، أي أن النمو س تم رفضه، لذلك لجأ الباحثان باستخدام مؤعرات 

نهائيًا   ( 7)و    (2)   والتي أدت إلى حذأ الفقرتين رقم  "" Modification Indices  التعديل المقترحة

موضع االختبار، عند    من النسخة المستخرجة للبيئة العمانية، مما أدى إلى تحسين مطابقة النمو س

  إعادم تقدير النمو س، حيث أعارت النتائج إلى أن النمو س يطابق البيانات المستمدم من العينة حيث 

 RMSEA والجذر الترطيعي لمتوسس الخطأ التقارطي  ،(9400.)بلغ    CFIالمطابقة المقارنة    مؤعر

ؤعر الصدق الزائ  المتوقع  ، وم(0.925)يساوي    NFIومؤعر المطابقة المعياري    ،(0.080)يساوي  

وفيما يتعلق بقيمة كاي   ،(1.266) أقل من نظيرتها للنمو س المشبع    (0.682)للنمو س الحالي بلغ  



 

 

 

  ، (0.01)ومستوى الداللة    (127)ودرجة الحرية    ،(577.299)ترطيع فقد كانت مرتفعة حيث بلغ

إال أن هذا ال يعني وجود عدم التطابق إ  أن    ،حيث ينبغي أال يكون دااًل للداللة على وجود مطابقة

فكلما ايداد حدم العينة )وهو الوضع العادي عند استعمال المعادالت   ،مستوى الداللة يتأثر بحجم العينة

ولهذا البد من األخذ (،  Tigza, 2012)كلما ايداد احتمال رفض مطابقة النمو س للبيانات    (،البنائية

، (5)ولم يتجاوي قيمة المحك    (4.54)مرطع كاي / درجات الحرية( والذي بلغ  )بمرطع كاي المعياري  

 و جمااًل يمكن القول أن هناد تطابق بين النمو س النظري والبيانات المستمدم من العينة. 

لفقرات مقياس    (Standardized Factor Loadings)بعات المعيارية  تالتش  (1)   كما يبين الشكل 

على أبعاده الثالثة الناتجة عن التحليل العاملي التوكيدي -DASS) 21( االكتئاب، والقلق، والضغوط

أن جميع فقرات المقياس المتبقية قد تشبعت على العوامل الثالثة الرئيسة التي بني النمو س    حيث 

 ,A3, A10, A13) A16, A17رات تشبعت عليه الفق Depression على أساسها؛ فالعامل األول

A20))    وجميعها دالة إحصائيا عند   (0.66-0.83)حيث تراوحت قيم تشبعاتها المعيارية ما بين

 ,A8, A9, A11)وقد تشبعت علية الفقرات  Anxiety أما العامل الثاني فهو بعد  ،(0.01) مستوى 

A15)  ال تشبعاتها  قيم  تراوحت  بين  توقد  ما  إح  (0.78-0.86)معيارية  دالة  صائيا عند  توجميعها 

 ,A1, A4, A5, A6) فقد تشبعت عليه الفقرات  Stress الث تالث وطالنسبة للعامل ،(0.01) مستوى 
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A12, A14, A18, A19)  وجميعها دالة إحصائيا    (0.82-0.56)  بقيم معيارية تراوحت ما بين

 .(0.01) عند مستوى 

 معامالت المسارات المعيارية )التشعبات( لمقياس االكتئاب والقلق والضغوط (1)عكل 

 النتائج



 

 

 

بالدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين    (DASS-21)أن جميع قيم معامالت ارتباط أبعاد مقياس   .1

 . )0.01)عند مستوى داللة  ، وجميعها قيد دالة إحصائيا(0.969-  0.851)

، فيما بلغ معامل الثبات باستخدام  )0.96) بلغ   (DASS-21)أن معامل الثبات للمقياس ككل   .2

النصفية   باستخدام جتمان(0.93)التجزئة  الثبات  بلغ معامل  بينما  ، وهي معامالت  )0.94)، 

 .ثبات مرتفعة

إلى أدالة تشير إلى حسن مطابقة المقياس ومالءمته للبيئة العمانية على    الدراسةتوصلت نتائج   .3

 .البيئة األسترالية-غرار البيئة األصلية

 

 التوصيات

إجراء المزيد من الدراستات حول النستخة العرطية الكاملة لمقياس االكتئاب، والقلق، والضتغوط  

عينات كبيرم وفئات مختلفة    على  DASS-21، والنستتتتتخة العرطية المختصتتتتترم  DASS-42النفستتتتتية  

من المجتمع العماني، والتحقق من خالل الخصتتتتتتائص الستتتتتتيكومترية والبنية العاملية لكال النستتتتتتختين  

 الكاملة، والمختصرم.

 

 المراجع

(. التحليتل العتاملي التوكيتدي لمقيتاس االكتئتاب والقلق والضتتتتتتتتتتتتتتغس النفستتتتتتتتتتتتتتي  2016)  ييتاد   رعتتتتتتتتتتتتتتيتد،

DASS21   لدى عينة من تالمذم المرحلة الثانوية بالوادي. مجلة ستتتتتتلود، جامعة عبد الحميد

 .80 -59 ل ل الجزائر،  ،2016جوان ( 3) العدد بن باديس، 
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